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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 
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Sadovi narave v Posavju

Prejšnji teden so se tudi v največjih treh posavskih središčih vrstile prireditve v okvi-
ru evropskega tedna mobilnosti, katerega tematski naslov je bil letos »Vaš korak za 
čistejši zrak«. Med številnimi prireditvami, katerih namen je spodbujanje k spremem-
bi življenjskih navad v smeri manjše uporabe motornih prevoznih sredstev, ki onesna-
žujejo okolje, je bil tudi tradicionalni dan brez avtomobila v Krškem. Letos so ga pri-
pravili na levem bregu Save oz. na Cesti 4. julija na Vidmu, ki se je v petek dopoldne 
spremenila v ustvarjalno prizorišče za številne otroke iz vrtcev in šol v krški občini. 
Več o prireditvah v tednu mobilnosti pa na občinskih straneh. P. P.

Prikazni del vaje Evakuaci-
ja 2013 z odzivi reševalnih 
služb v območju, kontamini-
ranem z radioaktivnimi snov-
mi v ozračju, postopki dekon-
taminacije ter evakuacijo in 
sprejemom evakuiranih pre-
bivalcev, je bil namenjen 
predvsem strokovni javnosti 
in prebivalcem Posavja, med-
tem ko so dva dni pred izve-
deno praktično vajo po posa-
vskih štabih Civilne zaščite 
izvedli tudi teoretično štab-
no vajo z namenom prever-
janja usposobljenosti in pri-
pravljenosti poveljnikov in 
članov CZ za ukrepanje ob 
razglasitvi izrednega dogod-
ka. V sklopu štabne teore-
tične vaje so preverili tudi 
stanje bolnikov v Splošni bol-
nišnici Brežice, število otrok 
v šolah in vrtcih, število ne-
pokretnih oseb v domovih za 
starejše občane, število go-
stov v hotelskem kompleksu  
Term Čatež in druge podatke, 
vezane na večje število oseb, 
s tem povezanimi organizira-
nimi prevozi ipd.

Sobotna izvedbena vaja pa je 
poleg samega izrednega do-
godka v NEK temeljila tudi 
na predpostavki, da je prišlo 

KRŠKO, ŠENTJERNEJ - S predpostavko, da je prišlo do nesreče v jedrski elek-
trarni in posledično radioaktivnega izpusta v ozračje, je 21. septembra pri 
stadionu Matije Gubca v Krškem in na sejmišču v Šentjerneju potekala vaja 
Evakuacija 2013, s prikazom evakuacije prebivalstva ter aktiviranja in posre-
dovanja sil zaščite in reševanja. Vajo so si ogledali tudi predstavniki partner-
skih držav oziroma v projekt vključena vodstva občine Cernavoda iz Romuni-
je in hrvaškega mesta Zagreb. 

med evakuacijo prebivalstva 
do množične nesreče, in sicer 
prometne nesreče avtobusa z 
več potniki. Za reševanje na 
mestu nesreče so bili aktivi-
rani gasilci, policija in enote 
nujne medicinske pomoči, ki 
so ob uporabi osebne in pred-
pisane zaščitne opreme izve-
dli reševanje ponesrečencev 
in njihovo dekontaminacijo 
v postavljeni dekontamina-
cijski postaji. Sočasno s po-
tekom vaje v Krškem se je 
100 prostovoljcev z ogrože-
nega območja z osebnimi vo-
zili evakuiralo na sejmiški 

prostor v Šentjernej, kjer je 
bila prav tako vzpostavlje-
na dekontaminacijska posta-
ja. Skupno je v vaji sodelova-
lo prek 350 oseb (v primeru 
dejanske, četudi malo verje-
tne nesreče v NEK, bi bilo iz 
trikilometrskega pasu od je-
drskega objekta evakuiranih 
prek 10.000 ljudi), poleg vseh 
posavskih štabov CZ tudi po-
veljnik CZ RS z operativno se-
stavo, CZ za Dolenjsko, NEK, 
Uprava RS za zaščito in reše-
vanje ter Uprava RS za jedr-
sko varnost. 

Prikaz triaže ponesrečenih v prometni nesreči po izve-
denem postopku izpiranja radiacije v dekontaminacij-
ski postaji

BRESTANICA – Grad Rajhenburg bo v soboto prizorišče 
osrednjega dogajanja Dnevov evropske kulturne dedišči-
ne (DEKD) 2013, v okviru katerih se bo do 5. oktobra v 90 
krajih po Sloveniji zvrstilo več kot 250 brezplačnih do-
godkov. Dogajanje ob odprtju DEKD so predstavili 23. sep-
tembra na novinarski konferenci v romanski dvorani gra-
du Rajhenburg.

Kot je povedala koordinatorka prireditev v Posavju Alenka 
Černelič Krošelj, se v občini Krško DEKD odvijajo že vse od 
90. let prejšnjega stoletja dalje. Letos pa so še posebej vese-
li, ker jim je uspelo privabiti organizatorje iz vseh šestih po-
savskih občin. Že jutri, dan pred slavnostnim odprtjem, bodo 
v Mestnem muzeju Krško in Mencingerjevi hiši potekale kon-
servatorsko-restavratorske delavnice na temo freske in les, 
ki bodo nadaljevanje lanskih delavnic. Kot je poudarila Čer-
nelič Krošljeva, bo v Mencingerjevi hiši prvič predstavljena 
restavrirana freska, ki jo lahko že od junija ljudje vidijo na 
fasadi hiše. V soboto bo ves program potekal na gradu Raj-
henburg. Začelo se bo z rokodelsko tržnico ter prikazi znanj 
in veščin, nadaljevale se bodo konservatorsko-restavratorske 
delavnice in se zaključile z odprtjem razstave delavnic 2012 
in 2013, potekalo bo predavanje Jožeta Drešarja o roman-
ski kapeli in njeni obnovi ter voden ogled kapele. Na svoj ra-
čun bodo prišli tudi otroci in družine, saj bo zanje organizi-
rano grajsko dopoldne, v okviru katerega jih bo med drugim 
obiskal tudi Herman Lisjak, odprli pa bodo tudi čokoladnico 
gradu Rajhenburg, pri čemer bodo degustirali rekonstruirano 
trapistovsko čokolado Imperial. Osrednja slovesnost ob od-
prtju jubilejnih DEKD 2013, saj hkrati obeležujejo sto let or-
ganiziranega varstva dediščine, bo ob 17. uri v Veliki dvorani 
gradu Rajhenburg. Skozi slovesni program bo predstavljena 
bogata in raznolika dediščina posavskih občin, odprta pa bo 
tudi pregledna razstava Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije (ZVKDS), Območne enote Ljubljana z naslovom 
„Sto let v dobro dediščine“. Osrednji dan letošnjih DEKD se 
bo zaključil z interpretacijo najbolj znane rajhenburške le-
gende, zgodbe o dveh bratih, poimenovane Špičasta sprava, 
ki jo bo izvedlo KD Svoboda Brestanica.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko začetek DEKD na gra-
du Rajhenburg označuje kot priznanje za delo, ki je bilo do 
sedaj opravljeno, in kot svetel primer, kako naj bi se ravna-
lo s kulturno dediščino, nacionalna koordinatorka DEKD Na-
taša Gorenc pa je izpostavila, da DEKD obišče prek 25.000 
obiskovalcev, letos, ko je število prireditev v primerjavi z 
lani višje za tretjino, pa pričakujejo še več obiskovalcev. 
Podrobnejši spored dogodkov v Posavju ob letošnjih DEKD si 
preberite na strani 11.
 Rok Retelj

Grad Rajhenburg bo v soboto 
ponovno zaživel

Preverili pripravljenost na evakuacijo

V torek začetek remonta v NEK
KRŠKO - Nuklearna elektrarna Krško v teh dneh zaključu-
je 26. gorivni ciklus, ki se je začel po zaključku remonta 
27. maja 2012. Gre za šesti zaporedni 18-mesečni goriv-
ni ciklus, v tem obdobju pa je elektrarna ob doslednem 

upoštevanju omejitev vplivov na okolje obratovala varno 
in stabilno. Tokratna remontna zaustavitev se bo pričela 
v torek, 1. oktobra, z izključitvijo elektrarne iz elektro-
energetskega omrežja in bo okvirno trajala dober mesec 
dni. Poleg menjave goriva in rednih vzdrževalnih del bodo 
v nuklearni tudi med tem remontom izvedli okvirno 30 teh-
noloških posodobitev.  B. M. 
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Naslednja številka (21/2013) bo izšla v 
četrtek, 10. oktobra 2013.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
3. oktober.

Župan Ivan Molan, ki je tudi 
predsednik Kluba županov in 
podžupanov SDS, je najprej 
predstavil soglasno potrjeno 
mnenje 89 županov in podžu-
panov slovenskih občin glede 
napovedanega ukinjanja ob-
čin. Ključni razlog za njiho-
vo nasprotovanje predlogu 
ministra dr. Gregorja Viran-
ta za zmanjšanje števila ob-
čin iz 212 na dobrih 100 je 
ta, da so občine v Posavju in 
okolici med najbolj razvoj-
nimi, prav tako pa ni nobe-
nih dokazov, da bi bile manj-
še občine manj uspešne kot 
velike, celo nasprotno, pravi 
Molan: „Velike občine so med 
najbolj zadolženimi in niso 
uspešne pri črpanju evrop-
skih sredstev.“ Združevanje 
bi prineslo veliko težav tudi 
večjim občinam, saj bi le-te 
morale spremeniti vse svoje 
akte, odloke, statute in po-
slovnike ter sestaviti nove 
občinske svete. V manjših 
občinah pa bi morali ustano-
viti še kakšno krajevno sku-
pnost več, kar bi prineslo še 
več birokracije. Prav tako bi 
se zmanjšala dostopnost do 
storitev, kasneje bi lahko pri-

Župan Molan in poslanec Lisec 
ostro nad vladne ukrepe
BREŽICE – V prostorih Občinskega odbora SDS Brežice je 12. septembra potekala novinarska konferenca, 
na kateri sta brežiški župan Ivan Molan in poslanec v DZ RS Tomaž Lisec predstavila stališče Kluba župa-
nov in podžupanov SDS do napovedanega ukinjanja občin in napovedanih novih obdavčitev, predvsem 
davka na nepremičnine.

šlo do ukinjanja marsikatere 
šole, vrtca, knjižnic in dru-
gih ustanov, ki jih manjše ob-
čine sedaj imajo. To pa bi po 
njegovih besedah pomeni-
lo tudi poslabšanje kvalite-
te življenja občanov. Molan 
Virantov predlog zato ozna-
čuje kot neresnega. Prepri-
čan je tudi, da z ukinjanjem 
občin ne bi ničesar prihrani-
li, čeprav minister zagotavlja, 
da bi z njegovim predlogom 
letno privarčevali 100 milijo-
nov evrov. „To, kar se sedaj 
dogaja, kaže na nesposob-
nost ministra, da bi reševal 
realne probleme. V Klubu žu-

panov in podžupanov ga zato 
pozivamo, da nadaljuje s po-
enostavitvijo postopkov ter s 
tem zmanjševanjem stroškov 
delovanja občinskih uprav. 
Le tako se lahko privarčuje. 
V nasprotnem primeru pa ga 
pozivamo, naj odstopi ali pa 
ga predsednica vlade razre-
ši,“ pravi župan Molan. Posla-
nec SDS Tomaž Lisec je do-
dal, naj si minister Virant, ki 
ga sam označuje kot ministra 
za antilokalno samoupravo, 
pride večkrat pogledat manj-
še občine in njihovo delova-
nje, „ne pa da jih iz Ljubljane 
briše, kakor se njemu zazdi“, 

ter raje razmisli o ustanovitvi 
pokrajin, ki jih imajo nekate-
re evropske države.

V nadaljevanju sta se dota-
knila tudi napovedanega dav-
ka na nepremičnine. Molan 
je naštel dva razloga, zakaj 
je nesprejemljiv. Prvi je tri- 
do štirikratno povečanje dav-
ka za občane in podjetja, kot 
drugo pa novi davek ne bi bil 
več namenjen za lokalno in-
frastrukturo, ampak bi šla kar 
polovica v državno blagajno, 
kar pomeni, da je to neke vr-
ste krizni davek. Nepremič-
ninski davek po Molanovih be-
sedah obremenjuje osnovne 
dobrine, najnižje sloje, ne pa 
nadstandarda oz. luksuzne-
ga premoženja posamezni-
kov, kot bi se pričakovalo. Li-
sec pa je za konec še pristavil: 
„Biti na podeželju ni luksuz, 
ampak je pravica vsakega dr-
žavljana, in če bodo ti davki 
prišli v prakso, se zelo bojimo, 
da bo demografska slika pode-
želja še veliko slabša. Očitno 
bomo tisti, ki nismo iz najve-
čjih občin, postali drugorazre-
dni državljani.“  
 Rok Retelj

Tomaž Lisec (levo) in Ivan Molan

LJUBLJANA – Aktualne vladne predloge strukturnega spre-
minjanja lokalne samouprave v Sloveniji in nekatere druge 
ukrepe (predlog zakona o financiranju občin, predlog nepre-
mičninskega davka), ki po njihovem mnenju pomenijo vla-
dne težnje po uničevanju slovenskega podeželja, je obravna-
val tudi Klub županov Slovenske ljudske stranke (SLS). »To je 
napad na manjše odmaknjene kraje, na podeželje, ki hkra-
ti pomeni centralizacijo odločanja, do česar pa nikakor ne 
sme priti,« je na novinarski konferenci po seji dejal predse-
dnik Kluba županov SLS Miran Gorinšek in opozoril, da gre 
pri tem za populističen ukrep, ki je neresen in tudi po prav-
ni plati neizvedljiv. Predsednik SLS Franc Bogovič pa je dr. 
Gregorja Viranta označil za zelo škodljivega ministra Vla-
de RS, ki je z nestrokovnimi ukrepi, ki so pogubni za sloven-
sko podeželje in ves slovenski narod, zrel za interpelacijo. 
Bogovič je še napovedal, da bo SLS storila vse, da se uniče-
nje slovenskega podeželja - in s tem slovenstva - ne zgodi.
 P. P.

Tudi SLS kritično do Viranta

Podjetje Plinovod, ki je zače-
lo s svojim delovanjem leta 
1995 in je v lasti Občine Sev-
nica, se je zaradi novih do-
baviteljev zemeljskega plina 
in cenejše ponudbe znašlo v 
težavah, zato je sevniški ob-
činski svet na letošnji april-
ski seji podal pobudo o celo-
vitem pregledu poslovanja za 
prvih šest mesecev letošnje-
ga leta. Pri predstavitvi poro-
čila je direktor podjetja An-
ton Krajnc kot enega glavnih 
problemov pri konkurenčno-
sti s ceno izpostavil dolgo-
ročno kupoprodajno pogod-
bo z Geoplinom Ljubljana, ki 
se izteče leta 2017. »Še ve-
dno smo v pogajanjih za ceno 
od 1. oktobra 2013 in od 1. 
januarja 2014, aneks pa še 
vedno ni podpisan,« je de-
jal in nadaljeval, da se je 
v prvem polletju letošnjega 
leta izkazala minimalna iz-
guba v višini 752,73 evra, ki 
pa so jo uspeli do letošnje-
ga septembra že tudi pokri-
ti, na sistemskem delu pa je 
bil poslovni rezultat v prvem 
polletju pozitiven. Ob tem 
je poudaril, da je Plinovod 
Sevnica v prvi vrsti sistemski 
operater in šele nato doba-
vitelj zemeljskega plina. O 
možnosti združevanja Plino-

O Plinovodu še na eni seji
SEVNICA – Na 23. seji sevniškega občinskega sveta, ki je potekala 18. septembra v konferenčni dvorani na 
sevniškem gradu, so svetniki in svetnice obravnavali 19 točk dnevnega reda. Med njimi je bilo tudi poroči-
lo o poslovanju javnega podjetja Plinovod Sevnica v prvem polletju letošnjega leta, ki je v zaključku lan-
skega poslovnega leta izkazovalo izgubo, vendar jo je uspelo do letošnjega septembra v celoti pokriti.

voda, v katerem so zaposleni 
trije ljudje, s sevniško Komu-
nalo je spregovoril predse-
dnik Nadzornega odbora Ma-
tjaž Čamernik, ki temu ni bil 
naklonjen, saj bi bili prihran-
ki minimalni. Z združitvijo se 
ni strinjal niti občinski sve-
tnik Štefan Teraž, ki je me-
nil, da se lahko najde ustre-
znejša rešitev; Jože Imperl 
in Rado Kostrevc pa sta pre-
dlagala, da se analiza stanja 
v podjetju naredi še enkrat v 
širšem sestavu s skupino stro-
kovnjakov ter se nato rezul-
tate predstavi na eni priho-
dnjih sej. 

Na seji so nato sprejeli od-
lok o gospodarskih javnih 
službah v občini Sevnica, ki 
celovito ureja področje go-
spodarskih javnih služb (v 
njem so določeni tudi organi 
za varstvo uporabnikov jav-
nih dobrin, in sicer so to sveti 
krajevnih skupnosti in delov-
na telesa občinskega sveta). 
Občinski svet je dal soglas-
je k sistematizaciji delovnih 
mest v vseh vrtcih v občini in 
potrdil predlog cen vzgojno 
varstvenih programov v vrt-
cih, ki so nekoliko višje. Tako 
je potrebno od letošnjega 1. 
septembra odšteti v Vrtcu Ci-

ciban za prvo starostno ob-
dobje 453,18 evra, za drugo 
345,89 in za tretje 324,52, za 
plačilo bivanja otroka v kom-
biniranem oddelku pa 367,81 
evra. V vrtcu pri OŠ Blanca 
je cena za prvo starostno 
obdobje 464,38 in za tretje 
341,96 evra. V vrtcu pri OŠ 
Krmelj je cena za prvo sta-
rostno obdobje 455,25 evra, 
za drugo 349,79 in za tretje 
323,16. V vrtcu pri OŠ Šen-
tjanž imajo samo kombini-
rani oddelek in cena zanj je 
320,87 evra. Sprejeli so še 
cenike za izvajanje pokopa-
liške in pogrebne dejavnosti 
v krajevnih skupnostih Bo-
štanj, Krmelj, Loka pri Zida-
nem Mostu, Studenec, Šen-
tjanž, Tržišče in Zabukovje, 
kjer gre predvsem za poeno-
tenje cen storitev, v glavni-
ni pa cene ostajajo nespre-
menjene. Potrjena je bila 
tudi novelacija investicijske-
ga programa za projekt Posa-
vska špajza, ki je namenjen 
obnovi dotrajanih tržnic in 
ustvarjanju novih. V projek-
tu, katerega vrednost je oce-
njena na okoli 1.700.000,00 
evrov, sodeluje vseh šest po-
savskih občin, Občina Sevnica 
pa bo nosilka projekta. 85 % 
finančnih sredstev za uresni-

čitev naj bi bilo pridobljenih 
iz javnih razpisov Ministrstva 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, ostalo bi pridobili iz 
občinskih proračunov. 

Župan Srečko Ocvirk je o iz-
vrševanju proračuna Občine 
Sevnica v prvem letošnjem 
polletju dejal, da je poslova-
nje stabilno, projekti pa te-
čejo po načrtovani poti. Ob 
predpostavki stabilnosti fi-
nančnih prihodkov iz držav-
nega proračuna ter državnih 
in evropskih investicijskih vi-
rov bo občinski proračun do 
konca leta realiziran v celoti. 
Svetnice in svetniki so potr-
dili še imenovanje občinske-
ga svetnika Vincenca Sitar-
ja kot nadomestnega člana v 
Komisijo za pripravo statuta 
sevniške občine in poslovnika 
občinskega sveta, v Odbor za 
stanovanjske zadeve, v Od-
bor za šport ter v Odbor za fi-
nance in proračun. V zaključ-
ku seje so bile podane tudi 
nekatere pobude, med njimi 
za ustreznejšo ureditev pre-
voza šolskih otrok v šolo in iz 
nje, Breda Drenek Sotošek 
pa je izpolnila svojo obljubo 
in KS Loka pri Zidanem Mostu 
podarila defibrilator. 
 Smilja Radi

KRŠKO – V Mestnem muzeju Krško je 19. septembra pote-
kala 11. redna seja upravnega odbora Turistične zveze Slo-
venije (TZS). Njegove člane na čelu s predsednikom TZS 
Petrom Misjo je v Krško povabil predsednik Občinske tu-
ristične zveze (OTZ) Krško Alojz Kerin.

Člane upravnega odbora TZS sta poleg gostitelja Alojza Ke-
rina uvodoma pozdravila še župan občine Krško mag. Miran 
Stanko in predstavnica CPT Krško Ksenja Kragl, ki sta med 
prizadevanji za preboj na področju turizma izpostavila obno-
vo številnih objektov, od Valvasorjevega kompleksa do gradu 
Rajhenburg, ter delo v turističnih društvih. Kot je po seji po-
vedal Kerin, je vodstvu TZS ob tej priložnosti predstavil pro-
jekte OTZ Krško oz. sedmih društev, ki jo sestavljajo (Krško, 
Brestanica, Senovo, Koprivnica, Zdole, Raka in Podbočje), 
med njimi skrb za razvoj in promocijo pohodništva in kole-
sarskih poti ter ohranjanje kulturne dediščine. Ravno zdaj 
pripravljajo brošuro pohodniških poti, ki naj bi zajemala po 
dve poti z območja vsakega društva. Z gosti, ki so si po seji 
ogledali Mestni muzej in Mencingerjevo hišo, nato pa so jih 
odpeljali še v cvičkov hram na Rako, so se pogovarjali tudi 
o tem, katere projekte prijaviti na razpise in zanje pridobiti 
sredstva, ki se na vseh nivojih zmanjšujejo. Sicer pa se tako 
na nacionalnem kot lokalnem nivoju turistični delavci sreču-
jejo z isto težavo – pomanjkanjem podmladka, saj je mlade 
težko motivirati za prostovoljno in seveda zastonjsko delo 
na tem področju. P. P.

Vodstvu turistične zveze
predstavili lokalne projekte

Člane UO TZS (desno predsednik Peter Misja) so pozdra-
vili župan mag. Miran Stanko, Ksenja Kragl iz CPT Krško 
in predsednik OTZ Krško Alojz Kerin.

Namen vaje je bil preveriti načrtovano izvajanje zaščitnih 
ukrepov in nalog, zlasti evakuacije ob jedrski nesreči, v sklo-
pu tega pa preveriti in oceniti strokovne rešitve in načrto-
vane odzive v načrtih zaščite in reševanja ob jedrski ali ra-
diološki nesreči na vseh ravneh. Ob navedenem je šlo tudi 
za preizkus delovanja sistema zvez, preverjanje delovanja 
reševalnih služb pod radiološkimi pogoji ter drugih sil zašči-
te in reševanja. Na podlagi izkušenj, pridobljenih z vajo, in 
analiz, ki bodo narejene, bodo ustrezno dopolnjeni načrti za-
ščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, sicer pa 
so v mesecu juniju občani, stari do 40 let, ki prebivajo v de-
setkilometrskem pasu nuklearne elektrarne, prejeli na svo-
je domove zloženko in kartončke za prevzem tablet kalije-
vega jodita v lekarnah. V primeru morebitne jedrske nesreče 
in kontaminacije okolja je potrebno namreč tablete zaužiti 
v čim hitrejšem času.
 Bojana Mavsar

Preverili pripravljenost na 
evakuacijo
nadaljevanje s str. 1
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Jože Kolenc, Mladje: Ukvarjam se tako z vi-
nogradništvom kot s sadjarstvom. Gre bolj za 
hobi, hkrati pa predstavlja tudi nek dodaten 
zaslužek ob pokojnini, predvsem vinograd, 
s katerim je tudi veliko dela, saj ga je po-
trebno redno škropiti. Manj dela je s sadov-
njakom, v katerem imam zlasti stare sorte 

sadja, ki škropljenja ne potrebujejo, poleg tega imam tudi 
čebele, ki bi jim to škodovalo. 

Milan Bračun, Pavlova vas: Delo v vinogradu 
in sadovnjaku mi pomeni veselje, zadovolj-
stvo, užitek, sprostitev. To je del mojega ži-
vljenja, saj že od malih nog živim s tem. V 
vinogradu in sadovnjaku sem tako rekoč vsak 
dan, četudi samo pet minut. In vse to delam 
zgolj kot hobi, za dušo. Uživam, ko vidim, da 

lepo uspeva. Ne delam zato, da bi od tega živel, zato daleč 
od tega, da bi mi šlo za zaslužek.

Martina Potisk, Brestanica: Medtem ko vino-
gradniških površin nimamo, imamo doma ne-
kaj  sadnih dreves. A ker je teh res bolj malo, 
sadeže koristimo predvsem za sprotno upo-
rabo, za takojšnje uživanje, za pripravo ka-
kšnega peciva ali kompota, le majhen delež, 
če je boljša letina in so drevesa bolj polna, 

pa ga namenim za ozimnico. 

Martin Marko, Kladje nad Blanco: Vinograd, 
ki ga obdelujem, se nahaja v vinorodnem 
okolišu Virštajna na Kozjanskem. Podedoval 
sem ga po očetu, ki ga je z veseljem obdelo-
val in mu je pomenil bolj kot zaslužek prije-
tno preživljanje prostega časa in druženje s 
prijatelji, sam pa ga bolj doživljam kot ob-

veznost, ki mi vzame precej časa. Ves trud je seveda popla-
čan, ko je vino v sodih.

Smo ravno v času viška letošnje trgatve, pa tudi sad-
jarska sezona je pri koncu. Tokratne anketirance smo 
zato spraševali, kaj njim pomeni vinograd oz. sadov-
njak, koliko časa in pozornosti mu namenijo ter ali gre 
pri tem zgolj za hobi oz. aktivno preživljanje prostega 
časa ali tudi za zaslužek?

anketa

Pomen vinograda in sadovnjaka

Pomembna posodobitev 
kabelskega sistema

Za posodobitev kabelskega sistema so se odločili 
v želji po višjih hitrostih prenosov, vendar je to 
zahtevalo obsežen projekt prilagoditve omrež-
ja. Hrbtenica kabelskega sistema po novem na-
mreč temelji na optičnem kablu, ki je razpeljan 
do krajevnih vozlišč, tako imenovanih optičnih 
otokov. Ti so posejani v vseh večjih krajih v ob-
čini, do posameznikov pa se povezava nadaljuje 
preko obstoječega kabelskega sistema. 

Prenovljen kabelski razdelilni sistem v občini 
Krško je osnova za prehod na standard DOCSIS 
3.0, ki dovoljuje višje hitrosti na že obstoje-
čem kabelskemu sistemu. Hitrosti lahko tako 
presegajo 100 Mb na sekundo, med ponuje-
nimi paketi v okviru ponudnika Ansat pa lah-
ko najdemo celo paket, ki ponuja prenos 120 
Mb na sekundo.

Novost so tudi prenovljeni paketi za medmre-
žne storitve, ki se prilagajajo višjim hitrostim in 
s tem omogočajo boljšo izkušnjo uporabnikom. 
Prilagodili so prav vse pakete za kabelski sistem, 
novost pa bo zaživela s 1. oktobrom. Ob tem ve-
lja še poudariti, da podjetje Ansat vsem tistim 
uporabnikom, ki so jim nove hitrosti paketov 
previsoke, omogoča brezplačen prehod na ce-
nejši paket, z nekoliko nižjimi hitrostmi, v roku 
30 dni od začetka delovanja novega sistema. 

Prenova kabelskega razdelilnega sistema v ob-
čini Krško ima še eno pomembno prednost. S 
hitrejšim prenosom podatkov, zanesljivostjo 
sistema in modernizacijo sheme je storitev 
kabelskega omrežja, ki do zdaj ni bila primer-
ljiva s storitvami optičnega omrežja, svoj za-
ostanek ne le nadoknadila, ampak celo nad-
gradila.

Družbo ZEL-EN, razvojni center ener-
getike, d.o.o., s področjem delovanja 
v raziskovalno razvojni dejavnosti, je v 
juliju leta 2011 ustanovil konzorcij štiri-
najstih družbenikov. Osem izmed njih z 
družbo sodeluje tudi kot naročnik stori-
tev raziskav in razvoja, ki se izvajajo v 
sklopu projektov Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo - Razvojni 
centri slovenskega gospodarstva.

Družba ima trenutno poslovne eno-
te na lokacijah podjetij družbenikov 
- naročnikov storitev Litostroj Power 
d.o.o., Tanin Sevnica d.d., Trimo d.d., 
Kostak d.d., Vipap Videm Krško d.d., 
GEN d.o.o., Elektrokovina PN d.o.o. in 
Eltec Petrol d.o.o. Po dokončanju gra-
dnje nameravajo del aktivnosti prene-

sti v prostore inštituta, ki bo namenjen 
opravljanju znanstveno-raziskovalne 
razvojne in izobraževalne dejavnosti 
na področju energetike, želijo pa tudi 
vzpostaviti primerno okolje za inkubi-
ranje novih podjetij s perspektivnimi 
idejami, kjer bi mladim strokovnjakom 
ponudili tehnično in administrativno 
podporo pri zagonu lastnega podjetja.

V prostorih inštituta bo svoje prosto-
re za raziskovalno dejavnost našla tudi 
Fakulteta za energetiko Univerze v Ma-
riboru, ki bo tako učinkoviteje dose-
gala interakcijo pedagoškega in razi-
skovalnega procesa pri izobraževanju 
študentov. Dela na objektu, katerega 
inženiring izvaja Savaprojekt d.d., naj 
bi trajala od oktobra do aprila 2014.

Začenja se gradnja 
Razvojnega inštituta ZEL-EN

KRŠKO - V Poslovni coni Vrbina bo v nekaj mesecih zrasel Razvojni in-
štitut ZEL-EN. Gradnja inštituta je del projekta ZEL-EN, v katerem so-
deluje več uglednih družb iz Posavja in ostalih delov Slovenije. 

ZEL-EN
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Kot je poudaril župan Ivan 
Molan, je v proračunskih pri-
hodkih le 14 milijonov evrov 
t. i. primerne porabe, osta-
lo pa mora občina pridobiti 
na raznih razpisih. Po njego-
vih besedah poskušajo obvla-
dovati tekoče stroške, ki ne 
bi smeli biti višji od davč-
nih prihodkov (16,8 milijona 
evrov), razmerje med teko-
čimi stroški in investicijami 
pa je 58:42, kar pomeni, da 
bo za slednje namenjenih 11 
milijonov evrov. Med najve-
čjimi investicijami, predvi-
denimi za prihodnje leto, je 
Molan izpostavil hidravlične 
izboljšave vodovodnih sis-
temov (2,7 milijona evrov), 
gradnjo vrtca Mavrica (2 mi-
lijona), gradnjo pločnikov (1 
milijon), ureditev igrišč pri 
OŠ Dobova (800 tisoč), ob-
novo Prosvetnega doma Ar-

Proračun 2014 je v javni razpravi
BREŽICE – Tamkajšnji občinski svetniki in svetnice so 23. septembra na 24. redni seji v tem mandatu 
opravili prvo obravnavo občinskega proračuna za naslednje leto in ga poslali v javno razpravo, ki bo tra-
jala do 8. oktobra. Proračun 2014 bo po predlogu občinske uprave na prihodkovni strani znašal dobrih 
26,1 milijona evrov, na odhodkovni strani pa 28,5 milijona evrov. Proračunski primanjkljaj bodo predvi-
doma pokrili s presežkom prihodkov v letošnjem letu in zadolžitvijo v višini dveh milijonov evrov. 

tiče (550 tisoč), energetsko 
sanacijo OŠ Velika Dolina 
(490 tisoč), investicije v vo-
dovode (430 tisoč), projekt 
Posavska špajza (380 tisoč) 
itd. Po Molanovih zagotovi-
lih se v predlogu proraču-
na ne zmanjšujejo sredstva 
za društva (skoraj 900 ti-
soč evrov), visoka postavka 
ostajajo transferji posame-
znikom in gospodinjstvom 
(4,4 milijona evrov, od tega 
3 milijone za sofinanciranje 
predšolskega varstva), pred-
videna zadolžitev pa je nuj-
na za dokončanje nekaterih 
investicij, a še vedno precej 
pod povprečjem zadolženo-
sti slovenskih občin.

Svetniki in svetnice so bili s 
predlogom proračuna veči-
noma zadovoljni, čeprav so 
našteli vrsto konkretnih pri-

pomb, večinoma vezanih na 
posamezne projekte iz kra-
jev, od koder prihajajo. Mi-
tja Držanič je v predlogu 
proračuna pogrešal več sred-
stev za spodbujanje gospo-
darstva in kmetijstva, ki bi 
jih, kot je dejal, lahko bilo 
vsaj za odstotek proračuna, 
Davor Račič pa je menil, da 
bi brežiška občina lahko bila 
model, v katero smer bi se 
morala razvijati naša drža-
va, kot glavni priložnosti pa 
je izpostavil področji turiz-
ma in športa. Dragotin So-
tler je v imenu odbora za 
finance predlagal, naj se 
preuči možnost manjše za-
dolžitve v znesku 1,5 milijo-
na evrov. 

Še pred tem je občinski svet 
potrdil tretji rebalans leto-
šnjega proračuna, s katerim 
se odhodki znižujejo na ne-
kaj manj kot 30 milijonov 
evrov, od tega dobrih 12 mi-
lijonov investicijskih. Potrdi-
li so tudi odlok o financira-
nju krajevnih skupnosti, ki 
po županovih besedah pri-
naša bolj pravične kriterije, 
saj naj bi bile manjše krajev-
ne skupnosti doslej v privi-
legiranem položaju, zdaj pa 
bo imelo večjo vlogo pri do-
ločitvi višine sredstev število 
prebivalcev. Miran Omerzel 
je z amandmajem predlagal 
višji faktor hribovitosti, ven-
dar so ga pred glasovanjem o 
odloku zavrnili.

Potrdili so tudi sklep o po-
delitvi letošnjih oktobrskih 
nagrad in priznanj. Okto-
brsko nagrado bodo prejeli 
Branko Kos iz podjetja INO 
Brežice, Marija Sušnik z Bi-
zeljskega in Rudi Volčanj-
šek iz Kapel, priznanja pa 
Društvo za zdravje srca in 
ožilja, podružnica Posav-
je, Kajak kanu klub Čatež 
in Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Bizeljsko. Občinski svet 
je v Komisijo za spremljanje 
položaja romske skupno-
sti v občini Brežice imeno-
val Darka Udoviča, Rober-
ta Zorka, Franca Ureka in 
Franca Jurečiča, v komisi-
ji pa so še Dušan Erhovnic 
kot predstavnik KS Cerklje 
ob Krki, Branko Blaževič kot 
predstavnik občinske uprave 
ter Iztok Kosec in Jože Ze-
mnik kot predstavnika rom-
ske skupnosti. 

Člani občinskega sveta so po-
dali soglasje k imenovanju 
Miroslava Laktića za direk-
torja Zdravstvenega doma 
Brežice, mnenja o Martinu 
Šošku kot kandidatu za rav-
natelja-direktorja Ekonom-
ske in trgovske šole Breži-
ce pa niso želeli podati, saj 
je svet zavoda Šoška med-
tem že imenoval na to funk-
cijo in se jim je zdelo ne-
dopustno, da o tem odločajo 
„post festum“.

 Peter Pavlovič

Duh današnjega časa zahteva številne dobrine, ki so bile še pred nekaj leti 
nepredstavljive. Ena od teh, brez katerih naše okolje skoraj več ne more 
delovati, je tudi dostop do interneta. Temu trendu sledi tudi podjetje An-
sat d.o.o., ki je na območju občine Krško pred kratkim zaključilo največjo 
posodobitev kabelskega sistema in ponudbe do zdaj.

Sodobne tehnologije so eden večjih izzivov 
prihodnosti, ki jih v občini Krško poskuša-
mo zagotavljati s pospešeno gradnjo op-
tičnega omrežja. Omenjena investicija 
je sodoben dostop do informacijske teh-
nologije zagotovila že mnogim gospodinj-
stvom v naših krajevnih skupnostih, pred-
vsem pa na območju t. i. belih lis, kjer 
ni komercialnega interesa za gradnjo to-
vrstnih povezav. Medtem ko so okoliški 
kraji na tem področju doživeli preboj in 
hiter napredek, pa je mesto ostalo ne-
koliko v ozadju. S storitvijo mnogo hi-
trejšega prenosa podatkov, ki jo odslej 
nudi podjetje Ansat, prihaja priložnost, 
da vzpostavimo potreben standard tudi v 
mestnem središču, kjer so možnosti hi-
trejšega in sodobnega dostopa do inter-
neta, telefonije in televizijskega signala 
prav tako izjemnega pomena. Prepričan 
sem, da bo nadgradnja na kabelskem raz-
delilnem sistemu mnogim olajšala delo, 
ki poteka na elektronski način. 

 mag. Miran Stanko,
 župan občine Krško

Nezadovoljstvo z državo
Med svetniškimi pobudami in vprašanji je bilo večkrat izpo-
stavljeno nezadovoljstvo z odnosom države do lokalnih sku-
pnosti. Miran Omerzel je tako izpostavil sanacijo plazov ob 
državnih cestah, Mitja Oštrbenk podražitev vinjet, ki bodo 
še bolj obremenile lokalne ceste, po katerih se tranzitni pro-
met izogiba avtocesti, ter potrebo po utrditvi nevarnih bre-
žin reke Krke, Jure Pezdirc dejstvo, da občina še vedno ni 
prejela s strani EU zagotovljenega denarja za sanacijo po-
sledic poplav pred tremi leti, Mitja Držanič umeščanje tra-
se nove medmestne povezave med Krškim in Brežicami itd. 
Rajka Križanac je pozvala k ureditvi zapuščenih zemljišč v 
Slovenski vasi, ki jih je občina dobila od MORS, župan Ivan 
Molan pa je povedal, da na občini razmišljajo o razpisu za 
najem omenjenih zemljišč.  
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Najprej so pripravili vode-
ne oglede za šole, ki se jih 
je udeležilo okoli 200 otrok 
iz osnovnih šol v krški obči-
ni, nato pa še ogled centra 
za poslovne partnerje in ob-
čane ter zaključek akcije zbi-
ranja odpadne in elektron-
ske opreme, ki so jo izvajali 
s podjetjem ZEOS. „Namen 

današnjega dne oz. srečanja 
z otroki, poslovnimi partnerji 
in občani, ki so uporabniki na-
ših storitev, je, da jim pribli-
žamo komunalno dejavnost in 
da jim predstavimo nove tren-
de na tem področju,“ je ob 
robu dogajanja povedal pred-
sednik uprave Kostaka Krško 
Miljenko Muha. Kot je dodal, 
so zadovoljni zlasti z odzivom 

Pokazali, kako delajo z odpadki
SPODNJI STARI GRAD – Podjetje Kostak Krško je 12. septembra ob 10-letnici ločenega zbiranja odpad-
kov na Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu odprlo vrata vsem, ki so si želeli ogleda-
ti sortirno linijo za mehansko obdelavo odpadkov in se seznaniti s postopki ravnanja z odpadki. 

šol, saj je njihov osnovni cilj 
izobraževanje otrok, ki s svo-
jimi spoznanji vplivajo tudi 
na bolj okoljsko vedenje svo-
jih staršev. „Občanom smo že-
leli prikazati tudi, da je šte-
vilo odvozov odpadkov vedno 
isto, ker proizvedemo vedno 
isto količino odpadkov, le da 
jih zdaj odvažamo na različne 

načine: nekatere kot mešane 
komunalne odpadke, druge pa 
kot ločeno zbrane. Slednji, v 
katere vsi skupaj, tudi občani, 
vložimo nekaj truda in energi-
je, so namenjeni, da jih vrne-
mo v ponovno uporabo in tako 
prispevamo k ohranjanju na-
rave,“ je poudaril Muha. 

Center za ravnanje z odpad-

ki v Spodnjem Starem Gradu 
deluje že deset let in pred-
stavlja temelj sistema loče-
nega zbiranja odpadkov v ob-
činah Krško in Kostanjevica 
na Krki. Od avgusta 2012 de-
luje na centru sortirna linija 
za mehansko obdelavo meša-
nih komunalnih odpadkov, ki 
omogoča njihovo sortiranje 
in dodatno ločevanje loče-
no zbranih frakcij. S pomočjo 
sortirne linije večino odpad-
kov obdelajo v Spodnjem Sta-
rem Gradu, na regijsko odla-
gališče CeROD pa odvažajo le 
tisti preostanek, ki je name-
njen trajnemu odlaganju. Po 
količini obdelanih odpadkov in 
zelo majhnem deležu odlože-
nih odpadkov se občini Krško 
in Kostanjevica na Krki uvr-
ščata med najuspešnejše ob-
čine v Sloveniji, saj odlagajo 

le približno tretjino vseh od-
padkov, kar je rezultat, ki se 
lahko primerja z razvitejšimi 
državami Evropske unije. Kot 
pravi Muha, si bodo prizade-
vali za boljšo urejenost eko-
loških otokov, saj je to ena od 
pripomb, ki letijo na njihovo 
delo, vendar pa dodaja, da 
gre pri tem za soodgovornost 
tako njih kot občanov. „Kar 
pa se količin odpadkov tiče, 
bomo zadovoljni, ko pridemo 
na dva do tri odstotke odlože-
nih odpadkov, za kar pa mora 
sprejeti določene ukrepe dr-
žava, zlasti glede energetske 
izrabe odpadkov, ki jih ni mo-
žno reciklirati. Mi nismo zago-
vorniki sežiga, ampak smo za-
govorniki energetske uporabe 
ostanka odpadkov,“ je še do-
dal prvi mož Kostaka.
 Peter Pavlovič

Ogleda centra se je udeležilo okoli 200 otrok iz krških 
osnovnih šol.

Bolečine v hrBtenici? 
Mi vaM lahko 
poMagaMo!

Danes nam hiter tempo življenja prinaša številne težave. Časa 
za telesno aktivnost in sprostitev je vse manj. Dnevi so podreje-
ni službi, zato prevladuje predvsem statičen in sedeč položaj, to 
so monotoni in ponavljajoči se gibi, ki predstavljajo enostrans-
ke obremenitve hrbta. Posledica je slaba muskulatura, ki zaradi 
ne-dela še bolj slabi in pojavijo se kronične bolečine. Simptomi 
se kažejo kot ostra bolečina v omejenem delu križa, pekoč ob-
čutek, bolečine med lopaticam in v vratnem predelu, okorelost 
hrbta in bolečina pri prepogibanju, bolečina se lahko širi v zadn-
jico in po zadnji strani stegen do stopal ... 

prav zato v aristotel, zdravstvenem centru d.o.o. ob sodelova-
nju z dipl. kineziologinjo tjašo hojnik izvajamo vadbo za kre-
pitev hrbtenice. 

Vadba je namenjena vsem z bolečinami v hrbtenici, vsem, ki jih 
pesti slaba in nepravilna drža, tistim, ki so izpostavljeni dolgotraj-
nem vztrajanju v isti, največkrat nepravilni drži, poškodovanim 
pri športnih aktivnostih, voznikom, poklicem s povečanimi fizič-
nimi obremenitvami …

Terapevtska vadba oz. kinezioterapija se je izkazala za daleč najbolj 
učinkovito pri bolečini v križu. Vaje za hrbtenico lahko služijo kot del 
preventivnega programa, lahko pa tudi pomagajo omiliti ali popol-
noma odpraviti že nastale težave. Pri tem se izboljšajo funkcional-
nost, fleksibilnost in moč trupa ter vzdržljivost. Veliko študij je poka-
zalo, da se je bolečina po vadbi zmanjšala za 10 do 50 %, vendar le, 
če je strokovno izvedena s strani fizioterapetva oz. kineziologa! 

Na vadbi, ki jo vodi Tjaša Hojnik, tako zajamemo vse specifike 
zdrave vadbe (gibljivost, koordinacijo, ter stabilizacijo in moč tru-
pa). Na urah se posvetimo popolni izvedbi vaj! 

Pridružite se nam! Sami lahko največ naredite za svoje zdravje!

informacije in naročila na telefonski številki 040 706 695.
www.aristotel.si
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Predsednik uprave Kostaka Krško Miljenko Muha v pogo-
voru s predstavniki poslovnih partnerjev, ki so se udele-
žili dneva odprtih vrat

KRŠKO – V evropskem 
tednu mobilnosti se 
je ustanovitelj zavoda 
Varna pot Robert Štaba 
kar dvakrat mudil v Kr-
škem, kjer je imel 17. 
septembra predava-
nje o prometni varno-
sti mladih za dijake ŠC 
Krško – Sevnica, dva dni 
kasneje pa še za deve-
tošolce vseh osnovnih 
šol v krški občini. Šta-
ba, ki se je pred leti 
tudi sam soočil s trav-
matično izkušnjo, saj 

se mu je v prometni nesreči hudo poškodovala hčerka, je 
med predavanjem vodil razgovor z Andrejem Peganom, ki 
je pred 17 leti doživel hudo prometno nesrečo, bil v komi ter 
se ponovno naučil hoditi, govoriti in pisati. Njegova izpoved 
je še posebej pritegnila pozornost dijakov in učencev. Več o 
sami vsebini predavanja pa v prilogi naslednje številke Po-
savskega obzornika o varnosti.  R. R. 

Dvakrat predaval Robert Štaba

Robert Štaba in Andrej Pegan

9.990 €*

·  dvopodročna 
klimatska 
naprava

·  5 vrat
·  6 zračnih blazin

Cool ali hot?
www.peugeot.si

PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,4–6,7 l/100 km. Izpuh CO2: 87–154 g/km. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah CO2 
novih osebnih vozil Peugeot najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

*Cena velja za model peugeot 208 Active 1,2 VTi, 5 vrat in opcijo avtomatska dvopodročna klimatska naprava in ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja za dobave do 31.12. 2013. Štiri leta podaljšane 
garancije vključuje 2 leti pogodbene garancije in dve leti podaljšane garancije Optiway oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov. *Več o programu zvestobe Moj Peugeot na www.peugeot.si

AVTO VELKAVRH d.o.o., Prečna 91, 8000 Novo mesto, tel. 07 334 85 10
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Renata Rožman s. p.,
Tovarniška 10, Brežice,
Tel.: 040 / 298 - 634

Vabimo vas,
na pogostitev ob otvoritvi salona,

 ki bo v četrtek, 3. oktobra 2013,
 od 10. do 18. ure

 na Tovarniški cesti 10, v Brežicah
 (stara stavba Intermarketa).

Razvajali vas bomo
 z limfno drenažo

 z IR svetlobo
elektro stimulacijo

masažo hrbtenice z žad kamni
Hot stone masažo

 in ostalo kvalitetno ponudbo.

Obiščite nas
 in se sami prepričajte v naše storitve!

KRŠKO - Novo študijsko leto 
2013/14 v izobraževanju od-
raslih na Ljudski univerzi Kr-
ško se bo začelo v torek, 1. 
oktobra 2013, ob 18.00 v 
sejni sobi na Občini Krško s 
predavanjem Snježane Ri-
stič z naslovom Moč lastne 
volje. Ljudska univerza Kr-
ško je za odrasle spet pri-
pravila zanimivo izobraže-
valno ponudbo. Odrasli se 
lahko vpišejo v osnovno šolo 
za odrasle, v NPK maser in 
refleksoterapevt, v programe 
Usposabljanja za življenjsko 
uspešnost, v brezplačne štu-
dijske krožke, tečaje tujih 
jezikov, tečaje računalni-
štva, Univerzo za tretje ži-
vljenjsko obdobje in druge 
programe za odrasle. Čas za 
vpis je še do 1. oktobra 2013.

Novo študijsko 
leto tudi na LU 
Krško 

Od navedenega zneska bo ob-
čina zagotovila okoli 421.000 
evrov, glavnino sredstev, prek 
1,3 milijona evrov, pa bo ob-
čina črpala iz naslova namen-
skih sredstev EU za kohezijsko 
politiko. V sklopu del bo ob-
novljena velika dvorana, ki do 
sedaj še ni bila deležna obno-
vitvenih del, zato s pripadajo-
čimi prostori za nastopajoče in 
obiskovalce ne izpolnjuje več 
sodobnih zahtev za kakovostne 
prireditvene prostore. 

Svetniki bodo sklepali tudi o 
oddaji ŠRC Brestanica v najem 
in o dokončni ureditvi razme-
rij med Občino Krško in družbo 
GEN energija o zagotavljanju 
nadomestnih zemljišč in na-
domestnih gradenj za lastnike 
nepremičnin v naselju Vrbina. 
Občina Krško po navedenem 
sporazumu sicer trenutno ko-
munalno opremlja še zadnja 
zemljišča, in sicer v Dolenji 
vasi, razlog za spremembo 
sporazuma pa je nastal zaradi 
usklajevanja vrednosti in povr-
šin nepremičnin, ki so predmet 
menjave. Prvotni sporazum je 
namreč temeljil na menjavi 
zemljišča po načelu m2 nezazi-
danega stavbnega zemljišča za 
m2 zemljišča na območju Vrbi-
ne, pri čemer pa je prihajalo v 
praksi in realizaciji do razha-
janj, saj so zemljišča ocenjena 
na podlagi sodno zaprisežene-
ga cenilca stavbnih zemljišč. 
Zato sta sopodpisnika pogod-
be pripravila nov sporazum, po 
katerem bo družba GEN ener-
gija odplačno kupila zemlji-
šča, ki jih je Občina zagoto-
vila za preselitev Vrbincev, in 
sicer po ceni 33 €/m2. 

Kulturni dom predviden za obnovo
KRŠKO – Za 3. oktober je krški župan mag. Miran Stanko sklical 28. redno sejo 
občinskega sveta. Med drugim bodo svetniki predvidoma potrdili investicijsko 
dokumentacijo, ki se nanaša na prenovo velike dvorane in spremljajočih pro-
storov v Kulturnem domu Krško v vrednosti dobrih dveh milijonov evrov. 

Med ostalimi točkami bodo 
svetniki predvidoma potrdi-
li tudi nakup kombinirane-
ga vozila v vrednosti okoli 
28.500 evrov za potrebe pre-
voza otrok OŠ Koprivnica, ki 
ima trenutno v uporabi za pre-
voz otrok že dotrajano in sla-
bo ohranjeno vozilo, nakup ze-
mljišč na območju Hipodroma 
Brege ter odlok o spremem-
bi in dopolnitvi odloka o oskr-

bi s pitno vodo v občini, saj 
so do sedaj zasebni vodovodi 
Črešnjice, Lomno, Nova Gora 
in Ravni prešli v javne vodo-
vode. Svetniki naj bi odločali 
tudi o spremembi in dopolnitvi 
sklepa o potrditvi tarifnih sis-
temov za obračun storitev jav-
ne službe za dejavnost odvaja-
nja in čiščenja komunalnih in 
padavinskih voda.
  B. Mavsar
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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

Zgodovino trenutno 138-član-
skega društva, ki je ves čas or-
ganizacijsko povezano z Zve-
zo ribiških družin Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja, je pov-
zel njegov predsednik Robert 
Hočevar. „Poudarek je bil na 
izvajanju športnega ribolova, 
preprečevanju krivolova ter 
ohranjanju obstoječega sta-
leža rib in vodnega življa,“ je 
povzel bistvo delovanja dru-
štva, ki je ob tem organiziralo 
tudi številna ribiška tekmova-
nja, med katerimi velja izpo-
staviti uspešno izvedbo 9. sve-
tovnega prvenstva za ženske v 
letu 2002, ter ribiška srečanja, 
kot je tabor mladih ribičev, ki 
so ga nazadnje organizirali 
leta 2009. Kot je dejal Hoče-
var, je v 80-ih letih prejšnje-
ga stoletja ribolov zaradi one-
snaženosti voda upadel, zato 
so uredili najprej manjši goji-
tveni ribnik pri kostanjeviškem 
samostanu, nato pa večji ko-
mercialni ribnik na Slinovcah, 
ob katerem so leta 1998 zgra-
dili še lasten ribiški dom. 

Ob jubileju obnovili ribiški dom
SLINOVCE - Člani Ribiške družine Kostanjevica na Krki so 14. septembra pri ribniku na Slinovcah obe-
ležili 60-letnico delovanja društva. Ob jubileju so odprli prenovljen ribiški dom, ki so mu dogradili še 
nadstrešek in ga priključili na javni vodovod.

Zadnje desetletje je na po-
dročje ribištva prineslo števil-
ne spremembe, zaznamovane 
z nacionalizacijo in podelje-
vanjem koncesij za ribolov, 
ki so se dogajale tudi proti 
volji ribičev. „Kljub krizi je 
bilo zadnje desetletje uspe-
šno in ustvarjalno. Poleg vla-
ganja ribjega staleža v reko 

Krko in potoke ter nenehne-
ga nadzora stanja reke Krke 
smo pridobili in izobrazili 
številne mlade ribiče, gospo-
darje in čuvaje,“ je poudaril 
Hočevar. Za potrebe svojega 
dela in druženja so obnovlje-
nemu ribiškemu domu dodali 
še večnamenski nadstrešek in 
ga povezali z javnim vodovo-

dom, nove pridobitve pa sta 
skupaj s Hočevarjem namenu 
predala kostanjeviški podžu-
pan Ladko Petretič in pred-
stavnik glavnega sponzorja 
praznovanja 60-letnice, pod-
jetja Kostak Krško, Jože Le-
skovar.

Kostanjeviškim ribičem so ob 
jubileju čestitali še števil-
ni drugi gostje, med drugi-
mi tudi podpredsednik Ribi-
ške zveze Slovenije Djordje 
Vučković, ki je red za zaslu-
ge II. stopnje podelil Stane-
tu Kavšku, red za zasluge I. 
stopnje pa Robertu Hočevar-
ju. Prireditev, na kateri so 
podelili še številna društvena 
priznanja, so popestrili čla-
ni kostanjeviškega pihalne-
ga orkestra in pevskega dru-
štva Laudate iz Leskovca pri 
Krškem, praznovanje jubileja 
pa bodo zaključili novembra s 
tradicionalnim tekmovanjem 
v lovu rib s plovcem za pokal 
mesta Kostanjevica na Krki. 
 Peter Pavlovič

Predsednik RD Kostanjevica na Krki Robert Hočevar, pod-
župan Ladko Petretič in predstavnik Kostaka Krško Jože 
Leskovar pred obnovljenim ribiškim domom

Slavnostni govornik na leto-
šnji prireditvi je bil zgodo-
vinar in akademik dr. Jože 
Pirjevec, ki je med drugim 
dejal: „Naj vam povem, zakaj 
danes pred vami nastopam s 
partizansko kapo na glavi. Pr-
vič zaradi tega, ker je bila 2. 
svetovna vojna obramba pred 
največjo nevarnostjo, naci-
fašizmom. Šlo je za ideolo-
gijo, ki je zanikala bistvene 
dosežke evropske civilizaci-
je zadnjih treh tisočletij, in 
tej ideologiji, katere žrtev, 
če bi zmagala, bi bil z drugi-
mi slovanskimi tudi slovenski 
narod, se je bilo treba posta-
viti po robu. Dejstvo, da smo 
Slovenci kljub svoji ozemelj-
ski razklanosti med tri drža-
ve ter gospodarski in politični 
nebogljenosti našli v sebi to-
liko moči in poguma, da smo 
se organizirali v Osvobodil-
no fronto, vzeli v roke orož-
je in se vključili v vrste proti-

Ponovno so se spomnili in opomnili
PLANINA – Na Planini nad Podbočjem so se 14. septembra na tradicionalni prireditvi Planina – spomin in 
opomin ponovno spomnili na poboj 36 vaščanov in požig vasi 14. in 15. septembra 1942 ter na dogodke 
iz leta 1991, ko je takratna enota milice Uprave za notranje zadeve Krško zajela skupino pripadnikov 
JLA, ko se je ta po bitki v Krakovskem gozdu skušala prebiti preko Gorjancev na Hrvaško. 

fašistične in protihitlerjanske 
koalicije, pa je drugi razlog, 
zakaj ponosno nosim parti-
zansko kapo.“ Pirjevec je še 
dodal, da se politična elita, 
ki se je po osamosvojitvi po-
lastila oblasti, ni znala odpo-
vedati prepričanju, da država 
sedaj pripada njej. Vendar je 
to napako po njegovem mo-
goče opravičiti, saj je šlo v 
glavnem za mlade in neizku-

šene ljudi. Po drugi strani pa 
ni mogoče opravičiti vrste ro-
parskih in kriminalnih dejanj, 
ki so si jih privoščili nekate-
ri od njih. Dejstvo je, da Slo-
venci tudi zaradi tega v za-
dnjih 20 letih niso bili zmožni 
ustvariti družbe, ki bi slonela 
na minimalni socialni pravič-
nosti. „Kljub razočaranju, ki 
sem ga nad našo Slovenijo do-
živel v zadnjih 20 letih, osta-
jam optimist. V zadnjem času 
pogosto govorim na spomin-
skih srečanjih. Gledam ljudi, 
se z njimi pogovarjam, vidim 
njihovo klenost. Poglejmo si 
v oči, kakor so to storili naši 
starši v času 2. svetovne voj-
ne ter naši bratje in sestre v 
času osamosvojitvenega boja. 
Rešimo znova Slovenijo!“ je 
zaključil.

Zbrane so nagovorili tudi kr-
ški župan mag. Miran Stanko, 
ki je poudaril, da ta dogodek 

gradi narodov oz. kolektiv-
ni spomin, predsednik orga-
nizacijskega odbora priredi-
tve na Planini Mihael Butara 
in predsednik Zveze protifa-
šističnih borcev Zagreba Pero 
Rajić. Za kulturni program so 
po mimohodu praporščakov, 
članov Gorjanske in Duleto-
ve čete ter Gorjanske konje-
nice poskrbeli MoPZ Plani-
na iz Cerkelj ob Krki, Pihalni 
orkester DKD Svoboda Seno-
vo, zasedba Udarnik v sesta-
vi Mirjam Hribar, Peter Dirn-
bek, Boris Jevšnik in Martin 
Marko, učenke OŠ Podbočje 
Ana Stipič, Nikolina Kožar 
in Urša Jurečič, recitatorji 
Uroš Kerin, Jasmina Kore-
tič, Jerneja Dornik in Goran 
Miljanovič ter Franc Živič z 
recitacijo svoje pesmi „Bit-
ka za Trst“. Prireditev sta po-
vezovala Janez Bršec in Mir-
jam Hribar.
 Rok Retelj

Dr. Jože Pirjevec

SEVNICA - Godba Sevnica je 14. septembra pripravila v sre-
dišču mesta prav poseben dogodek, s katerim je obeleži-
la 105 let godbeništva v Sevnici in 35-letnico neprekinje-
nega delovanja sevniške godbe. 

Prireditev, ki je privabila lepo število obiskovalk in obiskoval-
cev, se je pričela z mimohodom sevniške godbe, Godbe Blan-
ški vinogradniki, Godbe Medvode, Pihalnega orkestra Kapele, 
Pihalnega orkestra radeških papirničarjev in Pihalnega orke-
stra Josip Kašman Mali Lošinj od križišča pri trgovini Izidor 
do trgovine Lisca. Predstavile so se tudi tri mažoretne skupi-
ne: mažorete Društva Trg Sevnica, Mažorete Laško in Mažo-
rete KUD Rap Radeč. Prireditev, ki sta jo povezovala Cvetka 
Šeško in Robert Keše, se je nato nadaljevala pod prireditve-
nim šotorom, kjer je predsednik KD Godba Sevnica Jani Šer-
jak podelil zahvale sodelujočim godbenicam in godbenikom 
ter mažoretnim skupinam, navzoče pa je nagovoril sevniški 
župan Srečko Ocvirk. V nadaljevanju je za zabavo in ples skr-
bel ansambel Dori, poskusiti pa je bilo mogoče tudi rekordno 
dolgo klobaso pečenico.  S. R., foto: L. M. 

105 let godbeništva v Sevnici 

Ob 105-letnici godbeništva je Godba Sevnica pripravila 
povorko in slavnostni koncert z gosti.

KRŠKO - Od 12. septem-
bra dalje so v popoldan-
skih urah v Mencingerjevi 
hiši v starem mestnem je-
dru Krškega odprta vrata 
lončarskega ateljeja Bern-
hard manufaktura. Iz ljube-
zni do oblikovanja gline in 
literature sta jo odprla za-
konca Stanka in Borut Cafu-
ta Hrastelj. 

Kot je dejala ob otvoritvi 
Stanka Cafuta Hrastelj, pri-
znana pesnica in pisatelji-
ca, je pred tremi leti v času 
med pisanjem dveh knjig za 
sprostitev odšla na tečaj lon-
čarstva, ki jo je preprosto 
osvojilo. Iz želje, da bi na-
daljevala z ustvarjanjem ke-
ramičnih predmetov, ji je so-
prog Borut izdelal potrebno 
vreteno, saj je nakup tega 
povezan z večjimi stroški. 

Lončarski atelje Bernhard odprl vrata

Sprva sta, Stanka v vlogi iz-
delovalke in Borut kot opa-
zovalec, ustvarjala okrasne 
in uporabne lončarske pred-
mete v kleti pri materi, a 
glede na to, da je glina sča-

soma pritegnila tudi Boruta, 
sta zadnje prihranke vložila 
še v nakup peči, gline, gla-
zur, potrebnih pripomočkov 
in v najem prostorov. In sle-
dnji se nahajajo, kot je še 

navdušeno dejala, v najlep-
ši hiši v Krškem, atelje pa sta 
poimenovala po Borutovem 
najljubšem, že pokojnem 
avstrijskem pisatelju Nicola-
su Thomasu Bernhardu. Bo-
rut je ob tem izrazil željo, 
da bi atelje postal prostor, 
kjer se bodo lahko obiskoval-
ci igrali, sproščali ali resne-
je ustvarjali z glino: „Želi-
va ustvariti keramični center 
z razstavno galerijo, kate-
rega glas bi segel tudi pre-
ko občinskih meja. V njem 
bomo izvajali različne delav-
nice, tako prostoročno obli-
kovanje gline kot lončarstvo, 
delo na vretenu, razne teh-
nike, barvanja, prašenja in 
druge postopke ter te prila-
godili različnim željam, po-
trebam in starosti udeležen-
cev.“  
 B. Mavsar 

Borut Cafuta Hrastelj med prikazom postopkov obdela-
ve gline v predmet

KRŠKO - Prejšnji konec tedna so po celotni Sloveniji potekali 
dnevi slovenskih svetovalnih središč, ki so bili namenjeni promo-
ciji formalnih in neformalnih izobraževalnih programov.

Na Ljudski univerzi Krško smo dan Svetovalnega središča Po-
savje pripravili 20. septembra. Obiskovalce smo pričakali na 
stojnici, kjer jim je bila na voljo aktualna izobraževalna po-
nudba formalnih in neformalnih programov lokalnega okolja. 
Dobro so bile obiskane tudi delavnice na temo določanja učnih 
tipov, merjenja ritma dnevne zmogljivosti in delavnica izvaja-
nja vaj za povečanje koncentracije. Precej ljudi se je obrni-
lo na nas s svojimi vprašanji in želimo, da je tudi v prihodnje 
tako.  Anja Brilej Bohorč

Dan Svetovalnega središča Posavje
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V društvu, katerega osnov-
na naloga je izobraževanje 
v obliki predavanj in stro-
kovnih ekskurzij s spoznava-
njem dobrih praks, so v letih 
svojega delovanja prispeva-
li tudi k bolj urejeni podo-
bi krajev v domači občini, za 
kar si bodo prizadevali tudi 
v prihodnje, je v svojem go-
voru poudarila predsednica 
hortikulturnega društva Jo-
vanka Kranjec.

V okviru društva je pred leti 
začela delovati komisija za 
ocenjevanje zunanje ureje-
nosti hiš, kmetij in krajev-
nih skupnosti, ki je najbolj-
še tudi nagradila s posebnim 
priznanjem. Letos je tretje 
mesto in priznanje za najbolj 
urejeno hišo prejela družina 

Združenje šoferjev in av-
tomehanikov Radeče je bilo 
ustanovljeno leta 1953 z na-
menom, da se poklicni vozniki 
in avtomehaniki povežejo ter s 
svojimi izkušnjami in promet-
no kulturo prispevajo k večji 
varnosti v cestnem prometu. 
»Vloga združenja v pretek-
losti, sedaj in v prihodnosti 
je skrb za čim večjo varnost 
v cestnem prometu, pa tudi 
humanost, prijateljstvo, soli-
darnost in druženje. Mnogim 
med nami šofersko delo po-
meni vsakdanji kruh, da pa 
šoferji varno opravljamo svo-
je delo, nam vsem skupaj po-
magajo avtomehaniki. Oba 
poklica ponujata z razvojem 
tehnike in tehnologije veliko 
izzivov in zanimivosti, naloga 
združenja šoferjev in avtome-
hanikov pa je, da ta pokli-
ca mladim podrobneje pred-

Jubilej hortikulturnega društva 
RADEČE – Pretekli petek je v radeškem kulturnem domu potekala slovesnost ob 50-letnici Hortikultur-
nega društva Radeče, ki je s svojim delovanjem pričelo 15. septembra 1963 kot ena izmed sekcij Hor-
tikulturnega društva zasavskih revirjev. Danes šteje radeško hortikulturno društvo 110 članic in članov, 
njihov zaščitni znak pa je sončnica.

Šušteršič iz Žebnika, za dru-
go mesto Katarina Aubelj iz 
Obrežja pri Radečah in za 

prvo mesto družina Knavs iz 
Radeč. Priznanje za najlep-
še urejeno krajevno skupnost 

je prejela KS Radeče. Po-
sebno priznanje za večletni 
trud urejanja zunanjih povr-
šin je prejela kmetija Žonta 
s Svibnega. Ob visokem ju-
bileju hortikulturnega dru-
štva so prejeli zahvalo Franc 
Slonecki za vzorno urejanje 
poti na radeški grad ter Mar-
ta Novak, Fanika Završnik 
in Vida Ocvirk za dolgoletno 
delo v društvu. 

Spremljajoči kulturni pro-
gram, ki ga je povezovala 
Vesna Močilar, so oblikovali 
učenci in učenke gledališke-
ga krožka OŠ Marjana Nemca 
Radeče pod vodstvom Saše 
Plevel ter godalni orkester 
Strunikat pod umetniškim 
vodstvom Maje Glavač.
  S. Radi

Letošnji prejemniki priznanj Hortikulturnega društva Ra-
deče s predsednico društva Jovanko Kranjec in županjo 
Rafaelo Pintarič

60-letnica ZŠAM Radeče

stavimo in jih navdušimo, tako 
bomo v združenju pridobili 
čim več mladih in strokovnih 
ljudi, da bo Združenje šofer-
jev in avtomehanikov Rade-
če delovalo še naprej uspešno 
in bomo praznovali še kakšno 
obletnico,« je dejal predsed-
nik ZŠAM Radeče Franc Brane 
Zorec, ki se je skupaj z ostali-

mi člani pred nagovorom ude-
ležil svečane povorke, ki se 
je vila od spomenika na rade-
škem trgu do prireditvenega 
prostora ob Savi. Prvi v povor-
ki je bil konstruktor lastne for-
mule (identične pravi formu-
li) in voznik Marjan Gorenjec. 
Sledili so mu vozniki starodob-
nih vozil in uniformirani člani 

ZŠAM vseh enajstih združenj 
celjsko-zasavske regije ob 
zvokih Pihalnega orkestra 
radeških papirničarjev in v sp-
remstvu radeških mažoret.

Navzoče na slovesnosti, ki jo 
je povezovala Katja Čeč, so 
pozdravili tudi županja obči-
ne Radeče Rafaela Pintarič in 
predsednik celjsko-zasavske 
regije Franc Janžič ter pred-
sednik Državnega zbora Repu-
blike Slovenije in predsednik 
Zveze ZŠAM Slovenije Janko 
Veber, ki je bil na prireditvi 
slavnostni govornik. V kultur-
nem programu so poleg godbe 
radeških papirničarjev in ma-
žoret sodelovali še Podgorjan-
ski prijatelji, Kulturno umetni-
ško društvo Brusači, Glasbena 
šola Laško-Radeče ter pevec 
skupine Vera in Originali Ro-
bert Zorec.  S. Radi

Slavnostna povorka ZŠAM Radeče

Okroglice v spomin in opomin 

Občina Radeče zaradi bližajočega se zaključka izgradnje cen-
tralne čistilne naprave zadnje leto pospešeno gradi tudi ka-
nalizacijsko omrežje na širšem območju naselja Radeče. Po-
tem ko je bila ob rekonstrukciji Titove ulice v dolžini skoraj 
dva kilometra na novo zgrajena fekalna kanalizacija, na ka-
tero so priključeni stanovalci, ki živijo neposredno ob ulici, 
se v teh dneh zaključuje tudi izgradnja kanalizacije za oskr-
bo dela naselja Obrežje, o kateri smo že pisali v eni od pre-
teklih številk. 

Pretekli četrtek pa je bil v okviru praznika Občine Radeče 
predan namenu tretji krak kanalizacije, katerega izgradnja 
je potekala v okviru projekta »Cesta za gradom«. Gre sicer 
za rekonstrukcijo dela Titove ulice v dolžini nekaj več kot 
200 metrov. Na omenjenem delu projekta je bilo vgrajenih 
182 metrov meteorne in fekalne kanalizacije, obnovljenih 
200 metrov vodovoda in 50 metrov hišnih priključkov na vo-
dovod, položena je bila cevna kanalizacija za kabelsko te-
levizijo in cevna kanalizacija za bodočo javno razsvetljavo, 
oboje v dolžini 200 metrov. Glede na to, da je bila vsa na-
vedena infrastruktura vgrajena v vozišče ali neposredno ob 
njem, je bil v prej navedeni dolžini na novo urejen tudi ustroj 
tega dela Titove ulice in izvedena asfaltacija. 
Poleg navedenih del pa je bilo v okviru projekta »Cesta za 
gradom« na drugih dveh lokacijah ločeno zgrajenih še 285 
metrov fekalne kanalizacije. 

Izgradnja kanalizacije

»Preteklih dni se danes spo-
minjamo, da bi se iz njih 
učili in nečesa naučili. Pre-
teklosti se ne da izbrisa-
ti, upoštevati moramo zgo-
dovinska dejstva. Napak in 
krivic se za nazaj ne da po-
pravljati. Vsako obtoževa-
nje, kdo je bil in kaj je bil, 
ustvarjajo nove delitve, ki 
sedanji generaciji ne kori-
stijo. So resnice in so laži, 
na katere je treba odgovori-
ti z utemeljenimi dokazi. Ve-
dno pa lahko rečemo, da no-
bena vojna do sedaj ni bila 
pravična, zato skupaj ustvar-
jajmo novo prihodnost – brez 
obtoževanja, brez delitve na 
črne in bele. Skupaj ustvar-
jajmo nov svet dobrih, is-
krenih, pogumnih, odločnih 
in enotnih ljudi. Ne dovoli-
mo, da bi nas karkoli razdva-
jalo. Bodimo ponosni na našo 
preteklost, na naše predni-
ke ter živimo v slogi in miru. 
Razmišljanje o storjenih 
krivicah, ki jih je bilo pre-
več, o maščevanju ne vodi 
v prihodnost, kakršno si že-

Nastop godalnega orkestra 
Strunikat na starem gradu
RADEČE – Letošnje tridnevne splavarske dneve, ki so se odvijali 
prvi vikend v septembru na prostoru ob reki Savi v Radečah, je 
z nastopom popestril godalni orkester Strunikat. V sodelovanju 
s Hortikulturnim društvom Radeče je orkester pripravil na ob-
močju, kjer je nekoč stal grad, blagozvočen koncert. Zbrane, 
ki so se v jasnem prvem septembrskem sobotnem dopoldnevu 
povzpeli na jaso med razvaline nekdanjega radeškega gradu, 
je uvodoma pozdravila predsednica hortikulturnega društva Jo-
vanka Kranjec in še posebej pohvalila Franca Sloneckija, ki - 
tudi s pomočjo svoje žene - vzorno skrbi za pot na grad. Ta je 
bila tudi tokrat zelo lepo urejena, travnik pokošen, klopi pre-
grnjene, dodani cvetlični aranžmaji pa so prostoru dajali do-
datno svežino.  N. V./S. R.

limo. Stopimo skupaj in bo-
dimo ponosni na to, da ži-
vimo v svobodni Sloveniji,« 
je med drugim povedal slav-
nostni govornik Jožef Žni-
darič. Zbrane so nagovorili 
tudi podpredsednica Združe-
nja borcev za vrednote NOB 
Sevnica Breda Drenek So-
tošek, predsednik KS Loka 
Jože Racman in sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk. 

V kulturnem programu, ki ga 

je povezovala Marjana Sle-
menšek, so sodelovali čla-
ni in članice godbe Blanški 
vinogradniki, pevska skupi-
na U3 sevniške univerze za 
tretje življenjsko obdobje, 
učenke in učenci podružni-
ce šole iz Loke pri Zidanem 
Mostu ter učenec OŠ Blan-
ca Blaž Slemenšek. Priredi-
tev je z vojaškimi vozili po-
pestrila tudi Duletova četa. 

 S. Radi

OKROGLICE – Preteklo nedeljsko dopoldne je pri spomeniku padlim partizan-
skim kurirjem v majhni vasi Okroglice pod Lovrencem potekala spominska 
slovesnost s položitvijo venca. Slavnostni govornik je bil predsednik OO De-
SUS Sevnica in sevniški podžupan Jožef Žnidarič. 

Spominska slovesnost je bila dobro obiskana.

KRMELJ/TRŽIČ - 6. septembra 
so se na Gorenjskem predsta-
vili člani krmeljske likovne sek-
cije na povabilo udeleženk in 
udeležencev letošnje Likovne 
kolonije Krmelj iz Tržiča. Raz-
stavo slik, ki so nastajale v le-
tih 2011 - 2013, je odprl tržiški 
župan Borut Sajovic, pozdra-
ve sevniške občine pa je posre-
doval sevniški podžupan Jožef 
Žnidarič. V kulturnem progra-
mu, ki ga je zasnoval in pove-
zoval Rado Kostrevc, je na-
stopil MePZ Dvor na Krki pod 
vodstvom Marjane Dobovšek, 
ki je povezana s Tržičem, Sev-
nico in Krmeljem. Predstavil se 
je Knapec, jamski škrat, ma-
skota OŠ Krmelj. Turizem v 
sevniški občini je gostom pred-
stavil vodja sevniške turistič-
ne agencije Doživljaj Zdravko 
Remar. Srečanje ljubiteljev li-
kovne umetnosti Gorenjske in 
Dolenjske se je zaključilo s pri-
jetnim druženjem ob dolenj-
ski kapljici, pred tem pa še z 
ogledom mesta. 
 A. H./S. R.

Krmeljčani 
v Tržiču

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

RADEČE – Ob 60-letnici delovanja je Združenje šoferjev in avtomehanikov Radeče 8. septembra pripravilo 
posebno slovesnost, ki je bila hkrati tudi proslava ZŠAM celjsko-zasavske regije ob prazniku šoferjev. 
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Frizerstvo je osrečevanje
Jožica Budič, ki že sko-
raj dvajset let vodi Fri-
zerstvo hair-StYle, je 
že kot petletna deklica 
sklenila, da bo njeno 
poslanstvo frizerstvo: 
„V tistem obdobju sem 
bila čudno postrižena, 
ker baje nisem bila pri 
miru, in od razočaranja 

nad podobo v ogledalu sem trdno sklenila, da bom strigla ljudi in jih 
osrečevala!“ Prave spodbude je bila deležna od nekdanje mentori-
ce in šefice irene pavičič: „Njej sem danes še posebno hvaležna za 
vse urice truda, razumevanja, veselja in seveda predvsem znanja, ki 
mi ga je dala v tem lepem poklicu.“ Druga dva sokrivca, da je mla-
da lahko pričela z delom, pa sta bila Jožicina starša, ki sta ji naredi-
la prvi frizerski salon doma in ji s tem dala možnost, da svojo pod-
jetniško pot začne. 

Po dveh letih dela v domačem salonu jo je želja gnala stran od var-
nega zavetja: „Zelo mlada in z velikim kreditom sem opremila nov 
salon, zaposlila dve frizerki in s polno mero optimizma zakorakala 
na težko pot, ki pa me je izpolnjevala v moji notranjosti.“ S to odlo-
čitvijo je sicer prizadela svoje starše, kar jo je dolgo obremenjeva-
lo, a to je bila njena pot in sanje, katerim se ni bilo moč upreti. Izre-
dno pomembna pa so bila izobraževanja v tujini: „Milano, Nemčija 
in nazadnje Pariz so bila moja mesta učenja in inspiracij. Sedem let 
nazaj pa sva z možem, ki je verjel v moje sanje, zgradila nov, velik 
salon.“ Tam danes dela ekipa mladih deklet po duši in srcu. Jožica, 
renata in katja se zelo trudijo za zadovoljstvo strank. To je ključnega 
pomena, kajti v današnjem tempu si vsak posameznik želi in si tudi 
zasluži dobro uslugo: „Frizerski poklic pa ni več omejen le na delo, 
ampak zahteva veliko več - prijazen sprejem, svetovanje, razvajanje, 
dobro opravljeno storitev, kvaliteten material in dobro ceno. Poleg 
modnega striženja, barvanja, oblikovanja svečanih pričesk nudimo 
velik asortima neg za lase in lasišče, make up za vse priložnosti, ra-
dio frekvenco za nego obraza in telesa, vibracijsko vadbo green pla-
te in savno. V teh kriznih časih nismo pozabili na naše mlade - dijake 
in študente. Pripravili smo ponudbo, dosegljivo njihovem žepu. Za 
vse ostale pa imamo 10 % gotovinski popust.“ Trenutno pripravljajo 
projekt Ostrižimo Slovenijo, ki prinaša 50 gratis striženj: „Ves čas se 
trudimo dati najboljše in ljudem pričarati lep nasmeh ter dobro po-
čutje v naši družbi.“  M. M.

FRIZERSTVO HAIR STYLE, Dvorce 1 A, 8251 Čatež ob Savi 
Tel.: 07 49 64 635, hair-style@siol.net, www.hair-style.si

predstavljamo

PORTOROŽ/KRŠKO - Končal se je 16. festival slovenskega 
filma, ki je bil letos zaznamovan z uspehi mladih avtorjev. 
Žirija v sestavi Hanna A. W. Slak, Olmo Omerzu in Hrvo-
je Hribar je namenila Vesno za posebne dosežke tudi krški 
Luksuz produkciji, kot je utemeljila, „za serijo angažiranih 
dokumentarnih intervencij, v katerih film pripeljejo na ulico 
in ulico v film“. Luksuz produkcija je letos sodelovala kar z 
osmimi filmi; pet jih je bilo prikazanih v tekmovalnem pro-
gramu in še trije v netekmovalnem. V večini gre za filme, 
ki so nastali v okviru delavnice dokumentarnega filma pod 
mentorstvom režiserja Želimirja Žilnika, dva pa sta nastala 
v okviru celoletne Luksuz filmske šole, ki poteka pod men-
torstvom režiserja Borisa Petkoviča. 
Luksuz produkcija že 12. leto deluje v okviru Društva zave-
znikov mehkega pristanka in se kontinuirano ukvarja z medij-
skim usposabljanjem mladih ter jih spodbuja k aktivni parti-
cipaciji preko filma in videa. V različnih projektih, ki so že 
zdavnaj presegli meje lokalnega okolja, vsako leto sodeluje 
prek 150 mladih, ki letno posnamejo prek 70 kratkih filmov.  
Poleg lastne produkcije vsako leto organizirajo tudi Luksuz 
festival poceni filma. Letos bo na vrsti že enajsti festival, ki 
bo 11. in 12. oktobra potekal v prostorih Mladinskega centra 
Krško.  T. Gomizelj/P. P.

POSAVJE - V okviru programa Mladi v akciji so mladi v Posav-
ju dali pobudo za projekt Medgeneracijski most. Sestavili so 
skupino osmih mladih, ki bodo dnevno sprejemali klice sta-
rejših, potrebnih pomoči. Pomagali jim bodo pri vsakodnev-
nih opravilih, po potrebi pa bodo organizirali tudi večje sku-
pne akcije, na primer čiščenje snega ali pospravljanje drv. 
Enkrat mesečno bodo v prostorih Mladinskega centra Krško 
organizirali razne tečaje za uporabno računalnika in mobil-
nega telefona, delavnice in predavanja. Za dobro delovanje 
potrebujejo mlade prostovoljce in čim boljšo prepoznavnost, 
še posebno med starejšimi občani. Vsi, ki želite biti del tega 
projekta ali pa se le seznaniti s problematiko starejših, ste 
vljudno vabljeni na dogodek, ki bo 9. oktobra ob 18. uri v 
prostorih Mladinskega centra Krško. Tam bodo predstavni-
ki lokalnih organizacij predstavili svoje poglede na težave, s 
katerimi se srečujejo starejši. 

Gradijo Medgeneracijski most

Nagrada Vesna Luksuz produkciji

RAŠICA – V organizaciji Javnega zavoda Trubarjevi kraji, Osnov-
ne šole Jurija Dalmatina Krško, Valvasorjeve knjižnice Krško 
in Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar - Podru-
žnice Posavje je bila 13. septembra v idiličnem okolju Trubar-
jeve domačije na Rašici odprta razstava likovnih in literarnih 
del, ki so jih v obdobju 2008 do 2012 v okviru natečaja »Na 

obisku pri Juriju Dalmatinu« ustvarili učenci in učenke posa-
vskih osnovnih in srednjih šol. Na otvoritvi razstave sta priso-
tne pozdravila krška podžupanja Ana Somrak in župan Velikih 
Lašč Anton Zakrajšek. Predsednica SPD Primož Trubar - Podru-
žnica Posavje Alenka Černelič Krošelj je zbranim spregovori-
la o pomenu natečaja za ohranjanje kulturne dediščine posa-
vskega in slovenskega prostora. Razstavo je odprl predsednik 
Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar Viktor Ža-
kelj. Kulturni program so pripravili učenci krške osnovne in 
glasbene šole, za pogostitev pa so poskrbele članice Društva 
podeželskih žena Velike Lašče. P. B.

Ravnatelj senovske šole Vin-
ko Hostar je poudaril, da si 
prizadevajo na šoli doseči, 
da bi imeli otroci v odrašča-
jočem obdobju, ko jih večina 
več prostega časa preživi pred 
računalniki in televizijo kot v 
naravi, čim več stika z njo, da 
začutijo njen pomen, varstvo 
okolja, medsebojnega sodelo-
vanja, se podučijo o ekološki 
pridelavi in njenem pomenu 
za zdravje, prehrambeni veri-
gi: „Šolski eko vrt in učilnica 
na prostem sta prijetna in ču-
dovita popestritev šolske oko-
lice in zanimiv učni prostor za 
otroke, mesto za spoznavanje 
rastlin, pridelkov, vrtnih prebi-
valcev, procesov v naravi, kot 
tudi priložnost za rokovanje z 
orodjem in zemljo. Šolski vrt 

Dela posavskih učencev na 
Trubarjevi domačiji

Eko vrt ob 90. obletnici šolstva
SENOVO - V družbi učenke osnovne šole in malčka iz vrtca je poslanec v Državnem zboru RS Franc Bo-
govič 10. septembra na prostoru za OŠ XIV. divizije Senovo, na kateri v letošnjem letu obeležujejo 90. 
obletnico šolstva v kraju, odprl šolski eko vrt in učilnico na prostem. Otvoritve se je udeležilo tudi ve-
liko staršev, predstavnikov domačih podjetij in ostalih krajanov, krajši kulturni program pa so oblikova-
li učenci šole in vrtičkarji.

je tudi sodoben učni in vzgojni 
pripomoček. Z njim lahko obo-
gatimo učenje pri prav vsakem 
predmetu. Pouk naravoslov-

ja, pa tudi tujega jezika, ma-
tematike ali drugih predme-
tov, bo ob uporabi vrta bolj 
nazoren in zanimiv. Tako bo-

sta eko vrt in učilnica na pro-
stem postala sestavni del ži-
vljenja in dela na naši šoli in v 
našem vrtcu.“ Franc Bogovič 
je ob tem dejal, da se z ure-
ditvijo vrta senovska šola pri-
družuje že preko sto šolam s 
tovrstnimi vrtovi po Sloveniji, 
na katerem bodo učenci lah-
ko spoznavali in sledili proce-
su sajenja in vzgoje rastlin ter 
njihovih plodov od vrta do kro-
žnika, menil pa tudi, da bi bilo 
smotrno razmisliti tudi o ure-
ditvi mestnega oziroma kra-
jevnega vrta in tega ponudi-
ti v obdelavo zainteresiranim 
krajanom, ki prebivajo v več-
stanovanjskih objektih in ni-
majo možnosti pridelave pri-
delkov na svoji zemlji. 
 B. Mavsar

Otvoritveno slovesnost so s programom popestrili seno-
vski učenci in otroci iz vrtca, zadaj ravnatelj Vinko Hostar. 

PIRAN/KRŠKO - Krška ljubiteljska likovna umetnica Branka 
Pirc, ki je tudi predsednica Društva likovnih umetnikov OKO, 
je na letošnjem Ex-tempore Piran dosegla zavidljiv uspeh. 
Bila je namreč nominirana med sedem finalistov za preje-
mnike najvišje nagrade. Slikarski Ex-tempore Piran je star 48 
let in je najstarejši evropski slikarski ex-tempore z nepreki-
njenim delovanjem, kateremu se je pred 14 leti pridružil še 
kiparski ex-tempore. Mednarodna strokovna žirija je glavno 
nagrado Grand prix slikarskega Ex-tempora Piran 2013 izbra-
la med 256 oddanimi likovni deli, tako da je najprej izbrala 
83 likovnih del v konkurenco za nagrade - med njimi je bilo 
poleg njenega dela tudi delo še ene članice društva, Milene 
Roštohar (teh 83 del bo razstavljeno v Mestni galeriji v Pi-
ranu do konca oktobra 2013) - ter nato nominirala sedem fi-
nalistov, ki jim je podelila častna priznanja. Med temi fina-
listi je bilo tudi ime Branke Pirc. Nominirana je bila za delo 
z naslovom »Salarium argentum«. Gre za risbo formata 53 
x 70 cm v tehniki pero risbe (tuš). Grand prix je prejel Jan-
ko Kastelic, Grand prix ex-tempore keramike pa italijanski 
umetnik Ruggiero Carlesso. Za tako lep uspeh umetnici is-
kreno čestitamo. M. Marinčič

Mednarodni uspeh Branke Pirc

- čebulnice tulipanov
  - resa in ostale trajnice

- velika izbira nagrobnega peska vseh   
  debelin in barv
   - lončne krizanteme

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

AKCIJA
THUYA SMARAGD

AKCIJA
MAČICA SADIKA

PIJAVŠKO - Vsako tretjo nedeljo v septembru na Pijavškem 
praznujejo vaški praznik sv. Križa. 15. septembra so se tako 
vaščani Spodnjega, Srednjega in Gornjega Pijavškega v po-
poldanskem času zbrali ob vaški kapeli sv. Križa, kjer je bila 
sveta maša, ki sta jo darovala krški župnik Alfonz Grojzdek 

in domači župnik Jože Brilej, spremljala pa sta jo cerkvena 
pevska zbora Krško in »Sveti duh« Veliki Trn. Po maši je Janja 
Kožar zaigrala na diatonično harmoniko, nato pa je predse-
dnik Vaškega odbora Pijavško Alojz Božič podelil priznanja 
najbolj zaslužnim vaščanom in zahvalo domačemu župniku. 
Po zaključenem programu je sledilo sproščeno druženje va-
ščanov s pogostitvijo.  M. Merlin

Praznik sv. Križa na Pijavškem

Vaščani so se zbrali pri kapeli sv. Križa.

Kultura v Posavju
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DOLENJSKE TOPLICE – Medijska hiša Dnevnik je 12. septem-
bra v Dolenjskih Toplicah razglasila dolenjsko-posavsko gaze-
lo 2013. Najhitreje rastoče podjetje v regiji in drugi finalist 
izbora za naziv zlata gazela 2013 je šentjernejsko podjetje 
L-Tek Elektronika, ki je preteklo leto s 60 zaposlenimi ustva-
rilo 5,2 milijona evrov prihodkov. Ob šentjernejskem izdelo-
valcu elektronskih komponent sta bili nominirani še semiško 
podjetje Cablex Plastik ter ribniški Yaskawa Ristro.
  P. P.

Gazela je LTek Elektronika

LJUBLJANA - Skupina Holding Slovenske elektrarne (HSE), v ka-
teri je v 32 družbah zaposlenih 3.900 ljudi, je po poročanju re-
vije slovenskega elektrogospodarstva Naš stik v letu 2012 izbolj-
šala vse ključne poslovne kazalce. Tako je z doseženim čistim 
prihodkom od prodaje v višini milijardo 807.655 milijonov evrov 
primerjalne rezultate iz leta 2011 presegla za 36 odstotkov, za 
23 odstotkov je presegla tudi leto prej doseženi dobiček in za 
12 odstotkov povečala dodano vrednost na zaposlenega. Po-
dobni podatki veljajo tudi za družbo HSE, pri čemer so se čisti 
prihodki od prodaje lani v primerjavi z letom 2011 povečali za 
kar 42 odstotkov, prodanih je bilo za 32 odstotkov več električ-
ne energije, dodana vrednost pa se je povečala za 14 odstot-
kov. Družbe iz skupine HSE so lani proizvedle tudi za tri odstot-
ke več električne energije, količinska prodaja na domačem in 
tujih trgih pa se je povečala za 28 odstotkov.  P. P.

Za skupino HSE uspešno leto 2012

SEVNICA - V Kulturni dvorani Sevnica je Območna obr-
tno-podjetniška zbornica (OOZ) Sevnica 13. septembra pri-
pravila za svoje člane podjetniški večer, na katerem je 
prisotne seznanila z novimi storitvami in dodatnimi ugo-
dnostmi za obrtnike in male podjetnike. 

Predsednik OOZ Sevnica Drago 
Krošelj je v svojem govoru po-
udaril pomen združevanja obr-
tnikov v enotno organizacijo in 
povedal, da je cilj OOZ Sevni-
ca obdržati in nuditi ugodno-
sti tistim članom, ki imajo ja-
sno opredeljene poslovne cilje 
in razumejo vlogo zbornice ter 
potrebo po zbornici kot sitemu 
zastopanja in poslovne podpore. 
Menil je, da prostovoljno član-
stvo v zbornicah ne pripomore k 
rasti gospodarstva ali k razbre-
menitvi podjetnikov, kot to ar-
gumentirajo predstavniki politi-

ke. V državah, kot na primer Avstrija in Nemčija, kjer je zbornični 
sistem organiziran kot obvezen, so podjetniki bolj zaščiteni in 
jih je kriza manj prizadela. OOZ Sevnica, ki obstaja že 38 let, 
je v času prehoda na novo, prostovoljno obliko združevanja za-
čela z novim načinom dela, ki omogoča članom zbornice, da vse 
uredijo na enem mestu – od začetnega svetovanja do registraci-
je obrti oz. podjetja, kadrovskega servisa, računovodstva, upra-
vljanja terjatev in ostale strokovne podpore ter izobraževanja. 
Na t. i. podjetniškem večeru so bile predstavljene tudi bonite-
te, za katere se je OOZ Sevnica dogovorila za člane pri raznih 
družbah. Trenutno gre za pet partnerjev iz Posavja, ki so ponu-
dili popuste za člane OOZ Sevnica, ki jih sicer ne bi mogli dogo-
voriti sami. To so Posavc d.o.o., Sava avto d.o.o, notar Zdravko 
Groboljšek, Aristotel Medicinski center d.o.o, in Medicinski cen-
ter Željko Halapija d.o.o. Dobro obiskan dogodek sta na simpa-
tičen način soustvarjala voditeljica Bernarda Žarn in komik Ma-
tjaž Javšnik.  A. Pečnik

Podjetniški večer OOZ Sevnica

Predsednik OOZ Sevnica 
Drago Krošelj 

LJUBLJANA/POSAVJE – Gospodarska zbornica Slovenije je 17. 
septembra v okviru dneva inovativnosti podelila nacionalna 
priznanja za najbolj inovativna podjetja in inovatorje v pod-
jetjih in javno raziskovalnih zavodih. Podeljeni sta bili dve di-
plomi, devet bronastih, 20 srebrnih in enajst zlatih priznanj, 
med nagrajenci pa so bila tudi tri posavska podjetja: podje-
tje Kovis d.o.o. je prejelo zlato priznanje za kolesni zavorni 
disk brez vijačne pritrditve, podjetje Armat d.o.o. srebrno 
priznanje za fasadni sistem ArtDesign, podjetje TPV d.d., PE 
Brežice pa bronasto priznanje za rezalno gubalni liniji IBK 18 
in 35. V okviru prireditve je potekala tudi konferenca o po-
menu neopredmetenih sredstev, saj se v zadnjih letih inve-
sticije vanje v podjetjih močno povečujejo, kar predstavlja 
pomemben vir njihovih sredstev pri razvoju in zagotavljanju 
konkurenčne prednosti. Slavnostna govornika na svečanem 
dogodku sta bila predsednik RS Borut Pahor in predsednik 
GZS mag. Samo Hribar Milič. P. P./vir: GZS

Kovisu zlato, Armatu srebrno
in TPV bronasto priznanje

CELJE/KRŠKO - Območna obrtno-podjetniška zbornica Kr-
ško je v času Mednarodnega obrtnega sejma v Celju 16. 
septembra predstavila poslovno sodelovanje med Krškim 
in Zagrebom. 

V času nekdanje skupne države so krški obrtniki in podjetniki v 
večjem odstotku poslovali pri sosedih na Hrvaškem, osamosvoji-
tev pred več kot 20 leti pa je pomenila izgubo večjega dela hr-
vaškega trga. Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško se je 
pred dvema letoma odločila, da je potrebno obrtnikom in podje-
tnikom pomagati pri premagovanju vsesplošne gospodarske kri-
ze, in sicer s prodorom na tuje trge. Geografsko in emocionalno 
Krškemu najbližji je hrvaški trg, zato so na zbornici obudili stike 
s kolegi iz Zagreba. Lanskega decembra je bil podpisan spora-
zum o poslovnem sodelovanju med Območno obrtno-podjetni-
ško zbornico Krško, Zavodom obrtnikov in podjetnikov Posavje 
ter Obrtničko komoro Zagreb. Zapisana določila iz sporazuma so 
partnerji pričeli aktivno izvajati: skupaj so se prijavili na razpis 
IPA ter Leonardo da Vinci – partnerstva, pričeli so z organizira-
njem poslovnih dogodkov, v naslednjih mesecih pa bodo izvedli 
srečanja zainteresiranih podjetnikov iz obeh držav. 
  
Kot prvi večji projekt so na MOS-u predstavili skupni spletni 
portal krških in zagrebških obrtnikov www.obrt.eu, za katerega 
upajo, da bo postal skupni spletni portal slovenskih in hrvaških 
obrtnikov in podjetnikov ter bo predstavljal ključno vez med Slo-
venijo in Hrvaško. Tovrsten skupen spletni portal je edinstven na 
našem prostoru in eden prvih tovrstnih portalov v Evropi. Vse-
boval bo vse potrebne podjetniške informacije s Hrvaške in Slo-
venije (kako odpreti podjetje, podružnico, izvajanje storitev v 
obeh državah, zakonodajni okvir obeh držav …). Najpomemb-
nejša pridobitev portala je ponudba in povpraševanje, ki bo 
priključeno na vse evropske in svetovne poslovne portale in bo 
vsebovalo profil podjetja s ponudbo, v naslednji fazi pa predvi-
devajo, da bo preko njega omogočeno spremljanje zalog izdel-
kov in spletno naročilo. Spletni portal ponudbe in povpraševanj 
ne bo namenjen samo krškim in zagrebškim obrtnikom in pod-
jetnikom, pač pa vsem zainteresiranim podjetnikom iz Sloveni-
je, Hrvaške in tujine. Spletna stran bo večjezična, sprva v slo-
venščini in hrvaščini, kasneje pa tudi v nemščini in angleščini. 
Kot pravijo krški obrtniki in podjetniki, je to idealna poslovna 
priložnost, ki jo morajo izkoristiti, saj rek »priložnost zamuje-
na, ne vrne se nobena« še kako velja.
 Janja Starc/P. P.

Krški obrtniki obnavljajo 
poslovno sodelovanje z Zagrebom

Po besedah direktorja 
podjetja Infra mag. Voj-
ka Sotoška trenutno naj-
večja aktivnost v sklopu 
gradnje HE Krško pote-
ka v okviru projekta Za-
ton v Krškem, kar zago-
tovo lahko opazijo tudi 
občani. Gre za investici-
jo, ki pomeni zaključeva-
nje poplavne varnosti sa-
mega mesta Krško in je 
razdeljena v dva sklopa. 
V enem svoj projekt, ki 
ni toliko vezan na poplav-
no varnost, izvaja Občina 

Krško, drugi del te investicije pa je torej poplavna 
varnost, za katero bo poskrbelo podjetje Infra. „V 
letošnjem letu se je začela rekonstrukcija protipo-
plavnega zidu in zaključevanje poglabljanja struge 
reke Save, v naslednjem letu pa se načrtuje še gra-
dnja črpališča na mikrolokaciji v bližini cestnega pri-
ključka Dalmatinove ul. s cesto G1-5 , ki bo name-
njeno prečrpavanju zalednih voda v Savo pri visokih 
vodah,“ pojasnjuje Sotošek in dodaja, da bodo, kar 
zadeva investicij glede izgradnje HE Krško, dokončali 
še tekoče projekte. Na območju Brestanice je to ure-
ditev Zasavske ceste, Kantalona oz. Šutne ter plato-
ja pri brestaniški železniški postaji, ki bo namenjen 
parkiranju vozil. Kot poudarja direktor Infre, se ta 
projekt sicer še ni pričel, ker je predhodno potrebno 
dokončati postopke pridobivanja zemljišča s strani 
Slovenskih železnic. Iščejo tudi nadomestno rešitev, 
vendar v tem trenutku zaradi dolgotrajnih postopkov, 
tudi pridobivanja finančnih sredstev, projekt teče po-
časi. Zaključek v okviru izgradnje HE Krško pa bo re-
konstrukcija ceste Brestanica–Sotelsko–Videm, ki naj 
bi se predvidoma začela v letu 2015. Urejeni bodo 
tudi vsi prehodi za pešce z uporabo prepustov pod 
železniško progo in novo obvoznico na levi strani ce-
ste od Sotelskega do Vidma. 

Kar zadeva aktivnosti v okviru izgradnje HE Brežice, so 
že izbrali projektanta. Gre za podjetje IBE d.d., sveto-
vanje, projektiranje in inženiring, ki je z Infro že sode-
lovalo pri projektiranju HE Boštanj in Blanca. Sicer pa, 
kot razlaga Sotošek, začetek gradnje infrastrukturnega 
dela HE Brežice načrtujejo proti koncu leta 2014, do ta-
krat pa bodo morali pridobiti vsa manjkajoča zemljišča 
in projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja ter iz-
vesti postopek javnega naročila za izbor najugodnejše-
ga izvajalca gradbenih del. To pomeni, da naslednje leto 
uslužbence Infre čaka precej administrativnega dela in 
postopkov. 

V sklopu gradnje HE Boštanj in HE Blanca je zgraje-
na infrastruktura v uporabi, dokončati morajo postop-
ke prenosa lastništva na Republiko Slovenijo. V okvi-
ru HE Boštanj bodo v naslednjem letu začeli s sanacijo 
in zaščito naselja Dvorec pri Kompolju. „Trenutno smo 
v fazi projektiranja in podpisovanja pogodb. Nekate-

ri objekti so ostali še odprti zara-
di predhodnih nerešenih postop-
kov okoli pridobivanja služnostnih 
pravic in pogodb lastnikov zemljišč 
oziroma objektov. Večjih posegov 
sicer ne načrtujemo, razen vzdrže-
vanj pritokov, čiščenja zadrževalni-
kov in popravila poškodb, ki nasta-
nejo na brežinah pri visokih vodah,“ 
še pojasnjuje Sotošek in dodaja, da 
je enako vzdrževanje značilno tudi 
za HE Blanca. Poleg tega morajo tu 
dokončati še nekatere športno-re-
kreacijske površine in večnamen-
ske poti, ki se uporabljajo tako za 
gradbene namene kot tudi za ko-
lesarjenje, sprehode itd. s strani 
občanov. Letos jih čaka še sanaci-
ja drče za prehod rib na reki Mirni, 
saj morajo obstoječo drčo rekon-
struirati, da bo prehod rib potekal 
normalno.
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Glavnina aktivnosti namenjena 
gradnji infrastrukture pri HE Krško
Javno podjetje Infra d.o.o. v tem trenutku svoje aktivnosti usmerja v zaključevanje gradnje infrastrukture pri HE Krško. Poleg 
tega v tem času tečejo postopki podpisovanja pogodbe za pridobivanje tehnične dokumentacije v okviru HE Brežice, zaključujejo 
pa se tudi ureditve pri HE Boštanj in Blanca.

Direktor Infre mag. Vojko 
Sotošek

Pripravljalna dela za izvedbo ureditve Zatona

Nadomestni habitat v spodnjem delu Pijavškega polja

ČATEŽ OB SAVI - Na zaključku izbora »Naj kamp 2013«, ki 
je potekal 21. septembra v Marini Portorož v sklopu sejma 
navtike in karavaninga Bonaca, je v kategoriji Najboljši slo-
venski večji kamp prvo mesto znova osvojil kamp Term Ča-
tež. Čateški kamp je hkrati že četrto leto zapored po ocenah 
ADAC-a tudi najboljši kamp v Sloveniji, priznano belgijsko 
kamp združenje Touring pa je kampu Term Čatež tudi letos 
podelilo znak priporočila Touring 2013.

Nova priznanja za čateški kamp
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BREŽICE – Ob Evropskem tednu mobilnosti je Občina Bre-
žice za petošolke in petošolce brežiških osnovnih šol pri-
pravila likovni natečaj na temo mobilnosti za čistejši zrak 
z namenom ozaveščanja za zmanjševanje onesnaženosti. 

Župan Ivan Molan se je na odprtju razstave vsem udeležencem 
natečaja zahvalil za sodelovanje in dejal, da so pogosto mladi 
tisti, ki s svojimi dejanji za čistejše okolje dajejo zgled odra-
slim. Izbrana likovna dela bodo razstavljena v prostorih Občine 
Brežice do konca meseca novembra, kjer si jih je mogoče ogle-
dati v času uradnih ur.
Ker gresta kolesarjenje za čistejši zrak in čelada za varno ude-
ležbo v prometu z roko v roki, je župan Ivan Molan vsem pred-
stavnikom sodelujočih šol izročil kolesarske čelade. Vsaka od 
osmih osnovnih šol je tako prejela pet čelad, ki bodo upora-
bljene v sklopu priprave petošolcev na kolesarski izpit. Učenke 
in učenci so si po glasbeni točki, za katero so poskrbela dekleta 
iz pevskega zbora Osnovne šole Brežice pod mentorstvom Zin-
ke Škofca, v spremstvu ravnateljic in mentorjev ogledali raz-
stavo, sledilo je druženje ob prigrizku na sončni ploščadi pred 
stavbo Občine Brežice. 

Pločnik Velike Malence
Območje Velikih Malenc pred-
stavlja zelo bogato arheolo-
ško območje, kar je botrova-
lo obsežnejšim pripravljalnim 
delom (arheološkim raziska-
vam) pred samo gradnjo ploč-
nika v primerjavi z drugimi 
območji. Sredstva s postav-
ke za izvedbo celotne trase 
pločnika so bila zato v viši-
ni skoraj 90.000 € namenje-
na samo arheološkim raziska-
vam, ki so se izvajale v zelo 
velikem obsegu v letih 2010 in 
2011, ker je občina morala za-
dostiti zahtevam zakonodaje. 
Nadalje so bila sredstva v vi-
šini cca. 22.000 € namenjena 
izdelavi projektne dokumen-
tacije za celotni potek ploč-
nika (osnovna dokumentacija 
v letu 2009 in dopolnitev do-
kumentacije v letu 2012). V 
letu 2011 je bil zgrajen oporni 

Pregled izvedenih investicij po KS skladno 
z dogovorom z MORSom v letih 20072013
Pojasnilo Občine Brežice bralcu in bralki, ki sta ju zanimala projekta pločnik Velike Malence in avtobu-
sno postajališče na Borštu. 

zid na območju pod pokopali-
ščem in del pločnika. Stroški 
gradnje, nadzora, zapore ce-
ste, varnostni elaborati ipd., 
ki jih zakonodaja predpisu-
je, so znašali cca. 41.000 €. 
V letu 2012 se je izvedla par-
celacija zemljišč, ki je znaša-
la cca. 2.000,00 €. Realizacija 
pločnika (gradnja) poteka fa-

zno, zato se bo v prihodnosti 
skladno z zmožnostmi občin-
skega proračuna zgradil celo-
ten pločnik od Velikih Malenc 
do priključka k mostu čez 
Krko na začetku Krške vasi. 
Ker so bila za dokončanje iz-
vedbe celotne trase načrto-
vana sredstva Ministrstva za 
obrambo RS, bo sedaj Obči-
na Brežice morala sama zago-
toviti sredstva za celotno in-
vesticijo.  

Avtobusno postajališče Boršt
Sredstva v višini 23.520 €, ki 

so prikazana v tabeli »Pregled 
investicij po KS skladno z do-
govorom z MORS v letih 2007-
2013« pri naslovu »Izgradnja 
AP Boršt«, so bila jeseni leta 
2010 porabljena za izdelavo 
projektne dokumentacije za 
izgradnjo avtobusnega posta-
jališča na Borštu in ne dejan-
ske izgradnje. Postavka, ki je 
namenjena za izvedbo celo-
tnega projekta, se od samega 
začetka imenuje »Izgradnja 
AP Boršt« in zajema vse aktiv-
nosti, potrebne za izgradnjo, 
čeprav do te fizično še ni pri-
šlo. Iz projektne dokumentaci-
je izhaja, da je gradnja dveh 
avtobusnih postajališč vredna 
224.253,01 €. Žal od izdelave 
projektne dokumentacije teh 
sredstev do danes še ni bilo 
moč zagotoviti. Glede na dej-
stvo, da gre za projekt na dr-
žavni cesti izven naselja, bo 
Občina Brežice zaprosila Di-
rekcijo RS za ceste (DRSC), 
da pristopi k izgradnji. Če bo 
DRSC k temu pristopila, bo po-
trebno zagotoviti sredstva v 
državnem proračunu.

Del zgrajenega pločnika v Velikih Malencah

Na podlagi 1. in 16. člena Odloka o preoblikovanju javnega 
zavoda Zavod za šport Brežice (Uradni list RS št. 12/2012 
ter 47/2013) Svet Zavoda za šport Brežice objavlja javni 
razpis za položaj 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA (M/Ž)
"ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE"

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kan-
didati pošljejo priporočeno po pošti v 15 dneh od dneva 
objave v Posavskem obzorniku na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT 
BREŽICE, Ulica bratov Milavcev 18, 8250 Brežice, z oznako: 
‚‘Prijava na javni razpis za direktorja Zavoda za šport Bre-
žice  – Ne odpiraj!‘‘
Celotno besedilo razpisa interesenti najdejo na spletni stra-
ni www.brezice.si – rubrika »Razpisi«.

Zbiranje vlog zaradi suše
Občina Brežice obvešča, da od 17.9.2013 do 30.9.2013 
zbira vloge oškodovancev, ki so imeli škodo zaradi suše v 
letu 2013. Na osnovi predhodnih ocen regijske komisije pri-
dejo v poštev škode na koruzi, travinju, jablanovih nasa-
dih, hruškah, breskvah, soji, poznem krompirju, poznem 
zelju, papriki, paradižniku, fižolu, bučah, ajdi, prosu.
Celotno besedilo obvestila je objavljeno na spletni strani 
občine Brežice www.brezice.si. 

Otroci z likovnim ustvarjanjem 
za čistejši zrak 



Posavski obzornik - leto XVII, številka 20, četrtek, 26. 9. 201310 IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Kr
šk

o

Energetika.NET je 13. septembra v Kristalni palači BTC v 
Ljubljani razglasila energetsko najbolj učinkovite občine v 
Sloveniji. Občina Krško si je v svoji kategoriji srednje ve-
likih občin prislužila zmago, ki potrjuje, da je med tisti-
mi, ki se zavedajo pomena energetske učinkovitosti in s 
svojimi projekti uspešno skrbijo za trajnostno prihodnost 
v svojem lokalnem okolju. 

Župan občine Krško mag. Miran Stanko o prejeti nagradi raz-
mišlja kot o priznanju za dolgoletno delo in trud, da bi bili 
okolju prijazna občina in hkrati čim bolj uspešni na področju 
zniževanja stroškov energetike. »To so razlogi, da so za nami 
številne energetske sanacije javnih objektov, šol, vrtcev; 
med večjimi projekti gotovo izstopa tudi zamenjava sijalk 
na približno 2500 svetilkah javne razsvetljave, možnosti, ki 
jih nudimo za namestitev različnih oblik sončne energije ter 
spodbuda uporabe javnega prevoza, v prid katerega govori 
večletno subvencioniranje mestnega avtobusa,« še poudar-
ja župan. Na podelitvi se je zahvalil tudi lokalni energetski 
agenciji LEAD za uspešno sodelovanje, ki omogoča naš sku-
pen napredek na področju »okoljske inteligence«. 

Predsednik osemčlanske strokovne komisije mag. Boris Su-
čić je v obrazložitvi Občino Krško opisal kot ambiciozno in 
pri tem izhajal iz dejstva, da je krška Občina leta 2010 že 
prejela naslov energetsko najučinkovitejše, kar dokazuje, da 
ne »spi na lovorikah«, pač pa nadaljuje svoje dobro delo in 
se tudi ob vse večji konkurenci na področju učinkovite rabe 
energije uspešno kosa z najboljšimi. 

Uspešnost posameznih občin se ugodno odraža tudi na nivoju 
države, zato so kakovost dela in akcijski načrti lokalnih sku-
pnosti ključnega pomena za skupen uspeh, ali, kot je dejala 
vodja projekta En.občina Mateja Kegel Kozlevčar, »brez lo-
kalnih skupnosti bi država težko dosega cilje, ki si jih je za-
dala na področju energetske učinkovitosti«.

Dobro delo Občine Krško na področju energetske učinkovito-
sti so organizatorji nagradili z nagrado podjetja Solvera Lynx, 
ki vključuje storitve upravljanja z energijo. 

Pljuča mestu
Simbolična akcija občinske uprave Občine Krško in Medob-
činskega inšpektorata-SPO je na novi rekreacijski poti na le-
vem bregu Save poskrbela za sajenje grmovnic, ki bodo sku-
paj s skoraj 90-imi drevesi na tem območju del zasaditve, 

ki jo je zasnoval krajinski arhitekt Roman Stopar iz družbe 
HPG Brežice. Simbolično dejanje je sporočilo mestu in lju-
dem, da lahko tudi posamezniki veliko storijo za kakovost 
naravnega okolja in boljši zrak. 

Osveščanje za več prometne varnosti
V Športni dvorani Šolskega centra Kr-
ško-Sevnica so številni mladostniki, kar 
700 jih je bilo, prisluhnili predavanju o 
razkoraku med tem, kar o prometu vemo, 
in tem, kako se v prometu vsak dan ob-
našamo. Sledil je praktični prikaz v cen-
tru varne vožnje Raceland v Vrbini. Ve-
lik zgled mladim predstavljajo starši, ki 
so na zanje organiziranem predavanju od 
moderatorjev Zavoda Varna pot izvedeli, 
kako pomembno je, da znajo sami pra-

vilno ravnati v vsakodnevnih prometnih situacijah. Šele ko 
bodo ustrezno poskrbeli za lastno varnost, bodo lahko svo-
jim otrokom predstavljali dober zgled.

Gibanje za zdravje
Evropski teden mobilnosti nas 
je spodbudil tudi h gibanju. Na 
novi rekreacijski poti ob Savi je 
v sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Krško potekalo zdrav-
stveno preverjanje telesnega 
stanja. Občani in občanke so 
opravili preizkus telesne zmo-

gljivosti in se z zdravstvenimi delavkami posvetovali o nači-
nih za izboljšanje zdravja in počutja. 

Kolesarjenje in predaja prvih električnih koles
Na mednarodni dan ko-
lesarjev so se številni os-
novnošolci iz krške, bre-
žiške in sevniške občine 
v spremstvu predstavni-
kov vseh treh lokalnih 
skupnosti podali na me-
dobčinsko kolesarjenje, 

s simboličnim startom na novi rekreacijski poti na levem bre-
gu reke Save, ki je za tek, hojo in kolesarjenje zaživela le-
tos. Ob tem so bila namenu predana tudi električna kolesa, 
namenjena turistom in lokalnem prebivalstvu na območju ob-
čine Krško. S slednjimi razpolaga Turistično društvo Bresta-
nica in se trenutno nahajajo pri Gostišču Ribnik v Brestanici.

Nova kolesarnica pred Občino Krško
Med konkretnimi 
ukrepi, ki prispe-
vajo k manjše-
mu prometnemu 
onesnaževanju in 
spodbudi »zele-
ne mobilnosti«, 
je tudi nova po-
krita kolesarnica 
pred Občino Krš-
ko in električno 
kolo, ki je po no-
vem del voznega 
parka občinske 

uprave in prevozno sredstvo za premoščanje krajših razdalj. 
Gre za simbolično pridobitev, ki pomeni prispevek k varovan-
ju okolja in spodbudo, da bi kolesa v vsakdanjem življenju 
pogosteje uporabljali.

Novo stojalo za kolesa v Brestanici 
Simboličen do-
prinos k razvoju 
kolesarstva da-
jejo tudi kole-
sarska stojala, 
saj z možnost-
mi urejenega 
parkiranja spo-
ročajo, da so 
kolesarji do-
brodošli in da 

je poskrbljeno tudi zanje. Poleg kolesarnice pred Občino Kr-
ško ima novo stojalo za kolesa tudi Krajevna skupnost Bre-
stanica. Pridobitev so izdelali in Občini podarili učenci Šol-
skega centra Krško-Sevnica. 

S kakšnimi ovirami se v Krškem srečujejo gibalno ovirani?
Prijazno mesto je tudi 
mesto, ki ima čim 
manj ovir, ki onemo-
gočajo dostop in mo-
bilnost gibalno ovira-
nim osebam. OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja je 
ob pomoči učencev OŠ 
Jurija Dalmatina Kr-
ško preverila dosto-
pnost mestnih poti in 

javnih objektov za gibalno ovirane in možnost uporabe jav-
nega prometa. Z izsledki so seznanili župana Mirana Stan-
ka, ki je dejal, da se bo Občina v svojih načrtih trudila, da 
bi bilo mesto čim bolj prijazno tudi vsem tistim, ki se v svo-
jem življenju soočajo z gibalnimi ovirami.

V mestu brez avtomobila
Kako je ži-
veti v me-
stu brez av-
tomobila, so 
prejšnji pe-
tek izkusi-
li občani na 
levem bregu 
Save, kjer je 
bila za pro-
met zaprta 
Cesta 4. juli-
ja na Vidmu. 

Ulica se je spremenila v ustvarjalno prizorišče, kjer smo sre-
čali številne otroke iz različnih osnovnih šol in vrtcev obči-
ne Krško. Otroci so skozi ustvarjalne dejavnosti voznikom 
sporočali svoje želje v prometu, ogledali pa so si lahko tudi 
delo policistov in mestnih redarjev, ki so jim nazorneje po-
kazali vse, kar storijo za varnost v cestnem prometu. Obča-
nom in občankam je bil ta dan na voljo tudi brezplačen me-
stni avtobus. 

Rajanje z Romano Krajnčan
Otroci si bodo 
lahko evrop-
ski teden mo-
bilnosti v 
Krškem zapo-
mnili po vese-
lem druženju 
s priljublje-
no pevko Ro-
mano Krajn-
čan, ki je na 
ploščadi pred 

Kulturnim domom razveselila množico najmlajših. Zabava 
je bila živahna in polna simpatičnih pevskih sporočil, ob ka-
terih so se otroci prijetno razživeli. Pevski nastop je zaklju-
čil ogled razstave najboljših del likovnega in literarnega na-
tečaja osmih osnovnih šol v občini Krško, ki so ustvarjali na 
temo "Vaš korak za čistejši zrak."

Rekreirali Krško
Za zaključek aktivnega tedna je po-
skrbel Triatlon klub Krško, ki je na 
novi rekreacijski poti ob reki Savi 
organiziral eno od vse bolj prilju-
bljenih športnih aktivnosti - tek. 
Udeležili so se ga otroci in vsi tisti, 
ki so svoje tekaške sposobnosti že-
leli preizkusiti na osem kilometrov 
ali na krajši 3,5 km dolgi trasi.

Zbiranje vlog za prijavo škode zaradi 
posledic suše v letu 2013 

Občina Krško obvešča, da bo do 30. septembra zbira-
la vloge oškodovancev, ki so v letu 2013 na kmetijskih 
kulturah utrpeli škodo zaradi suše. Zbiranje vlog pote-
ka na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje. 

Prosimo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki jim je 
suša na kmetijskih kulturah povzročila več kot 30-odstotno 
škodo. Pogoj je tudi, da so prijavitelji vpisani v register kme-
tijskih gospodarstev oz. imajo tako imenovani KMG-MID. Po-
goj za prijavo je velikost površine zemljišč, ki mora biti večja 
od enega hektarja primerljivih kmetijskih površin.
Vlogo je mogoče oddati v:
• ponedeljek, torek, četrtek: od 8. ure do 14.30 ure,
• sreda: 8. ure do 16.30 ure,
• petek: 8. ure do 12.30 ure.

Potrebno je, da oškodovanci prijavi priložijo subvencijsko 
vlogo za leto 2013, in sicer obrazec A in D. Prijava škode se 
šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic na-
ravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno nesrečo, v kateri 
je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo 
sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu in spreje-
la predpisan program odprave posledic škode.

Občina Krško, energetsko najbolj 
učinkovita občina v kategoriji 
srednjih slovenskih občin

Direktor LEAD Janko Uršič, direktorica občinske uprave ob-
čine Krško Melita Čopar, župan mag. Miran Stanko in stro-
kovni sodelavec za gospodarske javne službe Matjaž Pirc

Zanimive spodbude »zelene mobilnosti« 
Pobuda evropskega tedna mobilnosti je prejšnji teden v občini Krško poskrbela za veliko živahnosti in 
mnogo pozitivnih sporočil, s katerimi je lokalna skupnost želela spodbuditi spremembe naših življenj-
skih navad in prispevati k pozitivnim premikom v okolju. Nekatere spodbude »zelene mobilnosti« izpo-
stavljamo v nadaljevanju. 

Občina Krško se vsem, ki so se vključili v organizacijo števil-
nih aktivnosti tokratnega evropskega tedna mobilnosti, za-
hvaljuje za pripravljenost sodelovanja in ideje, s katerimi 
so prispevali k spremembam na bolje na področju prometa, 
okolja in zdravega načina življenja.

Več foto utrinkov in podrobnosti dogajanja si oglejte na 
www.krsko.si

POT DO SREČE OBSTAJA 
LAS Krško, MC Krško in KD Krško vabijo na brezplačno 
predavanje v ciklu Pot do sreče obstaja. Tokrat bo v go-
steh Mojca Pompe Stopar, spec. ZDT, z Zavoda IZVIR in 
strokovna sodelavka DI Zaupanje iz Sevnice. Predavanje 
z naslovom »Vpliv družine na otrokovo samopodobo« bo 
potekalo v Kulturnem domu Krško v četrtek, 10. okto-
bra 2013, ob 19. uri.

Vljudno vabljeni! 
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rokodelska tržnica ter prikazi znanj in veščin 

9.00–19.00 / grajsko dvorišče in muzejska trgovina / Regionalna razvojna agencija 
Posavje, Zveza kulturnih društev Krško, osnove šole: Adama Bohoriča Brestanica, 

Jurija Dalmatina Krško, dr. Mihajla Rostoharja Krško

konservatorsko-restavratorske delavnice 2013, drugi del: freske in les 

9.00–15.30 / Brestanica: grad Rajhenburg / ZVKDS, Restavratorski center in 
Območna enota Ljubljana, Gnom d.o.o.

ogled največjega zbirnega taborišča za izgon Slovencev 

9.00–19.00 / nekdanja gospodarska poslopja pri gradu Rajhenburg /
 Društvo izgnancev Slovenije 1941−1945 I Alojz Rupar, 040 751 941

romanska kapela in njena obnova, 
predavanje Jožeta Drešarja in vodeni ogled kapele

11.00−12.00 / renesančna dvorana 

odprtje razstave delavnic 2012 in 2013 in zaključek delavnice

11.00−12.00 / razstavni prostor v zahodnem delu prvega nadstropja / 
ZVKDS, Restavratorski center in Območna enota Ljubljana, Gnom d.o.o.

grajsko dopoldne za otroke in družine 
10.00–12.00

cesarsko jabolko, igra za otroke

10.00 / Velika dvorana / 
KŠTM Sevnica, Grajsko lutkovno gledališče Sevnica in Grad Rajhenburg

Javno vodstvo po razstavi in delavnice

10.30–11.30 / Občasna razstava Herman Lisjak na gradu Rajhenburg /
 Muzej novejše zgodovine Celje

Modro pišče, lutkovna predstava

11.30 / Romanska dvorana / Vavasorjeva knjižnica Krško

odprtje čokoladnice gradu rajhenburg in degustacija

12.15–13.00 / čokoladnica v predgradju (t. i. Moserjeva hiša) / 
Hiša trt, vina in čokolace, Aleš Kunej, s. p.

čas za kosilo in individualne oglede 

13.00–15.00 / Restavracija in kavarna Grad Rajhenburg in regionalni ponudniki | 
grad.rajhenburg@gmail.com

prvo javno vodstvo po dopolnjeni razstavi vitezi rajhenburški –  
rekonstrukcija oblačilnega videza 

16.00 / Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica I 
Irena Ina Čebular, ina_cebular@hotmail.com

vodeni ogledi gradu rajhenburg in razstav na gradu 

15.30–16.45 / Zbirno mesto: grajsko dvorišče / 
Grad Rajhenburg, enota KD Krško, Muzej novejše zgodovine, enota Brestanica

Fotografska izkušnja 2013, odprtje razstave 

16.00 / renesančni del gradu / LokalPatriot I matjaz.brulc@lokalpatriot.si

Slovesnost ob odprtju 
Dnevov evropske kulturne dediščine 2013 

in Sto let v dobro dediščine, 
odprtje pregledne razstave ZVKDS, Območne enote Ljubljana 

17.00 / Velika dvorana / 
ZVKDS, Območna enota Ljubljana, Grad Rajhenburg, 

enota Kulturnega doma Krško in posavske občine

Špičasta sprava

18.30 / grajsko dvorišče/ Kulturno društvo Svoboda Brestanica

Organizacija: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Grad Rajhenburg, 
enota Kulturnega doma Krško, Občina Krško in JSKD, OI Krško

popotnik, postoj!

29. september ob 14.00 / Bistrica ob Sotli, parkirišče pri pošti / 
JZ Kozjanski park in Občina Bistrica ob Sotli I natasa.ferlinc@kp.gov.si

poklon Mariji Sušnik in vladu Balonu

3. oktober ob 19.00 / Bizeljsko, Etnografska zbirka Marije Sušnik / 
Turistično društvo Bizeljsko I Vesna Kunej, 041 970 215

Srednjeveški dan na gradu rajhenburg

5. oktober, 13.00–20.00 / Brestanica, grad Rajhenburg / Kulturno društvo Svoboda 
Brestanica v sodelovanju s Turističnim društvom Brestanica; Klati Vitez Janez 

Kamniški; družina Grčar s Turjaka; tiskar Vladimir Abram; skupina iz Doma Impoljca; 
Vesna Zakonjšek; rogisti iz Litije, Grad Rajhenburg, enota Kulturnega doma Krško I 

Margareta Marjetič, 041 299 464, greta.marjetic@gmail.com

potep po 660-letnem mestu Brežice, javno vodstvo

26. september ob 18.00 / Brežice, zbirno mesto pred Gimnazijo Brežice / Društvo za 
oživitev mesta Brežice I Alenka Černelič Krošelj, 031 342 252 ali alenkack@gmail.com

kostanjeviška dediščina med včeraj in jutri: 
ustvarjalna delavnica in voden sprehod po mestu 

5. oktober ob 10.00 / Kostanjevica na Krki, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki, Grajska cesta 45 / Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 

in Občina Kostanjevica na Krki I Helena Rožman, www.galerija-bj.si

Zgodba o knjigi

26. september ob 10.00 / Krško, Mladinski oddelek Valvasorjeve knjižnice Krško, 
Cesta krških žrtev 26 / Valvasorjeva knjižnica Krško 

in JSKD OI Krško I polona@knjiznica-krsko.si

konservatorsko-restavratorske delavnice 2013, drugi del: freske in les 

27. september, 9.00–15.30 / Krško: Mencingerjeva hiša in Mestni muzej Krško ter 
Brestanica: Grad Rajhenburg / Mestni muzej Krško in Grad Rajhenburg, 

enoti Kulturnega doma Krško, ZVKDS, Restavratorski center Slovenije 
in Območna enota Ljubljana, Gnom, d. o. o. ob podpori Ministrstva za kulturo I 

Alenka Černelič Krošelj, 051 475 675, alenka.cernelic.kroselj@mestnimuzejkrsko.si

pohod na krški grad, mala šola etnologije 

29. september, 15.00–17.00 / Krško, zbirališče Mestni muzej Krško, 
Valvasorjevo nabrežje 4 / Mestni muzej Krško, enota Kulturnega doma Krško,

 JSKD OI Krško in Slovensko etnološko društvo I 
Alenka Černelič Krošelj, 051 475 675, alenka.cernelic.kroselj@mestnimuzejkrsko.si

pozabljeni kulturni spomeniki 

30. september ob 17.00 / Krško, Qlandija Krško / Zveza kulturnih društev Krško

S splavom na »rajžo« 

27. september, 12.00–14.15 / Radeče, obrežje reke Save in  
ob 15.00 / Radeče, Etnološka zbirka Ključevšek, dan odprtih vrat / JZ KTRC Radeče I www.

ktrc-radece.si, info@ktrc.si in Kmetija Ključevšek I www.kmecki-muzej.si, 041 369 241

Dan odprtih vrat gradu Sevnica: grajsko dopoldne za otroke,  
vodeni ogledi gradu in degustacija vin 

29. september, 10.00–19.00 / Sevnica, grad Sevnica / 
KŠTM Sevnica I www.grad-sevnica.com, www.kstm.si

Skrivnostna dediščina gradu ostrovrharjev

4. oktober ob 17.00 / Svibno nad Radečami, podružnična šola na Svibnem / 
Turistično društvo Ostrovrharji Svibno I www.svibno.si

Več informacij o prireditvah najdete na 
www.zvkds.si/dekd, www.mestnimuzejkrsko.si in www.gradrajhenburg.si.

Sto let v dobro dediščine
Dnevi evropske kulturne dediščine 2013

odprtje Dnevov evropske kulturne dediščine
grad Rajhenburg, Cesta izgnancev 3, Brestanica,

28. september, 9.00–19.00 
Vsi ogledi, prireditve in delavnice so brezplačni. 

Alenka Černelič Krošelj, alenka.cernelic.kroselj@mestnimuzejkrsko.si, 051 475 675

prireditve v posavju, 
26. september—5. oktober

www.zvkds.si/dekd

Generalni sponzor odprtja DEKD:
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V parku pred občinsko stavbo je 14. septembra potekal sre-
dnjeveški dan z grajsko tržnico starin in unikatnih izdelkov. 
Na grajski tržnici so bile obiskovalcem na ogled in na pro-
daj številne zanimive starine in unikatni izdelki, med njimi 
ročno izdelana keramika iz gline, unikatni nakit iz steklenih 
perlic, razni izdelki iz lesa, ročno izdelani plišasti medved-
ki, modeli slovenskih kozolcev, viteški ščiti iz lesa, knjige 

o srednjeveški gradovih in številne druge zanimivosti. Sre-
dnjeveško obarvani dan so popestrile ustvarjalne delavnice 
ter druge zanimivosti, od lokostrelstva, šole mečevanja in 
mečevalskih dvobojev, ogleda srednjeveškega in glumaške-
ga tabora, orožarne in viteške opreme do žongliranja in za-
bavnih otroških iger. Program je povezoval Ciril Dolinšek, na 
obisku pa je bila tudi grajska gospoda z baronom Mosconom.

Grajski park z novo podobo
Grajski park je z zaključnimi deli v sklopu projekta »Sanacija okolice gradu Sevnica« iz dneva v dan pri-
vlačnejši in dobiva končno podobo. Preurejeni grajski park bomo namenu predali v spomladanskem 
času, ko bo skupaj z novo pridobitvijo ponovno zaživela narava in zaokrožila lepote sevniškega bisera.

Park in okolico gradu povezu-
jejo in vizualno bogatijo spre-
hajalne poti, prenovljene so 
kamnite škarpe pod gradom, 
vsebino parka pa dopolnjujejo 
nov vodnjak, paviljon ter pre-
novljeni kipi, urejena je tudi 
nova kovana ograja. Povsem 
drugačna in osvežena je po-
doba oskrbnikove hiše v sklo-
pu grajskega kompleksa, v ka-
teri potekajo zaključna dela  
z opremljanjem. Z obnovo 
oskrbnikove hiše, ki je skupaj 
z gradom zaščitena kot kultur-
ni spomenik lokalnega pome-
na, bo pridobljen prostor za 
dodatne vsebine.
Z obnovo kulturne dediščine bo 
omogočena zagotovitev odlič-

Nova podoba oskrbnikove hiše in celotnega zunanjega kompleksa gradu
nih vsebin za različne dejav-
nosti, razvoj kulturnega turiz-
ma ter rekreacijske možnosti, 
dopolnitev obstoječega kul-
turnega dogajanja ter razvoj 
novih kulturno-turističnih pro-

izvodov. Pogodbena vrednost 
projekta znaša okrog 650.000 
evrov, pri čemer je Občina 
Sevnica z uspešno prijavo pro-
jekta na razpis Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnolo-

gijo za pridobitev nepovratnih 
sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj pridobi-
la 85–odstotno sofinanciranje 
upravičenih stroškov projek-
ta.   Foto: Občina Sevnica

Na prodaj gradbene parcele 
na Dolnjem Brezovem
Občina Sevnica je objavila javno dražbo za prodajo več ne-
premičnin, med njimi tudi gradbenih parcel v novem delu 
stanovanjskega naselja na Dolnjem Brezovem. Gre za osem 
gradbenih parcel, velikih od 600 do 1000 kvadratnih metrov, 
ki so delno komunalno opremljene (vodovod, cesta), do-
končanje komunalne opremljenosti pa je predvideno v letu 
2014. Parcele se bodo prodajale posamično. 

Javna dražba bo 9. oktobra 2013, v sejni sobi Občine Sevni-
ca (Glavni trg 19a, Sevnica), s pričetkom ob 12. uri. Doda-
tne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko 
zainteresirani dobijo na sedežu Občine Sevnica, vsak delov-
ni dan med uradnimi urami, pri Romanu Strlekarju (07 81 
61 269 / roman.strlekar@obcina-sevnica.si). 

Zbiranje vlog za povrnitev škode 
zaradi suše še do 30. septembra

Občina Sevnica na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in re-
ševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji 
zaradi posledic suše obvešča o zbiranju vlog oškodovancev, 
ki so utrpeli škodo zaradi suše v letu 2013. Zbiranje vlog po-
teka še do ponedeljka, 30. septembra, v sejni sobi obči-
ne, v naslednjem času: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 
15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure. 
Škodo naj prijavljajo oškodovanci, ki so imeli škodo zara-
di posledic suše v letu 2013 in je le-ta večja od 30 odstot-
kov. Oškodovanci morajo s sabo prinesti subvencijsko vlogo 
za leto 2013 (kopijo obrazca A in D). Prijava škode se šteje 
kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic narav-
ne nesreče, če bo vlada za naravno nesrečo, v kateri je bila 
ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva 
za odpravo posledic škode v kmetijstvo in sprejela predpi-
san program odprave posledic škode.

V pripravi spremembe in dopolnitve 
OPN Občine Sevnica
Občina Sevnica je objavila po-
ziv k oddaji razvojnih pobud s 
področja urejanja prostora 
za pripravo sprememb in do-
polnitev Občinskega prostor-
skega načrta Občine Sevnica 
(OPN). Spremembe in dopol-
nitve tega krovnega prostor-
skega dokumenta pomeni-
jo sledenje novim potrebam 
in pobudam, Občina pa mora 
kot najpomembnejši in naj-
odgovornejši nosilec prostor-
skega načrtovanja zagotoviti 
ustrezne pogoje za medse-
bojno skladen in uravnotežen 
razvoj vseh dejavnosti v pro-
storu. Zainteresirane poslov-
ne subjekte in širšo javnost 
pozivamo, da svoje razvojne 
pobude s področja urejanja 
prostora ter potrebe po spre-
membi podrobnejše namen-
ske rabe zemljišč posreduje-
jo Občini Sevnica najkasneje 
do 5. novembra 2013. 

Glavni namen sprememb in 

dopolnitev OPN je omogočiti 
utemeljene posege v prostor 
in gradnjo objektov, ki jih ve-
ljavni OPN trenutne ne omo-
goča. Za gradnjo objektov 
in druge posege v prostor je 
potrebna določitev nove po-
drobnejše namenske rabe za 
gradnjo, ki bo po sprejemu 
sprememb in dopolnitev OPN 
v grafičnem delu, omogočila 
izdajo gradbenih dovoljenj in 
realizacijo posegov v prostor. 
Enako velja za spremembo na-
menske rabe oziroma povrni-
tev rabe iz zazidljivih zemljišč 
nazaj v kmetijska ali gozdna 
zemljišča, iz razloga geološko 
neprimernih zemljišč za gra-
dnjo, ali pa potreb po doda-
tnih kmetijskih zemljiščih za 
potrebe kmetijske dejavnosti. 

Za razvojno usmeritev občine 
so najpomembnejša mnenja, 
potrebe in predlogi občanov, ki 
jim želimo slediti, zato bodo 
vsa prejeta mnenja, pred logi 

in pobude podrobno proučeni 
in ovrednoteni v skladu z ve-
ljavno prostorsko zakonoda-
jo. Informacijo o tem, ali pre-
jeta pobuda izpolnjuje merila 
in kriterije za nadaljnjo obrav-
navo, lahko občani dobijo na 
Oddelku za okolje in prostor 
Občine Sevnica, po izboru iz-
delovalca sprememb in dopol-
nitev OPN, ki bo prejete po-
bude strokovno ovrednotil. Če 
ste pobudo že predali do kon-
ca leta 2008, je bila že vre-
dnotena in obravnavana v po-
stopku priprave OPN. V tem 
primeru morate preveriti, ali 
je bila namenska raba zemlji-
šča spremenjena, sicer morate 
podati novo pobudo. Pobude, 
prejete v času po sprejemu 

OPN do danes, so že eviden-
tirane in bodo obravnavane v 
sklopu priprave sprememb in 
dopolnitev OPN. Če pobude še 
niste podali, imate sedaj pri-
ložnost podati novo pobudo.
 
Pobude lahko posredujete pi-
sno na naslov Občine Sevnica 
(Glavni trg 19a, 8290 Sevnica) 
ali po elektronski pošti (obci-
na.sevnica@siol.net), z izpol-
njenim obrazcem za odda-
jo pobud, ki ga lahko dobite 
v sprejemni pisarni in Oddel-
ku za okolje in prostor Obči-
ne Sevnica ter na spletni stra-
ni Občine Sevnica. Uporaba 
obrazcev ni obvezna, je pa 
priporočljiva zaradi pridobi-
tve ustreznih podatkov.

Korake za čistejši zrak z raznimi aktivnostmi udejanjamo tudi 
v občini Sevnica. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2013 je 
bil kot prispevek k trajnostnim ukrepom na področju mobilno-
sti simbolično organiziran dan brez avtomobila, in sicer z zapr-
tjem ene od cest in parkirišča v središču Sevnice. Ob medna-
rodnem dnevu kolesarjev so se organiziranega kolesarjenja po 
Posavju udeležili tudi učenci iz OŠ Sava Kladnika Sevnica, eno-
tno oblečeni v drese Kolesarskega društva Sevnica. Na poti so se 
ustavili pred občinsko stavbo, kjer jih je pozdravil in jim sreč-
no pot zaželel župan Srečko Ocvirk s sodelavci. 

Osnovne šole sevniške občine dajejo velik pomen izobraževanju 
otrok na področju cestno-prometne varnosti. Sevniški osnovno-
šolci so se udeležili organiziranega kolesarjenja po Posavju, na 
OŠ Blanca so tej temi posvetili vsebine razrednih ur in likovno 
ustvarjali na temo mobilnosti, v Krmelju prav tako ustvarjali na 
temo prometa, na obisku gostili policista in posebno pozornost 
namenili medgeneracijskemu sodelovanju. Varnosti v cestnem 
prometu z različnimi aktivnostmi, kot so obisk policistov, ogle-
di nevarnih točk v prometu in druge, posebno pozornost skozi 
celo šolsko leto posvečajo tudi na osnovnih šolah Ane Gale Sev-
nica, Boštanj, Milana Majcna Šentjanž in Tržišče.

V četrtek, 19. septembra, se je na Osnovni šoli Boštanj odvijal 
prvi preventivni dan za osnovnošolce z naslovom »Živi zdravo – 
bodi kul!« Udeležilo se ga je nekaj več kot 150 devetošolcev iz 
šestih osnovnih šol v občini Sevnica. Namen dogodka je bil okre-
piti mlade za bolj zdravo, ustvarjalno, varno in samozavestno 
odraščanje. Mlade je s svojim nagovorom ogrel nekdanji evrop-
ski prvak med kanuisti Simeon Hočevar, ki se je dogodka udele-
žil na povabilo Policijske postaje Sevnica. Mladim je spregovoril 
o zdravem duhu v zdravem telesu in vlogi športa pri oblikova-
nju zdrave osebnosti. Učenci različnih šol so se z moderatorji 
delavnic pogovarjali o mladostniških temah, kot so pasti zasvo-
jenosti med mladimi, samopodoba, motnje hranjenja, vrstniški 
odnosi in zaljubljenost. 

Delavnice so vodili strokovni sodelavci osnovnih šol, Zdravstve-
nega doma Sevnica, Centra za socialno delo Sevnica, Združenja 
zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Družinskega in-
štituta Zaupanje, Zavoda Izvir ter Anime Audive. Predstavitve-
ne stojnice so pripravili predstavniki Policijske postaje Sevnica, 
Emme Krško in javnega zavoda KŠTM Sevnica. S svojim nastopom 
je navdušil imitator in glasbenik Jure Godler, ki je devetošolce 
spodbudil k razvijanju lastne enkratnosti in ustvarjalnosti. Prvi 
»Živi zdravo, bodi kul!« se je zaključil kratkim rock koncertom 
sevniške glasbene zasedbe Shanaroid. Dogodek so poleg vseh so-
delujočih inštitucij omogočili tudi Republika Švica v okviru švi-
carskega mehanizma, Občina Sevnica, generalni sponzor podje-
tje HESS, d.o.o. in drugi.  Vir: Družinski inštitut Zaupanje

Prvi preventivni dan

Koraki za trajnostno mobilnost

Preventivni dan je gostila OŠ Boštanj. (Foto: P. Metlikovič)

Sevniški osnovnošolci na obisku (Foto: Občina Sevnica)

Srednjeveški dan z grajsko 
tržnico starin

Nad srednjeveškimi predstavami so bili navdušeni pred-
vsem najmlajši. (Foto: Rok Petančič)
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Kakšne so naloge in pristoj-
nosti predsednika Zveze 
društev vinogradnikov Do-
lenjske?
Pravzaprav te naloge in pri-
stojnosti niso kaj posebej de-
finirane. Normalno je, da je 
naloga predsednika organiza-
cija korektnega tedna cvička, 
skrb za funkcioniranje zveze, 
napredek na področju znanja, 
ocenjevanja in promocije. Če 
nimaš neke politične ambici-
je za naprej, ta funkcija ni ne 
vem kako zaželena, ker zanjo 
pokuriš precej časa. Ponava-
di vsem, ki so poleg mene na 
sestankih, teče delovni čas, 
meni pa ta čas potem manj-
ka, kar se pozna. Če pa si kot 
človek nagnjen k temu, da se 
rad pogovarjaš in stvari vča-
sih razvlečeš še po svoji kriv-
di, potem je dan lahko zelo 
kratek.

Gre za veliko zvezo, saj je v 
njej kar 32 društev in prek 
6000 članov.
Društveno delovanje na ob-
močju Dolenjske, Posavja in 
Bele krajine je doseglo ta-
kšne dimenzije, da se niti 
sami ne zavedamo, kako ve-
liki smo postali. V zadnjih le-
tih smo dobili toliko novih 
društev in toliko novih čla-
nov, da se šele učimo, kako 
ta velik sistem voditi, da bo 
učinkovit, transparenten in 
da se v njem ne izgubljamo. 
Če si predstavljate, da ima-
mo v upravnem odboru zveze 
32 predsednikov, ki niso rav-
no „priplavali po juhi“ in želi 
vsak vsaj malo razpravljati o 
neki stvari, se zadeva takoj 
zavleče v tri ure, pa se včasih 
zgodi, da se v tem času nismo 
nič dogovorili. Rabimo izje-
mno dobro pripravljene seje 
in vizijo vodenja, da smo lah-
ko operativni.
Tudi aktivnosti društev se zelo 
razlikujejo med sabo, odvisno 
od garniture, ki društva vodi – 
nekatera imajo več pohodov, 
druga več strokovnih ekskur-
zij, nekatera društva so se 
postarala in bolj spominjajo 
na društva upokojencev, dru-
ga pa so zelo mlada in prodor-

Matjaž Jakše, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske:

Posavje je slovenska »Kalifornija«
KOSTANJEVICA NA KRKI – Vajeti Zveze društev vinogradnikov Dolenjske je na letošnjem tednu cvička v 
Novem mestu prevzel 45-letni Matjaž Jakše, po rodu s Studenca, ki zdaj že nekaj let živi na Jablancah 
pri Kostanjevici na Krki, kjer so se mu v zakonu s prvo cvičkovo princeso Leo-Marijo Colarič rodili tri-
je otroci (11-letna Ajda-Lea, 8-letni Urban-Urh in 3-letna Zarja-Vita). Gozdarski tehnik po poklicu se je 
po letih službe v krškem Vipapu in sevniškem Taninu povsem posvetil kmetijstvu, zlasti vinogradništvu, 
na kmetiji pa se med drugim ukvarjajo tudi s turizmom in gozdarstvom. Kot pravi, še vedno živi razpet 
med Kostanjevico na Krki, kjer obdelujejo 3,5 ha vinogradov, in Studencem, kjer jih imata z bratom 10 
ha, a mu status „svobodnjaka“ kljub kroničnemu pomanjkanju časa ustreza. 

na. Od Velike Doline oz. Ča-
teža ob Savi do Čateža pod 
Zaplazom imamo veliko zelo 
različnih zgodb ...

… in najbrž tudi veliko raz-
ličnih interesov.
Seveda, interesi so zelo raz-
lični, saj je v zvezo včlanjena 
tudi denimo krška vinska klet, 
med vinogradniki pa tako ti-
sti, ki obdelujejo preko de-
set hektarjev vinogradov, kot 
tisti, ki imajo samo pet arov 
ali celo niso v registru pride-
lovalcev vina, pa tudi simpa-
tizerji, ki sploh nimajo vino-
gradov.

Ste pa kljub temu zelo eno-
tno nastopili proti napove-
danemu povišanju katastr-
skega dohodka. Ste s svojimi 
zahtevami že kaj dosegli oz. 
kaj pričakujete da boste?
Najpomembneje je, da smo 
na to jasno opozorili in sporo-
čili, da zadeva ni realna. Za-
gotovo smo izposlovali zniža-
nje izračuna, saj smo od 4800 
evrov na hektar za Dolenjsko 
in malo manj kot 3000 evrov 
na hektar za Posavje prišli na 
1390 evrov, kar je precej. Še 
bolj pomembno je, da smo 
dosegli, da se katastrski do-
hodek letos ne sme poveča-
ti za več kot deset odstotkov, 
saj bi bilo obračunavati dav-
ke za nazaj zelo nekorektno, 
pa tudi v bodoče ne sme na-
raščati za več kot za deset 
odstotkov letno. Zagotovo s 
tem nismo zadovoljni, ampak 
glede na razmere smo dose-
gli kar precej. S svojim pro-
testom nismo dosegli le zni-
žanja katastrskega dohodka, 
ampak predvsem pri svojih 

starejših članih tudi zavest, 
da je njihovo delo spošto-
vanja vredno in da niso neki 
„švercerji“, pri srednji staro-
sti članstva smo dosegli, da se 
zavedajo, da so na pravi poti, 
najmlajši, ki se šele vključu-
jejo v naše vrste, pa so za-
čutili, da je biti vinogradnik 
tudi čast.
Poskušamo res argumentirano 
in kulturno sporočati, kje je 
problem, škoda pa, da se nih-
če, ki pripravlja te izračune, 
ne postavi v vlogo kmeta, pri-
delovalca, vinogradnika - kaj 
bi on storil na njegovem me-
stu, če bi dobil tak izračun. 
Nobena velika klet iz svojih 
vinogradov ne dela dobička, 
že iz odkupa grozdja ima-
jo težave, iz svojih vinogra-
dov pa delajo čisto izgubo. Če 
veliki subjekti, kjer so stro-
ški dosti nižji, delajo izgubo, 
potem se dá na povprečnem 
25-arskem vinogradu zagoto-
vo dokazati izgubo. 

Kateri so še problemi vino-
gradništva na tem območju?
Samostojno državo imamo že 
od leta 1991, v tem času pa 
nismo zaščitili niti ene vino-
rodne lege, niti absolutnih vi-
nogradniških leg, kakršna je 
Gadova peč. Zakaj občine ne 
naredijo sklada svojih vinoro-
dnih leg in jih ne dajo v za-
kup mladim, ki bi bili zain-
teresirani za vinogradništvo? 
Zadnje obnove vinogradov so 
bile v 70-ih, 80-ih letih, torej 
so vinogradi toliko stari. Še 
večji problem je, da je tudi 
večina vinogradnikov starih. 
Največji problem vinogradni-
štva v Sloveniji in Posavju pa 
je, da se bo spet pričel uvoz 

vin, ker slovenskega vina od 
letos naprej ne bo dovolj, 
tak signal smo dobili na sej-
mu AGRA s strani Vinske druž-
be Slovenije. Slednja neneh-
no meče naprej sivi trg, male 
vinogradnike itd., pa ne vidim 
svetlega primera, da bi nek-
do od njihovih družbenikov v 
zadnjih 15 letih rekel: med 
dobavitelje grozdja sprejme-
mo mladega vinogradnika, ki 
bo posadil deset hektarjev, 
mi pa se dolgoročno zaveže-
mo, da bomo od njega kupo-
vali grozdje. Pred trgatvijo 
bosta direktorja krške in me-
tliške zadruge v intervjujih, 
tako kot že 20 let, govorila 
o sivem trgu, o prekupčeval-
cih, ki pokupijo grozdje itd. 
Če je v Sloveniji sivi trg, smo 
na 100-milijonskem evrop-
skem trgu in marsikdaj so ti 
fantje plačali grozdje šele po 
dveh, treh letih. Edini izgo-
vor za njihovo početje in sta-
gnacijo je sivi trg, niti enkrat 
niso opozorili, da so od osa-
mosvojitve do danes marže 
na pivo ostale enake, za vino 
so pa so se zvišale za 40 od-
stotkov. 

Smo torej še vinska dežela?
Nekje ob osamosvojitvi smo 
popili pol piva, pol vina, dve 
leti nazaj je bilo samo še 
25 odstotkov vina nasproti 
pivu. Zakaj? Ker so pivovar-
ne močne, dobro organizira-
ne in oglaševane, gostince so 
prepričale, da mora biti pivo 
poceni, pol litra vina pa je 
dražjega kot malica. V vino-
rodnem okolišu lahko dobijo 
gostinci vino v sodih za točil-
ni avtomat po 1,5 evra plus 
DDV, mogoče kdo vino ka-
kšnega boljšega vinogradni-
ka plača malo več. Stekle-
nica normalnega vina stane 
dva evra plus DDV, marsika-
tera je tudi cenejša. Zato ne 
razumem, da pri teh cenah 
vino ne more biti obremenje-
no z normalno maržo. Če bi 
bili domač jabolčni sok, vino, 
pivo, kokakola obremenjeni 
s približno enako maržo, bi 
se okus ljudi zelo spreme-
nil. Turistični delavci so dol-
ga leta vehementno razlaga-
li, da se je okus spremenil 
in da ljudje pijejo vodo. Ko 
malo opazuješ, vidiš, da pov-
prečen gost v hotelu sploh ne 
naroči več vina, ker je pre-
drago, ga pa veselo pije v 
svoji sobi, ker ga prinese s 
sabo. Včasih smo v avgustu 
prodali pol manj vina, zdaj 
pa ga že dve leti avgusta pro-
damo ravno toliko kot druge 
mesece, saj ga ljudje vozijo 
s sabo na morje.

Matjaž Jakše

VINOGRADNIŠKA 
OPREMA

Megadom Krško, CKŽ 135f, tel. 07 48 81 221

NA ZALOGI

www.megadom.si

Sadovi narave v Posavju
TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA, 26. SEPTEMBER 2013

Harmonija okusa in kakovosti

Vina Kozinc, Dolnje Impolje 5, Studenec
Tel.: 041 876 047, www.vina-kozinc.com

Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

                          

KMETIJSKI 
MATERIAL

-  mineralna gnojila 
(kan, urea, npk),

-  semenska žita,
-  sladkor in 

vinogradniška 
oprema 

GRADBENI MATERIAL
-  originalna nemška opečna 

kritina BOGENER 
 že od 6,58 €/m2 + DDV
-  licenčni fasadni sistem 

ZRNOPOR (15mm) 
 že od 8,96 €/m2 + DDV 

VRHUNSKA KVALITETA PO NAJUGODNEJŠI CENI 
V ZRNO RAKA d.o.o. 

TRGOVINA NOVO MESTO:
Sevno 11, 8000 Novo mesto

07/81-46-343
trgovina.nm@zrno.si

TRGOVINA RAKA:
Ravno 13, 8274 Raka

07/81-46-300
info@zrno.si

V Gadovi peči sonček lepo se smeji, 
da grozdje bolje zori.

V vedro ga obiramo, v brentah v zidanico znosimo,
z mlinom ga zmeljemo, v preši ga sprešamo

in v sode mošt nalijemo.

Ko si malo spočijemo, pride sveti Martin,
ki z veseljem iz mošta naredi dober vin’.

Za Martinovo prijatelje povabimo, 
okusno gosko spečemo in z vincem jo zalijemo.

Zato prijatelj, lepo povabljen,
pridi v Gadovo peč in poskusi to „šmentano reč“.

Na zdravje!

Anica Kodrič - Potokar

Mlada vinogradnica 
Lara 

z veseljem pomaga 
pri vsakem delu.

Dobrodošli, ljubitelji sadov 
narave!
V Posavju se vsako leto znova veselimo jeseni, ko celoletni trud vi-
nogradniku, sadjarju, vrtnarju in kmetu dozori v okusne sadove. 
Hudo je, ko jo zagode narava, letos tako s sušo kot točo, a modri 
ljudje povedo, da so bile razmere za pridelavo od nekdaj težke, z 
obdobji, ko se je zdelo, da bo Posavje ostalo brez ene same zdra-
ve trte ali sadnega drevja, ter drugimi časi, ko je bilo vsega v izo-
bilju. Ne glede na to, ali nam sadežev primanjkuje ali pa smo z nji-
mi blagoslovljeni, vedno jih moramo ceniti. Ceniti to, da imamo 
možnost pridelati zdrave pridelke, vzgojiti zdrave rastline, dreve-
sa, in ceniti bogastvo znanja, ki so nam ga zapustili nekdanji ro-
dovi. Ravno to znanje se vse prehitro izgublja in opozarjanju na 
to, da so sadovi narave obenem naša dediščina in prihodnost, ki 
ju moramo braniti in ohranjati, so namenjene tematske strani v 
vašem priljubljenem časopisu. Hvala vsem, ki ste tudi z naročeni-
mi objavami na teh straneh pokazali, da se zavedate naše skupne 
podpore pridelavi, predelavi in življenju z naravo. Prijetno branje!
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Marsikateri posavski kraj je 
svoje ekonomske korenine 
zgradil na vinogradništvu. 
Kolikšen del gospodarstva 
naše regije po vašem pred-
stavlja ta dejavnost danes?
Kmet v Posavju je pil jabolč-
nik, tepkovec in podobno, 
vino pa je prodal. Z vinom 
je reševal ekonomijo svoje 
kmetije, šolal otroke, pla-
čal davke, obnovil hišo, če 
je bil dober letnik, pa so ob-
novili celo farovž, cerkev ali 
gasilski dom. V gospodarstvu 
Slovenije je vinogradništvo 
tretja kmetijska panoga, za 
pridelavo mleka in rejo bikov, 
kar predstavlja nekje petino 
kmetijske pridelave. Kar se 
tiče Posavja: ko pravijo, da je 
Vipavska dolina slovenska Ka-
lifornija, trdim, da je Posavje 
slovenska Kalifornija. Z vsem 
tem vinogradništvom, sad-
jarstvom, zelenjadarstvom 
in velikim trgom, ki ga nudi 
bližina Zagreba, bi se moral 
Sloveniji odpreti „new deal“. 
Vse te panoge imajo dosti viš-
jo dodano vrednost kot go-
vedoreja, pridelava pšenice 
ipd., kjer rabiš 100 hektarjev 
zemlje, če hočeš spodobno 
živeti. Včasih je bila evrop-
sko primerljiva vinogradniška 
kmetija, ki je omogočala nor-
malno življenje in razvoj, ve-
lika deset hektarjev, danes se 
je to zvišalo na 20 ali celo 30 
hektarjev. Mislim, da to ob-
močje nujno rabi vinogradni-
štvo, saj omogoča toliko in 
toliko delovnih mest, pa tudi 
razmišljanje o turizmu, ki ga 
brez vinogradništva ne more 
biti. Gost, ki poskusi naše 
vino, ga bo tudi doma z vese-
ljem pil, če mu bo všeč in če 
se bo ob tem spomnil na lepe 
počitnice. Države, ki imajo 
vino, imajo zagotovo nekaj 
posebnega, vsaj v tem kato-
liško-protestantskem svetu, 
vino je ne glede na protial-
koholni lobi tisto, kar dá de-
želi in krajem nekaj več. To 
je del tradicije in z njo je tre-
ba živeti. 

Kaj pa dostopnost vina in al-
koholizem?
Včasih se mi zdi takšno pu-
ritanstvo, ko na krvodajalski 
akciji, ki poteka v šolski stav-
bi, ne dobiš vina, ker v šoli 
ne sme biti alkohola. Ljuba 
preproščina! Potem bi morali 
biti vsi otroci gostilničarjev in 
nas, ki imamo turistično kme-
tijo, pijanci, pa to ni res, vča-
sih je več alkoholizma tam, 
kjer je vino tabu. Problem ni 
toliko, ker bi se ljudje napi-
li vina, ampak ker se napije-
jo žganih pijač, saj se v pija-
či išče le alkohol, v vinu pa 
ga je le okoli deset odstotkov.

Že prej ste omenili turizem. 
Kakšno je vaše mnenje o t. 
i. turizmu v zidanicah, ima-
te kakšne izkušnje s tem?
Turizem v zidanicah je fanta-
stična ideja z zelo lepo vse-
bino, dejstvo pa je, da ni 
primeren za vse. Stvar je do-
segla svoj namen - ljudje so 
izvedeli, da je to možno, tudi 
pogoji za legalizacijo dejav-
nosti so bolj kot ne znani, se 
pravi, da rabimo samo čas. 
Vendar tisti, ki je že prej, ko 
še ni bilo govora o tem turiz-
mu, imel opremljeno zida-
nico in jo je imel željo trži-
ti, ni prodal niti ene nočitve, 
je tudi sedaj ne bo. Pri turiz-
mu v zidanicah prodajaš tudi 
del sebe, tako kot pri turistič-
nih kmetijah. Če hočejo lju-

dje tam prespati, hočejo tudi 
del tebe in tvoje zgodbe, se 
s tabo pogovarjati in poisto-
vetiti. Turizem smo ljudje in 
tisti, ki uživa v tem in je ve-
sel gosta, bo zidanico prodal, 
vendar to ni za vsakogar. 

Kako pa gledate na prese-
ljevanje v vinogradniška po-
dročja, čemur smo v priča v 
zadnjem času?
To samo po sebi ne predsta-
vlja težave, jo pa predstavlja 
zakonodaja, ki predpisuje, 
da če nekdo tam živi, vino-
gradnik v 50-metrskem pasu 
ne sme škropiti. Če se me-
ščan preseli na podeželje in 
ga moti, ko nekdo vozi gnoj-
nico, kaj veliko ne more ukre-
pati, če pa se sprehaja oko-
li vinogradov, morajo ljudje 
nehati škropiti. Ne rečem, 
da se ne bi smela dovoliti po-
selitev tega prostora, vendar 
pa moraš, ko se preseliš v vi-
norodno pokrajino, sprejeti 
pravila igre, ki tam veljajo. 
Zgodi se, da se ljudje prese-
lijo tja, posekajo vinograd, 
posadijo nekaj sadja, posta-
vijo čebelnjak in pričakujejo, 
da bodo ljudje okoli njih ne-
hali s škropljenjem vinogra-
dov. Tudi čebele delajo ško-
do v času trgatve, pa jih zato 
ne preganjamo. 

Je danes problem to, da vi-
nogradništvo ni okolju pri-
jazno in kako bi lahko bilo 
bolj?
Vinogradništvo je na tem 
področju naredilo velik na-
predek. Če se ozremo mal-
ce v zgodovino: ko so se rej-
ci hvalili, kako veliko mleka 
daje njihova krava, smo se 
mi hvalili, kako majhne pri-
delke na hektar imamo. Prvi 
smo spoznali, da veliki pri-
delki ne pomenijo boljše ka-
kovosti živila. Večji problem 
kot pretirano škropljenje je 
včasih pretirano gnojenje, 
kajti bolezni nastajajo pre-
težno zaradi motenj v pre-
hrani. Druga zadeva je, da so 
se vsi vinogradi na našem po-
dročju v zadnjih 25 letih za-
travili, kar pomeni precej 
manj erozije in spiranja. Kar 
se tiče novih škropiv, je za-
nje vedno zahtevnejša regi-
stracija in če smo čisto iskre-
ni, so najbolj strupena stara 

škropiva. Tudi škropljenje z 
galico je problematično, saj 
je baker težki element, mor-
da je škropivo zadnje gene-
racije dosti manj škodljivo. 
Pomemben moment je tudi, 
da je Slovenija zelo majhen 
trg škropiv, zato so le-ta zelo 
draga. Vinogradniki, ki živimo 
od tega, zelo razmišljamo o 
tem, kako se izogniti doda-
tnemu škropljenju, eno škro-
pljenje manj veliko pome-
ni. Prepričan sem, da strošek 
škropiva pri petih, desetih 
arih vinograda na letni ravni 
doseže četrtino vrednosti pri-
delka in je zelo velika postav-
ka. Vinogradi se škropijo ver-
jetno skoraj tretjino manj kot 
nasadi jabolka. 
Osebno sem zelo naklonjen 
ekološkemu vinogradništvu, 
vendar ne za vsako ceno. 
Zdrava in korektna konvenci-
onalna pridelava je zelo blizu 
ekološki, ker tudi pri slednji 
lahko dosežemo zelo visoke 
pridelke in vprašanje, če so 
ti res tako dobri in zdravi. Ker 
je ekološko vinogradništvo v 
porastu, ker se ekološka vina 
prodajajo sama od sebe, spet 
pogrešam, kje je Vinska druž-
ba Slovenije? Nobena klet še 
ni rekla: iščemo kooperan-
te, ki bi v naslednjih 20 le-
tih za nas pridelovali ekolo-
ško vino. Ekološka pridelava 
je tudi informacija konvenci-
onalni, kako prihraniti škro-
pljenje in bolje gospodariti. 
Sam si bom v bližnji prihodno-
sti postavil nasad, v katerem 
bomo delali po ekoloških pra-
vilih, kar nam bo tehnološko 
sicer predstavljalo težave in 
bo časovno zamudno, vendar 
bomo dobili te informacije.

V zadnjih letih je bilo veliko 
storjenega za zaščito in pro-
mocijo cvička. Kaj pa ostala 
vina in sorte, ali niso neko-
liko zapostavljene?
Če smo čisto iskreni, se v Slo-
veniji prodajajo vina, ki so se 
prodajala tudi pred 30, 40 in 
50 leti. To so vina, ki so do-
bila blagovne znamke in so si 
ustvarila trg: cviček, teran, 
refošk, haložan, janževec, 
metliška črnina, tudi bizelj-
čan, ki je izgubil malce kon-
tinuitete. Zelo težko se pro-
dajajo modri pinot, cabernet 
sauvignon, se pravi sortna 

vina, kjer je treba prodaja-
ti že klet in njen „brand“, ki 
pa jih je zelo malo. Veliko go-
vora je bilo o modri franki-
nji, kako je primerna in zdra-
vilna, danes pa slišimo, da se 
ne prodaja in da je bila na-
paka, da se je z njo zasadilo 
toliko vinogradov - to ni res. 
Če pogledamo v register, celo 
Posavje nima dovolj frankinje 
za nek resen vinski posel. Mo-
dra frankinja, ki se je pri nas 
razširila šele nekje v 80-ih le-
tih, je sorta, ki ima zagoto-
vo lep potencial. Ta trenutek, 
ko je trend vračanja belih vin 
že na višku, ji mogoče ni naj-
bolj naklonjen, ampak danes 
je priložnost za sajenje mo-
dre frankinje. Vedno je bilo 
v vinogradništvu tako, da je 
treba saditi tisto, kar tisti tre-
nutek ne gre, seveda sorto, ki 
je primerna glede na lego. Če 
ne prej, bo svoje dosegla čez 
30 ali 50 let, pri vinu gre vse 
na dolgi rok. 

Katera pa je vaša najljubša 
vinska sorta?
Z zorenjem človeka in leti se 
tudi to malce spreminja. Ko 
se je leta 1991 začela moja 
vinogradniška pot, sem posa-
dil deset arov rumenega mu-
škata. Rekel sem si: če ne bo 
šlo nobeno vino več v pro-
met, se bo vedno našel fant 
ali gospod, ki bo svojo izbran-
ko peljal na buteljko rumene-
ga muškata. In moram reči, 
da nikoli nisem imel težav s 
prodajo vina iz tega vinogra-
da. Danes zelo rad popijem in 
prisegam na svoj cviček, ker 
ga lahko pijem vsak dan in gre 
k hrani, pa tudi, ker sem pre-
pričan, da je to del moje kul-
ture, moje identitete. Ko smo 
na dopustu, vedno pijemo lo-
kalna vina, ki odslikavajo 
okoliš, v katerem si. Avtohto-
na vina, kot so cviček, metli-
ška črnina ipd., sploh ta, ki 
so zrasla iz pogojev pridela-
ve, so kot ljudska pesem. Na 
Dolenjskem se pije cviček, ki 
je slika našega značaja – is-
kriv, ne tako trd, kakor koli 
je že življenje težko; nekaj 
je v tem, da vino ni nastalo 
čisto samo od sebe, ampak iz 
pogojev, ki jih je dala nara-
va, in načina življenja. 

 Peter Pavlovič

Praznik kozjanskega jabolka je tradicionalna, osrednja prireditev v Kozjanskem parku, ki 
jo letos organiziramo že štirinajstič zapovrstjo. S prireditvijo želimo prikazati naše delo in 
prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na 
kozjanskem, katere bistveni razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški 
sadovnjaki s starimi sortami jablan. Letos bo prireditev potekala od nedelje, 6. oktobra, do 
nedelje, 13. oktobra. V prvih dneh prireditve želimo predstaviti naravne in kulturne 
vrednote zavarovanega območja, sobota, 12., in nedelja, 13. oktobra, pa sta namenjeni 
predvsem sejemskemu dogajanju z bogatim kulturnim programom. 
Letošnje sejemsko dogajanje bo v soboto, 12. oktobra, ob 10. uri odprl minister za 
infrastrukturo in prostor, gospod Samo Omerzel. 

Prireditev bo odprl 
minister 

za infrastrukturo 
in prostor 

g. Samo Omerzel. 

KOSTANJEVICA NA KRKI - Društvo vinogradnikov Kostanje-
vica na Krki je na zadnjo avgustovsko soboto s t. i. cvič-
kovim dnevom obeležilo 20. obletnico delovanja. Ob tej 
priložnosti so odprli mobilni hram, pripravili vinogradniško 
povorko in podelili priznanja zaslužnim članom.

Kostanjeviško vinogradniško društvo je bilo na pobudo 13 vi-
nogradnikov ustanovljeno 8. maja 1993, na ustanovnem zbo-
ru dva dni kasneje pa je bil za prvega predsednika izvoljen 
Otto Sevšek in takoj prevzel organizacijo tedna cvička, ki 
je šla v začetku 90. let v zaton. V 20-letnem obdobju je bilo 
društvo organizator kar polovice omenjenih prireditev, po-
leg tega pa je v letu 2006 izvedlo tudi festival vin vinorodne 
dežele Posavje. Društvo je v tem času osvojilo kar pet naslo-
vov kralja cvička (dvakrat Toni Jarkovič ter po enkrat Stane 
Jarkovič, Franc Gramc in Anton Unetič), iz njegovih vrst 
prihaja tudi prva cvičkova princesa Lea-Marija Colarič-Ja-
kše ter trije ambasadorji cvička (pokojna Štefan Marjetič in 
Anton Jarkovič najst. ter aktualni predsednik društva Stane 
Tomazin), kar ga uvršča na vrh med 32 društvi v okviru Zve-
ze društev vinogradnikov Dolenjske (ZDVD), ki jo trenutno 
vodi ravno njihov član Matjaž Jakše. Člani društva, ki jih je 
prek 200, od leta 2002 skrbijo za potomko najstarejše vin-
ske trte na svetu z Lenta, ki so jo zasadili ob obzidju nekda-
njega cistercijanskega samostana, od leta 2007 pa pridelu-
jejo tudi protokolarno vino za Občino Kostanjevica na Krki. 
Društvo je prejelo že številna priznanja: leta 1998 prizna-
nje KS Kostanjevica na Krki ter leta 2003 posebno priznanje 
za aktivno delo in organizacijske uspehe, leta 2002 posebno 
priznanje ZDVD, letos pa mu je Občina Kostanjevica na Krki 
podelila kostanjeviški srebrnik. 
Pestro jubilejno prireditev so pričeli z otvoritvijo mobilnega 
hrama, ki bo društvu in mestu služilo v promocijske namene. 
Med številnimi, ki so sodelovali pri njegovi postavitvi, velja 
posebej omeniti 78-letnega Ivana Žagarja, ki je hram pokril 
s slamnato streho. Hram so svečano odprli najzaslužnejši za 
njegovo postavitev Branko Lipar, župan Mojmir Pustoslem-
šek in predsednik društva Stane Tomazin, ki je nato ključ iz-
ročil gospodarju hrama Francu Gramcu, blagoslovil pa ga je 
kostanjeviški župnik Jože Miklavčič. Sledila je povorka, v 
kateri so ob koračnicah kostanjeviškega pihalnega orkestra 
sodelovali praporščaki domačega in sosednjih vinogradniških 
društev, Gorjanska konjenica, konjske vprege, na katerih so 
prikazali tradicionalna vinogradniška opravila, pa tudi mo-
derna vinogradniška tehnika. V nadaljevanju so pripravili še 
kulturni program, v katerem sta sodelovala kostanjeviški vi-
nogradniški zbor in povezovalka programa Lea-Marija Cola-
rič-Jakše, podelili pa so tudi številna priznanja. Med drugi-
mi jih je prejelo osem še živečih ustanovnih članov društva 
(Leopold Colarič, Marjan Jelenič, Alojz Jordan, Stanko Jor-
dan, Jože Judež, Jože Kržičnik, Otto Sevšek in Rudi Vrho-
všek), častni člani društva Jože Judež, Avgust Hosta, Jože 
Kuntarič in Jože Jordan, plaketo društva pa so prejeli Franc 
Hribar, Mojmir Pustoslemšek, Peter Luštek, Franc Štokar in 
Stane Tomazin. Večer se je nadaljeval z veselico ob zvokih 
ansambla Pravi trije.
 Peter Pavlovič

Kostanjeviški vinogradniki 
obeležili 20-letnico društva

Na čelu povorke so korakali praporščaki domačega in so-
sednjih vinogradniških društev. 

Posavje je slovenska »Kalifornija«
nadaljevanje s str. 13

Bralka Irena Radej nam je poslala fotografijo jabolka iz doma-
čega sadovnjaka, na katerem se več kot očitno vidi, da je zraslo z 
veliko ljubezni! V objektiv je posrečeno jabolko ujel Slavko Pirc. 
Hvala za vaš utrinek!

Jabolko z veliko ljubezni
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

kako v posavju plemenitimo 
evropska sredstva leaDer?

V letošnjem letu sta se zaključila 2 projekta, sofinancirana s pomočjo EU sredstev LEADER, na novo pa se je pričelo izvajati 9 projektov, ki se bodo izvajali vse do marca 
2015. Projekte je na podlagi javnega poziva izbrala lokalna akcijska skupina posavje, ki ima za območje celotne razvojne regije Posavje že od leta 2008 status upravljavca 
za sredstva LEADER. Ta so del Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. posavje je v obdobju 2007-2013 pridobilo 1,6 mio eUr omenjenih sredstev, člani Lokal-
ne akcijske skupine Posavje pa so imeli odgovornost izbrati projekte, ki uresničujejo razvojne cilje in so tako upravičeni do sofinanciranja s sredstvi LEADER. posebnost in 
dodana vrednost teh projektov je, da pri njih sodelujejo javni, zasebni in nevladni partnerji. V nadaljevanju predstavljeni rezultati projektov dokazujejo, da je Posavje lep-
še urejeno, bolj privlačno za domačine in turiste, ustvarjena so prepotrebna nova delovna mesta, skozi projekte so se raznovrstne ciljne skupine usposabljale in izboljševa-
le svoje veščine, kar v največji meri pripomore tudi k dvigu dodane vrednosti različnih produktov na našem podeželju. projekti, ki so bili sofinancirani s sredstvi leaDer, 
morajo biti »živi« še najmanj 5 let po zaključku projekta, za kar so odgovorni vsi projektni partnerji. To pomeni, da se morajo še najmanj 5 let izvajati dejavnosti, ki so bile 
predmet sofinanciranja, ohranjena delovna mesta, skozi projekte urejena infrastruktura ali nabavljena oprema pa se mora uporabljati za namene, za katere je bila naba-
vljena. Predstavljamo vam ključne rezultate letos zaključenih projektov in vmesne rezultate projektov, pri katerih je bila do septembra 2013 zaključena prva faza projekta.

V eni od prihodnjih številk bodo predstavljeni rezultati preostalih projektov, pri katerih se bodo jese-
ni zaključile prve faze. 
Strokovno podporo vsem projektnim partnerjem in drugim, ki bi radi izvedeli več o LAS Posavje in 
sredstvih LEADER, izvaja Tehnična pisarna LAS Posavje v okviru RRA Posavje, kontaktni osebi sta 
• vodja pisarne Darja Planinc in 
• strokovna sodelavka Liljana Omerzu, las.posavje@rra-posavje.si, 07 488 10 43. 

vrata turizma destinacije posavje
vodilni partner: Občina Brežice
projektni partnerji: Mladinski center Brežice, 
LIJAmedija, Društvo vinogradnikov Dolina Je-
senice, Društvo ljubiteljev Bizeljčana in Združe-
nje za promocijo Bizeljskega

S projektom je Posavje pridobilo:
• eno novo delovno mesto, 
• obnovljen objekt mestne hiše v Brežicah, 
• opremljeno trgovino za trženje raznovrstnih 

rokodelskih in živilskih izdelkov posavskih po-
nudnikov ter vinoteko,

• TIC za promocijo in neposredno prodajo lo-
kalnih turističnih produktov, 

• opremljen protokolarni prostor z opremo za 
multimedijsko promocijo turistične ponud-
be destinacije Posavje,

• usposabljanja za proizvajalce vin, v katere je 
bilo vključenih več kot 100 vinogradnikov, za-
nje izvedeno tudi vzorčenje vin,

• izobraževanja za potrošnike vin, tudi skozi 

organizirane strokovno vodene degustacije 
vin, promocijske nastope vinarjev,

• Katalog vin in vinarjev destinacije Posavje v 
7 jezikih,

• Monografijo Bizeljsko – Sremič o vinarstvu, 
vinogradništvu, gastronomski in drugi turi-
stični ponudbi in je na voljo v trgovini,

• promocijski film s predstavitvijo turističnih 
produktov destinacije Posavje v 7 jezikih,

• slovesnost ob 115. obletnici prve razstave 
grozdja in vin na Bizeljskem (s povorko, pred-

stavitvijo vi-
n o g ra d n i -
ških opravil, 
razstavo sort 
vina, vinar-
ski maraton 
in strokovno 
predavanje).

posavske poti prijetnih doživetij - popotnik
vodilni partner: Center za podjetništvo in tu-
rizem Krško
projektni partnerji: KŠTM Sevnica, KTRC Rade-
če, Občina Kostanjevica na Krki, Turistično dru-
štvo Sromlje in Turistično društvo Šentjanž

S projektom je Posavje pridobilo:
• eno novo delovno mesto,
• nov regijski dogodek, Posavski festival pohodni-

štva, v podporo promociji posavskega turizma,
• 6 novih tematskih poti, to so: Učna pot Savus v 

Radečah, Naravoslovna pot Azaleja v Boštanju, 
Pot vina in sonca na Sromljah, Rudarska pot TK 
Pav v Šentjanžu, Uskoška pot v Kostanjevici na 
Krki in Pot trapistov v Brestanici,

• inovativno opremljene tematske poti z informa-
cijskimi in opisnimi tablami, s QR kodami, z 10 
navigacijskimi napravami, vse omenjene in še 
9 dodatnih tematskih poti je digitaliziranih (tra-
sirane, opisane, posnete in prenesene na sple-
tno stran z opisom turistične ponudbe ob poti), 

• 12 električnih koles za uporabo na tematskih 
poteh v Radečah, Brestanici in na Sromljah,

• lesena didaktična igrala ob poteh, namenjena 
spoznavanju naravne in kulturne dediščine (ku-
kalo, osliček, kozolec),

• popisano kulturno in naravno dediščino, 
vključno z gastronomsko in namestitveno po-
nudbo v Posavju,

• program inovativne interpretacije narave in 
priporočila o označevanju in vzdrževanju te-
matskih poti, ki so bila predstavljena tudi na 
vseslovenskem Posvetu o tematskih poteh v 
Sloveniji, organiziranem v okviru projekta,

• usposobljenih 5 lokalnih vodnikov interpreta-
cije narave,

• promocijski spletni video o ponudbi Posavja, 
pri nastanku katerega so sodelovali mladi z za-
interesiranih posavskih osnovnih šol,

• izjemne fotografije Posavja, ki so bile izbrane s 
pomočjo nacionalnega fotografskega natečaja,

• oblikovanih 8 novih integralnih turističnih 
produktov, namenjenih domačim in tujim 
gostom. 

vpliv trapistov na posavsko podeželje
vodilni partner: Kulturni dom Krško
projektni partnerji: Regionalna razvojna agen-
cija Posavje, Hiša trt, vina in čokolade Aleš Ku-
nej s.p. in Gostilna Šempeter Srečko Kunst s.p.

Po zaključeni prvi fazi projekta so bili doseženi 
naslednji rezultati:
• izdelan elaborat Vpliv trapistov na posa-

vsko podeželje (s pomočjo terenske razi-
skave analizirana gospodarska in rokodelska 
dediščina trapistov ter njen vpliv na razvoj 
posavskega podeželja, izdelane smernice za 
uporabo trapistovskih znanj in veščin v so-
dobnem času),

• izdelan elaborat Rekonstrukcija čokolade 
Imperial (izvedena raziskava o možnostih 
in načinih rekonstrukcije blagovne znamke 
Imperial, ki izhaja iz blagovne znamke Im-
perial),

• animiranih 25 novih rokodelcev, kmetij in 
brezposelnih, ki so se vključili v aktivnosti 
projekta, da bi razvili nove produkte in ži-
vilske proizvode, vezane na dediščino trapi-
stov, registrirali dejavnost,

• organiziranih in izvedenih 10 rokodelskih 
delavnic, tematsko povezanih z dediščino 
trapistov in usmerjenih v uporabo in dvig 
kakovosti lokalnih produktov, na njih je bilo 
195 različnih udeležencev,

• nabavljena oprema za čokoladnico in novo 

prodajno mesto na gradu Rajhenburg ter 
oprema za prodajno-razstavni prostor pri 
partnerju v Bistrici ob Sotli,

• vzpostavljene spletne strani pri dveh pro-
jektnih partnerjih za potrebe promocije in 
obveščanja javnosti o projektu.

Do konca projekta bo odprto eno novo delov-
no mesto, vzpostavljeni dve novi prodajni me-
sti in odprta butična proizvodnja čokolade na 
gradu Rajhenburg, izdan promocijski katalog, 
v skupno trženje vključenih 10 novih ponudni-
kov,  razvita dva izdelka, ki bosta tekom projek-
ta pridobila tudi mnenje OZ o izdelku domače 
in umetnostne obrti. 

Socialno podjetništvo – izziv za posavje
vodilni partner: Sklad dela Posavje
projektni partnerji: Zavod Knof, Društvo 1824 
in LRF Posavje, ustanova

Po zaključeni prvi fazi projekta so bili doseženi na-
slednji rezultati:
• izvedene informacijsko-motivacijske delavnice 

po posavskih občinah, na podlagi katerih je 25 
oseb izkazalo interes za vključitev v program 
usposabljanja za socialno podjetništvo, izbra-
nih 10 udeležencev,

• izdelana analiza potencialov za razvoj socialne-
ga podjetništva in akcijski načrt za območje re-
gije Posavje,

• izdelan in izveden program usposabljanja za so-
cialno podjetništvo (5 modulov), v okviru kate-
rega je 10 udeležencev razvijalo svojo podjetni-
ško idejo in jo ob koncu predstavilo ocenjevalni 
komisiji. Z udeleženci treh najbolje ocenjenih 
podjetniški idej za socialno podjetje bo sklenje-
no delovno razmerje za določen čas 5 mesecev, 
v katerem bodo testirali svojo poslovno idejo 
na trgu in pridobili dodatna znanja in veščine,

• usposobljenih 9 promotorjev socialnega pod-

jetništva,
• izvedena študijska pot - ogled socialnih pod-

jetij v Italiji, ki delujeta kot delavski kooperati-
vi (prva se ukvarja z zbiranjem in recikliranjem 
tehnične opreme, druga izvaja storitve dnev-
nega centra za bolnike z Alzheimerjevo bole-
znijo) in podjetja v Sloveniji (Sprojekt, ki je na-
menjen usposabljanju in zaposlovanju mladih).

Do koncu projekta bodo 3 brezposelne osebe pri-
dobile zaposlitev za določen čas, izvedena bo do-
datna študijska pot za ogled dobre prakse socialnih 
podjetij v Sloveniji, vzpostavljene bodo info toč-
ke, na katerih bodo usposobljeni promotorji in-
formirali zainteresirane o socialnem podjetništvu 
(primerne vsebine, pogoji registracije, na voljo 
publikacije o socialnem podjetništvu in brez-
plačen dostop do spleta).

iz naše je, dobro je
vodilni partner: Občina Sevnica
projektni partnerji: OŠ Sava Kladnika Sevnica – 
Podružnici OŠ Studenec in OŠ Loka, OŠ Krmelj, 
Gostilna in trgovina Repovž, Jože Repovž s.p. in 
Mihaela Jazbec, ekološka kmetija

Po zaključeni prvi fazi projekta so bili doseženi 
naslednji rezultati:
• urejeni 4 novi vrtovi, trije ob sodelujočih šo-

lah in vrtcu ter zeliščni vrt na kmetiji Miha-
ele Jazbec,

• nabavljeno orodje za delo otrok na vrtu (vr-
tno orodje, kompostniki, vrtna lesena hiška, 
vrtne klopi),

• sodelujoče osnovne šole in vrtec so za iz-
vajanje aktivnosti na vrtu in izobraževalne-
ga programa v podporo projektu nabavile 
dve tehtnici, dve interaktivni tabli, fotoapa-
rat, dva projektorja, digitalno kamero in so-
kovnik,

• partner Gostilna in trgovina Repovž je na-
bavil hladilno omaro in parno-konvekcij-
sko peč, s pomočjo katere bo za vključene 
šole in vrtec v prihodnjih petih letih izvajal 
usposabljanja in pripravljal sokove ter dru-
ge shranke,

• izvedene delavnice in usposabljanja na 
temo pomena pridelave in porabe lokalno 
pridelane hrane v javnih ustanovah, name-
njene učencem in njihovim staršem, bile so 
množično obiskane,

• izdelane učne vsebine, povezane z vrtom, 
ki bi jih bilo mogoče vključiti v izobraževal-

ne programe za otroke,
• izvedene skupne urice s sokrajani, s kateri-

mi sta podružnični šoli in vrtec k sodelova-
nju povabili predvsem starejše občane, ki 
so doma in si želijo družabnih stikov, otro-
kom so se pridružili pri delu na vrtu in jim 
delili svoja znanja in izkušnje. V času pole-
tnih počitnic so prevzeli skrb za vrtove in jih 
zalivali, tako da se otroci lahko veselijo pr-
vih pridelkov,

• vse aktivnosti projekta so ujete na fotografi-
jah, iz teh pa izdelanih lični albumi. 

Do koncu projekta bo organiziran vrtni sejem, 
s katerim se želijo sodelujoče šole predstaviti 
v svojem kraju, projektna ideja bo predstavlje-
na ostalim šolam v regiji, da bi se te odločile za 
ureditev svojih vrtov.
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DA BO TRGATEV V VESELJE

Prodajna mesta: EUROGARDEN d.o.o., Podsmreka 7e, 1356 Dobrova, Tel.: 01/24 25 135 in 
EUROGARDEN d.o.o., Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, Tel.: 07/ 49 88 385.
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Para�nsko olje
1 l        2,59 EUR
3 l        7,99 EUR

Na voljo vam je vsa ENOLOGIJA 
in LABORATORIJ ZA ANALIZO VIN.

VROČA 

JESENSKA CENA

Bogata ponudba stiskalnic, sodov, pletenk, škarij za obrezovanje, 
vrčev, steklenic, kozarcev in še in še ...

CIRJE - V cvičkovem hramu raškega vinogradniškega društva 
oz. v t. i. ambasadi cvička je 6. septembra potekal ustanovni 
zbor članov cvičkovega dvora, ki bo deloval kot sekcija Zve-
ze društev vinogradnikov Dolenjske. Dvor sestavlja 17 kraljev 
cvička, 15 cvičkovih princes in 17 ambasadorjev cvička, se-
veda pa se bo postopoma še širil. Na ustanovnem srečanju, 
za katerega je dal pobudo podpredsednik zveze Miran Ju-

rak, so sprejeli pravila o delovanju cvičkovega dvora, v od-
bor, ki bo v naslednjem triletnem obdobju vodil dvor, pa so 
izvolili Jožeta Simončiča kot predstavnika ambasadorjev, 
Milana Colnarja kot predstavnika kraljev in Vesno Komatar 
kot predstavnico princes, slednja pa je postala tudi prva vod-
ja odbora. Kot osnovno nalogo cvičkovega dvora so na zbo-
ru izpostavili sodelovanje pri pripravi tedna cvička, s kate-
rim trenutno niso zadovoljni, vsaj enkrat letno pa se bodo 
»dvorjani« dobili tudi na družabnem srečanju oz. strokovni 
ekskurziji.  P. P.  

Ustanovni zbor cvičkovega dvora

Udeleženci ustanovnega zbora

SEVNICA – Partnerji v projektu »Modra frankinja - žame-
tno vino Posavja« (KŠTM Sevnica, Kmečka zadruga Sevnica, 
Zveza društev vinogradnikov Dolenjske in Center za razvoj 
podeželja Posavje) so prvo soboto v letošnjem septembru 
pripravili v okviru omenjenega projekta v atriju sevniške-
ga gradu 3. Festival modre frankinje - enološko kulinarič-
ni dogodek s predstavitvijo in promocijo modrih frankinj 
ter vrhunske kulinarike. Na njem so podelili tudi priznanja 
in nagrade najbolje ocenjenim vinarjem, ki so sodelovali 
v predhodnem ocenjevanju vzorcev vin modre frankinje.  

29. in 30. avgu-
sta je ocenjeval-
na komisija v sesta-
vi prof. dr. Tatjane 
Košmerl, Darje Bo-
vhe, Ane-Marije 
Jagatić Korenike, 
Ivone Đipalo, Ivane 
Simjanovske, Lotte 
Karoline Gabrovits 
in Brigitte Riener 
pod vodstvom pred-
sednika Društva vi-
nogradnikov Sevni-
ca - Boštanj Franca 
Košaka v Gostišču 
Dolinšek na Vrhu 
pri Boštanju oceni-
la 139 vzorcev mo-
drih frankinj v treh 

kategorijah: letnik 2012, starejši letniki in barrique ter po-
sebna vina (predikati, rosé, penine …). Najboljše ocene za 
modro frankinjo redne trgatve letnik 2012 so prejeli Kobal 
family wine (18,38 točke), Martin Pečarič (18,14) in Bojan 
Novšak (18,08). Med vzorci modre frankinje starejših letni-
kov in barrique je zmagalo vino Vinske kleti Šuklje (18,35) 
pred frankinjo Milana Jamška (18,28) in Antona Vodopivca 
(18,23). Med posebnimi vini je prvo mesto pripadlo Kmečki 
zadrugi Krško za suhi jagodni izbor letnik 2012 (18,43), dru-
go mesto je osvojila Kmečka zadruga Metlika za sladko vino 
iz sušenega grozdja letnik 2011 (18,20), tretje mesto je za-
sedlo Kobal family wine za likersko vino letnik 2006 (18,20). 
Absolutni zmagovalec je postala Vinska klet Šuklje iz Trnov-
ca pri Metliki. Vsi omenjeni so prejeli na 3. Festivalu modre 
frankinje, ki se je odvijal 7. septembra v atriju sevniškega 
gradu, priznanja in nagrade. 

Na festivalu, ki je bil namenjen promociji modre frankinje, 
je bilo mogoče tudi okušati različne vrste vin, s katerimi so 
se predstavljali pridelovalci modre frankinje iz različnih vi-
norodnih krajev ter poskusiti kulinarične dobrote nekaterih 
gostinskih ponudnikov ter grajske mesnine Kmečke zadru-
ge Sevnica. Na voljo je bilo grajsko vino z imenom Grajska 
kri, v Grajski vinoteki si je bilo mogoče ogledati razstavlje-
ne steklenice modre frankinje in sodelovati v nagradni de-
gustaciji. Potekal je tudi voden ogled gradu ter popoldansko 
predavanje dr. Julija Nemaniča o lastnostih in posebnostih 
pridelave modre frankinje. Pozno popoldansko dogajanje je 
popestril še kvartet Mascara, sestavljen iz odličnih akadem-
sko izobraženih glasbenikov, ki so peli pesmi o vinu. Ko se je 
dan poljubljal z večerom, je sledil še koncert s pevko Nuško 
Drašček in Jako Puciharjem za klavirjem z izvedbo franco-
skih šansonov.  Smilja Radi

Tretji festival modre frankinje

Med nagrajenci je bila tudi Kmečka 
zadruga Krško, ki se je predstavila 
s svojimi vini na 3. Festivalu modre 
frankinje.

Jesen prinaša številne darove, prinaša vse tisto, kar so lju-
dje s pridom svojih rok pridelali tekom leta. To je čas spra-
vila, čas predelovanja, vkuhavanja in priprave na zimo. 
Kaj vse lahko pripravimo iz svežega sadja? Sadje lahko 
posušimo, pripravimo sadni sok, žganje, jabolčnik, kis in 
kompot, lahko ga tudi zamrznemo, skuhamo dobro mar-
melado, džem ali pa žele. Seveda bi se z malo domišljije 
našel še kakšen recept.

Iz svojih otroških let se spominjam, kako smo pripravlja-
li kozarce, vkuhavali različne kompote, sokove in marmela-
de, najbolj pa se spomnim hruškovega kompota in grozdne-
ga soka, ki je bil shranjen v pollitrskih steklenicah, pokritih z 
oranžnimi gumijasti zamaški. Kompoti so bili v steklenih ko-
zarcih s pokrovom in vmesnimi gumijastimi tesnili; gumo si 
moral dobro potegniti, če si ga želel odpreti. Marmelade pa 
smo pred plesnijo zaščitili z žlico ruma ali žganja na vrhu, jih 
pokrili s celofanom in stisnili z vrvico ali gumico. 

Tudi danes, čeprav je v trgovinah sadje, ki prihaja iz različ-
nih koncev sveta, dosegljivo skozi vse leto, v družinah jeseni 
vlagajo sadje in vrtnine s svojega vrta, ali pa surovine naku-
pijo pri bližnjih kmetih. Veliko truda je vloženega v pripravo, 
v rezanje, mletje, sekljanje in vkuhavanje marmelad, sadja 
ali zelenjavnih dobrot. V kuhinjah včasih vlada pravo »voj-
no« stanje. A ob koncu, ko pisane kozarce zlagaš na police v 
shrambo, sta veselje in užitek toliko večja. 

Že Rimljani so s pomočjo medu in kisa konzervirali sadje. 
Zanimivo, da je znani jasnovidec Nostradamus v 16. stoletju 
kuhal želeje in marmelade, Francoz Nicolas Appert pa je ko-
nec 18. stoletja začel vlagati sadje in zelenjavo s postopkom 
toplotne obdelave. Ko pa prebiraš sto let stare slovenske ča-
sopisne članke o konzerviranju sadja, ugotoviš, da se stvari 
le niso toliko spremenile in da so bili osnovni postopki po-
dobni kot danes, le precej daljši. Še vedno veljajo stopinje 
in čas sterilizacije, samo da imamo danes nekoliko več teh-
ničnih pripomočkov. Pred drugo svetovno vojno je bil slad-
kor, ki ga danes v velikih količinah uporabljamo za konzervi-
ranje sadnih shrankov, zelo dragoceno živilo. Lidvina Purgaj 
je leta 1911 v priročniku Gospodinjstvo zapisala: »Da gospo-
darji sovražijo vkuhavanje sadja, je vzrok predrag sladkor. 
Navadno se je računalo na vsak kilogram sadja tudi kilogram 
sladkorja in radi tega je bilo vkuhavanje res precej drago.« 
Vkuhavati se je dalo tudi brez uporabe sladkorja. Leta 1917 
zasledimo v časopisu Slovenski gospodar nasvete, kako pri-
praviti sadne sokove, sadno mezgo in marmelade brez slad-
korja, so pa za konzerviranje priporočali uporabo nekaterih 
kemičnih snovi, kar pa seveda ni bilo zdravo. 

Že od nekdaj so ljudje sadje sušili, ali pa so ga predelali v 
alkoholno pijačo, le malo pa so ga uživali svežega ali pa pre-
delanega na druge načine. Prav o uporabi svežega sadja, ki 
naj bi imelo zdravilne in hranilne vrednosti, so pred drugo 
vojno pripravljali predavanja po podeželju. Sveže sadje so 
prodajali tudi v mesta, saj je to družinam prinašalo enega 
redkih dodatnih zaslužkov. Tako je tudi iz marsikatere po-
savske vasice sadje romalo na jedilne liste zagrebških dru-
žin. Leta 1912 so v časopisu Zadruga zapisali: »Sadje se pri 
nas ceni za napravo pijače in za prodajo. Veliki pomen in še 
večjo prihodnost ima pa sadje kot živež, naj si bo že sveže 
ali pa vkuhano (konservirano) na različne načine.« Podob-
no so pisali tudi še leta 1930 in 1942, saj je bilo konzervi-
ranje sadja tudi tedaj pri nas šele v zametkih, velik del so 
predelali v pijačo, nekaj malega v kis, sadje pa so vkuhava-
li le nekoliko bogatejši ljudje. 

Na gospodinjskih šolah in tečajih so pred drugo svetovno 
vojno poučevali dekleta in žene o konzerviranju sadja, prav 
tako pa so želeli predvsem kmečko prebivalstvo z objavo 
različnih člankov, v katerih so bili podrobno opisani načini 
in postopki konzerviranja, spodbuditi k predelavi sadja. Po 
pripovedovanju starejših naj bi na Zdolah pri Krškem prva 
kuhala različne kompote mama znanega kuharja Ivana Iva-
čiča. Leta 1942 je izšel zanimiv članek v časopisu Domovi-
na z naslovom »Marmelade so nekak nadomestek zabele«, v 
katerem je avtor med drugim zapisal: »Marmelada se je kot 
važno hranilo v zadnjem času udomačila tudi v naših krajih. 
Pomanjkanje v prehrani je naše ljudi prisililo, da si pripra-
vljajo predvsem marmelado za nekako zabelo.«

V času, ki za večino ljudi ni rožnat, ko čedalje več ljudi živi 
v pomanjkanju, bo verjetno kar veljal zgornji zapis, da so 
marmelade in verjetno tudi vsi drugi shranki iz vrtov kot ne-
kakšna zabela ali priboljšek k vsakdanji prehrani.

 Polona Brenčič

»Marmelada kot zabela«

Generaciji si podata roke

Mlada bralka Mia Šporar s Senovega in 
njen žal že pokojni praded Anton Lopa-
tič, slikana ob trgatvi istega vinograda v 
Vitovcu, ali kot je zapisal Tomas Šporar: 
„Slika pradedka je bila slikana v 20. sto-
letju v poznih šestdesetih letih pri kolje-
nju v vinogradu, slika Mie pa v 21. stole-
tju, 2011. Žal se v življenju nista srečala 
in spoznala, povezuje pa ju ljubezen in 
pridnost za delo v družinskem vinogra-
du.“ S sadovi narave si tako generaci-
ji podata roke tudi preko časovnih ovir. 

Hvala za vaš utrinek!



17SADOVI NARAVE V POSAVJUPosavski obzornik - leto XVII, številka 20, četrtek, 26. 9. 2013

„Sam ga obrežem, nakolim 
in privežem, dvakrat na leto 
okopljem okoli trt, tudi škro-
pim sam z ročno škropilnico, 
dokler se mladje ne razra-
ste, potem mi pomaga vnuk z 
električno škropilnico in cev-
jo,“ pravi priljubljeni Gustl, 
kot mu pravijo prijatelji in 
znanci, ki jih z veseljem po-
vabi na kozarček v klet svo-
je zidanice. Ko se približuje 
trgatev, še posebej skrbno 
opazuje, kako zori grozdje, 
nenazadnje je to čas, ki je 
vsakemu vinogradniku pose-
bej pri srcu, saj žanje sadove 
celoletnega dela. Kot pravi, 
je bilo skozi leto videti, da 
bo letina bogata, a se bodo 
na njej poznale posledice 
najprej suše, nato pa dežev-
ja, zaradi katerega jagode 
pokajo in gnijejo. Kljub temu 
meni, da bo letošnji pridelek 
soliden, bo pa najbrž potreb-
no dodati malo več sladkorja 
kot sicer. Medtem ko je belo 
grozdje že potrgal, glavno tr-
gatev načrtuje za prihajajoči 
konec tedna.

Avgust Hosta, rojen v bli-
žnjem Podbočju, se je z vi-
nogradništvom seznanil že v 
otroštvu in kot 13-letnik sre-
di vojne vihre zaradi odso-
tnosti očeta že škropil dru-
žinski vinograd na Bočju. 
Ker je vojna prekinila njego-
va šolska leta, je končal le 
tri razrede osnovne šole, pol 

Pri 83ih skoraj vsak dan v vinogradu
BROD PRI PODBOČJU – Skorajda ne mine dan, da se ne bi 83-letni Avgust Hosta s svojim znamenitim 24 
let starim rdečim golfom izpred doma na Brodu pri Podbočju odpeljal čez reko Krko k nekaj kilometrov 
oddaljenemu vinogradu in zidanici na Starem gradu ter postoril to ali ono. Kljub spoštljivim letom veči-
no dela v vinogradu, v katerem raste 500 trt, še vedno opravi sam.

leta pa je obiskoval še pouk 
pri župniku v cerkvi. Nato se 
je šel učit za mizarja k moj-
stru Smukoviču, po vojni pa 
v obrtno šolo v Ljubljano, ki 
jo je dokončal na Ptuju. Ker 
doma ni bilo dela, se je od-
pravil na Reko, kjer je spr-
va delal kot kurjač na ladji, 
nato pa je le dobil mizarsko 
službo ter odslužil še dve in 
pol leti vojaškega roka. V de-
setletju življenja na Reki je 
izkusil marsikaj, med drugim 
tudi leto dni v tamkajšnjem 
in drugih hrvaških zaporih, ki 
so mu ostali v grenkem spo-
minu zaradi nečloveških raz-
mer, nenehnega zasliševanja 
in mučenja. Razlog: neprija-
vljene devize – nekemu An-
gležu je namreč za 84 dolar-

jev prodal kavč in omarico, 
poleg tega so ga osumili še 
poskusa pobega iz države. Po 
vrnitvi z Reke je delal v Lju-
bljani in Brežicah, nato pa se 
je zaposlil v podjetju Lipa na 
Prekopi in kasneje v Kosta-
njevici na Krki, kjer je doča-
kal upokojitev. Vmes si je z 
ženo Ivanko ustvaril družino 
(dve hčerki in sin) ter zgradil 
hišo ob reki Krki v vasi Brod, 
prosti čas pa ob številnih dru-
gih dejavnostih – med drugim 
je bil kar 26 let poveljnik Ci-
vilne zaščite za območje KS 
Podbočje - namenjal zlasti 
že omenjenemu vinogradu, 
ki ga je pred več kot pol sto-
letja kupil od očeta.

Ko primerja vinogradništvo 

nekoč in danes, opaža, da 
se je spremenilo kar precej. 
„Vina so danes boljša, saj se 
bolje kletari,“ pravi, za kar 
imajo veliko zaslug izobraže-
vanja v okviru vinogradniških 
društev. Sam je ustanovni 
član štiri desetletja starega 
podboškega društva in vseh 
20 let tudi član kostanjevi-
škega društva. Tudi škropi 
se danes več, ker so škropi-
va slabša, meni, spremenila 
se je tehnika obdelave trt, ki 
rodijo več pridelka, a imajo 
zato krajšo življenjsko dobo. 
Sam s ponosom pokaže trto 
kraljevine, ki jo je podedo-
val od očeta in je stara kar 
140 let. Veseli ga razvoj in 
širitev vinogradništva v za-
dnjih letih, a se boji, da ga 
bodo napovedani novi davki 
zelo prizadeli in zavrli. „Tu-
kaj ne gre za velike zasluž-
ke, odkupne cene grozdja 
in cene vina so nizke,“ pra-
vi, saj tudi sam proda nekaj 
vina, ostalo ima za lastne po-
trebe.

In zakaj je še vedno skoraj 
vsak dan pri vinogradu? „V 
gostilno ne hodim oziroma 
grem zelo redko, tudi kole-
gov, ki so hodili tja, ni več. 
V gostilni bi zapravil deset 
evrov, v vinogradu pa jih lah-
ko deset zaslužim, če nare-
dim kaj koristnega,“ pravi 
starosta vinogradništva.
 Peter Pavlovič 

Avgust Hosta jih ima 83, a je v primerjavi s 140 let sta-
ro trto kraljevine ob njem pravi mladenič.

Z vinarstvom in vinogradni-
štvom se družina Kunej iz Bre-
stanice ukvarja že pet genera-
cij, vse odkar je v 19. stoletju 
prešla zidanica na Sremiču v 
njihovo posest. In prav na teh, 
s soncem obsijanih legah, ki so 
jih obdelovali že rajhenburški 
trapisti, skrbno negujejo sorte 
kot so kabarnet kubin, kabar-
net dorsa, akvalon in dornfel-
der, iz katerih vino je sestavni 
del čokoladnega vina. Kunejevi 
obdelujejo sicer osem hektar-
jev vinogradniških površin, od 
tega imajo trenutno tri hektar-
je v obnovi, poleg vinorodnega 
Sremiča se te nahajajo še na 
Armeškem in Velikem Kamnu. 
Poleg pridelave vina se vse od 
leta 1978 ukvarjajo tudi s pri-
delavo trsnih cepljenk in se po 
kakovosti uvrščajo med naj-
boljše trsnice v Sloveniji. V so-

delovanju s Kmetijskim Inštitu-
tom Slovenije imajo v selekciji 
12.000 matičnih trt različnih 
kultivarjev klonskega porekla, 
pri čemer razmnožujejo le ti-
ste trte, ki so jih tudi sami pre-
izkusili. Kot pravi Lojze Kunej, 
so njihovo odpornost in dovze-

Ko vino sreča čokolado ...
BRESTANICA – V Hiši trt, vina in čokolade Kunej iz Brestanice so na tržišče plasirali nov proizvod – Čokola-
dno vino, izdelano z združitvijo kakovostnega temno rdečega vina iz unikatnega sortnega izbora in odlič-
ne ekvadorske čokolade. Po kvalifikaciji aromatizirana pijača s svojim polnim in posebnim okusom že nav-
dušuje prve pokuševalce, najbolj pa se poda k slaščicam in k raznim kremnim in sladkim omakam.

tnost za različne bolezni skrb-
no spremljali in analizirali več 
let, danes pa vzgajajo preko 
20 certificiranih sadik vinske 
in namizne sorte trt.

Čokoladno vino kot proizvod 
je nastalo v času, ko so se Ku-
nejevi, Lojze s soprogo Danico 
in oba otroka, sin Aleš s sopro-
go Emanuelo in hčerka Tanja 
Kunej, z namenom oživitve 
nekdanje trapistovske rajhen-
burške čokolade vključili v I. 
fazo projekta Vpliv trapistov 
na posavsko podeželje - TRA-
PISTIN.  V sklopu tega bodo v 
sodelovanju z Mestnim muze-
jem Krško in gradom Rajhen-
burg že čez dva dni, 28. sep-
tembra, v Mozerjevi hiši pri 
gradu Rajhneburg odprli pro-
izvodnjo in prodajalno čoko-
ladnih izdelkov. „V prvi vrsti 
smo s tem prevzeli odgovor-
nost za oživitev nekdanje tra-
pistovske čokolade, ki jo je 

kupoval tudi sam cesar Franc 
Jožef, ji leta 1912 podelil pri-
znanje za kvaliteto ter tudi 
naziv Imperial,“ je povedal 
Aleš, ki je lani po upokojitvi 
očeta prevzel vodenje podje-
tja. Kot je k temu dodal, pa 
je izvirni ‚krivec‘ za čokoladni 
greh v hiši njegova Emanuela, 
ki je prava čokoladna slado-
kuska. Po rodu Portugalko je 
spoznal diplomant Biotehniške 
fakultete na podiplomskem iz-
obraževanju v tujini. Emanue-
la, prav tako živilska tehnolo-
ginja, se je naučila izdelovati 
čokolado v Franciji, s pripra-
vo raznih čokoladnih izdelkov 
pa je navdušenje vnesla tudi v 
nov dom v Brestanici. Raznim 
čokoladkam in drugim izdel-
kom je sledila izdelava čoko-
ladnih bombonov, polnjenih z 
vinom, tem pa je po več me-
secih raziskovanj, kombiniranj 
raznih vrst vin in čokolad, po-
kušanj in priprav sledilo še čo-

koladno vino: „Gre za v Slove-
niji in v Evropi malo poznan 
proces kombiniranja dveh na 
prvi pogled nezdružljivih se-
stavin, saj vino vsebuje kisli-
no, temna čokolada grenkobo 
ter sladkor in še mnogo dru-
gih primesi, ki so naravno pri-
sotne v obeh izdelkih.“ 

Hkrati so raziskali tudi zasto-
panost tovrstnih proizvodov na 
tržišču, pri čemur se je izkaza-
lo, da v Sloveniji še tovrstne-
ga vina ni, medtem ko Franco-
zi že po podobnem postopku, 
recepture so kajpak skrivnost, 
proizvajajo vino s kakavom. 
Etiketo za čokoladno vino, z lo-
gotipom proizvajalca, odtisom 
grozdja, preko katerega se vije 
lenta, ki je nekdaj krasila tudi 
ovoje trapistovske čokolade, 
je za Hišo trt, vina in čokolade 
izdelal oblikovalec Miloš Rado-
savljević, vino pa bo mogoče 
kupiti na več prodajnih mestih, 
med drugim tudi v kmalu od-
prti rajhenburški čokoladnici.

 Bojana Mavsar

GADOVA PEČ – V hiši vin Komatar v Gadovi peči se je 11. 
septembra zaključila mednarodna arhitekturna delavnica 
o vlaških hramih, v okviru katere je 15 študentov popisa-
lo arhitekturno dediščino na vinorodnih območjih Gado-
va peč in Brezovica.

Po besedah mentorice prof. dr. Žive Deu, profesorice na lju-
bljanski Fakulteti za arhitekturo, ki je k projektu povabila tudi 
zagrebškega kolega prof. dr. Dražena Arbutino z Visoke poli-
tehničke škole, gre za arhitekturno dediščino visokogorskih 
vinogradov, ki je na tem območju izjemno dobro ohranjena. 
Lokalna skupnost je to spoznala in jih povabila, da v okviru ar-
hitekturne delavnice pregledajo območje in opravijo analizo, 
ki je pokazala, da je tukajšnja dediščina dejansko ohranjena 
in razpoznavna, kot taka pa ima tudi razvojno prednost, kar 
pomeni, da jo lahko lokalna skupnost v prihodnje trži, vzpo-
redno s cvičkom. Kot je še povedala profesorica, je deset štu-
dentov ljubljanske Fakultete za arhitekturo in pet študentov 
zagrebške Visoke politehničke škole naredilo 15 posnetkov sto-

ječih zidanic in hramov, prav tako pa pripravilo vizualizacijo 
njihove prenove, kako jih ohraniti in prilagoditi potrebam da-
našnjega časa. „Ugotovili smo, da so hrami v izredno dobrem 
stanju, kar se arhitekturne vrednosti tiče, njihovo vzdrževa-
nje pa je bolj kot ne slabo. Kljub temu je prenova še vedno 
mogoča, zato se bomo potrudili in animirali lastnike, da se to 
prenovi,“ je pojasnila. Hramom, katerih lastniki so Hrvati, do-
mačini pravijo vlaški hrami oz. zidanice, Slovenci pa so lastni-
ki kranjskih hramov. Med njimi po konstrukciji v bistvu ni raz-
lik, ampak so te samo v lastništvu. Na tukajšnjem vinorodnem 
območju je tako po njenih besedah kar okoli 80 % kakovostno 
ohranjenih hramov in zidanic. Prof. dr. Dražen Arbutina pa je 
dejal, da se bodo sodelujoči v tem projektu potrudili, da bodo 
z obnovo zidanic in hramov turistom skušali prikazati in pribli-
žati življenje na tem območju. „Vendar pa se bomo potrudili, 
da se to območje ne bo spremenilo v neke vrste Disneyland. 
Ljudje na tem območju bodo še naprej živeli in delali v teh 
zgradbah ter jih uporabljali tako kot do sedaj.“

Zbranim, med katerimi so bili tudi pred-
stavniki Občin Krško in Brežice, člani Vi-
nogradniško-turističnega društva Gado-
va peč ter ambasador cvička in direktor 
Zavoda za turizem Novo mesto Ivo Ku-
ljaj, ki je ob tej priložnosti spregovo-
ril o prihodu Vlahov na ta vinorodna ob-
močja, so študenti, ki so sodelovali na 
arhitekturni delavnici, predstavili tudi 
osnutek „razvojnega“ projekta vinskih 
goric Gadova peč in Brezovica. Avtor 

tega projekta Andrej Bučar je navedel, da so na tem obmo-
čju našteli 44 hramov v Gadovi peči in 55 v Brezovici. Po njego-
vih besedah so skupna točka obeh vinskih goric predvsem vla-
ški hrami, leseni objekti, ki so jih tipološko razdelili – na eno-, 
dvo- in večcelične (glede na število prostorov) ter na zidanice, 
ki pa jih na tem območju skorajda ni več, našteli so zgolj tri.

Terminski plan izvajanja projekta o vlaških hramih je zasta-
vljen za obdobje 2014-2020, zato bodo še letos pripravili pre-
dloge za OPN Občine Krško, uredili pravno obliko projekta ter 
določili nosilca in skrbnika projekta. V naslednjem letu naj bi 
sledili še priprava vloge za spremembo OPN-ja Občine Breži-
ce, začetek prenove vlaških hramov in zidanic ter ureditev ce-
lostne podobe vinskih goric Gadova peč in Brezovica s posta-
vitvijo označevalnih in informacijskih tabel, v letih med 2015 
in 2020 pa tudi vzpostavitev turističnih in rekreacijskih kapa-
citet (ureditev kolesarskih, poučnih, pohodniških poti in ob-
močij za rekreacijo). Rok Retelj 

Delavnica o vlaških hramih 
končana, projekt se nadaljuje

Eden od številnih vlaških hramov na območju vinskih go-
ric Gadova peč in Brezovica. Po besedah lastnika Dragu-
tina Draguzeta so to hrvaški hrami, za vlaške jih ozna-
čujejo samo domačini. 

KUNEJ ALEŠ s.p.
Cesta prvih borcev 40
8280 Brestanica
T: 07 49 73 330
M: 031 337 526
M: 041 435 442
F: 0599 54 671
E: a.kunej@siol.net
W: www.kunej.com

Hiša trt, vina in čokolade vam nudi 
vrhunska vina 

(rdeča in bela, suha in sladka, 
od penin do predikatov), 

čokoladno vino in čokolado 
(tablice in bonboniere) 

hkrati pa sprejema naročila za
 trsne cepljenke in novoletna darila. 

HIŠA TRT, VINA IN ČOKOLADE
House of vines, wine and chocolate

Andrej Bučar

Družina Kunej
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VITOVEC – 31. avgusta je potekala že če-
trta kolonija Doga tempore ex – Cvičko-
rel, ki jo tradicionalno organizira Vino-
gradniško, turistično in kulturno društvo 
Cerklje ob Krki. Družina Prah je v svoje-
mu vinotoču in okolici Vitovca gostila 15 
umetnikov, ki so poslikali 15 dog in de-
lov dotrajanih vinskih sodov, prav tako 
pa je nastalo prek 40 cvičkorelov. Neka-
teri udeleženci so prvič slikali z vinom 
in priznali, da je tehnika še malo tež-
ja kot akvarel. Na koloniji so ustvarjali: 
Andrej Pinterič, Branka Pirc, Branko 
Bosina, Darko Oštrbenk, Jože Šterk, 
Janez Muhvič, Jožica Petrišič, Tomaž 
Kocuvan, Mihaela Prevejšek, Mija Baškovč, Olga Piltaver, Raj-
ko Baškovč, Slavica Žertuš, Tadej Baškovč, Vladka Sumrak in 
najmlajša, petletna Tinkara Omerzu. V večernih urah se je Tadej 
Baškovč v imenu društva zahvalil umetnikom, saj so nastala dela 
podarili društvu in s tem omo-
gočili, da se bo kolonija raz-
vijala tudi v prihodnosti. Na 
obisk je prišla Ledinšca s Črnca 
(Vladka Sumrek), ki je zbra-
nim razložila nekaj zanimivo-
sti o vinu. Nastali cvičkoreli in 
doge bodo na ogled v začetku 
oktobra v Mladinskemu centru 
Brežice, kjer bo otvoritev raz-
stave v okviru praznika občine 
Brežice. T. Baškovč

Se vidimo spomladi!
Cenjene bralke, dragi bralci, zdaj je tudi uradno: spomladi se končno vrača prilju-
bljena akcija, ki nam je prejšnja leta prinesla veliko veselja in nepozabnih trenutkov 
v okolici vaših domov in stanovanj. Leta 2009 smo prvič skupaj pokazali, kako je, ko 
zaradi pridnih rok Posavje cveti, diši, zeleni. In na vašo veliko željo in ogromno spod-
budo tej akciji, ki je prinesla toliko lepih spominov v posavske domove, bomo sku-
paj že prihajajočo pomlad vnesli barve, zanimive oblike in pozitivne vrtnarske zgod-
be v Posavski obzornik. Pomlad bo kar hitro tu, zato smo mi že začeli s pripravami na 
novo akcijo, jesen pa je pravi čas, da svoje zasaditve zasnujete tudi vi. Vsa nadaljnja 
navodila bomo sproti objavljali v časopisu.
 Veselimo se novih cvetočih snidenj!

Vrtovi in balkoni Posavja

Vse za vinogradništvo in vinarstvo na enem mestu 
v Kmetijsko vrtnem centru INO Krška vas 34/b

Vse za vinogradništvo in vinarstvo na enem mestu 
v Kmetijsko vrtnem centru INO Krška vas 34/b

UGODNI GOTOVINSKI POPUSTI, PRODAJA NA OBROKE

- MLINI ZA GROZDJE
- PVC KADI
- STISKALNICE NA VODO

- INOX CISTERNE
- ČRPALKE ZA VINO
- ENOLOŠKA SREDSTVA

ZAGRAD - V vinorodnem območju Zagrada v občini Rade-
če ima svoj vinograd na strmem bregu nad dolino Sopote 
družina Kmetič. Gospodar vinograda in predsednik sekci-
je vinogradnikov Zagrad, ki so vključeni v Društvo vino-
gradnikov Šentjanž, Janez Kmetič je s svojimi vini že več-
krat opozoril nase in kar nekaj let zaporedoma je pridelal 
tudi najbolje ocenjeno vino v društvu. 

Na letošnjem društvenem ocenjevanju je njegov cviček po-
stal prvak, na Tednu cvička v Novem mestu pa je dosegel 
drugo najboljšo oceno med člani iz Društva vinogradnikov 
Šentjanž (prvo oceno si se prislužil Milan Jamšek), zato so 
v letošnjem avgustu v vinogradu Janeza Kmetiča postavili 
klopotec šentjanškega društva vinogradnikov, ki ga je pred 
dvema letoma temu dolenjskemu društvu velikodušno poda-
rila Ruša Kotnik.

Pri postavitvi društvenega klopotca so sodelovali šentjanški 
vinogradniki, zapeli so pevci šentjanškega vinogradniškega 
društva, navzoče pa so nagovorili predsednik Društva vino-
gradnikov Šentjanž Rudi Bec, županja občine Radeče Rafae-
la Pintarič, župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, predsednik 
Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Matjaž Jakše, predse-
dnik KS Svibno Janez Kmetič s Počakovega in predsednik KS 
Šentjanž Boštjan Krmelj. Svibenski župnik Janez Jasenc je 
opravil blagoslov, gospodar vinograda in zidanice v Zagradu 
Janez Kmetič pa se je zahvalil za izkazano čast, da bo leto-
šnjo jesen društveni klopotec pel svojo pesem in vabil prija-
telje v vinorodnem območju Zagrada nad ozko dolino Sopote. 
Prijeten družabni dogodek, ki so ga v zaključnem delu pope-
strili zvoki NZA Črički izpod Kuma, je povezovala nekdanja 
šentjanška cvičkova princesa Vesna Perko.  S. Radi

Pesem klopotca se sliši 
tudi v Zagradu

Društvo vinogradnikov Šentjanž je postavilo klopotec v 
vinogradu svojega člana Janeza Kmetiča v Zagradu.

Gospodar zidanice in vinograda Janez Kmetič (v ospred-
ju) je spremljal postavljanje klopotca v družbi svoje dru-
žine, prijateljev in znancev ter predsednika Društva vi-
nogradnikov Šentjanž Rudija Beca.

V projekt Zelišča Posavja, 
katerega vrednost znaša do-
brih 38.500 evrov, od tega 
okoli 28.800 evropskih sred-
stev za razvoj podeželja LE-
ADER preko Lokalne akcijske 
skupine LAS (sredstva name-
njena izboljšanju razvojnih 
možnosti podeželja ob izko-
riščanju lokalnih virov in no-

tranjega potenciala), bodo 
vključeni Kulturni dom Krško 
kot vodilni partner in koordi-
nator projekta (vodja Alenka 
Černelič Krošelj, koordinator 
Anita Radkovič), pet partner-
skih društev: Društvo kmetic 
Krško, Društvo kmetic Sevni-
ca, Društvo kmečkih žena Ar-
nika iz Radeč, Društvo pode-
želskih žena Pod Gorjanci iz 
Kostanjevice na Krki, Društvo 
kmetic Ajda iz Bistrice ob Sotli 
ter krška izobraževalna usta-
nova s prilagojenim in poseb-

Na zeliščnem vrtu „bo za vsako 
bolezen rož‘ca zrasla“
BRESTANICA - Na gradu Rajhenburg je 14. septembra potekalo letno srečanje društev kmetic iz Posav-
ja, ki se ga je udeležilo preko 160 žena kmetic, članic aktivov kmečkih žena iz posavskih občin. V uvo-
du srečanja so predstavnice partnerskih društev in Kulturnega doma Krško predstavile projekt Ustvari-
mo zeliščni vrt Posavja z okronimom Zelišča Posavja. Organizator srečanja je bilo Društvo kmetic Krško.

nim programom Osnovna šola 
dr. Mihajla Rostoharja. Z na-
menom dvigniti dodano vre-
dnost posavskih lokalnim pro-
izvodom, znotraj tega pa 
oživiti in promovirati tradici-
jo zeliščarstva, bo projekt po-
tekal do sredine meseca no-
vembra prihodnje leto.

Tako bo v sklopu projekta pri 
lopi nad parkiriščem pri gradu 
Rajhenburg, na mestu, kjer so 
se nekdaj že nahajali trapisto-
vski vrtovi, urejen zeliščni vrt 
izobraževalne narave, katere-
ga skrbnik bodo učenci krške 
šole dr. Mihajla Rostoharja 
(koordinatorki projekta Maša 
Rihter in Jasmina Hribar), v 
sodelujočih društvih kmetic 
pa si bodo ogledali primere 
dobrih praks doma in v tujini, 
pripravili izobraževalne sen-
zorične delavnice na temo 

uporabe zelišč v zdravstvene, 
kulinarične in kozmetične na-
mene ter razne razstave s pa-
leto prehrambnih proizvodov, 
jedi, peciv, čajev in kozmeti-
ke iz zelišč, kakršno so žene 
kmetice pripravile tudi že ob 
tokratnem srečanju na gradu 
Rajhenburg. Na ta način bodo 
po društvih in znotraj njih de-
lujočih aktivih kmečkih žena 
ne le širili znanje med člani-
cami, temveč bodo v dobrem 
letu kmetice tudi strnile na-
bor zeliščarskih praks in si 
prizadevale ponovno obudi-
ti zeliščarsko tradicijo v na-
ših krajih, s katero so se med 
drugim ukvarjali že rajhen-
burški trapisti, iz Brestanice 
pa izhaja tudi eden vodilnih 
predstavnikov slovenskega ze-
liščarstva, pater Simon Ašič. 
Tako naj bi po zaključku pro-
jekta med drugim pridobili 
na regionalnem nivoju večji 
nabor praks nabiralništva in 
vzgoje zdravilnih rastlin in ze-

lišč, večjo ponudbo rokodel-
skih zeliščnih izdelkov, pa tudi 
število novih registriranih ro-
kodelk in samih zeliščnih pro-
duktov. Ob tem si bodo izva-
jalci prizadevali k projektu 
pritegniti in vključiti še dru-
ge raznolike ciljne skupine in 
zainteresirane občane.

Kmetice so na gradu preživele 
prijetno izobraževalno in dru-
žabno srečanje, v uvodu ka-
terega jih je sprejela in na-
govorila predsed nica krškega 
društva Milica Jeler, v imenu 
Kulturnega doma Alenka Čer-
nelič Krošelj in v imenu Obči-
ne Krško direktorica občinske 
uprave Melita Čopar, krajši 
kulturni program pa so obli-
kovali folkloristi DKD Svobo-
da Senovo ter prebivalci Val-
vasorjevega kompleksa Krško 
- igralska zasedba JSKD Kr-
ško, ki upodablja zgodovin-
ske osebnosti naših krajev.
 Bojana Mavsar
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Del udeleženk srečanja posavskih kmetic

Predsednica Društva kmečkih žena Arnika Marjana Do-
linšek in predsednica Društva kmetic Krško Milica Jeler

Umetniki četrtič slikali z vinom

Najmlajša slikarka 
Tinkara Omerzu
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poSavJe – pred nekaj dnevi se je uspešno zaključila prva faza projekta Semena prihodnosti – 
spodbujanje podjetništva mladih, v katerem so ideje in moči združili nosilec projekta Mladin-
sko društvo Bistrica ob Sotli in partnerji občina Bistrica ob Sotli, osnovna šola Bistrica ob So-
tli, Mladinski center krško, osnovna šola krmelj, Zavod otok, Društvo mladinski center radeče 
ter kmetije rogina, Jazbec in Domitrovič. projektne aktivnosti so namenjene različnim staro-
stnim skupinam, s poudarkom na mladih do 27 let, in potekajo v vseh šestih občinah v posavju. 

Prva faza je prinesla celostno grafično podobo 
projekta, dve animacijsko – motivacijski podje-
tniški delavnici »Postani mlad podjetnik«, kjer 
so udeležence osvestili o podjetništvu na pode-
želju, si ogledali dobre prakse, se seznanili z za-
konodajo in že iskali podjetniške ideje. V nada-
ljevanju so pregledali obstoječo ponudbo učnih 
kmetij v Sloveniji in zaznali nove možnosti pri ra-
zvoju le–teh, ugotovitve pa podkrepili z ogledi 
dobrih praks. „Naredili smo model podjetniških 
delavnic v osnovnih šolah in mladinskih centrih, 
nastalo učno gradivo nam bo v pomoč pri izva-
janju podjetniških delavnic v drugi fazi projek-
ta. Pripravili smo tudi usposabljanje za mentorje 
podjetniških delavnic v osnovnih šolah in tako je 
Posavje pridobilo kar 9 novih mentorjev. Izdela-
li smo tudi družabno učno igro, ki bo igralce po-
peljala po listih cveternice in jih vodila po podje-
tniški poti,“ pojasnijo izvajalci projekta.  

Prva faza je bila zaključena z analizo aktualne-
ga stanja na področju kakovosti življenja mladih 
in njihovega odnosa do podjetništva v Posav-
ju: „Raziskava je bila izvedena s pomočjo anke-
tnih vprašalnikov med aprilom in junijem, cilj-
no skupino je predstavljalo 180 mladih iz vseh 
občin Posavja, starih med 15 in 35 let. Zanima-
lo nas je, kako so mladi zadovoljni v svojem ži-
vljenju in kaj za svoje zadovoljstvo in srečo v prid 
boljše kakovosti življenja naredijo. Osredotoči-
li smo se tudi na odnos mladih do podeželja, 

v čem vidijo prednosti in slabosti življenja na 
podeželju, kje priložnosti in nevarnosti življe-
nja v podeželskem okolju, raziskava med mla-
dimi Posavja pa je pokazala, da se starejši mladi 
bolj zavedajo pozitivnih vplivov življenja na po-
deželju, ravno tako mladi, živeči v vaškem oko-
lju. Preference glede zaposlitve mladih kažejo, 
da ti sicer še vedno dajejo prednost zaposlitvi 
v javnem sektorju, vendar se razlike zmanjšu-
jejo. Eden od dejavnikov premikov je ta, da je 
za mlade pomembno, da opravljajo za njih za-
nimivo delo. Naša raziskava je pokazala, da je 
delež anketiranih mladih, ki bi želeli biti samo-
zaposleni, zelo blizu ostalih vrst zaposlitev, v naj-
večji meri samozaposlitve ne udejanjijo zaradi 
pomanjkanja zagonskega kapitala, poguma, iz-
kušenj, neustrezne infrastrukture ipd. Izsledke 
raziskave smo podkrepili s primerjavo iz obsto-
ječih študij in jih strnili v publikacijo, ki bo nati-
snjena in dostopna pri partnerjih projekta, v ele-
ktronski obliki pa na spletni strani portal-mlin.si 
ter www.bistricaobsotli.si, lahko pa si jo v nasle-
dnjih 14 dneh preberete tudi na www.posavje.
info, z vstopom preko bannerja.“

ob zaključku prve faze projekta, ki spodbuja podjetništvo mladih

narejena je še analiza 
kakovosti življenja mladih

Projekt pa že vstopa v mnoge nove aktivnosti 
druge faze, ki bo trajala do maja 2014, prva bo 
intenzivna podjetniška delavnica za mlade, ki  se 
bo odvijala 4 dni, in sicer prvi del 18. in 19. ok-
tobra v okviru MDBS v Bistrici ob Sotli in drugi 
del 25. in 26. oktobra v MC Krško.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 
Projekt sofinancira Evropska unija

Na pobudo Ministrstva za kmetijstvo in okolje v septem-
bru in oktobru kmetije ter pridelovalci odpirajo svoja 
vrata slovenskim potrošnikom in jih vabijo, naj obišče-
jo dneve odprtih vrat in se sami prepričajo o kakovosti 
in izvoru hrane, v katero verjamejo. V nedeljo, 23. sep-
tembra, je svoja vrata javnosti takole odprla tudi kme-
tija Robek v Bistrici ob Sotli. M. M, Špela Bric

Posavje je že do sedaj z 
omenjenim projektom pri-
dobilo veliko konkretnih re-
zultatov: na tečaju za sad-
jarske mojstre je bilo kar 39 
zadovoljnih udeležencev, na 
tečaju permakulturnega na-
črtovanja 30, na dveh pod-
jetniških delavnicah skupaj 
35, in vsi ti ljudje bodo to 
dragoceno znanje ne le upo-
rabljali sami v svojih sadov-
njakih, temveč bodo znali to 
znanje tudi deliti naprej, na-
daljnjim rodovom. Mnogi iz-
med njih niso imeli predzna-
nja iz sadjarske teorije, zato 
so njihove nove veščine toli-
ko bolj dragocene. Jolanda 
Gobec iz podjetja Verbena 
je v imenu izvajalcev projek-
ta potrdila, da imajo tudi oni 
zelo dober vtis po prvi fazi: 
„Zelo sem zadovoljna, tako 
s sodelovanjem med projek-
tnimi partnerji, odzivom Po-
savcev na vse naše aktivno-
sti, pa tudi odtisom, ki ga 
naš projekt pušča med lju-
dmi nasploh. O projektu se 
govori, res pa je tudi, da 
so nam visoko obveščenost 
o projektu zagotovile obja-
ve v vašem časopisu, ki ga 
dobi vsako gospodinjstvo v 
regiji in očitno Posavski ob-
zornik berejo, ne le listajo! 
Udeleženci se zelo pozitiv-
no odzivajo, najbrž prav za-
radi praktičnih, konkretnih 
delavnic na terenu. Zdi se 
jim škoda časa, da bi cele 
popoldneve sedeli in poslu-
šali predavanja. Zanimajo 
jih konkretna znanja, takoj 
uporabna v praksi. Srečno 
roko smo imeli tudi pri izbi-
ri predavateljev, ki so znali 
tečajnike motivirati za sode-

„Drevo je živo bitje, 
ki daje veliko in zahteva malo“
POSAVJE – Več navdušenih bralcev nas je poklicalo in izrecno pohvalilo izobraževanja v projektu Traj-
nostni sadovnjaki, v katerem sodelujejo partnerji z različnimi znanji: Verbena d.o.o. iz Okroglic, Jav-
ni zavod Kozjanski Park, Zavod Svibna z Brezovske Gore in Kulturno društvo Svibno, nad projektom 
pa bdi tudi Lokalna akcijska skupina Posavje, ki je poskrbela za sofinanciranje s sredstvi Leader (več o 
tem, kateri projekti še potekajo znotraj LAS Posavje, preberite na str. 15). In ko nam v teh dneh manj-
ka hvale o razmerah v državi, je toliko lepše slišati, da nekateri lokalni projekti utelešajo življenjskost, 
trajnost in praktično uporabnost. 

lovanje. Ustvarjeno je bilo 
prijetno, delovno vzdušje, 
udeleženci pa so spletli pri-
jateljske vezi, se obiskuje-
jo, dopisujejo, izmenjujejo 
izkušnje, recepte …“  

Skupaj so zasadili 
prek 100 sadik
Postalo je tudi opazno, na 
katerih področjih, povezanih 
s sadjarstvom, drevesi in sa-
deži, Posavcem primanjkuje 
znanja. „Sadjarskega znanja 
ni nikoli preveč in med lju-
dmi je tudi velik interes za 
to znanje - po najavi tečaja 
za sadjarske mojstre v vašem 
časopisu je telefon v Kozjan-
skem parku skoraj pregorel, 
v treh dneh smo zapolnili 
skupino, na čakalni listi pa je 

ostalo še za eno skupino in-
teresentov. Premalo je zna-
nja o rezi sadnega drevja, 
predvsem pa o ekološkem, 
trajnostnem pristopu v sad-
jarstvu. To je edina alterna-
tiva za prihodnost, če želi-
mo zanamcem zapustiti našo 
dediščino, kar trajnostni sa-
dovnjaki so, v dobri kondici-
ji. Akutno primanjkuje tudi 
znanj o prodaji oz. trženju 
tako na kmetijah kot v pov-

sem podjetniškem okolju,“ 
opozarja Jolanda Gobec.

Ostala pa ne bodo le znanja 
v rokah in glavah udeležen-
cev, temveč tudi rezultati v 
naravi. Do sedaj so namreč 
partnerji z udeleženci za-
sadili tudi štiri visokodebel-
ne, travniške sadovnjake, ki 
bodo v prihodnjih letih učna 
mesta za različne delavni-
ce s sadjarskega področja in 
trajnostnega ravnanja s pro-
storom. „Skupaj smo v njih 
zasadili 117 sadik sadnega 
drevja in jagodičja, tudi po-
zabljene gozdne sadne vr-
ste, kot so jerebika, dren, 
skorš, divja češnja, lesnika 
in lesnača. Vsak sadovnjak 
se ponaša tudi s hotelom za 
koristne organizme, ki bodo 
poskrbeli za biotsko pestrost 
sadovnjaka, za opraševanje, 
pohrustali pa bodo tudi mar-
sikaterega škodljivca. Sobice 
smo jim opremili z naravnimi 
materiali, kot je trstika, vol-
na, opeka, navrtan les, stor-
ži, veje in še kaj,“ doda so-
govornica.

Omislite si svoj 
sadovnjak  ne bo 
vam žal

Ob priložnosti priloge Sado-
vi narave smo gospo Jolando 
povprašali tudi, katere sadne 
vrste bi priporočala popol-
nim „sadjarskim“ začetni-
kom? S čim začeti, da ne iz-
gubijo volje in zagona? „Naj 
začnejo z odpornimi vrstami, 
ki jih mrgolazen manj napa-
da, zato je manj dela z oskr-
bo, npr. jablana sorte ariwa, 
relinda ali pa nela. Morda 
zasadijo kakšnega lupinarja, 
npr. oreh, lešnik, ki zahte-
vajo malo obrezovanja in so 
relativno odporni na bolezni. 
Zakaj tudi ne jerebiko, ki jih 
bo najprej razveseljevala s 
cvetočo odejo, pozno pole-
ti pa do zime pa s čudovitimi 
oranžno-rdečimi soplodji ja-
god, ki so užitne in uporab-
ne za marmelade, sokove 
ali pa kar za presno grizlja-
nje pod njeno krošnjo. Je pa 
tudi močno magično drevo, 
saj med drugim pomaga do 
več zdravja. In končno: črni 
bezeg je bil od nekdaj varuh 
družine in živine, zato pa ve-
dno za vogalom hiše, hleva, 
skednja. Zakaj tudi ne varuh 
domovanja v naselju?“ 

Odločitev o tem, ali boste 
kmalu zasadili kakšno drevo, 
je seveda povsem vaša, skle-
nimo pa našo odločno, javno 
spodbudo vašim sadjarskim 
začetkom z vedno pozitiv-
nimi besedami naše sogo-
vornice: „Drevo je živo bi-
tje, ki čuti, se odziva, nam 
daje veliko, zahteva pa zelo 
malo. Če sami posadimo dre-
vo, imamo do njega povsem 
intimen odnos: ga opazu-
jemo, negujemo, skrbi nas 
zanj. Postane član družine. 
Če pa je to sadno drevo, je 
povezanost še toliko globlja. 
Spomladi težko pričakujemo 
prve brste, opazujemo pti-
ce, ki čistijo cvetove, se ve-
selimo plodov v jeseni, mu 
z obrezovanjem pomagamo 
do več sonca. Ob njem se za-
vemo minljivosti človeškega 
življenja in neskončnosti na-
ravnih ritmov, v katerem smo 
le mali kolešček.“ 

 Maruša Mavsar
 foto: M. Mirt, S. Mavsar

Že tradicionalni Artiški dnevi so to nedeljo znova zvabi-
li veliko nasmehov na obraz in zdravja v telo. Potem ko 
se je ob 7. uri zjutraj začelo tekmovanje v kuhanju gola-
ža, so se na osrednjo aktivnost - pohod po artiški sadjar-
ski poti - udeleženci podali malo čez 9. uro zjutraj in se 
na cilju, pri Banovi domačiji, poveselili okoli 13. ure. Le-
tos jih je pot peljala v odkrivanje Arnovega sela, to zelo 
razprostrto naselje, sama pot pa je bila mnogim doma-
činom dokajšnja neznanka, zato je bilo odkrivanje tako 
za odrasle kot otroke toliko bolj zabavno. Artiški dnevi 
tako tudi letos niso razočarali, zbralo se je veliko števi-
lo pohodnikov, v ospredju dogodka pa je ostalo druženje 
in poudarek na spoznavanju lepot domače okolice. Več 
fotografij dogodka na www.posavje.info. M. M.

V OBJEMU TRADICIJEV OBJEMU TRADICIJE
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NAJCENEJŠE PLAČEVANJE POLOŽNIC V POSAVJU  0,39 EUR / POLOŽNICO ZA KOMITENTE  0,50 EUR / POLOŽNICO ZA VSE OSTALE FIZIČNE OSEBE

•  kredite od 61 do 96 mesecev 
 z obrestno mero od 6M euribor + 4,00 %
•  kredite od 97 do 120 mesecev  

z obrestno mero od 6M euribor + 4,80 %

UGODNI JESENSKI KREDITI
SAMO ZA VAS

V jesenskih mesecih 
Delavska hranilnica ponuja vsem strankam 

ugodne akcijske kredite:

ODLOČITEV JE NA VAŠI STRANI, 
PRIČAKUJEMO VAS V NAŠI POSLOVNI ENOTI:  
Brežice, Cesta prvih borcev 9, tel.: 07 620 05 00,

vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.  

E-mail: info@delavska-hranilnica.si   Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si

Informativni izračuni do 96 mesecev:
Znesek Anuiteta Strošek odobritve Zavarovanje Vodenje EOM

15.000 EUR 188,20 EUR 195 EUR 614,28 EUR 1,50 EUR 6,40 %

Znesek Anuiteta Strošek odobritve Zavarovanje Vodenje EOM

30.000 EUR 374,89 EUR  250 EUR 1.223,64 EUR 1,50 EUR 6,14 %

Efektivna obrestna mera in euribor sta obračunana na dan 1. 11. 2012. Obrestna mera velja za 
imetnike osebnega računa z rednimi mesečnimi prilivi plače ali pokojnine. 

DANES JE PRAVI DAN ZA MENJAVO BANKE !
ZAKAJ?

KER POTREBUJETE ZANESLJIVO, PRIJAZNO in KVALITETNO BANKO …
OSEBNI RAČUN

• Prvo leto brezplačno vodenje računa; nato 1,25 EUR mesečno za 
zaposlene oz. 0,80 EUR mesečno za upokojence

• Brezplačni dvigi na vseh bankomatih (v EMU)
• Elektronsko bančništvo; mesečno nadomestilo le 0,40 EUR, plačilo UPN-

naloga le 0,20 EUR
• MasterCard kartica; letna članarina le 12,50 EUR

VARČEVANJA po donosnih OM

• OBROČNO VARČEVANJE; nad 1 leto 2,85 % OM; nad 2 leti 3,30 % OM, 
nad 3 leta 3,50 % OM in nad 4 leta 3,70% OM

• RENTNO VARČEVANJE; od 5 do 10 let 4,50 % OM, nad 10 let 4,80 % OM
• POKOJNINSKO; nad 5 let 5,50 % OM
• VARČEVANJE V OBLIKI HRANILNE KNJIŽICE; nad 31 dni 1,30 % OM
• varčevanje v obliki DEPOZITA, fiksne obrestne mere do 3,90 %

UGODNI JESENSKI KREDITI

• STANOVANJSKI KREDITI; z obrestno mero od 6M euribor +2,20%
• GOTOVINSKI KREDITI; krediti od 61 do 96 mesecev z OM od 6M euribor 

+ 4,30 %; krediti od 97 do 120 mesecev z OM od 6M euribor + 4,80%
• ŠTUDENTSKI KREDITI; do 60 mesecev z OM 6M euribor + 4,00%
• AKCIJA – 60 mesečni kredit za upokojence (imetnike OR) – fiksna OM 

5,90 %

V MESECU OKTOBRU PRAZNUJEMO 
SVOJO PRVO OBLETNICO 

IN ZA VAS PRIPRAVLJAMO DODATNE UGODNOSTI:
• 0,10 % VIŠJA OBRESTNA MERA NA VSEH DEPOZITIH sklenjenih v 

mesecu oktobru
• 0,10 % NIŽJA OBRESTNA MERA NA VSE KREDITE odobrene v mesecu 

oktobru
• AKCIJA - PLAČILO VSEH POLOŽNIC V MESECU OKTOBRU PO LE 0,39 

EUR / POLOŽNICO
• Ob odprtju osebnega računa za redne prilive v mesecu oktobru imate vse 

položnice na vaše ime v mesecu oktobru BREZ PROVIZIJE
 

DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, Podružnica Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice,
tel: 07/62 00 500 – 507, vsak delovni dan od 08.30 do 17.00 ure – neprekinjeno
NAHAJAMO SE V ISTI STAVBI KOT KOP BREŽICE D.D. - ZRAVEN GLASBENE ŠOLE

ŠENTLENART- Literarna sekcija Beseda KD Franc Bogovič 
Dobova je na odru gasilskega doma v Šentlenartu 21. sep-
tembra uprizorila komedijo Mali oglasi. Zaigrali so: Anton 
Mihelič kot Jože, Reneja Mihelič kot njegova soproga Dani-
ca, Špela Ravnikar kot njuna hči Simona, Ivana Vatovec kot 
Amalija in Jožetova mama, Elizabeta Križanić je odigrala 
inštruktorico Veroniko ter Drago Pirman profesorja Milana. 

Komedijo Mali oglasi je napisal Rudi Mlinar leta 1995. Krstno 
uprizoritev je doživela marca  1997  na Lešah na Koroškem, 
od koder izhaja avtor, uprizorjena je bila po dobršnem delu 
Koroške, odigrali pa so jo tudi gledališčniki iz Hajdine pri Ptu-
ju. S komedijo Mali oglasi se člani Besede preizkušajo tudi na 
gledališkem odru, s tem želijo popestriti svojo dejavnost in 
znova obuditi nekoč živahno gledališko dejavnost v Dobovi.
Komedija razkriva del vsakdanjega življenja v tipični sloven-
ski družini, kjer pod eno streho bivajo tri generacije, vsaka 
s svojimi zahtevami, pričakovanji in hotenji. Kadar so hote-
nja posameznega člana prevelika, pride do zapletov, ki do-
kaj umirjeno družinsko življenje dobro razburkajo in konč-
no tudi prevetrijo, a kot komediji pritiče, se ta tudi srečno 
konča. Življenje družine se vrne v ustaljene tirnice, le dve-
ma, ki sta vstopila v življenje družine vsak z drugačnimi pri-
čakovanji, se korenito spremeni …
Pod režijo sta podpisana Rudi Mlinar in Edita Krošl, šepetal-
ka je Anica Pirš, luč in glasbeni efekti so prispevek Jožefa 
Pirša, scena, rekviziti in kostumi pa skupinsko delo igralske 
skupine. Vredno ogleda!
 N. Jenko Sunčič 

KRŠKO - V krški Dvorani v parku je bila 19. septembra od-
prta razstava z naslovom Več obrazov risbe. Pod tem na-
slovom, kot je na otvoritvi povedala vodja krške območ-
ne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Sonja 
Levičar, so pod okriljem sklada potekale trimesečne regij-
ske študijske likovne delavnice, ki jih je vodila akademska 
slikarka Nives Palmič. 

Delavnice je obiskovalo deset ljubiteljskih likovnikov, od tega 
se jih s svojimi deli na istoimenski razstavi predstavlja osem, 
in sicer Branka Pirc, Željka Vidmar, Tomislav Kocuvan, Dar-
ja Veljković, Nevenka Gošnik, Vesna Zakonjšek, Branka Be-
nje in Jelka Zidarič. Mentorica Palmičeva je v predstavitvi 
del dejala, da so bile delavnice namenjene raziskovanju na-
činov risanja, z izhodiščem, da ustvarjalci z risanjem s tu-
šem, ogljem ali svinčnikom isti motiv upodobijo na različne 
načine, od črtne do tonske risbe, pri tem pa vnesejo v delo 
prostor, teksturo, obliko ipd. Pri tem je poudarila, da se vsak 
izmed razstavljajočih avtorjev nagiba k svojemu načinu ri-
sanja motiva in videnju le-tega, zato je risba vselej osebna 
interpretacija, in zaključila z besedami, da pa je v končni 
fazi pomembno, kako risba deluje na gledalca, saj gre pre-
ko nje za komunikacijo med njim in umetnikom. Otvoritve-
ni program je popestril brežiški kantavtor Peter Dirnbek.
 B. M. 

Več obrazov risbe

Večina razstavljavcev z mentorico Nives Palmič (levo)

Mali oglasi v izvedbi dobovske 
Besede za dobro voljo

Jožef Pirš, Reneja Mihelič, Anton Mihelič, Špela Ravnikar, 
Elizabeta Križanić, Drago Pirman, Ivana Vatovec, Anica 
Pirš, kleči Rudi Mlinar

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Na zadnjem, 4. Aninem glasbenem 
večeru je 20. septembra nastopil godalni kvartet Ad libi-
tum v sestavi: Klavdija Novšak, Jerica Kozole – violini, Kri-
stina Ramšak Špilar – viola in Domen Hrastnik – violončelo. 

Godalni kvartet Ad libitum deluje pod mentorstvom prof. Jer-
neja Brenceta na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Leta 2008 
so se prvič udeležili tekmovanja mladih slovenskih glasbeni-
kov (TEMSIG), na katerem so v kategoriji godalnih komornih 
skupin prejeli bronasto plaketo. Njihov repertoar obsega naj-
znamenitejše klasične mojstrovine, lahkotno salonsko glasbo 
in tudi sodobno glasbo, pri čemer se lahko pohvalijo že s tre-
mi krstnimi izvedbami novodobnih ustvarjalcev. Člani kvarteta 
se kot posamezniki udeležujejo glasbenih tekmovanj doma in v 
tujini, s katerih se vračajo z najžlahtnejšimi odličji. Prav tako 
pa kot solisti sodelujejo z domačimi in mednarodnimi komor-
nimi zasedbami in orkestri. Vsi člani kvarteta – razen Klavdije 
Novšak, ki je v letošnjem šolskem letu diplomirala na Akade-
miji za glasbo in deluje kot pedagoginja na Glasbeni šoli Sev-
nica in Glasbeni šoli Krško – so študentje ljubljanske Akademi-
je za glasbo. Program je povezovala Branka Jenžur. Na ogled 
je bila tudi priložnostna fotografska razstava fotosekcije KD 
Leskovec pri Krškem »Anini večeri«, na kateri je bila predsta-
vljena cerkev sv. Ane v Leskovcu pri Krškem od znotraj in zu-
naj ter od blizu in daleč, ter nekaj izvajalcev na Aninih glas-
benih večerih v preteklem obdobju. Branko Slivšek/P. P.

Godalni kvartet Ad libitum 
zaključil Anine glasbene večere

Godalni kvartet Ad libitum

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939
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Mladi glasbenici z nastopi 
že vrsto let popestrita marsi-
kateri kulturni dogodek v kr-
ški in sevniški občini, gostuje-
ta pa tudi po drugih slovenskih 
krajih, pa čeprav ima Anja 16, 
Klara pa šele deset let. Anja, 
sicer dijakinja brežiške gimna-
zije, obiskuje pouk citer v sev-
niški glasbeni šoli že od sedme-
ga leta in je do sedaj nanizala 
vrsto priznanj in nagrad na 
tekmovanjih, najžlahtnejša pa 
na citrarskem državnem tek-
movanju leta 2007, prav tako 
zlato priznanje tudi na držav-
nem prvenstvu leto kasneje 
v duetu s flavtistko Laro Ša-
lamon, leta 2010 srebrno pri-
znanje, 2012 je na tekmova-
nju TEMSIG prejela srebrno 
plaketo in 2. nagrado, lani pa 
se je udeležila tudi mednaro-

KRŠKO - Na zadnjem letošnjem poletnem večeru, ki se v 
mestnem parku Krškega vrstijo že deveto leto zapored in 
jih Valvasorjeva knjižnica Krško ter Javni sklad za kultur-
ne dejavnosti, Območna izpostava Krško, prirejata sku-
paj s Krajevno skupnostjo Krško, smo v knjižnici 12. sep-
tembra gostili kresnikovega nominiranca Petra Rezmana, 
ki je bil v letošnji izbor Delove literarne nagrade uvrščen 
s svojim romanom Zahod jame. 

Zgodba je tematsko zanimi-
va tudi za naše okolje, saj je 
postavljena v svet premogov-
ništva, ki ga avtor kot nekdaj 
zaposlen v velenjskem rudni-
ku zelo dobro pozna in rudarje 
ter njihove izkušnje, straho-
ve in junaštva opisuje iz prve 
roke. Roman je v tem pomenu 
literarni spomenik rudarjenju 
in predvsem ohranjena bese-
dna dediščina, ki bi sicer uto-
nila v pozabo. Sicer pa nam je 
o premogovništvu in z njim po-
vezano električno energijo Ša-
leške doline avtor posredoval 
dokaj kritičen pogled, usmer-
jen k premislekom o negativnih učinkih te gospodarske pano-
ge na okolje in človeka. Prepričan je, da vse žrtve, ki so bile 
potrebne, da so okolje in življenja ljudi podredili gospodar-
skim interesom na tem območju, niso bile ravno nujne, ra-
zume jih v prvi vrsti kot žrtve prevelikega pohlepa. O tem, 
kaj je tisto, kar knape vsakič ponovno vleče dol v jamo, če je 
ta tako nevarna, pa pravi, da gre za poseben občutek prvin-
skega, predsmrtnega strahu, ki ga premaguješ ravno s tem, 
ko se mu izpostavljaš in ga tako vsakič znova zavestno po-
vlečeš v svojo izkušnjo. Gre za poseben občutek trenutka, ko 
zunanjost zamenjaš s spustom v črno notranjost; kljub vsem 
predvidenim varnostnim elementom se vseeno spuščaš v ne-
varnost. Nikjer drugje tudi ni moč občutiti tako črno črne 
teme, kot jo lahko v jami, če so ugasnjene vse luči. S tem je 
Peter Rezman še posebej rad eksperimentiral. Še več, jama 
ga je rodila kot pesnika. O romanu in rudarjenju, knapovskih 
prilikah in štorijah se je pogovarjal z Vilijem Planincem. 
 Renata Vidic

PODSREDA - S koncertom udeležencev seminarja za violonče-
lo so v Kozjanskem parku zaključili še z zadnjim, petim glas-
benim seminarjem, ki so jih v tem poletju izvedli na gradu 
Podsreda. Pred tem so izvedli še seminarje za flavto, troben-
to, klarinet in saksofon. Glasbenih seminarjev se je udeleži-
lo skupaj 40 seminaristov iz Slovenije, Srbije, Bosne in Her-
cegovine, Hrvaške in Madžarske. Glasbeno poletje na gradu 
Podsreda ima že zelo dolgo tradicijo, izvajajo ga namreč že 
od leta 1995. Seminarji so edini tovrstni izobraževalni pro-
gram na območju Kozjanskega, ki ponuja vrhunsko glasbeno 
izpopolnjevanje, saj potekajo pod mentorstvom mednarodno 
priznanih glasbenikov. Seminarji so namenjeni začetnikom, 
amaterjem iz pihalnih godb brez starostne omejitve, učen-
cem nižjih in dijakom srednjih glasbenih šol ter študentom. 
Umetniški vodja glasbenega poletja na gradu Podsreda je bil 
že peto leto zapored doc. Andrej Zupan.  V. S./P. P.

Zaključili že 19. glasbeno poletje

Zadnji, peti seminar je bil posvečen violončelu.

Glasba je bila sestrama Drstvenšek 
položena v zibel 
LESKOVEC PRI KRŠKEM -  6. septembra se je v leskovški cerkvi sv. Ane zvrstil predzadnji Anin glasbe-
ni večer v letošnji sezoni, na katerem sta poslušalce navdušili Anja in Klara Drstvenšek iz Dolenjega Le-
skovca pri Rožnem. 

dnega citrarskega tekmovanja 
v Münchnu. Pred tremi leti se 
je začela učiti igranja tudi na 
klavir, uspešno opravila spre-
jemne preizkuse na Konserva-
toriju za glasbo Jurij Slatko-

nja v Novem mestu, kjer je 
zaključila 2. letnik smeri glas-
beni stavek, v lanskem letu pa 
je začela obiskovati še pouk 
petja na Glasbeni šoli Sevni-
ca ter na tekmovanju TEMSIG 

na državni ravni prejela bro-
nasto plaketo. Je članica Ci-
trarskega društva Slovenije 
ter Godbe Blanški vinogradni-
ki. Po njenih glasbenih stopi-
njah stopa tudi šest let mlaj-
ša Klara, ki je učenka petega 
razreda brestaniške osnovne 
šole. Glasbeno pripravnico na 
krški Glasbeni šoli je začela 
obiskovati pri šestih letih, na-
kar se je eno leto učila igranja 
na kljunasti flavti, sedaj pa že 
dve leti igra na prečno flav-
to. Letos se je prvič udeleži-
la tekmovanja TEMSIG in takoj 
osvojila zlato plaketo. V due-
tu na Aninem večeru sta Anja 
in Klara zaigrali 15 zahtevnih 
skladb, pretežno tujih sklada-
teljev, pa tudi slovenske ljud-
ske skladbe. 
 Bojana Mavsar

Klara in Anja Drstvenšek med nastopom

Zaključek poletnih večerov 
s Petrom Rezmanom in knapi

Peter Rezman

AFRIŠKA RADOST IN HVALEŽNOST ZA VSE -  
predavanje z dobrodelno noto 

• petek, 27. september, ob 19. uri -  
Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Dolenjka Jana Dular živi in deluje v Malaviju, kjer vodi huma-
nitarni projekt pomoči otrokom z učnimi težavami in s posebni-
mi potrebami. Svoje delo in življenje v Afriki bo predstavila v 
sliki in besedi in razbila prenekateri stereotip. 

SKODELICE IZ GLINE – mala razstava

• sreda, 2. oktober, ob 18. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Na mali razstavi bomo pokazali in predstavili izdelke, ki so na-
stali na delavnicah v avgustu, ki smo jih pripravili v sodelova-
nju z Bernhard Manufakturo. 
  

MATRICA ŽIVLJENJA -  
ogled dokumentarnega filma in predavanje

• četrtek, 10. oktober, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Po priljubljeni knjižni uspešnici Ponovna povezava dr. Erica Pe-
arla je v Slovenijo prišel film Matrica življenja, ki nam razkriva 
celosten vpogled v telo, um in zdravje. Ob ogledu filma bomo 
prisluhnili še predavanju Anite Kejžar Škulj, ki je pionirka po-
novne povezave v Sloveniji in uspešna raziskovalka novih vpogle-
dov v človeka in njegovo blagostanje.

AFGANISTAN IN MARTIN ŠTEFANIČ

• petek, 11. oktober, ob 18. uri -  
Gostilna Kmečki hram Kostanjevica na Krki

Domačin, ki se je v zadnjih letih kot vojak slovenske vojske ude-
ležil dveh misij v Afganistanu, bo svojo izkušnjo predstavil ob 
fotografijah in zgodbi.

SPOMINSKI VEČER  
OB OBLETNICI OTVORITVE  

»SPEEDWAY ZBIRKE V SLOVENIJI«
• torek, 15. oktober 2013, ob 18. uri –  

Osrednja knjižnica v Krškem
Ob četrti obletnici odprtja posebne zbirke »Speedway v Slove-
niji« vas vabimo na pogovor z nekdanjima državnima prvakoma 
Gregorjem Pintarjem in Gerijem Lekšetom. Z njima se bo po-
govarjal avtor knjig o slovenskem speedwayu Franci Tomažič. 
Ob tej priložnosti bo v avli knjižnice na ogled razstava, posve-
čena uspešnima speedwayistoma.

PRIPRAVA NA JAVNI NASTOP –  
tematsko predavanje,

• torek, 22. oktober, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Jezikoslovka dr. Nataša Terbovšek Coklin nam bo v svojem preda-
vanju podala nekaj koristnih nasvetov, kako izboljšati javni nastop in 
govorne spretnosti ter jih narediti še učinkovitejše in privlačnejše.

JESEN V KOSTANJEVICI - večer z ustvarjalci iz 
občin Dobrepolje in Kostanjevica na Krki

• petek, 25. oktober, ob 18. uri -  
Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Vabljeni na tradicionalno druženje, ki bo obarvano z razstavo 
ročnih del domačinov.

KRŠKO 
SKOZI OBJEKTIV IVANA KRAHULCA

• od septembra do srede oktobra –  
Avla osrednje knjižnice v Krškem

Razstavo, ki prikazuje obnovo krškega mestnega jedra v 60-ih 
letih prejšnjega stoletja kot jo je videl fotograf Ivan Krahulec, 
smo pripravili v sodelovanju z Društvom ljubiteljev fotografi-
je Krško. Tudi ostali, ki bi se želeli predstaviti pri nas, vabljeni, 
da nas pokličete za dogovor na tel. 07 4904 000 (Urška Šoštar).

IGRALNE URICE

• ob sredah, od 16.30 dalje –  
Mladinski oddelek v Krškem 

Od oktobra do aprila boste otroci v igralnih uricah skupaj s knji-
žničarko skozi igro spoznavali knjižnico, otroško literaturo, bon-
ton, pravljične junake in še vrsto zanimivosti.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

• ob četrtkih, tedensko med 9. – 11. uro -  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Zopet bomo pričeli z računalniškimi delavnicami za starejše, kjer 
boste lahko naredili prve korake v svet računalniških znanj. Do-
govorite se lahko na tel. 07 4904 000.

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V OKTOBRU

PODBOČJE – Miroslav Tičar je na trgu pred cerkvijo v Pod-
bočju 14. septembra pripravil predstavitev svoje prve pe-
sniške zbirke z naslovom Popotnik.

53-letni Miroslav Tičar, ki z 
družino (ženo in dvema sino-
voma) živi v Velikem Mraše-
vem, zaposlen pa je kot pro-
gramer poslovnih aplikacij v 
podjetju Lisca, je poezijo si-
cer pisal že v mladih letih, ko 
se je vključil tudi v Literarni 
klub Beno Zupančič v Krškem 
in sodeloval na samorastni-
škem srečanju v Trebnjem, 
po večdesetletnem premoru 
pa se je k poeziji vrnil pred 
štirimi leti. Objavlja zlasti 
na internetu (pesniški portal 
Pesem si, Literarni val, RTV 
blog, facebook), njegove pe-
smi so bile objavljene tudi v 

posavskem zborniku Fanfare II in še v nekaterih zbornikih.

V svoji prvi zbirki, ki jo je založilo Kulturno društvo Stane Ke-
rin Podbočje, objavlja 42 pesmi, ki so razdeljene v tri sklope: 
v prvem z naslovom Sence minulih dni je nekaj pesmi iz njego-
vega zgodnjega obdobja, drugi z naslovom Dotik nežnosti vse-
buje liriko, tretji z naslovom Popotnice pa refleksivno poezi-
jo. Kot pravi avtor, gre za inventuro oziroma zaključek nekega 
obdobja. „Že na prvem sprehodu skozi zbirko ugotovimo, da 
so pesmi v njej oblikovno in tudi slogovno precej raznovrstne: 
naletimo na prosti verz, ki je zvočno in ritmično lep, tekoč in 
berljiv, kar brez dvoma kaže na avtorjevo širino in načitanost. 
/…/ Seveda pa v naboru pesmi naletimo tudi na rimane verzi-
fikacije, ki jim ne moremo očitati nobenih bistvenih pomanj-
kljivosti: v glavnem izzvenijo polno in ubrano, čeprav avtorja 
tehle vrstic osebno najbolj prepričajo pesmi v prostem verzu,“ 
je v spremni besedi zapisal Dani Bedrač, ki je bil kot kantavtor 
tudi eden izmed nastopajočih na prireditvi, poleg njega pa še 
flavtistka Anja Burnik in kantavtor Peter Dirnbek. Tičarjeve 
pesmi so brali Uroš Kerin, Ivanka Černelič Jurečič, Irena Bevc 
in Sabina Hvastija, večer pa je povezovala Carmen L. Oven.
 P. Pavlovič

Pesniški prvenec »Popotnik« 
Miroslava Tičarja

Miroslav Tičar s svojo pe-
sniško „prvorojenko“
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI - 1A DRL
Rezultati – Maribor : Sevnica 
33:25, Krško : Ribnica 27:30, 
Sevnica : SVIŠ 32:31, Izola : 
Krško 26:17, Krško : Sevnica 
27:30
Lestvica - 1. Maribor 6, 5. 
Sevnica 4, 12. Krško 0

KADETI – SKUPINA JUG
Rezultati – Radeče : Krško 
B 16:36, Šmartno : Sevnica 
42:24, Krško : Rudar 39:28, 
Krško B : Šmartno 28:40, Aleš 
Praznik : Radeče 35:23

ČLANICE – 1B DRL
Rezultati – Brežice : Logatec 
26:10

NOGOMET
ČLANI - 2.SNL
Rezultati - Krško : Bela kra-
jina 3:0 (Dvorančič, Urbanč, 
Jakolić), Veržej : Krško 2:0 
Lestvica - 1. Radomlje 18, 6. 
Krško 10

ČLANI - MNZ CELJE
Rezultati - Krško B : Kozje 
5:1 (Blažinčič 2, Vah 2, Bu-
čar), Rogaška : Krško B 6:0
Lestvica - 1. Rogaška 12, 2. 
Krško B 10

MLADINCI & KADETI - 2.SNL 
VZHOD

Rezultati SKL - Veržej : Krško 
3:1, Krško : Železničar 4:0, 
Lestvica SKL – 1. Jarenina 15, 
6. Krško 9
Rezultati SML – Veržej : Kr-
ško 1:0, Krško : Železničar 
6:1, Lestvica SML – 1. Jare-
nina 14, 5. Krško 12
Skupna lestvica SKL/SML - 1. 
Jarenina 29, 3. Krško 21

STAREJŠI DEČKI
1.SNL
Rezultati - Maribor : Krško 
1:0, Krško : Veržej 3:0 (Bo-
golin 2, Rešetič)
Lestvica - 1. Maribor 27, 2. 
Krško 24

1.LSD – MNZ CELJE
Rezultati - Šampion B : Bre-
žice 2:6, Krško : Šmarje 0:0, 
Šmartno : Krško 2:0, Brežice 
: Celje B 1:3
Lestvica - 1. Šmartno 12, 2. 
Brežice 9, 7. Krško B 4 

2. LSD – MNZ CELJE
Rezultati : Krško C : Kozje 
1:8, Radeče : Dravinja B 3:1
Lestvica : 1. Imeno 9, 5. Ra-
deče 3, 9. Krško C 0

MALI NOGOMET
ČLANI 1. SFL
Rezultat – Velike Lašče : Sev-
nica 4:4 (Grigič, Kurtić, Krnc, 
Škorić)

BRESTANICA – Posavski atletski šampion Primož Kozmus je 
13. septembra v svojem hostlu v Brestanici pripravil dru-
ženje za predstavnike medijev, na katerem je strnil vti-
se po zaključku sezone in se že ozrl proti naslednji, ka-
tere vrhunec bo zagotovo evropsko prvenstvo v Zürichu.

Zdaj že pretekle sezo-
ne se 33-letni brežiški 
metalec kladiva Primož 
Kozmus spominja z me-
šanimi občutki. „V na-
sprotju z nekaj sezonami 
poprej se je letošnja za-
čela zelo obetavno, zalo-
milo pa se je tedaj, ko je 
bilo najmanj potrebno. 
Deloma je temu botrova-
la poškodba gležnja, naj-
večji problem pa je ne-
konstantnost metov in ta 
tehnični model bo treba 
v prihodnji sezoni izbolj-
šati,“ je povedal in do-

dal, da so bili cilji na SP-ju v Moskvi višji, vendar pa nerad 
išče opravičila za svoja dejanja. „Bil sem dobro pripravljen, 
tudi za medaljo. Mogoče je to zame majhen neuspeh. Am-
pak kljub temu je 4. mesto fantastičen uspeh in tega se zelo 
dobro zavedam. Prav pa je, da športnik mojega kova išče re-
zultate čisto pri vrhu.“ V prihodnji sezoni ekipa z njegovim 
kondicijskim trenerjem Primožem Četrtičem ostaja ista. 
Glavni Kozmusov cilj je medalja na evropskem prvenstvu, ki 
mu še edina manjka v zbirki odličij z velikih tekmovanj. „Ver-
jamem, da mi bo uspelo. Vem, da to lahko naredim s Primo-
žem Četrtičem, zato grem z dobrimi občutki in, kar je naj-
pomembneje, zdrav v novo sezono,“ je še dejal Kozmus, ki 
s treningi začenja spet oktobra. R. R.

V Švico po manjkajočo medaljo

Primož Kozmus si želi še meda-
ljo z evropskega prvenstva.

ČATEŽ OB SAVI – Več kot tisoč obiskovalcev si je 8. septembra 
v večnamenski dvorani Term Čatež ogledalo dvoboje K-1 Open 
Challengerja v organizaciji Rožleta Jazbinška in domačega TBK 
Brežice v sodelovanju s Kickboxing zvezo Slovenije. Borba veče-
ra je pripadla domačinu Urošu Veličeviću in Igorju Mihaljeviću 

(Shark gym Kar-
lovac). Zelo na-
pet in izenačen 
dvoboj je odločil 
Veličevićev uda-
rec v prvi rundi, 
ki je za kratko 
Mihaljevića po-
slal na tla, kar je 
na koncu zado-
stovalo za zma-
go kariere bre-
žiškega borca. 
Gledalci so lah-
ko spremljali še 

več kot 20 ostalih borb v amaterski in profesionalni kategoriji, 
v katerih so se pomerili še nekateri drugi posavski kickbokserji. 
Blaž Novak (TBK Brežice) je premagal Iztoka Kodriča (FC Se-
novo), Sebastian Bogolin (KTB Krško) je bil boljši od Blaža Ko-
žarja (FC Senovo), zmagali so še Luka Alauf, Mile Miačinović in 
Alen Štritof (vsi TBK Brežice), poraz pa je moral priznati Robi 
Planinc (KTB Krško).  R. R.

Veličević slavil zmago kariere

Uroš Veličević (levo) po zmagi nad Igor-
jem Mihaljevićem

POSAVJE - Slovensko reprezentanco, ki se je od 9. do 14. 
septembra udeležila 19. evropskega ARG prvenstva na Polj-
skem, so zastopali tudi člani in članice Radiokluba Krško in 
radiokluba Amater iz Sevnice. Najvišjo posamično uvrstitev 
je v kategoriji žensk od 21 do 35 let dosegla Adrijana Mo-
škon (Krško) z 10. mestom, Petra Levičar (Krško) pa je bila 
22. Ekipno so bile Slovenke sedme. V kategoriji moških od 21 
do 40 let je bil Danilo Kunšek (Sevnica) 19., slovenska eki-
pa pa šesta. V kategoriji moških nad 70 let je bil Janez Ku-
selj 17., ekipno pa je bila Slovenija peta.

Posavci „lovili lisico“ na EP

- DRUŽABNI PLES V PARU (ZAČETNA IN NADALJEVALNA STOPNJA)
- SALSAROBIKA (latinsko - ameriški plesi z aerobiko)

- SODOBNI PLES (ZAČETNA IN NADALJEVALNA STOPNJA)
- SHOW DANCE (ZAČETNA IN NADALJEVALNA STOPNJA)

- INDIVIDUALNE PRIPRAVE NA POROKO
- PRIPRAVE NA MATURANTSKI PLES

Vabljeni na brezplačne delavnice: 
salsarobika (30.09.2013, 20.00), družabni ples (12.10., 19:00)

Vse informacije na 041 405 570, 051 430 107

Si  želiš plesati?

Kje: Mala telovadnica OŠ Leskovec

Vabljen/a k vpisu v novo plesno sezono!

Anika
                 svet plesa in zabave 
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FRINTON ON SEA, LONDON (GB) – Za posavska triatonca Ja-
roslava Kovačiča in Luko Šebeka, člana ŠD Posavje iz Kr-
škega, so se uspešno končali dnevi amaterskega svetov-
nega prvenstva v britanski prestolnici. 

Oba triatlonca sta opravi-
la aklimatizacijo na značil-
no angleško vreme že v svo-
ji bazi v obmorskih mestecih 
Frinton in Clacton, kjer sta 
se udeležila prvenstva vzho-
dne Anglije. Jaroslav je tam 
dosegel absolutno zmago v 
olimpiku, Luka pa 7. mesto 
v sprintu in 32. v olimpiku. 
V Londonu so skozi cel teden 
potekala finala svetovne tri-
atlonske sezone z izvedbo 
svetovnih prvenstev v raznih 
kategorijah in z glavnim do-
godkom, finalom svetovne-
ga pokala. Center dogajanja 
je bil v Hyde parku in jezeru 
The Serpentine, ki je »priva-

bljalo« triatlonce s temperaturami okoli 16º C.
Na amaterskem svetovnem prvenstvu je med 119 triatlon-
ci v starostni skupini 25 do 29 let Jaroslav Kovačič Sloveniji 
prinesel srebrno kolajno. »Jaro« je bil že po plavalnem delu 
tekme v ospredju, po uspešnem kolesarskem delu je sledi-
la »eksplozija« na teku, kjer je napadal in premagoval ene-
ga konkurenta za drugim. V cilju je premoč priznal le Ameri-
čanu Brianu Duffyju jr. »Na poti proti cilju sem užival, vanj 
sem prišel kot zmagovalec svojega vala, kot drugi v katego-
riji in tretji med vsemi »age grouperji«. S časom teka sem 
izjemno zadovoljen, niti enkrat nisem zašel v težave,« je 
povedal po tekmi. Luka Šebek je nastopil dan prej na »od-
prti« tekmi in je v svoji kategoriji med 156 tekmovalci zase-
del 34. mesto. »Zadnji krog sem doživljal zelo čustveno za-
radi izjemne tekme in publike, ki je »nosila« tekmovalce ob 
celotni progi,« je strnil svoje vtise. Slovesnost za prejemnike 
medalj je potekala na Trafalgar square v središču Londona, 
kjer je bil bučnih ovacij na velikem odru deležen tudi pre-
jemnik zgodovinske srebrne kolajne za posavski triatlon Ja-
roslav Kovačič, ki konec oktobra odhaja na Novo Zelandijo.
 Luka Šebek

Zgodovinsko srebro za Kovačiča

Jaroslav Kovačič v tekaškem 
delu preizkušnje

Šport v Posavju

Vabi k vpisu  v  Sinhrono plavanje 
in Šolo klasičnega baleta.

Prijave na: sinhrono.krsko@gmail.com 
ali tel. 041 276 353
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SEVNICA - V prvem kolu 1. slo-
venske futsal lige so Sevničani 
v gosteh pri KMN Velike Lašče 
dvakrat vodili za dva zadetka, 
a so se neugodni domačini oba-
krat vrnili v igro in na koncu 
je bilo 4:4. Trener Jontez je 
začel s četvorko Krnc, Martić, 
Nečemer, Grigić in Govekar-
jem v vratih. Grigić je v 3. mi-
nuti unovčil dobro igro ekipe, 
Kurtić pa je v 6. minuti povi-
šal na 2:0. Sevniška obramba ni 
delovala najboljše, kar so do-
mačini izkoristili v 14. in 16. 
minuti. Drugi polčas je ponov-
no postregel z veliko priložno-
sti na obeh straneh. Krnc je v 
30. minuti lepo preigral Drob-
niča, prehitel celotno gostujo-
čo obrambo in s ‚‘špičko‘‘ do-
segel gol. Za najlepši zadetek 
je poskrbel Škorić, ki je z le-
pim strelom od daleč ‚‘snel 
pajčevino‘‘ v desnem zgornjem 
kotu domačih vrat. Laščani so 
v isti minuti znižali, tri minute 
kasneje pa dosegli še izenaču-
joči zadetek. Do konca tekme 
se rezultat ni spremenil. 
 T. Blatnik

S točko iz 
Velikih Lašč

Vožnja z gokarti!

Vožnja z gokarti!
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na Javni DraŽBi proDaJa 

1. dvosobno stanovanje v 1. nadstropju, Elektrarniška cesta 15 
v Brestanici, skupaj s solastniškim deležem na skupnih delih, 
napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo 
v skupni izmeri 78,25 m2 .
izklicna cena je 37.980,00 eUr. 

2. trosobno stanovanje v pritličju, Elektrarniška cesta 17 v 
Brestanici, skupaj s solastniškim deležem na skupnih delih, 
napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo 
v skupni izmeri 95,95 m2. 
izklicna cena je 41.535,00 eUr.

Vse dodatne informacije o stanovanjih so na voljo na www.teb.si 
in tel. št. (07) 48 16 370, kjer se lahko dogovorite tudi za ogled. 

Javna dražba bo v sredo, 9. 10. 2013, ob 11. uri, v prostorih 
termoelektrarne Brestanica. 
 
POGOJI ZA PRISTOP K JAVNI DRAŽBI:
1. varščina: Dražitelji morajo najkasneje do začetka javne dražbe 

vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene na trr teB Št. Si56 
0480 2000 1027 158. Neuspeli dražitelji bodo dobili vrnjeno 
vplačano varščino po zaključku postopka javne dražbe na svoj 
transakcijski oz. osebni račun.

2. plačilni pogoji: nakazilo kupnine najkasneje v 15 dneh po sklenitvi 
pogodbe na TRR družbe.

3. Pogodbo mora kupec skleniti najkasneje v 10 dneh po končani 
javni dražbi, celotno kupnino pa poravnati najkasneje v 15 dneh 
po sklenitvi pogodbe. Kupec postane lastnik nepremičnine takoj, 
ko predloži dokazilo o plačilu kupnine.

4. Če kupec ne bo sklenil pogodbe v 10 dneh po končani javni dražbi 
in plačal kupnine v 15 dneh po sklenitvi pogodbe, se šteje kot da je 
odstopil od dražbe oziroma nakupa, zato plačano varščino obdrži 
prodajalec.

5. Dražitelji, ki so fizične osebe, morajo pri vplačilu varščine in pred 
pričetkom javne dražbe predložiti osebno izkaznico.

6. Dražitelji, ki bodo sodelovali na javni dražbi za pravno osebo, 
morajo predložiti pooblastilo in izpisek iz sodnega registra (star 
največ tri mesece).

7. Davek na promet nepremičnin plača prodajalec v skladu z Zakonom 
o davku na promet nepremičnin, zemljiškoknjižni vpis in druge 
dajatve ter stroške v zvezi s prenosom nepremičnin pa plača kupec.

8. Prodaja bo potekala po sistemu “VIDENO-KUPLJENO”, kasnejših 
reklamacij glede stvarnih napak se ne bo upoštevalo.

SEVNICA - Mnogo lepih misli in zapetih pesmi je bilo mogo-
če slišati 4. septembra na sevniškem gradu, kjer je pote-
kal že 32. Radogost – kulturni dogodek, v katerem sevni-
ški umetnik Rudi Stopar vsako prvo sredo v mesecu gosti 
domačega ali tujega umetnika oz. umetnico. 

»Današnji večer je poln duhovnega bogastva. Ta program je 
nekaj več kot program. Težko opišem z besedami,« je dejal 
slikar in kipar Hanibal Salvaro Hani. S samosvojo avtorsko in-
timo in prepoznavno likovno poetiko, vezano na slikarstvo in 
predvsem na upodobitve v keramiki, je Salvaro dosegel med-
narodno veljavo in si pridobil sloves inovativnega ustvarjalca, 
v Sevnico pa je prišel na povabilo prijatelja Rudija Stoparja, s 
katerim se poznata že več kot 40 let. Otvoritev razstave ume-
tniških del v grajskem oknu Radogost in stalni zbirki Ogled so 
z zapeto ljudsko in umetno pesmijo v grajski kapeli polepšali 
Fantje z Razborja, z recitacijo lastne pesmi pa Marija Kalčič, 
Jože Žnidarič in Alenka Preskar ob glasbeni spremljavi na kla-
vinovo Jelke Gregorčič Pintar.  S. Radi, foto: L. M.

Salvaro v oknu Radogost

Pokrovitelj kulturnega večera in tvorec glasbeno bese-
dnega recitala 32. Radogosta je bil sevniški podžupan 
Jože Žnidarič, ki je skupaj z Marijo Kalčič in Alenko Pre-
skar poživil večer z recitalom avtorskih pesmi ob klavir-
ski glasbeni spremljavi, z izbranimi umetniškimi deli pa 
hrvaški avtor Hanibal Salvaro Hani.

�Popolna pisarna
Telefonija Internet Poslovne rešitve Naprave

Ste podjetnik z odličnim prodajnim znanjem.
Zanima vas področje IT-ja in komunikacij.
Gradite trdne poslovne povezave in prodajne poti.
Cenite svoje poslovne stranke. 
Verjamete v moč tehtnih prodajnih argumentov.
Dolgoročna vizija vam je pomembnejša od kratkoročnih ciljev.
Želite razširiti svojo poslovno ponudbo.
Ne bojite se novih izzivov.

To je le nekaj razlogov, zaradi katerih vas vabimo v našo družbo.

Ste prepoznali dobro priložnost?
Oglasite se nam do 30. 9. 2013!
Več na www.simobil.si/popolna-pisarna/razpis

razlogov za sodelovanje s Si.mobilom! 

Postanite prodajni partner
za Si.mobilove storitve.

OGLAS ZAPOSLITVENI OKT13 128x188.indd   1 9/12/13   10:25 AM

konkurenca bank 
je vse večja, kako 
vpliva to na vaše 
poslovanje?
Seveda se vsak pri-
hod konkurence 
pozna, a smo in želi-
mo ostati prva ban-
ka na domačem 
trgu, enako velja 
za območje Posav-
ja. Naš položaj na 
trgu zagotavljamo 
s strokovnostjo in 
motiviranostjo za-
poslenih, stanke pa 
so naša prva skrb. 

kaj ponujate strankam?
Upravljanje z denarjem je v kriznih časih včasih 
zapleteno. Ker morajo biti odločitve preudarne, 
namenjamo največ pozornosti celovitemu finan-
čnemu nasvetu. Sem sodi seveda vse kar je pove-
zano tako z varčevanjem kot kreditiranjem. Način 
dela v banki smo močno spremenili. Gotovinske-
ga poslovanja je vse manj, zato pa je več možnos-
ti in priložnosti za individualno delo s strankami.

v prihodnje bo verjetno tega še več?
Zagotovo, v tej smeri tudi delamo. V NLB se zave-
damo pomena izobraževanja in ozaveščanja posa-
meznikov o urejenih osebnih financah, zato v okvi-
ru projekta NLB Finančni nasvet strankam nudimo 
različne oblike izobraževanja s finančnega področja. 
Tudi vsako podjetje ima svojega poslovnega skrb-
nika, ki ga spremlja na poslovni poti in mu svetuje.

Svetovanje je v teh kriznih časih še posebej zah-
tevno in odgovorno, kakšen pa bi bil vaš nasvet?
Pametneje je razmišljati na dolgi rok in svoje pri-
hranke čim bolj razpršiti v depozite, sklade, zavaro-
vanja, razmišljati o dodatni pokojnini, itd, pri tem 
pa upoštevati zastavljene cilje, ki jih želimo z na-
daljnjim varčevanjem ali vlaganjem doseči. Vse-
kakor pa gre v teh primerih za zelo individualen 
pristop in vsako stranko v naši banki tako tudi ob-
ravnavamo. Vse je odvisno od finančnega stanja 
posameznika in njegovega odnosa do tveganja. Če 

si na primer s temi sredstvi ustvarjamo varnostno 
rezervo, ki predstavlja sredstva »za vsak primer«, 
potem jih bomo razporedili izključno v nizko tve-
gane naložbe, kot so varčevalni računi in bančni 
depoziti. Za varnost vaše družine in tistih, ki so fi-
nančno odvisni od vas, boste poskrbeli z ustreznim 
življenjskim zavarovanjem, ki pa lahko vključuje 
tudi varčevalni ali naložbeni del.

veliko kritik leti na račun bank, češ, da kreditov 
ne odobravate, pa je očitno to napačna predpo-
stavka?
Absolutno. Ponudba kreditov je pestra, za različne 
namene (osebni, stanovanjski, hipotekarni …), po 
različnih obrestnih merah glede na ročnost. Inte-
res stranke in banke je, da se krediti ne le odobri-
jo, ampak tudi odplačajo in da se stranke zadolži-
jo primerno svojim zmožnostim.

gospodarstvo pa še vedno pravi, da je kreditni 
krč še prisoten?
Tudi to ne drži. Denar za dobre projekte se vedno 
najde. Kreditnega krča v banki ni, vsekakor pa že-
limo imeti kredite primerno zavarovane. Zaveda-
mo se, da so gonilna sila vsakega gospodarstva 
zasebniki in mala podjetja, zato jim posvečamo 
posebno pozornost. 

S koliko podjetji pa sodeluje vaša banka in kakšen 
servis jim zagotavljate?
V obeh podjetniških centrih imamo več kot 3.700 ko-
mitentov, za katere opravljamo vse podjetniške posle.

kako pa je ko se komitent, fizična ali pravna oseba 
znajde v težavah in kredita ne more odplačevati?
Predvsem želimo, da nas takšen komitent obišče 
takoj, ko zazna težave pri svojem poslovanju in da 
skupaj z njim poskušamo najti rešitev. Tu predv-
sem mislim na moratorij odplačila ali podaljšan-
je roka odplačila ali kakšne druge rešitve. Najhuje 
je, če stranka ne izpostavi problema, ko je še čas 
za njegovo reševanje. V takem primeru je bistve-
no težje najti izhod. 

namesto zaključka …
Vabimo vas, da obiščete naše poslovalnice in pod-
jetniška centra z bogato paleto storitev in svetova-
nja. Z veseljem pa vas obiščemo tudi na vaši lokaciji.

»nlB: stranke so naša prva skrb«
nlB Savinjsko - posavska še naprej uspešno deluje na območju posavja in Savinjske doline in 
je ena izmed 10 podružnic nlB v Sloveniji. podružnico z 12 poslovalnicami in dvema podjetniš-
kima centroma vodi gordana radanovič.

Gordana Radanovič,  
direktorica Podružnice 
Savinjsko-Posavska
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MALENCE - Društvo podeželskih žena »Pod Gorjanci«, ki 
ga uspešno vodi Anica Žugič, je tradicionalni letni koncert 
ljudskih pesmi prvič pripravilo na vasi. Kot prvo vas so si 
izbrale Malence, od koder prihaja tudi ena izmed pevk Sla-
vica Kuhar, ki je spretno povezala organizacijske niti. Ob 
tem so se vaščani zopet izkazali kot odlični gostitelji. Pod 
Mihelčevim kozolcem na Malencah se je zbralo več kot 
300 obiskovalcev, ki so jim pevke zapele že skoraj poza-
bljene ljudske pesmi, med njimi tudi "eno po malenško".

Nedeljsko popoldne je minilo v znamenju pesmi in obujanja 
spominov ter zgodovinskih dejstev, ki so zaznamovala vas. 
Pesmi in besede so tekle in segale globoko v srca obisko-
valcev ter risale nasmeh na obraz vsem generacijam. Leta 
ob taki prireditvi niso ovira, to sta dokazali tudi Larisa Ku-
har in Maša Jordan, ki sta dogodek dopolnili s svojim nasto-
pom. Med pesmimi je pogovor z "domačini treh generacij" 
vodila Melita Skušek. Tako je Fanika Gregorič obudila spo-
mine o življenju in delu v gostilni, Roman Jordan o izgnan-
stvu in izselitvah družin preko reke Krke med vojno, Stanko 
Drobnič o šivanju oblek za sv. Nežo na Kumu, Matej Drob-
nič o pustovanju na Malencah in Tone Kuhar o ceglarstvu in 
svojih pesnitvah. 

Več kot dve uri programa sta prehitro minili, zato se je dru-
ženje ob domačih dobrotah nadaljevalo do poznega večera. 
Številni so med sabo delili mnenja, da je bila prireditev več 
kot dobrodošla popestritev nedeljskega popoldneva, ki s pri-
stnostjo vaškega okolja obogati ljudsko petje ter na poseben 
način ohranja tradicijo in že skoraj pozabljene spomine vasi.

 Ana Drobnič, foto: Matej Jordan

Pa zapojmo eno po malenško

Z zborom ljudskih pevk je zapela tudi mlada Malenčan-
ka Larisa Kuhar.

Posavski obzornik 
tudi na spletu!
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KRŠKO - V atriju Mestnega muzeja Krško so člani pevskega 
društva Naša pesem 8. septembra pripravili pravi španski ve-
čer. Številne zveste poslušalce so očarali Marko Železnik s te-
norjem, Jernej Železnik z baritonom ter sopranistki Željka 

Smičibrada in Anja Žabkar ob spremljavi pianistke Nike Tka-
lec. Mirjana Marinčič je v celoten večer vpletla svojo zgod-
bo, piko na i pa je dodala temperamentna flamenko plesalka 
Živa Heričko. Navdušeni publiki sta pognala kri po žilah še vi-
narja večera Marjeta in Andrej Repše s Kamenškega, ki sta 
predstavila svoj izbor odličnih vin, postrežba pa je bila v ro-
kah princes cvička in somellierja.  M. Ž., foto: A. M.

Kam v Posavju?
• Četrtek, 26. 9.

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: tematsko pre-
davanje Katarine Vidmar 
„Preoblikovanje prostora z 
barvami“

• ob 18.00 izpred Gimnazi-
je Brežice: javno vodstvo - 
potep po 660-letnem mestu 
Brežice, ogled bosta vodili 
dr. Ivanka Počkar in Alenka 
Černelič Krošelj

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Šentjanž: predstavitev nove 
knjige dr. Jožeta Bavcona 
„Naše rastline“

• od 18.30 do 20.00 v Bre-
žicah (CPB 34): brezplač-
na delavnica za pare „Od 
zaljubljenosti do ljubezni: 
zavestna odločitev in is-
krenost“ (prijave na info@
zdi-nm.si ali 031 489 309)

• ob 19.00 v OŠ Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki: pre-
davanje Jane Dular „Afriška 
radost in hvaležnost za vse“                                       

• ob 19.30 v avli Doma kultu-
re Brežice: otvoritev območ-
ne likovne razstave „Voda – v 
zelenem in modrem“

Petek, 27. 9.

• ob 17.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem: fotografska 
delavnica z Nino Sotelšek 
„Fotografija brez fotoapa-
rata“ - kemogram; prija-
ve na kud.liber@gmail.com 
do vključno četrtka, 26. 9.; 
cena delavnice: 15 €

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
kuharska delavnica

• ob 18.00 v MT Raka: mono-
poly party

• ob 19.00 v dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
predavanje dr. Boštjana M. 
Turka z naslovom Slovenija – 
zid do normalnosti

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
počastitev svetovnega dne-
va srca

• ob 19.00 v kulturni dvorani 
v Šentjanžu: otroška gledali-
ška predstava Rdeča kapica

• ob 19.00 v galeriji kultur-
nega doma Bistrica ob Sotli: 
odprtje fotografske razstave 
„Gozd v štirih letnih časih“ 
ob zaključku projekta „Goz-
dni škratki“

• ob 19.09 v Krščanski adven-
tistični cerkvi v Krškem (Ce-
sta 4. julija 17): predavanje 
mag. Zmaga Godine „Pri-
vlačnost uspeha“

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Butnhrupn

Sobota, 28. 9.

• ob 9.30 v MT Raka: lutke 
na kuhalnici

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
ustvarjalna delavnica

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

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: kostanjev piknik

• ob 19.00 v Galeriji Boži-
dar Jakac Kostanjevica na 
Krki: koncert Jurke Zoroja 
in Anje Gaberc

• ob 20.00 v MC Krško: stand 
up – Ranko Babić & Andrea 
Andrassy

• ob 22.00 v klubu MC Bre-
žice: koncert skupine Kar-
makoma

Nedelja, 29. 9.

• ob 9.00 na parkirišču pred 
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanje-
vica na Krki: srečanje Kole-
sarskega društva Landstrass

• ob 11.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: brezplač-
no javno vodstvo po stalni 
razstavi novejše zgodovine 
„Pod devetimi zastavami“

• ob 12.00 na Repovževi šta-
li v Šentjanžu: otvoritev raz-
stave del mednarodnega li-
kovnega srečanja Arteko 
Šentjanž 2013 v sklopu Bu-
čariade Šentjanž 2013 

• od 13.00 dalje v Lekar-
ni pod sv. Rokom v Sevni-
ci: praznovanje 20-letnice 
ustanovitve podjetja Lekos 
d.o.o. in podelitve koncesi-
je za opravljanje lekarniške 
dejavnosti

• od 14.00 dalje na trgu pred 
pošto v Šentjanžu: srečanje 
s pravljičarjem Francijem 
Rogačem

• od 15.00 do 17.00 v Me-
stnem muzeju Krško: Ne-
deljske muzejske delavnice 
pri Valvasorjevih – Sto let v 
dobro dediščine – pohod na 
krški grad

Torek, 1. 10.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: praznovanje dese-
te obletnice delovanja Dru-
štva U3 ob začetku novega 
šolskega leta 2013/14

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

• ob 18.00 v sejni sobi Ob-
čine Krško: brezplačno pre-
davanje Snježane Ristić 
„Moč lastne volje“; infor-
macije: Ljudska univerza 
Krško, 07/488 11 60

Sreda, 2. 10.

• od 9.00 do 16.00 v Cen-
tru Sonček Krško v Leskov-
cu (Ulica MDB 18): dan od-
prtih vrat

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica 

• ob 18.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: mala 
razstava „Skodelice iz gli-
ne“ - izdelki, ki so nastali 
na delavnicah v sodelova-
nju z Bernhard manufakturo 

Četrtek, 3. 10.

• ob 16.00 v MC Krško: uspo-
sabljanje prostovoljcev za 
Nam se rola brez drog in al-
kohola

• ob 16.00 v Vojašnici Jerneja 
Molana Cerklje ob Krki: teni-
ški turnir dvojic KS Cerklje 
ob Krki

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: potopisno predavanje 
Marje Cvetanovski in Luke 
Kocbeka o Gvatemali

• od 18.30 do 20.00 v Bre-
žicah (CPB 34): brezplačna 
delavnica za pare „Odkriti 
in prikriti uničevalci najine-
ga odnosa“ (prijave na info@
zdi-nm.si ali 031 489 309)

• ob 19.00 v dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
predstavitev knjige „Moč 
prehrane v športu“ avtorja 
Severina Lipovška

Petek, 4. 10.

• od 16.00 dalje v Mestnem 
muzeju Krško: kolokvij „Ivan 
Lapajne: učitelj, ravnatelj, 
publicist, Krčan in sveto-
vljan“ ob 135. obletnici nje-
govega prihoda v Krško; ob 
16.00: odkritje spominske 
plošče na pročelju meščan-
ske šole, ob 16.30: kolokvij, 
ob 19.00: odprtje nove ob-
časne razstave

• ob 19.00 na igrišču pri OŠ 
Cerklje ob Krki: 7. nogome-
tni turnir med vasmi KS Cer-
klje ob Krki

• ob 19.09 v Krščanski adven-
tistični cerkvi v Krškem (Ce-
sta 4. julija 17): predavanje 
mag. Zmaga Godine „Konec 
iskanja“

Sobota, 5. 10.

• ob 9.00 v MC Krško: mladin-
ske brigade – dan sosedov

• od 10.00 do 13.00 v Infor-
macijskem središču GEN v 
Vrbini: prireditev „Tehno-
genij si ti – tehnogenij svet 
vrti“

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

• ob 19.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
osrednja prireditev ob pra-
zniku KS Cerklje ob Krki z 
otvoritvijo razstave del li-
kovne kolonije Doga tem-
pore ex Cvičkorel 4 

Nedelja, 6. 10.

• od 8.00 do 13.00 na dvo-
rišču gradu Brežice: sejem 
rokodelskih znanj – prikaz 
rokodelskih obrti ter pred-
stavitev in prodaja izdel-
kov, nastopi ljudskih pevcev 
in godcev

• ob 13.00 v Črešnjicah pri 
Cerkljah: turnir v odbojki 
med vasmi KS Cerklje ob Krki

• od 15.00 do 17.00 v Me-
stnem muzeju Krško: Ne-
deljske muzejske delavnice 
pri Valvasorjevih – scrapbook

Torek, 8. 10.

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

• ob 17.00 v KD Krško: prire-
ditve v tednu otroka - ča-
rovniška predstava „Čarob-
na dežela“

*Prireditve v okviru DEKD 
2013 so objavljene na str. 11.

No, vsaj dobro skuhano! Če bi še nekaj let nazaj pri-
pomnili, da nas bo z vso silovitostjo zajela s kuhi-
njo povezana evforija, bi vas marsikdo pogledal 
precej postrani. Kanali, na katerih cel dan vrti-
jo zanimive kuharske ter gurmanske oddaje iz raz-
ličnih koncev sveta, resničnostne oddaje, katerih 
središče dogajanja se nahaja prav za štedilnikom, 
kuhinjskim pultom in gostilniško mizo, knjižne ku-
harice, ki so še vedno pravi hit v knjižnicah in knji-
garnah, internetne strani, na katerih brstijo recepti 
z uporabnimi pripombami bralcev, iz dneva v dan 
naraščajoče število za oko neverjetno privlačnih in-
ternetnih blogov, namenjenih le in samo jedem, na-
raščajoče število gurmanskih večerov povsod po 
državi ... Res je! Slovenke in Slovenci se osvobaja-
mo! Osvobajamo se kuhanja kot prisilnega dela in 
ga čedalje bolj odprtih rok in glav sprejemamo kot 
ustvarjalni izziv. 

In četudi je potrošniško-komercialna usmeritev 
vseh teh kanalov, oddaj in strani zelo očitna, se mi 
zdi rezultat navdušujoč: s krožnikov izginja eno-
ličje barv, tekstur in okusov, pogrinjki združuje-
jo praktičnost in lepoto, kuhanje doma pa je posta-
lo pravcati modni hit. Poslušajte, kako drugače se 
ženske pogovarjajo o kuhi – končno je ta nekaj vre-
dna, ne le, da nasiti želodce, ampak da nasiti druži-
no z ljubeznijo.  A ne le ženske, še moški se pogovar-
jajo o kuhanju, tudi tisti, ki niso še nikoli prijeli za 
kuhalnico. Kuhinjski pripomočki niso več le podalj-
ški gospodinj, ampak so sredstva za virtuozinje, za-
čimbe niso več čudne, dišeče trave, ampak pika na 
i kosilu, še vino končno pridobiva svoj pravi namen 
ter dopolnjuje jedi, domača kislica tako še zdaleč 
ne zadovoljuje več izostrenih brbončic.

Revolucija pa sega še naprej oziroma v obratni 
smeri od krožnika, nazaj k sadju, zelenjavi, mesu 
in njihovi pridelavi. Nalezljiva kuharska vznese-
nost je marsikomu trdno dokazala, da je hrana, pri-
delana doma, povsem drugačnega, polnega okusa. 
To je časovno sovpadlo s trendom vračanja k lokal-
nemu, vračanja k zelenjavnim vrtovom in danes 
smo lahko priča pojavom, da mladi in starejši, ki 
prej niso pripravljali jedi, kaj šele z veseljem, sedaj 
vztrajno obdelujejo vrtičke. In ne le to – ponosno 
skrbijo tudi za ozimnico, marmelade in kompoti pa 
so postali celo simpatična darila za prijatelje. Pri-
znajte, po vseh absurdnih in napornih dogajanjih v 
naši državi je lepo videti in vedeti, da vsak dan za-
kuhamo tudi veliko dobrega. 

Vse bo še 
dobro

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Info: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 

VABLJENI NA PRIREDITVE 
V TEDNU OTROKA!
ploščad pred KDK, vstop prost

 ČAROBNA DEŽELA 
čarovniška predstava 

v torek, 8.10., ob 17. uri

ARTIZANI: 
Hiša otrok in umetnosti 

cirkuške delavnice
v četrtek, 10.10., ob 17. uri

KRŠKO – V MC Krško bo s prvim tednom v oktobru začel de-
lovati glasbeno-izobraževalni zavod POPsi, ki je nastal na 
pobudo Petra Cizlja in njegovih vizij o tem, kako v Posavje 
prinesti nekaj svežega in kvalitetnega na področju glasbene 
vzgoje. V času študija na Nizozemskem je razvil model šola-
nja, ki se zgleduje po najnovejših svetovnih smernicah in ga 
sedaj umešča v domače okolje. „Inštrument se učimo z željo 
po nastopanju. Kadar je mentor veliko na odru in v studiu, 
je vesel, zato bo s tem istim veseljem svoje znanje prena-
šal tudi naprej,“ pravi Cizelj in dodaja, da bo glasbena šola 
POPsi primerna za vse starostne skupine. Učili bodo tako za-
četnike kot tudi tiste, ki že imajo določeno predznanje, in 
glasbenike, ki se želijo pripravljati na študij glasbe doma ali 
v tujini. V prostorih šole bo na voljo glasbeni studio s profe-
sionalno opremo in oder za koncerte. Mentorji bodo prizna-
ni in izobraženi slovenski glasbeniki. Ob tem bodo učencem 
nudili tudi strokovno svetovanje glede nakupa inštrumen-
tov in ostale glasbene opreme. Za več informacij o progra-
mih in vpisu pokličite na 051 888 718 (Peter Cizelj), lahko pa 
vaše osebno sporočilo pošljete preko spletnega vprašalnika.

V Krškem bo začel delovati POPsi

Bohoričeva ulica 10 | 8270 Krško
T.: 07/490 21 10 | info@avtoline-krsko.si

www.avtoline.si

Prodaja in servis vozil CITROEN in ŠKODA
-  Tehnični pregledi -  Avtoličarstvo
- Registracija vozil -  Avtooptika
-  Zavarovanje vozil -  Vulkanizerstvo
-  Avtovleka - Ročna pralnica
-  Avtokleparstvo -  Avtošola

Večer pod španskim nebom

Ustvarjalci večera
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Na muhi ...

Na Blanci so po več kot treh desetletjih v letošnjem po-
letju dobili močno zaželen pločnik in javno razsvetlja-
vo, kar daje središču ene največjih krajevnih skupnosti 
v sevniški občini bolj urejeno in svetlejšo podobo. Ob le-
tošnjem krajevnem prazniku so se med drugim razvese-
lili tudi posodobljenega odseka cestišča proti Pokleku in 
novega lično urejenega prireditvenega prostora na pro-
stem pri kulturnem domu. Novim pridobitvam so ob otvo-
ritvi pločnika in cestnega odseka nazdravili sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk, domačin in član PGD Blanca Aljoša 
Radej ter predsednik KS Blanca Franc Pavlin v želji, da 
bi lahko kmalu nazdravili tudi obnovi regionalne ceste 
skozi naselje. (S. R.)

V kostanjeviški občini skorajda ne mine prireditev, na 
kateri ne bi nastopil tamkajšnji pihalni orkester. Njegovi 
člani v bolj ali manj popolni zasedbi, ponavadi pod vod-
stvom kapelnika Matjaža Krhina – Hinija, poskrbijo za ži-
vahen glasbeni utrip, pri tem pa niso pomembni ne dan 
ne ura ne vremenske razmere. Ob nedavni 60-letnici ko-
stanjeviške ribiške družine, denimo, so zaigrali v popol-
danski sončni pripeki in najbrž se je tudi komu izmed njih, 
kot tudi piscu teh vrstic, porodila ideja, da bi se ohladil v 
bližnjem ribniku, a kaj, ko ribiči tega ne dovolijo … (P. P.)

Radi jih poslušajo, še rajši gledajo. Postavna dekleta iz 
septeta Fortuna iz Šentjanža, ki delujejo dobra tri leta 
pod vodstvom profesorice glasbene pedagogike Megi So-
tlar, so s svojim stasom in glasom očarale tudi znanega 
radijskega voditelja Denisa Avdića, ki je vodil septem-
brsko otvoritev nove avtomehanične delavnice podjetja 
Sava avto v  Boštanju. V septetu še pojejo Katja Repše, 
Sabina Strnad, Janja Pelko, Saša Tominc, Denisa Gorenjc 
in Barbara Cvelbar. (S. R.) 

Primož Kozmus je 13. septembra predstavnike medijev 
povabil na druženje ob zaključku sezone. V njegovem 
hostlu v Brestanici sta se z novinarji, fotografi in sne-
malci družila tudi njegova žena Maja in sin Maks (na fo-
tografiji). Družina Kozmus (ta dan sicer ni bilo hčerke 
Marije Rose) se je že veselila zadnjih septembrskih dni, 
ki jih je izkoristila za skupni dopust. Po dolgi in napor-
ni sezoni posavskega atletskega šampiona se je seveda 
več kot prilegel, prav tako pa je oddih nestrpno čaka-
la tudi njegova družina, saj bodo končno lahko več ča-
sa preživeli skupaj. Življenje vrhunskega športnika je 
pač tako, da mora kdaj na cedilu pustiti tudi svojo dru-
žino. Zato verjamemo, da so ti skupni dnevi Kozmusu 
še posebej pri srcu. (R. R.) 

 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!

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

Končalo se je državno prvenstvo v vleki vrvi za leto 2013. 
Novi državni prvaki so postali Gamsi iz Sevnice, ki so za 
eno točko premagali dvakratne državne prvake Šentjur-
ske korenjake (obe ekipi na fotografiji). Tretje mesto so 
zasedli Veterani iz Gorenjske, četrto Ilirska Bistrica, pe-
to pa Veliki grizli iz Ribnice. (Vir: Zveza društev vrva-
šev Slovenije) 
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Mirjana Duktaj Fruk, 
Brežice – dečka,

• Mateja Cirnski, Cerina – 
dečka,

• Tea Berkovič, Župjek – 
deklico,

• Ana Repše, Leskovec pri 
Krškem – deklico,

• Melita Jazbar, Ribnica – 
deklico,

• Maja Šantl, Brežice – 
dečka,

• Melita Županc, Dolenji 
Leskovec – deklico,

• Maja Kermc, Ravne pri 
Zdolah – dečka,

• Ana Marija Resnik, Raka – 
dečka,

• Renata Brajdič, Kerinov 
Grm – dečka,

• Petra Gajšek, Artiče – 
dečka,

• Andrejka Hostnik, Senovo 
– dečka,

• Lea Agata Staroveški, 
Malence – deklico,

• Brigita Omerzel, Gorjane 
– dečka,

• Tanja Grozina, Krško – 
deklico,

• Antifete Gashi, Krško – 
deklico,

• Darja Levstik, Senuše – 
deklico,

• Kristina Črpić, Mihalovec – 
deklico,

• Anita Novšak, Krmelj – 
deklico,

• Tina Kovačič, Gornja 
Prekopa – deklico,

• Vlasta Mikolavčič, Veniše 
– deklico,

• Vesna Flis, Globoko – 
dečka.

ČESTITAMO!

• Matic Železnik in Ajda 
Senica, oba iz Sevnice, 

• Tomaž Hriberšek iz 
Dolenjega Leskovca 
in Janja Jazbec iz 
Presladola,

• Gorazd Ivanšek in Maša 
Dostal, oba iz Krškega,

• Sachin Kumar Aggarwal in 
Valentina Šurbek, oba iz 
Brežic,

• Rafael Tomažin in 
Ljudmila Berk, oba z 
Gmajne,

• Mitja Petan iz Starega 
Gradu in Eva Križnič iz 
Gorenje vasi pri Kanalu,

• Nejc Deržič iz Krškega 
in Andreja Jankovič s 
Senovega,

• Sandi Tomše iz Bukoška in 
Petra Povhe z Narplja. 

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).

Nina Gregl in Tadej Zagmajster, oba z Bizeljskega, 
20. julij 2013, park Brežice (Foto: Boris Kovačič)

rojstva poroke moja poroka

PRIREDITVE V OKTOBRU 2013

PRAVLJIČNE URICE
• v sredo, 2. oktobra 2013, in v sredo, 16. oktobra 2013,  

ob 17. uri v Knjižnici Sevnica 
• v torek, 15. oktobra 2013, ob 17. uri  

v Izposojevališču Krmelj

Razstava del članov Društva invalidov Sevnica

• od 3. oktobra do 5. novembra 2013

V Društvu invalidov Sevnica izvajajo različne programe. Del 
svojega delovanja in ustvarjanja bi radi pokazali tudi širšemu 
krogu ljudi in dokazali, da se z voljo in trudom da narediti marsikaj 
lepega za oči in dušo. Obenem želijo z razstavo počastiti 40-letnico 
delovanja društva in sevniški občinski praznik.

GVATEMALA
(potopisno predavanje)

• v četrtek, 3. oktobra 2013, ob 18. uri
  
V času nostalgičnega poslavljanja od brezskrbnih poletnih dni ter 
v spremstvu jesensko spreminjajočih se gozdnih barvnih odtenkov 
se bomo podali v raziskovanje bisera Srednje Amerike - Gvatemalo. 
Na podoživetje nepozabne avanturistične Gvatemale vabita 
navdušena popotnika Marja Cvetanovski in Luka Kocbek.

Bralni krožek 
uvodno srečanje 

• v ponedeljek, 7. oktobra 2013, ob 18.30

V Knjižnici Sevnica vas to jesen ponovno vabimo k branju in 
sodelovanju v Bralnem krožku. Že četrto leto zapored smo 
pripravili priporočilni seznam del domačih in tujih avtorjev, ki jih 
bomo prebirali ter se o njih pogovarjali na srečanjih v knjižnici vse 
do 23. aprila 2014.

Predavanje Navade – temelj zdravja ali bolezni

• v sredo, 16. oktobra 2013, ob 18. uri

Človek je bitje, ki ponavlja. Kar se nauči, to zna. Toda vse, česar 
se nauči, ni nujno dobro … Na tokratnem predavanju bo Nara 
Petrovič spregovoril o najbolj temeljnih navadah za zares zdravo 
in smotrno življenje, kako s preprostimi koraki narediti velikanski 
premik in si zagotoviti trdne temelje zdravja.
 

Literarni večer z Rudijem Stoparjem
LEPI SEVNIŠKI ROŽI (August Šenoa in Sevnica)

• v četrtek, 17. oktobra 2013, ob 18. uri

Recital bodo izvedli člani Literarne sekcije Beseda, KUD Franc 
Bogovič Dobova.

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 

Vljudno vabljeni!

Stanka Starc nam je poslala 
fotografijo jurčka, ki ga je 
našla na poti na Bohor. Kot 
je razvidno tudi iz fotogra-
fije, jurček tehta kar 753 
gramov, ob tem pa je pov-
sem zdrav in prav nič črviv. 

GSM: 031 806 994
Gradiška ulica 10, 8351 Straža

www.porocni-studio.si

Poročni studio

Z lepim primerkom gobe, 
ki je tehtala kar 910 gra-
mov, se lahko pohvali tudi 
Mihaela Jamnik. Našla jo je 
v Kočnem pri Velikem Trnu.

V sklopu letošnje tradicionalne razstave buč v Mozirskem 
gaju je 20. septembra potekalo državno prvenstvo za 
najtežjo bučo v Sloveniji. Med 26 tekmovalci, ljubitelji 
buč velikank, je bil tudi letos ljubiteljski vrtičkar Rudi 
Ameršek iz Žurkovega Dola pri Sevnici, čigar buča veli-
kanka je tehtala 250 kilogramov, kar je zadostovalo za 
5. mesto na tekmovanju. Zmagovalna buča je bila težka 
311 kilogramov, kar pomeni, da lanskega rekorda v teži 
zaradi dolge zime in sušnega poletja niso presegli. Lan-
skoletna zmagovalka je imela namreč kar 478 kilogra-
mov. Razstavo buč si je mogoče ogledati še do 13. okto-
bra 2013. Foto: S. A. 

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781
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V poznopoletnih dneh ste med vožnjo, sprehodom, kolesar-
jenjem, delom na polju … morda opazili ponavadi stebriča-
sto rojenje mrčesa, ki spominja na filmske prizore kakšnih 
svetopisemskih nadlog. Sicer lepi prizori znajo biti tudi mo-
teči, še zlasti če se v takšen roj zaletite oz. zapletete kot 
pešec ali kolesar. Za pojasnilo o tem pojavu smo se obrni-
li na novomeško enoto Zavoda za varstvo narave, od koder 
nam je Andrej Hudoklin sporočil: „Strokovnjak Tomi Trilar 
iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije pravi, da so po dolgem 
in suhem poletju po prvem konkretnem dežju začele sinhro-
nizirano rojiti mravlje. Zato jih je letos več kot običajno in 
so bolj opazne kot druga leta - tako pač je v naravi.“ K sreči 
nam razen neprijetnega občutka, če se znajdemo sredi mr-
česa, tovrstno rojenje ni nevarno, saj žuželke – za razliko od 
cvetnega prahu nekaterih invazivnih rastlin – niso alergene.
 P. P.

Ste opazili rojenje mrčesa?
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Roku Blatniku, Gorenje Lepov-
če 71, 1310 Ribnica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-
ko soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

  1. (3.) DOLENJSKI ZVOKI - Moja sreča
  2. (1.) Ans. POPOTNIKI - Dekle zakaj samevaš
  3. (7.) Ans. POSKOČNI MUZIKANTI - Moja nevestica
  4. (2.) Ans. NAPEV - V vetru je tvoj glas
  5. (4.) Ans. PROSEN - V stari kavarni
  6. (10.) Ans. ŠTRAJK - Zapleši
  7. (6.) Ans. NARCIS - Šopek želja
  8. (9.) Ans. ORION - Vsak na svojem bregu
 9. (8.) HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK - Najsrečnejši dan
 10. (-.) Ans. NEMIR - Da bi nekdo

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Modrijani - Povej 

Kupon št. 173
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, 28. september, ob 17. uri

1. nagrada:  optika za osebno vozilo 
2. nagrada: montaža in centriranje gum za osebno vozilo 
3. nagrada:  set avto-kozmetike 

Geslo križanke pošljite do četrtka, 3. oktobra 2013, na 
naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripi-
som „Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo 
izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

SAVA AVTO D.O.O., SEVNICA,
DOLENJI BOŠTANJ 60 A, 8294 BOŠTANJ

Geslo 19/2013 številke: 

ZBIRAJ BONUS POPUST
Nagrade, ki jih podarja Pizzeria Fontana, prejmejo :
1. nagrada: 1x školjke Zurzzuela, Katarina Vogrin, Župeča vas
2.-10. nagrada: 1x pizza po lastni izbiri: Janez Vogrin, Laze; 
Gvido Pavlovič, Brežice; Andreja Umek, Sevnica; Darinka 
Pirnar, Vihre; Valentin Stopar, Pečje; Bogomir Gortan, Ko-
privnica; Metka Golja, Raztez; Nusreta Rabič, Krško; Mar-
jana Bosina, Krško

Krčanka nominirana za MTV nagrado, inovativna pro-
mocija skladbe Brezpotje, edina slovenska ženska 
rock skupina pri nas. Tokrat preberite:

Predstavniki glasbene televizije MTV so najavili nomi-
nirance za nagrado Best Adria Act, ki jo bodo podelili 
v sklopu Evropskih glasbenih nagrad MTV 11. novembra 
v Amsterdamu. Med nominiranci je tudi naša posavska 

rojakinja, pevka Katja Šulc 
(na fotografiji). Šulčevo je 
nominacija prijetno pre-
senetila, za srbske medije 
pa je povedala: „Nomina-
cijo delim s Pierom, ki je 
koproduciral vse single, ki 

so se vrteli na programu MTV, ter z Miho Knificem, ki 
podpisuje dva moja videospota.“ Poleg nje se bodo za 
omenjeno nagrado potegovali še Frenkie, Filip Diz-
dar ter skupini S.A.R.S. in Svi na pod. O zmagovalcu 
bodo odločali gledalci. Glasovanje že poteka na sple-
tni strani mtvema.com, potekalo pa bo do 24. oktobra 
do polnoči. Spomnimo, na prireditvah glasbenih na-
grad so med drugim nastopili zvezdniki, kot so Rihan-
na, Beyonce, Prince in Shakira ter zasedbe U2, Cold-
play in Green Day.

Po dobro sprejeti skladbi in videospotu Novo upanje 
se skupina Momento (na fotografiji) sedaj predstavlja 
z novo pesmijo Brez-
potje, ki si je v krat-
kem času svojega ob-
stoja že uspešno utrla 
pot na radijske valo-
ve. Tako kot večina 
pesmi skupine Mo-
mento bo tudi ta sin-
gel dobil vizualno po-
dobo, a tokrat malce drugačno. Fantje so se namreč 
20. in 21. septembra odpravili na akustično turnejo po 
državi. S kitaro v roki so obiskali okoli 30 mestnih sre-
dišč in tam v živo predstavili svojo najnovejšo pesem, 
s pomočjo spremljevalne ekipe, ki je ovekovečila do-
gajanje, pa bodo nato sestavili videospot. Pesem je av-
torski prvenec basista skupine Marka Jakopina in go-
vori o življenjskih preizkušnjah, ki jih obrnemo sebi v 
prid in iz katerih izstopimo boljši ljudje. Fantje so tre-
nutno zelo aktivni v studiu, kjer potekajo priprave za 
novo ploščo, ki bo izšla predvidoma spomladi in bo se-
stavljena iz trinajstih avtorskih pesmi. Momento čaka 
pestra jesen s še nekaj pomembnimi nastopi, za kate-
re bodo razširili ekipo glasbenikov. Kot gosta se bosta 
v živo predstavila Peter Urek na klaviaturah in Jernej 
Trobentar na kitari, pri omenjeni skladbi pa je že so-
deloval kitarist Miha Koretič. 

Zagotovo ste že slišali za trenutno edino slovensko žen-
sko rock skupino pri nas – Hellcats (na fotografiji). Ne-

kaj časa nazaj so dekleta iz-
dala novo skladbo Viking, ki 
je tudi prva z njihovo novo 
pevko Ajdo Kovačič (fina-
listko X Factorja). Ustanov-
ni članici sta sestri Saša in 
Sonja Zagorc, ki prihajata 
iz Kostanjevice na Krki. Za 

prelomnico štejejo leto 2006, ko so se na gradu Kode-
ljevo prvič predstavile na odru in kmalu močno zaorale 
ledino na slovenskem glasbenem prostoru, saj po obe-
tavnih začetkih v 80-ih ni bilo prave ženske rock sku-
pine. Sicer pa dekleta že najavljajo ploščo, ki bo vse-
bovala deset avtorskih skladb.

17. septembra pa je na Fakulteti za turizem Univer-
ze v Mariboru v Brežicah potekala predstavitev pro-
mocijskega spota fakultete kot nove članice Univerze 

v dislociranem okolju. S spotom je 
preko zgodbe prikazano, da ima tudi 
mesto Brežice oziroma regija Posav-
je pestro obštudijsko življenje, ne 
le glavna središča Slovenije. Scena-
ristka promocijskega spota je Nina 
Maurovič iz TV Golica, glavna igral-
ca pa Katarina Jurkovič in Posavec 

Nejc German (na fotografiji), vse skupaj ob pesmi Nuše 
Derenda Kakor ptica, kakor pesem. 

Pravijo, da dober glas seže v deveto vas. Ravno v prej-
šnji rubriki smo poročali o priredbi skladbe Good Life – 
aranžma zanjo sta napisala Ivo Rimc in Bojan Zupančič 
– skupine OneRepublic v izvedbi orkestra 42 slovenskih 
otrok, ki so se poimenovali Superhearo orchestra. Re-
zultat je bil projekt, pri katerem so sodelovali otroci iz 
glasbenih šol Krško, Kočevje, Logatec, Laško – Radeče 
in iz Srednje glasbene šole Ljubljana. Očitno je sklad-
ba prišla tudi na ušesa originalnih izvajalcev, ki so slo-
vensko priredbo objavili kar na svojem uradnem face-
book profilu in oboževalce pozvali, naj ji prisluhnejo.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info.

posavske glasbene 
novičke

Sava avto d.o.o., Sevnica, Dolenji Boštanj 60 a, Boštanj
Tel.: 07/816-33-20, www.sava-avto.si
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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.

skozi vaš objektiv

„Ob (prihajajočem) tednu mobilnosti želim čestitati la-
stniku Vipap Videm Krško, Občini Krško in KS Krško, da so 
dopustili zaprtje peš mosta preko železnice na Vidmu. Za 
ene je teden trajnostne mobilnosti, nekateri pa poskuša-
mo vsak dan tako živeti,“ je ob priloženih fotografijah za-
prtega mostu zapisal bralec Metod.

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

DRAGO BEREND

OLGICE SUMRAK

V SPOMIN

ZAHVALA

22. septembra so minila štiri leta, 
odkar nas je zapustil naš ljubi oče

Ob izgubi naše drage mame, zlate 
in neprecenljive stare mame, svakinje, 

tašče, sestrične, botre in sosede

Čeprav so minila štiri leta, odkar si fizično odšel, si v naših srcih in ži-
vljenjih z vsakim dnem bolj navzoč. Še vedno si del nas, mene, in mi 
smo del tebe, skupaj smo eno – družina. Kljub temu, da sem jezna na 
življenje, ker mi te je vzelo, sem mu obenem tudi hvaležna, ker mi te 
je dalo. Pogrešam te z vsakim dnem bolj, vendar spomin na tvoj po-
gum, močno voljo in optimizem mi daje energijo, da vztrajam naprej.
Iskrena hvala vsem, ki se ustavite ob njegovem grobu in prižgete 
svečko ali pa se zgolj z lepo mislijo spomnite nanj. Prepričana sem, 
da ni odšel in živi še vedno in za vedno v naših mislih in srcih.

Hči Sanja z družino izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem njenih žalujočih za izrečena ustna in pisna sožalja, 
tople in prijazne besede. Besede zahvale so namenjene Splošnim 
bolnišnicam Brežice, Novo mesto in Celje ter patronažni sestri 
Zdenki. Zahvaljujemo se gospodu dekanu Jožetu Špesu iz 
Brestanice, domačemu župniku Francu Rataju za darovano 
pogrebno sv. mašo ter članom župnijskega in pastoralnega sveta 
za molitev rožnega venca, govornikoma Alojziji Radanovič in 
Martinu Dušiču, ki sta tako tenkočutno orisala njeno življenjsko 
pot, pevcem okteta Orlica za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, 
nosilcem prapora in križa ter Pogrebni službi Žičkar.
Posebna zahvala gospe Kristini Leiter in Mileni Dušič za pomoč ter 
gostilni Kocjan. Iskrena hvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveče, 
za sv. maše in denarno pomoč. Še enkrat hvala tudi tistim, ki jih 
nismo posebej imenovali.
Draga mama, bila si poslušna po Božji volji, si naš zgled in večno 
boš v naših srcih. Tvoja dobrota pa nas bo spremljala na naši 
poti za teboj.

Žalujoči: sinova Jože z družino in Tone ter ostalo sorodstvo

iz Dobove (1956–2009).

iz Dednje vasi 22b, Pišece

Saj ni rečeno, da te ni.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši,

beseda tvoja v nas živi -
med nami si.

Bog je moja moč, 
moja skala, moja pečina,

kamor se zatekam.
Spremlja me v temni dolini in z menoj

bo prestopil tudi prag smrti.

Zahvaljujemo se vsem, ki nam v tem težkem času stojite ob 
strani, ste nam izrekli sožalje ter ga spremili na njegovi zadnji 
poti. 

žena Marija, sin Aleš in hči Andreja z družinama

ANDREJ PAVLIN

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je zapustil naš dragi

iz Brežic.

IVAN LAPORNIK

JANEZ BLAS

V SPOMIN

ZAHVALA

30. septembra bo minilo žalostno leto, odkar nas je za vedno 
zapustil naš dragi

V 80. letu starosti nas je 13. septembra za vedno zapustil 
naš dragi oče, brat in dobri sosed

Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižgete svečko in postojite ob 
njegovem grobu na pokopališču sv. Kancijana na Rožnem.

Iskreno se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste pokojnika spoštovali, darovali 
cvetje in sveče, izrazili sožalje, nam denarno pomagali, darovali 
za svete maše in pokojnika v tako velikem številu spremili k 
večnem počitku na pokopališču v Sevnici.
Še posebej hvala župniku Vinku Štruclju in Janezu Turinku za sveto 
mašo v cerkvi svetega Nikolaja v Sevnici in lepo opravljen obred ter 
poslovilni govor Vinka Zalezine iz KO DIS Sevnica 1941-1945. Hvala 
za poslovilni govor Ludviku Cvirnu iz ŠK Milan Majcen Sevnica ter 
izrečeno sožalje šahistov iz Krškega, Mirne, Krmelja in Trebnjega.
Prav tako hvala Janezu Komljancu iz Društva izgnancev 
Slovenija 1941-1945, praporščaku ZVVS, cvetličarni Fric-Ramovš, 
sodelavcem VIPAP KRŠKO, pogrebnem zavodu in hotelu Ajdovec 
Sevnica za gostinske usluge.
Vsem skupaj in še enkrat resnično vsakemu posebej prav iskrena 
hvala.

Žalujoči: sinova Blaž in Iztok ter ostalo sorodstvo

Žalujoči: njegovi, ki ga zelo pogrešamo

iz Kladja nad Blanco.

iz Naselja heroja Maroka 15 v Sevnici.

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,

ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja, 
kjer sredi tišine spiš,

a v naših srcih še živiš.

Je čas, ki da.
Je čas, ki vzame.

Pravijo, je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,

ko zasanjaš se v spomine.

VILIJEM ŽAJBER

V SPOMIN
17. septembra je minilo 20 let, odkar nas je mnogo prezgodaj 

zapustil naš dragi

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

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

iz Gorice pri Raztezu.

Ni te več na pragu, ni te več v hiši,
nihče več tvoj glas ne sliši,

da zaman te čakamo, ne moremo dojeti,
a spomini nate dajejo nam moč,

da brez tebe učimo se živeti.
Zdaj bivaš vrh višave jasne,

kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ti ne ugasne,

resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)

Posavski muzej Brežice tudi letos sodeluje s prireditvijo za Brežiški oktober.

V nedeljo, 6. 10. 2013, tretjič zapored organiziramo Sejem rokodelskih znanj. 
Dogodek je namenjen predstavitvi starodobnih rokodelskih dejavnosti in 
znanj, ki so se pri nas ohranili do današnjih dni, kot tudi tistih, ki so se iz njih 
nadgradili, izmenjavi rokodelskih znanj, prodaji izdelkov, promociji 
rokodelstva in rokodelcev.

Na sejmu bo predvidoma sodelovalo 20 – 30 rokodelcev. Prireditev bomo 
popestrili s krajšim kulturnim programom in z javnima vodstvoma po stalnih 
muzejskih razstavah.

1. Naslov prireditve: Sejem rokodelskih znanj
2. Kratek opis prireditve:  Dogodek je namenjen predstavitvi starodobnih 

rokodelskih dejavnosti in znanj, ki so se pri nas ohranili do današnjih dni, 
kot tudi tistih, ki so se iz njih nadgradili, izmenjavi rokodelskih znanj, 
prodaji izdelkov, promociji rokodelstva in rokodelcev. Na sejmu bo 
predvidoma sodelovalo 20 – 30 rokodelcev. Ob 10:00 in 12:00 bodo 
nastopili ljudski pevci in godci. Organizirana bosta vodena ogleda 
Posavskega muzeja Brežice ob 11:00 in 13:00.

3. Navedba nosilca oz. organizatorja prireditve in tel. št. kontaktne osebe: 
Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, Brežice; tel.: 466 05 11 ali 

 466 05 17 ali 466 05 03.
4. Kraj prireditve: dvorišče gradu Brežice, Posavski muzej Brežice
5. Čas (datum in ura) prireditve: nedelja, 6. 10. 2013, od 8:00 do 13:00.

Sejem rokodelskih znanj opozarja na pomen varovanja in prenašanja 
rokodelskih znanj v Posavju in v širšem slovenskem prostoru kot 
pomembno sestavino kulturne dediščine. Z njim vedno znova odpiramo 
poglede na poti, kako lahko to dediščino uspešno obnavljamo, jo oživljamo 
in nadgrajujemo. Dediščine ne moremo varovati in spoštovanje do nje 
spodbujati le skozi predstavitve v muzejskem okolju. Njeno vrednotenje, 
obnavljanje in zanimanje zanjo uspešno izvajamo tako, da jo še naprej 
uporabljamo in ohranjamo živo v sodobnem načinu življenja.

Sejem rokodelskih znanj
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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 €

Najbolj bran časopis v Posavju!
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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!

obzornikova oglasna mreža

- 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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Izjemno ugodne cene
T R A N S PA R E N T O V

poljubnih dimenzij
s tiskom, odebeljenim robom in kvalitetnim rinkanjem

Pokličite in se prepričajte o kvaliteti naših storitev!

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.

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271
IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7

NUDIM IZPOSOJO
MOBILNE DVIŽNE
KOŠARE VIŠINE DO 12,5m,
ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE IN
PREMIKANJE PO
DELOVIŠČU.

www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net

Še obstaja sočutje do sočloveka 
Da to res drži, smo izkusili ob nedavnem požaru na domači-
ji Tomažinovih iz Dolnjih Impolj pri Studencu. Požar, ki se je 
razbesnel v noči iz 24. na 25. avgust 2013, je uničil gospo-
darsko poslopje in ostrešje stanovanjske hiše. Zaradi gaše-
nja in velike vročine je bila poškodovana tudi betonska plo-
šča, fasada stanovanjske hiše ter nekaj oken in vrat. Še več 
škode pa so preprečili gasilci PGD Primož, Boštanj in Sevni-
ca, ki so bili aktivirani s strani Centra za obveščanje in po-
žar lokalizirali ter pogasili.

Že v dopoldanskih urah so se zbrali gasilci PGD Primož ter so-
vaščani in pomagali pri odpravljanju prvih posledic požara. V 
dobrem tednu dni pa so bile posledice požara pospravljene 
in odstranjene v celoti. KS Primož je aktivirala pet skupin, 
ki so po »fari Studenec« ter bližnjih vaseh in zaselkih zbirali  
prostovoljne prispevke za pomoč pri odpravi posledic požara.
Dobrosrčnost in pripravljenost dobrih ljudi je pripomogla, da 
imata Lojze in Anica danes novo streho nad glavo. To je še 
toliko bolj pomembno, saj prihaja deževno in mrzlo obdo-
bje, za starejšega človeka pa je varno in toplo ognjišče naj-
večje bogastvo. Obnova fasade in gospodarskega poslopja pa 
čaka lepšega vremena.  

V imenu Tomažinovih, KS in PGD Primož se še enkrat iskreno 
zahvaljujemo vsem gasilcem, prostovoljcem in vsem ljudem 
dobrih rok, ki so po svojih močeh prispevali k obnovi Toma-
žinovega doma. Še enkrat vsem in vsakemu posebej HVALA!

 Brigita Udovč, članica sveta KS Primož

Praznovali smo, praznovali 
50. obletnico delovanja dru-
štev Sožitje, društev, ki so 
na svojih področjih postorila 
za OMDR neskončno veliko, 
kljub večnemu pomanjkanju 
denarja, kljub različnim pri-
stopom reševanja in razu-
mevanja težav in potreb na-

Praznovali smo 50. obletnico društev Sožitje
TREBNJE - Bila je sobota, 7. septembra. V Trebnjem, v velikanski dvorani Galaksija, se je dobesedno 
trlo veselih, razposajenih obrazov. Na mizah je bila okusna hrana, sokovi in sladice, na odru prijeten 
ansambel Jerneja Kolarja, na plesišču pa ples in veselje!

ših uporabnikov. Ker je bila 
sprejeta odločitev, da jubilej 
praznujemo razdeljeno, saj 
je skoraj nemogoče pod eno 
streho združiti celo Sloveni-
jo, smo to v Trebnjem stori-
li za naslednja društva: Novo 
mesto, Trebnje, Bela kraji-
na, Ribnica, Kočevje, Zagor-

je, Trbovlje, Hrastnik, Sevni-
ca, Brežice in Krško.

Posebej moramo poudariti, 
da je organizacijo celotne 
prireditve v Trebnjem zelo 
odgovorno in uspešno pre-
vzel predsednik društva So-
žitje Krško, gospod Dane Mi-
žigoj, in priznati moramo, 
da mu je ob tem treba če-
stitati za vse njegovo opra-
vljeno delo, saj je starosta 
med najbolj aktivnimi člani 
naše zveze.

V imenu uporabnikov in nji-
hovih svojcev ter skrbnikov 

in v imenu nas, ostalih so-
delavcev se ob tej priložno-
sti zahvaljujemo za to pri-
srčno srečanje vsem, ki so 
nam to omogočili. Poudarili 
bi radi, da vsi skupaj dobro 
vemo, da nobene gospodar-
ske ali druge krize ne more 
biti tako globoke, da bi od-
govorni smeli pozabiti na ti-
ste svoje ljudi, ki jih je uso-
da ali pač narava prikrajšala 
za premnoge možnosti poskr-
beti zase, za razvoj in uspe-
šen jutri.

 Erna Ernestina Rožman, 
 Sožitje Krško 

Predstavniki društev Sožitje

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, 
E-pošta: 

marketing@posavje.info
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Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da bodo v prodaji 
težki beli piščanci

za zakol, živi ali očiščeni,
od 7. oktobra dalje.

 INFORMACIJE NA TELEFON:
07 49 61 069 ali 031 695 105

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

Prodam usnjeno kotno se-
dežno garnituro črno-mo-
dre barve, zelo ohranjena, 
negovana. Dodam naknadno 
kupljen tabure iz umetnega 
usnja. Cena 380 €. V okolici 
Krškega ponudimo tudi lasten 
prevoz. Tel.: 041 572 296

RAZNO

Prodam skoraj nov štedil-
nik na drva, levo kurišče; 2 
nemški (1943) plinski maski, 
odlično ohranjeni; starinski 
fotoaparat Kodak BOx260, l. 
1930; Kodak Retina; Pantaka 
8 B. Tel.: 031 808 003

Ugodno prodam: betonsko 
okno 80-65, leseno 140-90, 
120-140, bide, umivalnik in 
ogledalo za kopalnico. 
Tel.: 041 243 343 

Izdelava nagrobnih na-
pisov. Tel.: 041 493 455, 
Kranjec Marko s.p., Rožno 
15a, Brestanica

Inštrukcije matematike za 
srednjo šolo (20 let izku-
šenj). Tel.: 041 784 213, Ar-
mando Istenič s.p., Trdinova 
5, Krško

Izvajamo keramičarska dela, 
polaganje tlakovcev, zida-
nje, ometavanje, fasade. 
Tel.: 070 515 956, 031 575 
367, Gradbeništvo Džaferi 
d.o.o., Bistrica ob Sotli 13, 
Bistrica ob Sotli

Prodam 100-litrski kotel z 
mešalcem, cisterni (300 in 
600 l) ter hidravlično prešo 
(200 l). Tel.: 07 49 64 534

Prodam kamp prikolico z bal-
dahinom Adria 450, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 274 865

Prodam hrastovo kad, 1100 l, 
dobro ohranjeno, in cisterno 
500 l za vino. Tel.: 041 936 275 

Prodam nov, še nerabljen sa-
dni mlin iz nerjaveče ploče-
vine. Tel.: 041 590 320 

Prodam domač kis. 
Tel.: 041 580 567

Prodam jabolka za jabolčni 
sok in ozimnico, nad 100 kg, 
možna dostava. 
Tel.: 051 338 819 

Prodam večjo količino ze-
lja za kisanje, sorta Rinda, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 
594 663, 041 841 356

Prodam krompir, rdeči desire 
in beli, cena 0,50 €. 
Tel.: 041 919 296

Prodamo jedilni krompir 
različnih sort, pakiran po 
15 kg, cena 0,50 €. Tel.: 
031 573 687 

Prodam beli in rdeči krom-
pir ter prašiče, težke 70 kg. 
Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Kozje mleko in skuto iz koz-
jega mleka ter jabolka za 
ozimnico, jabolčnik ali sok, 
sorte gloster, idared in zlati 
delišes, prodamo. 
Tel.: 041 637 692

Kupim stara jabolka za ozi-
mnico. Tel.: 041 527 195 

ŽIVALI

Prodam bikca sivca, starega 
4 mesece, in brejo telico siv-
ko. Tel.: 041 525 102

Prodamo bikca simentalca, 
starega 2 meseca. 
Tel.: 07 49 67 149 

Izdelava hlevske opreme 
za prašičerejo in kovin-
skih rešetk za govedore-
jo. Tel.: 041 503 743, Bo-
jan Povšič s.p., Pod vrtačo 
19, Sevnica

Prodam svinjo, težko 150 
kg, hranjeno z domačo hra-
no. Tel.: 041 901 569

Prodamo 5 odojkov, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 67 149 

Prodam prašiče, težke 30-
80 kg, iz domače reje, mo-
žen zakol. Prodam tudi kra-
vo. Tel. 051 422 161

Prodam 45 kg težke prašiče, 
okolica Blance. 
Tel.: 07 81 43 247

Prodam odojke. 
Tel.: 07 49 56 406

Prodam več prašičev, težkih 
od 40 do 50 kg. 
Tel.: 041 385 653

Prodam odojke, 25-35 kg, 
možen zakol, in mešana se-
kana drva. Tel.: 031 382 114

Prodamo pujske, 30-50 kg, 
okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730 

Prodam odojke, težke okoli 
30 kg, in bikca, sivega, težke-
ga 170 kg. Tel.: 041 784 230

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 609 112 

Prodam odojke, težke 25-35 
kg, možen zakol. 
Tel.: 031 492 837

Prodam odojke, težke do 30 
kg in do 50 kg, cena po dogo-
voru. Tel.: 030 670 736

Prodam prašiče, težke oko-
li 60 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 590 523

Prodam mladice koz mol-
znic, kozo in kozla. 
Tel.: 041 712 976

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna do-
stava. Tel.: 040 229 459, Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje

POHIŠTVO, OPREMA

Ugodno prodam zamrzovalno 
skrinjo, 400 l, starejšo, v odlič-
nem stanju, in mesoreznico št. 
22 s polnilnico, rostfrei, nera-
bljeno. Tel.: 051 314 907 

NEPREMIČNINE

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 

Prodam dvostanovanjsko, 
opremljeno in takoj vseljivo 
hišo v Brezini pri Brežicah. 
Tel.: 07 49 173 ali 041 973 074 

V Kostanjevici na Krki pro-
dam lepo kmetijo, 9 ha v 
enem kosu, vključno s sta-
novanjsko hišo in poslopji. 
Tel.: 051 660 993

Prodamo hišo, vseljiva ta-
koj, stara 10 let, 350 m2 sta-
novanjske površine, vrt, go-
spodarsko poslopje in cca. 10 
ha zemlje, na Gorici pri Kr-
škem. Tel.: 051 613 730

Prodamo hišo z vrtom, opre-
mljeno, 1000 m2 zemlje, 
zgrajena l. 1987, 180 m2 sta-
novanjske površine, Novo 
mesto. Tel.: 031 475 222

Prodamo stanovanjsko hišo 
v Krški vasi, z vrtom, opre-
mljeno in takoj vseljivo. 
Tel.: 051 429 936 

V Globočicah nad Kostanjevi-
co prodam parcelo, 4077 m2. 
Primerna za vinograd in gra-
dnjo hiše oz. vikenda. 
Tel.: 051 613 730

Prodam manjše stanovanje 
v Piranu na dobri lokaciji – 
Tomšičeva. Tel.: 031 822 015, 
041 784 750

Portorož – Lucija, ugodno 
prodamo 4-sobno stanova-
nje v dvostanovanjski hiši z 
vrtom in garažo. 
Tel.: 041 562 500 

Ugodno prodam vinograd 
s trgatvijo v Piroškem vrhu 
(270 trt), na parceli ni objek-
ta. Tel.: 031 214 293 

Prodam njivo 785 m2, k. 
o. Cerina, na Čateškem 
polju, cena 1.000 €. Tel.: 
07 49 65 096, 031 436 851

V Krškem oddam v najem 
garsonjero na Kolodvorski 
ulici 4b/d. Vseljivo od 1. 10. 
2013. Tel.: 041 662 417 

V Brežicah oddam v najem 
delno opremljeno garsonje-
ro za daljše obdobje. 
Tel.: 040 428 753 

Oddamo trisobno stanova-
nje v stari koloniji v Breži-
cah. Vseljivo od 1. oktobra. 
Tel.: 041 227 027 

Najamem eno ali enoinpol-
sobno stanovanje, najemni-
na do 200 €, Krško – okolica. 
Tel.: 031 483 882

Selitve, prevozi, odvoz od-
služene opreme na deponijo. 

mali oglasi

Jakatrans Andrej Janc s.p., 
Log 86, Boštanj. 
Tel.: 051 815 553

Takoj oddam opremljeno 
enosobno stanovanje v Bre-
žicah. Tel.: 07 49 62 476

KMETIJSTVO

Prodam traktor Zetor 3511, 
1. lastnik, in elektromotor 
AIG, 11 KW, 960 obratov. 
Tel.: 07 49 56 369

Prodam traktorsko škropil-
nico-atomizer, 300 l, ter ja-
bolka in tepke za predelavo. 
Tel.: 041 773 508 

Prodam 30 arov koruze iz 
njive, Arško polje. 
Tel.: 031 312 651

Prodam krmo: 4 suhe bale in 
20 bal ovenele travno detelj-
ne mešanice in ajdo za seme 
ali moko. Tel.: 041 243 343 

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, različ-
no žagana, na primer za cen-
tralno, štedilnik, kamin. Mo-
žna dostava. Tel.: 040 738 059

Prodam bukova drva v hlodih 
ali razsekana. 
Tel.: 041 517 201

Prodam suha bukova drva. 
Možno skladiščenje do zime. 
Tel.: 041 799 002 

Prodam kalana metrska drva 
(bukev, hrast). 
Tel.: 031 683 708

Prodam bukova kalana drva, 
lahko tudi žagana. 
Tel.: 031 813 730

Prodam bukova drva, razža-
gana in razsekana. 
Tel.: 051 645 299

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Ugodno prodam grozdje žame-
tna črnina. Tel.: 051 338 819 

Prodamo grozdje laški rizling 
in rumeni plavec. 
Tel.: 031 830 637

Prodam trgatev, 350 trt, me-
šano: kraljevina, frankinja, 
črnina, cena 200 €. 
Tel.: 041 479 941 

Prodam hidravlično prešo, 
100 l, lepo ohranjeno, cena 
400 €. Tel.: 051 315 439 

Prosimo dobre ljudi, da nam 
podarijo jesensko-zimska 
oblačila za fantka in dekli-
co, oba stara 2,5 leti. 
Tel.: 051 308 325 

Brezplačno počistimo vaš 
gozd po snegolomu in osta-
lih neurjih. Tel.: 031 757 344 

Šivanje po meri za vse 
okuse in generacije, po-
pravila vaših oblačil vam 
nudi Šiviljstvo Trendie, 
Cankarjeva 1a, Krško. 
Tel.: 051 348 182

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

Nesrečen v ljubezni bi rad 
osrečil revno prijazno pun-
co, ki bi živela v njegovem 
urejenem domu. 
Tel.: 041 510 457

Ženitna posredovalnica Tina, 
Džaferi d.o.o., Bistrica ob 
Sotli 13, Bistrica ob Sotli, po-
sreduje prijateljevanja in re-
sne zveze, ženske imajo po-
sredovanje brezplačno. 
Tel.: 070 364 159

Samozaposlen, razočaran, 
delaven moški nikakor nima 
sreče z dekleti. Želi si raz-
merja s punco, staro do 39 
let. Tel.: 031 807 376

36-letni fant si želim spozna-
ti punco ali razočarano ma-
mico za resno zvezo, Krško, 
Brežice z okolico. 
Tel.: 031 432 749

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• na Info točki v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 13. ure, sre.: zaprto)
• po e-pošti:  

mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781

Za objavo v naslednji številki morajo 
biti oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure).

Cena objave malega oglasa za fizič-
ne osebe do 15 besed znaša 6,50 €, 
vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, za 
okvir pa 3,70 €. Cena objave malega 
oglasa za pravne osebe do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Cene vse-
bujejo DDV.

Za resničnost in verodostojnost ob-
javljenih 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 OGLASA

Tel.: 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.
Na zalogi imamo še manjšo 

količino enoletnih kokoši nesnic.

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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Rado Povh, ki na svet gle-
da s sončne plati, saj je ved-
no nasmejan, se je s pros-
tim letenjem začel ukvarjali 
leta 1994, ko je prvič poletel 
iz vasi Ledina nad Sevnico. 
Pred sedmimi leti pa je svoje 
izkušnje v letenju nadgradil 
še z motornim padalstvom. 
Že od nekdaj ga je zanima-
lo, kaj se dogaja visoko na 
nebu. Njegov oče je namreč 
delal na letališču v Cerkljah. 
»Očeta sem vedno spraševal, 
kakšna so letala? Oče je de-
jal, da je letalo kot nekak-
šna hiša,« pravi Povh. Že v 
sedmem razredu osnovne 
šole pa je bil član Aero kluba 
Savo Poljanec v Brežicah. Na 
šoli so imeli en pravi leseni 
propeler premera dveh met-
rov, ki ga je fasciniral. Že te-
daj ga je zanimala bolj prak-
sa kot teorija. Kot mladenič 
je kljub želji, da bi bilo nje-
govo služenje vojaškega roka 
povezano z letalstvom, služil 

v artileriji. Podobno ga je že 
v otroštvu zanimala tudi fo-
tografija, ko pa se je poro-
čil, so mu sodelavci kupili fo-
toaparat, ki ga je uporabljal 
vse do upokojitve, ko je po-
novno od sodelavcev dobil, 
tokrat digitalni fotoaparat, 
s katerim rad beleži različ-
ne motive.

Njegove otroške sanje o le-
tenju so morale počakati. Z 
ženo Slavico, ki ga zelo rada 
spremlja pri njegovih po-
letih, sta si ustvarila družino, 
v kateri sta se rodila hčerka 
in sin. Službena pot ga je vo-
dila od podjetja Kovinarska, 
kjer se je izučil za strojne-
ga ključavničarja, v Tovarno 
celuloze in papirja, v kate-
ri je opravil izpit za strojni-
ka visokotlačnih kotlov, od 
leta 1981 pa do upokojitve 
pred nekaj leti, je služboval 
v Nuklearni elektrarni Krško. 
Pravi, da ga je vse življen-

je, ko je služil v vojski in na 
njegovih službenih mestih, 
spremljal hrup, vendar mu 
je najljubši hrup motorja pri 
letenju. Začetki so bili tež-
ki, uporabljal je rabljeno 
opremo, sčasoma pa je tu 
in tam kupil tudi kakšen kos 
nove opreme. Počasi je ku-
poval tudi motorno padalo, 
s katerim je poletel ob na-
šem obisku. Najprej je kupil 
motor, nato padalo in nato še 
manjše rezervno padalo. Ni 
član nobenega društva, ven-
dar je pri Zvezi za prosto le-
tenje opravil vsa potrebna 
izobraževanja, za nasvete 
pri prvih »korakih« v višave 
pa je najbolj hvaležen neča-
ku Sebastjanu. 

Z Radom smo bili dogovor-
jeni v Čelah pri Zdolah, kjer 
ima primerno vzletišče za 
svoje polete z motornim pa-
dalom, vendar je od njego-
vega zadnjega poleta minilo 

kar pol leta. Skupaj z ženo 
Slavico sta se v Čele pripel-
jala s posebno prirejenim 
osebnim avtomobilom, ki 
ima nad prtljažnikom pros-
tor za motor padala. Zače-
le so se priprave na polet. 
Pogoji za polet so bili dobri. 
Rahlo je pihal južni veter. Ob 
pomoči žene Slavice, za ka-
tero pravi, da je njegova ze-
meljska posadka, je pripra-
vil motor, padalo, se oblekel 
v vojaški pilotski kombine-
zon, ki mu ga je podaril pri-
jatelj, ter si nadel čelado 
in očala. Preveril je še ko-
mandne vrvice padala, va-
riometer in satelitsko navi-
gacijo. Še zadnje priprave 
in Rado, ki mu žena pridrži 
padalo, poleti. »Ko si enkrat 
v luftu, je tako udobno, kot 
da si v fotelju,« v šali doda 
Rado. Dvigne se tako hitro, 
da ga komaj lovimo v ob-
jektiv fotoaparata, nekajk-
rat zakroži nad Čelami, nato 

pa se poda proti svoji doma-
či vasi - Obrežu. Kmalu ga vi-
dimo le še kot drobno piko 
daleč nad obzorjem. Nestrp-
no čakamo njegovo vrnitev, 
čez približno pol ure zasliši-
mo značilen hrup motorja, 
Rado naredi še krog ali dva 
nad bližnjim travnikom in 
nato zanesljivo pristane po-
vsem v bližini mesta, ki ga 
je prej z zastavico na drogu 
označila žena. Ko Rado odlo-
ži opremo, skupaj skrbno zlo-
žita padalo. 

Ko ga sprašujemo o izku-
šnjah in nevarnostih, rad 
pove o svojem poletu z Lisce 
za prvi maj pred nekaj leti, 
ko je nebo nenadoma posive-
lo in se je vidljivost zmanj-
šala praktično na ničlo. Za-
jel ga je nevihtni oblak s 
točo, ki ga je dvignil na vi-
šino 4.000 m. Da bi se čim 
hitreje spustil, je površino 
padala zmanjšal za eno tre-

tjino. Oblak se je le počasi 
začel trgati in reko Savo je 
videl daleč pod sabo kot sre-
brno nitko. Kljub predvide-
nemu spustu na Orehovem se 
je spustil v bližini ribnika pri 
Brestanici, kjer ga je spreje-
la začudena družba, v kate-
ri je bil tudi znanec, ki ga je 
odpeljal k zaskrbljeni druži-
ni na Orehovo. 

Zelo rad omeni tudi svoje 
prijatelje letalce, kar precej 
jih je, tudi njim je hvaležen 
za nasvete. Veliko več pole-
tov kot z motornim je opra-
vil z jadralnim padalom. Ko 
ni visoko v zraku, rad dela 
na vrtu in kot je sam ome-
nil, vedno prebere Posavski 
obzornik. Ob zaključku na-
šega srečanja smo si skupaj 
ogledali fotografije, ki so na-
stale med poletom, in ugo-
tavljali, da je svet od zgoraj 
res videti drugačen. 
 Polona Brenčič

V zraku se počuti kot v fotelju

Rado Povh in žena Slavica med zadnjimi pripravami na 
polet

Trenutek pred vzletom

Nenavadna ptica-zmaj nad vinorodnimi Čelami.

Rado Povh

Med zlaganjem več kot du-
cat metrov širokega padala

ČELE PRI ZDOLAH – Letošnje zadnje avgustovsko sobotno popoldne smo preživeli s padalcem Radom Povhom, ki v svojem prostem času že devetnajst let 
svojo radost išče visoko pod modrim nebom, kjer vidi svet pod seboj z druge perspektive. Prav tam letenje združuje s svojo drugo ljubeznijo – fotografijo.

ro začne že zjutraj, ko si po 
vrnitvi s Šentvida pripravi 
zdrav zajtrk, ki ga sestavlja 
kar petnajst sestavin, med 
drugim različne žitarice, ci-
met, propolis, med in ka-
kav. Vseeno rad spije koza-
rec modre frankinje in pravi, 
da je po naravi dobrovoljen 
človek: »Rad se potrudim za 
ljudi. Najprej morajo biti 
oni zadovoljni, potem sem 
tudi jaz,« zaključi naš po-
govor Lojze, ki že hiti k svo-
ji harmoniki. Verjamemo, 
da bo veselo tudi na njego-
vem koncertu v Pišecah, ko 
bo nastopil v več zasedbah, 
še posebno zanimivo pa bo, 
ko bo prvič javno zapel nekaj 
domačih pesmi s svojimi tre-
mi sestrami in bratom.
 Polona Brenčič

Lojzetovih štirideset glasbenih let

 SPONZOR PRIREDITVE

Lojze, ki izhaja iz glasbene 
družine, se je z glasbo in har-
moniko srečal že kot enajst-
letni deček, ko je vodil krave 
na pašo in hkrati na stari har-
moniki skupaj z bratom Jo-
žetom raztegoval meh. »Kra-
ve so šle po svoje, zato sem 
želel, da bi jih zamenjali. 
Doma so res kupili belo kra-
vo Bebo, ki je bila poslušna 
in jaz sem se v enem letu ve-
liko naučil, znal sem zaigra-
ti pet pesmi,« med smehom 
pove Lojze. S tem harmoni-
karskim znanjem se je pr-
vič predstavil na svoji birmi, 
sledila so igranja na veseli-
cah po »kožuhanjih«, in ko 
so v šoli izvedeli za to, so mu 
dali iz vedenja oceno primer-
no, kar ga je zelo užalosti-
lo. A vendar so na pišečki šoli 
kmalu začeli njegovo harmo-
nikarsko znanje uporabljati 
za šolske nastope.

Leta 1973 se je oblikoval An-
sambel Lojzeta Ogorevca, ki 
je deloval kot kvintet, eden 

redkih z diatonično harmo-
niko. Prvič so nastopili na 
veselici v Pišecah. V prvot-
ni sestavi, ki se je kasneje 
večkrat spreminjala, so po-
leg Lojzeta Ogorevca igra-
li še: Jože Lesinšek, Franc 
Požar, Bojan Pešec (bobni), 
Zvonimir Fakin in Martin 
Šeberle. Na svoji glasbeni 
poti je sodeloval v različ-
nih zasedbah, poleg harmo-
nike igra tudi kitaro in z ve-

seljem zapoje. Vrstili so se 
številni nastopi po Sloveniji 
in tudi tujini, nastopal je v 
Italiji, Avstriji, Švici, Nemčiji 
in na Švedskem, kamor so 
bili povabljeni tudi lansko 
leto ob 50-letnici tamkajš-
nje slovenske katoliške mi-
sije. »Med zdomci je še po-
sebno lepo. Vsi bi se radi s 
teboj pogovarjali, fotografi-
rali in zapeli,« pravi Lojze. 
Z veseljem se spominja tudi 
koncerta v nizu koncertov 
»Pod Avsenikovo marelo«. 

Lojze je imel srečo, da ga je 
glasba spremljala tudi profe-
sionalno, saj je sprva deset 
let delal na glasbenem od-
delku tedanje trgovine Me-
talka v Ljubljani, nato pa je 
vse od odprtja brežiške bla-
govnice leta 1980 vodil glas-
beni oddelek. V blagovnici so 
prodajali vse, kar si potrebo-
val za delovanje ansambla. 
»Stranke so bile zanimive, 
niso prihajali samo kupo-
vat, ampak sem jim včasih 

pomagal izbrati tudi kakšno 
glasbeno željo za na radio«, 
doda Lojze. Devet let zapo-
red so v mesecu maju pred 
blagovnico organizirali sre-
čanja ansamblov z naslovom 
»Po domače«. Kot glasbeni 
urednik na Radiu Brežice je 
vedno pripravil tudi novite-
te, ki so jih ljudje nato lah-
ko kupovali v blagovnici: »Po 
drugi uri popoldne, ko so za-
ključili službe v tovarnah, so 
ljudje prišli po nakup v bla-
govnico. Vrsta je bila, kot da 
bi sveže žemljice prodajali.«

Že šest let deluje tudi v 
strokovni komisiji dolgolet-
ne radijske oddaje »Poka-
ži, kaj znaš«. »Danes imajo 
mladi vse pogoje, imajo 
instrumente, včasih sem se 
učil sam, poslušal glasbo, ni 
bilo na voljo radia in televizi-
je. Tudi publika je zahtevna, 
zato moraš kvalitetno igra-
ti,« doda Lojze. Rad se po-
hvali, da so edini slovenski 
narodnozabavni ansambel, 

ki je posnel »Venček zagor-
skih«, katerega veliko po-
slušajo na hrvaških radijskih 
postajah. S svojo zasedbo 
pa je izdal tudi zgoščenko, 
na kateri je njihova popular-
na skladba »Pišečki mlinar-
ji«, ki je bila med poslušalci 
zelo dobro sprejeta. Večino 
tekstov je prispeval kulturni 
ustvarjalec Franc Černelč iz 
Bistrice ob Sotli. 

Lojze danes ni ravno tipičen 
glasbenik, saj deluje nekako 
asketsko, tudi njegov način 
življenja, ki ga vsakodnevno 
obeležujeta šport in zdra-
va prehrana, je precej dru-
gačen kot pri večini glasbe-
nikov. Za koncerte potrebno 
energijo dobiva z gibanjem 
in zdravo prehrano, s kate-

BREŽICE – Veliko Brežičanov pozna svetlolasega Lojzeta Ogorevca, ki običajno hiti po brežiških ulicah in 
dnevno vsaj enkrat na bližnji Šentvid. Nekateri pa se ga spominjajo še iz nekdanje brežiške blagovnice, 
v kateri je vrsto let skrbel za glasbeni oddelek. Lojze je sicer že od malih nog glasbenik, saj bo v nede-
ljo, 29. septembra, na dan, ko goduje zavetnik pišečke župnijske cerkve sv. Mihael, s koncertom v ro-
dnih Pišecah praznoval 40-letnico svojega delovanja na glasbenem področju.

Lojze Ogorevc


