
KRŠKO - Vodstvo Nuklearne elektrarne Krško (NEK) je 25. 
oktobra predstavilo potek ključnih aktivnosti v remontu, ki 
poteka od 1. oktobra, odzvalo pa se je tudi na obširno me-
dijsko poročanje, ki je sledilo informaciji z 11. oktobra, da 
so pri transportu 121 gorivnih elementov v bazen za izra-
bljeno jedrsko gorivo na treh odkrili mehanske poškodbe.

„Nikoli ni bila pod vprašajem 
jedrska varnost in ni bilo ni-
kakršnih negativnih vplivov 
na zaposlene, kaj šele vpli-
vov na okolje,“ je poudaril 
predsednik uprave NEK Sta-
ne Rožman in zatrdil, da za-
radi omenjenega odkritja ni 
nikakršnih razlogov za kakr-
šno koli zaskrbljenost javno-
sti. Podroben pregled poško-
dovanih gorivnih palic, ki so 
ga opravili ob podpori We-
stinghousovih strokovnja-
kov, je pokazal, da so trije 
elementi mehansko poškodo-
vani, na dveh pa so ugotovi-
li puščanje brez mehanskih 

napak. Ena od robnih palic se je pretrgala, posamezni deli 
enega od gorivnih elementov pa so med prenosom izpadli v 
transportni kanal bazena za iztrošeno gorivo. „V jedrski in-
dustriji kot v vsaki drugi industriji ne obstaja idealen svet, 
pojavljajo se anomalije, tako da je vsaka elektrarna projek-
tirana na način, da je en odstotek puščajočih gorivnih ele-
mentov v sredici dovoljen,“ je Rožman odgovoril na očitke, 
da bi v elektrarni morali glede omenjenih puščanj ukrepa-
ti že prej in dodal, da o parametrih, ki so znotraj omejitev, 
ne in tudi v bodoče ne bodo poročali oz. obveščali javnosti. 

Analiza vzrokov poškodb je pokazala, da so bile mehansko 
poškodovane gorivne palice na treh gorivnih elementih med 
obratovanjem podvržene vibracijam, ki so jih povzročili preč-
ni tokovi primarnega medija preko rež na stikih obodnih plošč 
reaktorja. Prečni pretok se pojavi zaradi rahlega povečanja 
reže med dolgoletnim obratovanjem ali zaradi manjših hid
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Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

VASJA BAJC, 
skakalni trener

Zadnja stran, 
str. 24

Raje kot reprezen-
tanco bi treniral 
klub, lahko tudi v 
Spodnjih Dulah

OBELEŽILI VISOK 
JUBILEJ

Iz naših krajev, 
str. 5

90-letnica 
senovskega 
gledališča

Naslednja številka bo izšla 
21. novembra 2013!

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

Naš pogovor,
str. 3

IVAN MIRT, 
direktor podjetja 
Tanin Sevnica d. d.:

Naša proizvodnja 
je lep primer, da 
je les več kot le vir 
energije
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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 

PRI NOVOGRADNJI
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nadaljevanje na str. 2

 IZ VSEBINE

2  Naslednje leto 
18-milijonski 
proračun

4  Roman o 
»učitelju iz 
Dobove«

6  Sevniški Tanin 
praznoval 90 let

14  »Potrebujemo 
številke, ne 
pridevnikov!«

17  Kam v Posavju
18  Športno Posavje
23 Mali oglasi

nadaljevanje na str. 2

Župan Ivan Molan je v na-
govoru poudaril, da glede 
na zahtevno situacijo v dr-
žavi in družbi na občini ugo-
tavljajo, da so z rezultatom 
zadovoljni. Brežiški občani 
in številna prostovoljna dru-
štva so namreč v letu, ko v 
Brežicah obeležujejo 660 
let mestnih pravic, posegli 
po odličnih rezultatih na dr-
žavni in mednarodni ravni. 
„V zadnjem letu je Občina 
Brežice prejela različna pri-
znanja s strani institucij na 
področju turizma, ekologije 
in razvitosti. Ponosni smo na-
nje, saj nam kažejo, da raz-
vijamo občino v pravo smer 
– smer zagotavljanja kakovo-
stnega bivanja in življenja za 
vse občane. Upoštevali smo 
naravne danosti in podje-
tniške pobude ter pripravi-

Molan: Rešitev so evropski razpisi
BREŽICE – 27. oktobra, na predvečer praznika občine Brežice, je v viteški dvo-
rani Posavskega muzeja Brežice potekala slavnostna seja Občinskega sveta Ob-
čine Brežice. Na njej je brežiški župan Ivan Molan letošnjim občinskim nagra-
jencem podelil tri oktobrske nagrade, tri priznanja in plaketo Občine Brežice.

li temeljni prostorski akt za 
dolgoročni razvoj občine. Ta 
nam bo omogočil razvoj pod-
jetništva, turizma, kmetij-
stva, učinkovitejše prome-
tne poti in gradnjo objektov. 
Vseeno pa pot ni lahka. Pri-

šli smo do točke, ko nam je 
država v dveh letih sredstva 
za opravljanje velikih nalog 
občine znižala za cel milijon 
evrov,“ je povedal in dodal, 
da so iskali rešitev in jo na-

Letošnji občinski nagrajenci z županom Molanom

OB PRAZNIKU OBČINE 
SEVNICA:

str. 7 - 11

Zaradi poškodb gorivnih palic
bo remont podaljšan

Predsednik uprave NEK Stane 
Rožman pred mikrofoni šte-
vilnih medijskih hiš tako iz 
Slovenije kot Hrvaške

ELES zaključil obnovo stikališča
KRŠKO  ELES je 28. oktobra zaključil vsa predvidena obno-
vitvena dela v 400 kV stikališču NEK, so sporočili iz podjetja. 
Izjemno obsežna in strokovno zelo zahtevna obnovitvena dela 
so potekala pred in med remontom NEK. 230 strokovnjakov 
je obnovitvena dela opravljalo v večizmenskem delu 24urne-
ga časovnega delavnika. Zaradi pretečene življenjske dobe so 
zamenjali celotno visokonapetostno opremo in opremo vode-
nja, meritev in zaščite ter sistema lastne rabe, optične infra-
strukture in kabelskih povezav, obnova je zajemala tudi zame-
njavo 400 kV zbiralnic. Zaradi zelo majhne delovne površine 
in velike koncentracije ljudi ter mehanizacije, saj je bilo ob 
»delovnih konicah« na delovišču prisotnih istočasno po šest 
dvigal, trije rovokopači, dva bagra in trije kamioni, je ELES 
posvečal veliko pozornost varnosti in zdravju ljudi na delovi-
šču. Celotna obnova je trajala vse od leta 2010 in je poteka-
la fazno v času »remontnih oken« v NEK.  P. P.

Župan Srečko Ocvirk je med 
investicijami na področju ce-
stne in komunalne infrastruk-
ture, vodooskrbe in ravnanja 
z odpadno vodo ter prostor-
skega načrtovanja izpostavil 
gradnjo pločnikov v več na-
seljih ter ureditev nekate-
rih krajevnih središč. Izrazil 
je zadovoljstvo s projektom 
»Rehabilitacija in izgradnja 
vodovodnih sistemov«, v okvi-
ru katerega je bilo v sevniški 
občini položenih 21 kilome-
trov novih vodovodov ter vo-
dnih zbiralnikov in zajetij pi-
tne vode na šestih odsekih. 
Pohvalil je ravnanje z odpa-
dno vodo, kjer zelo dobre re-
zultate daje gradnja malih 
čistilnih naprav na območjih 
razpršene poselitve. Prve re-
zultate daje tudi v lanskem 
letu sprejet občinski prostor-
ski načrt, s katerim se je po-
večala individualna stano-
vanjska gradnja, medtem ko 

V načrtu gradnja in obnova šol

poslovne cone še niso zaživele 
v skladu s pričakovanji.

Podžupan ter predsednik ob-
činskega odbora za zdravstve-
no varstvo in socialo Jožef 
Žnidarič je pohvalil projekt 
»Pomoč družini na domu«, ki 
ga izvaja sevniški Center za so-
cialno delo, v višini 73 % pa ga 
sofinancira Občina Sevnica. Iz-
razil je še potrebo po razširi-
tvi nujne medicinske pomo-
či v sevniškem zdravstvenem 
domu, saj so večji zdravstve-
ni centri precej oddaljeni, pri 
reševanju življenja pa je po-
membna vsaka sekunda. Pod-
župan ter predsednik odbora 
za otroško varstvo in šolstvo 
Janez Kukec je spregovoril 
o načrtovani izgradnji OŠ Tr-
žišče, za katero so marca le-
tos pridobili sklep šolskega 
ministrstva o sofinanciranju 

gradbeno obrtniških in inšta-
lacijskih del v višini 1,7 mili-
jona evrov, a je julija Obči-
na Sevnica prejela obvestilo 
o spremembi financiranja, ki 
naj bi se pričelo v prihodnjem 
letu. Razpis za izbor izvajal-
ca je tako predviden za  leto 
2014, po izboru pa sledi gra-
dnja nove 9oddelčne osnovne 
šole. Med načrtovane projek-
te poleg izgradnje šole v Trži-
šču sodijo še energetske sana-
cije OŠ Sava Kladnika Sevnica 
s športno dvorano in enoto vrt-
ca, podružničnih šol na Studen-
cu in v Loki pri Zidanem Mostu 
ter osnovnih šol v Šentjanžu, 
Krmelju in Boštanju. Premiki 
se kažejo tudi pri napoveda-
ni gradnji stadiona – v priho-
dnjem letu naj bila odkupljena 
vsa zemljišča, sprejet pa naj 
bi bil tudi podroben prostorski 
načrt zanj.  Smilja Radi

Podžupan Janez Kukec, župan Srečko Ocvirk in podžu-
pan Jožef Žnidarič

SEVNICA – Na torkovi novinarski konferenci ob občinskem prazniku je sevniški 
župan Srečko Ocvirk skupaj s podžupanoma Janezom Kukcem in Jožefom Žni-
daričem predstavil uspešno izpeljane investicije in predstavil nove načrte.  
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izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
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Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
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zorniku se nahaja na sedežu uredništva.

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.500 izvodov

Naslednja številka (24/2013) bo izšla v 
četrtek, 21. novembra 2013.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
14. november.
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šli na področju evropskih razpisov. V letu 2013 so tako uspe-
li pridobiti največ evropskih sredstev doslej. Ob občinskem 
prazniku pa misli uhajajo tudi v prihodnost. „Pred nami je 
še veliko zahtevnejša naloga – infrastrukturne projekte nad-
graditi z vsebinami. Veliko priložnost predstavlja gradnja 
dveh HE na Savi. Projekt mora biti več kot le gradnja ener-
getskega objekta. Postati mora dopolnitev naše ponudbe in 
dati dodaten zagon razvoju lokalnega gospodarstva in turiz-
ma,“ je še dejal.

Prejemniki letošnjih oktobrskih nagrad Občine Brežice so pro-
kurist podjetja INO Brežice d.o.o. Branko Kos za izjemne 
podjetniške in inovatorske dosežke na področju razvoja me-
hanizacije za dejavnosti kmetijstva, komunale in gozdarstva 
v občini Brežice, Marija Sušnik z Bizeljskega za dejavno soo-
blikovanje življenja na Bizeljskem in v občini ter dolgoletno 
predano delo ohranjanja kulturne in naravne dediščine ob-
čine Brežice ter Rudolf Volčanjšek iz Kapel za prostovoljno 
delo in uspešno vodenje projekta celostnega razvoja pode-
želja in obnove vasi ter pomemben prispevek pri razvoju KS 
Kapele in občine Brežice. Priznanje Občine Brežice za leto 
2013 so prejeli Kajak kanu klub Čatež (v njegovem imenu 
predsednik Boris Irt) za pomembne športne dosežke v letu 
2013 in za izjemen prispevek k razvoju športa ter promociji 
občine Brežice na državni in mednarodni ravni, Prostovolj-
no gasilsko društvo Bizeljsko (predsednik Herman Premelč) 
za 120letno neprekinjeno in predano zagotavljanje varnosti 
pred požari ter pomembno delo na področju zaščite in reše-
vanja v občini Brežice ter Društvo za zdravje srca in ožilja 
Slovenije, podružnica Posavje (dolgoletni predsednik Silvo 
Gorenc) za pomemben prispevek pri skrbi za zdravje s stro-
kovnim izobraževanjem ter promocijo rekreacije kot zdra-
vega načina življenja v občini Brežice in v Posavju. Plaketo 
Občine Brežice je prejela Terezija Marija Žnideršič za ne-
precenljivo in požrtvovalno prostovoljno delo na področju 
dobrodelnosti ter zasluge pri razvoju karitativne dejavno-
sti v občini Brežice.

Povezovanje programa je bilo letos malo drugačno kot po-
navadi – iz starega radia sta odmevala žametna glasova Bo-
žene Zorko in Francija Babiča, prvih glasov že nekaj let 
pokojnega Radia Brežice. Obrazložitev nagrajencev je pre-
birala Jasmina Spahalić. V kulturnem programu so nasto-
pili trobilna sekcija Trobsi iz Loč in člani odrasle folklorne 
skupine KUD Oton Župančič Artiče. Občini Brežice so česti-
tali tudi župan pobratenega češkega mesta Dobřany Marek 
Sykora, poslanec v DZ mag. Andrej Vizjak in krški župan 
mag. Miran Stanko. 
 Rok Retelj

Molan: Rešitev so evropski razpisi

Nuša Konec Juričič z Zavo-
da za zdravstveno varstvo Ce-
lje je predstavila poročilo o 
zdravstvenem stanju prebi-
valk in prebivalcev na obmo-
čju občine Sevnice. Uvodoma 
je dejala, da je v sevniški ob-
čini opaženo naraščanje šte-
vila prebivalcev nad 65 let in 
upadanje števila otrok. Pri 
otrocih so bile med najpogo-
steje zabeleženimi obolenji 
bolezni dihal, nalezljive in 
parazitarne bolezni, bolezni 
ušes ter bolezni kože in pod-
kožja. Med vzroki umrljivosti 
pri starejših je bila na prvem 
mestu bolezen srca in ožilja, 
sledila je smrt zaradi raka, na 
tretjem mestu pa so bile po-
škodbe in zastrupitve. Pohva-
lila je še odzivnost na progra-
ma Svit in Zora, na državna 
programa presajanja in zgo-
dnjega odkrivanja predraka-
vih sprememb in raka na de-
belem črevesu in danki ter na 
materničnem vratu. Odziv na-
nju je v sevniški občini 70 %. 

Direktor sevniške Komuna-
le Mitja Udovč je predstavil 

Občina se je z omenjeno in-
vesticijo namreč prijavila na 
javni razpis za dodeljevanje 
ugodnih posojil občinam pri 
Slovenskem regionalnem ra-
zvojnem skladu Ribnica. Do-
bila je odobrenih 331 tisoč 
evrov, od česar bodo letos po-
črpali 81 tisočakov, večino oz. 

Naslednje leto 18-milijonski proračun
SEVNICA - 16. oktobra se je sestal sevniški občinski svet, ki je z vsebinsko zanimivimi razpravami in predlogi 
obravnaval 11 točk dnevnega reda, med njimi poročilo Zavoda za zdravstveno varstvo Celje o zdravstvenem 
stanju prebivalk in prebivalcev na območju občine Sevnice, novelacijo študije odvajanja in čiščenja komu-
nalnih odpadnih voda, predlog proračuna za leto 2014 in predlog letošnjih občinskih nagrajencev.

novelacijo študije odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpa-
dnih voda na območju obči-
ne Sevnica, ki mora biti izpe-
ljana do leta 2017. V občini 
trenutno delujejo tri čistilne 
naprave  CČN na Logu, či-
stilna naprava na Kompolju 
in rastlinska čistilna napra-
va Bazga v Gabrijelah. Zgra-
jena je tudi čistilna naprava 
na Orehovem, priključeva-
nje stanovanjskih objektov 
nanjo pa že poteka. Na Dol-
njem Brezovem je v gradnji 

skupna čistilna naprava Dol. 
Brezovo – Inplet, na katero se 
bo priključilo tudi poselitve-
no območje Blanca. V nasle-
dnjih letih bi bilo potrebno 
zgraditi še pet čistilnih na-
prav, ki bi zaključevale jav-
ne kanalizacijske sisteme, 
nekatera težje in bolj raz-
pršena poselitvena območja 
v občini pa bi se reševala z 
gradnjo individualnih čistil-
nih naprav. 

Predlog proračuna za priho-

dnje leto je predstavil sku-
paj s sodelavkami in sode-
lavci občinske uprave župan 
Srečko Ocvirk. Višina prora-
čuna, od katerega so odvisne 
tudi investicije, je 18 milijo-
nov evrov. Pri tem sredstva 
za delovanje krajevnih sku-
pnosti ostajajo nespreme-
njena, in sicer v skupni viši-
ni 850.000 evrov. V razpravi, 
ki je sledila, je bilo mogoče 
slišati, česa si želijo v posa-
meznih krajevnih skupnostih. 
Največkrat je bila omenjeno 
vzdrževanje in obnova ce-
stne infrastrukture. Izraženo 
je bilo nezadovoljstvo z leto-
šnjo ureditvijo šolskih prevo-
zov, za katere je namenjenih 
730.000 evrov. Izpostavljeno 
je bilo vprašanje ureditve 
pristana Orehovo in kdaj se 
bo začela obljubljena gra-
dnja telovadnice pri OŠ Mi-
lana Majcna Šentjanž. Pobu-
de in predloge bo občinska 
uprava v okviru zmožnosti 
upoštevala pri pripravi odlo-
ka o proračunu, ki bo obrav-
navan v tem mesecu. 
 Smilja Radi

Na sevniški občinski seji so se svetnice in svetniki aktiv-
no vključevali v razpravo.

Proračun znižali za petino
KOSTANJEVICA NA KRKI – Proračun občine Kostanjevica na Krki je po drugem letošnjem rebalansu, ki so 
ga 24. oktobra potrdili občinski svetniki, za slabih 700 tisočakov nižji, kot je bilo načrtovano in tako na 
prihodkovni kot na odhodkovni strani znaša približno 2,7 milijona evrov. Novost je tudi najem posojila 
za investicijo obnove in dozidave vrtca.

250 tisočakov pa v letu 2014, 
je pojasnila občinska finančni-
ca Karla Gašpar. Rebalans je 
sicer pripravljen tudi na oce-
ni realizacije prihodkov in od-
hodkov do konca leta. Na pri-
hodkovni strani je največji 
izpad, kar za 682 tisoč evrov, 
pri transfernih prihodkih oz. 

se njihovo črpanje premika v 
naslednje leto, zlasti za inve-
sticiji v vrtec in hidravlične 
izboljšave vodovodnega sis-
tema, največji izpad odhod-
kov pa je ravno tako pri ome-
njenih dveh projektih.

Sprejeli so tudi dopolnjen 
program asfaltiranja ma-
kadamskih poti za obdobje 
20102014 s spremembami 
za letošnje in naslednje leto. 
Tako se asfaltiranje odsekov 
Žolnir – obrtna cona – Dornik, 
Unetič – Bandelj – Pustoslem-
šek, D. Prekopa – Šušteršič in 
D. Prekopa – Kovačič zaradi še 
neurejenih lastniških razme-
rij prestavlja v leto 2014, še 
letos pa naj bi asfaltirali od-
sek Zavode  Stari grad, ki ga 
na svoji strani urejata Občina 
Krško oz. KS Podbočje. Ome-
niti velja še soglasje za odkup 
dveh nepremičnin od občana 
Valentina Olovca, na čigar 
zemljišču je že zgrajen vodo-
hran na Oštrcu in del občinske 
ceste na Gorjupovi cesti v Ko-
stanjevici na Krki.

Direktorica občinske uprave 
Judita Lajkovič je svetnikom 
pojasnila, da je inšpekcij-
ski nadzor potrdil zakonitost 
podaljšanja njenega manda-
ta v lanskem letu, glede če-
sar je bila podana anonimna 
prijava. Župan Mojmir Pu-
stoslemšek je povedal, da 
je bil zaradi nehotenega kr-
šenja predpisov (občina je v 

prvem mandatu kupovala go-
rivo in še nekatere stvari na 
bencinskem servisu in trgovi-
ni v lasti občinskega svetnika 
Ladka Petretiča) s strani pro-
tikorupcijske komisije oglo-
bljen za 880 evrov, za kar se 
je „zahvalil“ anonimnežu, ki 
ga je naznanil omenjeni komi-
siji. Zavrnil je očitke, da obči-
na ne naredi nič na področju 
turizma, o čemer po njego-
vem mnenju pričajo nedavna 
priznanja: za prvo mesto na 
regijskem in drugo mesto na 
državnem ocenjevanju izle-
tniških krajev ter priznanje za 
„planetu Zemlja prijazno ob-
čino“. Opozoril je tudi na ide-
jo ministra Gregorja Viranta 
o ukinitvi okoli 100 manjših 
občin in zmanjšanje sredstev 
za večino občin, s čimer bodo 
ogrožene številne investici-
je na lokalnem nivoju. Kot je 
še dodal, je zaradi varčeval-
nih ukrepov že vprašljiva za-
dnja faza rekonstrukcije ce-
ste skozi Prekopo. Svetniška 
vprašanja ob koncu seje so se 
v precejšnji meri dotikala (ne)
pripravljenosti zimske službe 
na skorajšnji začetek zime. 
Kot je pojasnil Stane Rosto-
har iz občinske uprave, naj bi 
pluženje občinskih cest za ko-
stanjeviško občino letos v ce-
loti prevzelo podjetje Luštek 
Marko s. p., kar je med sve-
tniki zbudilo nekaj pomisle-
kov glede njegove primerne 
opremljenosti.
 Peter Pavlovič

ČRNC  V ateljeju Vladke Sumrek na Črncu je 2. novembra pote-
kal sestanek članstva OO N.Si Brežice, katerega so se razen čla-
nov stranke udeležili tudi Marjetka Kerin, predsednica OO N.Si 
Krško, Silvo Kirn, predsednik OO N.Si Kostanjevica, ter podpred-
sednica N.Si in poslanka v Državnem zboru Iva Dimic. Predsednik 
OO N.Si Brežice Franc Vranetič je poročal o delu predstavnikov 
stranke, prisotne pa seznanil tudi z bližajočim se kongresom, ki 
bo 9. novembra. Iva Dimic je predstavila osrednje točke kon-
gresa – spremembo imena stranke (v Nova Slovenija  Krščanski 
demokrati) in spremembo statuta. Prisotne je povabila, da se 
v čim večjem številu kongresa udeležijo, poleg tega pa je pou-
darila, da so le volitve tiste, ki bi za našo državo prinesle odre-
šitev. Večer je minil v prijetnem vzdušju in če čas gostje ne bi 
bil omejen, bi na plan prišlo še veliko vprašanj, saj so sedanja 
zaostrena politika, novi nepremičninski davki in ostale težave 
skoraj izziv za vsakodnevno preživetje. Vir: N.Si Brežice

Sestanek brežiške N.Si

Zaradi poškodb gorivnih palic
bo remont podaljšan
ravličnih sprememb v reaktorju. Na podlagi ugotovljenega 
bodo v elektrarni izvedli tako kratkoročne kot dolgoročne 
ukrepe. Še pred zagonom elektrarne so ali bodo vse poško-
dovane elemente oz. puščajoče gorivne elemente, torej pet 
od 121, za vedno izločili iz obratovanja, elemente, ki jih 
bodo vrnili v reaktor, pa preverili glede tesnosti in mehan-
ske ustreznosti. Pregledali so reaktorsko posodo, strukturo 
reaktorja, bazen v reaktorski zgradbi in transportni kanal v 
zgradbi za iztrošeno gorivo ter odstranili nezaželene delce 
oziroma tujke. Štiri gorivne elemente, ki bodo nameščeni na 
pozicijah, izpostavljenih prečnim pretokom hladilnega me-
dija oz. vibracijam, bodo mehansko stabilizirali s pomočjo 
vgradnje sedmih jeklenih palic, s katerimi bodo nadomesti-
li izpostavljene gorivne palice vsakega od omenjenih štirih 
gorivnih elementov, posledično so ponovili tudi projektira-
nje reaktorske sredice in pripadajočo varnostno evalvacijo. 
Izvedli bodo še volumetrični pregled veznih vijakov, s kate-
rimi so obodne plošče pritrjene na distančne plošče, more-
bitne poškodovane vijake pa zamenjali. 

V nadaljevanju bodo sledile potrebne analize in priprave 
za trajno odstranitev prečnih tokov hladilnega medija sko-
zi režo na stikih obodnih plošč s t. i. konverzijo hladilnega 
toka med obodnimi ploščami in plaščem sredice. Priprava 
te dolgoročne rešitve traja minimalno eno leto in bo pred-
vidoma izvedena v času naslednjega remonta oz. leta 2015.

Sicer remont po Rožmanovih besedah poteka v skladu z na-
črtom, manjši zaplet se je zgodil le pri uparjalnikih, kjer 
je bilo potrebno opraviti izpiranje usedlin, francoski izva-
jalec pa je pri tem poškodoval določeno število cevi, ki jih 
bo potrebno izločiti iz obratovanja. Remont bo tako zaradi 
dodatnih aktivnosti za ureditev stanja na gorivu predvido-
ma zaključen kakšen teden kasneje, kot so sprva načrtovali.

 Peter Pavlovič

Najmanjše v največjem mestu
Na podlagi zaveze o prijateljstvu in sodelovanju med Kosta-
njevico na Krki in Ljubljano, najmanjšim in največjim me-
stom, se bodo prebivalci, društva, organizacije, ustanove, 
podjetja in združenja iz Kostanjevice na Krki jutri, 8. no-
vembra, od 9. ure dalje na Pogačarjevem trgu predstavili 
Ljubljani. Predstavitev bodo zaključili ob 17.30 z literarnim 
večerom v Trubarjevi hiši literature, na katerem se bodo po-
govarjali s Kostanjevičani/Ljubljančani Mirano Likar Baželj, 
Alešo Valič in Andrejem Smrekarjem. V primeru slabega 
vremena bo predstavitev samo v Trubarjevi hiši literature. 
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Rozalija Petan, Piršenbreg: Prepričana sem, 
da je porast nasilja že odraz težke vsesplošne 
krize v družbi, saj ostaja vse več ljudi brez 
dela, na robu preživetja, obupanih, posledič-
no pa tudi brez finančnih sredstev in socialne 
varnosti. In bojim se, sodeč po krutih in ža-
lostnih dogodkih, obračunavanjih s strelnim 

orožjem, ki se vrstijo domala že iz dneva v dan, da bo tovr-
stnih tragedij še več.

Stanko Slemenšek, Blanca: V svojem doma-
čem okolju se počutim varnega, a v večjih 
mestih, kot sta na primer Ljubljana in Mari-
bor, občutka varnosti nimam več. Zdi se, da 
je vedno več kriminala, kar je verjetno tudi 
posledica socialne stiske. Vedno več je na-
mreč ljudi, ki so na robu preživetja in se zato 

lotijo tudi česa, česar se sicer ne bi. Kljub vsemu pa mislim, 
da še vedno živimo v varni državi.

Martin Grabnar, Krško: Poznam te primere 
in mislim, da ni dobro, da se to dogaja, to bi 
bilo treba čim prej nekako prekiniti. Zakaj do 
tega prihaja? Nekateri imajo preveč, nekate-
ri pa nič, zato prihaja do takšnih konfliktov in 
nasilja. Želel bi si, da bi vsi ljudje imeli delo 
in da bi lahko živeli v miru. Se pa zaradi teh 

dogodkov ne počutim kakorkoli ogroženega.

Gregor Smukovič, Račja vas: Povečanju ka-
znivih dejanj v večini botrujeta kriza in soci-
alna stiska, saj se ravno takrat, ko je človek 
v stiski, pokaže njegov pravi karakter. Bojim 
se, da bo s še večjo krizo še več kriminalnih 
dejanj. V svojem okolju se sicer počutim var-
nega. Nepridipravi pa imajo priložnost za to-

vrstna kazniva dejanja tudi na kakšni prireditvi, na kateri je 
zbrana velika množica ljudi.

Nekaj nedavnih odmevnih dogodkov in statistični podat-
ki, ki kažejo na porast hujših kaznivih dejanj, zbujajo 
zaskrbljenost. Kaj po vašem mnenju botruje večjemu 
številu tovrstnih dejanj, zgolj kriza in socialna stiska 
ali gre za kaj več? Se v vašem okolju še počutite varne?

anketa

Se še počutite varne?
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Kakšni so spomini na za-
četke vašega službovanja 
v podjetju, ki stoji v sredi-
šču Sevnice in še vedno daje 
kruh mnogim Sevničankam 
in Sevničanom? 
Zaposlil sem se leta 1979 in 
začetki niso bili preveč spod-
budni. Ravno ko sem prišel v 
tovarno, je prašnata eksplozi-
ja v tovarniškem dimniku sko-
raj uničila dimnik. To pomeni, 
da je imela tovarna po rekon-
strukciji v letu 1978 silne te-
žave in je bilo potrebno pol 
desetletja ponovnih vlaganj v 
odpravo napak. Ker ni bil pri-
meren nivo proizvodnje, ob-
veznosti do bank pa so bile, je 
firma zašla v finančne težave. 
S sanatorjem Belinko iz Lju-
bljane je uspela tovarna po-
novno normalno obratovati.

Iz slabega v dobro bi lahko 
rekli ob vaši letošnji 90-le-
tnici. Tovarna posluje z do-
bičkom, ki ga vlagate tudi v 
razvoj ...
Vlaganja v razvoj so nujna, 
novi produkti so ključnega po-
mena. Ena pomembnejših pri-
dobitev pa je vsekakor nov ra-
zvojni laboratorij z opremo in 
analitskimi napravami, ki smo 
ga odprli v lanskem letu, v le-
tošnjem letu pa še obrat za 
mikrokapsuliranje naravnih 
ekstraktov, s čimer smo učvr-
stili svoj položaj v samem 
svetovnem vrhu na področju 
prehranskih dopolnil za živa-
li. Pomembni pa so tudi zapo-
sleni, strokovno usposobljen 
kader, od katerega jih deset 
odstotkov dela v razvoju.

V razvojno raziskovalni del 
in inovacije vključujete tudi 
ostale zaposlene. Kako jih 
motivirate?
Ena od stalnic v našem pod-
jetju je, da podpiramo razvoj 
novih idej in inovacij. V pov-
prečju imamo letno do pet 
uporabnih idej - inovacij. Po-
membno je, da zaposleni do-
bijo občutek, da bomo vsako 
njihovo pisno idejo, predlog, 
korektno obravnavali v čim 
krajšem možnem času in če v 
podjetju ugotovimo uporab-
nost inovacije ter jo vključi-
mo v svoj proizvodni proces, 
dobi predlagatelj nagrado. 
Izračun nagrade je zelo eno-
staven, deset odstotkov od 
prihranka, ki ga ima podje-
tje, se izplača predlagatelju. 

Na znanstvenem področju 
sodelujete tudi z obema 
slovenskima univerzama in 
z univerzami v tujini. Ka-
kšni so rezultati?
Sodelovanje z univerzami v 
našem primeru je pozitivno 
in rezultat tega so tudi novi 
proizvodni in prodajni pro-
dukti na področju prehrane 
za živali ter v zadnjem času 
tudi produkti v obliki pre-
hranskih dopolnil za ljudi.

Osnovna surovina za pre-
delavo in izdelavo vaših 
proizvodov je kostanjev in 

Ivan Mirt, direktor podjetja Tanin Sevnica d. d.:

Naša proizvodnja je lep primer, 
da je les več kot le vir energije
SEVNICA – Pisalo se je leto 1923, ko je bila ustanovljena delniška družba Jugotanin, v letih 1924 – 1925 
pa je potekala izgradnja tovarne na ravnici ob Savi v Šmarju, v kateri je zagon proizvodnje stekel leta 
1926. V začetku devetdesetih let 20. stoletja se je tovarna preimenovala v Tanin. Danes je sodobno in 
uspešno srednje veliko podjetje, v katerem tržijo produkte za usnjarski program, prehrano ljudi in ži-
vali, tekstilno industrijo, farmacevtsko industrijo, energetiko oz. elektriko, za zaščito lesa, lesne tal-
ne obloge, petrokemijo ter metalurgijo. Tako vsako leto ekstrahirajo 5000 ton tanina, ki ga v usnjarstvu 
prodajo 3000 ton, za krmne dodatke pri živalih pa 2000 ton. Zadnja tri desetletja podjetje vodi Sevni-
čan Ivan Mirt, ki je tudi med pomembnejšimi lastniki. 

hrastov les. Od kod ga dobi-
vate, iz slovenskih ali mor-
da tujih gozdov? 
Naši dobavitelji so gozdna 
gospodarstva in kmetijske 
zadruge ter kmetje iz Slove-
nije, drugi vir pa so dobavi-
telji iz Hrvaške, predvsem s 
področja Siska in Karlovca, 
manjši dobavitelji pa so tudi 
na področju Bosne in Herce-
govine. Za vrsto naših pro-
duktov pa odkupujemo in 
uporabljamo tudi les divje 
češnje, lubje jelke in bora, 
taro iz Peruja, grozdne peč-
ke od vinarjev.

Menite, da znamo v Sloveni-
ji gospodarno ravnati z goz-
dom in lesom? 
Podatek, da je v lesnoprede-
lovalni industriji v preteklih 
letih našlo zaslužek več kot 
40.000 delavcev, danes pa je 
to število več kot za polovico 
nižje, že dovolj pove. Da smo 
pustili zapreti Celulozo Krško, 
ki je predelala do enega mili-
jona kubičnih metrov trdih in 
mehkih lesov, da je Lenzing v 
Avstriji, ki je bil pred pol sto-
letja podoben kot Celuloza v 
Krškem, danes pa je eden od 
vodilnih proizvajalcev v svo-
ji branži, tudi pove veliko. 
Odgovorni za to področje vi-
dijo edino uporabnost lesne 
mase kot bio goriva, če so to 
odpadki, je to tudi prav. Da-
nes gozdne sortimente, ki bi 
morali prinašati nova delov-
na mesta, novo dodano vre-
dnost, nova vlaganja, znamo 
uporabiti samo kot vir ener-
gije. Lep primer je naša pro-
izvodnja, ko iz kostanjeve ali 
hrastove biomase pridobimo 
tri produkte  tanin, furfural 
in natrijev acetat, šele nato 
»izčrpano« biomaso pokuri-
mo v kotlu, toplotno energi-
jo pa uporabimo za proizvo-
dnjo elektrike in procese v 
proizvodnji.

Razmišljate, da bi začeli še 
s proizvodnjo elektrike za 
širši trg? 

Z lastno proizvodnjo električ-
ne energije pokrijemo potre-
be v tovarni in majhen del po-
šljemo v omrežje. Povečava 
tega segmenta je precej ne-
gotova za prihodnje, saj sta 
cena električne energije in 
stopnja subvencije neznanka.

Sevniško, posavsko, slo-
vensko gospodarstvo - kako 
ocenjujete trenutno gospo-
darsko stanje?
Nisem specialist za ostala go-
spodarska področja, vendar 
mislim, da imajo podjetja v 
sevniški občini in tudi širše 
v celotnem slovenskem pro-
storu dobre programe, uve-
ljavljene blagovne znamke 
in lahko uspešno poslujejo. 
V našem podjetju smo se od-
prli v svet z inovativnimi no-
vimi produkti, se kadrovsko 
okrepili, zastavili strategijo, 
ki jo sedaj uspešno izvajamo. 

Imate obetavno dolgoročno 
strategijo, opredeljeno celo 
do leta 2030 …
Brez strategije je podjetje 
kot »ladja brez kompasa«. Ko 
imaš vizijo in poslovne cilje, 
temu podrediš razvojno, ka-
drovsko, investicijsko in mar-
ketinško politiko. Pred leti, 
ko smo izgubili jugoslovan-
ski trg, smo začeli z razvo-
jem več tržno zanimivih pro-
duktov in se prodajno odprli 
v svet. Okrepili smo razvojni 
oddelek, v katerem je danes 
zaposlenih enajst inženirjev, 
in naredili paleto artiklov iz 
kostanjevega ekstrakta za ži-
vilsko industrijo ter prehran-
ske dodatke za živali. 

Poslovne priložnosti iščete 
predvsem v tujini. Zakaj? 
Odgovor na to vprašanje je 
zelo enostaven. Na domačem, 
slovenskem trgu, realiziramo 
en odstotek prodaje, preosta-
lih 99 odstotkov moramo iska-
ti na svetovnih trgih.

Boste zato odprli podjetje 
na Kitajskem? 

Od svetovnih trgov so najbolj 
zanimivi trgi v porastu. Veli-
ko delamo predvsem na kitaj-
skem trgu, kjer načrtujemo 
odprtje podjetja. Mogoče se 
nam bo pokazala potreba še 
v kakšni drugi državi za po-
doben obrat, vendar pa se-
dež podjetja in proizvodnja 
ostajata v Sevnici.

Načrtujete morda nova za-
poslovanja v domačem pod-
jetju?
Glede na načrte, uvajanje 
novih proizvodnih programov 
in prodajo naših produktov 
po celem svetu v prihodnje 
načrtujemo nove zaposlitve. 
Dinamika zaposlitev je seve-
da odvisna od našega pro-
dajnega uspeha na trgih. Po-
trebovali bomo predvsem 
inženirski kader in speciali-
ste za prehrano živali.

Kakšen je plan poslovanja 
za prihodnje leto?
Plan za poslovno leto 2014 
predvideva rast prihodkov za 
deset odstotkov predvsem na 
račun novih produktov in no-
vih trgov. Rast prihodkov je 
lahko celo večja od predvide-
ne, vendar so določena opra-
vila pri uvajanju novih pro-
gramov, aditivov za prehrano 
živali vezana na regulative o 
registraciji produktov v po-
sameznih državah ter veliko 
administracije, zato je vča-
sih težko napovedati pričetek 
resne prodaje na novih trgih.

Sodelujete v projektu ZEL-
EN. Kaj si obetate od tega?
V projektu ZELEN smo zelo 
uspešni pri črpanju evropskih 
sredstev in izvajanju progra-
mov. Naloga je kompleksna, 
saj razvijamo nove progra-
me, investiramo v proizvo-
dno-procesno opremo in ana-
litske tehnike v razvojnem 
laboratoriju.

Tanin stoji na ravnici ob reki 
Savi, ki je z izgradnjo veri-
ge hidroelektrarn spreme-
nila svoj tok in podobo po-
krajine. Ima to vpliv na vaše 
podjetje? 
Veriga savskih hidroelektrarn 
je v našem primeru prinesla 
zadovoljivo rešitev za obram-
bo tovarne pred poplavami. Z 
zgrajenimi nasipi in podpor-
nimi zidovi smo varni pred 
visokimi vodami, ker je zna-
no, da smo bili v preteklosti 
večkrat poplavljeni in zara-
di tega smo imeli izpad proi-
zvodnje in ogromne stroške.

V preteklosti je bilo večkrat 
slišati očitke krajank in kra-
janov na račun onesnaže-
vanja zraka. Kako rešujete 
okoljevarstvene probleme? 
Dejstvo je, da pred 90 leti na 
naši ožji lokaciji, razen cer-
kve in ene kmetije, ni bilo ni-
česar. Skozi desetletja pa se 
je mesto razvijalo, tako da 
smo danes v industrijski coni 
ob mestu. Naša vlaganja v 
okoljevarstveno problema-
tiko so v zadnjem desetle-
tju ogromna. V to nas sili vse 
strožja zakonodaja kot tudi 
javno mnenje, ki ga upošte-
vamo. Izvedli smo investicijo 
v filtre, ki očistijo izpustni su-
šilni zrak iz sušilnice taninov 
(vsi trdi delci so v dopustnih 
mejah). Najtrši oreh so vse-
kakor vonjave, ki nastajajo 
ob »kuhanju« lesa, podobno 
kot v domači kuhinji, ko pri-
pravljamo hrano. Za zmanj-
šanje vonjav iz procesa proi-
zvodnje investiramo v pralnik 
izstopnih količin zraka. Sta-
nje se izboljšuje, vendar pa 
procesa brez vsakršnega vo-
nja ni mogoče doseči. 

S širitvijo tovarne je Sevni-
ca pred več kot tremi dese-
tletji izgubila travnato no-
gometno igrišče ob Savi. 
Nadomestne gradnje ni bilo. 

Veste morda zakaj? 
Travnati pas, ki je bil nekoč 
med tovarno in Savo, je bil 
včasih tudi nogometno igri-
šče. Tekom desetletij se je 
igrišče spremenilo v smeti-
šče, saj so krajani tja vozili 
svoj odpad. Tovarna je to ze-
mljišče odkupila, odstranila 
smeti, ga utrdila in pripravi-
la za skladišče. Pri gradnji hi-
droelektrarn na spodnji Savi 
so to zemljišče odkupili in na 
njem zgradili protipoplavni 
zid. Hkrati so uredili kolesar-
sko ter sprehajalno stezo in 
področje ponovno služi na-
menu rekreacije.

Z okoljem se povezujete 
tudi preko donacij … 
Našo dobrodelnost mogoče 
bolj poudarimo prav ob ju-
bileju, kot je letošnja 90le-
tnica, vendar pa je v večji 
ali manjši meri prisotna ves 
čas. Podpiramo razna športna 
in gasilska ter ostala društva. 
Ob letošnjem jubileju pa bi 
omenil dve donaciji, in sicer 
Zdravstvenemu domu Sevni-
ca v višini 50.000 evrov za ob-
novo prostorov nujne medi-
cinske pomoči in Osnovni šoli 
Sava Kladnika v višini 8.000 
evrov za opremo šolskega ke-
mijskega laboratorija. 
 Smilja Radi

Ivan Mirt
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Ulica 11. novembra 57, Obrtna cona Leskovec 

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

Vstopimo v leto 2014 skupaj ...

SILVESTROVANJE

SAMO

50 €/os.

Terme Paradiso, Marjan Cvetkovič s.p., Selska cesta 15b, SI - 8257 Dobova
T: +386 (0)7 45 22 988, F: +386 (0)7 45 22 987, paradiso@siol.net, www.paradiso.si

31.12.2013 ob 19. uri
Vabimo vas na silvestrovanje v Terme Paradiso

kjer vas bo ob izbranih kulinaričnih dobrotah  
zabaval ansambel Duo California.

Prijave sprejemamo po mailu, telefonu in 
osebno v Spa & Wellness hotelu Paradiso **** superior. 

Vabljeni!

» inštalacije vseh vrst vodovodnih 
in plinskih napeljav

» toplotne oz. centralne inštalacije 
in vzdrževanje

» inštalacije talnega ogrevanja – 
diamantno vrtanje

» čiščenje hišnih in večjih kanalizacij
» dobava in montaža toplotnih  črpalk 

DOBOVA – Literarna sekcija Beseda KD »Franc Bogovič« Do-
bova je 25. oktobra v tamkajšnjem Kulturnem domu pri-
pravila predstavitev romana Rudija Mlinarja z naslovom 
»Dobovska simfonija Franca Vadnala«. 

Roman o ljudskem učitelju Francu Vadnalu sta v pogovoru 
predstavljala avtor Rudi Mlinar in povezovalka Lučka Čer-
nelič. Vadnal je bil učitelj, čebelar, pevec, pevovodja, knji-
žničar, pri vajah je pomagal novi dobovski godbi, poučeval 
je tamburaše, ljudem je sestavljal razne prošnje, zbiral je 
pesmi, zapisoval si je dogodke, kajti ko je še hodil na učite-
ljišče, jim je profesor zgodovine nekoč navedel misel iz sta-
rega Rima, ki se je glasila: Kar je zapisano, ostane. Tako so 
spominske pripovedi tistih, ki so poznali Vadnala, ter doku-
mentarno gradivo »učitelja iz Dobove« avtorju Rudiju Mlinar-
ju služili, da je orisal družbene in politične razmere, učite-
ljevo zgodbo in njegove družine pa postavil v razgibana prva 
desetletja 20. stoletja v obmejni Dobovi in okolici. Vadnal je 
umrl 14. 2. 1982 v Ljubljani v 97. letu starosti, pokopan je 
v Dobovi, po njem se imenuje tudi ulica iz Dobove proti Lo-
čam. Leta 1970 je prejel oktobrsko nagrado kot najvišje pri-
znanje Občine Brežice.
Njegov vnuk Ivo Veble-Vadnal je romanopiscu priskrbel dedo-
ve kronike, dokumente, pisma in članke, s pomočjo katerih je 
Mlinar črpal za biografski roman. Na predstavitvi je vnuk Ivo 
izpostavil dedovo bistvo: »Zelo sem ponosen na svojega deda, 
človeka, ki ni bil zmožen sovražiti, ki je bil ves čas pravi de-
mokrat, ki je vse življenje delal v dobro drugih, sam pa je s 
svojo skromnostjo bogatil vse, ki smo ga poznali.« In ni po-
zabil omeniti babice, ki da je veliko prestala, ker dedka po-
gosto ni bilo doma, a sta se kljub temu zelo dobro razumela. 
Predstavitev so navzočim polepšali učenci OŠ Dobova in čla-
ni MePZ KD Franc Bogovič Dobova. N. Jenko Sunčič

CERKLJE OB KRKI – Zveza veteranov vojne za Slovenijo in 
Zveza policijskih veteranskih društev Sever sta 26. okto-
bra v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki pripra-
vili osrednjo državno slovesnost ob obletnici odhoda za-
dnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije.

Po prihodu številnih praporščakov 
vojaških in policijskih veteranskih 
društev iz cele Slovenije je zbrane 
nagovoril načelnik Generalštaba 
Slovenske vojske brigadir Dobran 
Božič in se zahvalil vsem vetera-
nom, ki so za samostojnost Slo-
venije dali na razpolago svoja ži-
vljenja. Slavnostni govornik je bil 
predsednik Državnega sveta RS Mi-
tja Bervar, ki je odhod JLA označil 
kot enega najpomembnejših tre-
nutkov osamosvajanja Slovenije, 
vojašnico v Cerkljah pa kot eno 
najpomembnejših prizorišč osa-

mosvajanja. „Na svoji zemlji smo mi gospodar. Državo smo si 
priborili. Sedaj je na nas, kako z njo upravljati. Za samostoj-
nost, neodvisnost in boljše življenje smo se pred dvema dese-
tletjema borili z orožjem. Danes moramo te vrednote znova 
braniti z vztrajnostjo, delom, samozavestjo in samospošto-
vanjem,“ je dejal.
V spremljevalnem programu so nastopili orkester slovenske 
Policije, učenka OŠ Sava Kladnika Sevnica Maja Jakše, ka-
tere spis je bil na literarnem natečaju na temo domovine iz-
bran za najboljšega, VOX Posavci, učenci podružnične šole 
Loka pri Zidanem Mostu, Blaž in Miro Slemenšek ter Bojan 
Kaplan in Adolf Moškon. Slovesnost sta vodila Jasmina Spa-
halić in Peter Teichmeister. Obiskovalci pa so si lahko ogle-
dali priložnostno fotografsko razstavo vojaškega in vojnega 
fotografa Črtomirja Čarga z naslovom Bil sem zraven, ki jo 
je pripravil Posavski muzej Brežice. R. Retelj

„Na svoji zemlji smo mi gospodar“

Slavnostni govornik Mi-
tja Bervar

BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice je 24. okto-
bra v prostorih Fakultete za turizem pripravilo odprtje 
fotografske razstave Vinka Šebreka, ki je posvečena 660. 
obletnici mestnih pravic mesta Brežice in hkrati občin-
skemu prazniku.

Vinka Šebreka, katerega dela 
so razstavljena na panojih 
Ceste prvih borcev, je mno-
žici obiskovalcev predstavila 
predsednica društva Alenka 
Černelič Krošelj, rekoč da je 
Šebrek izoblikovan fotograf-
ski mojster, prejemnik števil-
nih nagrad, častnih priznanj 
in nosilec nazivov. Več kot 
50 let deluje v različnih dru-
štvih, med katerimi sta tudi 
Foto kino klub Brežice in Fo-
toklub Zagreb.
Avtor Šebrek je ob pripravi 
razstave razmišljal in zapisal: 
»Kako predstaviti realnost sve-
ta, ki je pustila sled v avtorje-
vem srcu in duši? Kako vse to 

oblikovati v avtorsko delo, da bo kot dokumentarna ali iz-
razna fotografija pritegnilo pozornost drugih ljudi? Skratka, 
kako znova videti in občutiti realnost in kako jo predstavi-
ti skozi fotografsko sliko. Ta slika pa ne sme biti razglednica 
ali ‚snap shot‘ posnetek, biti mora obenem dokument neke-
ga časa in mesta, izpoveden in estetsko oblikovan. To imam 
v mislih že, ko fotografiram. Lahko rečem, da svet gledam, 
opazujem in odkrivam skozi objektiv fotografskega aparata.«
V izložbah na glavni brežiški ulici je na ogled postavljenih pet 
tematskih sklopov na petih panojih: Ultima forma je avtor-
jev pogled na odnos med formo in vsebino; Mimogrede – fo-
tografsko beleženje krajine, ki predstavlja hipno beleženje 
krajine; Zgodba o Berlinu je avtorjeva prevzetost od duha 
Berlina; s sklopom Metamorfoze vodovodnega stolpa je na-
povedal njegovo stoletnico (1914 – 2014); zadnji sklop je Še-
brekov pogled v ozadja oziroma drobovja mesta, ki ga je po-
imenoval Brežice izza. Za glasbeni intermezzo so poskrbeli 
mladi kitaristi, učenci prof. Tomislava Vrandečiča, iz Glas-
bene šole Brežice. N. Jenko Sunčič 

Roman o »učitelju iz Dobove«

Rudi Mlinar in Ivo Veble–Vadnal

Odkrivanja Vinka Šebreka

Vinko Šebrek pred panojem 
brežiškega simbola – vodo-
vodnega stolpa

Usposabljanje mladih posavskih podjetnikov 
V Mladinskem društvu Bistrica ob Sotli in 
Mladinskem centru Krško so predpretekli 
in pretekli vikend pripravili podjetniška sre-
čanja za mlade. Štiridnevno druženje, iz-
obraževanje in izpopolnjevanje je poteka-
lo v okviru projekta Semena prihodnosti 
– spodbujanje podjetništva mladih, sko-
zi katerega skušajo mlade, brezposelne in 
ostale ranljive skupine v Posavju usmeri-
ti na podjetniško pot ali k redni zaposlitvi 
ter jim pri tem ponuditi čim več znanja za 
uspešno kariero. 

Prvi podjetniški vikend je potekal na turi-
stični kmetiji Juričko na Bizeljskem v organi-
zaciji Mladinskega društva Bistrica ob Sotli, 
kjer so mladi izoblikovali svojo podjetniško 
idejo. Ob podpori strokovnjakov so se se-
znanili z osnovnimi informacijami iz sveta 

podjetništva, kako preiti iz poslovne ideje 
na njeno realizacijo, iskali so primerne statu-
sne oblike ter se seznanili s pripravo dobre-
ga poslovnega načrta. Podjetniško okolje sta 
mladim približala še Igor Arh iz podjetja Me-
talika proizvodnja pohištva d.o.o. ter Nejc 
Kunst iz Gostilne Šempeter. Minuli vikend so 
se podjetniška srečanja nadaljevala v Mla-
dinskem centru Krško. Zastavljene podje-
tniške ideje so se v dvodnevnem srečanju 
že približale zaokroženi celoti, ki naj bi bila 
potrebna pred samo realizacijo. Ker je po-
trebno poslovno idejo tudi finančno osmisli-
ti, so s prodajnim managerjem Sandijem Le-
kšetom (TiPS) preučili prodajne modele ter 
se pogovorili o pomenu blagovne znamke in 

kako jo oplemenititi. Matija Goljar (Ustvar-
jalnik) pa je skupino potencialnih podjetni-
kov vodil do znanja, kako podjetniško idejo 
predstaviti pred investitorji in javnostjo ter 
pridobiti kupce. 

Ob koncu podjetniških srečanj za mlade 
»Posavce« lahko strnemo, da so udele-
ženci pridobili mnogo podpore in spodbu-
de za podjetniško pot, če pa bodo njihove 
poslovne ideje uresničljive in udejanjene, 
kot so si v načrtu zastavili, bo pokazal le čas. 

V svet podjetništva bomo popeljali tudi 
posavske osnovnošolce 
Namen projekta je tudi poudariti vlogo 
zgodnjega načrtovanja učno-poklicne poti, 
zato se del programa odvija v osnovnih šo-
lah po Posavju, ki bodo tekom šolskega leta 
razvijale podjetniške ideje. Slednje bomo 
spoznali ob zaključku projekta, prav tako 
pa bomo osnovnošolcem skozi izkustvo pri-
kazali priložnosti podeželja. Šolarji iz OŠ Kr-
melj so že obiskali kmetijo Mihaele Jazbec 
v Sevnici, kjer so si ogledali mletje žita in 
zeliščni vrt, skozi razne delavnice pa so se 
seznanili z delom na kmetiji. Podobne de-
lavnice bodo za osnovnošolce iz Kostanje-
vice na Krki in Bistrice ob Sotli pripravili še 
na Kmetiji Marof v Bistrici ob Sotli in Kme-
tiji Domitrovič na Bizeljskem.

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

Podjetniško okolje je na zanimiv način pri-
bližal Igor Arh iz podjetja Metalika pro
izvodnja pohištva d.o.o. 

Spoznavanje priložnosti Posavja in princi-
pov podjetništva skozi družabno igro Posta-
ni podjetnik, ki se razvija v sklopu projekta. 

NAPOVEDUJEMO:

izid prve tematske priloge Podjetno Posavje: 
21. november 2013

marketing@posavje.info
07 49 05 780
040 634 783
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LESKOVEC PRI KRŠKEM - V Bistroju Štirica so se 25. okto-
bra na povabilo Krajevne organizacije Rdečega križa Le-
skovec pri Krškem in tamkajšnje Krajevne skupnosti na 
desetem srečanju sestali krajanke in krajani leskovške kra-
jevne skupnosti, ki so dopolnili 75 in več let. Od 170 po-
vabljenih se jih je udeležilo 60. 

V imenu obeh organizatorjev tradicionalnega srečanja je zbra-
nim krajanom zaželela prijetno druženje in počutje Helena 
Rogič, predsednica KO RK, še posebej pa pozdravila in s sim-
bolnim darilom obdarila najstarejša udeleženca, 90letna Jo-
žeta Božiča in Amalijo Savšek. Kot je še dejala, poleg orga-
nizacije navedenega srečanja izvajajo v KO RK še vrsto drugih 
aktivnosti, med letom obiščejo in simbolno obdarijo tiste ju-
bilante, ki so dopolnili 90 let, aktivistke organizacije pa sta-
rejšim krajanom pomagajo tudi pri različnih dnevnih opravkih, 
kot so nakupi, dostava hrane, razdeljevanje hrane in spremlja-
nje obolelih k zdravniku. Poleg letnega srečanja za prihodnje 
leto načrtujejo tudi izlet, saj si želijo, da sokrajani preživijo v 
jeseni življenja čim več skupnih trenutkov. Za prijetno poču-
tje udeležencev pa so poskrbeli tudi učenci leskovške šole pod 
vodstvom mentorice Manice Žibret, ki so pripravili krajši kul-
turni program, v nadaljevanju pa je na srečanju zaigral še le-
skovški trio Signali na ljudska glasbila. B. Mavsar 

Srečanje starejših Leskovčanov

Da glasba prispeva k ohranjanju vitalnosti in dobre vo-
lje, je dokazal trio Signali.

Do ustanovitve društva, ki 
sovpada z istega leta ustano-
vljeno šolo v kraju in priho-
dom učiteljstva, ki si je pri-
zadevalo za dvig kulturne 
ravni revirskih družin, so se 
Senovčani vključevali v te-
daj že zelo aktivno prosve-
tno društvo v sosednji Bresta-
nici, nakar so bili dani pogoji, 
da se kulturno udejstvovanje 
še bolj množično razmahne 
doma. Prvo igro po ustanovi-
tvi so odigrali kar v gostišču v 
Dovškem, v leta 1925 zgraje-
nem Delavskem domu prido-
bili pogoje za vadbo, z dvo-
rano v novozgrajeni šoli leta 
1929 pa tudi prostor za nasto-
pe. Kulturni krajevni utrip je 
prekinilo obdobje 2. sv. voj-
ne, zato pa je po njej gle-
dališka dejavnost dožive-
la pravcati preporod, saj so 
amaterski gledališčniki med 
letom 1946 in 1957 uprizori-
li kar 55 odrskih del, po tem 
letu pa so uprizorili povpreč-
no po dve predstavi na leto. 
Od leta 1945 do danes so raz-
lične generacije odigrale sku-
pno 100 predstav, med kate-
rimi po žanru prevladujejo 
komedije, predvsem v za-

Podprte z revolucionarnimi 
dogodki v svetu, z vse večjim 
tehničnim razvojem in duhov-
no spodbujene s pogostejšo 
domačo besedo v poeziji in 
prozi, so se v naši domovini 
kot lučke prižigala organizi-
rana bralna društva, ki so se 
v šestdesetih letih 19. stole-
tja imenovala čitavnice, v naš 
rajhenburški prostor pa je že 
vstopila kot čitalnica. Zato 
nas sme v Brestanici s pono-
som navdajati zavest, da je 
tedaj skupina mož in žena 
začutila potrebo, da na tem 
prostoru ob vznožju rajhen-
burškega gradu spodbudi pe-
tje narodnih pesmi, ljudske 
plese, pa tudi besede naših 
kulturnih velikanov o pome-
nu slovenstva. Vse večja pri-
kupnost domačega jezika je 
pred 110 leti rodila tudi šalo-
igro Jakoba Alešovca – Eno uro 
doktor, ki je bila uprizorjena 
9. avgusta 1903 na dvorišču 
Unschuldove gostilne. Praiz-
vedbo navedene  igre so do-
mači gledališčniki zbranim na 
„čitalniškem večeru“, ki ga je 
zasnoval Žiga Kump, ponov-
no uprizorili 11. oktobra, ob 

90-letnica senovskega gledališča
SENOVO – 26. oktobra so senovski kulturni ustvarjalci v Domu XIV. divizije obeležili devet desetletij 
delovanja gledališke dejavnosti v kraju. Ta sega v leto 1923, ko je bilo ustanovljeno kulturno društvo  
Svoboda, v katerem so delovali pevci Probuda in tudi amaterska igralska skupina. 

dnjem desetletju slovenskega 
pisatelja in dramatika Tone-
ta Partljiča, ki jih je režira-
la Boža Ojsteršek. Sicer je v 
razvoju senovskih dramskih 
skupin igre režiralo skupno 
15 režiserjev, ob že omenje-
ni Ojstrškovi še Anton Horjak, 
Jože Burnik, Jože Čakš, Janko 
Avsenak, Jože Zupančič, Meta 
Habicht, Kristina Radej, Alojz 
Vrstovšek, Branko Margon, Er-
nest Breznikar, Ana Breznikar, 
Vida Jalovec, Zinka Guček, 
Boris Pšeničnik, zadnje delo 
z naslovom Dekliščina, ki bo 

premierno uprizorjeno nocoj, 
pa režira igralka in režiserka 
Violeta Tomič.

V zadnjem desetletju je gle-
dališka skupina, ki jo vodi 
Radica Šoln, prejela za upri-
zoritve na festivalih amater-
skih gledališč več priznanj, 
med igralci pa po številu pre-
jetih priznanj za odigrane 
vloge izstopata Ernest Bre-
znikar in Aleksandra Macur. 
Na letošnji osrednji občinski 
slovesnosti v počastitev kul-
turnega praznika so ob 90le-

tnici izvajanja gledališke 
dejavnosti prejeli zlato Pre-
šernovo plaketo, na tokratni 
slovesnosti pa je Sonja Le-
vičar, vodja krške Območne 
izpostave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti, podelila 
30 amaterskim igralcem Lin-
hartove značke za pet, de-
set in več kot 15letno delo-
vanje. Najžlahtnejše  zlate 
- so prejeli Beba Urbančič, 
Roman Sanda, Slavka in An-
ton Petrovič, Greta Hostnik, 
Aleksandra Macur, Radica 
Šoln, Vlasta Moškon, Irena 
Kozole, Darko Gorenc, Mar-
jan Poznič, David Radej in 
Boža Ojsteršek. Ob tem je 
potrebno tudi omeniti, da so 
Franc Branko Margon ter za-
konca Ana in Ernest Brezni-
kar že prejemniki Linharto-
vih listin, najvišjih slovenskih 
priznanj, ki se ljubiteljskim 
gledališkim ustvarjalcem po-
deljujejo za posebne zaslu-
ge in življenjsko delo, Ernest 
Breznikar pa je za igralske 
dosežke prejel tudi Sever-
jevo nagrado. Pred desetimi 
leti so 80letnico gledališke 
dejavnosti v kraju obeleži-
li z izdajo monografije Eden 
drug‘mu ogenj dajmo!, ki jo 
je spisala Boža Ojsteršek, ju-
bilejnih devet desetletij, s 
poudarkom na zadnjem de-
setletju, pa prav tako s pred-
stavitvijo istoimenske mono-
grafije, le da tokrat filmske, 
ki so jo ustvarili Boštjan Co-
larič, Lidija Petrišič Colarič 
in Maja Peranović. 
 Bojana Mavsar

Nagrajencem so se na odru pridružili tudi nekdanji člani 
igralske zasedbe (foto: Boštjan Colarič).

Praizvedba igre Eno uro doktor
BRESTANICA - V kroniki Brestanice za leto 1891 piše: „20. avgusta se je otvo-
rila tukajšnja čitalnica v gostilni Unschuldovi. Došlo je mnogo odličnega občin-
stva, tudi iz Krškega, Sevnice, Brežic in drugih krajev, med drugim 12 pevcev iz 
Zagreba.“ Občinstvo je tudi letošnjega 11. oktobra prišlo, ko so brestaniški kul-
turniki pripravili razstavo in po 110 letih uprizorili enodejanko Eno uro doktor.

tem pa je zbrane nagovoril 
tudi dr. Bleiweis, ki ga je po-
osebil Franci Rakar, nastopi-
li so literati z domoljubnimi 
pesmimi, zapeli Anja in Klara 
Drstvenšek ob spremljavi ci-
ter, Rajhenburški oktet in te-
norist Marko Železnik. 

Kulturni ogenj, ki ga je za-
netila čitalnica, v Brestani-
ci ni več ugasnil. Rodila se je 
naša Svoboda in z njo razno-
likost in bogastvo kulturnega 
ustvarjanja, ki je našlo pot v 
srca ljudi in v nepozabne spo-
mine. Ti pa nosijo tudi člove-
ško podobo – podobo ljudi, ki 

so z veliko voljo, iznajdljivo-
stjo, vedno svežimi idejami 
in izraznim bogastvom tkali 
to našo kulturno tkanino. Ju-
bilej igrane besede smo zato 
želeli obogatiti še z njihovi-
mi podobami, se spomniti na-
ših izvajalcev in se pokloni-
ti njihovemu spominu. Zato 
smo v preddverju doma pri-
pravili tudi razstavo fotogra-
fij nekdanjih ustvarjalcev v 
brestaniški Svobodi in neka-
terih nepozabnih dogodkov, 
ki jo je uredil naš akademski 
slikar Rajko Čuber. 
 Margareta Marjetič/
 B. M. 

Prizor iz uprizoritve Eno uro doktor (foto: A. Moškon)

Posavsko in obsoteljsko dru-
štvo za boj proti raku ob 15le-
tnici delovanja društva vabi na 
srečanje, ki bo v petek, 15. 
novembra, ob 17. uri v kon-
ferenčni dvorani hotela Terme 
Čatež. Po pozdravu predse-
dnice društva Alenke Krenčič 
Zagode bo sledilo predavanje 
Marije Snežne Paulin Košir z 
naslovom »Zdravljenje z ob-
sevanjem«, podpredsednica 
društva Vladimira Tomšič bo 
predstavila projekt »Dijak di-
jaku« v Gimnaziji Brežice, po-
delili bodo jubilejna priznanja 
in pripravili kulturni program.

15-letnica društva

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939

Najboljša bančna ponudba v mestu

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

Samo 2,45 EUR na mesec. 
Za nove komitente prve tri mesece brezplačno!

Srebrni paket - za upokojence

Plačilo položnic

- položnice Komunale Brežice brez 
plačila provizije

- provizija za plačilo položnice le 0,52 EUR

K U P O Nvsaka druga položnica brez plačila provizije



- otvoritev in vodenje osebnega računa
- plačilna kartica Activa Maestro
- brezplačni dvigi gotovine na vseh bankomatih
- mesečni izpisek prometa poslovanja
- varnostno SMS obveščanje o dvigih in 

plačilih s kartico Activa Maestro
- brezplačno plačevanje položnic na ime 

imetnika Srebrnega paketa
(znesek na posamezni položnici ne sme biti višji 
od 500,00 EUR)

Zagotovite si plačilo položnic BREZ PROVIZIJE.

Ob odprtju računa vam 
podarimo 20 EUR!

Novi komitenti
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Spoštovani sosedje, občanke in obča-
ni občine Sevnica, spoštovani župan, 
spoštovane članice in člani občinske-
ga sveta!

V prijetnem jesenskem vzdušju svoj 
občinski praznik praznujete naši so-
sedje, Sevničani. Želimo, da bi bil to 
za vas prijeten čas, ki ga preživljate s 
prijatelji na mnogih družabnih, kultur-

nih in športnih dogodkih. Čestitamo vam za dosežke pre-
teklega leta in vam želimo, da bi tudi v prihodnje vodili 
občino v smeri razvoja in ustvarjanja najboljših pogojev 
za življenje in delo vaših občanov. 

Z željo, da se vam načrti uresničijo v največji meri, vam 
ob prazniku iskreno čestitamo ter si tudi v prihodnje že-
limo dobrega sodelovanja med občinama. 

 Županja občine Radeče 
 Rafaela Pintarič s sodelavci

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

VELKAVRH.indd   1 8/29/13   2:54 PM

www.radece.si

ŠENTJANŽ – 25. oktobra je v šentjanškem kulturnem domu 
potekala osrednja slovesnost ob krajevnem prazniku. Na 
njej so podelili tudi priznanja in defibrilator. 

Prejemniki priznanj so bili: uredniški odbor krajevnega gla-
sila Šentjanški glas, ki izide trikrat letno; učiteljica ume-
tnostne vzgoje Nada Vodišek, ki je poskrbela za jesensko 
obarvano sceno na odru; in 93letni Franc Bebar, ki se kljub 
svojim častitljivim letom z veseljem udeležuje vseh dogod-
kov v skupnosti.
»Obstajajo dobri ljudje, ki so nakazali sredstva za nakup de-
fibrilatorja. Nameščen bo v gasilskem domu, kjer bo na voljo 
24 ur. Izobraževanje, kako ravnati z njim, pa sledi po Mar-
tinovi soboti,« je dejal predsednik PGD Šentjanž Boštjan 
Repovž, ko je v imenu društva, ki je vodilo akcijo zbiranja 
sredstva za nakup defibrilatorja, prejel napravo za ukrepa-
nje ob srčnem zastoju.
Zbrane na slovesnosti sta nagovorila predsednik Krajevne 
skupnosti Šentjanž Boštjan Krmelj in sevniški župan Srečko 
Ocvirk. Oba sta se dotaknila uspešno izpeljanih preteklih in-
vesticij in načrtov za nove. Tako bo potekala v prihodnjem 
letu ureditev vrtca pri osnovni šoli, v letu 2015 pa bo na vr-
sti še energetska sanacija osnovne šole. V kulturnem pro-
gramu so sodelovali Šentjanški jurjevci ter učenke in učenci 
Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, ki so program obogati-
li s plesom, petjem in humorističnimi vložki. Program je po-
vezovala Jožica Pelko.  S. Radi

Ob prazniku dobili defibrilator

Prejemniki priznanj ob prazniku KS Šentjanž z županom 
Srečkom Ocvirkom in predsednikom krajevne skupnosti 
Boštjanom Krmeljem

SEVNICA – Sevniško podjetje Tanin je 25. oktobra s slo-
vesnostjo, ki je potekala v kulturni dvorani, obeležilo 90 
let delovanja.

»Za pesimizem v našem podjetju nimamo časa, zazrti smo v 
prihodnost. Rastemo s časom, ki je naš zaveznik,« so bile uvo-
dne besede direktorja podjetja Tanin d.d. Ivana Mirta. »Danes 
smo prisotni na svetovnem trgu, po celem svetu,« je pripove-
doval in se s ponosom ozrl na sodelavke in sodelavce v dvora-
ni, brez katerih zgodbe o Taninu ne bi bilo. V podjetju, ki da-
nes zaposluje 110 ljudi in ima 15 milijonov prihodka, so bili 
tudi »težki časi«, ko so bila potrebna tudi odpuščanja. Najtež-
je je bilo leta 1977, ko je bila izvedena rekonstrukcija, in nato 
še leta 1991, ko so izgubili jugoslovanski trg, a uspeli so obsta-
ti, ker so sami začeli iskati tehnične rešitve. 
Ob 90letnici je podjetju Tanin Sevnica prvi čestital in podelil 
plaketo Gospodarske zbornice Slovenije njen predsednik in ge-
neralni direktor Samo Hribar Milič. Odgovoren odnos do družbe 
in okolja sevniškega Tanina je izpostavil župan Srečko Ocvirk. 
Predsednik nadzornega odbora Tanina dr. Andro Ocvirk je iz-
postavil vlaganja v razvoj, ki so nujna za obstoj podjetij. »Vla-
ganja v razvoj so pomembna in v Taninu se vlaga vanj, a če bi 
bilo drugače, potem tovarne ne bi bilo,« je zaključil.
V zaključnem delu slovesnosti je direktor podjetja Tanin iz-
ročil še donatorska sredstva za rekonstrukcijo prostorov nuj-
ne medicinske pomoči sevniškemu zdravstvenemu domu in OŠ 
Sava Kladnika Sevnica za opremo šolskega kemijskega labora-
torija. S posebnimi priznanji se je Ivan Mirt zahvalil tudi posa-
meznim profesorjem obeh slovenskih univerz, s katerimi pod-
jetje vzorno sodeluje. »Brez sodelovanja znanstvene sfere ne 
gre,« je ob tem dejal. Slavnostni dogodek, ki ga je povezova-
la Bernarda Žarn, je z glasbenim nastopom popestrila Nuša 
Derenda.  S. Radi

Sevniški Tanin praznoval 90 let

Direktorica sevniškega zdravstvenega doma Vladimira 
Tomšič se je Ivanu Mirtu zahvalila za donirana sredstva.

RAZBOR POD LISCO – Folklorna skupina Blaž Jurko z Razbor-
ja pod Lisco je 12. oktobra pripravila v Domu krajanov Raz-
bor drugi samostojni folklornovinogradniški večer, na kate-
rem je predstavila tudi nove plesne kostume. Nova oblačila, 
ki sta jih pred desetletji že raziskovala Peter Simončič iz 

Boštanja in etnologinja dr. Marija Makarovič, so tokrat na-
stala kot plod sodelovanja s Posavskim muzejem Brežice in 
Slovenskim etnografskim muzejem. Z zbiranjem starih foto-
grafij je folklorni skupini uspelo sestaviti podobo obleke, ki 
je bila značilna za sevniško območje okoli leta 1900, nato pa 
so se s pomočjo etnologa dr. Bojana Knifica ter šivilje Vla-
ste Radanovič iz Dobove in 
krojača Bojana Rožmana iz 
Brežič odločili za končno po-
dobo kostuma. Zanimiv večer 
so poleg Folklorne skupine 
Blaž Jurko popestrili še čla-
ni in članice Folklorne skupi-
na DKD Svoboda Senovo ter 
Ljudske pevke z Razborja. Na 
ogled je bila tudi razstava fo-
tografij z naslovom Od foto-
grafije do kostuma. 
 S. Radi, 
 foto: L. Motore

Folklorniki v novih oblačilih

Folklorna skupina Blaž Jurko z Razborja pod Lisco s ple-
som, glasbo in oblačili ohranja del preteklosti. 

Društvo upokojencev Radeče v sodelovanju s Krajevno orga-
nizacijo Rdečega križa Radeče in ob podpori Občine Radeče 
že vrsto let pripravlja srečanje občanov, starejših od 80 let. 
Vsako jesen se že tradicionalno zberejo pri »Ježu«, kamor 
je bilo letos povabljenih 197 občanov v starosti nad 80 let. 
Srečanja se jih je udeležilo 53, med njimi tudi nekaj tistih, 
ki so že dosegli starost nad 90 let. Najstarejša občanka Ra-
deč je sicer stara 94 let, od moških pa je najstarejši dopolnil 
92 let. 11 občanov, starejših od 80 let, je nastanjenih v do-
movih za starejše, vendar se žal nobeden od njih ni udeležil 
srečanja. Zbrane so pozdravili predsednik DU Radeče Jože 
Petauer, predsednik KO RK Radeče Miha Kunej in županja 
Rafaela Pintarič. V krajšem kulturnem programu so nastopili 
pevci Folklornega društva Brusači in zbrani so se jim pridru-
žili ob petju ljudskih pesmi. To je tudi priložnost, ko se po-
novno snidejo, se pogovorijo, skupaj zapojejo in poveselijo. 
Društvo upokojencev Radeče poleg osnovne dejavnosti ter 
športnih in družabnih aktivnosti izvaja tudi druge projek-
te. Od leta 2007 intenzivno delajo na programu »Starejši za 
starejše, za boljšo kakovost bivanja doma«. Uporabniki so 
občani, starejši od 69 let, ki jih prostovoljke in prostovolj-
ci enkrat letno obiščejo na domu ali v domovih za ostare-
le. Glede na željo starejših opravijo tudi več obiskov in za-
nje hkrati opravijo tudi manjše usluge (prevoz k zdravniku, 
pomoč pri nakupih in podobno). Nekateri si želijo le druže-
nja, nekaterim je potrebno tudi svetovati, kako si pridobiti 
kakšno pomoč, ki bi jo potrebovali in jim to tudi pomagajo 
izvesti. Rezultati izvajanja programa se kažejo v tem, da se 
sproti ugotavlja stanje pri obiskovanih starejših in da se od-
pravijo problemi, s katerimi se srečujejo. V Radečah je 530 
uporabnikov omenjenega programa, v katerem sodeluje 21 
prostovoljk in prostovoljcev s koordinatorico Vero Lipec. Kot 
oblika druženja se je posledično organizirala tudi skupina za 
samopomoč starejših ljudi, ki se srečuje enkrat tedensko v 
prostorih društva. V zimskem času deluje tudi ustvarjalna de-
lavnica, kjer se članice družijo in ustvarjajo. Druga skupina 
za samopomoč se srečuje v Petrovem domu. 

Srečanje starejših občanov 
Radeč

BOŠTANJ – Z namenom ustanovitve turističnega društva so 
se v Boštanju na ustanovnem zboru sestali za lepšo podobo 
krajev po krajevni skupnosti zainteresirani krajani. Kakor so 
izpostavili, že več let pogrešajo formalno organizacijo, ki bi 
organizirala, koordinirala in promovirala turistične dogodke 
ter skrbela za ohranitev bogate arheološke in etnološke de-
diščine. Kot je dejala Milena Mastnak iz občinske turistične 
zveze, je na letošnjem državnem ocenjevanju vaških jeder 
Boštanj med finalisti dosegel četrto mesto, ta rezultat pa se 
da z delom in vizijo razvoja ter podobe kraja še izboljšati. 
Ob tem je bila predstavljena tudi kratka projekcija fotografij 
Toneta in Judith Zgonec “Boštanj skozi čas”. Kot prvi pred-
sednik bo novoustanovljeno Turistično društvo Boštanj vodil 
Aleš Germovšek. Ustanovni zbor so s kulturnim programom 
popestrili učenci OŠ Boštanj, za prijeten zaključek pa so po-
skrbeli s pogostitvijo članice in člani Aktiva kmečkih žena Bo-
štanj in Društva vinogradnikov.
 J. L./B. M. 

V Boštanju turistično društvo

BREŽICE – Društvo upokojencev Brežice je 25. oktobra v avli 
Fakultete za turizem pripravilo tridnevni ogled ročnih del, ka-
tera plete, kvačka, veze in ustvarja v rešiljeju enajst članic 
delavnice ročnih del pod vodstvom Nade Kranjc. Dobivajo se 
vsak torek od 16. do 18. ure v prostoru Doma kulture in s tem 
ohranjajo kulturno dediščino. Ob otvoritvi sta jih pozdravili in 

pohvalili njihov trud predsednica DU Brežice Jožica Sušin in 
podžupanja Katja Čanžar, druženje ob lepih ročnih delih pa so 
s kulturnim programom zaokrožili citrarka Ajda Ferlin iz Glas-
bene šole Brežice, Stanka Pernišek z avtorsko poezijo in Re-
neja Mihelič, ki je brala pesmi Ivane Vatovec.  N. J. S.

Ohranjajo kulturno dediščino

Ustvarjalke ročnih del

naročila oglasov
marketing@posavje.info

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

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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Spoštovane občanke in občani 
občine Sevnica,

tudi ob letošnjem prazniku 
ste pripravili številne zanimive prireditve,

ob katerih boste ponosno pregledali 
svoje skupne dosežke in ob prijetnem druženju, 

kljub zahtevnim časom, 
že kovali optimistične načrte za prihodnost.

Spoštovani prijatelji, 
vedno je lepo slišati dobre novice iz vaših krajev,

zato vam ob prihajajočem prazniku želimo, 
da bi jih do nas pripotovalo kar največ 

tudi do naslednjega novembra 
in da bi uspešno premagovali vse izzive.

Pridružujemo se vsem čestitkam!

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Drage občanke, 
občani občine Sevnica,

sodelovanje, predano delo 
in povezovanje na vseh ravneh 

so tisti temelji, s katerimi je moč graditi 
uspešno občino, kar ste v preteklem letu 

tudi dokazali.  

Z željo, da se tudi v prihodnje 
s pogumom lotite vseh izzivov, 

vam v teh prazničnih dneh iskreno čestitam 
in želim prijetno praznovanje!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Sevnica,

naj vam ob vašem prihajajočem prazniku 
najprej zaželim veliko uspehov, 

tako na vaših poslovnih kot vseh osebnih poteh,
naj vas in vodstvo vaše občine 

tudi naprej spremljata ustvarjalni zagon in pogum,
da boste ob naslednjem prazniku zadovoljno pogledali 

nazaj in opazili mnoge pozitivne spremembe in dosežke.

Vseh uspehov občine Sevnica ter njenih občanov 
se v naši občini vedno veselimo,

in še naprej pričakujemo dobro sodelovanje 
in povezovanje znotraj naše regije.

Prijetno praznovanje!

Mojmir Pustoslemšek,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci

Spoštovani občanke in občani občine Sevnica,

naj bo veselje ob prazniku 
spodbuda za nadaljnje ustvarjanje prijetnega okolja, 

ki spodbuja medsebojno sožitje 
in razvoj vsakega posameznika ter celotne skupnosti. 

Vsem, ki ste zaslužni za dobro opravljeno delo, 
želim, da vam praznični dnevi prinesejo zadovoljstvo 

in voljo za nove izzive. Uspehi vaše občine 
so tudi uspehi Posavja, ki nas povezuje in bogati. 

Prepričan sem, da se bodo niti našega sodelovanja 
uspešno tkale tudi v prihodnje. 

Iskrene čestitke ob prazniku in vse dobro!

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, s sodelavci

Občina Sevnica praznuje
V mesecu novembru praznuje občina Sevnica. V 
tem času oživijo spomini na polpreteklo zgodovi-
no, na junaško dejanje komandirja Dušana Kve-
dra Tomaža, ki je 12. novembra 1941 kot poveljnik 
brežiške čete rešil iz nekdanjega sevniškega zapo-
ra pet vodilnih krajevnih funkcionarjev Osvobodil-
ne fronte. V počastitev tega spomina bo tudi le-
tos na dan omenjenega dogodka potekala položitev 
venca k spominski plošči na stavbi sodišča v Sevni-
ci in k spomeniku padlim žrtvam NOB v Sevnici ter 
nato v dvorani Alberta Felicijana na sevniškem gra-
du še slavnostna seja občinske organizacije Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB Sevnica. 
 
Prva prireditev v počastitev sevniškega občinske-
ga praznika se je odvijala minulo nedeljo z do-
bro obiskanim Martinovim koncertom v sevniškem 
športnem domu, nadaljevala s ponedeljkovo otvo-
ritvijo pogodbene pošte na Blanci, s torkovo župa-
novo novinarsko konferenco, s planinskim sreča-

njem pri Planinskem zavetišču pod Svetim Rokom 
in literarnim dogodkom v sevniški knjižnici Društva 
upokojencev Sevnica. V včerajšnjem sredinem po-
poldnevu so namenu predali prenovljeno prome-
tno povezavo v zgornjem delu Boštanja, Društvo 
invalidov Sevnica pa je v hotelu Ajdovec pripravi-
lo okroglo mizo na temo položaja invalidov v sev-
niški občini. Ljubitelji umetnosti in kulture so se v 
včerajšnjem poznem popoldnevu udeležili organi-
ziranega javnega vodenja po razstavi v Moscono-
vi galeriji in redne mesečne prireditve Radogost 
na sevniškem gradu. Osrednja slovesnost ob občin-
skem prazniku s podelitvijo priznanj Občine Sevni-
ca bo potekala jutri. 

Vseh prireditev v počastitev občinskega prazni-
ka, ki bodo potekale skozi ves mesec november, je 
52. Vanje so vključeni različni dogodki, namenu pa 
bo predanih tudi več pridobitev. Ena takšnih se bo 
zgodila v soboto v vasi Pokojnik nad Zabukovjem, 

kjer bodo ob občinskem prazniku in prazniku Kra-
jevne skupnosti Zabukovje uradno predali v upora-
bo nov vodovodni sistem. 

Iskrene čestitke ob prazniku občine Sevnica z že-
ljo, da bi bilo v prihodnosti uresničenih čim več do-
brih načrtov. 
 Uredništvo Posavskega obzornika

Krajevna skupnost Sevnica

vošči občankam in občanom ter sokrajanom 
KS Sevnica ob našem skupnem prazniku.

Predsednik Dejan Kralj in svet KS Sevnica
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Ob prazniku
občine Sevnica
vam iskreno čestitamo.

AVTOKLEPARSTVO
 AVTOLIČARSTVO
  AVTOVLEKA 24 UR NA DAN
   MENJAVA GUM
 OPTIKA
 CENITVE POŠKODOVANIH VOZIL
 VOZILA V NAJEM
 AVTOPRALNICA

Vsem strankam se zahvaljujemo za zaupanje 
in čestitamo ob občinskem prazniku.

ATG ZUPAN d.o.o., Krmelj 2B, Krmelj
Tel.: 07 81 85 780, e-pošta: atgzupan@siol.net

w w w.atgzupan.com

Ob prazniku občine Sevnica
občankam in občanom

voščimo vse dobro
in želimo prijetno praznovanje 
ter druženje v prazničnih dneh.

Ob 10-letnici delovanja vabi na DAN ODPRTIH VRAT 
 V PETEK, 29. 11. 2013,  OD 14. – 17. URE 

Siliko d.o.o. PE Sevnica, Radna 3, 8294 BOŠTANJ
www.siliko.si, tel.: 07 81 63 002

Ob prazniku občine Sevnica 
vsem iskreno čestitamo 

in želimo veliko poslovnih uspehov.
Podjetje Siliko d.o.o. v letošnjem letu 

beleži že 10 let, odkar je pričelo z delovanjem 
v svoji Poslovni enoti v Sevnici.  

Ob svoji 90-letnici in našem skupnem občinskem prazniku 
iskreno čestitamo vsem občankam 

in občanom občine Sevnica.
Želimo vam prijetno praznovanje 

in obilo osebnih ter poslovnih uspehov.

Ob ob�inskem 
prazniku ob�ine 
Sevnica iskreno 

voš�imo ob�anom 
in ob�ankam.

poslanec 
Tomaž Lisec 

in 

OO SDS Sevnica

Slovenska demokratska stranka

www.facebook.com/Tomaz.Lisec
www.sevnica.sds.si

SEVNICA - V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu je do 
10. novembra na ogled razstava »Sveta Ciril in Metod – bi-
zantinska misijonarja, apostola Slovanov, zavetnika Evro-
pe«, ki so jo odprli 15. oktobra.

O pomenu delovanja dveh najbolj znanih bizantinskih misijo-
narjev, ki sta v 9. stoletju širila krščansko oznanilo v slovan-
skih deželah tudi s pomočjo pisave, ki sta jo sama izumila, je 
spregovoril ambasador in vodja trgovinsko-ekonomskega od-
delka na veleposlaništvu Republike Slovaške v Sloveniji Mari-

an Zahora. Sevničan dr. Jonatan Vinkler je kratko predstavil 
delovanje Cirila in Metoda in poudaril, da sta bila misijonarja 
iz Soluna slovanska povezovalca, ki sta vplivala tudi na Pri-
moža Trubarja in znamenitega jezikoslovca Jerneja Kopitar-
ja. »Razstava kaže tudi na to, kar na Slovenskem silno radi 
pozabljamo. V zadnjih dvesto letih se za Slovence ključne 
stvari niso dogajale samo na zahodu, temveč tudi v srednji 
Evropi – na Slovaškem in Češkem. Številni slovenski intelek-
tualci so se izobraževali v Pragi in Bratislavi in ne na Duna-
ju,« je dejal v zaključnem delu slovenist, ki je opravil dok-
torsko disertacijo na univerzi v Pragi na Češkem in jo nato 
zagovarjal še na ljubljanski univerzi, zaposlitev pa je našel 
na Univerzi na Primorskem. Zbrane na otvoritvi razstave, ki 
so jo pripravili na slovaškem veleposlaništvu v Ljubljani ob 
letošnji 1150letnici slovanske pismenosti ter prihoda sv. Ci-
rila in Metoda na Velikomoravsko in ob 20letnici ustanovitve 
in samostojnosti Republike Slovaške, je nagovoril tudi župan 
občine Sevnica Srečko Ocvirk. 
Kulturni dogodek, ki ga je povezoval Rok Petančič, so z glas-
benim nastopom obogatile 
Andreja Turk in Lara Seni-
ca na flavti ter Saša Božič na  
klavinovi.  S. Radi, 
 foto: L. Motore

Razstava o sv. Cirilu in Metodu

Otvoritve razstave se je udeležilo lepo število obisko-
valk in obiskovalcev. 

www.komunala-sevnica.si

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM 
ČESTITAMO 

OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA.
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Vsem občankam in občanom 
občine Sevnica iskreno čestitamo 

ob občinskem prazniku. 

Ob občinskem prazniku občine Sevnica 
se naši ustanoviteljici – Občini Sevnica
zahvaljujemo za uspešno sodelovanje.

Občankam in občanom 
čestitamo ob občinskem prazniku, 

našim bralkam in bralcem 
pa želimo mnogo užitkov ob prebiranju knjig.

Vse, ki še niste člani naše knjižnice, 
 vabimo k prvemu vpisu 

v tednu brezplačnega vpisa 
od 18. do 23. novembra 2013. 

Kolektiv Knjižnice Sevnica

 www.inplet.si

Veselimo se plodnega sodelovanja 
in iskreno čestitamo ob občinskem prazniku!

V torek, 10. 12. 2013, ob 18. uri vas vabimo na otvoritev 
Skupnostne psihiatrije za Posavje, 

odprtje etnološke zbirke in ogled novega urgentnega vozila.

Fric S
ilva s.p., Trg S

vobode 3, S
evnica

Cvetličarna “Silva”, Trg Svobode 13, Sevnica, tel.: 07 81 627 60
Odpiralni čas: od pon. do pet. od 7.00 do 18.00 ure, 

sobota od 7.00 do 14.00 ure,  nedelja od 8.00 do 11.00 ure

MC cvetlični butik Boštanj, tel.: 07 81 49 330
Odpiralni čas: od pon. do pet. od 8.00 do 20.00 ure, 
sobota od 8.00 do 17.00 ure, nedelja od 8.00 do 12.00

Cvetlični butik Radeče, Ul. Milana Majcna 3, Radeče, tel.: 03 56 883 88
Odpiralni čas: od pon. do pet. od 7.00 do 18.00 ure, 

sobota od 8.00 do 12.00 ure, nedelja zaprto
Vabljeni tudi na vrtnarijo Fric&Ramovš, Ribniki, Sevnica!

Akcija:
Sadike vrtnic

 Iskrene čestitke ob prazniku občine Sevnica

Vs
ak

 d
an sveže in domače ... grajsko dobreVV

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA z.o.o.

Kmetijstvo, proizvodnja ter predelava mesa,

trgovinska dejavnost

Savska cesta 20/c, 8290  Sevnica

tel.: 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si

Čestitamo ob

prazniku!

Sevnica, 
stoletje na razglednicah

Oskar Zoran Zelič
format 260 x 285 mm,

216 strani,
trda vezava

naročila:
marketing@posavje.info

07 49 05 780 / 040 634 783

Ob prazniku občine Sevnica
nudimo 50 % popust 
v mesecu novembru!
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sobota, 9. novembra 2013,
ob 7. uri start kolesarjenja izpred stavbe Občine Sevnica

"Od zore do mraka" - celodnevno kolesarjenje po občini Sevnica 
Kolesarsko društvo Sevnica

ob 9. uri v prostorih šahovskega kluba v Športnem domu Sevnica
Hitropotezni šahovski turnir za pokale Milana Majcna

Šahovski klub Milan Majcen

ob 10. uri start pohoda pri pletenki v Tržišču
Martinov pohod: od pletenke do Malkovških goric

Turistično društvo Tržišče

ob 12. uri v Kulturni dvorani Sevnica
Srečanje izgnancev in beguncev občine Sevnica

Koordinacijski odbor DIS 1941 -1945 Sevnica

od 14. ure dalje na Studencu
Martinovanje na Studencu: povorka s prikazom vinogradniških 

običajev in opravil s predstavitvijo kmečkih jedi, zabavnimi 
vinogradniškimi igrami ter kulturnim programom

Društvo vinogradnikov Studenec

ob 16. uri v vasi Pokojnik nad Zabukovjem
Predaja novega vodovodnega sistema iz projekta 

"Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov" v uporabo
Občina Sevnica

ob 17.30 v dvorani Večnamenskega doma Zabukovje
Slovesnost s kulturnim programom ob prazniku KS Zabukovje

Krajevna skupnost Zabukovje

ob 19.30 v Domu krajanov Razbor
Predstavitev zbirke pripovedk v narečju 

"Kar nej rejs, se neč ne guvuri!" avtorice Brede Vidmar Mandič
Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor

•	 nedelja, 10. novembra 2013,
ob 18. uri v Športnem domu Sevnica

Koncert filmske glasbe - tolkalni orkester Sudar
Glasbena šola Sevnica

•	 ponedeljek, 11. novembra 2013,
od 7. do 18. ure v prostorih Veterinarske postaje Sevnica

Dan odprtih vrat z brezplačnim svetovanjem 
in kliničnim pregledom malih živali

Veterinarska postaja Sevnica d.o.o.

•	 od torka, 12. novembra, do petka, 15. novembra 2013
od 9. do 15. ure v Domu upokojencev Sevnica

Dnevi odprtih vrat "Skupaj bogatimo življenje"
Dom upokojencev Sevnica

•	 torek, 12. novembra 2013,
ob 9. uri pri spomeniku NOB v Sevnici, Trg svobode

Položitev venca k spomeniku padlim žrtvam NOB
Združenje borcev za vrednote NOB, občinski odbor Sevnica

ob 9.30 pri spominski plošči na stavbi sodišča v Sevnici, Glavni trg
Položitev venca k spominski plošči

Združenje borcev za vrednote NOB, občinski odbor Sevnica

ob 10. uri v dvorani Alberta Felicijana na Gradu Sevnica
Slavnostna seja občinske organizacije Zveze borcev za vrednote NOB

Združenje borcev za vrednote NOB, občinski odbor Sevnica

ob 10. uri v Domu upokojencev Sevnica
Dnevi odprtih vrat "Skupaj bogatimo življenje": 

odprtje razstave izdelkov in kulturni program
Dom upokojencev Sevnica

ob 18. uri v dvorani Alberta Felicijana na Gradu Sevnica
Predstavitev monografije Julijske Alpe avtorja Helmuta Teissla

Planinsko društvo Lisca sevnica in Mohorjeva založba Celovec

•	 sreda, 13. novembra 2013,
ob 18. uri v Knjižnici Sevnica

Predavanje "Ptice stalnice v naših krajih"
Knjižnica Sevnica

•	 četrtek, 14. novembra 2013,
ob 16. uri v Domu upokojencev Sevnica

Dnevi odprtih vrat "Skupaj bogatimo življenje": 
predavanje dr. Jurija Pesjaka o življenju starejših

Dom upokojencev Sevnica

ob 17. uri v Mosconovi galeriji na Gradu Sevnica
Odprtje razstave "Čipka v steklu"

Klekljarska skupina "Bucike"

•	 petek, 15. novembra 2013,
ob 16. uri v LEKOS galeriji ANA v Sevnici

Srečanje prostovoljcev Rdečega križa občine Sevnica
Območno združenje Rdečega križa Sevnica

•	 sobota, 16. novembra 2013,
ob 7. uri start pohoda pri baru Tinca v Boštanju

Pohod po Sevniški planinski poti Lojza Motoreta 
"Iz Boštanja na Brunk"
Planinsko društvo Lisca Sevnica

ob 9.30 v Hotelu Ajdovec
Hitropotezni šahovski turnir posavskih in zasavskih društev invalidov 

ob 40-letnici delovanja Društva invalidov Sevnica
Društvo invalidov Sevnica 

ob 16. uri v zidanici Bregar v Kamenškem
Literarno družabni večer KUD Budna vas 

"Prijateljstvo in ljubezen nas družita"
Kulturno umetniško društvo Budna vas

ob 17. uri v dvorani TVD Partizan v Boštanju
Praznovanje 20-letnice delovanja Aktiva žena Boštanj

Društvo kmetic Sevnica, Aktiv žena Boštanj

ob 18. uri v Športnem domu Sevnica
Večer mažoret "Defile"

Društvo TRG Sevnica

ob 19.30 v Domu krajanov Razbor
Gledališka predstava "Le po kom se je vrgel ta otrok?" 

v izvedbi gledališke skupine Razbor pod odrom
Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor

•	 nedelja, 17. novembra 2013,
ob 9. uri start pohoda pred Gostilno Janc na Studencu

Tradicionalni pohod s Studenca na Primož
Društvo vinogradnikov Studenec

•	 od ponedeljka, 18. novembra, do sobote, 23. novembra 2013 
v odpiralnem času Knjižnice Sevnica

Teden brezplačnega prvega vpisa novih članov
Knjižnica Sevnica

•	 od ponedeljka, 18. novembra, do petka, 22. novembra 2013
od 9. do 17. ure v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu

Dnevi odprtih vrat 
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu

•	 ponedeljek, 18. novembra 2013,
ob 16. uri v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu

Odprtje razstave izdelkov stanovalcev doma ter predaja 
defibrilatorja namenu

Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu

•	 torek, 19. novembra 2013,
ob 10.30 v Zdravstvenem domu Sevnica

Odprtje Modre police z gostom Tonijem Gašperičem v ZD Sevnica
Knjižnica Sevnica in Zdravstveni dom Sevnica

•	 sreda, 20. novembra 2013,
od 9. do 14. ure v DUO Impoljca

Kulinarične ustvarjalnice in moč narave
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca in Zavod KNOF, so.p.

Spoštovane občanke
in občani občine Sevnica.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na
osrednji slovesnosti ob prazniku Občine Sevnica, 

ki bo v petek, 8. novembra 2013, ob 17. uri
v Športnem domu Sevnica.

Na slovesnosti bodo podeljena 
priznanja Občine Sevnica za leto  2013.

Program bodo sooblikovali:
KD Godba Sevnica

Mešani pevski zbor Zvon
Mladi folklorniki Folklorne skupine Blaž Jurko Razbor

Mažorete Društva TRG Sevnica

Prijazno vabljeni tudi na vse prireditve 
v sklopu prazničnega meseca,

ki so navedene v koledarju prireditev.

Praznovanje se je pričelo v ne-
deljo, z Martinovim koncertom 
v organizaciji Društva naro-
dnozabavnih ansamblov Sevni-
ca, v ponedeljek pa je sledi-
lo odprtje pogodbene pošte na 
Blanci. V torek je potekala tra-
dicionalna novinarska konfe-
renca ob občinskem prazniku, 
člani Planinskega društva Lisca 
Sevnica so se zbrali na tradici-
onalnem družabnem srečanju, 
Društvo upokojencev Sevnica 
pa je v Knjižnici Sevnica pri-
pravilo predstavitev zbornika 
Večerna zarja. Včeraj je v Bo-

štanju potekalo odprtje pre-
novljene prometne poveza-
ve v zgornjem delu Boštanja, 
v organizaciji Društva invali-
dov Sevnica pa okrogla miza o 
zdravstvenem stanju invalidov 
in starejših ter o kriminaliteti 
in varnosti v občini. V organi-
zaciji KŠTM in Občine Sevnica 
je bilo organizirano javno vod-
stvo po razstavi o svetih bratih 
Cirilu in Metodu na Gradu Sev-
nica, v zbirki Ogled Rudija Sto-
parja pa je gostovala slikarka 
in kiparka Maris Elena Rodrigu-
ez – la Rosa iz Peruja. 

Ob občinskem prazniku bo na-
menu predanih več pridobi-
tev, ki so plod dela v prete-
klem letu. Največja med njimi 
je bila gradnja novega vodovo-
dnega omrežja na levem bregu 
Save. Pridobitev projekta »Re-
habilitacija in izgradnja vodo-
vodnih sistemov«, ki je sofi-
nanciran iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, je kar 21 
kilometrov novih vodovodov 
ter vodni zbiralniki in zajetja 
pitne vode na šestih odsekih. 
Uradna otvoritev s kulturnim 
programom bo to soboto, 9. 

novembra, v Pokojniku nad Za-
bukovjem ob 16. uri, ob 17.30 
pa bo sledilo praznovanje pra-
znika Krajevne skupnosti Za-
bukovje v tamkajšnjem več-
namenskem domu.

Iz celomesečnega koledarja 
prireditev v tej številki Posa-
vskega obzornika, poleg vabi-
la na jutrišnjo osrednjo slo-
vesnost, objavljamo program 
za čas do izida naslednje šte-
vilke. 

Vljudno vabljeni!

November v znamenju občinskega praznika
Občina Sevnica v novembru praznuje občinski praznik. Z bogatim programom prireditev bomo okrepili 
povezanost v lokalni skupnosti, se poveselili ob dosežkih ter se ob prazniku spomnili na pogumna deja-
nja narodnega heroja Dušana Kvedra Tomaža. V program je vključenih 52 raznolikih glasbenih, literar-
nih, plesnih, gledaliških, etnoloških, športnih, turističnih, izobraževalnih in drugih družabnih dogodkov, 
v sklopu praznika pa bo namenu predanih več pridobitev. 

Čar praznika še bolj zažari, kadar 
imamo razlogov za praznovanje ve-
liko. Ob občinskem prazniku, ki mu 
v občini Sevnica s številnimi prire-
ditvami in dogodki posvečamo ce-
loten mesec november, imamo ra-
zlogov za veselje in zadovoljstvo 
tudi letos obilo.

Ob prazniku iskreno čestitam in se 
za dobro sodelovanje zahvaljujem 
članicam in članom Občinskega 
sveta Občine Sevnica, sodelavkam 
in sodelavcem občinske uprave ter 

vsem vam, spoštovane občanke in občani. Posebna zahvala 
velja vsem, ki boste z organizacijo prireditev obogatili pra-
znik občine s celomesečnim programom prireditev. 

Želim vam prijeten praznični mesec. Vabim vas, da se v čim 
večjem številu srečamo na prireditvah v sklopu občinskega 
praznika in se skupaj zasluženo poveselimo uspehov in do-
brih dejanj, ki lepšajo bivanje v naših krajih. 
S spoštovanjem, 
 Srečko Ocvirk, 
 župan občine Sevnica

Praznični mesec bogatijo številne prireditve

V mesecu praznovanja bo organiziranih tudi več otvoritev. Med 
prvimi je bilo ponedeljkovo uradno odprtje pogodbene pošte 
8283 Blanca. Preoblikovanje prej obstoječe pošte v Pogodbe-
no pošto Blanca prinaša ohranjanje vseh dosedanjih storitev 
in širši delovni čas, kar je za krajane velikega pomena. Delov-

ni čas bo odslej ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih od 
8.00 do 15:30, ob četrtkih od 8:00 do 17:00 ter ob sobotah od 
8:00 do 11:00. Pošto je v upravljanje prevzel samostojni pod-
jetnik Januš Žibert, ki je na priložnostni otvoritveni slovesno-
sti pozdravil in nagovoril zbrane. Pozdravne besede in vse do-
bro novemu upravitelju pošte sta zaželela direktor novomeške 
poslovne enote Pošte Slovenije Cvetko Sršen in župan Sreč-
ko Ocvirk. Program je kulturno obogatila Osnovna šola Blan-
ca, Aktiv kmečkih žena Blanca pa je pripravil domače dobrote.

Pogodbena pošta na Blanci



Posavski obzornik - leto XVII, številka 23, četrtek, 7. 11. 2013 PRAZNIK OBČINE SEVNICA 11
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

Dobitniki priznanj Občine Sevnica v letu 2013
Občina Sevnica ob svojem prazniku podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom in organizacijam, ki s svojim delovanjem na različnih področjih 
družbenega življenja pomembno prispevajo k boljšemu, kakovostnejšemu in polnejšemu življenju občanov. Predloge kandidatov za podelitev priznanj so po-
dale krajevne skupnosti, društva, organizacije, občani in drugi posamezniki. O dobitnikih priznanj v letu 2013 je s sklepom odločil Občinski svet Občine Sev-
nica, priznanja pa bo podelil župan Srečko Ocvirk na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, 8. novembra 2013. 

Ob 10. obletnici uspešnega sodelovanja pri gospodarskem 
in družbenem razvoju občine Sevnica ter 20. obletnici 

delovanja podjetja prejme

Grb Občine Sevnica

SILIKO d.o.o., POSLOVNA ENOTA SEVNICA
V današnjem času so zgodbe o gospo-
darskem razvoju, uspehih na domačih 
in tujih trgih ter premišljenem sledenju 
poslovnim priložnostim resda bolj izje-
ma kot pravilo, pa vendar jih imamo – 
tudi v občini Sevnica.
Začetki družbe Siliko segajo v leto 1984, 
ko je direktor Janez Koprivec sam sesta-
vil prvi stroj za brizganje gume in se po-
leg redne službe pričel ukvarjati z obr-
tjo. V letu 1993, pred natanko dvajsetimi 
leti, je ustanovil podjetje Siliko d.o.o. 

Trdo delo in naložbe v nove proizvodne zmogljivosti in tehnološke izboljšave 
so bile temelj za razvoj podjetja in njegovo hitro rast. Postopna širitev prosto-
rov v Brezju pri Dobrovi, intenzivna vlaganja in kakovostno delo so omogoči-
li celovito storitev, od idejne zasnove do končne serijske produkcije. Vse večje 
povpraševanje je zahtevalo ponovno širitev proizvodnih kapacitet. Na prvo-
tni lokaciji nadaljnja širitev ni bila možna, zato se je podjetje leta 2003 odločilo 
za investicijo v nov poslovni objekt na novi lokaciji in odkupilo prostore pod-
jetja Jutranjka na Radni.
Proizvodnja gumarskih izdelkov, s katero se podjetje pretežno ukvarja, v sevni-
ški občini do tedaj ni imela posebne tradicije. Lokalno okolje je hitro spoznalo, 
da podjetje Siliko z zaposlovanjem, novimi programi in tehnologijami, obnovo 
prostorov, urejanjem okolice in sodelovanjem z lokalnimi društvi postaja po-
membna gospodarska družba.
Družba Siliko je danes, ob dvajseti obletnici delovanja, srednje veliko podje-
tje s 30 milijoni evrov letnega prometa, več kot 230 zaposlenimi, od tega 150 v 
Poslovni enoti Sevnica, in eden najpomembnejših proizvajalcev gumi-tehnič-
nih izdelkov na slovenskem trgu. Ukvarjajo se z izdelovanjem gumijastih, gu-
mi-plastičnih in gumi-metalnih izdelkov iz vseh vrst elastomerov, plastike in 
tekočega silikona, hkrati pa v okviru podjetja deluje orodjarna za zagotavlja-
nje kakovostne in hitre uresničitve zahtev in želja naročnikov. 70 odstotkov vse 
proizvodnje izvozijo, od tega večino na trg Evropske unije, predvsem kupcem 
nemške avtomobilske industrije. So pomemben dobavitelj industriji bele teh-
nike na slovenskem trgu, sodelujejo pa tudi s partnerji na področju elektro, sa-
nitarne in gradbene industrije.
Podjetje je nove proizvodne zmogljivosti v Poslovni enoti Sevnica lani doseglo 
z izgradnjo nove hale za proizvodnjo izdelkov iz tekočega silikona. Jasna vizija 
z usmerjenostjo v razvoj pa je sledila tudi k letošnjem odprtju Razvojnega cen-
tra na Vrhniki z razvojnim oddelkom, konstrukcijo in orodjarno z najsodobnejšo 
strojno in programsko opremo, prototipnim oddelkom, sodobnim laboratori-
jem ter upravo podjetja – najsodobnejšega tovrstnega obrata v Sloveniji in širše.
Podjetje ima pridobljene standarde kakovosti, tako da izpolnjuje zahteve stan-
darda ISO 9001 ter zahteve avtomobilskega standarda ISO TS 16949. S pridobi-
tvijo standarda ISO14001 pa s politiko poslovanja, skladnega z okoljem, v ka-
terem delujejo, skrbijo za čim manjše obremenjevanje okolja. Da je delovanje 
podjetja prepoznano in cenjeno v širšem slovenskem prostoru, pričajo prejeta 
priznanja, med njimi tudi visoka uvrstitev med najhitreje rastoča podjetja ozi-
roma Gazele osrednje Slovenije v letu 2010.
Uspešne gospodarske zgodbe so temelj družbenega razvoja in stabilnosti, in 
ponosni smo, da se del zgodbe podjetja Siliko odvija na območju občine Sev-
nica. Poleg gospodarskega razvoja podjetje v širšem sevniškem okolju pušča 
velik pečat tudi s posluhom za pomoč organizacijam in društvom ter s tem pri-
speva k celovitemu družbenemu razvoju.

Ob 20. obletnici uspešnega delovanja in doprinosa 
h gospodarskemu razvoju občine Sevnica prejme

Zlato plaketo Občine Sevnica

ARMAT PROJEKT d.o.o. IZ KRMELJA
Gospodarsko družbo ARMAT d.o.o. 
Šentjanž je leta 1993 ustanovil Andrej 
Repše. Družba se je leta 2012 preime-
novala v ARMAT projekt in je steber 
varnosti dosedanjim kupcem, novo 
ustanovljenima odvisnima družba-
ma in zaposlenim v skupini ARMAT. 
Družba se od ustanovitve ukvarja z 
načrtovanjem in celovitimi rešitva-
mi izgradenj montažnih objektov, v 
zadnjih letih pa se intenzivno preu-
smerja in povečuje tržni delež z ener-

getskimi obnovami nekoč slabo načrtovanih, za današnje stroške ogreva-
nja in hlajenja stavb neprimerno zgrajenih objektov. 
Negotovost, ki smo ji priča v zadnjih letih, so še posebej občutili gradbe-
niki. V podjetju ARMAT so ukrepali hitro ter tako varno pripluli v mirnejše 
vode in stabilizirali poslovanje. V podjetju veje optimizem in vlada prija-
teljska klima. Vizija podjetja je postati najboljši v panogi, zato intenzivno 
vlagajo v razvoj. Zavedajo se, da samo zadovoljni zaposleni in zadovoljni 
poslovni partnerji podjetju ustvarjajo profit. Prepričani so, da v tako majh-
nem prostoru, kot je Slovenija, dolgoročno preživetje in rast podjetja za-
gotavljajo samo najboljši motivirani kadri. Že vrsto let redno štipendirajo, 
pomemben delež pa namenjajo za tehnološko posodabljanje procesov, s 
pomočjo katerih se bo podjetje še hitreje preusmerilo v izvoz. 
Pred časom so v podjetju sprejeli strateško usmeritev v razvoj fasadnega 
sistema, z integrirano solarno klimatizacijo, kar pa je zgolj prvi korak v to 

smer, saj so v tej fazi razvili konstrukcijo fasadnega sistema, ki zmanjšuje 
količino toplotnih mostov v izolacijskem ovoju stavb, fasadne panele, ki 
jih je možno oblikovno prilagajati željam kupca, in sistem pritrjevanja pa-
nelov na konstrukcijo brez vijačenja. 
S Fakulteto za strojništvo in Kemijskim inštitutom so nedavno razvili celo-
stno rešitev prezračevane fasade. To pa bo kakovosten fasadni ovoj, tako 
s tehničnega kot tudi oblikovno-arhitekturnega vidika, kar pomeni popol-
noma nov pristop na trgu. V naslednji razvojni fazi bodo omenjeni fasadni 
sistem nadgradili še s solarno klimatizacijo stavb, ki je ena ključnih priori-
tet evropske energetske politike. Ta korak pa je tisti, ki pomeni novo trajno-
stno pot - tisto, ki jo vsi tako radi poudarjamo - pot v nizko ogljično družbo.
Sedaj je pred njimi zahtevna naloga implementacije tehnološkega postop-
ka v lastno proizvodnjo in umestitev produkta na domači in tuje trge. To 
hkrati pomeni tudi internacionalizacijo podjetja, ki je zahtevna, vendar z 
vidika dolgoročnega preživetja podjetja nujna operacija.
Cilj podjetja je uveljaviti etično poslovanje z ničelno toleranco, na global-
nem trgu, kar je možno uveljaviti le z odlično poslovno kulturo in najvišji-
mi standardi. V podjetju ARMAT so že kmalu po ustanovitvi izdelali in spre-
jeli lasten standard za varno poslovanje. Družba se odlikuje s Certifikatom 
Družini prijazno podjetje. Direktorju Andreju Repšetu, ki pooseblja druž-
bo Armat, je bila letos podeljena nagrada Gospodarske zbornice Sloveni-
je za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.
V podjetju se zavedajo tudi pomena družbene odgovornosti. Tako se še 
posebej posvečajo sodelovanju z lokalno skupnostjo in znajo prisluhniti 
okoljskim potrebam, tudi socialno šibkejšim družinam, z vsem navedenim 
pa so pomemben akter v gospodarskem in širšem družbenem prostoru.

Za dolgoletno prostovoljno delo na družbenem področju 
v občini Sevnica prejme

Zlato plaketo Občine Sevnica

CVETKA JAZBEC IZ ŠENTJANŽA
Prostovoljno delo Cvetke Jazbec pu-
šča sledi na društvenem, kulturnem, 
turističnem in socialnem področju. 
Kot je široko njeno področje delova-
nja, so prijetne tudi njene osebno-
stne lastnosti, med njimi delavnost, 
močna volja in optimizem. 
Aktivna je v domačem kraju, Šen-
tjanžu, in tudi širše v občini. Je aktiv-
na članica Turističnega društva Šen-
tjanž, kjer je gonilna sila prireditev v 
kraju. Prepevala je pri ljudskih pev-

kah Solzice. Od leta 2008 je predsednica Turistične zveze občine Sevni-
ca. Pod njenim vodstvom so projekti zveze izpeljani uspešno in natančno, 
njeno delo pa se čuti predvsem v osveščanju o pravilni urejenosti okolja, 
v tesnem sozvočju z naravnimi zakoni. Čistilne akcije, ki že desetletje po-
tekajo pod koordinacijo turistične zveze v sodelovanju z občino, Komu-
nalo Sevnica, društvi in posamezniki, so pomemben mejnik tako za dose-
go urejenosti okolja kot tudi pri osveščanju občanov. 
V vseh letih delovanja na področju turizma se je zvrstilo veliko delavnic, iz-
obraževanj in svetovanj na terenu. Pri projektu Turistične zveze Slovenije 
»Moja dežela - lepa in gostoljubna« Turistična zveza občine Sevnica vse-
skozi aktivno sodeluje, občina Sevnica pa dosega zelo lepe rezultate na 
državnem nivoju. To je v veliki meri zagotovo tudi zasluga Cvetke Jazbec, 
ki s številnimi prostovoljnimi urami pomaga, svetuje in ureja področja po 
krajevnih skupnostih in občini. 
Ima izjemen čut za sobivanje ljudi. Rada se udeležuje akcij, pohodov, iz-
obraževanj in druženj s člani društev in institucij. Mesečno se udeležuje 
raznih dogodkov, kjer lepo predstavlja občino Sevnica in njene turistične 
danosti in posebnosti, te pa z ljubeznijo predstavlja tudi v vlogi turistične 
vodnice. Kljub svojim številnim obveznostim veliko zanimivih in prijetnih 
trenutkov preživi s svojo družino.
Ob vsem navedenem je morda najbolj pomembno, da vsa dela opravlja 
z dobro voljo in nasmehom na obrazu ter se iskreno veseli uspehov dru-
štev, lokalnih skupnosti in občine.

Za uspešno delovanje gospodarske družbe 
v občini Sevnica prejme

Srebrno plaketo Občine Sevnica

PLASTOFORM BLANCA d.o.o. 
Gospodarsk a 
družba Plasto-
form Blanca 
d.o.o. ima se-
dež v Kladju nad 
Blanco. Podjetje 
je del Grupe Pla-
stoform, ki ima 
skupno več kot 
400 zaposlenih 
in ima v Posavju, 

poleg podjetja na Blanci, še dve tovarni. Družba je prostore na Blanci kupila leta 
1998 in od takrat z 18 zaposlenimi delovala na področju vakumiranja, leta 2003 
pa so iz obrata v Šmarjeti na Blanco preselili linijo predelave akrilnega stekla.
Danes ima podjetje Plastoform Blanca 70 zaposlenih in posluje s sedmimi mi-
lijoni evrov prometa. Plastoformova proizvodnja akrilnih proizvodov teme-
lji na strogih zahtevah po visoki kakovosti, tako uporabljenih materialov kot 
končnih proizvodov. Vsa okna odgovarjajo zahtevanim standardom certifi-

kacije za namene zasteklitev vozil prostega časa. Da bi zagotovili najboljšo 
možno uporabnost, odpornost in obstojnost njihovih proizvodov še po dol-
gih letih njihove uporabe, v proizvodnem procesu uporabljajo le materiale 
najboljših dobaviteljev. Z mlado in inovativno ekipo, z zamislimi in različnimi 
pristopi, z novimi idejami in razumom uresničujejo nove izzive.
Izdelke, med njimi proizvode akrila za predelavo akrila za karavan industrijo, 
razsvetljavo, farmacijo in belo tehniko, izvažajo v Evropo, na Kitajsko, Japon-
sko, Avstralijo in Ameriko. Družba je aktivno usmerjena v razvoj in tako letno 
razvije prek 300 novih produktov. Vsi produkti imajo homologacijo za avto-
mobilsko industrijo. Podjetje ima tudi ISO standard 9001/2000.
Gospodarska družba Plastoform Blanca ima tudi velik posluh do okolja in 
podpira društva pri izvedbi aktivnosti, s tem pa vpliva na razvoj širšega okolja.

Za uspešno delo na področju družbenega življenja 
v Boštanju in občini Sevnica prejme

Srebrno plaketo Občine Sevnica

JELKA BEC IZ BOŠTANJA
Med ljudmi, ki z dobrimi dejanji in pri-
jetno osebnostjo puščajo posebne in 
trajne sledi, je zagotovo Boštanjčan-
ka Jelka Bec. Že od svojih šolskih dni 
je predana številnim področjem kul-
turno–umetniškega delovanja, zlasti 
v Boštanju, pa tudi izven. 
Jelka Bec je domiselna organizator-
ka najrazličnejših prireditev, ki jih 
preplete z izbranim občutkom za le-
poto slovenske besede. Prirojen ima 
poseben humani čut do sočloveka, 

zlasti tistih v stiski. Vedno je pripravljena pomagati in s svojim pozitivnim 
odnosom vedno poišče prave rešitve pri še tako težkih vprašanjih. 
Od raznovrstnih aktivnosti velja še posebno izpostaviti naslednje. V Kul-
turno–umetniškem društvu Anton Umek Okiški je bila ustanovni član in 
tajnik vsa leta delovanja. Igrala je tudi v vseh gledaliških predstavah in so-
delovala kot članica folklorne skupine. Na Radiu Sevnica je bila več let na-
povedovalka ter snovalka kulturnih in glasbenih oddaj. Dve leti je delala 
kot glasbena urednica ter vodila številne prireditve v občinskem merilu. 
V Krajevni skupnosti Boštanj je bila dva mandata članica Vaškega odbora 
Boštanj, trenutno pa opravlja funkcijo predsednice kulturne komisije ter 
je pobudnik in sooblikovalec raznih dogodkov na ravni krajevne skupno-
sti. V župniji Boštanj je že tretji mandat članica Župnijskega pastoralnega 
sveta. Aktivno sodeluje in pripravlja dogodke ob praznovanju jubilejev in 
ostalih priložnostih. Aktivno je bila vključena tudi pri pripravi obeh knjig 
župnije Boštanj. V krajevnem odboru Rdečega križa Boštanj je več kot 10 
let opravljala tajniška in administrativna dela, zadnje leto pa je tudi pred-
sednica organizacije.
Njeno uspešno delo so opazili marsikje, zato je prejemnica že številnih pri-
znanj. Predanost, požrtvovalnost in neusahljiv izvir idej plemeniti z dobro 
voljo in jo deli z vsemi, ki jo obkrožajo. 

Za prispevek k napredku podeželja, vinogradništva in 
vinarstva v občini Sevnica prejme

Srebrno plaketo Občine Sevnica

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV MALKOVEC
Korenine Dru-
štva vinogra-
dnikov Malko-
vec segajo v 
leto 1972, ko 
je bilo na Oto-
čcu ustanovlje-
no Društvo vi-
nogradnikov 
Dolenjske. Želja 
po izboljšanju 
kakovosti vin, 

druženju in izmenjavi izkušenj je sočasno privedla do organiziranosti mal-
kovških vinogradnikov v Društvo vinogradnikov Malkovec.
Večina članov se z vinogradništvom ukvarja ljubiteljsko, kar nekaj pa je 
tudi tržnih pridelovalcev vin. Društvo, ki šteje okrog 280 članov vseh staro-
stnih skupin, skrbi za strokovno usposabljanje vinogradnikov, kar se kaže 
v vzorno urejenih vinogradih, predvsem pa v vedno boljši kakovosti vin, 
urejenosti kleti, zidanic in hramov. Prizadevajo si tudi za širjenje kulture pi-
tja vina, ohranjanje značilne vinogradniške kulture, gostoljubnosti, starih 
običajev, ljudske pesmi in besede. Sodelujejo s številnimi društvi, nobena 
prireditev v krajevni skupnosti Tržišče ne mine brez njih. Vsako leto orga-
nizirajo tradicionalni Cvičkov pohod, v okviru katerega postavijo klopotec 
v vinogradu, katerega lastnik je pridelal najboljši cviček po oceni na Tednu 
cvička v Novem mestu.
Društvo se lahko pohvali kar z dvema kraljema cvička v letu 2006 in letu 
2009, v letu 2013 pa so se uspehi kar vrstili. Začelo se je z zmagovalnim žu-
panovim vinom, ki ga je pridelal Slavko Simeonov. Starosta malkovških vi-
nogradnikov in eden od ustanoviteljev društva Ivan Pungerčar je postal am-
basador cvička, iz Društva vinogradnikov Malkovec pa prihaja tudi letošnja 
cvičkova princesa Andreja Simeonov.
Uspešno in marljivo delo članov društva je pomemben prispevek k ohra-
njanju in napredku vinogradništva, ki je pomembna gospodarska panoga 
v občini Sevnica. Nenehno skrb namenjajo izobraževanju, spodbujanju in 
vključevanju mlade generacije ter tudi promociji celotne sevniške občine. 

Vir: Irena Herak – Finance
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

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

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

135201B 
Na skrbne lastnike čaka se-
dem prijaznih in ljubkih pasjih 
mladičkov, tri samičke in štir-
je samčki. 

13535-B TAJA
Prijazna, še malo plašna psička 
Taja si želi ljubeč in topel dom. 
Stara je približno dve leti, steri-
lizirana in srednje rasti. Primer-
na tudi za starejše, saj je zelo 
navezana na starejše osebe. 

13482 K - ROLI
Na skrbno družino in toplo za-
vetje čaka štirimesečni igriv 
samček, predvidoma srednje 
rasti. Je prijazen, učljiv, igriv in 
lepo vodljiv, obožuje otroke. 

Šestič obeležili dan invalidov 
in bolnikov občine Brežice
BREŽICE - Društva invalidov in bolnikov, ki delujejo v občini Brežice, so ob letošnjem 26. oktobru, dne-
vu invalidov in bolnikov, že šestič po vrsti obeležila ta dan. V avli Mladinskega centra Brežice in na par-
kirišču se je obiskovalcem z informativnim gradivom in meritvami predstavilo 13 društev. Za zabaven in 
sproščen zaključek dneva pa je poskrbela komedija avtorice Ivane Zupančič Svet se pa vrti, če si, al‘ če 
te ni v izvedbi gledališke skupine KD Orlica Pišece. 

Dobro obiskane predstavitve in meritve Meritve je opravil tudi župan Ivan Molan.

Predstava gledališke skupi-
ne KD Orlica Pišece
Društva invalidov in bol-
nikov občine Brežice so v 
sklopu programa Brežiške-
ga oktobra v MC Brežice obi-
skovalkam in obiskovalcem 
predstavila svoja področja 
delovanja in možnosti pomo-
či. Obiskovalci pa so si lahko 
tudi brezplačno izmerili krv-
ni pritisk, raven sladkorja v 
krvi, mineralno kostno go-
stoto, se stehtali in izmerili 
višino, si ogledali model de-
belega črevesa v sklopu pro-
grama Svit, preizkusili model 
za samopregledovanje dojk, 

ponovili prvo pomoč in pre-
jeli navodila za zmerno te-
lesno aktivnost pri različnih 
obolenjih. Društvi invalidov 
sta ob tej priložnosti razsta-
vili ročna dela, ki so nastala 
z močno voljo ter pod spre-
tnimi prsti njihovih članic in 
članov. Predstavnike društev 
je obiskal župan občine Bre-
žice Ivan Molan in se sezna-
nil z njihovim delom. 

Na prireditvi so sodelovali 
Posavsko in obsoteljsko dru-
štvo za boj proti raku, Dru-
štvo za preprečevanje oste-
oporoze Posavje, Zdravstveni 
dom Brežice in program Svit, 
Koronarni klub Brežice, Eki-
pa prve pomoči Rdečega kri-
ža Brežice, Društvo za fibro-
mialgijo, Društvo diabetikov 
Posavje  Brežice, Invalid 
Združenje G.O.O.I. Breži-
ce, Društvo invalidov občine 
Brežice, OZARA Slovenija, 
enota Brežice, Medobčin-
sko društvo slepih in slabovi-
dnih Novo mesto ter Društvo 
za zdravje srca in ožilja – po-
družnica Posavje.

PIŠECE  V mesecu oktobru je oskrbo s kakovostno pitno vodo 
dobil še zadnji zaselek v krajevni skupnosti Pišece na t. i. od-
seku Žibert – Pišak v skupni dolžini 1000 m. Lastniki objek-
tov so se organizirali v gradbeni odbor in v sodelovanju s KS 
Pišece in Občino Brežice uresničili zastavljeni cilj – z vodo-
vodom in elektriko opremiti zemljišča. Občina Brežice je za 
zagotovitev pitne vode namenila 24.000 evrov proračunskih 
sredstev, gradbeni odbor pa je sam financiral zemeljska dela 
za napeljavo vodovoda.

Skupaj omogočili osnovne pogoje bivanja
Po besedah predsednika gradbenega odbora v KS Pišece Mi-
rana Levaka se je osem lastnikov objektov v zaselku l. 2012 
odločilo, da se organizira v gradbeni odbor ter uredi vodo-
vod in elektriko. Ustanovitev odbora je podprla tudi KS Pi-
šece. Predstavniki odbora in krajevne skupnosti so predlog 
na delovnem srečanju predstavili Občini Brežice in sprejeli 
dogovor, da se projekt realizira v letu 2013 s pomočjo pro-
računskih sredstev. 

Poleg proračunskih sredstev tudi lastna sredstva 
lastnikov zemljišč
Skupna investicija napeljave vodovoda z vsemi deli – izkopom 
in zasutjem jarka, polaganjem cevi, vzpostavitvijo v prvo-
tno stanje, gramoziranjem in utrjevanjem vozišča  je zna-
šala 31.620 evrov. Od tega je Občina Brežice za investicijo 
namenila 24.000 evrov, preostala sredstva pa sta prispevala 
KS Pišece in gradbeni odbor. Na področju elektro del je stro-
šek v celoti pokrival gradbeni odbor, ki je v celoti napeljal 
traso do priključitve, in je znašal 12.480 evrov. 
Župan Ivan Molan je ob tej priložnosti poudaril, kako po-
membne so tudi finančno nižje ovrednotene investicije, saj 
omogočajo osnovne pogoje bivanja, zanje pa mora občina 
sama zagotoviti sredstva, saj jih ni mogoče prijavljati na dr-
žavne ali evropske razpise. Občina Brežice bo tudi v priho-
dnje v okviru razpoložljivih sredstev skrbela za enakomeren 
razvoj vseh krajev brežiške občine, je dejal župan. 

Uradna predaja v namen ob občinskem prazniku
Pomemben dosežek za vse imetnike hramov in zidanic v za-
selku so prebivalci zaključili z uradno predajo vodovoda v 
namen v petek, 18. oktobra, v sklopu občinskega praznika. 

Dogodka so se poleg krajanov udeležili župan občine Breži-
ce Ivan Molan s sodelavci, poslanec v državnem zboru mag. 
Andrej Vizjak, predstavniki KS Pišece in gradbenega odbo-
ra, izvajalci del iz Komunale Brežice d.o.o. ter vsi, ki so so-
delovali pri tej investiciji. 

BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan je v Mestni hiši 
sprejel župana občine Lukovica Mateja Kotnika in občinsko 
upravo. Gostom iz Lukovice je župan Ivan Molan predstavil 
občino Brežice, njene značilnosti, danosti in strategijo razvo-
ja. Predstavnike Lukovice so zanimali primeri dobre prakse 
– večje občinske investicije in pridobivanje evropskih sred-
stev. V sklopu obiska občine so si gostje ogledali novo špor-
tno dvorano, obnovljeno stavbo OŠ Brežice, brežiško knjižni-
co, energetsko sanirani Zdravstveni dom Brežice in gradbišče 
novega vrtca. Sprehodili so se tudi skozi staro mestno jedro, 

obiskali Posavski muzej z obnovljenimi stropnimi poslikava-
mi in ogled zaključili v Mestni hiši z ogledom filma o Posav-
ju in degustacijo vin iz vinoteke. 

Obiski predstavnikov drugih slovenskih občin in vprašanja 
glede izkušenj pri pridobivanju sredstev sofinanciranja pro-
jektov na evropskih razpisih so dokaz, da občina Brežice po-
staja ena od najbolj prepoznavnih občin in primer dobre 
prakse. Sicer občini Brežice in Lukovica povezuje letošnji 
svetovni prvak v motokrosu MX3 Klemen Gerčar, ki si je dru-
gi dom ustvaril v brežiški občini. 

V Pišecah s pitno vodo oskrbeli 
še zadnji zaselek

Otvoritev novega vodovoda

Občina Lukovica na obisku 
v Brežicah

Srečanje z gosti iz Lukovice

www.brezice.si

Občina Brežice obvešča, da bo na spletni strani 
www.brezice.si od 7.11.2013 do 28.11.2013 objavljen 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev ne-
profitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo skupaj 
s prilogami na posebnem obrazcu, ki bo na voljo v času 
razpisa od 7.11.2013 do vključno 28.11.2013 v spreje-
mni pisarni (pisarna št. 1) Občine Brežice (pritličje, Ce-
sta prvih borcev 18, Brežice), in sicer vsak delovni dan 
od 8.00 do 15.00, ob ponedeljkih in sredah od 8.00 
do 16.00 ter ob petkih od 8.00 do 14.00. Obrazec vlo-
ge in besedilo razpisa bosta na voljo v elektronski obli-
ki na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si v ru-
briki Razpisi.

Kontaktna oseba za dodatne informacije in pojasnila je 
Marina Urek, Oddelek za prostorsko načrtovanje in ra-
zvoj Občine Brežice (soba št.: 28). Informacije lahko do-
bite osebno, po telefonu 07 620 55 40 ali po elektronski 
pošti marina.urek@brezice.si. 

Informacije so vedno dobrodošle.
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tudi avtobusna linija ostaja 
nespremenjena. 

Obnova Dalmatinove ulice 
do 15. januarja
V okviru obnove Dalmatino-
ve ulice bodo urejena parki-
rišča, pešpoti, zelene povr-
šine, parkirišča za kolesa in 
motorje. Predvidena so tudi 
polnilna mesta za električne 

avtomobile in mesta za par-
komate. Pod gostilno Krieger 
bo v tej fazi zgrajeno križišče 
ter dve parkirišči, eno izmed 
njih dvoetažno. V času obno-
ve, ki bo po besedah skrbni-
ka projekta Nika Somraka 
z Občine Krško predvidoma 
trajala do 15. januarja, je 
zaradi zapore Dalmatinove 
ulice promet v starem me-
stnem jedru preusmerjen na 
vzporedno Bohoričevo ulico 
in Cesto krških žrtev – od po-
licijske postaje, mimo proda-
jalne Kruhek, stare lekarne 
in mladinskega oddelka Val-
vasorjeve knjižnice. Avtobu-
sno postajališče pri pivnici 
Apolon je urejeno pri Poli-
cijski postaji Krško.

Na območju Zatona bo pro-
met še naprej potekal po 
začasni obvozni cesti dvo-
smerno, vse dokler ne bodo 
zaključena dela izgradnje pi-
lotnih sten in opornih zidov 
ob Savi. Predvidoma marca 
prihodnje leto pa bo cesta 
prestavljena bližje k Savi – 
ko bo promet stekel deloma 

V Starem Gradu štirje novi 
stanovanjski objekti, dva že 
v gradnji

Nezazidana stavbna zemlji-
šča na območju pol hektar-
ja v Starem Gradu so opre-
mljena s kanalizacijskim in 
električnim omrežjem, vo-
dovodom, novo cesto in širo-
kopasovnimi povezavami, za 
kar je Občina Krško namenila 
okoli 60 tisoč evrov, od tega 
nekaj manj kot 44 tisoč evrov 
s strani ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo. 

V prvi fazi bodo na tem ob-
močju zgradili štiri nove sta-
novanjske objekte, kasneje 
pa se bo gradnja lahko širila 
na območje do dveh hektar-
jev, pojasnjuje skrbnik pro-
jekta Mitja Kožar z Občine 
Krško. S tem projektom Ob-
čina Krško uresničuje tudi 

Na Občini Krško smo 29. oktobra gostili skupino mladih, 
ki so nas obiskali v okviru projekta mladih za demokracijo 
Youth voice: We care, ki ga izvaja Mladinski center Krško. 

Uvodoma se je z njimi srečal župan mag. Miran Stanko ter 
jih seznanil z delom občinske uprave, občinskega sveta in z 
ostalimi sestavnimi deli naše lokalne skupnosti. Mladi so se 
s konkretnejšimi nalogami in projekti srečali tudi ob obisku 
posameznih oddelkov, kjer so jim svoje vsakdanje delo pred-
stavili zaposleni. 

Glavni cilj projekta je po besedah vodje projekta Katarine 
Ceglar iz Mladinskega centra Krško predvsem ta, da mladi 
spoznavajo pojme demokracije, delo javnih institucij, finan-
ciranje občin, položaj mladih v lokalnem okolju in podob-
no. Mlade, ki so obiskali oddelke Občine Krško, je zanimalo 
predvsem, kako delo občinske uprave funkcionira, kako ure-
sničuje zastavljene cilje in projekte, kako jih financira, kdo 
so ključni akterji lokalne samouprave, beseda pa je tekla 
tudi o tem, kakšne možnosti imajo mladi v lokalnem okolju.

Celovita obnova, s katero 
bo staro jedro v naslednjem 
letu urejeno v luči sodobnih 
mest, celo nekoliko prehite-
va začrtan terminski plan, z 
zadovoljstvom ugotavlja žu-
pan mag. Miran Stanko. Na 
odseku od gostilne Murko do 
mladinskega oddelka Valva-
sorjeve knjižnice Krško je 
celovito urejeno vozišče, 
komunalni vodi, javna raz-
svetljava, prenovljena mete-
orna in fekalna kanalizacija, 
urejena so vzdolžna parkiri-
šča po desni strani vozišča. 
Zadnji sloj preplastitve celo-
tnega odseka CKŽ in Dalmati-
nove ulice bo izveden ob za-
ključku projekta. Enosmerni 
prometni režim pri občinski 
stavbi v smeri Fakultete za 
energetiko, ki je bil vzposta-
vljen z začetkom obnove sta-
rega mestnega jedra, zaen-
krat ostaja nespremenjen, 

Dan reformacije smo v občini Krško obeležili s pohodom »Po 
sledeh krških protestantov«, ki ga je Občina Krško pripravila 
v sodelovanju s Slovenskim protestantskim društvom Primož 
Trubar, podružnico Posavje, in Krščansko adventistično cer-
kvijo Krško. Krško je bilo v času reformacije, ki nam je pri-
nesla prvo knjigo in s tem knjižni jezik, močno protestantsko 
središče. Jurij Dalmatin s prevodom Biblije in Adam Bohorič 
s prvo slovensko slovnico sta prispevala k temeljem sloven-
skega jezika in s tem tudi slovenskega naroda.

Uvodoma je udeležence pohoda, ki so se zbrali na Hočevar-
jevem trgu, pozdravila direktorica občinske uprave Občine 
Krško Melita Čopar, ki je med drugim poudarila, da je čas 
reformacije v Krškem pustil pomemben pečat kulturni de-
diščini naše občine, ki ga moramo ohranjati in prenašati na 
naslednje generacije.

Pohodniki so pohod, ki ga je vodila Alenka Černelič Krošelj, 
predsednica posavske podružnice Slovenskega protestantske-
ga društva Primož Trubar, nadaljevali skozi staro mestno je-
dro Krškega.

Obiskali so Mencingerjevo hišo, kjer so si ogledali protestant-
ske renesančne portrete, nadaljevali mimo kapucinskega sa-
mostana v gaj zaslužnih občank in občanov, kjer sta tudi kipa 
krških protestantov Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina, po-
tem pa se odpravili na videmsko stran mesta v Spominski park 
Jurija Dalmatina ter pot zaključili v krški adventistični cerkvi, 
kjer so si ogledali srednjeveško tiskarno Vladimirja Abrama.

Obnova starega mestnega jedra Krško 
v fazi prenove Dalmatinove ulice
Celovita prenova Zatona, Dalmatinove ulice in glavne ulice CKŽ skozi staro mestno jedro Krškega, h ka-
teri je Občina Krško pristopila maja letos, prehaja v tretjo fazo. S 4. novembrom je že stekel promet 
na odseku ulice CKŽ od gostilne Murko do mladinskega oddelka Valvasorjeve knjižnice Krško. Projekt 
obnove se nadaljuje z obnovo Dalmatinove ulice, ki bo za ves promet od mladinskega oddelka Valvasor-
jeve knjižnice Krško do policijske postaje zaprta predvidoma do sredine januarja. 

po novi obvoznici deloma pa 
skozi Zaton. 

Večina sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj
3,1 milijona evrov vreden 
projekt urejanja Zatona, uli-
ce CKŽ in Dalmatinove ulice 
Občina Krško pretežno gra-
di s pomočjo evropskih sred-
stev, saj 1,8 milijona evrov 
investicije predstavljajo 
sredstva Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, opera-
tivnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih po-
tencialov za obdobje 2012 – 
2014. Ureditve v okviru po-
plavno varovalnih ukrepov, 
ki jih izvaja javno podjetje 
Infra, so v višini okoli treh 
milijonov evrov financirane 
v okviru gradnje hidroelek-
trarne Krško. 

Zadnji sloj preplastitve ce-
lotnega odseka CKŽ in Dal-
matinove ulice bo izveden 
ob zaključku projekta.

Prometni režim v mestnem 
jedru
Zaradi zapore Dalmatinove 
ulice od mladinskega oddelka 
Valvasorjeve knjižnice do Poli-
cijske postaje Krško je promet 
preusmerjen na vzporedno Bo-
horičevo ulico in Cesto krških 
žrtev – od policijske postaje, 
mimo prodajalne Kruhek, sta-
re lekarne in mladinskega od-
delka Valvasorjeve knjižnice.  
Občanke in občane prosimo za 
razumevanje, saj gre za zača-
sni prometni režim. Avtobusno 
postajališče pri pivnici Apolon 
je urejeno pri Policijski postaji Krško. Pri Fakulteti za ener-
getiko zaenkrat še vedno velja spremenjen prometni režim, 
torej enosmerni promet od občinske stavbe proti Fakulte-
ti za energetiko.

Zaključena gradnja infrastrukture za nove 
stanovanjske pozidave v Starem Gradu
Prva faza izgradnje cestne in komunalne infrastrukture za potrebe nove stanovanjske pozidave v na-
selju Stari Grad v Krajevni skupnosti Dolenja vas se v teh dneh zaključuje. V prvi fazi bo stekla gradnja 
stanovanjskih objektov za preselitve družin iz Vrbine. Ker gre za večje območje, bo po besedah župana 
mag. Mirana Stanka mogoče stanovanjsko pozidavo še širiti. Prav tako so infrastrukturna dela v zaključ-
ni fazi na območju Črnil v Leskovcu, kjer je v gradnji četrti objekt za družine iz Vrbine.

sporazum, sklenjen s podje-
tjem GEN energija, v skladu 
s katerim bodo na tem obmo-
čju zgradili dva stanovanjska 
objekta, namenjena preseli-
tvi družin iz naselja ob Nu-
klearni elektrarni Krško. Spo-
mnimo, da so novi objekti za 
ostale družine v gradnji po-
leg dveh v Starem Gradu tudi 
še dva na Polšci ter po eden 
na Gori in na Črnilah.

Tudi na območju Črnil še 
možne širitve

Na območju Črnil v Leskov-
cu so že zgrajeni trije sta-
novanjski objekti, katerih 
lastniki so bivši prebivalci 
naselja Vrbina, eden je, kot 
že rečeno, za ta namen še v 
gradnji. Nezazidana stavbna 
zemljišča na 1,7 hektarja ve-
likem območju na Črnilah so 
opremljena s kanalizacijskim 

in električnim omrežjem, vo-
dovodom, novo cesto, ploč-
nikom, javno razsvetljavo in 
širokopasovnimi povezava-
mi, Občina pa je za investici-
jo namenila 370 tisoč evrov, 
od tega okoli 22 tisoč evrov 
s strani ministrstva za go-

spodarski razvoj in tehnolo-
gijo. Tako kot v Starem Gra-
du je tudi na območju Črnil 
gradnjo možno širiti, obmo-
čje omogoča gradnjo vsaj še 
šestih novih stanovanjskih 
objektov. 

Novo stanovanjsko območje v Starem Gradu

Ob dnevu reformacije po sledeh 
krških protestantov

Pohodniki v starem mestnem jedru

Mladi spoznavali delo krške 
občinske uprave

Mladi obiskovalci z županom Stankom
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Prof. MacKay, glavni znanstveni svetovalec 
britanskega ministrstva za energetiko in pod-
nebne spremembe (angl. Department of ener-
gy and climate change - DECC) in avtor knji-
žne uspešnice Sustainable Energy – without 
the hot air (Trajnostna energija – brez razgre-
tega ozračja), je v Slovenijo pripotoval na po-
vabilo mednarodnega projekta krepitve ener-
getske pismenosti EN-LITE. Namen projekta je 
izobraževanje in ozaveščanje za oblikovanje 
realističnih, trajnostnih, nizkoogljičnih ener-
getskih strategij in načrtov; tudi v Sloveniji.

Potrebujemo energetski načrt, ki se izide 
»Pri energetskih razpravah gre v osnovi za številke. 
Koliko energije lahko zagotovi posamezni vir, po kak-
šni gospodarski in družbeni ceni in s kakšnim tve-
ganjem? Toda konkretne številke se redko omenja,« 
je kritičen prof. MacKay. Zato v svoji knjigi Sustai-
nable Energy – without the hot air poudarja, kako 
pomembno je oblikovati energetske načrte, ki se 
izidejo.

Pri tem ne pozabi tudi na globalni pogled, predv-
sem pa na razliko med etičnimi in faktičnimi izjavami: 
»Moja knjiga je izrazito mišljena kot knjiga o dejstvih, 
ne o etiki. Rad bi, da so dejstva jasna, da lahko ljudje 
resno razpravljajo o etičnih odločitvah. Rad bi, da 
vsi razumejo, kako dejstva omejujejo možnosti, ki 
jih imamo na voljo. Kot vsak dober znanstvenik se 
bom trudil svoje poglede na etična vprašanja zadržati 
zase, čeprav bom občasno kaj bleknil – prosim, ne 

zamerite,« je iskren MacKay.
Ali je pravično, da si Evropa in Severna Amerika pri-
lastita energijsko potico? To je seveda etično vpra-
šanje. »Tu sem zato, da vas opomnim na dejstvo, da 
življenje ni samo potica; da vam pomagam iztrebi-
ti nesmiselne in neučinkovite predloge strategij; in 
da vam pomagam izluščiti energetske politike, ki so 
združljive z vašimi osebnimi vrednotami. Potrebuje-
mo načrt, ki se izide!« je odločen profesor.

»Potrebujemo številke, ne pridevnikov!«
Oblikovanje trajnostne energetske prihodnosti.
»Potrebujemo številke, ne pridevnikov!« To je bil eden ključnih poudarkov prof. Davida JC MacKaya, ki je na 
včerajšnjem javnem predavanju o načrtovanju trajnostne energetske prihodnosti nagovoril polno dvorano 
Državnega sveta. Med poslušalkami in poslušalci ni manjkalo predstavnikov strokovne javnosti z različnih 
področij, nacionalnih in lokalnih odločevalcev, energetske in z njo povezanih gospodarskih dejavnosti, ne-
vladnih organizacij in medijev. Srečati je bilo tudi pomembne predstavnike iz posavske energetske regije.

Kdo je David JC MacKay?

David JC MacKay je študiral naravoslovje na Trinity 
College v Cambridgeu, doktorski naziv pa je prido-
bil na California Institute of Technology (CALTECH) 
v Združenih državah Amerike. V Cambridge se je 
leta 1992 vrnil kot raziskovalec na Darwin Colle-
ge-u. Leta 1995 je postal univerzitetni predavatelj 
na katedri za fiziko, leta 2009 pa je bil imenovan 
za člana v Royal Society.  

Profesor MacKay je bil oktobra 2009 imenovan tudi 
za glavnega znanstvenega svetovalca britanskega 
Ministrstva za energetiko in podnebne spremem-
be (Department of Energy and Climate Change - 
DECC). Njegova osrednja vloga kot znanstvene-
ga svetovalca je zagotavljanje skladnosti politik in 
ukrepov energetsko-podnebnega ministrstva z naj-
boljšimi in najnovejšimi znanstvenimi in inženirski-
mi dognanji. Je avtor svetovne knjižne uspešnice 
Sustainable Energy – without the hot air.

Slovenski knjižni prevod: Trajnostna energija – brez razgretega ozračja

Konec letošnjega leta bo v okviru 
projekta EN-LITE pri medijsko-za-
ložniški hiši Energetika.NET izšel 
prevod knjižne uspešnice prof. Da-
vida MacKaya: Sustainable Ener-
gy – without the hot air. Sloven-
ski prevod nosi naslov Trajnostna 
energija – brez razgretega ozra-
čja. Kot poudarja urednica in di-
rektorica Energetike.NET Alenka 
Žumbar Klopčič, je priprava pre-
voda MacKayeve uspešnice izje-
mno naporno strokovno delo, ven-

dar se izida knjige glede na veliko 
obiskanost avtorjevega javnega 
predavanja ter pozitivnih odzivov 
odločevalcev, energetske industri-
je in širše strokovne javnosti na 
projekt EN-LITE že zelo veselijo. 

»V pripravo kakovostnega prevoda 
vlagamo veliko truda. Pri tem naša 
prevajalska in lektorska ekipa tesno 
sodeluje s kar tremi strokovnimi 
recenzenti. Prepričani smo, da 
sodi knjiga na polico vsakogar, ki 

se strokovno, profesionalno ali od-
ločevalsko ukvarja s katerim koli 
področjem energetike.« 

Tako izvirnik kot slovenski prevod 
bosta v elektronski različici pros-
to dostopna na spletnem mestu 
www.withouthotair.com (tam so 
poleg izvirnika na voljo še prevo-
di v 12 tujih jezikov) in na splet-
nem mestu projekta EN-LITE: 
www.en-lite.si. 

Za pokušino: zanimivost glede varčne rabe energije v gospodinjstvih 

Resnica o polnilcih mobilnih telefonov
»Moč, ki jo za delovanje potrebuje sodobni polnilec za telefon, je 
približno pol vata, kadar ga pustimo priklopljenega in ni povezan s 
telefonom. V enotah porabe energije to pomeni približno 0,01 kWh 
na dan. Če vaš stolpec porabe presega 100 kWh na dan, bi z upo-
števanjem nasveta, da vedno izklopite polnilec za telefon, pora-
bo energije potencialno lahko zmanjšali za eno stotinko odstotka.
Vsaka malenkost šteje!

Ne bi rekel. Obsesivno izklapljanje polnilca je kot praznjenje Tita-
nika s čajno žličko. Le izklapljajte, zavedajte pa se, kako nezna-
tno je to dejanje. Naj povem drugače: 

Enako količino energije, kot jo prihranite z izklopom polnilca za en 
dan, porabite v eni sekundi vožnje z avtomobilom. Z izklopom pol-
nilca za eno leto prihranite toliko energije, kot jo porabite z eno 
samo vročo kopeljo.«

(vir: Trajnostna energija – brez razgretega ozračja; prevod knjige 
bo izšel konec letošnjega leta pri založbi Energetika.NET)
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Zakaj razpravljamo o energetskih 
strategijah? 
Po mnenju prof. MacKaya imamo za današnje raz-
prave o energiji in energetski prihodnosti tri ključne 
razloge. Prvič, fosilna goriva so omejen vir in ni ne-
mogoče, da bo poceni nafte, ki poganja naše avto-
mobile in tovornjake, ter poceni plina, ki ogreva šte-
vilne stavbe, zmanjkalo že v času našega življenja. 
Zato iščemo alternativne vire energije. Ker so fosil-
na goriva dragocen vir, ki se uporablja za proizvodn-
jo plastike in vse mogoče ustvarjalne namene, bi jih 
morda res veljalo prihraniti in uporabiti pametneje, 
kot da jih preprosto - pokurimo. 

Drugič, zanima nas varnost oskrbe z energijo. Četudi 
so fosilna goriva kje na svetu še na voljo, morda no-
čemo biti odvisni od njih in tako svojih nacionalnih 
gospodarstev izpostavljati morebitnim kapricam ne-
predvidljivih tujcev. V Veliki Britaniji se soočajo še s 
posebnim izzivom glede zanesljivosti oskrbe, s t. i. 
energijsko vrzeljo: v prihodnjem desetletju bo na-
mreč v Veliki Britaniji prenehalo obratovati precej 
starih elektrarn na premog in jedrskih elektrarn. Zato 
obstaja resna nevarnost, da bo povpraševanje po 
električni energiji občasno preseglo ponudbo, če dr-
žava ne bo ustrezno ukrepala.

In tretjič, raba fosilnih goriv zelo verjetno spreminja 
podnebje. Za podnebne spremembe je krivih več člo-
vekovih ravnanj, največ pa k njim prispeva poveča-
nje učinka tople grede, ki ga povzroča ogljikov dio-
ksid (CO2). Večina izpustov ogljikovega dioksida je 
posledica sežiganja fosilnih goriv. In ta v prvi vrsti 
sežigamo za energijo. Če želimo preprečiti podnebne 
spremembe, moramo torej izbrati nov način pridobi-
vanja energije. Podnebni problem je v tej luči pred-
vsem energijski problem.

Če vsakdo prispeva malo, bomo malo tudi 
dosegli 
Kot poudarja prof. MacKay, je javnost, tako kot tudi 
večina političnih odločevalcev in medijev, slabo se-
znanjena z energetskimi temami. Obstaja veliko za-
blod o tem, kaj je pomembno, kako ukrepati ali kako 
prispevati svoj delež k zmanjšanju rabe energije. Lju-
dje ne razumejo obsega današnjega povpraševanja 
po energiji niti ne poznajo pravih ukrepov, s kateri-
mi bi lahko dejansko pomembno prispevali k izbolj-
šanju stanja. 

Prav tako nimajo predstave o potrebni energetski 
infrastrukturi, ki bi zagotovila dovolj nizkoogljične 
energije za zadovoljitev obstoječega ali prihodnje-
ga, zaradi ukrepov učinkovite rabe energije predvi-
doma nižjega povpraševanja. »Zavajajo nas miti in 
zmote, ki nam jih vsakodnevno prinašajo zagovor-
niki različnih 'zelenih' tehnologij, nepoučeni odloče-

valci in občasno celo resni 
strokovni mediji,« je kriti-
čen MacKay. 

Pri tem ne more mimo sliko-
vitega primera zablode, da 
lahko z izklapljanjem pol-
nilca za mobilne telefone, 
kadar ni v uporabi, prispe-
vamo k reševanju planeta. 
»In če kdo ugovarja, da pol-
nilci niso zares največji po-
rabnik energije, pridejo nad 
nas z mantro: 'Vsaka ma-
lenkost šteje.' Vsaka ma-
lenkost šteje? Bolj reali-
stična mantra je: Če vsakdo 
prispeva malo, bomo malo 
tudi dosegli,« je prepričan 
MacKay. 

Poudarja, da bo prehod v 
nizkoogljično energetiko 
terjal velike energetske projekte in velike spremem-
be, tako glede oskrbe z energijo kot življenjskega 
sloga. Sprememb se moramo lotiti takoj ali vsaj zelo 
kmalu. Predvsem pa si ne moremo privoščiti neneh-
nega negodovanja in nasprotovanja vsem energet-
skim načrtom in projektom povprek; tudi tistim, ki 
se izidejo. Konkretne predloge takih načrtov podaja 
MacKay v svoji knjigi.

Številke naj bodo razumljive, primerljive in 
zapomnljive; le tako lahko kalkuliramo! 
Za oblikovanje nizkoogljične energetske prihodnosti 
je nujno, da so tako javnost kot politični odločeval-
ci seznanjeni s konkretnimi podatki in številkami. Te 
morajo biti razumljive, primerljive in lahko zapomn-
ljive. Le tako se bo lahko javnost konstruktivno vklju-
čevala v oblikovanje energetske prihodnosti. 

»Zaokrožene številke si lažje zapomnimo, z zaokro-
ženimi vrednostmi pa hitreje računamo,« poudarja 
MacKay in pomen tega ponazori z naslednjim prime-
rom: Velika Britanija ima 60 milijonov prebivalcev, 
ves svet pa 6 milijard. Brez težav lahko sicer poišče-
mo natančnejše vrednosti, toda natančnost bi ovirala 
tok misli. Če preberemo, da so svetovni izpusti toplo-
grednih plinov leta 2000 dosegli 34 milijard ton ek-
vivalenta CO2 na leto, potem lahko brez kalkulatorja 
v hipu ugotovimo, da je bil povprečen izpust na pre-
bivalca približno 5 do 6 ton ekvivalenta CO2 na leto. 
Ta grobi izračun sicer ni natančen, je pa dovolj to-
čen, da spodbudi zanimive razprave. 

In če izvemo, da se pri povratnem čezoceanskem 
letu sprostita skoraj dve toni CO2 na potnika, potem 
s podatkom o povprečnih izpustih (t. j. dobrih 5 ton 

na prebivalca na leto) ugotovimo, da eno samo ta-
kšno potovanje z letalom na leto predstavlja več kot 
tretjino človekovih povprečnih ogljikovih izpustov.

Vsem, ki trdijo, da lahko z obnovljivimi viri brez te-
žav nadomestimo fosilna goriva in jedrsko energijo, 
profesor odgovarja, da lahko OVE v energijski meša-
nici prihodnosti glede na današnjo, pa tudi glede na 
v prihodnje predvidoma precej znižano porabo ener-
gije veliko prispevajo le, če zavzamejo veliko povr-
šino posamezne države. Ponudi prepričljive izračune 
za Veliko Britanijo.

Prepričan je, da vključujejo uspešni načrti za zago-
tavljanje zanesljive in trajnostne oskrbe z energijo 
ukrepe tako na strani ponudbe kot na strani povpra-
ševanja po energiji. Zato se v svoji knjigi ukvarja 
z naslednjim vprašanjem: Je realno mogoče žive-
ti trajnostno? 

Soočanje porabe in realnih zmogljivosti 
posameznih trajnostnih virov 
Skozi osrednja poglavja knjige tako sešteva vse real-
ne vire trajnostne energije (vetrna energija, sončna 
energija – fotonapetostna energija, toplota, bioma-
sa, hidroenergija, valovanje, plimovanje, geotermal-
na energija in jedrska energija) in jih zloži v stolpec 
glede na njihove realne proizvodne zmogljivosti in 
glede na razpoložljivo površino države. Ta »proizvo-
dni stolpec« nato sooči z drugim stolpcem, ki pred-
stavlja oceno porabe »tipičnega zmerno premožnega 
človeka«. Pri tem upošteva porabo energije za tran-
sport (avtomobili, letala, tovorni promet), ogreva-
nje in hlajenje, razsvetljavo, informacijske sisteme 
in drugo elektroniko, hrano in proizvodno dejavnost. 
Bralce spodbudi k pripravi in preizkušanju realnosti 
lastnih, nacionalnih načrtov porabe in proizvodnje. 

Glede na to, da slovenski prevod knjige Trajnost-
na energija – brez razgretega ozračja še letos izide 
tudi v Sloveniji, lahko morda že kmalu pričakujemo 
kakšno projekcijo tudi za slovensko energetsko pri-
hodnost …

Projekt EN-LITE: mednarodni projekt krepitve energetske pismenosti

Javno predavanje prof. Davida JC MacKaya v Dr-
žavnem svetu je potekalo v okviru uradnega odpr-
tja mednarodnega projekta krepitve energet-
ske pismenosti EN-LITE (kratica za energetsko 
pismenost v angleškem jeziku: ENergy-LITEracy). 
Poslanstvo projekta je izobraževanje in ozaveščanje 
za krepitev energetske pismenosti med razno-
likimi deležniki, kot so:
• šolska mladina (od osnovnošolske in srednješol-

ske ravni do študentske populacije),
• učitelji in profesorji (mentorji pri energetskih pro-

jektih, raziskovalnih nalogah itd.), 
• nevladne organizacije, 
• mediji ter 
• vsi državljanke in državljani, ki jih zanima obli-

kovanje trajnostne, nizkoogljične energetske pri-
hodnosti.

Projekt bo skušal skozi različne aktivnosti podpre-
ti tudi odločevalce in oblikovalce energetskih poli-
tik pri pripravi in sprejemanju realistične nacional-
ne trajnostne, nizkoogljične energetske strategije 
za Slovenijo, ki bo temeljila na znanosti in strokov-
no utemeljenih dejstvih.

Nosilec projekta je zavod RAZ:UM (Raziskovalno, 
razvojno in umetniško središče Univerze v Maribo-
ru), strokovno in finančno podporo projektu zagota-
vlja Britansko veleposlaništvo v Ljubljani.

Projekt EN-LITE je zastavljen mednarodno, saj gre 
za sodelovanje med Britanskimi veleposlaništvi v 
Ljubljani, Zagrebu in Budimpešti. Tako je tudi prof. 
MacKay svojo pot iz Ljubljane v sredo nadaljeval v 
Zagreb in Budimpešto. 

Nadaljevanje projekta bo konec letošnjega leta, ko 
bo izšel prevod knjige prof. MacKaya v slovenski 
jezik (Trajnostna energija – brez razgretega ozra-
čja), in naprej februarja 2014, ko v Mariboru na-
črtujejo niz EN-LITE dogodkov z mednarodno 
udeležbo. Med drugim delavnice, na katerih bodo 
strokovnjaki in odločevalci sodelovali z drugimi de-
ležniki (študenti, nevladne organizacije, mediji) iz 
Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Velike Britanije. 

Kot poudarja prof. dr. Dean Korošak, direktor 
zavoda RAZ:UM, je projekt zastavljen dolgoroč-
no. »Glede na dogovore in zaključke udeležencev 
na dogodkih, ki jih načrtujemo februarja prihodnje 
leto, želimo vzpostaviti aktivno mednarodno EN-LI-
TE skupnost. Ta skupnost bo spremljala in se odzi-
vala na dogajanja na področju energetike ter spod-
bujala energetsko ozaveščene razprave v medijih 
in javnosti,« razlaga Korošak in dodaja, da so pro-
jekt doslej že podprle tiste slovenske organizacije in 
gospodarske družbe, ki se zavedajo pomena reali-
stičnih, trajnostnih, nizkoogljičnih energetskih stra-
tegij in odločitev. To so Direktorat za energijo pri Mi-
nistrstvu za infrastrukturo in prostor; ELES, d.o.o, 
sistemski operater prenosnega elektroenergetske-
ga omrežja; Borzen, organizator trga z električno 
energijo, d.o.o.; Eko sklad, slovenski okoljski javni 
sklad; GEN energija, d.o.o., in Elektro Maribor, pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.

Proizvodnja električne energije 
v Sloveniji

a) jedrska elektrarna –  37,7 %
b) termoelektrarne –  31,7 %
c) hidroelektrarne –  29,3 % 
d) sončne in vetrne – 1,3 %
vir: www.stat.si

Električna energija je ena temeljnih dobrin sodob-
ne družbe, zanesljivost oskrbe z električno energijo 
pa je ključni dejavnik ekonomskega razvoja in bla-
gostanja državljanov. V Sloveniji proizvajamo ele-
ktrično energijo na več načinov, ki se medsebojno 
dopolnjujejo. Trije glavni viri so jedrska energija, fo-
silna goriva (premog, nafta, plin) in vodna energija. 
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Kot pojasnjuje vodja projekta HE Kr-
ško na Infri Anton Vetrih, je v sklo-
pu izgradnje protipoplavne zaščite ob 
gradnji HE Krško trenutno v teku izgra-
dnja protipoplavnega zidu v Krškem. 
Slednji bo omogočil varovanje mesta 
Krško pred visokimi vodami in tako za-
gotovil poplavno varnost. Seveda je v 
času gradnje izveden obvoz, ki pred-
stavlja manjšo oviro v prometu, zato 
občane prosi za razumevanje pri more-
bitnih zastojih. Gradnja se je sicer pri-
čela v mesecu juliju, do konca avgusta 
je bil zgrajen obvoz ob gradbišču, tre-
nutno se izvajajo dela armirano-beton-
skih pilotov, pričenja pa se z izgradnjo 
dela protipoplavnega zidu od Zatona do 
uvoza na Dalmatinovo ulico. Po izgra-
dnji zidu bodo, kot pojasnjuje Vetrih, 
pristopili še k izgradnji nove trase ceste 
in spremljajočih ureditev (pločnik itd.). 

Istočasno se na tem območju srečuje-
jo tudi z ureditvami, katerih investitor 
je Občina Krško, zato se oba investitor-
ja trudita usklajevati aktivnosti izgra-
dnje. Gradbišče je organizirano tako, 
da v primeru visokih voda ne predsta-
vlja povečanega tveganja oz. povečane 
poplavne nevarnosti. Gradnja bo pred-
vidoma trajala do aprila 2014.

Hkrati še vedno poteka nadvišanje ce-
ste G1-5 od HE Krško proti Guntam, 
ki prehaja v zaključno fazo. V kolikor 
bodo vremenski pogoji ustrezni, bodo 
poskušali projekt zaključiti še v leto-
šnjem letu. Pri zaključevanju del pri-
haja do krajših ročnih usmerjanj pro-
meta, zato prosijo voznike za strpnost 
in razumevanje, saj bo po končani iz-
gradnji promet potekal bolj varno, ce-
sta pa ne bo več poplavno ogrožena.
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V Krškem gradijo 
protipoplavni zid
Glavnina aktivnosti javnega podjetja Infra d.o.o., ki je ob gradnji hidroelektrarn na spodnji Savi zadolženo za izgradnjo spremlja-
joče infrastrukture, je trenutno usmerjena v gradnjo infrastrukture pri HE Krško oz. v projekt urejanja Zatona. 

Urejanje Zatona

PROIZVODNJA – OKTOBER 2013 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – OKTOBER 2013

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 KOEL 6 - 82 400 3 100 0 2

PB5 ZP 1 - 116 300 11 100 0 0

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
316.950 4 3

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

ČATEŽ OB SAVI – V Termah Ča-
tež je 23. in 24. oktobra po-
tekala poslovna konferenca z 
naslovom Mednarodno pove-
zovanje lokalnega podjetni-
štva, ki jo je organiziral Urad 
Vlade RS za Slovence v zamej-
stvu in po svetu v sodelovanju 
z GZS Območno zbornico Po-
savje, Krško, Območnimi obr-
tno-podjetniškimi zbornicami 
iz Posavja in RRA Posavje. Kot 
je za Posavski obzornik pove-
dal Darko Gorišek, direktor 
GZS Območne zbornice Po-
savje, Krško, je bil poudarek 

Konferenca kot priložnost za mednarodno povezovanje
konference na možnostih in-
ternacionalizacije lokalnega 
podjetništva, torej mednaro-
dnega sodelovanja in povezo-
vanja letega. Na konferenci 
so bili poleg podjetnikov iz 
Slovenije, predvsem iz Po-
savja, prisotni tudi slovenski 
podjetniki, ki delujejo zunaj 
Slovenije, zamejske gospo-
darske organizacije ter pred-
stavniki pristojnih slovenskih 
ustanov, ki delujejo v Italiji, 
na Madžarskem, v Avstriji in 

državah na območju nekda-
nje Jugoslavije. Kot je pou-
daril Gorišek, je to predvsem 
podpora malemu podjetni-
štvu, ki v sodelovanju z raz-
ličnimi ustanovami in orga-
nizacijami lahko pride na 
omenjene trge. V okviru kon-
ference so imeli mali podje-
tniki v Posavju, ki želijo priti 
na te trge, možnost dobiti po-
drobne informacije v t. i. B2B 
(BusinesstoBusiness) sreča-
njih oz. konkretnih srečanjih 

predstavnikov podjetij. Na 
konferenci je bilo sicer naj-
več pozornosti namenjene 
podjetništvu v državah z ob-
močja nekdanje Jugoslavije. 
Prvi dan je minil v znamenju 
predstavitev gospodarskih in 
drugih ustanov iz Slovenije, 
izven naših meja ter iz za-
mejstva oz. zdomstva. Drugi 
dan pa so se udeleženci kon-
ference odpravili na ogled po-
savskih podjetij.
 R. Retelj

Udeleženci dvodnevne poslovne konference o internacio-
nalizaciji lokalnega podjetništva

Sreča se je nasmehnila 
gospodu Jožetu iz Brezjega

Komunala Brežice d.o.o. je svojo predstavitev v sklopu 
sejma POK 2013 zaključila z nagradnim žrebanjem. 

Obiskovalci so v času sejma na razstavnem prostoru Ko-
munale Brežice d.o.o. prejeli nasvete in informativno gra-
divo o malih komunalnih čistilnih napravah, pravilnem 
ločevanju odpadkov in okolju prijaznem ravnanju ter se 
posladkali z mini čokoladicami. Med najmlajše obiskoval-
ce so razdelili miniaturne zabojnike za svinčnike in pisala, 
ki so na otroška usta privabili hvaležne nasmehe. 
Zadnji dan sejma, 20. oktobra 2013, pa je Komunala Bre-
žice d.o.o. organizirala nagradno žrebanje, na katerem so 
podelili 5 priročnih stiskalnic za stiskanje odpadnih pla-
stenk in 5 uporabnih posod za biološke odpadke – tako 
imenovanih organkov. Kot so obljubili, je bila izžrebana 
tudi glavna nagrada, ki spodbuja okolju prijazno prema-
govanje razdalje: to je sodobno cestno kolo. Srečni lastnik 
novega kolesa je postal gospod Jože Barkovič iz Brezjega. 

V Komunali Brežice vsem nagrajencem še enkrat iskreno 
čestitajo in se zahvaljujejo obiskovalcem, ki so se ustavili 
na njihovem razstavnem prostoru. 
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Komunala
Brežice d.o.o.

Pogled na nadvišanje ceste G1-5
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Kam v Posavju?
Četrtek, 7. 11. 

• ob 17.00 v OŠ Adama Bo-
horiča Brestanica: odprtje 
razstave literarno likovnega 
natečaja „Na obisku pri Ju-
riju Dalmatinu“ in podelitev 
Dalmatinovih značk

• ob 18.00 v KD Krško: igra-
no-lutkovna predstava za 
otroke „Volk in kozlička“, 
za rumeni abonma in izven

• ob 18.00 v MC Krško: pre-
davanje Alenke Gliha o 
transcendentalni meditaciji 

• ob 18.00 v sejni sobi A Ob-
čine Krško: predavanje dr. 
med., univ. dipl. biol. in 
zdravnika homeopata Živa-
na Krevela „S homeopatijo 
do zdravja“ 

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
predavanje Alenke Rebula 
„Koraki do vere vase  išči-
mo svoj navdih in moč, da 
ga uresničimo“ 

• ob 18.00 na Kerinovi do-
mačiji na Ardru: ličkanje 
koruze

• ob 18.00 v učilnici 2 MC 
Brežice: tečaj arhitektur-
nega risanja; info in prija-
ve na slacek.valentin@gma-
il.com ali 041 667 591

• ob 19.30 v Domu XIV. divizi-
je Senovo: premierna upri-
zoritev igre „Dekliščina“ v 
izvedbi gledališke skupine 
DKD Svoboda Senovo

Petek, 8. 11.

• ob 17.00 v Mencingerje-
vi hiši v Krškem: Fotografi-
ja brez fotoaparata III  iz-
delovanje kamere obskure; 
potrebna je predhodna pri-
java na kud.liber@gmail.
com najkasneje do četrtka, 
7. 11., cena delavnice: 15 €

• ob 18.00 v Hotelu City Kr-
ško: predavanje o uporabni 
modrosti staromehiških ša-
manov in magične kretnje; 
obvezna prijava na 040 663 
059 ali dvodlan@gmail.com

• ob 19.00 v Domu kulture 
Brežice: premiera plesne 
predstave hip hop plesne 
skupine Alter Ego (Plesno 
društvo Imani) z naslovom 
„Svet praznih obljub“

• ob 19.30 v Domu XIV. divi-

zije Senovo: repriza premi-
erne uprizoritve igre „Dekli-
ščina“ v izvedbi gledališke 
skupine DKD Svoboda Senovo

• ob 20.00 v MC Krško: poto-
pisno predavanje Anje Str-
gar „Uganda, neprecenlji-
va izkušnja“

Sobota, 9. 11.

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj – živalski vrt

• od 10.00 do 13.00 in od 
14.00 do 17.00 v Informacij-
skem središču GEN v Vrbi-
ni: sobotne delavnice „Ra-
dioaktivnost v medicini in v 
vsakdanjem življenju“

• ob 16.30 na dvorišču Gosti-
šča Pohle v Brestanici: mar-
tinovanje

• ob 17.00 v MC Brežice: vin-
tage večer z Zelenimi zajci

• ob 18.00 v športni dvora-
ni OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško: 7. tradicionalni Marti-
nov koncert Tonija Sotoška 
in 20letnica poučevanja 
harmonike

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija „Sleparja v krilu“, za 
modri abonma in izven

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Black Diamond, 
Bottomline in Firespit

Nedelja, 10. 11. 

• ob 11.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: javno vodstvo 
po prenovljeni Viteški dvo-
rani, vodi umetnostna zgo-
dovinarka Oži Lorber, vstop 
prost

• ob 16.00 v KS Zdole: mar-
tinovanje po kleteh

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
Tajska pravljica  ponovitev 
letnega koncerta Mešanega 
pevskega zbora Viva Brežice

• ob 18.00 v dvorani Glasbe-
ne šole Krško: koncert Ari-
stela Škrbića ter pogovor o 
študiju in življenju v Angliji 
„Kdaj prideš domov?“

Ponedeljek, 11. 11.

• od 10.00 do 18.00 v Mestni 
hiši Brežice: Martinov teden 
(vsak dan do 16. 11.)

• ob 18.00 v Hotelu City Kr-

ško: skupinsko zdravljenje 
s ponovno povezavo in me-
ditacija (rebirthing); obve-
zna prijava na 040 663 059 
ali dvodlan@gmail.com

• ob 19.30 v MC Krško: film-
ski večer FKK

Torek, 12. 11.

• ob 18.00 v MC Krško: Xbox 
turnir – Fifa 14

• ob 19.30 v avli KD Krško: 
koncert Mateje Arnež Vol-
čanšek – sopran in Janka 
Volčanška – bas ob spre-
mljavi Darje Mlakar – kla-
vir, iz cikla Akustika

Sreda, 13. 11.

• ob 10.00 pred Mestno hišo 
Brežice: Martinov pohod na 
Šentvid

• ob 16.00 v računalnici MC 
Brežice: Indesign začetni 
tečaj; info in prijave na 
info@bizidan.com ali 040 
870 458 (še 14. in 15. 11.)

• ob 18.00 v Hotelu City Kr-
ško: dokumentarni film Ma-
trica življenja in možnost 
občutenja novih frekvenc; 
obvezna prijava na 040 663 
059 ali dvodlan@gmail.com

Četrtek, 14. 11.

• ob 10.00 v MC Brežice: po-
svet Modrega Posavja: ne-
vladniki na stičišču s podje-
tništvom; prijave na tjasa.
penev@prstan.eu ali 070 
550 395

• ob 17.00 v dvorani MC 
Brežice: otroška lutkovna 
predstava „Pošastozavri in 
jabolko spora“

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: multime-
dijsko potopisno predava-
nje „Sedemletna pot“

Petek, 15. 11.

• od 16.00 do 18.00 v MC Kr-
ško: dan odprtih vrat – ume-
tniška, fotografska, glasbena 
in kuharska delavnica; prija-
ve do 14. 11. na robi@mckr-
sko.si

• ob 16.00 v MC Brežice: vi-
deodelavnica; info in obve-
zna prijava do 13. 11. na 
lija.info@gmail.com ali 031 
803 599

• ob 17.00 v mali dvorani KD 
Krško: predavanje prof. dr. 
Aleša Kogoja o demenci „Ko 
spomini obledijo“

• ob 17.00 v konferenčni dvo-
rani hotela Terme Čatež: 
srečanje ob 15letnici de-
lovanja Posavskega in obso-
teljskega društva za boj pro-
ti raku 

• ob 18.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: pogovor 
z novinarjem Boštjanom Vi-
demškom

• ob 18.00 v Hotelu City Kr-
ško: predavanje o pravil-
nem in zdravilnem dihanju; 
obvezna prijava na 040 663 
059 ali dvodlan@gmail.com

• ob 20.30 v klubu MC Breži-
ce: revija slovenskega do-
kumentarnega filma

Sobota, 16. 11.

• ob 10.00 v KD Krško: dr-
žavna proslava ob svetov-
nem dnevu diabetikov

• ob 19.00 v OŠ Leskovec 
pri Krškem: martinovanje 
po starih in novih šegah z 
dramsko sekcijo KD Lesko-
vec, Pihalnim orkestrom Ka-
pele, Ljudskimi godci Flor-
jan, Žensko vokalno skupino 
Iris in ansamblom Č‘belce

• ob 19.00 v večnamenski 
dvorani Term Čatež: kon-
cert Wernerja in legend – 
Džo Maračić Maki, Duško Lo-
kin in Darko Domijan

• ob 22.00 v dvorani MC Bre-
žice: koncert zasedbe Dubi-
oza kolektiv

Nedelja, 17. 11.

• od 14.00 do 19.30 (dva 
odmora) v Gostilni Kmeč-
ki hram v Kostanjevici na 
Krki: predstavitev doku-
mentarnega filma Fenomen 
Bruno Groening  Po sledeh 
"Čudodelnega izcelitelja"  

Ponedeljek, 18. 11.

• ob 18.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: otroška lutkovna 
predstava „Volk in kozlička“

• ob 18.00 v Hotelu City Kr-
ško: skupinsko zdravljenje s 
Ponovno povezavo in medi-
tacija (rekapitulacija); ob-
vezna prijava na 040 663 
059 ali dvodlan@gmail.com

Torek, 19. 11.

• ob 17.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: otroška 
lutkovna predstava „Volk in 
kozlička“

Sreda, 20. 11.

• ob 18.00 v Hotelu City Kr-
ško: dokumentarni film Ma-
trica življenja in možnost 
občutenja novih frekvenc; 
obvezna prijava na 040 663 
059 ali dvodlan@gmail.com

*Prireditve ob prazniku obči-
ne Sevnica so objavljene na 
str. 10.

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

LGM: VOLK IN KOZLIČKA
igrano-lutkovna predstava

četrtek, 7.11., ob 18. uri
za RUMENI ABONMA in izven

 

SLG Celje: SLEPARJA V KRILU
komedija

sobota, 9.11., ob 19.30 uri
za MODRI ABONMA in izven

 

JANKO VOLČANŠEK 
& MATEJA ARNEŽ VOLČANŠEK   

koncert iz cikla Akustika
torek, 12.11., ob 19.30 uri

avla KDK

V Sloveniji je res veliko tistih, ki se na osnovi izdanega visokošolskega 
dokumenta ali pa iz kakšnega drugega upravičenega ali pač 
neupravičenega razloga oklicujejo za intelektualca in tako dobimo 
napihnjeno množico takšnih, ki bi naj bili po kriterijih, ki takšnemu sloju 
navidezno zadostujejo, razgledani, razmišljujoči, odgovorni, humani, 
ustvarjalni, strpni in marsičesa vešči. Tudi branja. Kajti branje krepi in 
širi vse naštete atribute. Ne sicer branje česarkoli, malce kritičnosti in 
oblikovanega okusa je vendarle potrebno. Je pa res, da - tako kot vsakršno 
naše delovanje - tudi branje terja odločitev. Če bi vprašali knjižničarje, po 
čem se ljudje ločijo med seboj, je odgovor jasen: po tem, kaj berejo. 
Založniki se dobro zavedajo, da jim kruh odmerja glavnina množice, ta 
pa je običajno nekritična, nezahtevna, lenobna in vodljiva. Na tem mestu 
vstopamo knjižničarji, ki se trudimo bralce prebujati tako, da jim izbrano 
podajamo tiste naslove, ki jih na lestvicah najbolj branih knjig običajno 
ni najti. Naš namen v tej zgodbi je torej več kot zgolj všečen. Ob svojem 
tovrstnem naporu se zavedamo tudi, da dva ne moreta brati enako in da 
se knjiga pomnoži tolikokrat, kolikor je njenih bralcev, vsak od njih pa 
vsebino gnete s svojimi očmi, ji pomen dopolnjuje s svojim dojemanjem 
in različnimi pričakovanji. Ali sta bila naš izbor in svetovanje dobra ali ne, 
je torej glede na različnost bralcev relativno ugibanje, ki pa našega truda 
ne zamaje. Da bi združili paleto posavskih knjižnic, brežiške, krške in 
sevniške, ki so si po svojem poslanstvu in temeljnih nalogah enake, sicer 
pa v odtenkih vendarle različne, smo knjižničarji že tretje leto zapored 
spojili svoje bralne poglede in okuse ter združeni pristopili k projektu 
Posavci beremo skupaj, ki ga vsakoletno zaključujemo v mesecu 
novembru. Tokrat bomo našteli nekaj več kot šestdeset bralcev, ki nam v 
zvesto sledijo, nam zaupajo, vztrajajo, z nami delijo svoja mnenja in nas 
podpirajo. Tiste, ki še berete knjige s predlaganega seznama, pozivamo, 
da svoje kazalke oddate do 20. novembra, vsi pa ste vljudno vabljeni, da 
se nam pridružite na zaključnih srečanjih, kjer boste najzvestejši bralci 
prejeli tudi knjižne nagrade. Naši literarni gostje bodo:

CIRIL ZLOBEC
četrtek, 21. novembra, ob 18.00 uri v Knjižnici Sevnica

VLADO ŽABOT
petek, 22. novembra, ob 18.30 
v Valvasorjevi knjižnici Krško

EVALD FLISAR
četrtek, 5. decembra, ob 18. uri v Knjižnici Brežice

Zahvaljujemo se Zavodu Neviodunum za medijsko podporo projekta 
prav tako pa tudi vsem bralcem za sodelovanje in zaupanje.

Bližamo se zaključku 
bralnega projekta Posavci beremo skupaj

Bralni projekt 
posavskih knjižnic v letu 2013

KRŠKO - Vse do konca letošnjega leta bo v krški Galeriji na 
ogled razstava Človek človeku žival avtorja Borisa Beje iz 
Ljubljane. Kot je 22. oktobra na otvoritvi 27-letnega ki-
parja predstavila zbranim obiskovalcem kustosinja Nina 
Sotelšek, je letos ob zagovoru diplomskega dela na smeri 
kiparstvo prejel Prešernovo nagrado in tudi najvišjo na-
grado za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe Javne-
ga sklada RS za razvoj kadrov in štipendiranje.

Boris Beja, avtor mlajše ge-
neracije kiparjev, po rodu iz 
Trbovelj, deluje v umetniških 
krogih, saj poleg lastne ume-
tniške prakse deluje kot orga-
nizator razstav ter pisec o so-
dobni umetnostni produkciji. 
Projekt z naslovom Človek člo-
veku žival je začel nastajati v 
minulem letu in se razvil v pro-

storsko predstavitev, narejeno posebej za Galerijo, saj obisko-
valec ob vstopu vanjo zakoraka preko talne lasne instalacije 
in tako postane del danega umetnostnega okolja. Tega nad-
grajujejo Bejeve instalacije na stenah in kažejo na kolektiv-
no družbo, v kateri se gibljemo posamezniki. „Lasni objekti, 
sestavljeni iz živalskih kož in človeških las, predstavljajo vse 
vpete v sistemu, kjer delimo skupno usodo gospodarske, poli-
tične, ekonomske in eksistencialne krize. Lasje kot konstruk-
tivni element umetniških del so mnogoplastno interpretativ-
no sredstvo, saj nosijo tako kulturne kot simbolne pomene 
ter nevidne osebne zgodbe,“ je dejala Nina Sotelšek in izpo-
stavila, da pomen las ni univerzalen, saj ta definira spol, sta-
rost, lahko socialni status, zdravstveno stanje in posamezni-
ka označujejo tako kot njegov govor, oblačila ali vonj. Tudi 
naslov razstave je lahko dvosmeren, saj je žival lahko v vlo-
gi plenilca ali plena, v prenesenem pomenu pa je v tej vlo-
gi tudi človek. Beja torej preko naslova in samega dela, je še 
povedala kustosinja, opozarja na marginalizirane skupine, ki 
jih proizvaja vsakdanjost, to so žrtve vojn, genocida, spolnih 
zlorab, psihičnega nasilja, gospodarstva idr. B. Mavsar 

Človek človeku žival 

BREŽICE – Z uličnimi nastopi učencev se je 25. oktobra za-
ključil 14. mednarodni UNESCO tabor Premikamo meje, ki 
vsako leto poteka na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece. Tema le-
tošnjega tabora je bila „Viva La Musica“, zato so tudi ulični 
nastopi pred brežiško občinsko stavbo minili povsem v zna-
menju glasbe in plesa. Kot je povedala ravnateljica pišeške 

šole Nuška Ogorevc, so ves teden ustvarjali na temo glasbe, 
peli, igrali, plesali in se družili s 30 gostujočimi udeležen-
ci tabora iz 17 šol iz Posavja, Dolenjske, Bele krajine, Hrva-
ške in Srbije. Zadnji dan pa so prišli v središče Brežic, da bi 
pokazali, kaj so v teh dneh ustvarili. Udeležence tabora je 
pozdravil tudi brežiški župan Ivan Molan in se jim pridružil 
v nekaj plesnih točkah.  R. R.

Boris Beja in Nina Sotelšek

„Flash mob“ v središču Brežic

Udeleženci tabora so v svojih nastopih pokazali veliko 
spretnosti.
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI – 1.A DRL
Rezultati – Krško : Gorenje 24:35, 
Ormož : Sevnica 27:25, Celje : Kr-
ško 39:21, Sevnica : Trebnje 25:19
Lestvica  1. Gorenje Velenje 18, 
6. Sevnica 8, 12. Krško 2

ČLANI – 1.B DRL
Rezultati – Grosuplje : Dobova 
21:29, Radeče : Cerklje 19:27
Lestvica  1. Slovenj Gradec 10, 5. 
Dobova 6, 9. Radeče 4 

ČLANI – 2. DRL
Rezultat – Ajdovščina : Brežice 30:31
Lestvica  1. Rudar Trbovlje 10, 4. 
Brežice 8

MLADINCI - 1. SRL
Rezultat – Krško : Celje 23:37
Lestvica – 1. Ribnica 9, 12. Krško 2

MLADINCI – 2. SRL – CENTER
Rezultati – Brežice : Sevnica 28:21, 
Metlika : Dobova 32:41
Lestvica – 1. Črnomelj 8, 2. Sevnica 
8, 5. Brežice 6, 7. Dobova 2

ČLANICE – 1.B DRL
Rezultat – Burja Škofije : Brežice 
20:27
Lestvica – 1. Ljubljana 10, 3. Bre-
žice 10

NOGOMET
ČLANI - 2.SNL
Rezultati  Krško : Dob 0:1, Alumi-
nij : Krško  2:1 (Urbanč 11m)
Lestvica  1. Dob 34, 7. Krško 15

ČLANI - MNZ CELJE
Rezultati  Kozje : Krško B 0:2 (Bu-
čar, Vrčko), Radeče : Vojnik 5:1 
(Berger, Špiler, Ribič S., Ribič N., 
Pukl)
Lestvica  1. Krško B 22, 4. Rade-
če 14

MLADINCI & KADETI – 2. SNL VZHOD
Rezultati SKL  Jarenina : Krško 1:1, 
Krško : Šmartno 5:0, Lestvica SKL – 
1. Drava 30, 3. Krško 28

Rezultati SML – Jarenina : Krško 0:2, 
Krško : Šmartno 3:2, Lestvica SML – 
1. Krško 33
Skupna lestvica SKL/SML  1. Kr-
ško 61

MALI NOGOMET
ČLANI 1. SFL
Rezultat – Litija : Sevnica 6:0
Lestvica – 1. Opast Kobarid 12, 3. 
Sevnica 8

MLADINCI – U21 VZHOD
Rezultati  Litija : Sevnica 5:4, Sev-
nica : Brezje 5:2
Lestvica  1. Litija 9, 3. Sevnica 6

MLADI – U18 SKUPINA A
Rezultati  Oplotnica : Sevnica 4:3, 
Sevnica : Celje 2:2
Lestvica  1. Oplotnica 6, 3. Sev-
nica 1

ODBOJKA
ČLANICE – 3. DOL - CENTER
Rezultat – Kočevje : Brestanica 0:3 
(22:25, 23:25, 23:25)
Lestvica  1. Kostak Elmont Bre-
stanica 6

ČLANI – 3. DOL - ZAHOD
Rezultati – Žirovnica Bled : Kosta-
njevica 2:3 (25:18, 21:25, 20:25, 
25:20, 11:15)
Lestvica – 1. Triglav Kranj II 9, 2. 
Kostanjevica na Krki 7

KOŠARKA
ČLANI – 3. SKL
Rezultat – Pingvini Ljubljana : Kr-
ško 51:76
Lestvica – 1. Konjice 4, 3. Posav-
je Krško 3

ČLANI - 4. SKL
Rezultat – Posavje Sevnica : Vrani 
Vransko 80:73

MLADINCI – 2. SKL – VZHOD1
Rezultat – Krško : Kolpa Črnomelj 
60:55
Lestvica – 1. Posavje Krško 7

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!

petek, 15. 11. 2013, od 16.00 do 18.00
DAN ODPRTIH VRAT V MC KRŠKO 
Umetniška, fotografska, glasbena in kuharska delavnica.

Vabljeni mladi stari od 12. do 19. let. 
Delavnice so za udeležence brezplačne.

Prijave zbiramo do 14. 11. 2013 po e- pošti na: robi@mc-
krsko.si.

LJUBLJANA, POSAVJE – Vse več je Posavcev, ki si svoj pro-
sti čas krajšajo s tekom. Ob atletskih klubih iz Sevnice in 
Brežic, triatlonskih klubih iz krške občine ter atletskih šo-
lah, namenjenih mladim, za vse številčnejšo tekaško ak-
tivacijo skrbijo tudi rekreativne tekaške skupine in v za-
dnjem času razraščene rekreativne steze širom Posavja. 

Vse naštete atletske organizacije Posavja pa so »krive«, da 
je ob vse bolj številčnih posavskih tekačih in rekreativnih pri-
reditvah vse številčnejša udeležba tudi na največji rekrea-
tivnotekaški prireditvi v Sloveniji – ljubljanskem maratonu. 
Letos že 18. ljubljanski maraton po vrsti je privabil rekordno 
število tekačev. Na dvodnevni prireditvi, namenjeni vsem ge-
neracijam tekačev, se je zvrstilo kar 19.335 tekačev, od tega 
na nedeljski »maratonski« dan kar 12.795. Koliko je bilo iz-
med njih posavskih tekaških navdušencev, lahko le ugibamo, 
med sodelujočo množico pa je možno kar pogosto naleteti na 
kakšen poznan obraz iz posavskih tekaških stez. 
Naj omenimo najbolj izpostavljene posameznike na daljših 
tekaških preizkušnjah. Na 21 km sta se vrhu približala Jaro-
slav Kovačič z 1:16.42 in Boštjan Vimpolšek z 1:18.50 na 16. 
in 33. mestu med skoraj 4.000 tekači. V kraljevski discipli-
ni na 42 km pa sta posavski tek z odličnim časom za rekrea-
tivce zastopala Marko Flajšman z 2:49.02 in Miran Abram z 
2:54.40 na 24. in 37. mestu v absolutni konkurenci. 
 Luka Šebek

Številni Posavci na ljubljanskem 
maratonu SEVNICA - V KMN Sevnica nadaljujejo uspešen preboj med 

najboljše slovenske ekipe v malem nogometu. Organizaci-
jo dela zgledno dvigujejo na vedno višji nivo, tako pri de-
lovanju članske ekipe, ki letos tekmuje v 1. SFL, kot pri 
mladih, ki so v lanskem letu osvojili naslov državnih prva-
kov v konkurenci do 21 let.

Ob napredovanju članske ekipe v 1. SFL se je seveda posta-
vljalo vprašanje konkurenčnosti na višjem nivoju. Ekipo, ki je 
ponovno vodena pod taktirko uspešnega trenerja Mitje Jon-
teza, so ob lanskih uspešnih igralcih še dodatno okrepili. V 
prvih krogih so bili napadalno najbolj izpostavljeni novinca 
Mehić in Škorić ter staroselca Grigić in Kurtić ob zaneslji-
vem vratarju Govekarju. Ekipa trenutno drži nepričakovano 
visoko 3. mesto na lestvici, uvrstili so se tudi med najboljših 
osem ekip v tekmovanju za slovenski pokal. Najbolj izposta-
vljeni tekmi v dosedanjem delu prvenstva sta vsekakor viso-
ka zmaga doma s kar 7:0 v drugem prvenstvenem krogu proti 
ekipi iz Dobovca in krog za tem še gostujoča zmaga v Tolminu.
 
V Sevnici so tako sicer nestrpno pričakovali tekmo proti dr-
žavnim prvakom iz Litije v preteklem vikendu, a se ni izšlo po 
načrtih, saj so zabeležili prvi poraz v sezoni z občutno razli-
ko. Nekateri mladi igralci so občasno še preveč impresionira-
ni nad ekipami, ki nekaj pomenijo v slovenskem futsalu, kar 
pa je le del odraščanja napredujoče posavske vrste. Časa za 
objokovanje v sevniškem klubu ni, saj že v petek prihaja v 
sevniško dvorano nov izziv, trenutno vodilna ekipa na lestvi-
ci Oplast iz Kobarida, in lahko pričakujemo vse bolj številč-
no podporo s tribun.
 Luka Šebek

KMN Sevnica uspešno v prvi ligi

LESKOVEC PRI KRŠKEM  Športno društvo Plavalček iz Leskov-
ca pri Krškem že drugo šolsko leto izvaja plavalne treninge 
za osebe s posebnimi potrebami. Trenutno sta izoblikovani 
dve skupini vadečih, in sicer otroci s posebnimi potrebami, 
za katere je organizirano plavanje dvakrat tedensko v popol-
danskem času, ter invalidne, gibalno ovirane osebe, ki va-
dijo v večernih urah, oboji v bazenu OŠ Jurija Dalmatina. V 
društvu, ki ga vodi Tatjana Lapuh, si prizadevajo in opozar-
jajo na potrebo po večji vključenosti invalidnih oseb v špor-
tne aktivnosti na lokalni ravni, v ta namen pa so 19. oktobra 
v leskovški osnovni šoli organizirali tudi okroglo mizo Promo-
cija športa invalidov. Predavanje in pogovor sta vodila doc.
dr. Boro Štrumbelj in mag. Branko Mihorko.
 ŠD Plavalček/B. M. 

Za večjo športno aktivnost 
oseb s posebnimi potrebami

Del posavskih tekačev v Ljubljani

Šport v Posavju
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Ana Peruci, Senovo – dečka,
• Irenca Krese, Sevnica – 

dečka,
• Blažka Udovč, Orehovo – 

deklico,
• Alenka Mihelin, Mostec – 

deklico,
• Katja Levstik Žgalin, 

Brežice – deklico,
• Elzane Rushani, Senovo – 

dečka,
• Simona Slak, Brežice – 

deklico,
• Maja Cirnski, Tržišče – 

deklico,
• Andrea Zalezina, Sevnica 

– deklico,
• Floriana Morina, Krško – 

dečka,
• Petra Knez, Zdole – 

deklico,
• Katja Kozole, Krško – 

dečka,
• Urška Šebat, Tržišče – 

deklico,

• Dominik Jazbec in 
Andrejka Mlakar, oba iz 
Brezovske Gore. 

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 epošti 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).

Janez Baloh iz Zgornjega Tuhinja pri Kamniku in Li-
dia Lapuh iz Avstralije (po rodu iz Bistrice ob Sotli), 
31. avgust 2013, grad Podsreda (Foto: Ivan Lapuh)

rojstva

poroke

moja poroka
• Damjana Rangus, 

Jablance – dečka,
• Lilijana Hudorovič, 

Kerinov Grm – dečka,
• Marta Zobec, Log – dečka,
• Nataša Pirc, Velika vas pri 

Krškem – dečka,
• Monika Zidar, Gaj – dečka,
• Simona Brili, Brezje pri 

Dovškem – dečka,
• Maja Kostevc, Pavlova vas 

– deklico,
• Sara Unetič, Veliko 

Mraševo – deklico,
• Karmen Kopinč, Dobova – 

dečka,
• Renata Jurkas, Dobova – 

deklico,
• Barbara Šurbek Voglar, 

Dolenje Skopice – deklico.

ČESTITAMO!

ZABUKOVJE PRI RAKI  26. sep-
tembra je 90. rojstni dan pra-
znoval Jakob Opalk iz Zabukov-
ja pri Raki. Jakob se je rodil kot 
najstarejši izmed šestih otrok. 
Ob rani izgubi matere je oče-
tu pomagal skrbeti za mlajše 
brate in sestri. Jakob je svo-
je življenje preživel na domači 
kmetiji, kjer je pridno kmeto-
val s svojo ženo Fani. V zakonu 
sta se jima rodila sin in hči. Lju-
dje ga dobro poznajo po žga-
njekuhi in njegovemu motorju. 
Jakobu zdravje še vedno dobro 
služi in sam se rad pohvali, da 
se počuti še zelo čilega. Vsak 
dan prebira časopis brez očal, 
pa tudi palice se nadvse rad 

otepa. Rad se sprehaja, še raje pa klepeta s prijatelji in znan-
ci. Visok jubilej je preživel v družbi otrok in vnukov, ob tej pri-
ložnosti pa so ga obiskali tudi predstavniki Krajevne skupno-
sti Raka, Društva upokojencev Raka, Društva izgnancev Raka 
in Rdečega križa Raka ter mu zaželeli še veliko zadovoljnih in 
zdravih let. Jakobu vse najboljše!  M. Živoder

PAVLOVA VAS – Pred hišo Milana in Marije Bračun v Pavlo-
vi vasi so se v zadnjem mesecu ustavljali mimoidoči, da 
bi videli razstavljene buče na vrtu ob hiši. Skoraj cel ok-
tober vsako leto Bračunov vrt postane pravo malo kralje-
stvo buč, ki se iz povsem navadnih pridelkov spremenijo 
v skorajda živa bitja. Za njihovo popolno preobrazbo je 
najzaslužnejša gospa Marija, ki pravi: „Buča dobi pri me-
ni smisel, ko ji dam dušo, torej, ko dobi oči, in se lahko z 
njo pogovarjaš.“ Letošnja razstava buč je imela naslov 
„Jesen na obisku“, med drugim pa so jo sestavljali tudi 
„kožehači“, poleg katerih sta se postavila zakonca Bračun 
in ki v pišeškem narečju pomenijo ličkarje koruze. R. R.

Pri 90-ih se otepa palice

90-letnik Jakob Opalk

PRIREDITVE 
V MESECU NOVEMBRU

 
PRAVLJIČNE URICE

• v torek, 19. novembra 2013, ob 17. uri
• v Izposojevališču Krmelj

• v sredo, 20. novembra 2013, ob 17. uri
• v Knjižnici Sevnica 

Razstava fotografij
Franci Šeško (1960 – 2011)

• od 7. novembra do 5. decembra 2013

Predavanje Ptice stalnice v naših krajih

• v sredo, 13. novembra 2013, ob 18. uri,
predava Ivan Cajner

Teden brezplačnega prvega vpisa novih članov

• od ponedeljka, 18. novembra,
• do sobote, 23. novembra 2013

Odprtje Modre police
v Zdravstvenem domu Sevnica

• v ponedeljek, 18. novembra 2013, ob 10.30
Knjižnica Sevnica in Zdravstveni dom Sevnica, gost Toni Gašperič

Zaključek projekta Posavci beremo skupaj

• v četrtek, 21. 11. 2013, ob 18. uri,
literarni večer s pesnikom Cirilom Zlobcem

HODIM, TOREJ SEM!
V 30 dneh po Slovenski planinski poti 

(potopisno predavanje)

• v četrtek, 28. novembra 2013, ob 18. uri,
predava Pia Peršič

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 
Vljudno vabljeni!

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Tatjani Kotnik, Cesta na Roglo 11, 
3214 Zreče. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 

ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (7.) Ans. LOJZETA OGOREVCA  
   Lojzetovih 40 glasbenih
 2. (1.) Ans. MODRIJANI  Povej
 3. (2.) Ans. BITENC  Na znano cesto stopi 
 4. (3.) Ans. NEMIR  Da bi nekdo
 5. (6.) Ans. NAPEV  V vetru je tvoj glas
 6. (5.) Ans. SMEH  Brez tebe
 7. (4.) Ans. ŠTRAJK  Zapleši
 8. (8.) Ans. POLJANŠEK Tvoja trma
 9. (10.) Ans. PETKA  Give me five
 10. (.) Ans. ŠTAJERSKI FAKINI  Samski fant

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Smehovci - Brez tebe

Kupon št. 179
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, 9. november, ob 17. uri

Znova se nam je oglasil naš 
zvesti bralec Jernej z Zdol 
in nam prinesel zgornji "ka-
pitalni" primerek črne red-
kve, ki pa je zrasla na nji-
vi v okolici Anž. Ur. 

TERME ČATEŽ 16. november, ob 19.00

IN LEGENDE 
DŽO MARAČIĆ MAKI|DUŠKO LOKIN|DARKO DOMIJAN

SPREMLJEVALNA SKUPINA NOVA LEGIJA 

VEČNAMENSKA 
DVORANA 

SPEKTAKULARNI KONCERT V ŽIVOSPEKTAKULARNI KONCERT V ŽIVO
WWWWWWEEERRRNNNEEERRR

sobota

Prodaja vstopnic: Za nastope in vse informacije kontakt na GSM: 041 70 37 41 www.werner444.com             werner poln profil

format 154 x 216 mm, 156 strani,
 trda vezava, cena: 15,00 €, 

naročila: 07 49 05 780 / 040 634 783, zalozba@posavje.info

Ivan Lapajne: Krško in Krčani
(drugi ponatis)

S Posavskim obzornikom 
na koncert Wernerja in legend

Werner, Džo Maračić Maki, Duško Lokin, Darko Domijan in skupina 
Nova legija bodo združili moči na koncertu v Termah Čatež 

prihodnjo soboto, 16. novembra. Na koncertu bo uživalo tudi 5 bralk ali 
bralcev Posavskega obzornika, izžrebancev, ki bodo pravilno odgovorili 

na tokratno nagradno vprašanje:

Napišite enega izmed hitov Wernerja ali ostalih nastopajočih na koncertu!

Pravilni odgovor in vaše podatke 
(ime, priimek, naslov, za lažje obveščanje lahko tudi telefonsko številko) 

nam do srede, 13. oktobra, pošljite na naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro«
Trg Matije Gubca 3

8270 Krško

Odgovor in svoje podatke pa nam lahko pošljete tudi preko elektronske po-
šte na naslov: nagradna.igra@posavje.info. Nagrajence bomo o prejeti na-
gradi obvestili na posredovane kontakte. Sodelujte in si polepšajte večer z 

Wernerjem in legendami jugoslovanske glasbe.
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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.

Izrekamo iskreno zahvalo sorodnikom, številnim vaščanom, 
prijateljem iz sosednjih vasi za izrečena sožalja, cvetje, sveče, 
darove za sv. maše, hvala Anici, Jožici, Milki, Marici in Ladu za 
vso dobroto. Hvala za obiske v bolnišnici.
Hvala gospodu župniku iz Cerkelj mag. Janezu Žaklju in vsem 
trem sestram za izmoljen rožni venec pri krsti že ob 9. uri. 
Gospodu za lepe besede v cerkvi pri pogrebni maši in pogrebni 
obred na pokopališču ob 15.45 uri popoldne. Hvala gospodu 
Žičkarju za vso skrb lepega pogreba.
Iskrena hvala socialni službi v Krškem. Prisrčna hvala moškemu 
zboru za prelepe žalostinke pod vodstvom zborovodje gospoda 
Mihe Halerja v vežici in ob odprtem grobu.
Prisrčna nepozabna hvala vsem zdravnikom na negovalnem 
oddelku Splošne bolnišnice Brežice, enaka zahvala medicinskim 
sestram za ves trud in nego toliko dni in noči. Prisrčna hvala 
sestri Mileni Srpčič za njen dragoceni čas in vedno prijazne 
pogovore! Hvala še enkrat vsem in za vse.
Za Borisom žalujemo: brat Rajko, sestri Valči in Eli z družinama, 

nečakinja Darinka z družino in sestra Bronislava

BORISA JUREČIČA

ZAHVALA
ob izgubi

Boris, vedno prosil si – domov!
Močno želel si še živeti,

v solzah si me spraševal,
bom moral res umreti?

iz Velikega Mraševega.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
dobrim sosedom, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, darovali 
sveče, cvetje in sv. maše. Hvala tudi osebju Splošne bolnišnice 
Brežice, članom PGD Brestanica, Brestaniškemu oktetu, g. župniku za 
lepo opravljen obred, ge. Margareti Marjetič in g. Boštjanu Železniku 
za besede slovesa ter Gostišču Pohle. Iskrena hvala vsem, ki ste nam 
ob izgubi naše drage mame kakor koli pomagali.

Žalujoči: sinova Jože in Branko ter ostalo sorodstvo

ANICE ČUBER

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

iz Brestanice

Žalujoči: vsi njegovi

MILANA KOZOLETA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v trenutkih žalosti sta-
li ob strani, nam izrekli ustna in pisna sožalja ter darovali cvetje, 
sveče, svete maše in denarno pomoč. 
Zahvala velja vsem dobrim sosedom, kolektivu Tanin, kolektivu Me-
talika, Društvu Ozara ter PGD Zabukovje. Posebna zahvala Lovski 
družini Zabukovje za organizacijo pogreba in da ste našega pokoj-
nika v tako velikem številu pospremili na njegov mnogo prerani 
grob. Zahvala tudi župniku za lepo opravljen pogreb, govornikoma 
gospodu Jožetu Baumkirherju ter gospodu Franciju Špecu za gan-
ljive besede slovesa. Iskrena zahvala tudi gospodu Marku Železni-
ku in pevcem z Rake.

Kako je prazen dom, dvorišče,
naše oko zaman te išče.

Ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih pridnih rok ostaja.

Ob boleči, nenadomestljivi ter mnogo prerani izgubi 
našega dragega moža, očeta, brata in dedija

iz Mrzle Planine 28 pri Zabukovju

ANTONA KORENA

ZAHVALA

Zdaj moraš sam naprej,
tja, kjer ni žalosti, trpljenja,

tja, kjer lažje so poti, in vemo,
da nas čakaš tam med zvezdami.

se zahvaljujemo vsem, ki sočustvujete z nami. Hvala za izrečena 
pisna in ustna sožalja ter misli, ki jih tako zelo potrebujemo. 
Iskrena hvala dr. Francu Božičku za dolgoletno zdravljenje in 
tolažilne besede ob slovesu. Hvala vsem sosedom, sorodnikom 
in dobrim prijateljem. Prisrčna hvala tudi gospe Jožici Špoljar za 
ganljive besede ob odprtem grobu, g. župniku Vladu Leskovarju za 
lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar, pevcem za zapete 
žalostinke, godbenikom za zaigrane pesmi, Društvu upokojencev 
Bistrica ob Sotli, osebju trgovine Hofer Brežice, Prevozništvu Gaj, 
Prevozništvu Babič, nekdanjim šoferjem Viatorja in Gostilni Kocjan 
za postrežbo.
Še enkrat vsem iz srca hvala, tudi tistim, ki jih nismo posebej 
omenili, pa ste našega dragega Antona v tako velikem številu 
pospremili na njegovi prerani zadnji poti.
Žalujoči: žena Marta, sin Toni z ženo Sabino, hči Katarina z mo-
žem Damjanom ter vnuki Rebeka, Klara, Luka, Klemen in Grega

Ob boleči izgubi našega ljubečega moža, 
očeta, tasta, dedka, botra, bratranca, svaka 

ter dobrega soseda in prijatelja

upokojenega šoferja Viatorja iz Orešja na Bizeljskem

DRAGO DEŽELAK

ZAHVALA
V petkovem sončnem jutru je tvojemu srčku, dragi naš atek

za hip zmanjkalo energije in že te več ni med nami. A v našem 
spominu je ostala dobrota tvojega srca, ki pozabiti se je ne da. 
Zahvaljujemo se vsem, ki v teh bolečih trenutkih sočustvujete 
z nami. Hvala vsem za izrečena sožalja in tolažilne besede ter 
izkazano veliko pozornost na dan, ko smo bili z našim dragim atekom 
na poti, ki mu prinaša novo življenje. Zahvaljujemo se dr. Juriju 
Pesjaku in intervencijski ekipi ZD Sevnica za nudenje zdravniške 
pomoči, Matjažu Vrtovšku s sodelavci iz Komunale Sevnica za 
opravljene pogrebne storitve, gospodu župniku Vinku Štruclju za 
opravljen cerkveni obred, praporščakom, pevskemu zboru Društva 
upokojencev Sevnica Prijatelji za čutno zapete pesmi, skupinici 
godbenikov Godbe na pihala Sevnica za spokojno zaigrane takte, 
članom Društva izgnancev Slovenije  Krajevne organizacije Sevnica 
za častno slovo in govorniku gospodu Vinku Zalezini za ganljive 
besede ob slovesu. Zahvaljujemo se tudi sodelavkam in sodelavcem 
Elektra Celje iz Celja, Krškega in Sevnice, Elektra Slovenija iz 
Ljubljane, kolektivu Hotela Ajdovec in cvetličarni Fric&Ramovš.

Vsi tvoji ti sporočamo: Za vedno boš z nami, dragi naš atek.

iz Sevnice

Dragi naš atek!
Oma, Dragec, Darja, Aljoša

 imamo solzne oči, ker te med nami več ni. 
A vedi, da za vedno boš v naših srcih ostal 

kot lep spomin, ki vlival bo moči, 
da krmarili bomo v pravi smeri,

ki začrtal si nam jo ti,
dragi naš atek. 

(Aljoša)

GAŠPER JAZBEC

ZAHVALA
Po dolgotrajni bolezni je v 86. letu starosti 
za vedno zaspal naš dragi mož, očka in dedi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam v teh dneh stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali 
cvetje in sveče. Bil je ponosen član Lovske družine Videm, zato 
izrekamo posebno zahvalo LD Videm za častno stražo in izveden 
lovski obred, lovskemu zboru LD Krško, govorniku za besede slovesa, 
LD Lazina in praporščakom lovskih družin Spodnjega Posavja in 
Obsotelja. Hvala Cvetličarni Kerin in pogrebni službi Kostak za dobro 
organizacijo obreda, Zinki Planinc za pomoč ter vsem, ki ste ga 
pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: žena Amalija, sinova Stojan in Marjan z družinama 

iz Krškega.

Ko za vedno zaspiš,
v našem spominu živiš.

Počivaj v miru.

MARJAN KOLMAN

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 60. letu starosti 

sklenil naš dragi mož, ati, brat, dedek, 
stric, bratranec, boter in tast

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sovaščanom za vse izrečene besede sožalja, darovane sveče, 
sv. maše ter denarno pomoč in ker ste ga v tako velikem številu 
pospremili k večnemu počitku.
Posebej se zahvaljujemo sestri Zinki, bratu Viktorju, družinam Slak
Ostrelič, Podgoršek, RajteričDušič, Kunej, Boh in družini Anice in 
Toneta Preskar ter nečakinjam Romani, Mateji, Ireni in Karmici za 
pomoč.
Posebno zahvalo smo dolžni g. Francu Rataju za opravljen obred, 
ge. Jožici Račič za branje sv. berila med mašo, g. Ivanu Šelerju 
in g. Stanetu Preskarju za ganljive besede slovesa, kolektivu Tuš 
SM Brežice, Marjanovim sošolcem in nekdanjim sodelavcem, 
Čebelarskemu društvu Dobova  Kapele, ZBV NOB KO Brežice, 
Društvu invalidov Pišece in ostalim praporščakom iz sosednjih 
društev, nosilcema križa in zastave, pevcem iz Pišec za zapete 
pesmi, bolnišnici Brežice  internemu oddelku I za lajšanje bolečin, 
pogrebni službi Žičkar, g. Francu Arhu za zaigrano Tišino in Gostilni 
Kocjan za gostinske usluge.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala, tudi tistim, ki vas 
nismo posebej imenovali, pa ste kakor koli pomagali.

Žalujoči: vsi njegovi

s Podgorja pri Pišecah 36.

Povsod letele smo in te iskale
tvoje čebelice, a vse zaman.
Zapustil si nas in vse svoje.
Zatisnil svoje trudne si oči
in sedaj se mirno odpočij.

ANTON ŽARN

V SPOMIN

Tvoji glasbeniki Pihalnega orkestra Krško in 
Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško

(11.3.1946 – 28.10.2013)

Odšel si brez slovesa in 
tudi resnica s tabo odšla je na drug svet.

A za tabo ni ostala praznina, 
ker leta in leta polnil si naš glasbeni planet. 

Čeprav minilo je nekaj let, ko skupaj smo igrali in se smejali, 
v naših srcih ostal boš velik glasbenik, pedagog in naš prijatelj!

ŠTEFANA FUKSA

ZAHVALA
Bolečine se ne da izmeriti in je nepredstavljiva zaradi 

nenadne in nenadomestljive izgube

Žalujoči: Vera, Mojca in Robi s svojimi najdražjimi

iz Artič 56 a.

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v trenutkih žalosti stali ob strani, 
nam nudili tolažbo in podporo, izrekli ustna in pisna sožalja, daro-
vali sveče in denarno pomoč. 
Hvala sosedom, sorodnikom, sošolcem, sodelavcem, prijateljem 
in znancem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njego-
vo prerano zadnjo pot.
Zahvaljujemo se tudi govornikoma, gospodu župniku, pevskemu 
zboru in tamburaškemu orkestru KUDa Oton Župančič iz Artič ter 
pogrebni službi Žičkar.
Vsem in vsakomur še enkrat iskrena hvala.

Je obup, tišina in je žalost,
vendar smo nekako našli moč 

za pot naprej brez tebe.
Ostaja velika praznina in pogrešamo te. 

Pogrešamo pesem, smeh in glasbo. 
Hvala za vse dano in 

nesebično podarjeno.

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 9. do 13. ure 

in naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge 
naročene objave ali si ogledate in naročite knjige 
založbe Neviodunum.  Uredništvo

BOŠTJAN VIDEMŠEK – pogovor
• petek, 15. november, ob 18. uri –

Knjižnica Kostanjevica na Krki

Pogovor ob novi knjigi novinarja Boštjana Videmška in fo-
tografa Jureta Eržena Upor: arabska pomlad in evrop-
ska jesen, zgodbi – iz prve roke – o tem, kako se je Sre-
dozemlje uprlo diktaturi in neoliberalizmu.
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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.

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

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

- 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.

- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

070 660 660
Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s.p.

Čistimo zaloge

na izbrane okvirje korekcijskih očal

BELJAKOVINE ZA ŽIVLJENJE IN SMRT
Vabimo Vas na predavanje dr. Iztoka Ostana, ki bo v to-
rek, 19. novembra 2013, od 17h do 19.30h v Mladinskem 
centru Krško, Cesta krških žrtev 105.

TEMA PREDAVANJA:
1. del / ŽIVALSKE BELJAKOVINE SKRAJŠUJEJO ŽIVLJENJE
2. del / OPTIMIZACIJA BELJAKOVINSKE PREHRANE

Doc. dr. Iztok Ostan je učitelj in raziskovalec, avtor števil-
nih znanstvenih člankov in knjig, med njimi tudi BELJAKO-
VINE ZA ŽIVLJENJE IN SMRT. Pomen optimizacije beljako-
vinske prehrane je izkusil tudi sam, tako na preprost način 
pojasnjuje rezultate raziskav o pomenu in problematiki 
uživanja beljakovin. Problematika postaja pereča zlasti, 
ko ostarimo ali smo izčrpani ... Takrat naše telo še kako 
potrebuje beljakovine, a jih ni sposobno učinkovito pre-
snoviti, ker se je posledično zmanjšala učinkovitost pre-
bavil in izločal. Na predavanju bomo izvedeli o prehran-
skem pomenu beljakovin, o fizioloških problemih, ki jih 
povzročajo v presnovi ... Dotaknili se bomo prednosti in 
pomanjkljivosti vegetarijanstva, veganstva, izbire raz-
ličnih kombinacij beljakovinskih živil in izbire kakovo-
stnih beljakovinskih prehranskih dodatkov.

Za udeležbo na predavanju se prijavite v HIŠI NARAVE, 
najmanj 2 dni prej, z vplačilom prijavnine v znesku 5 €.

Prisrčno vabljeni!

 Nataša Doberšek

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

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

Odgovor na članek „Boštjan 
Vasle: Gospodarstvo bo še padlo“ 
(Posavski obzornik 24. 10. 2013)

V drugačnih, boljših družbeno političnih časih, z boljšimi kazalci za go-
spodarstvo, si ne bi drznil komentirati izjav "priznanih ekonomistov, me-
nedžerjev in strokovnjakov", ki so v Krškem organizirali posvet o gospo-
darstvu. Ker pa so prav ekonomisti in menedžerji v sodelovanju s politiko 
odgovorni za situacijo, v kateri smo, smatram, da je zapisu o srečanju po-
trebno dodati kritiko. 
Da, obeti za gospodarsko rast v Sloveniji so slabi, tako kot so slabi v vseh 
južnih državah EU, v Evropi pa okrevajo samo nekatere tako ali drugače 
privilegirane države, nikakor pa ne Evropa kot celota. Z razvojnega vidika 
smo res izgubili veliko, saj smo bili ob osamosvojitvi prav gotovo gospo-
darsko in družbeno najbolj napredna država iz vzhodnega bloka. Ob vsto-
pu v euro območje leta 2004, se je odprla pot do poceni kreditov, ki pa 
žal niso šli v modernizacijo gospodarstva, ampak v prevzeme podjetij, na-
kupe tujih vrednostnih papirjev in nepremičnin ter preplačane infrastruk-
turne projekte (iz Dobove v Ljubljano pa se še vedno vozimo z muzejski-
mi primerki vlakov). 
Slovenija (ne toliko država in prebivalstvo, ampak predvsem banke in pod-
jetja) je bila sredi jeseni 2005 še neto upnica (več terjatev do tujine kot 
dolga), poleti 2008 pa je bil neto zunanji dolg že 10 milijard. V takratnem 
obdobju konjunkture se ni nihče branil poceni kreditov, banke so dobe-
sedno silile podjetja k najemu kreditov v vrtoglavih zneskih. Podjetja in 
njihovi menedžerji, ki so danes v težavah, takrat o krizi niso razmišljali, 
predsednik takratne vlade pa se je v predvolilnem času sprenevedal, da 
krize sploh ni in da reforme niso potrebne.
Slovenija je danes kljub vsemu še vedno med najmanj zadolženimi država-
mi v EU, največji problem pa predstavlja zadolženost privatiziranih podje-
tij, se pravi privatnega sektorja, ter neučinkovitost bank. Makroekonomist 
Vasle je poudaril dva nujna ukrepa iz neoliberalne agende, ki jih moramo 
izvesti. Po sprejetju teh ukrepov je šlo sicer državam v krizi še na slab-
še, trenutno Grčija kot država dobesedno razpada, a vendar nam struja 
neoliberalnih ekonomistov v nedogled predpisuje prav takšno dieto. Prvi 
ukrep naj bi bila privatizacija državnih podjetij, čeprav so danes v Slove-
niji najbolj zadolžena in opravilno nesposobna podjetja v privatnem sek-
torju. Po neoliberalnem receptu tako v zadnjih tednih prodajajo državna 
podjetja, ki imajo dobro blagovno znamko in dobiček (Helios), podjetja, 
ki imajo zagotovljen trg in povpraševanje (Paloma), prodali bodo kot kaže 
tudi strateško podjetje Telekom, vključno s fizičnim omrežjem. Tudi dr-
žavna energetika (GEN energija Krško) je bila že pred časom na seznamu 
podjetij, namenjenih privatizaciji.
Naprej, strokovnjaki ekonomisti še vedno za največjega krivca oznanja-
jo javni sektor, čeprav je delež javnega sektorja Slovenije glede na BDP 
v povprečju držav EU, danes bolj uspešne države pa imajo delež javnega 
sektorja tudi večji. Kot pravi Vasle, so naši delavci še vedno nekonkurenč-
ni, tudi tisti z minimalno plačo, ne pove pa, da je želja nekaterih deloda-
jalcev, da bi bili konkurenčni Slovaški ali Madžarski, kjer je plača delavca 
še enkrat manjša kot pri nas. Iz članka, objavljenega v PO, ter iz drugih 
medijskih objav lahko ugotovimo, da nas današnja neoliberalna gospodar-
ska politika vztrajno pelje v smer, ki daje slabe rezultate, kjerkoli je bila 
vpeljana. Kapitalizem, predvsem njegov zadnji stadij, neoliberalizem, po-
večuje neenakost. Kljub krizi se je, po zadnjih podatkih Svetovne banke, 
svetovno bogastvo povečalo za 5 %, vendar pa samo v korist bogatejših, 
revni pa postajajo še bolj revni.
Racionalnejša ureditev v prihodnosti je mogoča samo s spremembo druž-
benega reda. Brez zadržkov je potrebno pretehtati (dobre in slabe) lastno-
sti socializma in kapitalizma ter vpeljati naprednejšo ureditev. Rešitev po-
nuja demokratični socializem, ki odpravlja pomanjkljivosti obeh sistemov. 
DS se zavzema za odpravo profitnega motiva, ki povzroča krize (proizvo-
dnja glede na potrebe, ne glede na profit), za demokratično planiranje, 
upravljanje in nadzor namesto trga ter okoljsko vzdržno gospodarstvo. Si-
cer nas v okviru neoliberalizma čaka nadaljnje povečanje revščine in ne-
enakosti, s tem pa zaostrovanje družbenih konfliktov, ki lahko vodijo tudi 
do novih vojn. Zato se je potrebno zavzemati za zaustavitev neoliberaliz-
ma v EU. Danes, za začetek sprememb v Sloveniji, pa takoj potrebujemo 
manj kapitalizma in več socializma.
 Aleš Suša, Krško, Iniciativa za demokratični socializem
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Prodam hladilnik (230 l) z za-
mrzovalnikom (2 predala), 
cena ugodna. Tel.: 031 316 166

RAZNO

Nudimo inštrukcije anglešči-
ne v Novem mestu, Krškem, 
Brežicah. Cena: 8 €/uro. 
Tel.: 041288498, www.eltro.si

Podjetje Avilera d.o.o., Ce-
sta Dolomitskega odreda 10, 
Ljubljana, zaposli komerci-
aliste v telefonskem studiu v 
Krškem. Zaželeni tudi upoko-
jenci. Tel.: 040 164 944

Prodam svinjo, težko 125 
kg, in odojke od 25 do 30 kg. 
Tel.: 07 49 68 390

Prodam odojke, težke 25 kg. 
Tel.: 031 452 476 

Prodam pujske, težke 30 in 
60 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Prodam prašiče, kravo in 
odojke, domača kuhana hra-
na, možen zakol. 
Tel.: 031 664 286

Prodamo pujske, težke 20
30 kg in 6570 kg, okolica Bo-
štanja. Tel.: 041 662 730 

Menjam prašiča za sveža 
drva. Tel.: 051 710 780 

Prodam dva prašiča, težka 
cca. 160 kg, cena po dogo-
voru, možen zakol, okolica 
Dobove. Tel.: 031 466 504

Prodam prašiče, težke od 20 
do 50 kg, iz domače reje. Mo-
žen zakol. Tel.: 051 422 161

Prodam prašiča za koline, 
krmljenega z domačo hrano, 
in inox cisterno, 300 l. 
Tel.: 031 661 219

Prodam prašiče, težke od 
150 do 180 kg. Možnost za-
kola. Tel.: 031 304 172 

Prodam prašiča za zakol, 
težkega 170200 kg, hranje-
nega z domačo suho hrano. 
Tel.: 031 312 489

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg, možen tudi zakol. 
Tel.: 051 483 060

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

Prodam pujske, težke od 40 
do 50 kg, cena po dogovoru, 
okolica Rake. 
Tel.: 031 206 789 

Prodam kunce za rejo ali 
meso, Krško, možna dosta-
va. Tel.. 040 517 505

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam malo rabljena ma-
sivna hrastova garažna 
(235x205), vhodna vrata 
(105x205 in 130x205). 
Tel.: 041 613 954 

Prodam nov pomivalni stroj 
Candy, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 323 069

Ugodno prodam samostojni 
štedilnik (2 plin, 2 elektrika) 
in trajno goreč štedilnik na 
trda goriva. Tel.: 051 480 994

Prodam kombiniran hladil-
nik Gorenje, oljni gorilnik, 
obtočno črpalko, regulator 
vleka in ostalo za kurilnico. 
Tel.: 031 524 010

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 

Projektiranje, legalizacije, 
zunanje ureditve, notranje 
opreme, prenove, novogra-
dnje. Aspo biro, Samo Voj-
ko Cerovšek s.p., Papirniška 
24, Krško. Tel.: 041 683 380, 
www.aspobiro.si

V starem delu Sevnice pro-
dam trisobno stanovanje, 
cca. 95 m2. Ugodna cena. 
Tel.: 051 670 377 

Parcelo za vikend, 944 m2 na 
Malem Vrhu (Brežice) z na-
sadom orehov, prodam za 
3.200 €. Tel.: 040 351 225 

Zidanico – klet, 49 m2, z opu-
ščenim zaraščenim vinogra-
dom (1661 m2) v Vrhovski vasi 
(Gadova peč), na lepi lokaci-
ji, prodam za 3.000 €. 
Tel.: 040 351 225 

V Brežicah, v centru mesta, 
oddamo poslovni prostor v 
velikosti 48 m2. 
Tel.: 031 432 551

S 1.12.2013 oddam opre-
mljeno enosobno stanovanje 
v Brežicah. Tel.: 07 49 62 476 

Najamem zapuščeno kmetijo 
ali kmetijsko posest v Posav-
ju. Tel.: 041 846 570

Selitve, prevozi, odvoz od-
služene opreme na deponijo. 
Jakatrans Andrej Janc s.p., 
Log 86, Boštanj. 
Tel.: 051 815 553

AVTOMOBILIZEM 
IN OPREMA

Prodam Golf 5, 2.0 SDI, 
letnik 2004, prevoženih 
143.000 km, odlično ohra-
njen, garažiran, 5 vrat, me-
talnosiv, cena 6.200 €. Tel.: 
041 506 286 

Prodam avto Škoda Felicia 
1,6, prevoženih 200.000 km, 
letnik 1997, registriran do ju-
nija 2014. Tel.: 031 550 712

Prodam Renault Kangoo 1.4, 
star 13,5 let, reg. do aprila 
2014, 138.500 km. Tel.: 041 
812 784, popoldne

KMETIJSTVO

Traktor Ursus, 60 KM, 1800 
DUR, letnik 1987, registriran, 
s kabino, dobro ohranjen, 
prodam. Tel.: 040 309 402

Prodam traktor Univerzal 
4x4, 55 DTC, letnik 1994, 
2806 DU, reg. do septembra 
2014, in motokultivator BCS 
720 s 110 cm koso, ugodno. 
Tel.: 041 552 915

Prodam bukova drva, cena 
60 €/m. Tel.: 051 729 294 

mali oglasi

Prodam mešalnico s šrotar-
jem, znamke Mulmix, kapa-
citeta mešanja 1000 kg. 
Tel.: 031 621 522

Prodam koruzo, možna je 
tudi menjava za drva. 
Tel.: 07 49 67 874

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

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava. Pro-
dam zelje za kisanje. Okoli-
ca Brežic. Tel.: 031 594 663, 
041 841 356

Prodam 12 m razžaganih bu-
kovih drv, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 501 801

Prodam suha drva (bukev, 
hrast), možna dostava in raz-
rez. Tel.: 051 304 760

Prodam 6 m3 suhih, različno 
kalanih mešanih drv v okolici 
Krškega. Dostava ni možna, 
poskrbite sami. 
Tel.: 031 585 245 

Prodam bukova drva. Dosta-
va na dom. Tel.: 051 758 062 

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam žametno črnino, 600 
l, narejena analiza, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 652 045

Prodam 1000 l rdečega vina 
in 150 l frankinje. 
Tel.: 031 846 060 

Prodam dve cisterni za vino 
po 600 l, eno 300 l in eno 
1.000 l, ter več pripomočkov 
za vinogradništvo. 
Tel.: 041 217 970 

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžina 2,2 m, cena 1 
€/kom. Tel.: 051 380 079

ŽIVALI

Prodam pašnega bikca si-
mentalca. Tel.: 041 216 978

Prodam bikca limuzin, stare-
ga 3 mesece. 
Tel.: 031 843 282

Prodam teličko belgijko, bik-
ca ČB in več telic ČB v deve-
tem mesecu brejosti. 
Tel.: 031 868 337

Prodam teličko simentalko, 
težko 160 kg, za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 380 075

Prodam bikca simentalca, 
starega 8 mesecev, in telič-
ko simentalko, staro 9 mese-
cev. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 820 904

Prodam teličko simentalko, 
težko cca. 150 kg. 
Tel.: 041 396 301

Prodam bikca sivca, teža 
170180 kg, cena 520 €. 
Tel.: 041 290 028 

Prodam bikca simentalca, 
starega 3 mesece, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 591 354 
ali 07 49 68 448 

Izdelava hlevske opreme 
za prašičerejo in kovinskih 
rešetk za govedorejo. Tel.: 
041 503 743, Bojan Povšič 
s.p., Pod vrtačo 19, Sevnica

Kmetijo prejme, kdor bi skr-
bel za ostarelo osebo. 
Tel.: 051 723 891

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

54letni samski moški bi rad 
spoznal žensko za skupno ži-
vljenje. Tel.: 031 463 576

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

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
• p.p. 288, 8270 Krško
• 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 fizične 
osebe do 15 besed znaša 6,50 €, vsa-
ka 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 vsebujejo 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

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 

beli večji piščanci
za nadaljnjo rejo 

ali zakol.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča cenjenim 
strankam, da bo do

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

20. novembra potekala 
posebna ponudba 

grahastih jarkic
pred nesnostjo 

(popust 2,5 %, 5 %, 7,5 %, 10 %),
vsak četrtek pa

enodnevni beli piščanci.
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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

PIRŠENBREG – 2. oktobra je 
100. rojstni dan dopolnila 
Neža Umek s Piršenbrega pri 
Globokem. Skromni in vselej 
delovni Neži, kot jo poznajo 
sokrajani, v življenju ni bilo 
lahko, saj je zgodaj ovdove-
la ter bila sama primorana 
prevzeti skrb za preživetje in 
odgovornost za vzgojo otrok, 
danes pa prebiva s sinovo dru-
žino. Še vedno sledi dnevnim 
dogodkom preko časopisja, ki 
ga prebira še brez očal, nad-
vse pa se razveseli obiskov, 
najbolj vnukov in pravnukov, 

s katerimi se rada pogovori o aktualnih in tudi preteklih do-
godkih. Ob njenem častitljivem jubileju so jo ob željah po 
čim boljšem počutju tudi v prihodnje obiskale predstavnice 
društev, katerih je tudi sama članica: Krajevne organizacije 
Rdečega križa Globoko, Društva invalidov in krajevnega od-
bora Društva izgnancev Globoko – Pišece.  B. M.

Stoti osebni jubilej Neže Umek

Stoletnica Neža Umek

ARTIČE  Ob 45. obletnici delovanja folklorne dejavnosti v 
Artičah je Folklorna skupina KUD Oton Župančič 26. oktobra 
pripravila jubilejni koncert z naslovom »Plesali smo včeraj za 
danes in jutri«. Z živahnimi plesnimi točkami so se pred pol-
no dvorano obiskovalcev predstavili odrasla folklorna skupi-

na, ki jo vodi Zdravko Dušič, mladinska skupina, katere vod-
ja je Gregor Tuljak, in dve otroški skupini, ki plešeta pod 
mentorstvom Vesne in Janje Bogovič. Triurni folklorni ve-
čer, prežet s prekmurskimi, belokranjskimi, gorenjskimi, do-
lenjskimi, štajerskimi, kozjanskimi plesi ter plesi iz okolice 
Brežic, so poleg plesalcev obogatili še godci folklorne skupi-
ne in Ljudski pevci Fantje artiški, ki prav tako aktivno delu-
jejo pod okriljem KUD Oton Župančič Artiče.  K. K.

45. obletnica artiške folklore

Predstavile so se vse sekcije Folklorne skupine KUD Oton 
Župančič.
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Vasja Bajc je v svetov-
nem pokalu svojo najbolj-
šo uvrstitev dosegel v sezoni 
1979/80, ko je bil v Plani-
ci na petem mestu. Nastopil 
je tudi na olimpijskih igrah v 
Sarajevu leta 1984, kjer pa 
mu je, kot pravi, splet okoli-
ščin preprečil osvojitev me-
dalje. To mu je dalo navdih 
za naslednje OI v Calgaryju, 
vendar pa mu je malo pred 
tem padec in posledično 
zlom roke razblinil vse upe 
o olimpijski medalji. Ker 
mu po njegovem nastop na 
OI ni bil usojen, se je odlo-
čil, da smuči za vedno po-
stavi v kot. Njegova trener-
ska kariera se je pričela leta 
1989, ko je po mladih skakal-
cih Ilirije in slovenski B re-
prezentanci prevzel vodenje 
španskih skakalcev. Ker pa je 
večkrat igral tenis s takra-
tnim japonskim trenerjem, 
ga je ta leta 1992 privabil v 
svojo ekipo in tako je deset 
let preživel na Japonskem, 
kjer je bil sprva osebni tre-
ner Kazujošija Funakija. Z 
japonsko reprezentanco je 
v teh letih dosegel 22 zmag 
v svetovnem pokalu, na OI 
v domačem Naganu pa šti-
ri medalje, od tega dve zla-
ti. Nazadnje je bil tudi glav-
ni trener, kar je pomenilo, 
da je šel v enem letu 15krat 
na Japonsko oz. je bil en 
mesec neprestano na leta-
lu. Tega je imel dovolj in je 
šel leta 2002 trenirat Nizo-
zemce in Švede. Med letoma 
2004 in 2006 se je preselil 
na Češko, kjer je z Jakubom 
Jando osvojil sploh prvo če-
ško zmago v svetovnem po-
kalu po skoraj 11 letih, kot 
pika na i pa sta sledila zmaga 
na novoletni turneji in veli-
ki kristalni globus za skupno 
zmago v svetovnem pokalu. 
Ker pa so bili po teh uspehih 
pritiski preveliki, je zapu-
stil češke skakalce in poleti 
2006 postal trener slovenske 
A reprezentance. Vendar je 
na čelu slovenskih skakalcev 
zdržal samo približno pol 
leta, saj se je takratni direk-
tor nordijske reprezentance 
Primož Ulaga preveč vme-
šaval v njegovo delo, nena-
zadnje je imel Bajc ob pre-
vzemu trenerskega mesta s 
strani vodstva določene že 
vse pomočnike, kar je zanj 
pomenilo vse prej kot op-
timalno vodenje. Ravno na 
svoj rojstni dan je podal svoj 
odstop in še istega leta do-
bil ponudbo iz Turčije, kjer 
je še danes prvi trener.

51letni Vaso, kot ga vsi kli-
čejo, je dodal svoj delež 
tudi k edini posavski skakal-
nici v Spodnjih Dulah, saj je 
priskrbel keramiko za smu-
čino. „Ob otvoritvi skakalni-
ce, na katero sem pripeljal 
tudi Turke, sem takratnemu 
županu Bogoviču predlagal, 
da bi bilo dobro, da se tudi 
na drugem koncu Slovenije 
razvijejo skoki. Trener Sta-
ne Martinjak in predsednik 
Jože Šinkovec me še se-
daj kličeta in vabita v klub. 
Vendar pa je trenutno moja 
zgodba malo drugačna. Lah-

Vasja Bajc, skakalni trener

Raje kot reprezentanco bi treniral 
klub, lahko tudi v Spodnjih Dulah
DOLENJA PIROŠICA – „Sem sicer mestni človek, vendar mi je veliko bolj všeč življenje na podeželju, ker 
imam tukaj mir,“ pove smučarski skakalec in trener Vasja Bajc, ki si je v Posavju, točneje v Dolenji Pi-
rošici, uredil stalno bivališče. S svojo partnerico, ki izhaja iz tega kraja, je tukaj že skoraj sedem let, 
zato se počuti že kot pravi Posavec, čeprav ga čez leto zaradi trenerskih obveznosti ni veliko doma.

ko jim pomagam z materia-
lom in logistiko, da bi se pa 
vezal na posavsko zgodbo, 
pa zaenkrat ne razmišljam,“ 
pravi Bajc, ki ima osebni re-
kord 185 metrov iz Planice. 
Vendar pa tudi ta zgodba še 
ni čisto odpisana. „Ni prav 
veliko možnosti, da bi se 
vrnil v slovensko reprezen-
tanco. Raje bi treniral v ka-
kšnem klubu, tudi v Spodnjih 
Dulah, zakaj pa ne. Če bi se 
res začela kakšna zgodba, 
potem bi mogoče tudi sode-
loval. Če bi se krški politič-
ni veljaki odločili, da bo ob-
čina imela smučarske skoke, 

sem z lahkoto zraven. Imam 
dovolj izkušenj, da bi lah-
ko tudi iz tega kaj naredili. 
Otrok je veliko, poznam tudi 
prave ljudi, zato ne bi bil 
problem. Dokler ne bo prišel 
nekdo z idejo, pa nima smi-
sla,“ razlaga in dodaja, da 
je Slovenija na stopnji nean-
dertalcev, kar se skokov tiče: 
„Pobiramo samo od zunaj, 
da bi pa sami kaj investira-
li v to, tega pa ne znamo.“ 
Sicer je vesel zadnjih uspe-
hov slovenskih skakalcev, a 
ob tem pravi: „Marsikaj se 
skriva in pred marsičem za-
tiska oči. Bil sem zraven in 

vem, da ni vse tako, kot bi 
moralo biti. Upam, da bodo 
tako trenerjem kot skakal-
cem, ki se trudijo, omogo-
čili pogoje, da delajo še na-
prej in se dokažejo. Zadeva 
je taka, da ko pride nov tre-
ner, vse teče, bomo pa vide-
li, kako bo na dolgi rok, čez 
tri, štiri leta.“ 

V Turčiji, kjer se počuti do-
bro, saj ni nobenih pritiskov 
s strani vodstva, ciljajo na 
prvi nastop turškega ska-
kalca na OI in velika verje-
tnost je, da se bo to zgodi-
lo že v Sočiju naslednje leto. 
Prepričan je tudi, da bo Pla-
nica v naslednjem obdobju 
gostila svetovno prvenstvo, 
ker si to zaradi svoje tradici-
je tudi zasluži. O samih sko-
kih in vetrovnem točkovanju 
pa za konec še pove: „Vča-
sih se je moral vsak po svoje 
znajti, danes pa so skoki kot 
formula 1 – centimeter pre-
več in si diskvalificiran. Ve-
trovnemu točkovanju nisem 
bil nikoli naklonjen, ker je 
to nedodelan sistem. To vo-
dijo ljudje, ki samo gledajo 
v aparate, danes pa je re-
alnost nekaj drugega kot le 
stroj. Skoki so šport narave 
in ne dvorane.“
 Rok Retelj

Vasja Bajc

Slakonjin Prepovedan ples navdušuje, 20. obletnica 
simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško ter prve-
nec brežiških glamrockerjev. Tokrat preberite:

„V soboto, 7. novembra 1993, so se v glasbeni sobi Kul-
turnega doma Krško zbrali mladi glasbeniki na prvi sku-
pni vaji simfoničnega orkestra, ki ga vodi Drago Gradi-
šek. Sodelujejo sedanji in nekdanji učenci glasbene šole 
ter Pihalnega orkestra Videm Krško. Pri delu pomagajo 
vsi učitelji glasbene šole …,“ je zapis, ki se je v lokal-

nih medijih pojavil pred dvajsetimi leti. Danes orkester 
šteje okrog 90 članov, med drugim pa sta v njegovi iz-
vedbi nastala tudi glasbena drama Vražje dekle in mu-
zikal Rok Kurent. Kot kaže, so se entuziazma, volje in 
želja njihovega dirigenta nalezli prav vsi glasbeniki, ki 
so sodelovali v orkestru, in prav zato simfoniki skrbijo 
za vsakoletne koncerte za širšo publiko in komentirane 
nastope, na katerih uresničujejo svoje vzgojnoizobra-
ževalno poslanstvo. Prisluhnete jim lahko 22. novembra 
v Kulturnem domu Krško, ko bo na sporedu koncert ob 
okrogli številki - 20. obletnici delovanja Simfoničnega 
orkestra Glasbene šole Krško (na fotografiji). 

Klemen Slakonja se je v novem glasbenem skeču v od-
daji Je bella cesta ponorčeval iz znanega filozofa Sla-
voja Žižka. Na portalu youtube si je nato glasbeno pa-
rodijo Prepovedan ples, ki temelji na Žižkovi šali o 
mongolskem vojaku in ruski kmetici, do danes ogleda-
lo že več kot 170.000 ljudi. V omenjeni oddaji Brežičan 
navdušuje tudi z imitacijo Gašparja Gašparja Mišiča, 
Magnifica, Lady Ga Ga … Spomnimo, Slakonja je že dol-
go znan po svojih skečih, v katerih se glasbeno pošali na 
račun znanih osebnosti, med drugim so bili posebej gle-
dani spoti na račun kardinala Franca Rodeta in Janeza 
Janše, katerega JJ Style ima že skoraj 675.000 ogledov.

Brežiški glam rockerji Broken Arrow (na fotografiji) z 
videospotom Have a Little Love napovedujejo izid pr-
vega albuma. Pesem je nastala izpod peresa pevca in 
gonilne sile skupine Matjaža Predaniča, ki je sicer ve-
dno bolj znan tudi kot akademski glasbenik in sklada-

telj. Velja omeniti, da je spot nastal med vajo skupine, 
ki bo po osmih letih delovanja v novembru izdala svoj 
prvi album z naslovom Feel the Arrow. Pesem Have a 
Little Love je bila, tako kot preostalih enajst iz priha-
jajočega albuma, posneta v studiu Podmornica v Samo-
boru, in sicer v sodelovanju z Bernardom Mihalićem, 
ki je v preteklosti nanizal številna sodelovanja z uspe-
šnimi glasbeniki (vse od rockerjev Psihomodo pop, Sejo 
Sexon, Zabranjeno pušenje, Demolition Group, Crno 
perje pa do pop izvajalcev Novi fosili, Tereza Kesovi-
ja, Jacques Houdek, Mišo Kovač in drugi). Želimo jim 
uspešno ustvarjanje še naprej.

Aristel Škrbić (na fotografiji) 
je mlad, 19letni Krčan, ki za-
dnja tri leta študira in živi v An-
gliji. Tokrat naj bi se, po sko-
raj dveh letih, končno vrnil na 
domač oder s posebnim dogod-
kom, na katerem bo poleg svo-
je glasbe predstavil tudi študij 
in življenje mladega glasbenika 
v tujini. Kaj so prednosti študi-
ja in življenja v velikem mestu? 
Je odhod v tujino včasih pre-
cenjen? Aristelova marimba bo 
zapela 10. novembra v dvorani Glasbene šole Krško. Kaj 
bo povedal mladi glasbenik in kaj snuje za prihodnost, 
pa preberite tudi v prihodnjih glasbenih novičkah.

Obvestite nas kje, kam, zakaj, kdo igra, kdo in komu 
poje ter delite posavski svet glasbe z radovednimi bral-
ci – pišite nam na glasbene.novicke@posavje.info.

 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke


