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Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

PRAZNIK KS GORA FILM O KAPELAH 

Iz naših krajev, 
str. 7

Zadnja stran, 
str. 24

Praznična Gora 
obeležila 10-letnico 
športnega društva

»Tak ti je tu blu«

JUBILEJ 
PGD BRESTANICA

Iz naših krajev, 
str. 5

Brestaniški gasilci 
ob 120-letnici 
predali namenu 
obnovljen dom

Naslednja številka bo izšla 
26. septembra 2013!

Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.

UGODNO

PVC OKNA
IN VRATA

Cesta bratov Milavcev 35, Brežice
Tel./fax: 07 496 17 47 

GSM: 031 304 374
steklarstvo.lekse@gmail.com

www.steklarstvo-lekse.si

Naš pogovor,
str. 3

ALEŠ BREZNIKAR, 
nagrajenec 
Občine Radeče:

Skupna blagovna 
znamka Posavja ne 
sme biti le logotip na 
ovojnici
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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 

PRI NOVOGRADNJI
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 IZ VSEBINE

2  Potrdili 
nadgradnjo 
kompostarne

6  V Radečah 
odprli TRC Savus

8  Tudi Posavje 
v pametno 
specializacijo

14  Športno Posavje
16  Mladi
17  Kam v Posavju
18  Na muhi
19  Križanka
23  Mali oglasi

nadaljevanje na str. 2

nadaljevanje na str. 2

V slavnostnem nagovoru se 
je županja Rafaela Pintarič 
dotaknila vse slabšega soci-
alnega stanja na ravni celo-
tne države, ki je posledica 
novodobnega razpada moral-
nih vrednot današnje družbe. 
»Posamezniki, ki v tem morju 
izgubljenih kompasov še ve-
dno uspevajo slediti pleme-
nitim in družbeno koristnim 
ciljem, so več kot le upanje; 
so bogastvo, ki nas bo nekoč 
vrnilo na prave tirnice razvo-
ja naše družbe – družbe, ki bi 
morala vsakemu posamezni-
ku omogočati, da si z lastnim 
delom zagotovi spodobno, 
človeka vredno življenje,« je 
dejala in v zaključnem delu 
še dodala, da bodo v občini 
Radeče nadaljevali z uresni-
čevanjem zastavljenih pro-
jektov kljub vse glasnejšim 
govoricam o ukinjanju manj-
ših občin. Tako načrtujejo 
energetsko sanacijo stavbe 
osnovne šole, gradnjo rade-
ške tržnice in rekonstrukcijo 
objekta Krajevne skupnosti 
Jagnjenica, kmalu bo zače-
la poskusno delovati central-
na čistilna naprava, ob kateri 

Radeško občinsko priznanje 
predsedniku mažoret
RADEČE - V Domu kulture Radeče je 6. septembra potekala slavnostna seja Ob-
činskega sveta Občine Radeče v počastitev občinskega praznika, ki ga občanke 
in občani praznujejo 8. septembra v spomin na dan, ko so Radeče pred skoraj 
sedmimi stoletji dobile mestne pravice in v spomin na vrnitev izgnanih na uni-
čene domove po zaključku druge svetovne vojne. Občinsko priznanje je na slo-
vesnosti prejel dolgoletni predsednik društva radeških mažoret Aleš Breznikar.

vzporedno poteka še gradnja 
kanalizacijskega sistema.  

Slovesen trenutek je nastopil 
pri podelitvi najvišjega ob-
činskega priznanja – zlatnik 
Občine Radeče je za 14-le-
tno zelo uspešno vodenje ra-
deških mažoret prejel Aleš 
Breznikar, ki je v zahvalnem 
govoru dejal, da je v življe-
nju vedno iskal pot in ob tem 

izrekel priznanje za številne 
uspehe radeškim mažoretam, 
ki so ga svečano pozdravile 
na balkonu kulturne dvorane. 

Posebnost slavnostnega do-
godka je bil podpis Listi-
ne o prijateljstvu med obči-
no Radeče in Veliko Plano v 
Srbiji na pobudo Prosvetne-
ga društva Vrhovo in Sonje 

Alešu Breznikarju sta prvi čestitali za prejem občinske-
ga priznanja županja Rafaela Pintarič in direktorica ra-
deške občinske uprave Brigita Stopar.

BREŽICE – Na Občini Brežice so 6. septembra predstavili 
projekt „Promocija Kulturne mreže JV Evrope in povezo-
vanje lokalnih projektov JV Evrope“. Vodilni partner tega 
projekta je Občina Brežice, vodja projekta pa podžupa-
nja Katja Čanžar.

Omenjeni projekt se je začel 1. junija letos in bo trajal 18 me-
secev oz. do konca novembra 2014. Poleg Občine so projektni 
partnerji še Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, 
hrvaška Dunavska mreža, srbski CTKU Kosta Abrašević Bačka Pa-
lanka ter bosanski StageArt. Uvod v ta projekt je potekal že lani 
poleti, ko so Brežice prvič gostile mednarodne glasbene delav-
nice. Oktobra je sledila ustanovitev Kulturne mreže JV Evrope 
v Zagrebu in tudi že njena prva širitev na področje BiH (Stage-
Art). Kot je izpostavila podžupanja Katja Čanžar, osrednjo vlo-
go v tem projektu igra harmonika, ki je povezovalni element JV 
dela Evrope. Želijo jo promovirati in ohranjati to tradicionalno 
glasbo. Poleg tega je prioriteta sodelujočih v projektu tudi širje-
nje kulturne mreže v ostale države. Med aktivnostmi projekta je 
Čanžarjeva naštela Etnokamp, ki že poteka in ga organizira srb-
ski partner projekta, Sevdalinko oz. pevske delavnice, ki bodo 

V Brežicah naslednje leto 
spet glasbene delavnice

KRŠKO – Na stadionu Matije Gubca v Krškem se je 7. septembra po štirih letih spet 
zbrala svetovna speedwayska elita. Dirko za Veliko nagrado Slovenije je pred več kot 
deset tisoč gledalci dobil Poljak Jaroslaw Hampel, najboljši slovenski speedwayist in 
stalni član elitne speedwayske petnajsterice Matej Žagar pa je domačo dirko končal 
na 8. mestu. Radečan Aleksander Čonda, ki je nastopil s posebnim povabilom, je svoj 
ognjeni krst med elito zaključil s tremi točkami na 13. mestu. Rezervna voznika, Lju-
bljančan Matic Voldrih in domačin Denis Štojs, nista dobila priložnosti za dirkanje, saj 
se je vseh 23 voženj končalo brez padca. Več na str. 14. (R. R.)

VRBINA – Prejšnji ponedeljek, 2. septembra, se je v Vrbini pri-
čelo rušenje hiš, iz katerih so se v skladu s pred leti podpi-
sanim sporazumom s podjetjem GEN energija in Občino Kr-
ško, vaščani že izselili. Območje Vrbine je namreč dolgoročno 

predvideno za zaokrožitev poslovne cone Vrbina in za izrabo 
zemljišč v energetske namene. Kot so nam na naše poizve-
dovanje pojasnili v GEN energiji, bo v prvi fazi porušenih pet 
objektov (izvajalec rušitvenih del je podjetje Kostak, njegov 
podizvajalec pa podjetje Žarn), v povezavi s katerimi imajo 
v podjetju urejene vse zadeve in so družine že preseljene. 
Med tistimi, ki so se odločili za selitev, so tik pred preselitvi-
jo še tri hiše oz. družine, vsi objekti pa bodo predvidoma po-
rušeni do novembra 2014. Do sedaj ima nove domove že de-
vet od 14 družin iz Vrbine, ki so pred leti izrazile zahtevo po 
preselitvi. Tri živijo na Črnilah v Leskovcu pri Krškem, ena na 
Gmajni, štiri v Krškem, ena v Kostanjevici na Krki, dva nado-
mestna objekta bodo zgradili v Starem Gradu, ostale pa še v 
Dolenji vasi, na Gori in Jelšah. P. P.

V Vrbini že rušijo prve hiše

V Vrbini hrumijo delovni stroji, ki rušijo hiše izseljenih 
stanovalcev.
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UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji: Peter Pavlovič, Bojana 
Mavsar, Maruša Mavsar, Rok Retelj, 
Smilja Radi

Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Ljubo Motore, 
Luka Šebek, Simon Uršič
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Matjaž Mirt
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Bojana Kunej, Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem ob-
zorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, v 
Evropski uniji – 33 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB:
SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB: 
SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.300 izvodov

Naslednja številka (20/2013) bo izšla v 
četrtek, 26. septembra 2013.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
19. september.

Potem ko so tamkajšnji zbir-
ni center za odpadke lani 
dopolnili z objektom za me-
hansko obdelavo odpadkov, 
bo Občina Krško skupaj s 
koncesionarjem, družbo Ko-
stak, center nadgradila še z 
zaprtim objektom dimenzi-
je 36x60 metrov za biološko 
obdelavo odpadkov. To bo 
omogočilo uvedbo sodobne-
ga načina kompostiranja lo-
čeno zbranih biološko razgra-
dljivih odpadkov in bistveno 
izboljšalo proces dosedanje-
ga odprtega načina kompo-
stiranja, zmanjšalo onesna-
ževanje z emisijami snovi v 
zrak, podzemne vode in tla 
ter izboljšalo pogoje bivanja 
bližnjih prebivalcev, saj bodo 
v zaprtem postopku kompo-
stiranja vgrajeni biofiltri, ki 
bodo zrak pred izpustom oči-
stili in s tem zmanjšali nje-
govo onesnaženost. 1,8 mili-
jona evrov vredno investicijo 
bo financirala Občina Krško 
z lastnimi sredstvi, gradnja 
se bo predvidoma začela je-
seni letos, zaključila pa ko-
nec prihodnjega leta. Župan 
mag. Miran Stanko je pou-
daril, da je nadgradnja kom-
postarne velika pridobitev, ki 
bo pripomogla k izboljšanju 
sožitja s krajani Spodnjega 
Starega Gradu.

Potrdili nadgradnjo kompostarne
in se zavzeli za boljši odziv na SVIT 
KRŠKO – Občinski svet krške občine se je 29. avgusta sestal na prvi podopustniški, sicer pa 27. redni 
seji v tem mandatu. Med pomembnejšimi sklepi izpostavimo sprejem dokumenta identifikacije investi-
cijskega projekta za nadgradnjo kompostarne v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

Svetniki so potrdili tudi no-
velacijo investicijskega pro-
grama za projekt Posavska 
špajza, v okviru katerega 
Občina Krško načrtuje ob-
novo tržnice na Vidmu, ter 
dokument identifikacije in-
vesticijskega projekta za ob-
novo kotlovnice na Titovi 106 
na Senovem oz. na naslovu 
nekdanje rudniške uprave. 
Rekonstrukcijo bo podjetje 
Rudar Senovo izvedlo zara-
di slabega stanja kotla na 
kurilno olje z veliko porabo 
in dotrajanim kurilnikom, 
ki ga ni mogoče več upora-
biti za novo kurilno sezono. 
V kurilnico bodo vgradili nov 
kondenzacijski stenski plin-
ski kotel na ekstra lahko ku-
rilno olje in zemeljski plin, 
za katerega morajo zgraditi 
še priključek. 20 tisoč evrov 
vredno investicijo bo Rudar 
Senovo izpeljal še pred za-
četkom kurilne sezone. Za-
tem je direktor Rudarja Go-
ran Udovč predstavil tudi 
poročilo o delu podjetja v 
lanskem letu, v katerem so 
po njegovih besedah zabele-
žili zmerno rast, veliko tru-
da pa vložili zlasti v dvig ka-
kovosti storitev. Svetniki so 
v razpravi pohvalili delova-
nje družbe in sodelovanje s 
krajem pod novim vodstvom.

Izboljšati odzivnost 
na SVIT
Direktor Zavoda za zdra-
vstveno varstvo Novo me-
sto Dušan Harlander je ob-
činskim svetnikom predstavil 
poročilo zavoda, ki se nana-
ša na Posavje oz. na občino 
Krško. Med drugim je pove-
dal, da občina Krško popra-
vlja demografsko sliko Posav-
ja, saj ima pozitiven naravni 
prirastek, medtem ko je v 
sosednjih občinah negati-
ven, prav tako se na njenem 
območju izboljšuje splošno 
zdravstveno stanje ljudi, po-
hvalil je tudi zobozdravstve-
no oskrbo otrok in mladine. 
Opozoril pa je na problem vi-
soke samomorilnosti v Posav-
ju, kar je le vrh ledene gore 
duševnega zdravja v regiji, 
kot glavni razlog umrljivo-
sti pa izpostavil bolezni srca 
in ožilja. Sicer pa je Harlan-
der posebej izpostavil potre-
bo po izboljšanju odzivnosti 
na državni program SVIT za 
zgodnje odkrivanje predra-
kavih sprememb ter raka na 
debelem črevesu in danki, ki 
rešuje življenja in izboljšuje 
možnosti ozdravitve tistih, ki 
zbolijo za to boleznijo. Od-
zivnost nanj je v občini Krško 
lani znašala 54,4 %, medtem 
ko regijsko in slovensko pov-
prečje dosega 63 %. Cilj, ki 
si ga zavod postavlja do leta 
2015, je doseči vsaj 80-od-
stotno odzivnost na omenje-
ni program, k čemur bo v 
skladu s svojimi možnostmi 
pripomogla tudi Občina Kr-
ško, so zapisali v sklep čla-
ni občinskega sveta.

Svetniki so soglašali tudi z 
akcijskim načrtom za traj-
nostno energijo Občine Krško 
(SEAP), ki sledi lani sprejeti 
konvenciji županov, s katero 
so se prostovoljno zavezali, 
da bodo do leta 2020 zmanj-
šali emisije CO2 za 20 %. Kot 
je pojasnil strokovni sode-
lavec za gospodarske javne 
službe Matjaž Pirc, je načrt 
usmerjen v energetsko učin-
kovito rabo, trajnostno gra-
dnjo, energetsko učinkovi-
to obnovo javnih zgradb in 

izkoriščanje obnovljivih vi-
rov energije v zgradbah. Žu-
pan Stanko je SEAP označil 
kot moralno zavezo in doda-
tno motivacijo lokalne sku-
pnosti, da se drži usmeritev 
za učinkovito rabo energije 
povsod, kjer je to mogoče.

Proračun, 
imenovanja
Svetniki in svetnice so se se-
znanili s poročilom o izvrši-
tvi proračuna Občine Krško 
v prvem letošnjem polle-
tju, iz katerega izhaja, da 
je bila realizacija na prihod-
kovni strani 38-odstotna, na 
odhodkovni strani pa 36-od-
stotna. Nekatere svetnike je 
zbodla zgolj štiriodstotna re-
alizacija transfernih prihod-
kov (državnih in evropskih 
sredstev), a je direktorica 
občinske uprave Melita Čo-
par pojasnila, da so bili ne-
kateri projekti odobreni šele 
poleti, zato bo črpanje sred-
stev zanje potekalo šele v 
drugi polovici leta. Občinski 
svet je potrdil tudi manjši re-
balans občinskega proraču-
na, s katerim so v finančnih 
načrtih krajevnim skupno-
stim razdelili sredstva, ki so 
ostala na računu 31. 12. 2012 
in jih bodo lahko z razdelitvi-
jo na svoje postavke porabile 
do konca leta. 

Sejo so zaključili s paketom 
imenovanj predstavnikov ob-
čine v svete javnih zavodov. 
V svet OŠ Leskovec pri Kr-
škem so imenovali Janeza 
Avguština, Gregorja Lekše-
ta in Davida Imperla, v svet 
OŠ Podbočje Janeza Barbi-
ča, Barbaro Mlakar Krajnc 
in Jureta Zlobka, v svet OŠ 
Raka Silva Krošlja, Igorja 
Pirca in Jožefa Zupančiča, 
v svet Valvasorjeve knjižni-
ce Krško Ido Merhar, Darjo 
Šonc in Rajmunda Vebra, v 
svet Centra za socialno delo 
Krško Ano Somrak in v svet 
Kozjanskega parka Gregorja 
Bana. V odboru za družbene 
dejavnosti bo Vojka Sotoška 
zamenjal Janez Bršec.

 Peter Pavlovič 

Staro mestno jedro in Romi
Iz svetniških pobud in vprašanj izpostavljamo pobudo Petra 
Žiganteja, naj občinski svet sprejme sklep o začetku revi-
talizacije starega mestnega jedra Krškega, ki po njegovem 
mnenju životari in nima vloge, ki mu jo pripisujemo. V ta na-
men je predlagal ustanovitev posebnega projektnega sveta. 
Ivan Urbanč pa je izpostavil težave z Romi, ki so eskalirale 
v poletnih mesecih zlasti v vaseh na levem bregu Krke, kjer 
je med krajani veliko negodovanja zaradi kraj na poljih, pri-
laščanja ozemlja za kopanje v reki, groženj in celo fizičnih 
napadov. Predlagal je, naj o tem čimprej razpravlja občin-
ski svet, na sejo pa naj se povabi tudi predstavnike države.

Mušinović. Pod-
pis sta pred 
slavnostno sejo 
opravila v pro-
storih Obči-
ne radeška žu-
panja Rafaela 
Pintarič in žu-
pan občine Veli-
ka Plana Dejan 
Sulkić v priso-
tnosti predstav-
nikov občinske 
uprave in ve-
leposlanika Re-
publike Srbije 
v Sloveniji Ale-
ksandra Rado-
vanovića. Pri-

reditev so z dramskimi vložki obogatili mlajši člani in članice 
Gledališkega društva Radeče ter trobilni kvintet Glasbene šole 
Laško-Radeče, častni občan občine Radeče dr. Emil Rojc pa 
je Občini podaril v trajno last izbor grafik, med katerimi so 
nekatere natisnjene na radeškem papirju. 
 Smilja Radi

Radeško občinsko priznanje 
predsedniku mažoret
nadaljevanje s str. 1

nadaljevanje s str. 1

Častni občan občine Radeče dr. Emil Rojc 
je občankam in občanom podaril izbor 
grafik, ki bodo nekaj časa na ogled v ra-
deškem kulturnem domu in v turistično 
rekreacijskem centru Savus, nato pa bo-
do dobile stalno mesto v občinski stavbi.

novembra potekale v Bihaću, predvidoma avgusta 2014 bodo v 
Brežicah potekale 2. mednarodne glasbene delavnice, s katerimi 
želijo nadaljevati vizijo organizacije harmonikarskega orkestra. 
Načrtujejo šestdnevne delavnice na lokaciji MC hostla. Njihov 
cilj je poleg harmonikarske narediti še vsaj dve delavnici (tam-
buraška, citrarska), od 75 udeleženih otrok pa želijo imeti vsaj 
polovico iz lokalnega okolja. Povabili bodo lokalne mentorje s 
primerno izobrazbo in s tem vključili čim več ljudi iz domačega 
okolja. Ob koncu bodo organizirali tudi zaključni in dva manjša 
koncerta udeležencev delavnic. Zadnji v nizu projektnih dogod-
kov pa bo mednarodna konferenca Kulturne mreže JV Evrope v 
Zagrebu ob koncu projekta. 

Po besedah Čanžarjeve je večji cilj, ki ga želijo v sklopu projekta 
uresničiti, tudi organizacija srečanja za gospodarstvenike. Breži-
ški župan Ivan Molan je dodal, da je to eden od samo treh pro-
jektov v Sloveniji, ki so bili izbrani s strani Evropske komisije, 
prav tako pa je brežiška celo edina občina v Sloveniji, ki ji je EK 
že drugič zapored odobrila projekt. Projekt je vreden 400.000 
evrov, pri čemer EK sofinancira 198.920 evrov. Na predstavitvi 
projekta so bili prisotni tudi predstavniki projektnih partnerjev, 
in sicer Saša Bogunović (CTKU Kosta Abrašević Bačka Palanka), 
direktorica ZPTM Mateja Gerjevič, Emir Rekić (StageArt) in Dra-
gomir Bokan (Dunavska mreža). Rok Retelj

V Brežicah naslednje leto 
spet glasbene delavnice

KRŠKO – 10. septembra so se na Občini Krško na delovnem 
srečanju zbrali predstavniki institucij, ki v Posavju delujejo 
na področju duševnega zdravja. Po besedah regijske koordi-
natorke obravnave v skupnosti za Posavje Katje Levstik Žga-
lin, ki je po uvodnem pozdravu direktorice Centra za social-
no delo Krško Marine Novak Rabzelj predstavila zakonodajo 
na področju duševnega zdravja, je bilo srečanje namenjeno 
predvsem temu, da ponovno pregledajo obstoječo zakono-
dajo o duševnem zdravju in skozi razpravo evalvirajo sode-
lovanje med različnimi institucijami, od CSD-ja, zdravstve-
ne službe, sodišč in policije do nevladnih organizacij, ki so 
se začele povezovati z uvedbo Zakona o duševnem zdravju 
leta 2009. Kot je za naš medij še povedala Levstik Žgalinova, 
stanje na področju duševnega zdravja v Posavju ni rožnato. 
Glede na trenutni ekonomski položaj države se namreč stiske 
ljudi povečujejo, kar vpliva tudi na njihovo duševno zdrav-
je. Poudarila je tudi, da je Posavje glede števila samomorov 
v slovenskem vrhu, kar nas mora skrbeti. Potem so tukaj še 
druge finančne oz. materialne stiske uporabnikov, tudi zara-
di spremembe obstoječe zakonodaje za uveljavljanje pra-
vic iz javnih sredstev. Sicer pa pravi, da je sodelovanje med 
posavskimi institucijami na področju duševnega zdravja do-
bro, vendar včasih nastanejo posamezne pomanjkljivosti, ki 
bi jih bilo potrebno izboljšati. R. R.

Posavje po številu samomorov
v slovenskem vrhu

Vodja projekta Katja Čanžar z županom Ivanom Molanom 
in direktorico ZPTM Brežice Matejo Gerjevič

POSAVJE/BANAT – Predstavniki Regionalne razvojne agencije Po-
savje bodo v okviru projekta »Prenos znanj in izkušenj na po-
dročju podeželja in gospodarstva s primeri dobrih praks v regiji 
Banat«, ki ga izvajajo skupaj z Regionalnim centrom za društve-
no–ekonomski razvoj iz Srbije, obiskali omenjeno pokrajino. V 
okviru dvodnevnega obiska, ki se ga bodo poleg direktorja RRA 
Posavje Martina Brataniča udeležile vodja projekta Nataša Šter-
ban Bezjak, sodelavka na projektu mag. Nataša Šerbec in Darja 
Planinc iz tehnične pisarne LAS, bosta organizirani dve delavni-
ci, namenjeni različnim ciljnim skupinam. Projekt vključuje po-
dročji, ki sta bili izpostavljeni na podlagi dobrega sodelovanja z 
regijo Banat v okviru projekta »Krepitev administrativne uspo-
sobljenosti za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne 
pomoči v regiji Banat«, ki so ga izvajali v letih 2011 in 2012.

RRA Posavje na obisk v Banat
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Živite v občini, ki je ena 
manjših in po nastanku mlaj-
ših slovenskih občin. Katere 
so njene prednosti?
V bistvu nisem bil nikoli obre-
menjen z majhnostjo okolja, 
v katerem živim. Pomembne 
so vsebine in ljudje. S časom 
sodobnih tehnologij in globali-
zacij se ta majhnost izgublja. 
Moje mnenje je, da ima tudi 
majhna občina svoje predno-
sti. Tu mislim predvsem na 
prilagodljivost in inovativ-
nost, morda je tudi vodenje 
manjše skupnosti lažje.

Kje vidite njene razvojne 
potenciale – v kulturi, go-
spodarstvu, turizmu?
Glavni problem po zaustavi-
tvi radeške papirnice vidim v 
identiteti kraja. Kdorkoli, ose-
ba, podjetje ali lokalna sku-
pnost, se lahko preživlja in 
razvija z močno in jasno iden-
titeto. To je temelj, na kate-
rem lahko gradimo vizije in ra-
zvoj. Stoletja papirništva so 
nam dala jasno in močno iden-
titeto. Ne vidim nas kot spla-
varje ali kaj drugega. To so 
le drobtinice v naši biti, zato 
menim, da imamo dve možno-
sti: ali to identiteto postavi-
ti nazaj ali pa postati kraj, v 
katerem ljudje mirno in lepo 
živijo, delajo in ustvarjajo pa 
v bližnjih mestih. Sem realist 
in ne verjamem v razvoj turiz-
ma. Lahko se le pogovarjamo 
o njem in si podajamo znan-
stvene ekspertize. Turizem 
je zame ena najzahtevnejših 
gospodarskih panog, pri kate-
ri moraš vložiti v znanje mno-
go več kot v karkoli drugega. 
Prav teh investicij pa ne le v 
svoji občini, temveč tudi v dr-
žavi, ne vidim.

Zdi se, da postaja občina Ra-
deče vse bolj del posavske-
ga prostora in del njegove 
zgodbe. So v povezovanju 
večje možnosti razvoja in 
širše prepoznavnosti?
Ne spomnim se, kdaj in kako 
smo se odločili, da postane-
mo del posavske naveze kot 
lokalna skupnost, čeprav me-
nim, da je bila odločitev lo-
gična in pravilna. Na povezo-
vanje v posavskem prostoru 
gledam kot na povezovanje 
znotraj družine. Bolj po-
membno se mi zdi povezova-
nje celega posavskega pro-
stora navzven, pri čemer pa 
v ničemer ne smejo prevla-
dati ozki interesi posameznih 
lokalnih skupnosti. Ključ-
na stvar povezovanja in na-
daljnjega razvoja je skupna 
blagovna znamka Posavja, ki 
pa ne sme biti le logotip na 
ovojnici, temveč vsebina, ki 
daje ljudem službe, odplaču-
je investicije, skrbi za okolje 
in infrastrukturo v vseh ob-
činah.

Sami se ukvarjate z ročno 
izdelavo papirja po receptu-
rah in postopkih srednjeve-

ških mojstrov. Razmišljate, 
da bi morda z njo ohranili 
nekdanji sloves papirniške-
ga kraja ali vas mikajo tuji 
kraji?
V kraju bratov Piatnik in slo-
vesu, ki ga je Radeče papir 
imel v svetu, je bila moja de-
lavnica tista, ki se je na ta 
sloves navezovala. Sodelova-
nje in povezovanje s tovar-
no je bilo vedno odlično. Tudi 
radeški papirničarji, ki jih je 
tovarna papirja izoblikovala, 
so vrhunski mojstri papirni-
škega ceha v svetu. Ne razu-
mem, da vsi v tem trenutku 
obžalujemo le izgubljena de-
lovna mesta in razmišljajo le 
o socialni bombi. Mi smo z 
ustavitvijo papirnice izgubi-
li mnogo več, a še vedno ver-
jamem v uspešno nadaljeva-
nje proizvodnje. Mojstrska 
delavnica Valvasor na Močil-
nem je dozorela s certifika-
tom domače obrti, ki delavni-
ci daje pravico nadaljevanja 
tradicije papirnih mlinov v 
dolini Sopote, in s certifika-
tom Edinstveno iz Slovenije, 
pridobljenim z razstavo na 
enem od največjih sejmov 
poslovnih daril v Los Angele-
su. Vsekakor želim obstoje-
či delavnici obdržati v krajih, 
kjer sta in kljub v tem trenut-
ku najtežjem času za podje-
tništvo ne razmišljam niti o 
osebni niti podjetniški selitvi.

Zakaj ste za ustanovitev 
drugega podjetja, ki se tudi 
ukvarja z ročno izdelavo pa-
pirja, izbrali Ohrid?
Bil sem pravi trenutek na pra-

vem mestu! Regionalni center 
za razvoj iz Zagorja je pred 
približno enajstimi leti gostil 
različne osebe s področja bi-
vše Jugoslavije v nekakšnem 
edukacijskem modelu. Ker 
sem bil takrat član ene izmed 
delovnih skupin takratne-
ga PCMG-ja pri Ministrstvu 
za gospodarstvo, sem imel 
mnogokrat možnost te ljudi 
srečevati. Tako sem spoznal 
člana vladne delegacije, za-
dolženega za malo gospodar-
stvo, ki je bil naklonjen širitvi 
moje delavnice v Makedonijo. 
Po enem letu pogovorov je in-
vesticija stekla. Investicija je 
bila takrat ena večjih tujih in-
vesticij, saj smo jo postavlja-
li v času nemirov v Makedo-
niji, ki pa nas niso zaustavili. 
V tem obdobju sem doživel 
svoje najsvetlejše trenut-
ke v podjetništvu, skozi njih 
spoznaval prave prijatelje in 
preizkušal svoj razum in po-
gum. Investicija se je poka-
zala kot modra odločitev. Ma-
kedonska vlada je delavnico 
sprejela kot del svojega pro-
tokola in jo poimenovala po 
sv. Klimentu, ki je v makedon-
skem oseboslovju primerljiv s 
Primožem Trubarjem. Takra-
tni predsednik, žal že pokoj-
ni Boris Trajkovski, je skupaj z 
ukrajinskim predsednikom Le-
onidom Kučmo delavnico od-
prl in ji dal poseben pomen. 
Sprejem v Samuelovo legi-
jo časti pa je bila nagrada za 
opravljeno delo. Delavnica 
stoji v starem mestnem jedru 
Ohrida, na leto pa jo obišče 
preko 200.000 ljudi.

Poleg tega, da vodite dve 
podjetji z zasebnim kapita-
lom, ste dolgoletni predse-
dnik društva radeških mažo-
ret. Katere so vrline, ki so 
za to funkcijo pomembne?
Že 14 let sem prvi med ena-
kimi v radeškem mažoretnem 
društvu. Mislim, da mora vsak 
človek, ki ima urejeno lastno 
eksistenco, družbi vračati, 
kar mu je dala. Meni je Dom 
pihalnega orkestra radeških 
papirničarjev dal ogromno. 
Z dvanajstimi leti sem pri-
šel v bobnarsko skupino in 
dve leti zatem k Pihalnemu 
orkestru radeških papirni-
čarjev. Sedaj skušam preko 
društva radeških mažoret tej 
hiši, temu domu, vračati to, 
kar sem iz njega prejel. To je 
edini vektor, preko katerega 
lahko skupaj s prijatelji, so-
delavci in starši iščemo prave 
poti za naš kraj in naše otro-
ke. Mislim, da so osnovne vr-
line poštenost, razumevanje 
in predanost. Vse bolj sem 
celo prepričan, da nas je ne-
zavidljiv položaj, v katerem 
smo se znašli po zaprtju pa-
pirnice, še bolj povezal. 

Kaj odlikuje radeške mažo-
rete, ki letos praznujejo 30 
let neprekinjenega delova-
nja?
To je skupina neverjetnih de-
klet in staršev, ki jih prepro-
sto cenim in z zelo velikim 
spoštovanjem vodim. Niko-
li ne strmimo v cilj, ampak 
skupaj iščemo prave poti. Po-
nos, iskrenost in pripadnost 
nam vsem dajejo moč. V za-
dnjih petih letih nas uvršča-
jo med pet najelitnejših ma-
žoretnih skupin v Evropi, kar 
dokazujejo tudi nenehna po-
vabila najmočnejših mana-
gerskih evropskih hiš za na-
stope širom po Evropi. 

Na kaj ste še posebej pono-
sni kot predsednik Kulturno 
umetniškega društva mažo-
rete RAP? 
Na dekleta, ki vztrajno va-
dijo in izpopolnjujejo ple-
sne korake, na njihove star-
še in sodelavce - prijatelje, ki 
nosijo breme društva. Pono-
sen sem tudi na svoj predlog, 
ki je bil sprejet na nacional-
ni zvezi, preučuje pa ga tudi 
evropska zveza. Po tem pre-
dlogu se lahko v mažoretno 
plesno dejavnost vključujejo 
gibalno ovirani otroci, za ka-
tere je pomembno, da lahko 
enakopravno tekmujejo, saj 
jih po mojem sprejetem pre-
dlogu in spremembi pravilni-
ka sodniki ocenjujejo znotraj 
skupine posebej. Tako je že 
dve leti mogoče v mažoretni 
dejavnosti ponuditi polno so-
delovanje tudi tem otrokom. 

Kako ocenjujete kulturni 
utrip v domači občini? Bi 
lahko Radeče s svojimi oko-
liškimi kraji postale posa-
vsko kulturno središče? 

Jože Pirc, Kržišče: Prvenstvo spremljam po 
televiziji in se veselim dobrih iger naše re-
prezentance. Mislim, da bo zelo dobro, če bo 
še naprej igrala tako, do kje pa lahko pride, 
je težko reči. V živo si tekem ne bom ogle-
dal, hodi pa na tekme moj sin. Normalno je, 
da navijamo za naše fante in se veselimo, če 

igrajo dobro in na ta račun tudi spijemo kakšen kozarček, 
saj se vsi istovetimo z njihovimi uspehi. 

Matjaž Krajnc, Brestanica: Prvenstvo sprem-
ljam priložnostno, če sem doma in če si 
uspem priboriti daljinec za televizijo. Zara-
di pomanjkanja časa dvomim, da bi si lahko 
kakšno tekmo tudi v živo ogledal, sicer pa je 
naša reprezentanca začela dobro in spodbu-
dno za drugi del tekmovanja. Slednje je, vsaj 

videti je tako, dobro organizirano in obiskano, kar naj bi do-
prineslo tudi k dobri promociji države. 

Blaž Kuželj, Boršt: Eurobasket seveda spre-
mljam. Zaradi pomanjkanja časa si sicer ne 
bom mogel ogledati nobene tekme v živo. 
Od slovenskih košarkarjev po do zdaj prika-
zanem ne pričakujem prav veliko, zato more-
biten izpad v drugem delu ne bo nobeno pre-
senečenje. Upam pa seveda, da bodo zaigrali 

tako, kot znajo. Eurobasket za promocijo Slovenije pomeni 
več, kot pa so do zdaj naredile razne institucije.

Miran Štojs, Sevnica: Tekme spremljam sku-
paj z ženo, ki ni športnica, a tokrat so jo naši 
košarkarji navdušili. Ekipa je zelo dobra, po-
kazala je nov nivo, čvrstost v igri. Sposobni 
so priti v polfinale, a pričakovati prvo mesto 
je preveč optimistično. Velik uspeh bi bil že 
uvrstitev med prve štiri najboljše evropske 

košarkarske ekipe. Brez dvoma so slovenski košarkarji opo-
zorili nase in na Slovenijo.   

Slovenija v teh dneh gosti evropsko prvenstvo v košarki 
oz. Eurobasket 2013, največji športni dogodek pri nas 
po osamosvojitvi. Ali in v kolikšni meri spremljate pr-
venstvo, si boste morda celo v živo ogledali kakšno tek-
mo, ter seveda, kaj pričakujete od naših košarkarjev? 

anketa

Spremljate Eurobasket?

mačice, resa 
               in ostale trajnice  
čebulice tulipanov 
               in narcis

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

NAGROBNI PESEK
vseh debelin in barv

Ne drznem si naštevati dru-
štev, ki odlično delajo v naši 
občini, ker jih je toliko, da bi 
prav gotovo katerega pozabil, 
zato vsem velik poklon in za-
hvala za to, da imamo v Ra-
dečah razvoj te pristne prvin-
ske kulture, ki je potrebna za 
preživetje ljudi in kraja. Tež-
ko pa je narediti karkoli kva-
litetnega v prostoru in času, 
ko že skoraj svetovno prizna-
ni umetniki hodijo po vaseh 
in športnih dvoranah ter pri-
rejajo koncerte za groš, pri 
čemer ni več pomembna ne 
akustika ne scena ali kostumi. 
Čakam samo še veselico, na 
kateri bo nastopil Vlatko Ste-
fanovski, program pa bo po-
vezoval kak dobitnik Borštni-
kovega prstana ... Menim, da 
je potrebno postaviti kulturi 
svoj prostorski okvir in v tem 
okvirju so Radeče sposobne 
ne le v posavskem prostoru, 
temveč tudi daleč naokoli s 
svojimi društvi prevzeti kul-
turni primat.

Letos ste prejeli na osrednji 
slovesnosti občinsko prizna-
nje. Kaj vam pomeni?
V prostoru in času, ko ni po-

Aleš Breznikar, nagrajenec Občine Radeče:

Skupna blagovna znamka Posavja 
ne sme biti le logotip na ovojnici
MOČILNO – V vasi Močilno, ki leži v občini Radeče in je znana po cerkvi sv. Nikolaja iz 17. stoletja ter 
po najdebelejšem, več kot 400 let starem Gašperjevem kostanju, živi z družino (ženo in dvema hče-
rama) Aleš Breznikar. Čeprav je že prepotoval mnogo tujih krajev, je njegova vas še vedno njegov naj-
ljubši kraj. V dolini Sopote, skozi katero vodi pot na Močilno, je spoznaval skrivnostni svet papirništva. 
Ta ga je tako prevzel, da se je odločil, da bo tudi sam začel z ročno izdelavo papirja. V domači vasi je 
po zaključenem šolanju postavil delavnico in jo poimenoval Mojstrska delavnica Valvasor, pred enajsti-
mi leti pa je na Ohridu v Makedoniji, zibelki slovanskega pismenstva, ustanovil še svoje drugo podjetje. 
V družbeno aktivnost Radeč se je vključil že zelo zgodaj preko mnogih društev. Trenutno je predsednik 
KUD Mažorete RAP in na petkovi osrednji slovesnosti ob prazniku občine Radeče je prejel za svoje delo 
v društvu občinsko priznanje.  

membno, kdo zares si, am-
pak je žal bolj pomembno, 
kako te vidijo drugi, je taka 
nagrada čast in je investicija 
skupnosti v še boljše delo na-
grajenca, kar pa meni, kot le-
tošnjemu nagrajencu, nalaga 
nove odgovornosti. Ob tej pri-
ložnosti se zahvaljujem pre-
dlagateljem in občinskemu 
svetu, prijateljem, ki so del 
tega priznanja in svoji druži-
ni - Keki, Alji, Leji in Aneju, ki 
mi dajejo temelj, brez kate-
rega ne bi mogel graditi svo-
je zgodbe, še manj pa bi lah-
ko pomagal graditi druge.

Želja, ki bi jo še želeli ure-
sničiti?
Ko je človek neprestano na 
poti, vpet med tri različne 
domove, na Močilnem, v An-
karanu in na Ohridu, si vsako 
leto večkrat zaželim še nekaj 
let dela in učenja, potem pa 
umik v hišo ob Ohridskem je-
zeru, s pogledom na jezero 
iz gugalnika z dobro knjigo v 
roki in z ženo, ki bi mi skuha-
la čaj. Ker, hvala Bogu, vse to 
že imam, si želim le še obi-
lo zdravja. 
 Smilja Radi

43-letni podjetnik Aleš Breznikar se je po končanem šola-
nju zaposlil v družbi Radeče papir, kjer je spoznal obrt roč-
ne izdelave papirja. Kot oblikovalec se je preizkusil tudi v 
kreiranju oblek iz papirja, ki jih je ob koncu 90. let prete-
klega stoletja predstavil v oddaji TNT na slovenski nacio-
nalni televiziji, po slovenskih krajih in v tujini. Vrhunec je 
doživel leta 2001 z razstavo v Convencional centru v Los An-
gelesu. V sodelovanju z idrijsko čipko so bili njegovi izdel-
ki razstavljeni tudi v Bruslju in Strasbourgu. Leta 1996 je 
kandidiral na parlamentarnih volitvah, v predzadnjem skli-
cu radeškega občinskega sveta pa je bil samostojni svetnik. 
Je tudi strasten ljubitelj konj in ježe.
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LESKOVEC PRI KRŠKEM – 6. septembra so predsednik sveta 
KS Leskovec pri Krškem Bojan Mežič, Slavko Šribar v ime-
nu prebivalcev in lastnikov vikendov v zgornjem prede-
lu Veniš in podžupanja občine Krško Ana Somrak predali v 
promet rekonstruiran cestni odsek Gmajna – Veniše v dol-
žini okoli 350 metrov. 

V sklopu leto in pol trajajočih gradbenih del, izvajalca sta 
bili podjetji Timi Krško in HPG Brežice, je bila makadam-
ska trasa ceste do območja stanovanjskih hiš kanalizacijsko 
in meteorno opremljena, na pobudo stanovalcev umeščena 
nova ulica, urejen pločnik in vgrajena javna razsvetljava, v 
zadnji fazi ureditvenih del pa je bila celotna trasa urejanja 
tudi asfaltirana. Vrednost izvedenih del, ki jih financira Ob-
čina Krško, znaša dobrih 102.400 evrov, pri čemer bo javno 
razsvetljavo, kot je zatrdil ob otvoritvi Bojan Mežič, sofinan-
cirala tudi matična Krajevna skupnost. Investicija, na katero 
so tamkajšnji stanovalci potrpežljivo čakali kar sedem let, 
pa še ni zaključena, saj bodo predvidoma v prihodnjem letu 
stekla ureditvena dela še v nadaljevanju trase, to je do Zajč-
kov oziroma Križa. Kulturni program ob otvoritvi so pripravili 
Mirjana Marinčič, sestri Jerneja Hotko in Mateja Žaren Če-
pin ter mlada harmonikarja Katja Volčjak in Andraž Logar.
 B. Mavsar 

Prebivalci zgornjega dela Veniš 
vendarle dočakali asfalt

Zadovoljstvo nad tem, da so končno dočakali pločnik in 
asfaltirano cestišče v svoji soseski, so z vožnjo izrazili 
tudi najmlajši udeleženci v prometu.

Prejšnji torek so udeleženci projekta Podjetno v svet pod-
jetništva svoje mlade poslovne ideje, ki jih bodo razvi-
jali in nadgrajevali v naslednjih mesecih pod okriljem 
RRA Posavje, predstavili tudi posavskim županom. M. M.

SENOVO - Turistično društvo Senovo že vrsto let prvo soboto v 
septembru nameni pripravi etnološke prireditve Dobrote iz kru-
šne peči. V Uradniški koloniji, kjer so pred leti postavili tudi 
mini etnološko zbirko Od zrna do kruha, so letos gostili člane 
KUD Oštrc iz hrvaških Rud, s katerimi že od leta 2007 sodelujejo 
na kulturnem in turističnem področju. Člani senovske folklorne 
skupine so se tako že trikrat predstavili na njihovi tradicionalni 

prireditvi Dnevi rudarske greblice, kjer se poleg kulturnega pro-
grama odvija tudi tekmovanje v pripravi tipične rudarske jedi 
tega območja – greblice. Tokrat pa so člani KUD Oštrc v obliki 
delavnic na Senovem pripravili greblice, člani domačega TD pa 
prosjačo. Obiskovalci prireditve so tako dobili vpogled v dve ti-
pični jedi krajev z rudarsko tradicijo.  T. P.

Na Senovem zadišalo po greblicah

Člani KUD Oštrc in TD Senovo so pekli greblice in pros-
jačo, tako obiskovalci kot člani obeh društev pa so se 
ob pokušanju ter dobri kapljici zadržali še dolgo v so-
botni večer.

BREŽICE - Na Fakulteti za 
turizem Brežice je bilo pred 
nekaj dnevi zelo pestro, saj 
je potekal vpis druge gene-
racije študentov, ravno te 
dni pa potekajo tudi skupna 
prizadevanja fakultete in 
Občine Brežice za zagota-
vljanje študentskega biva-
nja, čeprav tega v takšnem, 
lokalnem okolju, menda ne 
ureja nobena druga fakulte-
ta v Sloveniji. 

„Za nas je študent na prvem 
mestu, zato kakovostnem 
študiju namenjamo vso po-
zornost. Pri nas študent ni 
številka, ampak osebnost, ki 
se ji posebno posveča vsak 
profesor. Seveda, kakovo-
sten študij poleg študijskih 
programov, profesorjev, asi-
stentov in učiteljev iz prakse 
ni mogoč brez kakovostnega 
obštudijskega življenja, ki na 
prvem mestu vključuje udob-

no namestitev. Delamo vse, 
kar je v naši moči, da skupaj 
z Občino Brežice naše mesto 
naredimo privlačno za mlade 
ljudi – študente,“ je poudaril 
dekan dr. Božidar Veljković.

Fakulteta pa s svojim delo-
vanjem ne želi biti le klasič-
na izobraževalna ustanova: 
„Čeprav je Posavje po svo-
jih potencialih atraktivna tu-
ristična destinacija, pa razi-
skave procesov in dogajanj 
v posavskem turizmu kaže-
jo, da med ponudniki turi-
stičnih produktov ne obstaja 
funkcionalna povezanost ozi-
roma interaktivnost kot način 
sinergije oblikovanih turistič-
nih produktov,“ doda dekan 
in pojasni, da si na Fakulteti 
za turizem Univerze v Maribo-
ru želijo ravno s svojim stro-
kovnim znanjem in celostnim 
delovanjem tesneje povezati 
deležnike na področju turiz-

ma in tako spodbuditi sodelo-
vanje v procesu ustvarjanja in 
inovacije integralnih turistič-
nih produktov. Fakulteta naj 
bi že povezala 25 ponudnikov 
iz Posavja s projektom izde-
lave promocijskega videospo-
ta, katerega predstavitev bo 
17. septembra na sedežu FT 
v Brežicah. 

In kako kaže fakulteti po mi-
nulem vpisu? „Kot najmlajša 
fakulteta, članica Univerze v 
Mariboru, imamo v prihajajo-
čem študijskem letu 2013/14 
omejitev vpisa, čeprav je to 
šele druga generacija štu-
dentov. Drugače povedano, 
imamo veliko več prijavlje-
nih za vpis, kot jih sicer lah-
ko vpišemo. Našemu mestu 
se obeta lepa visokošolska in 
univerzitetna prihodnost,“ 
je pojasnila prodekanja 
Lea-Marija Colarič-Jakše. 
 M. M.

Brežicam lepa študijska prihodnost

„Skupna točka teh območij 
je, da je na področju gospo-
darstva kar nekaj podjetij, 
ki kljubujejo tem hudim ča-
som. Tudi ogled podjetja Sili-
ko nam dokazuje, da tisti, ki 
imajo smele načrte in so pri-
pravljeni delati, tudi v teh ča-
sih napredujejo,“ je po obisku 
Silika, ki so se ga udeležili tudi 
sevniški župan Srečko Ocvirk, 
krški župan mag. Miran Stan-
ko, predsednik občinskega od-
bora SLS Krško Goran Udovč 
in državni svetnik iz Posavja 
Jože Slivšek, povedal Bogo-
vič. Kot je dejal, gospodar-
stveniki opozarjajo, da po-
trebujejo stabilno okolje ter 
svarijo pred dodatnimi dav-
ki, rigidnostjo trga dela in ve-
likimi stroški dela, pohvalijo 

Bogovič: Do tretje razvojne osi
korak za korakom
SEVNICA - Predsednik Slovenske ljudske stranke (SLS) Franc Bogovič je v okviru obiskov po slovenskih 
regijah 9. septembra obiskal šesto volilno enoto (Dolenjsko, Posavje z Zasavjem in Belo krajino), v okvi-
ru obiska pa si je ogledal tudi sevniško podjetje Siliko. 

pa spodbude za investicije v 
gospodarstvu. „To območje 
na infrastrukturnem podro-
čju povezuje nezgrajena tre-

tja razvojna os. V SLS že dlje 
časa opozarjamo, da v kolikor 
se bomo tega projekta lotevali 
na podoben način kot doslej, 

ko torej trasiramo neko avto-
cesto, za katero bo predračun 
znašal tri milijarde evrov, te 
razvojne osi ne bomo nikoli 
zgradili,“ pravi Bogovič. Zato 
v SLS predlagajo, da čim prej 
določimo traso in na njej zač-
nemo reševati najbolj kritične 
odseke ter korak za korakom 
pridemo do te cestne poveza-
ve. Za ta prostor so po Bogovi-
čevih besedah pomembne tudi 
hidroelektrarne na reki Savi, 
tako v njenem spodnjem kot 
srednjem toku. Bogovič se je 
nato v sevniški kulturni dvo-
rani skupaj s članoma izvršil-
nega odbora SLS Romanom 
Žvegličem in Primožem Jel-
ševarjem srečal z regionalni-
mi odbori stranke. 
 P. Pavlovič

Predsednik SLS Franc Bogovič in sevniški župan Srečko 
Ocvirk, v ozadju člani regionalnih odborov stranke

Danes se 
prične festival 
nevladnikov
POSAVJE - Ste tudi vi član 
kakšnega društva? Večina 
Posavcev je, zato naša re-
gija slovi po množici nevla-
dnih organizacij, v katerih 
njihovi bolj in manj aktiv-
ni člani združujejo prijetno 
z družbeno koristnim. Da 
imajo nevladniki svoj pra-
znik in priložnost za sreča-
nje, že tradicionalno poskr-
bijo predstavniki PRSTaN-a, 
Posavske regionalne stične 
točke za nevladne organiza-
cije. Tako od 12. do 14. sep-
tembra znova poteka Fe-
stival nevladnih organizacij 
Posavja, danes v Sevnici, 
jutri v Krškem, zaključi pa 
se pojutrišnjem v Brežicah. 
Več informacij o dogajanju 
na festivalu boste našli tudi 
na www.prstan.eu.  M. M.
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Kot je na slovesnosti ob pre-
daji vozila v uporabo pou-
daril predsednik PGD Veli-
ki Kamen Robert Kostevc, 
je avtocisterna s kapaciteto 
4.400 litrov vode izrednega 
pomena za društvo, saj ima 
slednje sedež in rajon de-
lovanja v hribovitem seve-
rovzhodnem predelu krške 
občine, ki je več kot 15 km 
oddaljeno od mestnega sre-
dišča. To pomeni, da odzivni 
čas sicer najbolj usposoblje-
ne in opremljene Poklicne 
gasilske enote Krško od kli-
ca do prihoda na prizorišče 
znaša od 20 minut dalje, kar 
pa je lahko v primeru poža-
ra tudi usodno pri reševanju 
življenj in premoženja. Ga-
silsko društvo v kraju deluje 
že častitljivih 87 let, člani so 
zastopani v vseh starostnih 
kategorijah, gasilski podmla-
dek pa je aktiven tudi zno-
traj Mladinske točke Veliki 
Kamen. Ključ avtocisterne je 
predsednik Kostevc slavno-
stno predal poveljniku dru-
štva Silvu Klavžarju, ta pa v 
nadaljevanju skrbniku vozi-
la Branku Klavžarju, uradno 
pa so ga predali namenu ob 
poveljniku društva še župan 
občine mag. Miran Stanko in 
sokrajan, poslanec v Držav-
nem zboru RS Franc Bogo-
vič. Oba, tako mag. Stanko 
kot Bogovič, sta društvu če-

stitala ob pridobitvi in spre-
govorila o pomenu človeške 
moči, znanja in tehnike, na-
mestnik poveljnika Gasilske 
zveze Krško Zdravko Kerin 
pa je ob tej priložnosti dru-
štvu podelil spominsko pla-

keto GZ Krško. Srečno vo-
žnjo in čim manj potreb po 
posredovanju je ob blagoslo-
vu vozila in moštva zaželel 
tudi senovski župnik Janez 
Turinek. 
 Bojana Mavsar

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si

KOSTANJEVICA NA 
KRKI - Društvo za 
trajnostni razvoj 
Terra Vera je v 
času od 19. do 27. 
avgusta gostilo 
mednarodno mla-
dinsko izmenjavo 
z naslovom Kruha-
pečke/Bread ba-
kers, namenjeno 
promociji doma-
čega kruha med 
mladimi. „Mlade 
ljudi želimo osve-
ščati o tem, da je 
vrednost doma-
čega, ročno nare-
jenega kruha za 
skupnost in zdravje posameznika veliko večja od vrednosti 
kruha, kupljenega v trgovini. To je tudi glavna tema izme-
njave: da primerjamo pot industrijsko narejenega kruha in 
pot kruha, izdelanega iz lokalnih žit, mletih nekje blizu na-
šega doma,“ je o izmenjavi, delno sofinancirani iz programa 
Mladi v akciji in na kateri je sodelovalo 25 mladih med 18. 
in 30. letom iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije in Av-
strije, povedala Jana Milovanović iz društva Terra Vera. 23. 
avgusta so pripravili javno predstavitev tradicionalne pripra-
ve italijanskih žitnih izdelkov, ostale dni pa so posvetili slo-
venskemu, hrvaškemu, madžarskemu in avstrijskemu kruhu 
ter spoznavali Kostanjevico na Krki in okolico. P. P.

Mladi spoznavali peko kruha

Prikaz tradicionalne priprave italijan-
ske pice

Obiščite nas in svetovali vam bomo 
kako do ugodnejših in kvalitetnejših bančnih storitev!

Najboljša bančna ponudba 
v mestu

PE BREŽICE, Cesta prvih borcev 21, Brežice, T: 07 62 02 570, info@lon.si, www.lon.si

Možnost poplačila starih kreditov, 
prilagodljiva ročnost odplačevanja, 
ugodna obrestna mera, nizki stroški odobritve.

Samo za upokojence!

Plačilo vseh položnic 
brez provizije!

Za vse tiste, 
ki želite z uporabo 
več bančnih storitev 
prihraniti.

5,45 EUR
na mesec

2,45 EUR
na mesec

Srebrni paket

Zlati paket

Kreditna ponudba
Prenavljate stanovanje? Kupujete 
nov avto? Odhajate na dopust?
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O gasilski dejavnosti požar-
ne brambe v Rajhenburgu 
je sicer pisal že tedanji kro-
nist Josip Kovačič leta 1860, 
a kakor je zapisano v kroniki 
Rajhenburga, se je ustanov-
ni zbor društva sešel 4. maja 
1893. 19. avgusta 1906 so 
slavnostno predali namenu 
novozgrajeni gasilski dom, 
vanj slabih 20 let kasneje na-
peljali elektriko, ustanovili 
gasilsko godbo in v letu 1925 
prvič razvili gasilski prapor. 
Klub vojnim razmeram so v 
letu 1943 pridobili prvi gasil-
ski avto in tudi precej gasil-
ske opreme, saj je bila tedaj 
številna gasilska četa zadol-
žena za potrebe gasilske-
ga in tehničnega reševanja 
nemške vojske. Desetletja 
po vojni so se brestaniški ga-
silci posvečali predvsem dru-
štvenim in gasilskim aktivno-
stim ter povečanju članstva, 
leta 1975 pa uspeli ob po-
moči Elektrarne Brestanica, 
tamkajšnje Krajevne skupno-
sti in krške Gasilske zveze 
kupiti nov kombi IMV ter dve 
črpalki. Ob stoletnici društva 
so se lotili temeljite preno-
ve gasilskega doma, ki so jo 
zaključili leta 1993, pet let 
kasneje pa obnovili tudi do-
stopni most z regionalne ce-
ste preko potoka do gasil-
skega doma. V zadnjih dveh 
desetletjih so dopolnili ga-

Brestaniški gasilci ob 120-letnici 
predali namenu obnovljen dom
BRESTANICA – V nedeljskem popoldnevu, 8. septembra, so v brestaniškem Prostovoljnem gasilskem dru-
štvu slavnostno obeležili 120-letnico delovanja, častitljiv jubilej, saj gre za enega najstarejših gasilskih 
društev v Posavju, pa obeležili tudi z otvoritvijo prenovljenega gasilskega doma. Namenu sta ga predala 
predsednik društva Boštjan Železnik in predsednik sveta KS Brestanica Vlado Bezjak.

silsko opremo in izvedli ne-
kaj manjših posodobitev na 
domu, leta 2004 pa od GZ Kr-
ško prejeli še novo vozilo za 
prevoz moštva. 

„Mnogi rodovi pred nami so 
se namreč trudili ohranjati to 
humano organizacijo pri ži-
vljenju in se zavedali, da je 
z vsakim novim gasilcem in z 
vsakim dodanim kosom gasil-
ske opreme povečan občutek 
varnosti pred požarom in na-
ravnimi nesrečami,“ je pou-
daril na slovesnosti predse-
dnik PGD Boštjan Železnik. 
V želji, da bi pritegnili čim 
več mladih že v nižjih razre-
dih šole v društveno dejav-
nost in zagotovili boljše po-
goje za delovanje društva, 

ki trenutno šteje 35 aktivnih 
članov, so se pred pol leta po-
novno lotili obnove gasilske-
ga doma, pri čemer so uredi-
li tudi mansardni del objekta, 
ki bo z veliko večnamensko 
dvorano lahko služil za ra-
zna predavanja, izpopolnje-
vanja, srečanja in tudi obe-
leževanja raznih osebnih in 
drugih jubilejev. Kot je še 
dejal Železnik, je investicija 
v novourejeni mansardni del, 
ki lahko sprejme dobrih 100 
ljudi, obnovo sanitarij, ure-
ditev pisarniškega prostora, 
čajne kuhinje ter fasade na 
objektu znašala okoli 80.000 
evrov, veliko prostovoljnih ur 
dela pa so v ureditev prosto-
rov vložili tudi sami člani. Pri 
obnovi so jim s sredstvi pri-

skočila na pomoč krajevna 
podjetja in posamezniki ter 
tudi donatorji iz širše lokalne 
skupnosti, sredstva za opre-
mo prostorov pa bodo mora-
li še zbrati. 

Z zahvalami in plaketami so 
se na slovesnosti zahvali-
li sponzorjem, donatorjem 
in ostalim podpornikom, ob 
120-letnici delovanja pa po-
delili tudi priznanja Gasilske 
zveze Krško in republiška 
odlikovanja Gasilske zveze 
Slovenije. Med 12 prejemniki 
priznanj GZ Krško so najvišje 
priznanje – zlato priznanje I. 
stopnje prejeli Alojz Kozole, 
Bogomir Kozole, Mojca Že-
leznik in Silva Glas, državno 
gasilsko odlikovanje I. sto-
pnje Anica Kozole in Marija 
Vaš Brence, Anica Čuber in 
Rok Kukovičič pa sta prejela 
plaketo gasilskega veterana. 
Kulturni program so obliko-
vali Moški pevski zbor Svobo-
da Brestanica in Godba Blan-
ški vinogradniki, o pomenu 
gasilstva pa je spregovori-
lo več govornikov, kot slav-
nostni pa poslanec v Držav-
nem zboru Franc Bogovič. 
Po uradnem delu in otvori-
tvi ter ogledu prostorov je 
sledila še gasilska veselica z 
ansamblom Slovenski zvoki in 
gosti večera Tower Pancers.
 Bojana Mavsar

Boštjan Železnik in Vlado Bezjak ob rezanju otvoritve-
nega traku

Na Velikem Kamnu pridobili
prvo interventno vozilo
KOPRIVNICA – Okoli 90-člansko Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Kamen je 
v 87. letu delovanja bogatejše za prvo društveno interventno vozilo - avtoci-
sterno. V uporabo so jo predali 7. septembra, v nakup gasilskega rabljenega 
vozila in v opremo vozila pa so v društvu vložili skupno okoli 28.500 evrov, ki 
so jih zbrali s pomočjo donatorjev in sponzorjev.

Avtocisterno so predali namenu (od leve) Silvo Klavžar, 
mag. Miran Stanko in Franc Bogovič.

CeRO odpira vrata
SPODNJI STARI GRAD – Podjetje Kostak Krško bo ob 10-letnici 
ločenega zbiranja odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki v 
Spodnjem Starem Gradu danes, 12. septembra, odprlo vrata 
vsem, ki si želite ogledati sortirno linijo za mehansko obde-
lavo odpadkov in se seznaniti s postopki ravnanja z odpadki. 
Od 9. do 11. ure pripravljajo vodene oglede za šole, od 11. do 
13. ure ogled centra za poslovne partnerje, od 13. do 17. ure 
ogled za občane, ob 17. uri pa še zaključek akcije zbiranja od-
padne in elektronske opreme, ki jo izvajajo s podjetjem ZEOS.
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Prireditve v mesecu septembru 
Občinski praznik občine 

Radeče
Četrtek, 12. 9. 2013,

• ob 9.00 na balinišču v Radečah
Balinarski turnir za Zeličev memorial (moški)

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Petek, 13. 9. 2013,
• ob 17.00 v prostorih Društva invalidov
Občinsko šahovsko prvenstvo

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Sobota, 14. 9. 2013,
• ob 9.00 
Tradicionalni pohod na Nebeško goro
Odhod z avtobusom ob 8.00 s Trga v Radečah na štartno 
mesto v Zagradu

Organizator: Planinsko društvo Radeče

• ob 9.00 na Trgu v Radečah (start med 9.00 in 10.00)     
Kolesarjenje v oglarsko deželo

Organizator: Športno društvo Jelovo

• ob 9.00 v športni dvorani Radeče 
Tradicionalno odprto mednarodno prvenstvo v namiznem tenisu

Organizator: Namiznoteniški klub Radeče

• ob 19.00 v Prosvetnem domu Vrhovo
Srečanje pevskih zborov in skupin Občine Radeče z gosti

Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo

Nedelja, 15. 9. 2013,
• ob 10.00 na igrišču na Jagnjenici 
Marjanov memorial 2013 – malonogometni turnir

Organizator: TKD Jagnjenica

• ob 10.00 na tekmovalni trasi pri Ribiškem domu 
Tradicionalni Pokal SAVA

Organizator: Ribiška družina Radeče 

• ob 15.00 pod lipo na dvorišču POŠ Svibno
Nedelja pod lipo 

Organizator: Društvo kmečkih žena Arnika

Torek, 17. 9. 2013,
• ob 9.00 na balinišču v Radečah
Pokal prijateljstva – balinanje (ženske)

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Petek, 20. 9. 2013,
• ob 15.30 v prostorih Društva invalidov
Občinski turnir v pikadu za društva in organizacije

Organizator: Društvo invalidov Radeče

• ob 18.00 v Domu kulture v Radečah
Prireditev ob 50. obletnici hortikulture v Radečah 

Organizator: Hortikulturno društvo Radeče

Sobota, 21. 9. 2013,
• ob 8.00 v prostorih Društva invalidov
Turnir v pikadu v okviru srečanja društev invalidov Zasavja

Organizator: Društvo invalidov Radeče

• ob 8.00 na tekmovalni trasi pri Ribiškem domu
Tekmovanje v ribolovu v okviru srečanja društev invali-
dov Zasavja

Organizator: Društvo invalidov Radeče

• ob 8.00 na balinišču v Radečah
Tekmovanje v balinanju v okviru srečanja društev invali-
dov Zasavja

Organizator: Društvo invalidov Radeče

Ponedeljek, 23. 9. 2013, 
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče
Gledališki abonma za odrasle: Nežka Ma Tiček (KD Gle-
dališče Velenje)

Organizator: Gledališko društvo Radeče

Torek, 24. 9. 2013, 
• ob 17.00 v jedilnici OŠ Radeče  
Večer radeških čebelarjev

Organizator: Čebelarsko društvo Radeče

Petek, 27. 9. 2013, 
• ob 10.00 na Svibnem, Svetovni dan turizma

Organizator: JZ KTRC Radeče

LAŠKO – Prvi ponedeljek v septembru so s krajšo svečano-
stjo na Valvasorjevem trgu ob reki Savinji v Laškem odpr-
li lično obnovljene prostore nekdanje podružnične šole s 
prilagojenim programom za otroke s posebnimi potreba-
mi, kjer bo odslej nov dom GŠ Laško-Radeče, ki ima svojo 
enoto v Radečah in v Laškem.

Potrebe po novih prostorih so se pojavile zaradi vse večje-
ga vpisa, pobudam pa so na Občini Laško znali prisluhniti ter 
poiskati ustrezno rešitev. »Danes lahko z zadovoljstvom gle-
damo na sprejete odločitve Občine Laško in njenega župana 
Franca Zdolška. Pomembno vlogo pri koordiniranju projek-
ta je imel Dimitrij Gril, vodja urada za družbene dejavno-
sti, gospodarstvo in finance, s katerim smo se lahko posveto-
vali in mu dajali predloge. Arhitekt Pavli Šifer pa je staro in 
zapuščeno šolo oživil in ji s svojo kreativnostjo vtisnil pečat 
večnosti. Z odločnostjo, ki premaguje ovire današnjega časa, 
ste s svojimi odločitvami zagotovili dobre prostorske pogo-
je vsem naslednjim rodovom, ki se bodo želeli naučili igrati 
in plesati,« je na otvoritvi dejala ravnateljica GŠ Laško-Ra-
deče Rosana Jakšič in dodala, da bo dan otvoritve v šolski 
kroniki zapisan kot pomemben mejnik glasbenega šolstva v 
občini Laško in kot pomemben trenutek za celotno šolo ter 
za vse, ki bodo v njej muzicirali in ustvarjali. Nove pridobi-
tve se je veselila z zbranimi na otvoritvi tudi radeška župa-
nja Rafaela Pintarič.  S. Radi

Glasbena šola z novimi prostori

Enota GŠ Laško-Radeče bo odslej v Laškem delovala v lič-
no obnovljenih prostorih.

STUDENEC - Pred leti so se v vasi Studenec v sevniški obči-
ni trudili za ohranitev podružnične šole, v letošnjem sep-
tembru pa je v njenih prostorih začel delovati še oddelek 
vrtca. Vanj je vpisanih enajst malčic in malčkov od enega 
do šestega leta starosti. 

»Danes lahko s ponosom pokažemo prostore, ki smo jih skupaj 
z občinskimi sredstvi pripravili za predšolske otroke v prostorih 
podružnične šole na Studencu. Prostore je bilo potrebno teme-
ljito obnoviti in prilagoditi potrebam predšolskega otroka. Sama 
pridobitev oddelka ima velik pomen za kraj, kot je Studenec, 
saj bomo tako mladim družinam nekoliko olajšali življenje na 
vasi. Če se bo vsaj ena družina zaradi bližine vrtca in šole odlo-
čila ostati na podeželju, bo to velik dosežek,« je o novi prido-
bitvi povedala ravnateljica sevniškega vrtca Vlasta Fele. »To je 
ena velika družina,« pa sta svoje prve vtise strnili vzgojiteljica 
Daniela Klenovšek in njena pomočnica Tanja Hrga.
Na prvi šolski dan so v Vrtec Ciciban Sevnica in njegove enote 
sprejeli 102 novinca, tako je sedaj vpisanih 421 otrok v 24 od-
delkov. Eno prosto mesto je še v prvem starostnem obdobju in 
eno v drugem. Konec letošnjega leta načrtujejo odprtje še ene-
ga oddelka, saj imajo na seznamu 26 otrok, ki trenutno ne iz-
polnjujejo zakonskega normativa starosti 11 mesecev ali več. 
»V začetku decembra bo s tega seznama dopolnilo 14 otrok zah-
tevano starost in tako bomo imeli konec koledarskega leta 25 
oddelkov, kar je v vsej 40-letni zgodovini Vrtca Ciciban Sevnica 
največ doslej,« je zaključila pogovor ravnateljica.  S. Radi

Na Studencu nov oddelek vrtca 

V prostorih podružnične šole na Studencu je v letošnjem 
septembru začel delovati tudi oddelek vrtca.

Novo turistično pridobitev je 
ob uradnem odprtju predsta-
vila direktorica KTRC-ja Ma-
rija Imperl, zadovoljstvo ob 
novi pridobitvi pa sta v svo-
jem govoru izrazila tudi ra-

V Radečah odprli turistično 
rekreacijski center Savus
RADEČE - V minulem petkovem večeru je potekalo ob izlivu Sopote v Savo pri Radečah slovesno odprtje 
turistično rekreacijskega centra Savus. Ta obsega manjši objekt z restavracijo, prostorom za splavarje 
in turistično informacijsko pisarno ter nov pomol za privez splava in veslaški pomol. Za njegovo izgra-
dnjo je Občina Radeče pridobila tudi evropska sredstva. 

deška županja Rafaela Pin-
tarič in poslanec v DZ RS 
Matjaž Han, ki je dejal: 
»Otvoritev Savusa daje novo 
upanje. Je plod vizije, ki jo 
je potrebno nadgrajevati.«   

V spremljajočem otvoritve-
nem programu, ki ga je vodila 
Tajda Lekše, so sodelovale ra-
deške mažorete, godalni orke-
ster Strunikat in pevka Nuška 
Drašček, domači slikar Ludvik 
Kos pa je ves čas prireditve 
ustvarjal na novem pomolu 
spominsko sliko, na katero je 

nanašal barve, ki jih je mešal 
s penino Valvasor Vinske kle-
ti Mastnak. V spomin na novo 
poglavje v turistični ponudbi 
Radeč bo 300 steklenic ome-
njene penine nekaj naslednjih 
mesecev »zorelo« v reki Savi, 
v jekleni kletki pod pomolom. 
 S. Radi

Del novega turistično rekreacijskega centra Savus je tu-
di zanimivo oblikovan pomol.

Slavnostni prerez traku so opravili županja Rafaela Pintarič, 
poslanec Matjaž Han in direktorica KTRC-ja Marija Imperl.

RADEČE - Letošnje evropsko 
prvenstvo mažoret je poteka-
lo konec septembra v Brnu na 
Češkem, na njem pa so med 
1.600 mažoretami iz 10 držav 
nastopale tudi vse 3 skupine 
radeških mažoret ter 4 posa-
meznice in 2 para.
Dekleta so ob bučnem vzpod-
bujanju radeških navijačev 
odlično odplesala svoje tek-
movalne točke, tako da je 
bila nedeljska razglasitev 
popolnoma v znamenju oran-
žno-črne barve – KUD Mažo-
rete RAP Radeče je osvojilo 
kar 6 kolajn, kar je najbolj-

Radeške mažorete znova na evropskem vrhu

ši izkupiček radeških mažo-
ret do sedaj. Tanja Zupan je 
v kategoriji solo senior osvo-
jila naslov evropske prvaki-

nje, Laura Kalšek je osvoji-
la 6. mesto. V kategoriji solo 
junior je bila Tjaša Trošt na 
2. mestu in Sara Potisek na 

3. mestu. V kategoriji par ju-
nior sta Sara Potisek in Tjaša 
Trošt osvojili 1. mesto in na-
slov evropskih prvakinj, Na-
stja Simončič in Nika Klan-
šek pa 2. mesto. V kategoriji 
skupina kadet pom pom so 
najmlajše udeleženke prven-
stva osvojile 8. mesto, skupi-
na junior pa 6. mesto. Še po-
sebej pa so z doseženim 3. 
mestom med vso mažoretno 
evropsko elito navdušile lan-
skoletne evropske vice-prva-
kinje med juniorkami, ki so 
letos prvič prestopile v seni-
orsko konkurenco. 
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In vaš trenutek 
v sadovnjaku in vinogradu?

Dragi bralci, v naslednji številki pripravljamo tradicionalno 
prilogo o sadjarstvu in vinogradništvu v Posavju in vas ob 
tej priložnosti znova vabimo k ustvarjalnemu sodelovanju! 
Pošljite nam svojo fotografijo na temo vinograda, dela v 
vinogradu, grozdja, sadežev, obiranja sadja v vašem sadov-
njaku, odraslih in otrok pri opravilih ter podobno, dopišite 
ime in priimek avtorja fotografije in nekaj besed, s katerimi 
pojasnite, kaj lahko na fotografiji vidimo. Fotografije in opis 
nam pošljite na naš naslov: Posavski obzornik, Trg Matije Gub-
ca 3, 8270 Krško ali preko spleta na redakcija@posavje.info. 
Vaše fotografije zbiramo do sobote, 21. septembra, zanimi-
va priloga, ki jo bodo še polepšali vaši izdelki, pa bo izšla v 
četrtek, 26. septembra.
 Uredništvo

KOSTANJEVICA NA KRKI – Tamkajšnje društvo vinogradni-
kov je na zadnjo avgustovsko soboto obeležilo 20-letni-
co delovanja. Na jubilejni prireditvi so najzaslužnejši za 
njegovo postavitev Branko Lipar, župan Mojmir Pusto-
slemšek in predsednik društva Stane Tomazin (na foto-
grafiji) svečano odprli mobilni hram, ki bo društvu in me-
stu služil v promocijske namene, sledila je vinogradniška 
povorka, nato pa še kulturni program in podelitev števil-
nih priznanj ter veselica ob zvokih ansambla Pravi trije. 
Več o prireditvi, ki jo je povezovala prva cvičkova prince-
sa Lea-Marija Colarič-Jakše, in zgodovini kostanjeviške-
ga društva pa v naslednji številki Posavskega obzornika, 
ki bo vsebovala posebno prilogo, posvečeno sadjarstvu 
in vinogradništvu. P. P.

Kot je ob društvenem jubi-
leju povedal predsednik ŠD 
Gora Jože Šinkovec, sega 
zgodovina smučarskih sko-
kov v Spodnjih Dulah že štiri 
desetletja nazaj, ko so mla-
di in zagnani vaščani na po-
bočju Spodnjih Dul naredi-
li prvo skakalnico in jo ob 
pomoči danes že pokojnega 
skakalnega navdušenca Sta-
neta Pompeta povečevali in 

prestavljali. Večja obnovi-
tvena dela na skakalnici so 
stekla z ustanovitvijo dru-
štva v letu 2003, ko so zgra-
dili sedanjo srednjo skakal-
nico in doskočišče opremili s 
plastično prevleko, ki omo-
goča skoke tudi brez snežne 
podlage. Leto kasneje so v 
skakalnem centru prvič or-
ganizirali smučarske skoke 
za pokal KS Gora, obogatene 
z družabnimi kmečkimi igra-
mi med vasmi. V letu 2005 so 
bili prvič organizator držav-
ne tekme v smučarskih sko-
kih, v zimskem času pa v soju 
inštalirane razsvetljave prve 
nočne tekme. Športni nav-
dušenci, vključeni v ŠD Gora 
- danes ta šteje dobrih 40 
članic in članov - so ob vlo-
ženem delu v skakalni center 
leta 2005 zgradili tudi igrišče 
na Gori. V letu 2008 so s pre-
ko 3000 urami prostovoljne-

Praznična Gora obeležila 10-letnico 
športnega društva
SPODNJE DULE - S tradicionalnimi smučarskimi skoki za pokal KS Gora v tukajšnjem skakalnem centru, 
športno-kmečkimi igrami med zaselki krajevne skupnosti Gora in bližnjimi naselji ter z druženjem kra-
janov in drugih obiskovalcev na veselici Petkova pumpa so krajani krajevne skupnosti Gora zadnjo avgu-
stovsko soboto zaokrožili krajevni praznik. Posvečen je godovanju sv. Lovrenca, sicer pa je letos pote-
kal v znamenju 10-letnice najaktivnejšega krajevnega društva – Športnega društva Gora.

ga dela in s pomočjo dona-
torskih sredstev postavili 
kovinsko konstrukcijo velike 
skakalnice, dve leti kasneje 
pa nad bivalnimi kontejnerji 
v doskočišču skakalnice po-
stavili strešno konstrukcijo. 
V letu 2010 so uspešno izve-
dli tudi mednarodno tekmo, 
ki so se je poleg skakalcev iz 
slovenskih klubov udeležili 
tekmovalci iz Madžarske in 

Turčije. V letu 2012 so uspeli 
center opremiti še s sanitar-
nimi prostori in z bazenom 
za vodo za umetno zasneže-
vanje skakalnic, kot zadnjo 
pridobitev za urjenje mladih 
skakalcev pa so letos posta-
vili še malo skakalnico za za-
četnike. Na skakalnicah pod 
vodstvom glavnega trenerja 
Bojana Zupana, ki ima tudi 
licenco za ocenjevalnega so-
dnika, vodjo tekmovanja in 
vodjo merilcev, trenira od 
10 do 20 skakalcev, od cici-
banov do veteranov. ŠD Gora 
je član Smučarske zveze Slo-
venije in eno izmed okoli 30 
slovenskih društev in klubov, 
v katerih trenirajo smučar-
ske skoke.

„Več nas bo, boljši in moč-
nejši bomo,“ pa je dejal na 
krajevnem prazniku Gore 
Primož Peterka, ki se je s 

15 zmagami za svetovni po-
kal, z medaljama s svetov-
nega prvenstva in zimskih 
olimpijskih iger zapisal v 
slovensko športno zgodovino 
kot eden najuspešnejših slo-
venskih športnikov. Skakalni 
as je s svojo prisotnostjo in 
skakanjem, pa tudi zgovor-
nostjo in preprostostjo, po-
žel navdušenje med zbrani-
mi obiskovalci v Sp. Dulah. 
Kakor je povedal ob tej prilo-
žnosti za naš časopis, ga ve-
seli, da se tudi manjši klubi 
in društva odločajo za ta lep 
šport: „Pri tem velikost klu-
ba ni porok za uspeh ali na-
predek skakalcev, sam imam 
namreč takšno izkušnjo, saj 
sem začel športno prav tako 
v majhnem klubu, veliko več, 
kot jih je v ŠD Gora, nas ni 
bilo. Najbolj je pomembno 
dobro delo, srčnost in za-
gnanost skakalcev, trenerja, 
vodstva, seveda tudi staršev, 
ostalih spremljevalcev in šir-
še skupnosti. In rezultat tega 
je lahko ob dobrem delu in 
seveda tudi talentu kakšen 
nov šampion. Manjši klubi so 
v težkem položaju predvsem 
zaradi zaledja, to je zagota-
vljanja finančnih sredstev. 
Vsekakor pa bi vsem tukaj-
šnjim mladim skakalcem pri-

poročil, naj vztrajajo, četu-
di ni takoj viden napredek. 
Glede na rast in razvoj po-
sameznika lahko vmes mine 
več mesecev, celo leto. To 
je namreč ljubezen do tega, 
tudi do ostalih športov, da ne 
obupaš, temveč vztrajaš tudi 
tedaj, ko ti ne gre.“ Oko-
li zasebnih načrtov nam je 
Peterka še zaupal, da osta-
ja tudi v letošnjem letu po-
močnik ženske reprezentan-
ce, pri čemer so si v ekipi 
zastavili zelo visoke cilje, 
med drugim poseči po čim 
višjih uvrstitvah na olimpij-
skih igrah.
  Bojana Mavsar 

Vodstvo ŠD Gora (z leve): podpredsednik Aleš Bizjak, 
glavni trener Bojan Zupan in predsednik Jože Šinkovec

S Primožem Peterko (levo spodaj) se je fotografiralo „sta-
ro in mlado“, na sliki pa v družbi domačih in gostujočih 
skakalcev veteranov do in nad 50 let.

BREZOVSKA GORA - 31. av-
gusta je bilo v hramu Zavo-
da Svibna na Brezovski Gori 
zaključno srečanje študij-
skega krožka »Zdravilne ra-
stline za telo in dušo«, ki 
je v pomladanskih in pole-
tnih mesecih potekal ob fi-
nančni podpori Ministrstva 
za izobraževanje, znanost 
in šport. V študijski sezoni 
2012/2013 smo tako na po-
budo soseske in nekdanjih 
članov krožka ponovno obu-
dili raziskovanje zdravilnih 
in ostalih blagodejnih učin-
kovin rastlin. 

Skupaj smo nabirali rastline, 
iz različnih virov in drug od 
drugega spoznavali zdravilne 
oz. blagodejne učinkovine iz-
branih rastlin  (šentjanževka, 
sporiš, zlata rozga, regrat, 
rožmarin, kostanj, kopri-
va, vinska trta, oreh, robi-
de, rman, žajbelj, bezeg, 
materina dušica, timijan), 
spoznavali pa tudi rabo ne-
katerih rastlin v simbolnem 

Zdravilne rastline za telo in dušo

oz. duhovnem pomenu (kot 
so npr. v kresnih šegah, ljud-
skem zdravilstvu in verova-
nju). Med drugim smo izdelo-
vali tudi zeliščna – žajbljeva 
kadila. Na zaključnem sre-
čanju smo predstavili svoje 
znanje v priložnostni razsta-
vi, sliki in besedi, del pred-
stavitve pa je bil namenjen 
tudi ostalim čutilom - zla-
sti otipu, okusu in tudi vonju 
(kot je npr. žajbljevo kadilo, 
zeliščni namazi, robidovo pe-

civo, čežana z ribezom in pa 
seveda različni "zvarki"). Med 
drugim smo izvedli tudi vme-
sno degustacijo zeliščnih li-
kerjev, udeleženci pa so za 
sodelovanje v študijskem 
krožku prejeli tudi potrdi-
la. Kot dopolnitev zdravil za 
dušo in telo pa sta se prilegla 
tudi ljudska pesem in ples. V 
novembru 2013 se obeta nov 
študijski krožek na temo pre-
delave sadja. 
 B. Zorko

V krožku so obudili raziskovanje zdravilnih in ostalih bla-
godejnih učinkovin rastlin.

Septembra bodo zgrajena nova
OSKRBOVANA STANOVANJA V BREŽICAH
V Brežicah, v neposredni bližini starega mestnega jedra in gradu Brežice, se septembra 
končuje gradnja prvih oskrbovanih stanovanj in novega doma starejših občanov.

Udobna, varna stanovanja v prelepem okolju 
so namenjena vsem tistim, ki se tudi v tretjem 
življenjskem obdobju ne želijo odpovedati ak-
tivnemu in samostojnemu slogu.
Ohranjajo vse prednosti bivanja v lastnem 
domu, kot sta avtonomnost in zasebnost, 
hkrati pa ponujajo varnost bivanja z možnostjo 
hitre pomoči v nujnih primerih.

Dvanajst novih oskrbovanih stanovanj je v ne-
posredni bližini doma starejših, kar je bistve-
nega pomena za kakovostno življenje stano-
valcev teh stanovanj.

Neposredna bližina doma starejših namreč 
omogoča vrsto pomoči in storitev po meri 
vsakega posameznika glede na njegove po-
trebe, na voljo sta na primer zdravstvena oskr-
ba in gospodinjska pomoč, med najpogostej-
še storitve v obliki ponudbe doma starejših pa 
spadajo: 
-  dnevno prinašanje obrokov hrane, gospo-

dinjska pomoč, čiščenje, pranje, likanje …
-  zdravstvena nega in storitve, 
-  klic v sili vseh 24 ur,
-  pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Stanovanja so grajena tako, da omogočajo bi-

vanje tudi gibalno oviranim osebam (dvigalo, 
širši prehodi, prilagojena oprema).

V objektu je 12 stanovanj, namenjenih za 
prodajo, velikosti od 52 do 58 m2, vključno 
z balkonom in shrambo. Vsakemu stanovanju 
pripada eno parkirno mesto.

Stanovanja so zgrajena po visokih standardih 
kakovosti, ob upoštevanju velike energijske 
varčnosti. Dobra razporeditev prostorov, veliko 
svetlobe in prekrasni razgledi na bližnjo okoli-
co dajejo stanovanjem še dodatno vrednost, 
poleg že vseh naštetih, ki jih omogoča neposre-
dna bližina doma starejših.

Vse informacije o prodaji 
in podrobnejši opisi so na voljo 

na spletni strani: 
www.oskrbovanastanovanja.si 

ali po tel. 041/667-234

Na voljo so še 

4 stanovanja, katerih 

ogled je možen v objektu.
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KRŠKO - Nadzorni svet družbe GEN energije je 28. avgusta na 
svoji drugi redni seji potrdil letno poročilo družbe in skupine 
GEN za leto 2012. Seznanil se je tudi s poslovnim načrtom za 
leto 2013 ter z informacijo o poslovanju družbe in skupine GEN 
v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2013. V okviru plana dela so se člani 
nadzornega sveta seznanili tudi s ključnimi tveganji v povezavi 
s poslovanjem družbe in skupine GEN. Kot je znano, je uprava 
SOD 19. avgusta za člane nadzornega sveta GEN energije ime-
novala Nika Galešo, Romana Dobnikarja, Sašo Ivana Gerži-
no, Mateja Pirca in Danijela Levičarja. Na konstitutivni seji 
so za predsednika izvolili Pirca, za namestnika pa Levičarja.

Sprejem uredbe o DPN 
za HE Mokrice

Vlada se je seznanila tudi s trenutno finančno kon-
strukcijo projekta, ki izhaja iz Elaborata razmejitve 
financiranja infrastrukture na HE Mokrice in istoča-
sno nalaga Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da v 
sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in pro-
stor, do 15. 10. 2013 seznani vlado z rešitvami za 
prilagoditev finančne konstrukcije glede na možno-
sti virov financiranja izključno javne infrastrukture 
iz proračuna RS. Prav tako je vlada naložila Ministr-
stvu za kmetijstvo in okolje, da pripravi strokovne 
podlage za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplav-
ne ogroženosti Dobove in Rigonc in za renaturacijo 
izlivnega odseka reke Sotle. 

Na podlagi sprejetega DP za HE Mokrice so načrto-
vane:

• Hidroelektrarna Mokrice (v nadaljnjem besedilu: 
hidroelektrarna) z jezovno zgradbo, akumulacij-
skim bazenom, visokovodno-energetskimi nasipi, 
drenažnimi kanali in drugimi pripadajočimi uredi-
tvami (transformator, stikališče, prelivni objekt, 
odlagališča za sedimente, poglabljanje struge),

• priključni daljnovod za vključitev hidroelektrar-
ne v omrežje,

• prehod za vodne organizme in drstišča,
• ureditve za zavarovanje brežin na območju ba-

zena,
• ureditve za reguliranje globine podzemne vode in 

zaščito pred njenimi vplivi,
• ureditve izlivnih delov pritokov Save,
• ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti objek-

tov in naselij Mihalovec, Loče in Rigonce,
• dostopi do vode za namakanje, zajem požarne 

vode, za zaščito in reševanje ter rekreacijo,
• protierozijska zaščita na območjih zunaj bazena,
• splavnica ob jezovni zgradbi in rečni pristanišči,
• vzhodna obvoznica Brežic, 
• ureditev športnorekreacijskega območja Grič,
• ureditev športnorekreacijskega območja Mostec,
• ureditev območja za rekreacijo pri Prilipski mr-

tvici,

• ureditve državne kolesarske povezave ter lokalnih 
kolesarskih povezav na območju državnega pro-
storskega načrta,

• ter ureditev nadomestnih habitatov in mirnih ob-
močij ter drugih ureditev za ohranjanje narave. 

Družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o. spre-
jetje Uredbe o državnem prostorskem načrtu za HE 
Mokrice omogoča nadaljevanje postopkov pri iz-
gradnji HE Mokrice in s tem zaključevanje trenu-
tno največje investicije na področju obnovljivih vi-
rov energije tako v Sloveniji kot širšem geografskem 
področju, izgradnje petih hidroelektrarn na spodnji 
Savi.

Poleg že zgrajenih hidroelektrarn HE Boštanj in HE 
Arto-Blanca, ki so v polnem obratovanju, je 7.6.2013 
potekala otvoritev HE Krško, ki je od 2.4.2013 v 
enoletnem poskusnem obratovanju. Meseca novem-
bra leta 2013 je predviden tudi pričetek gradnje HE 
Brežice. 

Sprejem uredbe za HE Mokrice omogoča takojšen 
pristop k projektiranju, pridobivanju gradbenega do-
voljenja in same izvedbe ureditev. 

Vlada je na 20. redni seji, dne 22. 8. 2013, sprejela Uredbo o državnem prostorskem 
načrtu za območje HE Mokrice.
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Strategija pametne speciali-
zacije temelji na prepoznava-
nju potencialov, priložnosti in 
potreb „od spodaj navzgor“, 
zato je nastala v sodelovanju 
Gospodarske zbornice Slove-
nije (GZS) s podjetji, izobra-
ževalnimi in raziskovalnimi 
ustanovami. Strategija bo te-
meljni dokument oz. predpo-
goj za pridobivanje evropskih 
sredstev v finančni perspekti-
vi 2014-2020, v kateri bo ime-
lo posavsko gospodarstvo na 
voljo do 60 odstotkov razvoj-
nih sredstev, namenjenih re-
giji Posavje, sredstva pa se 
bodo lahko koristila le za po-
dročja znanja, razvoja, ino-
vacij in konkurenčnosti pod-
jetij. „Stališče gospodarstva 
je, da moramo dosedanja na-
čela, ki so bila uveljavljena 
v obdobju 2007-2013, spre-

Tudi Posavje v pametno specializacijo
VRBINA - V okviru razširjene seje upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije – Območne zborni-
ce Posavje, ki je potekala 2. septembra v Informacijskem središču GEN v Vrbini, je izvršna direktorica 
GZS za zakonodajo in politike Alenka Avberšek posavskim gospodarstvenikom predstavila strategijo pa-
metne specializacije Slovenije.

meniti. S temi sredstvi se je 
namreč pretežno financiral 
nadstandard oz. kakovost ži-
vljenja, od teh projektov pa 
imamo zelo malo gospodar-
skih koristi, saj je bilo iz tega 

naslova odprtih zelo malo 
novih delovnih mest,“ je ob 
tem povedal direktor posa-
vske zbornice Darko Gori-
šek. „Prav tako želimo spre-
meniti način financiranja 
– doslej so se na razpise pri-
javljali posamezniki, mi pa 
podpiramo skupne nastope, 
to pomeni, da bi se po na-
čelu pametne specializacije 
združevala podjetja v dejav-
nostih. To so v Posavju podje-
tja na področju kovinske, pa-
pirne in lesne industrije, tudi 
energetike,“ je dodal Gori-
šek. Podjetja v omenjenih 
dejavnostih naj bi se združe-
vala in prijavila enotne pro-
jekte, merilo zanje pa bi bila 
nova delovna mesta, produk-
ti, razvoj, trgi in izboljšanje 
stanja na področju kadrov in 
blagovnih znamk. Kot je še 

povedal, so določena podje-
tja že podala posamezne po-
bude, prejeli pa so tudi že 
skupno pobudo podjetij iz 
kovinsko-predelovalne de-
javnosti, ki imajo enoten in-
teres na tem področju.

Predsednik upravnega od-
bora posavske gospodar-
ske zbornice in direktor 
GEN energije Martin No-
však meni, da je strategija 
pametne specializacije po-
membna za Slovenijo, jo bo 
pa potrebno podpreti z vse-
mi detajli, ki bodo omogoča-
li njeno uresničitev, od davč-
ne do zaposlovalne politike. 
Prepričan je, da priložnost za 
združevanje podjetij obsta-
ja tudi v energetiki, ki bi na 
ta način lahko ponudila svo-
je storitve širšemu trgu. „V 
bodoče imamo priložnost, da 
izvažamo električno energijo 
in logistične storitve na tem 
področju, predvsem v Itali-
jo, Avstrijo in druge države, 
kjer to potrebujejo. Ravno v 
energetiki vidim prvi korak, 
ki bi ga Slovenija lahko nare-
dila na tem področju,“ pra-
vi Novšak. Po njegovih bese-
dah je eden tistih projektov, 
ki bi Slovenijo lahko potegnil 
iz krize, drugi blok jedrske 
elektrarne, saj bi v državo 
pritegnil kapital, visoko do-
dano vrednost in ji omogočil 
močan izvozni artikel. 
 Peter Pavlovič

Martin Novšak in Darko Gorišek 

GORNJA RADGONA - Člani Zveze društev vinogradnikov Do-
lenjske so 27. avgusta na vinogradniškem dnevu na sejmu 
AGRA v Gornji Radgoni v znak protesta in nasprotovanja tre-
nutno predlaganemu katastrskemu dohodku izvedli miren 
protestni shod. Dolenjskim vinogradnikom, ki so v znak pro-
testa med drugim na sejem prinesli in odložili grmado pose-
kanih vinskih trt kot simbol in opozorilo predvsem državnim 
organom in resornemu kmetijskemu ministrstvu, kaj se lahko 
zgodi z nespametno in predvsem nepravično politiko davčnih 
obremenitev, so se pridružili tudi vinogradniki iz Bele kraji-
ne in Posavja.   B. M. 

GORNJA RADGONA/KRŠKO 
- Vinska klet Krško je na 
51. mednarodnem kmetij-
sko-živilskem sejmu AGRA, 
ki je potekal med 24. in 29. 
avgustom v Gornji Radgo-
ni, in na njem organizira-
nem 39. odprtem državnem 
ocenjevanju Vino Slovenija 
navdušila mednarodno stro-
kovno ocenjevalno komisi-
jo z vinom sauvignon, suhi 
jagodni izbor, letnik 2009. 

Slednjemu je komisija dodelila veliko zlato medaljo. Grozd-
je zanj so v kmečki zadrugi potrgali v prvih mesecih leta 2010 
in ga pridelali v manjših količinah, le 660 steklenic po 0,375 
l. Sladko vino ima 253 g ostanka sladkorja, je izjemno pol-
nega okusa z dolgim pookusom, saj ima izjemno veliko ko-
dalij. Njegovo odličnost dopolnjuje prefinjen vonj po cvetju, 
suhem sadju in medenih notah. Za visoko kakovostno vino se 
je na tekmovanju izkazal tudi cviček ptp, ki je bil odlikovan 
s srebrno medaljo.   B. M.

Protestni shod vinogradnikov 
na sejmu AGRA

Zlat sauvignon KZ Krško

KRŠKO – Direktorica Šolskega centra Krško-Sevnica mag. 
Alenka Žuraj Balog in v imenu donatorskih podjetij direktor 
podjetja Kovis iz Brežic Alen Šinko sta 2. septembra na kr-
ški srednji šoli predala za namen izvajanja pouka pri pred-
metu avtomatizacija in robotika industrijskega robota Kuka. 
Kot je ob tem povedal Matjaž Cerar, profesor strokovno teo-

retičnih predmetov strojništva, bodo šestosnega robota upo-
rabljali v programih strojni in elektrotehnik, deloma pa tudi 
v programu računalniški tehnik: „V bistvu gre za najmoder-
nejši industrijski robot zadnje serije tega proizvajalca. Je 
izredno hiter in napreden robot, ki služi predvsem za mani-
pulacijo z bremeni, lahko pa se mu vstavi tudi druge nastav-
ke. Tako lahko z njim denimo varimo, barvamo ipd.“ Ravna-
telj krške srednje poklicne in strokovne šole Jože Pavlovič 
je k temu dodal, da je investicija znašala 24.000 evrov, od 
tega so v slabem letu in pol zbiranja sredstev 70 odstotkov 
le-teh prispevala podjetja iz krške in brežiške občine, preo-
stali del pa je zagotovila šola. B. M. 

Z robotom do boljšega znanja

V imenu učencev in učiteljskega zbora se je robot kar sam 
zahvalil donatorjem.

Nadzorni svet GEN energije 
potrdil letno poročilo za 2012

DOLENJSKE TOPLICE – Danes, 12. septembra, bo v Dolenjskih 
Toplicah drugi regijski izbor najhitreje rastočega podjetja, t. 
i. gazele. Nominirana podjetja za gazelo dolenjsko-posavske 
regije so sremiški Cablex Plastik, šentjernejski L-tek Elek-
tronika in ribniški Yaskawa Ristro, ki je bila med nominira-
no trojico že preteklo leto. Med kandidati je bilo sicer tudi 
sevniško podjetje Terraplant. Medtem ko je gospodarstvo do-
lenjsko-posavske regije v petih letih, od 2007 do 2013, ra-
slo po 20-odstotni stopnji rasti, so gazele prodajo povečale 
5,5-kratno ali za kar 454 odstotkov. Dinamično rast prodaje 
in uspešnost na trgu so spremljale priložnosti za nove sode-
lavce: v petih letih je 100 dolenjsko-posavskih gazel podpi-
salo 962 pogodb za zaposlitev na novo ustvarjenih delovnih 
mestih. Ali drugače: vsaka dolenjsko-posavska podjetniška 
gazela je v petih letih v povprečju prispevala 10 novih de-
lovnih mest. V istem obdobju se je število delovnih mest v 
regiji znižalo za 11 odstotkov, kar pomeni več kot 4000 izgu-
bljenih delovnih mest. Lanski zmagovalec izbora je bil krški 
sadjarski velikan Evrosad. P. P.

Danes bodo izbrali gazelo
dolenjsko-posavske regije
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ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

PROIZVODNJA – AVGUST 2013 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – AVGUST 2013

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 KOEL 4 - 88 400 3 100 0 2

PB5 KOEL 9 - 108 400 2 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4 in 

PB5
326.900 13 7

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

*Sredstva za financiranje štipendij za nadarjene s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini, 100 % financirajo 
lokalne skupnosti Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Brežice in Občina Kostanjevica na Krki in sicer vezano na 
stalno prebivališče izbranega štipendista.

V primeru, da s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij ne bodo pravočasno 
zagotovljena sredstva za sofinanciranje štipendij, si Komisija za štipendiranje pridržuje pravico, da 
ne podeli vseh razpisanih štipendij.

Rok za oddajo vlog je 10. oktober 2013.

Celoten razpis skupaj z obrazcem za prijavo je na spletni strani: www.rra-posavje.si.

Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, Krško; 
Sabina Kos, tel.: 07 488 10 44, E-mail: sabina.kos@rra-posavje.si 

ali Nataša Šterban Bezjak, tel: 07 488 10 51, E-mail: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; 
prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Javni razpis štipendij 
v Posavski štipendijski shemi 

za šolsko/študijsko leto 2013/2014
Regionalna razvojna agencija Posavje kot štipenditor, v sodelovanju z Ob-
čino Brežice, Občino Kostanjevica na Krki, Občino Krško, Občino Sevnica, 
Občino Radeče, delodajalci, Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipen-
dije in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, objavlja razpis za 
naslednje kadrovske štipendije: 

POSAVSKA 
ŠTIPENDIJSKA 
SHEMA 

zap. 
št. PODJETJE Razpisane štipendije št. 

štip.

1 Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o. • mesar - 1 štipendija 
• univ.dipl.inž.živ.teh. - 1 štipendija 2

2 IDS ZORIČ FRANC s.p. • mag. strojništva - 1 štipendija 1

3 Fizioterapija, Metka Poljšak s.p. • dipl. delovni terapevt - 1 štipendija 1

4 Cerjak d.o.o. • mag. strojništva - 1 štipendija 1

5 Industrijska oprema Brežice d.o.o.
• strugar - 1 štipendija 
• varilec - 1 štipendija 
• inž. strojništva - 1 štipendija

3

6 Ekomot Artiče d.o.o. • strojni tehnik - 1 štipendija 1

7 Aristotel, zdravstveni center d.o.o. • dipl. fizioterapevt - 1 štipendija 1

8 I.H.S. d.o.o. Krško

• strojni tehnik - 3 štipendije 
• elektro inženir (VS ali UN) - 2 štipendiji 
• strojni inženir (VS ali UN) - 4 štipendije 
• mag. strojništva - 6 štipendij

15

9 Siliko d.o.o.

• orodjar - 1 štipendija 
• strojni tehnik - 1 štipendija 
• tehnik mehatronike - 1 štipendija 
• inženir strojništva - 2 štipendiji 
• dipl.inž. strojništva (VS) - 2 štipendiji 
• dipl.inž. strojništva (UN) - 1 štipendija 
• mag. strojništva - 1 štipendija 
• inženir mehatronike - 1 štipendija 
• dipl.inž. mehatronike - 1 štipendija 
• inž. tehnologije polimerov - 1 štipendija 
• dipl.inž. tehnologije polimerov - 1 štipendija 
• mag. tehnologije polimerov - 1 štipendija

14

10 Gemis d.o.o. • dipl. kineziolog (UN) - 1 štipendija 1

11 1A INTERNET d.o.o. • dipl. družboslovni informatik - 1 štipendija 1

12 RESISTEC UPR d.o.o. & CO.K.D.
• dipl.inž. strojništva (UN) - 1 štipendija 
• dipl.inž. elektrotehnike (UN) - 1 štipendija 
• dipl.inž. mehatronike (UN) - 1 štipendija

3

13 DUROPACK d.o.o. • dipl.inž. računalništva in informatike (UN) -  
1 štipendija 1

14 METALTEC proizvodnja orodij d.o.o. • strojni tehnik - 1 štipendija 
• oblikovalec kovin - orodjar - 2 štipendiji 3

15 Kovis d.o.o.

• strojni tehnik - 2 štipendiji 
• računalniški tehnik - 1 štipendija 
• dipl.inž. strojništva (VS) - 1 štipendija 
• dipl.inž. strojništva (UN) - 2 štipendiji 
• dipl.inž. logistike (VS) - 1 štipendija 
• dipl.inž. mehatronike (UN) - 1 štipendija 
• dipl.inž. elektrotehnike (UN) - 1 štipendija 
• dipl.inž. strojništva (VS) - 1 štipendija

10

16 BIRO PNS, Rostohar Vladimir, s.p. • uni.dipl.inž. gradbeništva - 1 štipendija 1

17 ARMAT d.o.o. • dipl.inž. strojništva (UN) - 2 štipendiji 
• mag. strojništva - 1 štipendija 3

18 GEN energija d.o.o. • dipl.inž. strojništva (UN) - 1 štipendija 
• dipl.inž. elektrotehnike (UN) - 1 štipendija 2

19 TRGOSTOR, trgovina, storitve in 
posredništvo Marko Bosina s.p. • mag. kemijskega inženirstva - 1 štipendija 1

SKUPAJ: 65
nadarjeni s področja kulture, 
ki se izobražujejo v tujini*

O P R E M A  V A Š E G A  D O M A

by lagea.com 

na brežiški obvoznici, Mladinska c. 15
telefon: 07 49 94 760; GSM: 051 418 318; e-pošta: euambient@siol.net  
Franšizni prodajni salon Lip Bled Brežice

www.alples.si

Na izbrane pohištvene programe

-15 %

alples

www.gorenje.si
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Akcija 30 % popust + pomivalni stroj za samo 1 
€ velja za vse modele kuhinj Gorenje v 
vrednosti nad 1.500 € ter ob nakupu štirih 
velikih gospodinjskih aparatov blagovne 
znamke Gorenje. Velja za kompletno kuhinjo 
(minimalno 7 kuhinjskih elementov enega 
modela, vključ no z delovno ploščo nad 
podstavnimi elementi). Podnožja, iveralne 
vidne stene, mehko zapiranje in ABS robniki so 
že v ceni. Akcija ne velja za kuhinje Optimal in 
Optimal Premium.

Akcija 40 % popust + pomivalni stroj za samo 1 
€ velja za kuhinjo Lira v vrednosti nad 1.500 € 
ter ob nakupu štirih velikih gospodinjskih 
aparatov blagovne znamke Gorenje. Velja za 
kompletno kuhinjo (minimalno 7 kuhinjskih 
elementov enega modela, vključno z delovno 
ploščo nad podstavnimi elementi). Podnožja, 
iveralne vidne stene, mehko zapiranje in ABS 
robniki so že v ceni.

od 1. 9. do 30. 9. 2013 vam nudimo na vse modele kuhinj Gorenje. Ob nakupu kuhinje 
Gorenje v vrednosti nad 1.500 € in štirih velikih gospodinjskih aparatov Gorenje kupec 
prejme še pomivalni stroj Gorenje za samo 1 €. 
V posebni akciji meseca septembra tudi: Kuhinja Lira – 40 %

OB NAKUPU KUHINJE GORENJE
POMIVALNI STROJ SAMO 1 €
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. – 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html

PADDY 
13399 K 
Prijazen in igriv trimesečni sam-
ček (srednje rasti) išče nov in lju-
beč dom. Z veseljem bo postal 
zvest član nove družine. 

PIPA
13398 K  
Na skrbno družino in toplo za-
vetje čaka prikupna trimesečna 
psička Pippa. Psička bo predvi-
doma srednje rasti.
 

DArcY
13438 K
Prijazna, leto in pol stara muca, 
sterilizirana, z lesketajočo se 
srednje dolgo črno dlako, išče 
prijaz nega lastnika in razgibano 
okolje, v katerem bo lahko poka-
zala vse svoje čare.

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

Občina Brežice obvešča o možnosti 
priključitve na kanalizacijo

V skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne od-
padne vode v občini Brežice se morajo lastniki objektov pri-
ključiti na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje. Lastnike 
objektov, ki imajo možnost priključitve na novozgrajeno ka-
nalizacijsko omrežje (Trnje, Mostec, OC Dobova, Sela in 
Gabrje), obveščamo, da se lahko priključijo na javno ka-
nalizacijo z dnem 12.9.2013.

Priključitev na kanalizacijsko omrežje se izvaja pod nadzo-
rom izvajalca gospodarske javne službe (Komunala Brežice 
d.o.o.) in se mora izvesti v roku 6 mesecev. V kolikor se na 
kanalizacijsko omrežje objekti priključijo v roku treh me-
secev, so upravičeni do oprostitve 50 % višine komunalne-
ga prispevka.

CERKLJE OB KRKI – Župan občine Brežice Ivan Molan je ob 
prvem dnevu novega šolskega leta 2013/2014 v prostorih 
Osnovne šole Cerklje ob Krki pozdravil osnovnošolke in 
osnovnošolce, udeležil se je tudi začetka pouka prvošol-
cev, ki so letos prvič sedli v šolske klopi. Učenkam in učen-
cem je zaželel prijetno počutje v šoli, dobre medosebne 
odnose, veliko ustvarjalnosti in učnih uspehov ter pouda-
ril pomen sodelovanja staršev s šolo. 

V občini Brežice deluje osem osnovnih šol, pri sedmih delu-
jejo vrtci, v sklopu Osnovne šole Brežice tudi osnovna šola s 
prilagojenim programom in podružnična šola Kapele v okvi-
ru Osnovne šole Dobova. V novem šolskem letu bo osnov-
ne šole v brežiški občini obiskovalo 1840 učenk in učencev. 

Naslednja večja investicija na področju šolstva bo sanaci-
ja stavbe OŠ Cerklje ob Krki 

Po izgradnji vrtca v Brežicah si - v skladu z na seji Občinske-
ga sveta Občine Brežice sprejetim načrtom prednostnih in-
vesticij na področju šolstva - sledijo obnove oz. širitve na-
slednjih šol: OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Artiče in OŠ Globoko. 
Občina Brežice začenja s postopkom priprave in izvedbe ar-
hitekturnega natečaja za ureditev prostorske problematike 
OŠ Cerklje ob Krki in vrtca, ki bo zajemal rekonstrukcijo ob-
stoječih prostorov in dograditev manjkajočih površin. Obči-
na Brežice načrtuje še energetsko sanacijo OŠ Velika Dolina, 
saj je na razpisu za energetsko sanacijo javnih stavb uspe-
šno pridobila sredstva za sofinanciranje projekta.  

BREŽICE - Članom Ozare, nji-
hovim sorodnikom in prosto-
voljcem se je v prvem delu 
izleta pridružil tudi župan 
občine Brežice Ivan Molan. 
S člani in zaposlenimi v Oza-
ri se je pogovarjal o dejavno-
stih, v katere se vključujejo, 
posebno so navdušeni nad le-
tošnjo novostjo - aktivnostmi 
na skupnem vrtu, kjer pride-
lujejo ekološko sadje in ze-
lenjavo. Med ogledom lokal-
nih znamenitosti so županu 
zaupali, da si želijo v priho-
dnosti povečati vrt. Na izle-
tu, ki je potekal v organiza-
ciji Zavoda za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice, 
so obiskali Jesenice na Do-

V šolskem letu 2013/2014 
v občini Brežice v šolske klopi 
sedli 203 prvošolci

Člani Ozare Brežice spoznavali 
domače kraje 

BIZELJSKO - V ponedeljek, 
9. septembra, je dopolnila 
100 let gospa Radica Oblak 
iz Bošta na Bizeljskem, kjer 
si je pred tremi leti uredi-
la dom. Ob visokem jubileju 
so ji poleg njenih otrok, pe-
tih vnukov in enajstih prav-
nukov obilo zdravja voščili 
tudi župan občine Brežice 
Ivan Molan in ljudski pevci 
iz Bizeljskega. 

Radica Oblak se je rodila 9. 
9. 1913 v Ljubljani na Viču, 
kjer je preživela skoraj 97 let 
svojega življenja. Do pred 
tremi leti je še živela pov-
sem samostojno v četrtem 
nadstropju bloka brez dviga-
la, po padcu in večmesečnem 
okrevanju pa si je ustvarila 
nov dom s hčerko v zaselku 
Bošt na Bizeljskem. Radica 
je zelo rada igrala na ljud-
skem odru, kjer je dobivala 
večje vloge, še danes rada 
poje in recitira, njena naj-
večja želja je, da bi še lah-
ko plesala. Jubilantka se je v 
mladosti izučila za prodajal-
ko manufakture, kjer je bila 
zelo priljubljena, poleg slo-
venskega jezika je namreč 
dobro govorila tudi nemško. 
Po poroki se je Radica v ce-
loti posvetila družini in vzgo-
ji treh otrok – sina in dveh 
hčerk. Danes jo razveselju-
je pet vnukov in enajst prav-
nukov. Slavljenki želimo obi-
lo zdravja in radosti!

100-letnica 
iz Bošta na 
Bizeljskem

Radica Oblak

Strokovni sodelavci obči-
ne Brežice so si po sprožitvi 
plazov ogledali in ovredno-
tili najbolj kritične plazove 
v občini. Občina Brežice je 
glede na razpoložljiva sred-
stva prednostno pristopila k 

Interventno saniranih 11 plazov, 
do konca leta bosta še dva
BREŽICE - Občina Brežice je v začetku leta 2013 zabeležila približno 50 plazov, ki so se sprožili zaradi 
neugodnih vremenskih razmer. Po ogledih strokovnih sodelavcev na terenu je takoj stekla sanacija naj-
bolj ogrožajočih plazov, tekom leta pa je občina uspešno sanirala skupaj 11  plazov. Za sanacijo je Obči-
na namenila 280.000 evrov proračunskih sredstev. 

saniranju tistih plazov, ki so 
ogrožali hiše in ceste. Tako 
so bili izvedeni nujni ukrepi 
z namenom, da se stabilizi-
rajo plazovi, prepreči nadalj-
njo škodo na stanovanjskih 
objektih in omogoči cestni 

dostop. Med prednostno sa-
niranimi plazovi so plazo-
va Piršenbreg (stanovanjski 
objekt, cesta) in plaz Bizelj-
sko (cesta), plaz Podgorje pri 
Pišecah, dva plazova Dramlja 
in Dobrina, delno je saniran 

plaz Župjek (zaščiten je sta-
novanjski objekt), plaz Ore-
hovec, plaz Rucman vrh, plaz 
Špeha ter nekaj manjših ze-
meljskih udorov. Do konca 
leta bosta sanirana tudi plaz 
Brezje (stanovanjski objekt) 
in plaz Bojsno (cesta). Sana-
cija plazov je zajemala iz-
gradnjo opornih zidov, ar-
mirano-betonskih pilotov, 
ureditev odvodnjavanja me-
teornih voda in sanacije po-
škodovanih asfaltnih površin. 

lenjskem, Veliko Dolino in 
Mokrice. 

Občina Brežice redno name-
nja sredstva za sofinancira-
nje dejavnosti različnih dru-
štev in združenj, vsako leto 
se župan udeleži kakšnega 
srečanja, kjer je priložnost 
za pogovor o dejavnostih in 
načrtih društva. 

V 12 letih pomagali 300 
osebam
Ozara Brežice je enota naci-
onalnega združenja za kako-
vost življenja, ki v Brežicah 
uspešno deluje že 12. leto. V 
tem času je v različnih pro-
gramih in delavnicah, name-

njenih ohranjanju zdravja in 
pridobivanju novih sposobno-
sti, sodelovalo 300 oseb, v l. 
2013 pa je pri dejavnostih 
aktivnih 75 članic in članov. 
Letošnja novost med progra-
mi so opravila na vrtu, kjer 
pridelujejo ekološko hrano, 
s katero v kulinarični delav-
nici vsak dan ustvarjajo jedi. 
Ozara Brežice je za uspe-
šno delo ob deseti obletnici 
l. 2011 tudi prejela Plaketo 
Občine Brežice kot priznanje 
združenju za nudenje podpo-
re ljudem s težavami v du-
ševnem zdravju ter za pomoč 
pri vključevanju v samostoj-
no življenje in v družbeno 
okolje.

Sanacija plazu v Piršenbregu
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Salezijanski mladinski center 
(SMC) Sevnica, ki deluje pod 
okriljem župnije svetega Niko-
laja Sevnica, je na novo ure-
dil večnamensko dvorano z 
igriščem in parkiriščem na žu-
pnijskem dvorišču. Ureditve 
so bile osnovane na predlogih, 
pripravljenih v sklopu urbani-

GODBA SEVNICA
PRAZNUJE 105 - letnico

GODBENIŠTVA V SEVNICI

14. 9. 2013 ob 16. uri
pod šotorom v centru Sevnice

Nastopajoèi: 

Pihalni orkester JOSIP KAŠMAN MALI LOŠINJ, Godba MEDVODE, 

Pihalni orkester KAPELE, Pihalni orkester RADEŠKIH PAPIRNIÈARJEV, 

Godba BLANŠKI VINOGRADNIKI, Godba SEVNICA, Mažoretke LAŠKO,

Mažoretke DRUŠTVA TRG SEVNICA, Mažoretke KUD RAP RADEÈE

Za zabavo in ples bo poskrbel ansambel DORI.
Prireditev se bo prièela s promenado mažoretnih skupin in pihalnih godb.

Na prireditvi se bo pekla tudi rekordno dolga klobasa peèenica - 150 m v enem kosu.

VSTOP PROST

Prireditev so omogoèili:

GEN energija, d.o.o., Zavarovalnica Triglav d.d., Oštir d.o.o., Lekarna Sevnica, 
Adriatic Slovenica d.d., KS Boštanj, KS Studenec, Termoglas d.o.o., KŠTM Sevnica, Lisca d.d., Vinska klet Mastnak

Tanin Sevnica d.d.,  

Obvestilo – gradnja odprtega 
širokopasovnega omrežja 

Izgradnja hišnih priključkov na optično omrežje v obči-
ni Sevnica se nadaljuje. Podjetje GVO, d.o.o., ki je iz-
vajalec gradnje odprtega širokopasovnega omrežja, ob-
vešča, da za naročila (obrazce), prejeta do 1. oktobra 
2013, cena izgradnje upravičenega priključka razdalje 
največ 200 metrov na območju belih lis oziroma za t.i. 
rdeče pike znaša 160 evrov + DDV. Po tem datumu si pod-
jetje pridržuje pravico do spremembe cene.  

V 35 oddelkih 616 otrok
S pričetkom novega šolskega leta je bolj pestro tudi v vrtcih, 
ki delujejo v sevniški občini. Programi predšolskega varstva 
delujejo na osmih lokacijah: vrtec Ciciban Sevnica z eno-
tami Kekec in pri osnovnih šolah Boštanj, Loka pri Zidanem 
Mostu in Studenec ter vrtci pri osnovnih šolah Krmelj, Mila-
na Majcna Šentjanž in Blanca. Trenutno je v vrtce vključe-
nih 616 otrok, oblikovanih pa je 35 oddelkov. 

Prostorskim potrebam, ki so posledica iz leta v leto višje 
vključenosti otrok v vrtce, se je Občina Sevnica v zadnjih le-
tih intenzivno prilagajala z odpiranjem novih oddelkov, dve-
ma novogradnjama in adaptacijami pri šolskih objektih. Na 
pobudo sveta staršev podružnične osnovne šole Studenec in 
tamkajšnje krajevne skupnosti je občina pričela s postop-
ki odpiranja novega oddelka vrtca, ki od pričetka letošnje-
ga šolskega leta deluje na Studencu, in sicer pod okriljem 
Vrtca Ciciban Sevnica. V ta namen je občina uredila igral-
nico, garderobe in sanitarije, hkrati pa je bila urejena tudi 
nadomestna učilnica za izvajanje športne vzgoje za tamkaj-
šnje osnovnošolce v prostorih gasilskega doma. Okvirna viši-
na ureditvenih del in opreme je znašala okrog 20 tisoč evrov.

Nova pridobitev pri SMC Sevnica

stično-planerske delavnice, ki 
jo je organizirala sevniška ob-
čina. Pri ureditvi je na podla-
gi dolgoletnega medsebojne-
ga sodelovanja z mladinskim 
centrom finančno pomaga-
la Župnija »Heilige Familie« 
– sveta družina iz Stuttgarta. 
Njeni predstavniki so bili v za-

Okolica SMC Sevnica odslej v še bolj urejeni podobi (Fo-
to: Občina Sevnica) četku septembra na večdnev-

nem obisku v Sevnici, kjer so 
si ogledali znamenitosti mesta 
in občine, pa tudi Posavja. V 
nedeljo, 1. septembra, je po-
tekala otvoritev nove pridobi-
tve z blagoslovom na preno-
vljenem župnijskem dvorišču, 
še pred tem pa je v počasti-
tev 150. obletnice posveti-

tve sedanje župnijske cerkve 
sv. Nikolaja, srebrnega mašni-
škega jubileja kaplana Jožeta 
Zabreta, 15 let salezijanskega 
mladinskega centra in prido-
bitve prenovljenega dvorišča 
potekala sveta maša. V začet-
ku tedna je goste iz Nemčije 
na Gradu Sevnica sprejel žu-
pan Srečko Ocvirk s sodelavci. 

Sprejem na Gradu Sevnica (Foto: Judith Zgonec)

Kolesarsko društvo Sevnica je 
1. septembra organiziralo 22. 
gorsko kolesarsko dirko Skok 
na Lisco. Da so se v društvu 
zaradi vremenskih razmer 
odločili dirko namesto na za-
dnjo avgustov sko nedeljo iz-
vesti teden kasneje, se je iz-
kazalo za dobro odločitev, saj 
se je na eno težjih slovenskih 
gorskih kolesarskih preizku-
šenj podala množica kar 123 
kolesarjev. Skok na Lisco se je 
pričel pri Športnem domu Sev-
nica z 9-kilometrsko ogreval-
no zaprto vožnjo do Brega. Pri 
odcepu za Okroglice se je po 
letečem startu pričelo merje-
nje na 9,3 kilometrski tekmo-
valni trasi. Ciljno črto je prvi 
prečkal Uroš Pinter (Bikere-
public) s časom 30.52,1, drugi 
je bil Matic Bošnjak (Bikere-
public) 30.52,9, tretji pa lan-
ski zmagovalec Gorazd Šajn 

22. Skok na Lisco s 123 kolesarji

(KK Postojna) 30.59,9. Med 
kolesarkami – bilo jih je osem 
– je zmagala članica domače-
ga društva Andreja Klemen-
čič 42.45,6, druga je bila Vida 
Ceglar (Bicikel.com) 43.21,9, 
tretja pa Martina Škarja (KK 
Dolenjska Balanca) 48.56,9. 
Tekmovanje se je zaključilo 
po uri in 15 minutah. Letošnje 

merjenja časa so izredno na-
tančno in ažurno izvedli čla-
ni društva KD Sevnica. Celotni 
rezultati so bili na razpolago 
že manj kot v uri po zaključ-
ku dirke, nato pa je sledila 
podelitev medalj najboljšim 

v starostnih kategorijah pred 
Tončkovim domom, kjer je 
vsak udeleženec prejel spo-
minsko medaljo, okusen go-
laž in praktično nagrado. Po-
deljene so bile tudi posebne 
nagrade. Najhitrejši Sevni-
čan in hkrati najhitrejši Po-
savec je bil Luka Šeško (KD 
Sevnica) 33.34,15, najhitrej-
ša Sevničanka in Posavka pa 
Andreja Klemenčič. Najsta-
rejši udeleženec, prisoten na 
vseh 22 »skokih«, je bil Đuro 
Kovač (KD Papež Podgorje), 
najstarejša Irena Berčon iz 
Trbovelj, najmlajši pa David 
Resnik (KD Sevnica). Sklepno 
dejanje je bil žreb glavne na-
grade, kolesa, ki je lastnika 
našel v Mokronogu. 
 Foto: Občina Sevnica

Pričetek zaprte vožnje pri Športnem domu Sevnica

Planinska pevska skupina Encijan, ki deluje pod okriljem Pla-
ninskega društva Lisca Sevnica, in Tončkov dom na Lisci v so-
delovanju z meddruštvenim odborom planinskih društev Za-
savje, Občino Sevnica, KŠTM Sevnica, Zvezo kulturnih društev 
Sevnica in sevniško območno izpostavo javnega sklada za kul-

turne dejavnosti so minulo nedeljo pripravili prireditev »Li-
sca poje 2013«. Pevsko obarvani dogodek je potekal pri Tonč-
kovem domu na Lisci, na njem pa je sodelovalo 12 pevskih 
skupin, skupno skoraj 200 pevk in pevcev. Obiskovalcem je 
bila na ogled je tudi zanimiva fotografska razstava planin-
skih utrinkov avtorja Vinka Šeška, gost te tradicionalne pri-
reditve pa je bil priznani slovenski pisatelj, dramatik in sce-
narist Tone Partljič.

Klub borilnih veščin Sevnica in Zdravstveni dom Sevnica sta v 
soboto izvedla tradicionalni brezplačni preizkus telesne pri-
pravljenosti, in sicer hoje in teka po rekreacijski poti na na-
sipu ob Savi pri sevniški srednji šoli. Pri preizkusu hoje na dva 

kilometra so bili udeleženci razdeljeni v dve skupini. Ob za-
ključku hoje je bil vsakemu od sodelujočih v cilju izmerjen 
srčni utrip. Glede na čas prehojene poti, starost in telesno 
težo je sledila še računalniška obdelava podatkov, s pomo-
čjo posebnega programa pa je vsak posameznik prejel izra-
čun telesne pripravljenosti, z napotki za nadaljnjo aktivnost. 
Po preizkusu hoje sledil še Cooperjev test za ženske in mo-
ške, pri čemer so moški so tekli na 2400 metrov, ženske pa 
na 1600 metrov. Gibanje ni le šport, temveč mora sleherne-
mu postati način življenja, so prepričani organizatorji pre-
izkusa telesne pripravljenosti – telesna dejavnost namreč v 
vseh pogledih ugodno vpliva na zdravje in prispeva k boljši 
kakovosti življenja.  Foto: Klub borilnih veščin Sevnica

Lisca poje 2013

Lisca poje 2013 (Foto: Ljubo Motore)

Razpis za štipendiranje 
bodočih prevzemnikov kmetij

Jutri, 13. septembra, bo v uradnem listu objavljen javni raz-
pis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevni-
ca za leto 2013 – štipendiranje bodočih prevzemnikov kme-
tij. Višina razpisanih sredstev je 16.320 evrov. Razpis je od-
prt do 18. 10. 2013. Razpis bo v celoti objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sevnica. 

Preizkus telesne pripravljenosti 

Javni poziv za sodelovanje v programu 
prireditev ob občinskem prazniku 

Poziv je namenjen kulturnim, športnim, turističnim in dru-
gim društvom ter podjetjem in organizacijam v občini Sev-
nica. Vabimo vas, da s svojimi prireditvami in dogodki obo-
gatite kulturno ter družabno dogajanje v času praznovanja 
občinskega praznika. 

Osrednja slovesnost v počastitev občinskega praznika Občine 
Sevnica bo v petek, 8. novembra 2013, ob 17. uri v Špor-
tnem domu Sevnica, ostale prireditve pa se bodo odvijale 
po občini tekom celega meseca novembra.

Informacije o predvidenih prireditvah, ki so širšega javne-
ga pomena in jih boste organizirali v novembru, bomo strni-
li v celovit program prireditev. Program bo javno objavljen 
v medijih in na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-
sevnica.si). 

Prosimo, da nam podatke o nazivu prireditve v času pra-
znovanja občinskega praznika, kraju in času dogajanja ter o 
organizatorju prireditve (naslov, telefonska številka kon-
taktne osebe) zaradi uskladitve koledarja posredujete pra-
vočasno, v pisni obliki na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19 
a, 8290 Sevnica ali na elektronski naslov kabinet.zupana@
obcina-sevnica.si, najkasneje do 30. septembra 2013. 

Za dodatne informacije lahko pokličete v Kabinet župana Ob-
čine Sevnica na telefonsko številko (07) 81 61 213.
 Občina Sevnica
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Sto let 
v dobro 
dediščine

Grad Rajhenburg, 28. september − odprtje DEKD 
Celodnevni program dogodkov: grajsko dopoldne za otroke in družine, delavnice, razstave, 

predavanja, ogledi gradu, muzejskih zbirk, …

26. september−5. oktober: 
30 brezplačnih ogledov, prireditev in delavnic v Posavju

www.zvkds.si/dekd

Vaja bo priložnost, da se ob-
čani in občanke ter ostali za-
interesirani seznanijo z načini 
postopanja, ki jih predvideva 
scenarij vaje morebitne ne-
sreče, hkrati pa je vaja or-
ganizirana z namenom, da 
bi preverili ustreznost na-
črtov in izboljšali sistem, ki 
med svojimi glavnimi priori-
tetami skrbi za zaščito pre-
bivalcev. Vaja bo potekala v 
sodelovanju z novomeško in 
brežiško izpostavo Uprave RS 
za zaščito in reševanje, s Po-
licijsko upravo Novo mesto, 
zdravstvenimi ustanovami v 

V osem osnovnih šol v občini Krško je prejšnji teden vsto-
pilo 2206 učencev, od tega 242 prvošolčkov. Srečno pot 
v šolo in uspešno novo šolsko leto sta šolarjem zaželela 
tudi župan mag. Miran Stanko in poslanec v DZ RS Franc 
Bogovič. Pred Osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško sta se 
pridružila prostovoljcem, ki v občini Krško v prvih sep-
tembrskih dneh skrbijo za umirjanje prometa, nadzor upo-
števanja prometnih predpisov in nasploh za ukrepe, ki za-
gotavljajo večjo varnost najranljivejših v prometu. 

V poostrenem nadzoru na nevarnih križiščih in vseh prehodih za 
pešce, ki se nahajajo na šolskih poteh, je prvi teden šolskega 
leta sodelovalo okoli 35 uniformiranih članov Združenja šoferjev 
in avtomehanikov Krško, prostovoljni gasilci in policisti Policijske 
postaje Krško, katerih prizadevanja so s strokovnim znanjem v 
učilnicah nadgradili mentorji prometne vzgoje na osnovnih šo-
lah. Ob zaključku akcije naj še enkrat velja apel vsem udele-
žencem v prometu, da k prometni varnosti prispevajo vse dni v 
letu ali, kot je na prvi šolski dan dejal poslanec v DZ RS Franc 
Bogovič, »ne pozabimo, da so na cestah naši otroci«, zato se 
v prometu obnašajmo solidarno in dajmo prednost šibkejšim. 

Župan mag. Miran Stanko se ob zaključku akcije zahvaljuje 
vsem prostovoljcem in policistom policijske postaje Krško za 
pripravljenost in strokovnost, s katero so skrbeli za varnost 
šolarjev na poti v šolo. Kljub temu, da je akcija zaključe-
na, še vedno velja poziv vsem udeležencem v prometu, po-
sebej voznikom, k previdnosti in varnemu ravnanju na cesti, 
apelira župan in hkrati še enkrat vsem šolarjem vošči srečno 
in varno pot z željo, da bi novo šolsko leto začeli v veselem 
vzdušju in ga nadaljevali z veliko uspeha. 

Ob šolarjih na prvi šolski dan 
tudi župan Stanko in poslanec 
Bogovič

Župan Stanko in poslanec Bogovič pred Osnovno šolo Ju-
rija Dalmatina Krško

Občina Krško je na spletnem mestu objavila Javni raz-
pis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško in trga 
Brestanica za leto 2013. Razpisana so sredstva za sofinan-
ciranje projektne dokumentacije za funkcionalno obno-
vo stavb in sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov 
stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda. Gre za po-
membne spodbude, ki se odražajo v postopni revitaliza-
ciji mestnega jedra. 

Občina Krško tako 
že enajsto leto 
pristopa k ureja-
nju starega me-
stnega jedra, ki 
vse bolj postaja 
kulturno, izobra-
ževalno in uprav-
no središče. Na 
razpis se lahko 
prijavijo lastniki 

zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda s Pijavške 
strani do mostu čez reko Savo ali tisti, ki so lastniki stavb na 
trgu v Brestanici. Na razpis se lahko prijavijo fizične ali huma-
nitarne organizacije, ki so ali bodo do konca razpisa pripravile 
dokumentacijo za obnovo ali celo dela že izvedle, ter tisti, ki 
so dela izvedli na osnovi veljavnega dovoljenja in pridoblje-
nega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Predložiti 
je potrebno tudi ustrezne račune za izvedena dela do konca 
razpisnega roka in dokazilo o plačilu, upravičenci pa so po-
leg omenjenih tisti, ki niso prejeli sredstev iz drugih razpisov. 

Okvirna višina sredstev, namenjenih za projekt obnove indi-
vidualnih hiš v mestnih jedrih in trgu, znaša 20.000 evrov. 
Vloge s predpisano dokumentacijo pa bo Občina Krško spre-
jemala do 7. oktobra 2013.
 
S podrobnostmi razpisa se lahko seznanite na spletni strani  
www.krsko.si, kjer je v rubriki javni razpisi objavljena tudi 
razpisna dokumentacija, katero je mogoče v času uradnih ur 
prevzeti tudi na oddelku gospodarske dejavnosti. Dodatne 
informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Miloš Ku-
kovičič (tel. 07/49-81-309, e-mail: milos.kukovicic@krsko.
si), ki poudarja, da Občina Krško s sofinanciranjem obnove 
prispeva k ohranjanju in lepšemu izgledu starega mestnega 
jedra, hkrati pa omogoča finančno šibkejšim lastnikom ve-
čjih in zgodovinsko pomembnejših zgradb, da le-te obnovijo. 

Vabimo vas na ogled vaje 
»Evakuacija 2013 – PFE«
»Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče« je projekt, ki od lanske pomladi v občini Kr-
ško in s sodelovanjem še dveh partnerjev, romunske občine Cernavoda in mesta Zagreb, poteka s ciljem 
izboljšanja pripravljenosti sil zaščite in reševanja v primeru evakuacije pri tovrstni nesreči. Ena od ak-
tivnosti, ki sledijo, je praktična vaja zaščite in reševanja kot priložnost, da si javnost lahko v soboto, 
21. septembra, ogleda primer evakuacije in se tudi v praksi seznani z delovanjem intervencijskih enot 
v okolju, ki naj bi bilo, kot predvideva scenarij vaje, kontaminirano z radioaktivnimi snovmi.  

Posavju in občinskimi gasilski-
mi zvezami ter prostovoljnimi 
gasilskimi društvi in drugimi 
prostovoljci. Preverjen bo od-
ziv reševalnih služb na mno-
žično nesrečo, nudenje prve 
medicinske pomoči v konta-
miniranem območju, dekon-
taminacija intervencijskih 
sil in poškodovancev, potek 
evakuacije ter izvedba popi-
sa evakuiranega prebivalstva 
ter njihova dekontaminacija.

Vsaka priložnost za izboljšanje 
sistema varnostnih in preven-
tivnih ukrepov, ki v primeru 

nesreče posledice zmanjšuje-
jo na najmanjšo možno mero, 
je izjemno pomembna, zato 
ima projekt »PFE«, v okviru 
katerega poteka tudi tokra-
tna vaja, za naše okolje toliko 
večjo vrednost, saj išče poti, 
kako »obstoječe načrte« pre-
vesti v čim več rešitev, ki bi 
dobro delovale tudi v praksi. 
Projekt je prednostno usmer-
jen v dvigovanje osveščeno-
sti prebivalstva, nadgradnjo 
sodelovanja vseh občin in re-
gij okoli nuklearnega objekta 
ter prenos in izmenjavo tujih 
praks ter izkušenj. S tem na-
menom je bila v zadnjem letu 
izvedena tudi javnomnenjska 
raziskava, ki je ponudila vpo-
gled v dejansko pripravljenost 
prebivalcev za izvajanje oseb-
nih zaščitnih ukrepov ter po-
kazala smer, ki je potrebna, 
da bi lahko načrte za zaščito 
in reševanje nadgradili z zah-
tevami in potrebami iz prakse. 

V mesecu juniju smo v skla-
du z novim pravilnikom pri-
čeli s spremenjenim načinom 
delitve tablet kalijevega jo-
dida, katerih zaužitje je eden 
od zaščitnih ukrepov v prime-
ru jedrske nesreče. Prebivalci 
v 10 km pasu okoli Nuklearne 

elektrarne ste bili pozvani, da 
tablete prevzamete v poobla-
ščenih lekarnah in jih hrani-
te doma. Vse, ki tega še niste 
storili, pa ste do tablet kali-
jevega jodida upravičeni, po-
novno pozivamo, da tablete 
prevzamete in skrbno shrani-
te. Gre za aktivnosti, s kate-
rimi želimo visoko tehnološko 
varnost, ki velja za jedrsko 
elektrarno Krško, nadgradi-
ti še z ukrepi, ki so namenje-
ni prav skrbi za posameznika. 
Ključnega pomena za uspeh 
pa je seveda prav sodelovanje 
in odzivnost posameznikov. 

Kot vedno je tudi tokrat po-
membno poudariti, da je ver-
jetnost, da bi se med obrato-
vanjem Nuklearne elektrarne 
Krško zgodila jedrska nesre-
ča z radiološkimi vplivi na 
okolje, zelo majhna, kakor 
je zelo majhna verjetnost, 
da bi nas v Sloveniji ali sose-
dnjih državah ogrozilo seva-
nje zaradi kakšne druge ra-
diološke ali jedrske nesreče. 
A ker je ustrezna pripravlje-
nost znak odgovorne in premi-
šljene družbe, imamo na ravni 
občin, regij in države načrte 
za zaščito in reševanje tudi za 
tovrstne primere.

Vaja »EVAKUACIJA 2013« bo v soboto, 21. septembra 2013, 
potekala od 9. ure dalje do predvidoma 12. ure na par-
kirišču pri Stadionu Matije Gubca v Krškem in na sejmišču 
v Šentjerneju. 

Program vaje:
9:00 Prikaz odziva reševalnih služb v »kontaminiranem 

območju z radioaktivnimi snovmi v ozračju, dekon-
taminacija intervencijskih sil in poškodovancev« 
(Stadion Matije Gubca Krško)

10:30 Predhodna evakuacija prebivalcev (Stadion Matije 
Gubca Krško)

11:00 Sprejem in dekontaminacija evakuiranega prebival-
stva (Sejmišče v Šentjerneju) 

Vabljeni na ogled delovanja intervencijskih enot in enot Ci-
vilne zaščite.

Sofinanciranje obnove starega mestnega 
jedra Krško in trga Brestanica

in

Občina Krško

Šolski center Krško-Sevnica

Predavanje bo izvajal Zavod Varna pot.

VABITA na predavanje

RDEČA LUČ ZA STARŠE,

ki bo 17. 9. 2013 ob 19. uri

v Kulturnem domu Krško.

Vabimo vas na brezplačno predavanje v ciklu

POT DO SREČE OBSTAJA
z naslovom

KAJ ZMORE IN KAJ 
MORA

v sredo, 25.9.2013, ob 19.00 v 
KD Krško

Predavanje nam podarja 

MARKO JUHANT

Vabljeni!
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Posavski alpinistični klub vabi na krožek športnega ple-
zanja vse plezanja željne učence. Krožek in treninge 
bodo vodili izkušeni inštruktorji in športni plezalci, ki 
bodo otroke seznanjali z začetnim znanjem in tehnika-
mi športnega plezanja. 

Vabljeni v nadaljevalno šolo in na trening tudi vsi plezal-
ci, ki nas spremljate in skupaj vadimo že vrsto let. Delo v 
krožku bomo popestrili s športnimi in motoričnimi igrami.

Na umetni plezalni steni v dvorani Osnovne šole Bresta-
nica se boste lahko preko leta preizkušali vsak torek in 
četrtek od 16:30 do 18. ure. Na prvi predstavitveni uri se 
nam lahko pridružite v torek, 10. 9. 2013, ob 16.30 uri. 

 Posavski alpinistični klub

Krožek in treningi 
športnega plezanja

BRESTANICA - Triatlon klub Krško je 31. avgusta na bazenu 
Brestanica organiziral 3. Triatlon Rajhenburg. Tekmovanja se 
je udeležilo precej športnih navdušencev iz različnih delov Slo-
venije in tudi Hrvaške. Zopet je razveseljiv velik delež rekre-
ativnih tekmovalcev iz Posavja, ki so zbrali pogum in se spo-
padli z izzivom v obliki 300 metrov plavanja, 6,6 kilometrov 
kolesarjenja in 3,3 kilometre teka. Tekmovali so v dveh loče-
nih kategorijah. V prvi tekmovalci, ki imajo v letošnji sezoni 

licenco Triatlonske zveze Slovenije ali licenco Triatlonske zve-
ze katere druge države, in v drugi rekreativni športniki, ki se 
s triatlonom ne ukvarjajo tekmovalno, pač pa samo izkorišča-
jo prednosti tega zdravega in zanimivega športa. Tekmovanja 
se je udeležilo tudi nekaj štafet, ki so predstavljale različna 
športna društva in podjetja, nekatere pa so se oblikovale celo 
tik pred samim startom. S progo je najhitreje opravil Jaroslav 
Kovačič (ŠD Posavje), medtem ko je bila med dekleti najhi-
trejša Ajda Ahačič (Triatlonski klub Trisport Kamnik). Med šta-
fetami je slavila ekipa Športnega društva Posavje. Kljub temu, 
da so organizatorji pričakovali večjo udeležbo tekmovalcev, 
so bili po koncu tekmovalnega dela izredno zadovoljni, razmi-
šljajo pa tudi že, kako narediti prireditev še boljšo ter pred-
vsem privlačnejšo tako za tekmovalce kot za gledalce. Hkrati 
se Triatlon klub Krško za vso pomoč pri prireditvi zahvaljuje 
vsem sponzorjem in donatorjem ter tudi vsem lokalnim dru-
štvom, ki so v okviru svojih zmožnosti pomagala pri izvedbi 
prireditve.  M. Merhar/P. P.

Triatlon Rajhenburg 2013

Triatlon je kljub ne največji udeležbi lepo uspel.

SEVNICA - Zadnjo avgustovsko soboto se je v sevniškem špor-
tnem domu odvijal mednarodni košarkarski turnir Vulco 2013 
Sevnica. Sodelujoči na turnirju so bili KK Cibona, KŠ Dražen 
Petrović, KK Krka in KK Union Olimpija s selekcijami igralcev 

rojenih leta 1998 ali mlajših. Uvodoma sta zbrane nagovo-
rila glavni organizator tekmovanja Milan Jamšek in sevniški 
župan Srečko Ocvirk. Turnirja se je udeležil tudi ambasador 
EuroBasketa 2013 Peter Vilfan, zbrane pa je zabavala ura-
dna maskota prvenstva Lipko. Zmagovalec turnirja je posta-
la zagrebška Cibona, ki je z rezultatom 75:68 premagala lju-
bljansko Olimpijo, tretje mesto je zasedla novomeška Krka, 
četrto pa zagrebški KŠ Dražen Petrović. 
 D. P./S. R., foto: D. P.

Prvi dan je KKK Čatež organi-
ziral državno prvenstvo v sla-
lomu. Med več kot sto mladimi 
kajakaši iz skoraj vseh sloven-
skih klubov so čateški kajaka-
ši osvojili naslednje medalje: 
Vid Oštrbenk zlato v kategori-
ji kajak enosed in kanu enosed 
pri mlajših dečkih, z Benom 
Kunstom sta postala tudi dr-
žavna prvaka v kategoriji kanu 
dvosed, ekipa v sestavi Maj in 
Vid Oštrbenk ter Beno Kunst 
je osvojila zlato v ekipnih vo-
žnjah, v kategoriji kanu eno-
sed ekipno pa je bila druga za 
ekipo Soških elektrarn. Eki-
pa mlajših dečkov je bila tudi 
tretja v absolutni konkurenci. 
Pri cicibankah, ki so tekmova-
le za pokal Čateža, je bila do-
mačinka Hana Iljaš tretja. Pri 
Krčanih je med mlajšimi dekli-

Krški in čateški veslači do 15 medalj
ČATEŽ OB SAVI, KRŠKO – Na zadnji avgustovski in prvi septembrski dan je v ŠRC Grič in v Krškem pote-
kalo državno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah za mlajše kategorije. Člani Kajak kanu kluba 
Čatež so na dveh tekmah osvojili sedem naslovov državnih prvakov, še petkrat pa so se uvrstili na sto-
pničke, medtem ko se v KKK Krško lahko pohvalijo s tremi medaljami. 

cami Maša Račič v K-1 osvojila 
6. mesto, starejša dečka Miha 
Držanč in Gal Novak pa sta v 
kategoriji K-1 osvojila 16. in 
18. mesto.

Naslednji dan so se kajaka-
ši preselili v Krško na reko 
Savo, kjer je domači kajaka-
ški klub organiziral državno 
prvenstvo v sprintu na divjih 

vodah. Tudi na tej tekmi je 
tekmovalo več kot sto mla-
dih kajakašev. Na 250 m dol-
gi razdalji so se čateški ka-
jakaši še enkrat več izjemno 
izkazali in v obeh ekipnih vo-
žnjah, tako v kajaku kot tudi 
kanuju, postali državni prva-
ki. Beno Kunst ter Maj in Vid 
Oštrbenk so z dobrim časom 
osvojili tudi tretje mesto pri 
starejših dečkih. Ekipa mlaj-
ših deklic v sestavi Hana Iljaš, 
Iza Žičkar in Tina Galič je pri 
mlajših deklicah osvojila tre-
tje mesto. Med posamezniki 
je Vid Oštrbenk v kategoriji 
kajak enosed osvojil bron in 
v kategoriji kanu enosed sre-
bro. Oštrbenk in Kunst sta po-
stala državna prvaka v kate-
goriji kanu dvosed, kjer sta 
bila Nil Kerin in Jakob Sto-
janovič tretja. Medalje so si 
priborile tudi krške kajakaši-
ce. Maša Račič je v katego-
riji K-1 absolutno ml. dekli-
ce osvojila srebro, Nina Sušin 
ter Leja in Nikol Ščrbačič Z. 
so se uvrstile v drugo polovi-
co tekmovalk, so si pa pribo-
rile srebrno medaljo v ekipni 
tekmi 3xK-1 ml. deklice. Bron 
so si priborile Maša Račič, Ni-
kolina Gramc in Pika Kuselj 
v kategoriji 3xK-1 deklice ab-
solutno. Fantom se je v kate-
goriji 3xK-1 dečki absolutno 
za las izmuznil bron in so tako 
osvojili nehvaležno 4. mesto.

 R. R. (vir: KKK Čatež 
 in KKK Krško)

Mladi kajakaši in kanuisti so se pomerili na dveh tek-
mah za DP.

Košarkarski turnir kadetov

V KK Union Olimpija igra tudi Blaž Jamšek (tretji z desne 
v prvi vrsti) iz Šentjanža.

... vabi v

šolo odbojke
za deklice!

www.pok-krsko.si

ŠENKVICE, BREŽICE – Član AMD Brežice Klemen Gerčar je 
na zadnji dirki svetovnega motokros prvenstva razreda MX3 
v Šenkvicah na Slovaškem po 6. in 7. mestu v obeh vožnjah 
uspel zadržati 13 točk prednosti pred Čehom Martinom Mi-
chekom in osvojiti naslov svetovnega prvaka.  Gerčar je si-
cer takoj po štartu prve vožnje padel in dirko začel povsem 
iz ozadja, vendar se je z borbeno vožnjo uspel prebiti do 7. 
mesta, v drugi vožnji pa sta se z Michekom ves čas prehite-
vala, a na koncu se je Gerčar uspel uvrstiti mesto pred nje-
ga, kar je pomenilo, da je s prednostjo šestih točk postal sve-
tovni prvak. V letošnji sezoni je trikrat zmagal, na devetih 
dirkah pa se le dvakrat ni uvrstil na stopničke. Drugi sloven-
ski predstavnik Matevž Irt (AMD Sitar racing) je prvo vožnjo 
končal kot 6., v drugi pa ostal brez uvrstitve, kar ga v sku-
pnem seštevku na koncu uvršča na 12. mesto.
 R. R., vir: AMZS Šport

Gerčar najboljši na svetu

KRŠKO – Letošnja speedway 
dirka za VN Slovenije se je 
razpletla povsem po okusu 
številnih poljskih navijačev, 
ki so bili dobro razpoloženi 
skozi celotno dirko in ime-
li ob koncu dvojni razlog za 
veselje, saj sta se na oder 
za zmagovalce povzpela kar 
dva poljska voznika. 

Jaroslaw Hampel je z od-
ločnimi vožnjami prišel do 
zaslužene zmage v Krškem, 
sicer pa že tretje v letošnji 
sezoni. Njegov rojak Toma-
sz Gollob pa je tudi tokrat 
dokazal, da se na krškem 
ovalu odlično počuti, saj je 
na koncu zasedel tretje me-
sto. Med njiju se je uvrstil 
Britanec Tai Woffinden, ki 
je tako še povečal prednost 
v skupnem seštevku in ima 
dve dirki pred koncem zaje-
tnih 20 točk prednosti pred 
Rusom Emilom Sayfutdino-
vim, ki ga tokrat zaradi po-
škodbe ni bilo v Krškem.

Matej Žagar (AMTK Ljublja-
na) je zbral osem točk (dve 
zmagi, dve tretji mesti in če-
trto mesto) in zasedel konč-
no osmo mesto, Aleksander 
Čonda (ST Lendava) pa je 
svoj prvi nastop med speed-
waysko elito zaključil s tremi 
točkami na 13. mestu (dru-
go, tretje in tri četrta me-
sta). Žagar je z dvema zma-
gama v zadnjih dveh vožnjah 

Žagar bentil nad pripravo proge

do takrat bolj zadržano kr-
ško publiko dvignil na noge 
in se skozi šivankino uho uvr-
stil v polfinale, kjer pa je v 
drugi polfinalni skupini osvo-
jil zadnje, 4. mesto in tako 
zaključil nastope v Krškem. 
„Proga enostavno ni bila ta-
kšna, kot bi mi ustrezala, žal 
organizatorji niso poskrbeli, 
da bi imel prednost domače-
ga terena vsaj iz tega vidika, 
zato sem žalosten, da pred 
tolikšno množico slovenskih 
navijačev nisem mogel po-
kazati, kaj zmorem. Osem 
točk je sicer soliden rezul-
tat, a ob vsem skupaj se po-
čutim, kot da bi zabeležil 
ničlo,“ je po dirki nezado-
voljen razlagal Žagar, ki mu 
je z nasveti med dirko po-
magal tudi šestkratni sve-
tovni prvak Šved Tony Ric-

kardsson. Drugi slovenski 
predstavnik Čonda pa je iz-
javil, da je imel na začetku 
dirke kar precej treme, saj 

Utrinek iz 17. vožnje: vodilni Žagar in Čonda (skrajno le-
vo) v boju za 3. mesto

je kar pošteno razmišljal, s 
kakšnimi speedwayskimi ve-
likani ima opravka, nato pa 
se je le zbral, zamenjal tudi 
motor in takoj mu je šlo bo-
lje. Zdaj je njegova glavna 
naloga, da pride do več dirk 
in se še bolj približa svetov-
ni eliti, prvi korak k temu 
pa bo nastopanje v angle-
ški in poljski profesionalni 
ligi. „Če bo šlo vse po sre-
či, upam, da že v naslednji 
sezoni,“ je dejal Čonda. Re-
zervna voznika na dirki sta 
bila Matic Voldrih (AMTK 
Ljubljana) in Denis Štojs 
(AMD Krško), vendar pa ni-
sta dobila priložnosti za dir-
kanje, saj se je vseh 23 vo-
ženj končalo brez padca. 
 Rok Retelj

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781

Šport v Posavju
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 koncert:

PETEK, 11. 11. 2011, OD 13.00 DALJE

PETEK, 21.9.

DJ PARTY
rola: Thom Yorke

mT VELIKI KAMENmT rAKA

sobota, 8.2.12, 

sreda, 12.9.12, 

sobota, 22.9.12, 

petek, 28.9.12, 

sobota, 29.9.12 , 

sreda, 12.9.12, 

ob 10.00

otvoritev MT Senovo

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

ob 10.00 

Sobotno varstvo otrok

ob 19.00

Stand up - Tin Vodopivec 
in prijatelji

ob 21.00

Metal koncert

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Dan sosedov

Podpirajo nas:: Občina Krško, Urad RS za mladino, Program Mladi v akciji, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, JSKD

MegadoM je vaša trgovina z gradbeniM MaterialoM, Metalurgijo, inštalacijaMi in kopalnicaMi, orodjeM, vijaki in okovjeM, barvaMi 
in laki, belo tehniko in MaliMi gospodinjskiMi aparati, zabavno elektroniko, pohištvoM (logo les in vse za doM in vrt.

MEGADOM KRŠKO 
cesta krških Žrtev 135F,
8270 krško
tel.: 07/48 81 200, 07/48 81 222
ODPRTO:
pon.-pet. 7:00-19:00,
sob. 7:00-13:00
www.megadom.si

akcija velja do 30. 9. 2013 oz. do razprodaje zalog. popusti se obračunajo na blagajni. cene so v eur z ddv. slike so simbolične. pridružujemo si pravico do spremembe programa in cen. za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.

UGODNO NA ZALOGI

DRVA 19799 €

16998 €

KAMIN DUBROVNIK
vrsta kuriva: 

drva, lesni briketi, preMog

MEGA CENA

LAMINAT
EGGER

696 EUR/m2

995 EUR/m2

razširjen asortiman,
7 mm, razred 31 vse vRsTe 

PRemAZOv

UGODNO IN NA ZALOGI

MEŠALNICA BARV

NOVO

KOSILNICE
IN NITKE

ZA KOŠNJO

MAVČNA
PLOŠČA

UGODNO

STREŠNIKI
različnih

proizvajalcev

UGODNO

VISOKOTLAČNI
ČISTILCI

UGODNO

BELA TEHNIKA

- 10 % 

Elektro in
vodovodni 
material ter 
vse za ogrevanje

UGODNO

VINOGRADNIŠKA 
OPREMA

NA ZALOGI

bukev, sekana, 
na paleti 1,8 m3

ODPRODAJA

do - 15%

1628 €

1149 €

AKCIJA

ODPRODAJA RAZSTAVNIH EKSPONATOV
MEGA AKCIJA

vsak zadnji teden v mesecu
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Prvi dan so pripravili delavni-
ce s tekočim dušikom, ki sta 
jih vodila Garsia Kosinac iz 
GEN energije in Ivan Učanj-
šek iz NEK (44 udeležencev), 
naslednji dan delavnice z 
zračnim pritiskom (Kosinac, 
24 udeležencev) in tretji dan 
še delavnice na temo astro-
nomije (40 udeležencev), na 
katerih so s v sodelovanju z 
Astronomskim društvom NEK 
s tremi teleskopi opazova-
li sonce, Sebastjan Jakša 
pa je v telovadnici OŠ Kr-
ško postavil svoj planetarij. 
Kot je povedal Garsia Kosi-
nac, so želeli z omenjenimi 
delavnicami šolarjem ponu-
diti nekaj zanimivega ob iz-
teku počitnic, ko je ponavadi 
tovrstnih vsebin zanje manj, 
izvedli pa so jih v duhu spod-
bujanja zanimanja za nara-

Poletje v Svetu energije

Tretji dan delavnic so posvetili astronomiji in opazova-
nju sonca skozi teleskope.

Koncert, s katerim smo po-
častili deseto obletnico tega 
dogodka, smo letos obogati-
li še s popoldanskim progra-
mom, v okviru katerega so 
se športni navdušenci lahko 
pomerili v zorbing nogometu 
in zorbing borbi, poskrbljeno 
pa je bilo tudi za tiste »bolj 
žejne«, ki so se zabavali ob 
pivskih igricah. Ko smo zače-
li s koncertom, so led prebi-
li mladi glasbeniki iz Novega 
mesta, skupina Snakebite, ki 
je poslušalce navdušila s hard 
rock komadi. Naslednji so na 
oder stopili fantje iz skupine 
Good Vibrations in navduši-
li predvsem privržence rock 
glasbe. Sledila je »domača« 
Metalikka, ki je s priredba-
mi Metallice pod oder Zajla 
Fest privabila številne mla-
de in mlade po srcu. Pevec 
Rok je povedal, da so s kon-
certom izredno zadovoljni, 
pohvalil pa je tudi organiza-
torje, ki so se po njegovem 

Po nekaj letih spet Zajla Fest

»Legende« Zajla Festa, skupina Broken Arrow, med na-
stopom (foto: Amir Tokić)

KRŠKO - Posavje je (konč-
no) dobilo festival v klasič-
nem pomenu besede. Zadnja 
avgustovska dneva se je na-
mreč na Racelandu v Krškem 
odvil Nuked Festival. V dveh 
dneh se je na odrih zvrstilo 
veliko tujih in domačih glas-
benih skupin ter slovenski, 
hrvaški, avstrijski, bosanski 
in švicarski DJ-ji. Za vrhunca 
večerov so med drugim po-
skrbeli Zebra Dots feat. Big 
Band Krško, Leeloojamais, 
Zircus, Kontradikshn, Gero, 
DJ-ji (Ivica Petak, Rydel, 
Psiho) ... 

Na žalost pa je dva večera 
dobre glasbe pokvarila slaba 
obiskanost festivala. Vseeno 
smo izvedeli, da je bil splo-
šen vtis pozitiven, saj so vsi 
nastopajoči zelo uživali, obi-
skovalci pa so bili v večini 
navdušeni nad organizacijo, 
izvedbo ter glasbenim izbo-
rom. „Seveda bi si vsi žele-
li več obiskovalcev, tako bi 
bilo še bolje - tako njim kot 
nastopajočim,“ nam je za-
upal eden izmed organiza-

Nuked Festival premierno

vabi
k vpisu v izobraževalne programe:

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
-  administrator
-  gastronomske in hotelske storitve
-  trgovec
-  gastronomija in turizem
-  ekonomski tehnik 
-  predšolska vzgoja
 
USPOSABLJANJE ZA NPK
-  pomočnik kuharja
-  pomočnik natakarja
-  socialni oskrbovalec na domu 

TEČAJE 
-  knjigovodska dela (osnovni in nadaljevalni) 
-  usposabljanje za računovodjo
-  tuji jeziki za odrasle in otroke (angleščina, nemščina, 

italijanščina, španščina) 
-  slovenščina za tujce 
-  računalništvo 
-  tečaji za prosti čas (klekljanje, krojenje in šivanje, kvačkanje, 

kulinarika)

Informacije in prijave:  
CIK TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje,  

T: 07 / 34 82 100, 34 82 103, 34-82-108 
I: www.ciktrebnje.si, E: info@ciktrebnje.si

VPIS
17.9.2013,
OB 16. URI

Od 27. julija do 3. avgusta 
si je 26 planink in planincev 
družinski dopust pričaralo 
z vznemirljivim  spanjem v 
šotorih, zabavnim taborje-
njem, predvsem pa odkriva-
njem najrazličnejših planin-
skih lepot Slovenije. Starši so 
lahko izbrali planinske izle-
te za svoje otroke glede na 
zahtevnost ture in sposob-
nost otrok, tako so najmlaj-
ši lahko sproščeno uživali ob 
planinskih izletih ob vodi, je-
zerih Jasna, Rabeljsko in Bo-
hinjsko jezero ter predvsem 
senčnih poteh. Pred mladimi 
očmi so se odkrivale lepote 
Gozda Martuljka in tamkaj-
šnjih slapov, ogledali so si iz-
vir Soče, se podali skozi so-
tesko Mlinarice, v Selli Nevei 
so preozkusili gondolo in za-
drževali dih ob osvojitvi Bile 
Peči na 2146 m. Stara Fuži-
na, Planinski dom na Vojah, 
Pokljuka, Blejska koča na Li-
panci, slap Peričnik, planin-
ski muzej Mojstrana in še in 
še. Starejše od 12 let pa so 
seveda čakali drugačni, zah-
tevnejši izzivi, katere je na 
prvi avgust okronala tudi 
osvojitev v sonce odetega 
Triglava. Po izkušnjah ude-
ležencev lahko takšne lepo-
te in vsakodnevni preizkusi 

Počitnice z najlepšimi razgledi
SLATNA – Medtem ko marsikateri posavski otrok naveličano zavpije „dolgčas“ 
med poletnimi počitnicami, pa tega skupina otrok, ki tradicionalno preživljajo 
del počitnic v cicitaboru Slatna, osvajajoč poti in najlepše slovenske vrhove, go-
tovo ne izusti. Čas je bil tudi letos namreč prekratek za deset družin, udeležen-
cev aktivnih počitnic pod milim nebom, ki jih organizira Planinsko društvo Lisca. 

sposobnosti telesa in duha, ki 
nam jih ponuja narava, s pra-
vilno motivacijo in vodenjem 
zlahka izrinejo tudi najzani-
mivejše računalniške igrice, 

družine pa si ustvarijo lastno 
„družabno omrežje“, polno 
smeha, spominov in neverje-
tnih razgledov. 
 Maruša Mavsar

Najmlajši udeleženec letošnjega cicitabora je imel le dve 
leti, tabor pa sta v imenu PGD Lisca vodila Mojč Rupar 
in Jože Lekše.

Planinci in planinke so bili kos tudi najvišjemu sloven-
skemu vrhu.

VRBINA – V Informacijskem središču GEN oz. v interaktivnem izobraževalnem 
središču Svetu energije so ob koncu poletja, od 27. do 29. avgusta, pripravi-
li tridnevne izobraževalne delavnice z naslovom Poletje v Svetu energije. Na 
njih je sodelovalo več kot 100 zainteresiranih otrok in odraslih, ki so zadnje 
počitniške dni posvetili izobraževalnim in poučnim vsebinam. 

voslovje med mladimi. To-
vrstne delavnice so namreč 
odlična priložnost za mlade, 
da svoja znanja in zanimanja 
za naravoslovne vede še po-

globijo, saj je krepitev zna-
nja in spodbujanje zanimanja 
mladih za tehniko in tehnič-
ne vede pomembno poslan-
stvo skupine GEN. P. P. 

VELIKE MALENCE - Na kopališče v Velikih Malencah je 24. avgusta po nekajle-
tnem premoru številne obiskovalce ponovno privabil Zajla Fest v organizaciji 
Mladinskega društva Zajla iz Krške vasi. 

mnenju ponovno izkazali. Na 
odru so jih kot četrte zame-
njale »legende« Zajla Festa, 
skupina Broken Arrow, ki nav-
dušuje s svojim glam rockom 
in je tik pred izdajo novega 
albuma. Kot zadnji so oder 
Zajla festa prevzeli fantje iz 
skupine Blue Flames, ki so 

zbrane osvojili z ritmi mo-
dernega bluesa. 
Organizatorji se še enkrat za-
hvaljujemo vsem, ki so sode-
lovali in pomagali, da je kon-
cert izpolnil pričakovanja ter 
privabil številne obiskovalce.

 Pamela Glušič

torjev festivala Jernej Vrč-
ko in dodal: “Zakaj tako slab 
obisk, je težko reči, lahko le 
ugibamo: zelo mrzli večeri, 

izčrpanost/apatičnost lju-
di zaradi slabega splošne-
ga stanja v državi, premalo 
reklame, festival je bil pr-
vič - torej skeptičnost ljudi 
in še bi lahko naštevali. Pa 
vendar nima smisla izgublja-
ti časa in energije z ugibanji 
- to raje trošimo za snova-
nje idej in postavljanje orga-
nizacije za naslednje leto.“ 
Kot še pravi Vrčko, bo Nuked 
Festival vsekakor tudi nasle-
dnje leto. Lokacija zaenkrat 
še ni znana, si pa želijo osta-
ti v Posavju.
   Simon Uršič

Posavski obzornik 
tudi na spletu!

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781

Nastopili so tudi Leelojamais (foto: Jure Urek).
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Kam v Posavju?
Četrtek, 12. 9.

• od 12.00 do 14.00 v pro-
storih KNOF v Sevnici: 5. fe-
stival posavskih nevladnih 
organizacij – delavnica s 
KNOF-om; ob 17.00 v Špor-
tnem domu Sevnica: konfe-
renca nevladnih organizacij 

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predavanje o samoz-
dravljenju kot nuji za ohra-
njanje zdravja in preživetja

• ob 17.00 v Mencingerje-
vi hiši v Krškem: otvoritev 
lončarskega ateljeja Bern-
hard manufaktura

• ob 19.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: predavanje in 
predstavitev knjige Jože-
ta Majesa „Zdravnik zdra-
vi, narava ozdravi“

• ob 19.00 v Valvasorje-
vi knjižnici Krško: Poletni 
večeri v parku - pogovor s 
pesnikom, piscem kratke 
proze, kolumnistom in dra-
matikom Petrom Rezmanom

Petek, 13. 9.

• od 9.00 do 10.00 v MC Kr-
ško: 5. festival posavskih ne-
vladnih organizacij – pred-
stavitve PRSTaN-ovih akcij 
(korporativno prostovolj-
stvo, akcija Novinar, lokalna 
partnerstva); od 10.00 do 
15.00: posvet Modro Posavje

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
igre z žogo

• ob 18.00 v MT Raka: družab-
ne igre

• ob 19.00 v Mladinskem cen-
tru Bistrica ob Sotli: preda-
vanje Toma Jurmana o za-
družništvu in dobrih praksah 
povezovanja v podjetništvu 
in kmetijstvu, po predavanju 
pogovor o idejah, načrtih …

• ob 19.09 v Krščanski adven-
tistični cerkvi v Krškem (Ce-
sta 4. julija 17): predavanje 
mag. Zmaga Godine „Ljube-
zen ni vse, kar potrebujete“

• ob 20.00 v gostilni Kmečki 
hram v Kostanjevici na Krki: 
plesni večer z brezplačnim 
tečajem družabnih plesov

• ob 22.00 v parku pri MC 
Brežice: stand up komedija 

– Marko Petar Orešković

Sobota, 14. 9.

• od 9.00 do 19.00 v parku 
pred Občino Sevnica: sre-
dnjeveški dan z grajsko tr-
žnico starin in unikatnih iz-
delkov

• ob 9.30 v MT Raka: naredi-
mo lonček za svinčnike

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: sobotni živ 
žav

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
body zorbing

• ob 10.00 v parku pri MC 
Brežice: 5. festival posa-
vskih nevladnih organizacij 
– predstavitev na stojnicah, 
igre, kuhanje dobrot, mini 
delavnice, glasbene skupine

• ob 11.00 na Planini nad 
Podbočjem: spominska slo-
vesnost „Planina - spomin in 
opomin 2013“, kulturni pro-
gram: Pihalni orkester DKD 
Senovo, Pevski zbor Planina 
Cerklje ob Krki, učenci OŠ 
Podbočje, recitatorji, kan-
tavtor Peter Dirnbek in sku-
pina Zbrojevka, Gorjanska 
konjenica, Duletova četa, 
Gorjanska četa, slavnostni 
govornik: akademik in zgo-
dovinar dr. Jože Pirjevec

• ob 15.00 na gradu Raj-
henburg: posavsko sreča-
nje kmetic in regijska pred-
stavitev projekta Ustvarimo 
zeliščni vrt Posavja, akro-
nim „Zelišča Posavja“

• ob 16.00 v Sevnici: slovesna 
parada godb ter mažoretnih 
skupin po ulicah Sevnice in 
promenadni koncert pod ve-
likim šotorom v centru Sev-
nice ob 105-letnici godbeni-
štva v Sevnici in 35-letnici 
delovanja Godbe Sevnica

• ob 16.00 pri ribiškem domu 
na ribniku na Slinovcah: 
60-letnica Ribiške družine 
Kostanjevica na Krki

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: activity večer

• ob 20.00 na trgu v Podbo-
čju (v primeru slabega vre-
mena v kulturnem domu): 
predstavitev pesniške zbir-
ke Miroslava Tičarja

• ob 22.00 v Klubu Metulj Bi-
strica ob Sotli: koncert za-
sedbe Gatos del mundo

Nedelja, 15. 9.

• ob 11.00 pri LD Brežice 
(Bukošek, Dobrava): strel-
sko tekmovanje za člane in 
članice ZSČ Brežice 

• ob 15.00 na Mihelčevi do-
mačiji na Malencah: kon-
cert „Pa zapojmo eno po … 
malenško“

• ob 20.00 v Klubu Metulj 
Bistrica ob Sotli: nedeljski 
koncertni cikel - Swedem-
borg raum (Nemčija)

Ponedeljek, 16. 9.

• od 10.00 do 12.00 pred 
Mestno hišo Brežice: temat-
ski teden – nazaj k naravi 
(vsak dan do 20. 9.)

Torek, 17. 9.

• od 9.00 do 13.00 v igralni-
ci MC Brežice: torkove uri-
ce za najmlajše

• ob 16.00 v avli Fakulte-
te za turizem v Brežicah: 
predstavitev promocijske-
ga videospota Fakultete za 
Turizem Brežice

• ob 19.00 v KD Krško: pre-
davanje Zavoda Varna pot 
„Rdeča luč za starše“

• ob 20.00 na gradu Rajhen-
burg: Jesenske serenade – 
Sami pesniki in Same babe

Sreda, 18. 9.

• ob 17.00 v MC Krško: infor-
mativni sestanek za nada-
ljevalni tečaj francoščine

Četrtek, 19. 9.

• ob 16.00 v MC Krško: zače-
tni Autocad 2D tečaj

• od 17.00 do 20.00 v Mestni 
hiši Brežice: delavnica „Čist 
in zdrav dom“, cena: 35 €, 
info in prijave na bojanada-
rovec@yahoo.com ali 031 
285 968

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krško: 6. dobrodelni koncert 
Župnijske Karitas Videm-Kr-
ško (nastopajo ansambli Jer-
neja Kolarja, Nemir, Črički, 
Tamburaški orkester Artiče, 
Klapa Dalmari, MPZ Svoboda 
Brestanica, 40x Band, Tanja 
Žagar, David Grom, Uroš Za-
gožen, mažorete Baton, GŠ 
Krško, Big Band Krško) 

Petek, 20. 9.

• od 9.00 do 12.00 na Ljudski 
univerzi Krško: dan Svetoval-
nega središča Posavje

• ob 16.00 v MC Krško: zače-
tni Autocad 2D tečaj

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: ustvarjalne delavnice

• ob 18.00 v MT Raka: igre 
z žogo

• ob 19.00 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 4. 
Anin glasbeni večer – godal-
ni kvartet Ad Libitum

• ob 19.09 v Krščanski ad-
ventistični cerkvi v Krškem 
(Cesta 4. julija 17): preda-
vanje mag. Zmaga Godine 
„Denar spremeni vse“

• ob 20.00 v MC Krško: ma-
kedonski večer

Sobota, 21. 9.

• ob 9.30 v MT Raka: sprehod 
v jesenski gozd

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: sobotni živ 
žav

• ob 10.00 v MT Podbočje: iz-
delajmo si vrtne svetilke

• ob 14.00 v MT Senovo: peka 
pice v krušnih pečeh na pro-
stem

• ob 16.00 v MC Krško: delav-
nica tonske tehnike

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: športne igre

• ob 17.00 v MC Brežice: tri-
urna tekaška delavnica z Ur-
banom Praprotnikom

• ob 20.00 na gradu Rajhen-
burg: koncert zasedbe Črni 
Peter, iz cikla Akustika

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: after Wake park party s 
skupino Super Action Heroes

Ponedeljek, 23. 9.

• od 10.00 do 12.00 pred 
Mestno hišo Brežice: temat-
ski teden – medeni izdelki in 
sadje (vsak dan do 27. 9.)

• od 17.00 do 20.00 v MC Kr-
ško: video art delavnica (še 
24. in 25. 9.)

Torek, 24. 9.

• od 9.00 do 13.00 v igralni-
ci MC Brežice: torkove uri-
ce za najmlajše

• ob 17.00 v MC Krško: infor-
mativni sestanek za začetni 
tečaj španščine

• ob 20.00 na gradu Rajhen-
burg: Jesenske serenade – 
Confetti musicali

Sreda, 25. 9.

• ob 19.00 v KD Krško: Pot do 
sreče obstaja – Kaj zmore in 
kaj mora; predavatelj: Mar-
ko Juhant

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
dobrodelni magistrski kon-
cert pevke Biliane Ivanovič in 
tamburaškega orkestra hrva-
ške televizije; izkupiček od 
vstopnic (2 €) je namenjen 
Karitasu in Rdečemu križu

Vsi smo, roko na srce, prišleki. Od nekod nekam. Ne-
kam drugam. Iz predmestja v mesto, na primer. Čerav-
no je to brati morda nekoliko nenavadno. Celo malo 
smešno. Vendar je tako. Sploh še, če moraš iz svoje-
ga stalnega mesta narediti množico korakov ali kole-
snih vrtljajev do mestnega središča. Kamor te v priha-
janje primorajo nujni opravki. Na banko, k zdravniku, 
v knjižnico … Naša tri večja posavska mesta so pre-
cej raztegnjena. Razvlečena, vsako po svoje. In si je na 
drug del mesta, skoraj v drug bližnji svet, treba vzeti, 
celo privoščiti, nekaj ljubega razpoložljivega časa. Zgo-
di se lahko, da prideš po nekaj kilometrih nazaj duhov-
no, ali energijsko, napolnjen in izpopolnjen; z videnim 
in doživetim pa z novimi, svežimi zamislimi.

Globalni svet se je s sodobnimi tehničnimi pripomočki 
skrčil. Tako postanemo za krajši ali daljši čas prišleki 
ob Rdečem morju, na Silbi, v Berlinu, v Dovru, ob Tem-
zi in ob Seni, na Obali, na Pohorju ali na Jezerskem ... 
Naj ne oživljam privlačnega zemljepisnega sveta! Ki 
je sila vabljiv za sodobne avanturistične nomade. In 
se napajajo z ogledi znamenitosti krajev, obnovljenimi 
ulicami ali predeli mest. Da bi Otok (Velika Britanija) 
naredili še zanimivejši in privlačnejši, so na avtobu-
snih postajah, tablah in drugih javnih oglasnih mestih 
na ogled postavili plakate z deli različnih umetnikov. 
Očem vzpodbudne arhitekturne in turistične prijeme 
primerjamo z (ne) iznajdljivostjo ali nemarom (Mer-
catorjevi Blagovnica in Podmornica, stolpnica, ki je 
služila starostnikom, dijaški dom …) do še vedno upo-
rabnih, a jokajoče propadajočih poslopij na posavskih 
tleh. In ne gre pri tem za očitek našim raznolikim (kul-
turnim) ustvarjalcem, ki se trudijo … 

Prišleki, ki so »posvojili« (po dr. Počkarjevi) naša me-
sta, zdi se, na mesta gledajo z več čustvenosti in z raz-
ličnih svojih strokovnih znanj, pa tudi s tistih, ki jih 
imenujemo »konjički«. S svojim zapisovalnim in razi-
skovalnim delom opozarjajo na zgodovinsko bogastvo 
mesta, na razvoj in na madeže kraja. Packe bi bilo mo-
žno z okretnostjo pognati v uporaben namen. Če se v 
loku ognem nesmotrnim gradnjam, pa veseli dobra ob-
nova (žal ponekod nevarno gladka tla!) stare osnovne 
šole, t. j. Slomškovega doma, kjer je bila odprta slikar-
ska razstava Križev pot, Staneta Kregarja. Pomislim, 
koliko mimoidočih prišlekov v mesto se sploh zazre v 
Nikine panoje na velikih oknih nekdanje LB, kjer so 
svoje mesto našle razstavljene fotografije tovariša in se-
veda gospoda Pestotnika, ki je obnove mesta dokumen-
tiral s fotoaparatom. 

Prišlekom, šolarjem vozačem, šolarjem nasploh, želim 
vse prej kot križev pot v hramih znanja v posavskih šo-
lah; učiteljem pa, vsekakor najprej staršem, naj jim 
vsaj eno tedensko uro posvetijo z uvidi v čustveno inte-
ligenco. Za čustvovanje s svojim mestom, vrstniki, z ži-
valmi, naravo … Ene kvalitetne pogovorne ure ne more 
nadomestiti pet mimohodnih. Pod isto streho. 

Tistemu delu naših ljudi, ki jim je poletni oddih pre-
skočil v jesenskega, privoščim naj bodo prišleki v ob-
morskih mestih, naj uživajo v vstajanju dneva, v tre-
nutkih, ko dan tone v morje, se prepuščajo omamnosti 
borovcev, naužijejo naj se čričkovih melodij in uživajo 
naj v čipkah, ki jih spletajo morski valovi. Pa tudi poti 
čez gozdove, gorske planote, kjer pocrklja dušo zvonč-
kljanje govedi, ki mulijo sočno travo za sladko toplo 
sveže mleko, ponujajo prišlekom čar za čarom. Na šest-
indvajsetih še poletnih stopinjah, ko sklepam tole pi-
sanje, in lučaj pred jesenjo, želim dobro barvito jesen. 
Kjer koli že bomo – prišleki. Četudi pod dežniki. Naj 
bodo za veselje pisani, čim bolj pisani!  

Prišleki …

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna
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Na muhi ...

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

www.ciktrebnje.si/projekti/item/snio
T: 07 34 82 103 | info@ciktrebnje.si

Več o programih, pogojih za 
vključitev in urnikih na: 

Projekt SNIO zajema 14 različnih izobraževalnih 
programov, za različne ciljne skupine: zaposleni 
v starosti od 25. do 55. leta, brezposelni, starejši 
odrasli (nad 55. letom), prebivalci podeželja, Romi 
in zaporniki.

Vabimo vas k vpisu v 
brezplačne programe 
splošnega neformalnega 
izobraževanja za odrasle 
(SNIO).

Vabljeni.

CIKoglas_SNIO_84x118mm_14-5-2013.indd   1 14.5.2013   12:45:37

Majhna strnjena vasica Gradec nad Šentjanžem na Do-
lenjskem šteje le dobrih pet hišnih številk, a se lahko po-
hvali s skrbno obdelanimi kmetijskimi površinami, pre-
krasnim razgledom ter zelo gostoljubnimi ljudmi. Pod 
pravim vaškim lepotcem - kozolcem v lasti družine Fun-
da - je 24. avgusta potekala druga veselica pod kozol-
cem Gradec 2013. Ob zvokih mladega ansambla Nemir 
se je plesalo do zgodnjih jutranjih ur. Za popestritev so 
vaščani s svojimi izdelki in pomočjo sponzorjev priredili 
bogat srečelov. Vreme je čudežno zdržalo do konca pri-
reditve, star vaški lepotec pa vas lepo vabi na ponovno 
snidenje čez slabo leto dni. (M. E.)

Da je na ustanovitvenem zboru članov cvičkovega dvora 
v prvi ambasadi cvička na Raki vse potekalo, kot mora, 
je kot vedno znova poskrbel prizadevni predsednik raških 
vinogradnikov Ivan Vizlar, tudi sam nosilec naziva amba-
sador cvička. Seveda pa ni izpustil priložnosti, da se na-
stavi fotografskemu objektivu v družbi dveh mladenk, 
aktualne cvičkove princese Andreje Simeonov in vinske 
kraljice Slovenije Neže Pavlič. (P. P.)

Na avgustovskem 21. srečanju motoristov v Velikih Ma-
lencah smo v objektiv ujeli tudi direktorja KOP Brežice 
Stanka Tomšeta, ki je, oblečen v motoristično opravo, 
poskrbel, da so zabavne moto igre, ki se vsako leto odvi-
jejo v sklopu motorističnega srečanja, potekale po pra-
vilih. Tomše je član Moto kluba Škorpijon, ki vsako leto 
organizira srečanje, zato seveda ni bilo nobenega dvo-
ma, da ga na tovrstnem dogodku ne bi srečali. Iskali smo 
tudi njegov motor, vendar pa ga med tolikšnim številom 
jeklenih lepotcev žal nismo našli … (R. R.)

Ni statusa? Ni panike!
Ni statusa? Ni panike!

Ni statusa? Ni panike!

Ni statusa? Ni panike!

SKENIRAJ STRAN Z 
APLIKACIJO LAYAR

sfuraj ...
nov avto!:)

najbolj kreativen

paket za mlade
z najnižjo porabo denarja in bogato dodatno opremo.

PE NOVO MESTO                     
Trdinova 4                                    
tel.: 07/ 393 53 60                            

ZASTOPSTVO 
KRŠKO
Bohoričeva 9
tel.: 07/488 05 80

POSLOVALNICA 
BREŽICE
Črnelčeva 3A
tel.: 07/496 39 80

POSLOVALNICA 
SEVNICA
Naselje heroja Maroka 29
tel.: 051/357 913 (sreda)

Čas za Gas… zavaruj se in prejmi:

* EKSTRA ugodnosti za mlade veljajo v času akcije Vzajemna Mladi oz. do 31.12.2013. Ponudba na www.
kolektiva.si/respect se lahko v času akcije spreminja. Paket Vzajemna Mladi lahko sklenete do 31.12.2013.

Vzajemna, d.v.z, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana.  Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.
080 20 60

www.m-vzajemna.si

ni statusa? ni panike!

naGradni nateČaj 2X Škoda Citigo

Slika je simbolna.

obvezna oprema: dopolnilno zdravstveno zavarovanje vzajemna zdravje 
z najnižjo premijo v sloveniji
dodatna oprema: majica »respect« / bon za 15 eur za vsa zavarovanja vzajemne (z izjemo 

dopolnilnega zavarovanja) / ekstra ugodnosti za mlade na www.kolektiva.si/respect* / sodelovanje v 

nagradnem natečaju »sfuraj idejo za nov avto Škoda Citigo« / brezplačna včlanitev v vzajemna klub / in 

ostale topŠit ugodnosti

Oglas_Mladi_128x119_(09-09-2013).indd   1 10.9.2013   8:32:26

Da drži pregovor, da je kovačeva kobila najdlje bosa, lah-
ko sklepamo tudi iz primera krškega prevoznika in grad-
binca Marka Žarna, ki kot direktor vodi družinsko podje-
tje Žarn. Marko si je namreč ustvaril dom v Venišah, do 
tam pa se je moral ne glede na to, da v podjetju dnev-
no izvajajo izkope in zemeljska dela pri gradnjah cest in 
ostale infrastrukture, do sedaj voziti še po makadamski 
cesti. In poznavalci pravijo, da bi bila cesta v tako suro-
vem stanju še kar nekaj časa, v kolikor ne bi bilo Marka, ki 
je bil gonilna sila prizadevanj za obnovo pred tednom dni 
končno oprtega zgornjega odseka Sejmiške ulice v Leskov-
cu pri Krškem. Na fotografiji Marko Žarn (levo) v družbi 
Vlada Grahovca s soprogo ter kostanjeviškega podjetnika 
Roberta Volčjaka, ki prav tako domuje v Venišah. (B. M.)

Lenta vinskih princes in 
kraljic je že nekaj let pred-
vsem dobra blagovna znam-
ka, iznajdljivejša kraljev-
ska smetana pa zna očitno 
povezati prav vsak, še ta-
ko nenavaden dogodek z 
vinom. Za promocijo ordi-
nacije, v kateri deluje bre-
žiški zobozdravnik Jure 
Poglajen, sta takole zdru-
žili moči bivša vinska kra-
ljica Martina Baškovič in 
aktualna Neža Pavlič, me-
dije pa sta ob tem dogod-
ku nagovorili z besedami: 
„Vsi dobro vemo, kako po-
membna je svetloba Son-
ca, shranjena v našem vi-
nu. Te dni pa sva spoznali 
novo obliko svetlobe – sve-
tlobo dentalnega laserja.“ 
Dentalni laser in vino, se-
veda, povezava je očitna. 
Si upate ugibati, s čim bo 
žlahtna kapljica povezana 
naslednjič? (M. M., foto: Ju-
re Urek)

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Urška Tomše, Sobenja vas 
– dečka,

• Mirjana Lipej, Brezovica 
na Bizeljskem – deklico,

• Brigita Fekonja, Pristava 
ob Krki – dečka,

• Ardita Kryeziu, Zdole – 
dečka,

• Barbara Simončič, Brezje 
pri Raki – deklico,

• Ivica Setinšek, Dobrova – 
deklico,

• Sandra Agrež, Stara vas-
Bizeljsko – dečka,

• Martina Kranjc, Brežice – 
dečka,

• Kaja Horžen, Hrastje pri 
Cerkljah – dečka,

• Zala Omahna, Sevnica – 
dečka,

• Adisa Kamerić, Senovo – 
dečka,

• Romana Ban, Armeško – 
dečka,

• Urška Prah, Dvorce – 
dečka,

• Vesna Kržičnik Mirt, 
Pristava pri Leskovcu – 
dečka,

• Štefan Nemec iz Velike 
Hubajnice in Marija Pačnik 
iz Krmelja, 

• Danijel Kunst iz Celja in 
Mojca Mlakar iz Dolenjega 
Boštanja,

• Klemen Pukl z Jesenic in 
Mojca Oblak iz Ledine,

• Robert Dolinšek in Sanja 
Zupet, oba iz Radeč,

• Jože Glavan in Mateja 
Košmerlj, oba iz Velike 
vasi pri Krškem,

• Srečko Medvešek in Anja 
Kuhar, oba iz Gabrijel,

• Matej Pirman iz Zaboršta 
pri Škocjanu in Anita 
Srpčič iz Spodnjega 
Starega Grada,

• Matjaž Cekuta z Dolnje 
Prekope in Valentina Gal z 
Gornje Prekope.

ČESTITAMO!

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

Mateja Zupančič in Aleš Čepon, oba iz Gabrja pri Do-
bovi, 17. avgust 2013, grad Brežice

rojstva

poroke

moja poroka
• Katarina Kalin, Dolenje 

Skopice – dečka, 
• Vanesa Okanović, Sevnica 

– deklico.

ČESTITAMO!

Julius Winsome je samotar, 
ki mu poleg knjig v pusti 
zimski pokrajini družbo dela le 
štirinožec Hobbes. Ta je njegova 
zadnja povezava z ljudmi, pa tudi 
zadnje bitje, ki mu je blizu. Ko 
ga nekdo v gozdu brez razloga 
kruto ustreli, se tudi ta vez 
dokončno pretrga in tako ni več 
nikogar, ki bi ga Julius Winsome 
še lahko izgubil. Žalovanje 
zato v določenem trenutku 
zlahka preide v maščevanje, ki 
ga bralec opazuje kot mirno, 
premišljeno pobijanje. A hladno 
je le pobijanje samo; žalovanje ter 
osamljenost sta prikazana nežno, 
s pretresljivo občutljivostjo, kar 
bralca ob koncu postavi celo v 
bran morilca. 

JULIUS WINSOME
Irski avtor Gerard Donovan
SANJE 2012

INGRID ROSENFELD
Slovenski avtor Jurij Hudolin 
ŠTUDENTSKA ZALOŽBA 2012

Ingrid Rosenfeld je ženska 
širokih obzorij in prefinjene 
inteligence, izzivalne lepote 
in spokojne preudarnosti. 
Čeprav nima srečne roke pri 
izbiri moških, pa je zato toliko 
bolj prepričljiva ljubiteljica 
književnosti, ki bralcu tu in tam 
pripravi učno uro iz zgodovine 
svetovne literature. Slednja pred 
nami oživi skoraj kot samostojni 
protagonist. Avtorjev poklon 
junakinji, ki goji čisto, globoko 
in jasno ljubezen do leposlovja, 
lahko tako razumemo tudi kot 
hvalnico knjigam, ki nas vračajo 
na mesta, kjer smo že bili, in 
silijo tja, kamor bi sami le stežka 
zašli. 

PRAVI ČUDEŽ
Egipčanski avtor Najib Mahfuz
GOGA 2012

Zbirko vrhunskih refleksij vam 
predstavljamo v odlomku: V 
času otroštva in pomanjkanja 
potrpežljivosti sem se prepiral z 
nekim prijateljem. Vulkan jeze 
je prekril najino prijateljstvo in 
me pozval na boj na samem in 
odprtem, kjer ni bilo nikogar, 
ki bi naju ločil. Šla sva polna 
zanosa. Ni trajalo dolgo, ko sva 
se spoprijela v hudi borbi, dokler 
naju ni premagala utrujenost in 
je iz najinih ran pritekla kri. Toda 
morala sva se vrniti v mesto, še 
preden se je stemnilo. To pa ni 
bilo mogoče brez vzajemnega 
sodelovanja. Drug drugemu 
sva drgnila podplutbe in si 
pomagala pri hoji. Opotekala 
sva se z negotovimi koraki in 
med potjo sta se nama očistili 
srci. Nasmehi so nama zaigrali na 
oteklih ustnicah in na obzorju se 
je zarisalo odpuščanje.

Vabljeni k branju!

BREŽICE – V Viteški dvorani tamkajšnjega gradu bo v 
sredo, 25. septembra, ob 19. uri dobrodelni magistr-
ski koncert mlade pevke, sopranistke Biliane Ivanovič 
in tamburaškega orkestra hrvaške televizije. V prvem 
delu koncerta bo Ivanovičeva, ki je študirala solo pe-

tje na priznani Aka-
demiji za glasbo v 
Zagrebu, nastopila 
ob spremljavi pia-
nista Maria Čoporja 
in z različnimi go-
sti, kot so Dror Or-
gad, Marko Zavišić, 
Eduard Kobeščak in 
Luka Barišić, v dru-
gem delu koncerta 
pa bo ob spremljavi 

orkestra zapela nekaj znanih arij iz različnih operet. Ves 
izkupiček od prodaje vstopnic (te bodo stale simbolična 
2 evra) bo namenjen Karitas in Rdečemu križu za nakup 
živil ogroženim družinam. S to gesto bi mlada sopranist-
ka rada sporočila, da je hvaležna za znanje, izkušnje in 
vse dobrine, ki jih je tekom študija prejela od staršev, 
prijateljev, profesorjev in kolegov iz stroke, in da je čas, 
da tudi sama nekaj nameni tistim, ki to potrebujejo, saj 
verjame, da v življenju ni prav le prejemati, temveč je 
potrebno tudi kaj dati. 

POSAVJE – Po podatkih Statističnega urada RS je najpogostej-
še ime v Posavju med moškimi Franc (prek 1400), sledita mu 
Jože in Ivan, med ženskami pa z velikim naskokom vodi Mari-
ja (okoli 2630) pred Ano in Jožefo. 
Ime Franc je bilo namreč najpogosteje izbrano moško ime med 
leti 1930 in 1960, Marija pa celo do leta 1970. Pri moških se sli-
ka imen zamenja v naslednjem desetletju, to je med leti 1971 
in 1980, ko na prvih treh mestih prednjačijo Boštjan, Andrej in 
Marko, med leti 1981 in 1990 Matej, Marko in Rok, med leti 1991 
in 2000 Luka, Rok in Jan, med leti 2001 in 2011 pa Luka, Jan in 
Nejc. Med ženskimi imeni je Marija na prvem mestu od leta 1930 
do 1970, od leta 1971 do 1980 pa zasledimo kot pri moških de-
setletje pred tem na prvih treh mestih prav tako povsem nova 
imena, in sicer Nataša, Mateja in Mojca, med leti 1981 in 1990 
Maja, Nina in Mateja, od 1991 do 2000 Anja, Nina in Sara, med-
tem ko v zadnjem desetletju med ženskimi imeni na prvih treh 
mestih kraljujejo Nika, Eva in Sara. Najpogostejši priimki v stati-
stični spodnjeposavski regiji so Kovačič, Božič, Pirc, Novak, Zor-
ko, Zupančič, Kerin, Mlakar, Kodrič in Kozole. B. M. 

Največ imamo Francev in Marij 

Dobrodelni magistrski koncert 
Biliane Ivanovič

Pokličite nas na 07 49 05 780 
ali 040 634 783, 

pišite na 
marketing@posavje.info

Oglašujte v najbolj 
branem časopisu 

v Posavju!
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Angeli Gorjan, Panonska uli-

ca 1, 9224 Turnišče. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-
ko soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

  1. (4.) Ans. NAPEV - V vetru je tvoj glas
  2. (1.) DOLENJSKI ZVOKI - Moja sreča
  3. (2.) Ans. POPOTNIKI - Dekle zakaj samevaš
  4. (5.) Ans. PROSEN - V stari kavarni
  5. (7.) Ans. NARCIS - Šopek želja
  6. (9.) Ans. MIRO KLINC - Kje je meja
  7. (8.) HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK - Najsrečnejši dan 
  8. (10.) Ans. POSKOČNI MUZIKANTI - Moja nevestica
  9. (6.) Ans. ČEPON - Moj metulj
 10. (-.) Ans. ORION - Vsak na svojem bregu

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Štrajk - Zapleši 

Kupon št. 171
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 14. september, ob 17. uriKAKO PO NARAVNI POTI IZBOLJŠATI 

IMUNSKI SISTEM OTROKA 
V večini starši raje izbiramo naravne poti, da zavarujemo svoje otroke 
pred prehladi, virozami in ostalimi obolenji, ki so najpogostejša rav-
no zdaj, pri prehodu iz poletja v jesen. Svetujemo Vam, da ne čaka-
te na že znane simptome, kot so utrujenost, kašelj, zamašen nos in 
ušesa ter povišana telesna temperatura  ... Za okrepitev imunskega 
sistema je poleg rednega gibanja, primerne higiene, dovolj dolgega 
spanca in „nestresa“ pomembna prehrana. Izberite ekološko pride-
lano, sezonsko sadje, zelenjavo in hrano, ki ni pokvarjena s kemič-
nimi posegi in spremenjena v težke snovi: brokoli, špinača, blitva, 
ohrovt, zelje, radič, buče, pesa, krompir, korenje, koleraba, redkev, 
ingver, česen, čebula, por, peteršilj, drobnjak, zelena, hren, breskve, 
grozdje, slive, hruške, jabolka, maline, borovnice, brusnice, lubenica, 
grenivka, orehi, mandeljni in ostali oreščki ter polnovredna žita (riž, 
proso, ajda, leča, ječmen, pira, kamut)  ... Zelo pomembno je hra-
no v miru prežvečiti, predvsem brez TV-ja, računalnika  ... 3 x dnev-
no otroku ponudite zdravilni čaj, ki ga sladkate le z medom (2 čž ze-
lišča, 3 dcl vroče vode, 10 min. poparek): lipa, bezeg, meta, melisa, 
islandski lišaj, pljučnik, lučnik, timijan, žajbelj ... V vsakodnevno 
prehrano vključite „superživila“: modre in zelene alge, ječmenovo 
travo/popolno razmerje vitaminov in mineralov; camu camu, ace-
rola, goji jagode/bogat vir vitamina C; kakav, bele murve/bogat vir 
mineralov, za stabilno črevesno mikrofloro pa priporočamo terapijo 
s probiotiki. Pozitivni učinek na imunski sistem imajo tudi ameriški 
slamnik, timijan, proprolis, ekstrakt grenivkinih pečk, ki jih pri nas 
dobite v kapljicah. Poskrbite, da otrok pije dovolj vode, izognite se 
„obubožanim“ živilom (bela in vnaprej pripravljena hrana), gazira-
nim ter umetno slajenim pijačam in nepotrebnim sintetičnim sladka-
rijam. Ali veste, da če naribano jabolko premešamo s cimetom in po-
časi žvečimo, cimet in naša slina tvorita „zdravilo“, ki krepi in ogreje 
telo, lajša in preprečuje prehlad, gripo, vnetje mandljev in vročino, 
pomaga pri driski ... in še več ... 
Upokojenci imate vsak prvi in drugi delovni dan v mesecu 10 % go-
tovinski popust. Nataša Doberšek

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško, 
T: +386 7 49 20 694, 

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si

1. nagrada: 1x školjke Zurzzuela
2. - 10. nagrada:  1x pizza po lastni izbiri

Geslo križanke pošljite do četrtka, 19. septembra 2013, 
na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s 
pripisom „Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami 
bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

PIZZERIA FONTANA, 
DALMATINOVA ULICA 2, 8270 KRŠKO

Geslo 17/2013 številke: 

TELEKOMOVO POSREDNIŠKO MESTO
Nagrade, ki jih podarja Ekstreme mobile d.o.o, prejmejo :
1. nagrada:  mobilni aparat Samsung E1050, 
 Franc Starc, Sevnica
2. nagrada:  usnjen etui in majica, 
 Jože Jazbec, Krško
3. nagrada:  silikonski etui in majica, 
 Slavica Vintar, Kostanjevica

07/49 22 200  

Več o zbiranju bonusa preberi na 
www.dostavahrane.com ali vprašaj dostavljalca!

040 145 185

041 944 933 

Za zbrana naročila v vrednosti 90 €, 
dobim pizzo gratis!
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„Dobro življenje“ 42 mladih glasbenikov, nov album 
posavske glasbene dive in novi obrazi na posavski 
glasbeni sceni. Tokrat preberite:

„Dobro življenje 42 mladih glasbenikov“ bi lahko poi-
menovali projekt, kjer so se mladi glasbeniki združili 
pod imenom Superhearo orchestra (na fotografiji). Pod 
vodstvom glasbenega pedagoga in glasbenika ter člana 
skupine Zebra Dots Iva Rimca so za najnovejšo oglaše-

valsko kampanjo Telekoma Slovenije posneli priredbo 
skladbe Good Life zasedbe One Republic. Superhearo 
orchestra sestavlja 42 otrok, starih med devet in 16 let. 
Avtorja aranžmaja edinstvene priredbe sta Krčana Ivo 
Rimc in Bojan Zupančič, poleg njiju pa so pri projek-
tu sodelovali še Andraž Mazi, Miha Meglič, Drago Gra-
dišek, Rudi Strnad, Mitja Kuselj, Kristjan Ilič in Seba-
stjan Podlesnik. Orkester, ki je pridno vadil vse poletje, 
je videospot posnel v Kulturnem domu Krško med 26. 
in 28. avgustom. Več kot 100 ponovitev je bilo potreb-
nih, da je produkcijska ekipa dobila najboljši zvok, re-
žiser spota Miha Knific pa je v kamero ujel najboljše 
trenutke in super energijo. Otroci so poleg pridoblje-
ne čudovite izkušnje in spleta novih prijateljstev obe-
nem postali tudi obraz nove televizijske kampanje prej 
omenjenega ponudnika elektronskih telekomunikacij.

Nuša Derenda je izdala novi album s pomenljivim ime-
nom Za stare čase. Na albumu, ki je izšel pri Reflektor-
Music, se nahaja 13 Nušinih pesmi iz obdobja zadnjih 
let. Med njimi boste zasledili že preverjene uspešni-
ce, kot je Naj nama sodi le nebo z Markom Vozljem, 
zmagovalka MMS-ja 2012 Za stare čase, predvsem pa 
novi album obeležujejo številna sodelovanja, med nji-
mi z Omarjem Naberjem, skupinami Panda, Latino in 
Srebrna krila. Pri nastanku pesmi so sodelovali različ-
ni avtorji, med stalnimi Nušinimi sodelavci tudi tokrat 
ne moremo mimo Matjaža Vlašiča, med novejša sode-
lovanja se tokrat podpisuje še Miro Buljan, avtor pe-
smi Kakor ptica, kakor pesem in Duša moje duše, ter 
nenazadnje tudi Jan Plestenjak. Naj še omenimo, da 
se je album na domačih prodajnih policah znašel rav-
no medtem, ko je Nuša Derenda v okviru Unicefovega 
projekta obiskala Zambijo in tamkajšnjim otrokom na 
obraz narisala prenekateri nasmeh.

Spoznajte mlado glasbeni-
co Gajo Prestor, ki priha-
ja iz Radeč. Finalistka fe-
stivala Korajža velja se je 
nedavno na nacionalni te-
leviziji predstavila z avtor-
sko skladbo Boljši svet, za 
katerega je besedilo in me-
lodijo napisala sama. Velja 
še omeniti, da Gaja skupaj 
z bratoma Miho in Nejcem 

Hvalo, Miho Gradišnikom in Nalom Volfom sestavlja 
najstniško skupino U3 (na fotografiji), ki deluje dobri 
dve leti. Pod mentorstvom priznanega zasavskega glas-
benika Marjana Hvale na koncertih igrajo svoje sklad-
be, priredbe domačih in tujih izvajalcev ter doživljajo 
številne pohvale, kar je spodbuda za njihovo nadaljnje 
ustvarjanje in vztrajanje na glasbeni poti. 

V priljubljenem krškem lokalu pa smo bili priča edin-
stvenem projektu The Hangover Ladies feat. 6pack 
Čukur (na fotografiji), ki predstavlja nov paket glasbe-
nih užitkov, v katerem pevki Tanja Rafolt in Tina Vrd-

juka skupaj z velenjskim raperjem navdušujeta z naj-
večjimi 6packovimi hiti ter najboljšimi hip hop, rock, 
funk, dance skladbami vseh časov. Občinstvo na kon-
certu je bilo naravnost navdušeno, prav tako tudi 6pack 
Čukur, ki je po koncu nastopa na svoj facebook zid na-
pisal: „Včeraj je dogajalo v Krškem. It wuz fun!“
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info.

posavske glasbene 
novičke
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POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V starem mestnem jedru Brežic, v zgradbi nasproti 
občine (Mestni atrij, Cesta prvih borcev 17) nas lahko 
obiščete 

vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek 
(od septembra ob sredah zaprto!) 

od 9. do 13 ure 
in naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge 
naročene objave ali si ogledate in naročite knjige 
založbe Neviodunum.  Uredništvo

SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob 
smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč 
naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi ka-
sneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletni-
ci smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Mati-
je Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, 
v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), 
od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, 
naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu zahvale@posavje.info. 
Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure.

Iskrena hvala dragim sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
izrečena sožalja, darovane sveče ter oporo in pomoč. Hvala tudi 
gospodu župniku za izrečene misli ob slovesu, pogrebni službi 
Kostak Krško in zaigrani Tišini.

Žalujoči: vsi njegovi

VINKA MOLANA

ZAHVALA
ob izgubi dragega očeta in dedka

iz Starega Grada

Niti zbogom nisi rekel,
niti roko podal, 
a v naših srcih 

boš za vedno ostal.

Vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo in postojite ob 
njegovem grobu, mu v spomin prižgete svečko, iskrena hvala.

Žalujoča: žena Marija s svojimi

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, ji prižigate sveče 
in jo ohranjate v lepem spominu.

Sin Peter z družino

STANE JELER

ANA MEDVED

V SPOMIN

V SPOMIN

15. septembra bo minilo leto dni, 
odkar nas je mnogo prezgodaj 
in za vedno zapustil dragi mož

11. septembra je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustila 

naša draga mama in babica

Dali ste mi dovoljenje za odhod.
Recite mi zbogom, sestre!

Vsem se priklanjam 
in se odpravljam na to pot.

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 

a nate spomin 
bo večno ostal.

Trška Gora 13 b, Krško

iz Glogovega Broda.

FRANC MIKLAVŽ

ALOJZ KOPINA

MARTINA VOLČANJŠKA

JOŽEFA VOLKA
ZDENKO SOTOŠEK 

ZAHVALA

ZAHVALA

ZAHVALA

ZAHVALA

V SPOMIN

V 76. letu starosti je tiho in mirno zaspal naš dragi mož, ati, 
brat, stric, tast, svak, dedi in praded

V 77. letu starosti je v soboto, 
17. avgusta 2013, tiho zaspal

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega 
dragega očeta, starega očeta, tasta, brata, 

strica, bratranca, svaka in soseda

Ob boleči izgubi našega dragega moža, 
očeta, brata, starega očeta, 
tasta, strica, svaka in botra

Minilo je 10 let, polnih spominov na našo 
najdražjo ženo, mamico in babi

Iskrena hvala vsem sorodnikom, vaščanom, sosedom, prijateljem, 
znancem za pomoč v najtežjih trenutkih, spremstvo na njegovi 
zadnji poti, za podarjeno cvetje, sveče, svete maše in izraze sožalja. 
Hvala OI Ljubljana, službi Zdravstvenega doma Kostanjevica, dr. 
Branki Cepič, g. župniku Francetu Novaku za obiske na domu in lepo 
opravljen obred, pogrebni službi Žičkar in pevcem. Še enkrat vsem 
in vsakemu posebej – hvala.

Srčna hvala vsem, ki ste nam v teh dneh stali ob strani, še posebno 
sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste se poklonili 
njegovemu spominu in ga pospremili na njegovi poslednji poti. 
Hvala vsem za izrečena ustna in pisna sožalja ter izraze sočutja, 
cvetje, sveče in darovane maše.

Hvaležni smo vsem, ki ste prispevali k lepemu slovesu: pogrebni 
službi Blatnik, Cvetličarni Irena, g. Robertu Pircu za spremljavo 
na klarinetu, domačim pevcem skupine Lavrencij in organistu g. 
Andreju Resniku. Hvala župniku, g. Francu Levičarju, ki ga je s sveto 
mašo pospremil k večnemu počitku. Hvala ge. Marjeti Reberšek za 
tople besede ob odprtem grobu, v katerih je odsevala vsa njegova 
preprostost in veličina njegove prehojene življenjske poti. 

Naj hvaležna misel doseže vse, ki ste mu lepšali in bogatili 
vsakdanjik.

Vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem, sorodnikom 
in vaščanom za izrečena sožalja, besede tolažbe, podarjene sveče 
in denarno pomoč. Zahvaljujemo se osebju Dializnega centra 
Krško za zdravljenje, DLB Krško, kolektivu Delmar za podarjene 
sveče in izrečeno sožalje. Posebna zahvala g. župniku za lepo 
opravljen obred, cerkvenemu pevskemu zboru - Mateji Avšič za 
zaigrane pesmi ter pogrebni službi Žičkar. Vsem in vsakomur 
posebej še enkrat iskrena Hvala.

Žalujoči: vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sovaščanom za vse izrečene besede sožalja, darovane sveče, 
cvetje, sv. maše in denarno pomoč. Še posebno zahvalo smo 
dolžni celotnemu cerkvenemu pevskemu zboru za lepo petje, 
g. župniku Jožetu Packu, pogrebni službi Žičkar, gasilskima 
društvoma Sobenja vas in Cerina, govorcema g. Petriču in g. 
Savniku in vsem tistim, ki ste ga v tako velikem številu spremili 
na njegovi zadnji poti. Še enkrat hvala vsem, tudi tistim, ki jih 
nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

Povsod si, med nami, z nami, vsak dan, čeprav je minilo celo 
desetletje, odkar smo si nazadnje segli v roke. A kamorkoli se 
obrnemo, te srečamo. Veter čez zelene trate prinaša najlepše 
spomine. Oživijo, ko dozori žito, ko zapoje domači zvon, ko se 
proti soncu odpre rožni cvet, ko na svet po tebi preko nas prijoka 
novo življenje …
In hvala vsem vam, ki ste nam s toplino besed in plemenitimi 
dejanji pomagali skozi ta čas.

Vsi njeni najdražji

Žalujoči: vsi njegovi

iz Podbočja 7.

z Rake 31.

Volčje 36, Sromlje,

iz Sobenje vasi 1

iz Gorice pri Raztezu (1954-2003).

MARTINA VOGRINCA

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega 
ljubega moža, očeta, tatija, tasta, brata, 

strica in svaka 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
kakorkoli pomagali, darovali sveče, za svete maše in denarno 
pomoč, nam izrekli sožalje in besede tolažbe ter ga v tako velikem 
številu pospremili k večnemu počitku. Hvala tudi gospodu župniku 
Milanu Kšeli za opravljen obred in pevcem Okteta Orlica za zapete 
žalostinke. Posebno zahvalo pa namenjamo osebju Doma starejših 
občanov Krško za vso skrb in nego v času njegovega bivanja pri njih.

Žalujoči: žena Marija, sinova Miran in Tine z družinama 
ter ostali, ki smo ga imeli radi

iz Brežic, Čolnarska pot 10,

In kadar spet njive vzcveto
in kadar spet škrjančki zapojo,

bodo iz mene peli.
In kadar spet bukve zagore
in kadar spet gabri zažare,

bodo iz mene žareli.
S. Majcen

So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje, 

kraj in čas.

Za nas nikoli ne boš odšel,
v naših srcih boš večno živel.

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

(S. M.)

Prošnja očividcem prometne nezgode
31. januarja 2013 med 12. in 12.30 uro se je v Sevnici zgo-
dila huda prometna nesreča na cesti od nadvoza v Šmar-
ju na prehodu za pešce do savskega mostu proti Boštanju. 
S hudo poškodovano ženo Geli Šerbec prosiva tri voznike 
osebnih vozil, ki so pravilno ustavili pred prehodom za pe-
šce, da bi varno prešla na drugo stran ceste, kot tudi mlaj-
šega moškega, ki je ženi brisal kri z obraza, da pokličete 
na telefon 041 522 138 – Tone Šerbec. Pomoč očividcev 
nujno rabimo za pošteno razjasnitev nesreče. Vsem se že 
vnaprej zahvaljujeva. Tone Šerbec, Sevnica

Bo
št

ja
n 

C
ol

ar
ič

 s
.p

., 
Tr

g 
M

at
ije

 G
ub

ca
 3

, K
rš

ko
, i

nf
o@

.fo
to

gr
af

ik
a.

si

e-fotograf 

potrdila
Tel.: 070/878781
www.fotografika.si

Fotografiramo za: osebno 
izkaznico, potni list, vizo, vozniško 

dovoljenje, orožni list, ostale 
izkaznice ...

Fotografiranje 
za dokumente 
v Hotelu City Krško

Delovni čas: ponedeljek - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure
sobote od 9. do 12. ure

samo

10 €

Brežice 
Stoletje na razglednicah

format 260 x 285 mm,
272 strani,

trda vezava,
cena 38,00 ¤

naročila:
07 49 05 780

040 634 783
zalozba@posavje.info
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

CKŽ 65, KRŠKO | Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com | info.kamnosestvo@siol.net

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

Artiče 49, Artiče
e-pošta: anuska@5ka.eu

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
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slaščice!

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas

NIZKE CENE!

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

obzornikova oglasna mreža

Brezplačni okulistični pregledi  
Velika izbira:
- korekcijskih okvirjev priznanih znamk
- sončnih očal
- kontaktnih leč

Simona Abram s.p., Glavni trg 16, 8290 Sevnica

Delovni čas: ob delavnikih 8:30 - 17:00,  ob sobotah 8:30 - 12:00
Tel.: 07 620 81 89, 041 651 557

- bioenergija,
- radiestezija,
- zdravstvene masaže,

INŠTITUT ZA NARAVNO ZDRAVITELJSTVO, 
DUHOVNOST IN TERAPIJE

- Bachova cvetna terapija,
- nega in pomoč starejšim,
- pomoč pri učenju.

Delovni čas: ponedeljek - nedelja: po naročilu
Telefon: 040 754 897

Barbara Pelc s.p., Cesta 4, julija 41, Krško

- celostno zdraviteljstvo vseh težav,

Vozi do 50% ceneje

051 688 880
SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj

Bodi IN, vozi na PLIN

Okulistični pregledi na zdravstveno kartico 070 660 660
Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s.p.
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www.agencijaspin.com

Zasebna zobna ordinacija
Liljana Nikolić, dr. stom

Ulica Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice

Imate poslovno idejo?
Želite ustanoviti d.o.o., vendar pa vam na začetku poti 

manjka 7.500 € za osnovni kapital?

Ponujamo vam nakup popolnoma novega podjetja!
(za katerega ne potrebujete 7.500 osnovnega kapitala)

Hitro in ugodno!
Postanite lastnik popolnoma novega podjetja,

ki do sedaj še ni poslovalo.

Za dodatne informacije nam pišite na info@
agencijaspin.si ali pokličite na 041 77 77 61!
Agencija Spin d.o.o., Šolska 2, 8250 Brežice SPINNING YOUR CREATIVITY!

Bravo, gospod Šribar!
(Odgovor na pismo Alojza Šribarja z naslovom Kaj pa Senovo in Vrsar?, 
Posavski obzornik št. 17, 14. 8. 2013)

Na vaš dopis o zadevi počitniškega doma v Vrsarju vam dajemo kratek kro-
nološko-vsebinski pregled dogodkov, katere želite vedeti. Veseli nas, da ste 
se spomnili na rudnik in nas vzpodbudili, da za počitniški dom Vrsar pove-
mo javno, kaj se je dogajalo v času zapiranja Rudnika Senovo. Člane naše-
ga društva smo seznanili že v brošuri, ki smo jo izdali ob 65-letnici našega 
društva (2012). Iz vašega dopisa je videti, da so vam takratne razmere še v 
spominu. Dom je takrat za sindikat Rudnika Senovo postal breme za d.o.o. 
Vaš predlog, da se dom da v upravljanje nekemu gostincu, je bil uresni-
čen, saj je naše društvo dom prevzelo pod razpisnimi pogoji. Upravni od-
bor našega DU je po prevzemu tega doma na svoji seji dne 9.5.2001 spre-
jel sklep, da se počitniški dom v Vrsarju obnovi in pripravi za letovanje. 
Že v letu 2001 smo za silo obnovili dom v Vrsarju in organizirali letovanje. 
Društvo je takrat imelo nekaj lastnih finančnih sredstev, saj smo jih več 
let zbirali tudi s prostovoljnimi prispevki za nakup zgradbe, v kateri ima-
mo sedaj svoj sedež. 

V letu 2002 smo v domu Vrsar zamenjali iztrošeno opremo in inventar, vse 
v pričakovanju uspešne sezone. Žal smo pri letovanju druge izmene dne 
13.7.2002 dobili sporočilo našega društvenega oskrbnika, da je hrvaška in-
špekcija prepovedala uporabo doma. Na urgenco takratnega predsednika 
(danes že pok. Antona Pleterskega) je bil 20.7.2002 sestanek predstavni-
kov DU s hrvaško inšpekcijo v domu Vrsar. Inšpektorja sta zahtevala izpol-
nitev pogojev, ki jih zahteva hrvaška zakonodaja (to je, da mora biti upra-
vitelj doma hrvaški državljan, dom ponovno registrirati in kategorizirati 
ter ga vpisati v zemljiško knjigo kot svojo lastnino). Slednje je bilo nemo-
goče, ker je Republika Hrvaška z zakonom prepovedala prodajo nepremič-
nin tujim pravnim in fizičnim osebam. Glede na to, da prepisa ne more-
mo izvesti in zaposliti hrvaškega državljana, ker le-ta ne bi prenesla cene 
letovanja, smo iskali druge rešitve. Fiksni in variabilni stroški doma so bili 
previsoki, zato smo  s turistično agencijo SPERT d.o.o. Umag sklenili dne 
11.12.2002 pogodbo o najemu in koriščenju turističnih kapacitet tako, da 
imajo prednost naši člani.

V letih 2005 in 2006 je letovalo v Vrsarju premalo oseb, čeprav smo obja-
vili razpis tudi v sosednjih društvih upokojencev iz območja občine Krško. 
Zaradi občutno zmanjšanega interesa za oddih v počitniškem domu Vrsar, 
predvsem zato, ker tudi SPERT ni uspel zasesti kapacitet doma, smo po 
analizi stanja ugotovili:
 - Lokacija doma je neugodna, ker starejši ljudje ne zmorejo strme poti 

do obale.
 - Dostop do doma je zelo otežen, ker je občina Vrsar cesto (ulico) mimo 

doma spremenila v enosmerno tako, da so z obeh strani ceste namestili 

stebričke in pred domom ni bilo več možno parkiranje. Pri iztovarjanju 
iz osebnega avtomobila se je zaustavil ves promet na ulici.

 - Javni parkirni prostor je bil ob obali in plačljiv.
 - V času letovanja rudniških delavcev je bilo vedno zadostno število go-

stov, saj je bil organiziran rudniški avtobusni prevoz.
 - Plačevanje mestnega zemljišča, vodarine, kanalizacije, smeti, elektri-

ke, telefona, varovanje objekta izven sezone in najemnina vrta so po-
stali za društvo veliko breme.

 - Po ustanovitvi samostojne občine Vrsar je le-ta ugotovila, da je vrt kot 
zunanji gostinski objekt po katastru občinski ter je pričela zaračunava-
ti najemnino v času obratovanja doma.

 - Z analizo stroškov in dejanskega stanja smo ugotovili, da dom ne more 
pozitivno poslovati in ker društvo drugih finančnih virov nima, smo se s 
soglasjem Rudnika Senovo dogovorili o prodaji. Kupec, hrvaški državljan, 
je bil pripravljen na svoje stroške urediti vse potrebno v zemljiški knji-
gi v Poreču. Dne 27.9.2007 so bile realizirane vse pogodbene obveznosti 
in K.V. je postal lastnik doma v Vrsarju.

 - Da bi upokojencem le omogočili letovanje v bližini, smo najeli počitni-
ško hišico v zdravilišču Olimje. Po dveletni neuspešni zasedenosti smo 
tudi to opustili.

Finančna sredstva od prodaje doma Vrsar smo uporabili: 
 - Za dokončno izplačilo rudniškega posmrtninskega sklada vsem aktivnim 

članom sklada (sklad je bil prenesen iz rudnika na DU z ničelnim saldom)
 - Preostali del finančnih sredstev pa smo vložili v obnovo društvene zgrad-

be. Temeljito smo prenovili - adaptirali vse prostore od tal do strehe 
(zamenjava oken in vrat, nova fasada,  nova streha, vgradnja centralne 
plinske napeljave, izgradnja verande za kadilce, nova gostinska oprema 
v bifeju), izgradnja balinišča in postavitev brunarice, postavitev pikada 
in nabava materiala za rusko kegljišče).

Tako smo s kupnino od doma v Vrsarju uredili na Senovem lep in koristen 
dom za upokojence in njihove družinske člane, kjer se zbirajo in po želji 
sodelujejo v vseh športno-rekreativnih panogah ter drugih aktivnostih na-
šega društva. Pridite in videli boste!

Pričakovali smo, da bo tudi ta zgradba postala last DU Senovo, kajti na de-
lavskem svetu Rudnika Senovo z dne 26.12.1979 je bilo sklenjeno, da se 
lastništvo zgradbe prenese na DU. Vendar to ni bilo nikoli izvedeno in leta 
2005 je društvo zgradbo odkupilo od rudnika. Da si bomo na jasnem, sred-
stva od prodaje doma Vrsar v letu 2007 še zdaleč niso bila tako visoka, kot 
ste navedli neki zasavski primer v Posavskem obzorniku in smo kot bralci 
kar presenečeni nad tolikšno ceno. Zavedamo pa se, da je cena odvisna od 
kvalitete in kvantitete prodanega. Veseli smo, da so bila naša sredstva od 
prodaje doma v Vrsarju vendarle dobro naložena in porabljena za zgoraj 
navedena vlaganja, ki so bila vsa odobrena na društvenih organih upravlja-
nja. Tudi objekti, ki so nastali iz teh sredstev, se resnično uporabljajo za vse 

upokojence in krajane, tudi za mla-
dino. Vse je ostalo na Senovem, kar 
daje kraju svoj pečat in služi dana-
šnjim in bodočim rodovom.

In ko že raziskujete, kaj imajo ru-
darji in sam kraj Senovo še od osta-
lih počitniških kapacitet (Nerezine, 
Lovran, Kaninska vas)? Mi pa smo le 
ponosni na svoj lasten, lepo obno-
vljen in funkcionalen dom, kjer je 
prostor za starejše in mladino.

 Z odličnim spoštovanjem, 
 DU Senovo

pisma bralcev

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

CPB 13, Brestanica, 041/625-406, info@telsat.si, www.telsat.si

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.
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Prodam odojke, cena po do-
govoru. Tel.: 030 670 736

Prodam odojke in 2 prašiča, 
težka do 70 kg. Tel.: 041 503 556 

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, možen zakol. 
Tel.: 031 492 837

Prodamo pujske 25-50 kg, oko-
lica Boštanja. Tel.: 041 662 730 

Prodam telico simentalko, 
brejo 7 mesecev; okolica Do-
bove. Tel.: 07 49 67 656 

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 14 dni. Tel.: 041 535 416

Prodam bikca, starega 10 
dni, teličko, staro 7 mesecev 
(cca. 250 kg), telici, breji 8 
in 5 mesecev, ali kravo po iz-
biri. Vsi so lisaste pasme. 
Tel.: 031 415 924 

Prodam kravo simentalko 
za zakol in rabljeno strešno 
opeko Bramac, 2500 kom; 
ugodno. Tel.: 031 751 324

Prodam kozličke za zakol ali 
nadaljnjo rejo, belo in rdeče 
vino ter slivovo žganje. 
Tel.: 031 271 350

Prodam kozličke in kozice 
burske pasme (mesna pasma), 
stare 8 mesecev, pašna reja, 
rodovniki. Tel.: 041 621 362

Prodam 2 kozlička za na-
daljnjo rejo ali zakol ter ko-
zla (menjam). Tel.: 07 49 62 
388, 031 504 133

Prodam brejo oslico z mla-
dičko, poni kobilo in voz za-
pravljivček na gumi kolesih. 
Tel.: 041 683 261

Prodam race, stare leto dni.
Racaka in tri race. 
Tel.: 031 669 810

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna dosta-
va. Tel.: 040 229 459, Miran Lo-
patič s.p., Pirošica 3b, Cerklje

Kupim kravo za zakol, staro 
do šest let, in prodam vino 
cviček. Tel.: 031 312 613 

Nemški ovčarji – psi brez ro-
dovnika, rodovniških staršev, 

Prodam kadi za grozdje, cister-
no 1450 l - zaprto in stiskalnico 
100 l - zrak. Tel.: 031 615 626

Prodam cisterno za vino, 1000 
litrov, trije izpusti. Cena: 
460,00 €. Tel.: 041 690 126 

Prodam 3 cisterne inox za 
vino 300 l, PVC kad 500 l in 
750 l, hidravlično prešo 100 l 
in el. mlin za grozdje. Cena 
po dogovoru. Tel.: 051 315 439

Sod za vino 300 l, nerjaveče-
ga jekla, in dve manjši pla-
stični kadi ugodno prodam. 
Tel.: 070 406 433

Prodam hrastov sod, 500 l, 
star 5 let, lepo ohranjen. 
Tel.: 041 812 318

Prodam rabljene vinogradni-
ške betonske stebre, ovinje-
ne hrastove sode, 1000 l inox 
cisterno za vino in novo, še 
zapakirano spalnico. Kupim 
pa 1000 kg mešanega grozd-
ja. Tel.: 031 730 830

Prodam mlin za mletje zrna 
in celih klasov. Prodam tudi 
100-litrsko prešo. 
Tel.: 031 594 662

Prodam večjo količino koru-
ze v zrnju ali silažo na rasti. 
Tel.: 051 253 865

Kupim koruzo v storžih, lah-
ko iz njive, 4 tone. 
Tel.: 041 392 762

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO

Prodam vrhunsko modro 
frankinjo, stekleničeno ali 
odprto, z analizo, in meša-
no grozdje. Tel.: 041 679 189

Prodam modro frankinjo - 
500 kg in mešano belo – 200 
kg. Tel.: 041 709 428

Prodam rdeče in belo grozd-
je, več sort, okolica Krškega. 
Tel.: 041 549 680

Prodam belo in rdeče grozd-
je ter belo in rdeče vino. 
Tel.: 031 304 172

Prodam belo grozdje, laški 
rizling, cca. 500 kg, bizelj-
ski okoliš. Tel.: 051 480 824

Prodam mešano belo in me-
šano rdeče grozdje, lokacija 
Pišece, Bojsno. Tel.: 07 49 56 
695 (zvečer) 

Prodam frankinjo na 150 tr-
tah, okolica Blance. 
Tel.: 070 846 590 

Grozdje frankinje prodam. 
Tel.: 031 570 494

Prodam 800 kg grozdja za 
cviček. Tel.: 051 334 149 

Prodam grozdje rdeče in me-
šano belo. Tel.: 031 528 437

Prodam grozdje žametne čr-
nine 1000 kg ter dva mlina za 
žito, elektroenofazni in trak-
torski pogon. Tel.: 031 284 604

Prodam grozdje chardonnay in 
cisterne inox, 600 l, ter 200-li-
trsko herbicidno traktorsko 
škropilnico. Tel.: 041 719 138

Prodam mešano grozdje, 
okoli 600 kg, iz okolice Ga-
dove peči. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 051 226 751

Prodam trgatev, modro fran-
kinjo, črnino (rdeče sorte), v 
okolici Brestanice. 
Tel.: 041 383 318

Po simbolni ceni prodam tr-
gatev – belo in rdeče grozd-
je. Tel.: 031 213 825

Kupim grozdje. 
Tel.: 041 428 947 

Kupim vino, primerno za kuha-
nje žganja. Tel.: 041 277 939

Prodam krompir kenebek in 
desire. Tel.: 041 825 153

Prodamo hruške tepke za 
žganje ali sušenje. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 519 735 

ŽIVALI
Prodam odojke in svinjo za 
zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 040 389 015

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, prašiča, težkega 150 kg, 
in koruzo. Tel.: 07 49 67 135

Prodam 3 odojke, 40 kg. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 580 983

Prodam odojke, prašiče za za-
kol ter ličkalnik koruze. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 768 569

Prodam odojke, cena po do-
govoru. Tel.: 07 49 78 297

Prodam odojke od 25-30 kg. 
Tel.: 031 368 615 

NEPREMIČNINE
Prodam enosobno stanova-
nje v Krškem (Videm), opre-
mljeno in prenovljeno, 30 
m2. Tel.: 031 575 141

V Drenovcu pri Leskovcu pro-
dam 882 m2 veliko gradbeno 
parcelo za gradnjo hiše. 
Tel.: 031 681 629

V bližini Brežic – Bojsno pro-
dam stanovanjsko hišo z dvo-
riščem in 30 arov zemljišča. 
Takoj vseljivo. Tel.: 07 49 62 
297, 031 305 922

Prodamo hišo, 117 m2, z veli-
kim vrtom sredi Brežic pri tr-
žnici. Tel.: 041 548 390

Prodam starejšo hišo na Stu-
dencu, vseljivo, z gospodarskim 
poslopjem. Tel.: 040 464 491

Prodam večjo hišo z gospodar-
skim poslopjem, nekaj zemlje 
ter seno. Tel.: 051 209 188

Ugodno prodam parcelo 7 
km iz Krškega, na lepi sonč-
ni lokaciji z začeto gradnjo. 
Tudi zamenjava za enakovre-
dno stanovanje v LJ ali okoli-
ci. Tel.: 031 603 089 

Gozd listnati, površine 2 ha, 
bližina Gadove peči, in trak-
torski mulčar, ohranjen, 1,8 m 
– prodam. Tel.: 068 136 163

Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov. ARS Projek-
tiranje, Anton Strniša s.p., 
Gabrovec 1a, 3241 Podplat. 
Tel.: 03 810 4182, 031 393 560 

Selitve, prevozi, odvoz odslu-
žene opreme na deponijo. Ja-
katrans Andrej Janc s.p., Log 
86, Boštanj. Tel.: 051 815 553

AVTOMOBILIZEM 

Prodam Golf VI TDI, 2.0, 110 
KM, letnik 2009, prevoženih 
93.000 km, cena 11.700 €, 
prvi lastnik. Tel.: 041 697 849 

Prodam ohranjen R5 Cam-
pus, letnik 93, registriran do 
6.5.2014. Tel.: 031 854 755 
(po 16. uri)

Prodam Renault Kangoo, 
prevoženih 137.000 realnih 
km, z nekaj opreme, dobro 
ohranjen, star 13 let. Tel.: 
041 812 784 (po 15. uri)

Prodam Fiat Stilo, karavan MW 
1.9 JTD, l. 2004, 224.000 km, 
dizel, 1910 ccm, 85 kw, teh-
nični 9/2014. Tel.: 064 163 495 

mali oglasi

KMETIJSTVO
Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. Tel.: 070 665 
823, Eko-kurjava d.o.o., Ga-
brje pri Dobovi 42 a, Dobova

Prodam mešana drva, žaga-
na in cepljena na poljubno 
dolžino in debelino, možna 
dostava. Tel.: 031 537 145

Prodam suha bukova ali me-
šana drva. Drva so žagana in 
razcepljena, možna dostava. 
Tel.: 051 219 625

Prodam bukova drva, žagana 
na dolžino 25 ali 33 col. Mo-
žna dostava. Tel.: 051 645 299

Prodam bukova drva za cen-
tralno, štedilnik, kamin. Mo-
žna dostava drv na vaš dom. 
Tel.: 040 738 059

Prodam suha kalana drva, 
možen razrez in dostava na 
dom. 041 929 830

Prodam mešana drva, kratko 
žagana, prešo na kamen, lah-
ko tudi za okras; okolica Bre-
žic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam suha mešana drva 
(bukev, hrast), okolica Sev-
nice. Tel.: 051 304 760

Ugodno prodam metrska bu-
kova drva z možno dostavo. 
Tel.: 041 636 481

Prodam 5 silažnih bal, druga 
košnja, cena za balo je 35 €. 
Kupim belo in rdeče grozdje. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 031 262 935

Prodam prešo, kosilnico na 
laks in več malih gospodinj-
skih pripomočkov. 
Tel.: 041 861 165

Prodam prešo Gorenje 230 l 
in sod 1200 l. Preša je na roč-
ni in motorni pogon. 
Tel.: 070 710 370

Prodam 120-litrsko hidra-
vlično stiskalnico za grozdje. 
Cena 600 €. Tel.: 041 424 448

Mlin za grozdje, pecljalnik z 
motorjem in hidravlično sti-
skalnico 150 l – prodam. 
Tel.: 041 734 398

Prodam 1500-litrsko cister-
no za vino. Ima 4 pipe in ko-
nusno dno. Tel.: 041 943 160

Prodam še nerabljen inox 
mlin za sadje na motor. 
Tel.: 041 590 320

Prodam cisterno 600 l (rost-
frei) po polovični ceni. 
Tel.: 07 49 57 205

stari 2 meseca, cena 200 €, 
prodam. Tel.: 041 795 776

RAZNO
Dve leti star klavir Clavinova, 
prodamo. Tel.: 041 938 982 

Ugodno prodam mesoreznico 
št. 22 in polnilnico 4 l ter meša-
lec za beton. Tel.: 07 49 64 109 

Prodam električno vgradno 
steklokeramično kuhališče s 
pečico (garancija 5 let) in sta-
rejšo delujočo skrinjo LTH 400 
L (ugodno). Tel.: 07 49 64 109

Prodam plastična okna 
120x140 ter 90x60, lese-
no okno 120x130 ter bukova 
drva. Tel.: 031 331 091

Prodam lovsko puško Kara-
bin 7x64, z optiko 6x42, lepo 
ohranjena. Tel.: 031 331 091

Kupim odejo za posteljo. 
Tel.: 07 81 43 077

Izdelava, popravilo in obnova 
nagrobnih spomenikov in na-
pisov. Tel.: 041 493 455; Mar-
ko Kranjec s.p., Rožno 15a, 
Brestanica 

Prodajni pogovor in poslov-
na motivacija - osebni tre-
ning - za vaš uspeh. Tel.: 
041 640 328; www.knof.si, 
Zavod Knof so.p. 

Na srednje veliki kmetiji pri 
Brestanici potrebujeva obča-
sno pomoč za delo s kmetij-
skimi stroji. Tel.: 031 372 285

STIKI
Ženitvene, zanimive, razno-
vrstne ponudbe od vsepo-
vsod. Tel.: 031 836 378, 03 
57 26 319, Leopold Orešnik 
s.p., Dolenja vas 85, Prebold

Iščem žensko, da pride na moj 
dom, staro 50-60 let, brez ob-
veznosti. Sem sam, preskrbljen, 
s svojo hišo. Tel.: 051 879 690

Upokojenec, 61, materialno 
preskrbljen, z novo hišo, de-
laven, iščem pošteno gospo 
54-58 let, nekadilko. 
Tel.: 041 967 006

Starejši upokojenec želi 
spoznati žensko v svoj dom. 
Tel.: 041 721 383

Naročila za male oglase spreje-
mamo vsak delovni dan v tednu od 
ponedeljka do petka od 8. do 15. 
ure na sedežu uredništva (Trg Mati-
je Gubca 3, 8270 Krško (hotel City, 
prej Sremič). Naročila sprejemamo 
tudi po faksu 07 49 05 781 ali po 
elektronski pošti:

mali.oglasi@posavje.info.
Za objavo v naslednji številki 

morajo biti oglasi naročeni do po-
nedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure).

Cena za mali oglas za fizične 
osebe v obsegu do 15 besed (ena 
telefonska številka šteje za eno be-
sedo) znaša 5,33€ + DDV, skupaj 
6,50 €. Vsaka nadaljnja beseda 0,49 
€ + DDV, skupaj 0,60 €. Dodatek za 
poudarjeno objavo (okvir) znaša 
3,03 € + DDV, skupaj 3,70 €, skupaj 

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

znaša osnovna cena malega oglasa 
v okvirju z DDV 10,20 €. 

Cena malega oglasa za pravne 
osebe in s.p., v obsegu do 15 besed 
(ena telefonska številka šteje za eno 
besedo) znaša 10,66 € + DDV, sku-
paj 13,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 
0,98 € + DDV, skupaj 1,20 €. Dodatek 
za poudarjeno objavo (okvir) znaša 
6,07 € + DDV, skupaj 7,40 €, skupaj 
zanje znaša osnovna cena malega 
oglasa v okvirju z DDV 20,40 €. 

Posamezni naročnik lahko v 
eni številki naroči največ dva mala 
oglasa.

Vsebina oglasa naj bo napisana 
čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. 
Oglas mora biti napisan v sloven-
skem jeziku. Za resničnost in ve-
rodostojnost objavljenih oglasov 
odgovarja naročnik.

Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje dela (storitev), zaposlovanja in množičnega odkupa - prodaje, ne objavljamo, 
razen, če je naročnik registriran za opravljanje te dejavnosti (zaradi preprečevanja dela in zaposlovanja na črno).

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju


NAROČILO MALEGA OGLASATel.: 041 597 309

Marko Celestina s.p., 

Odkup poškodovanih
in celih vozil,

lahko z okvaro motorja,
traktorjev in druge

kmetijske mehanizacije.
Gotovina takoj.

Šentjanž 59, Šentjanž

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

PERUTNINARSTVO 
MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke, 
da so v prodaji 

- rjave jarkice pred nesnostjo 
vsak delavnik po 18. uri

in da bodo v prodaji 
- beli kilogramski piščanci

4. in 5. oktobra.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar sporoča 
spoštovanim strankam, 

da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev,

v četrtek, 3. oktobra.
Mlade rjave jarkice pred nesnostjo, 

pa si lahko priskrbite 
vsak delavnik po 18. uri.

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča cenjenim 
strankam, da bo prodaja  

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

belih kilogramskih piščancev, 
7. oktobra pri Mirt Alojzu na 

Gmajni 28, Raka ter
8. oktobra na Kajuhovi 3, Senovo
vsak torek in petek pa se dobijo 

rjave in grahaste jarkice
Vsak četrtek so na voljo 
enodnevni beli piščanci.

BDS Sremič d.o.o., Trg Matije Gubca 3

BDS SREMIČ 
odda v najem opremljen 

gostinski lokal 

Any Time 
v Hotelu Pacific 

v Krškem
Tel.: 040 711 110

e-pošta: domen@city-hotel.si
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starejše, ki so jih po drugi sve-
tovni vojni učitelji v osnovni 
šoli odvračali od njegove upo-
rabe. V filmu je v pesmi in be-
sedi zapisan spomin na ne tako 
davno preteklost, a kljub temu 
dokaj pozabljeno – na čas iz-
gnanstva, povojnega življenja, 
obvezne povojne oddaje. Med 

Ker je za vsako zamisel nekdo 
»kriv«, zlasti še, če jo uspešno 
izpelje do konca, je najprej 
treba dati priznanje za to na-
lezljivo gorečnost scenaristki 
Jožici Penič, ki je zvesta pre-
govoru »če hočeš druge vneti, 
moraš sam goreti«. H gorenju 
je tako pritegnila 90 Kapelcev, 
snemalca Davorja Lipeja, pa 
tudi sicer je z nastajanjem fil-
ma živel ves kapelski kraj. 90 
krajanov Kapel iz štirih staro-
stnih generacij se je tako po-
polnoma ljubiteljsko postavilo 
v vloge režiserjev, scenaristov, 
snemalcev, montažerjev, etno-
logov in filmskih igralcev. V 
ustvarjanje filma so vložili 
13.500 ur prostovoljnega dela 
in nekaj tisoč evrov sredstev iz 
lastnih žepov, prevozili so ne-
kaj tisoč kilometrov, film pa sta 
še finančno podprli Občina Bre-
žice in Krajevna skupnost Ka-
pele.

Zamisel o filmu se je kraja-
nom Kapel porodila leta 2011 
v Društvu za razvoj podeželja. 
Cilj filma z delovnim naslo-
vom »Kako so se ljubili in po-
ročili pred 60 leti v Kapelah« 
je bil, da ohranijo spomin na 
takratne šege, moralne nor-
me in vrednote, medsebojne 
odnose, prehranjevalne nava-
de, načine oblačenja in opre-
mo prostorov kmečkega doma 
ter da ohranijo kapelsko nare-
čje in ga prenašajo na mlade 
rodove. Med pripovedovanjem 

Film o Kapelah po drugi svetovni vojni 

»Tak ti je tu blu«
ČATEŽ OB SAVI/KAPELE – Kulturno društvo Kapele in krajani Kapel so 31. avgusta v športni dvorani Term Ča-
tež, ki so jo gledalci napolnili do poslednjega kotička, premierno predstavili triurni film z naslovom »Tak ti 
je tu blu«. Film pripoveduje o življenju, ljubezni in svatbi v Kapelah po drugi svetovni vojni. Rezultat ljubi-
teljskega dela Kapelcev je prispevek k ohranjanju kulturne dediščine, promocija Kapel in občine Brežice.

je skozi film nakazana misel, 
da so ljudje pred 60 leti delali 
in živeli brez socialnih pomoči, 
a z izdatno mero medsebojne 
sosedske pomoči. Prav tako so 
s filmom želeli pokazati, da so 
Kapelci živeli od svojega dela, 
ob večerih pa so se znali po-
veseliti ob druženju in petju.

Snemanje filma je večinoma 
potekalo v dveh starih nena-
seljenih hišah, ki sta ohrani-
li podobo izpred 60 let ter so 
ju primerno opremili in v njiju 
rekonstruirali vsakdanji in pra-
znični način življenja okoli leta 
1950. Kostumografijo so izve-
dli na podlagi slikovnih virov 
in ustnega izročila, medtem 
ko so krajevno značilne jedi in 
narečje še vedno živa dedišči-
na prebivalcev oziroma igral-
cev filma. Narečja so dodatno 
priučili mlajše igralce in tiste 

ogledom premiere filma so sta-
rejši od 60 let mestoma glasno 
pritrjevali, da je vse bilo prav 
tako – prikazane šege, napitni-
ce, šranga, narečna izreka, pe-
smi in petje, po barvi in vide-
zu pa naj bi se ujemale celo 
jedi. Film je torej plod složne-
ga dela. N. Jenko Sunčič

Sodelujoči pri nastajanju filma na premieri v Termah Čatež

Prizor iz filma

KRŠKO - V Galeriji bo do 13. oktobra na ogled razstava 
otroških ilustracij Tine Brinovar s Senovega. Z besedami, 
da avtorica s svojimi deli poseže ob branju knjig in gle-
danju ilustracij v srca otrok in staršev, je razstavo 27. 
avgusta odprla direktorica krške občinske uprave Melita 
Čopar, Brinovarjevo pa je lepemu številu zbranih na raz-
stavi predstavila umetnostna zgodovinarka krškega mu-
zeja Nina Sotelšek. 

Kot je deja-
la Sotelško-
va, Brinovar-
jeva, ki je do 
sedaj ilustri-
rala 13 otro-
ških knjig, 
med kateri-
mi so najbolj 
znane Modro 
pišče, Zelena 
jopica, eko-
loška slikani-
ca Plastenka 

praznuje veliko noč, Razvozlanke, Koga se strah boji?, Miška 
Mica v avtu, Narišimo črke idr., pripoveduje z intenzivnimi 
barvami, ki najmlajše privlačijo ter jim pomagajo pri doži-
vljanju in občutenju spremljajočega besedila: „Čeprav se nje-
ne ilustracije od slikanice do slikanice nekoliko razlikujejo, 
je ujela korak s sabo in ustvarila prepoznavno potezo. Razvi-
la se je v ilustratorko, ki ljubi pripovednost in opisnost.“ Pri 
najnovejših delih poleg akrilne tehnike v ilustracije vnaša tudi 
kolaže ter revijalne in časopisne izrezke, s čimer upodobitve 
in besedilni del še nadgradi, doda vzgojno vlogo in pomaga, 
je dejala Sotelškova, otroku „pri širjenju obzorij, priskoči na 
pomoč, ko ne vidi ali ne razume sveta, v katerem odrašča.“

36-letna ilustratorka Tina Brinovar se je po zaključeni osnov-
ni šoli na Senovem šolala na ljubljanski Srednji šoli za obliko-
vanje in fotografijo, nadaljevala študij likovne umetnosti na 
Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, na kateri je z odliko 
diplomirala leta 2004 in bila leto kasneje dobitnica rektor-
jeve nagrade za diplomsko delo z naslovom Prva dvojezična 
slikanica za romske otroke. Leta 2009 je prejela Delovo šti-
pendijo perspektivnega avtorja Javne agencije za knjigo, za 
ilustracije v knjigi Tatjane Kokalj Zelena jopica je z avtori-
co prejela leta 2010 nagrado za najboljšo ekološko slikani-
co. V krški galeriji samostojno razstavlja že drugič, leta 2008 
je z razstavo obogatila ljubljansko Mestno knjižnico Otona 
Župančiča, v letošnjem letu tudi Valvasorjevo knjižnico. Kot 
ustvarjalka sodeluje na več skupinskih razstavah po sloven-
skih krajih, udeležuje se tudi Slovenskega bienala ilustracij. 
 B. Mavsar 

Ilustracije, ki ležejo v oko in srce 

Tina Brinovar


