
Emil Stopar, 
čevljar, igralec, pesnik 
in humanitarni delavec:

Od obrti 
se ne da živeti
 str. 28

Irena Pirc, 
direktorica Zavoda za zaposlovanje, 
Območne službe Sevnica: 

Čuti se oživljanje 
gospodarstva
 str. 4
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KO SI ZAŽELITE NAJVEČ!

TOVARNA OKEN IN VRAT

Samo še nekaj 
prostih terminov,

pohitite!
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Novi vrtec Plavček osrečil 
kostanjeviške malčke in starše

Po desetletjih čakanja končno 
začetek gradnje šole v Tržišču

Vsi posavski župani 1990 - 2010
Kdo se bo letos potegoval 
za županske stolčke?  str. 5

SLAVNOSTNA OTVORITEV  str. 2

PODPIS POGODBE  str. 7

LOKALNE VOLITVE 2014  str. 13

Kje najti še 
100.000 evrov 
za mamograf 
v Posavju?
Pred oktobrom, svetovnim mesecem boja proti 
raku dojke, zagotovo vemo, da obolevnost za tem 
najpogostejšim rakom žensk ne upada, preventi-
va pa je še vedno zanemarjena.  Stran 3

Krčan Jožef Petrovič predlagan 
za gospodarskega ministra

LJUBLJANA/KRŠKO – Mandatar za sestavo 
nove vlade dr. Miro Cerar je 9. septembra v 
Državni zbor vložil seznam sedmih ministric 
in devetih ministrov 12. slovenske vlade. Po-
tem ko je Cerar s prvotnega, še neuradnega 
sestava ministrske ekipe umaknil kandida-
ta za gospodarskega ministra Ervina Pfei-

ferja, je za vodenje tega resorja predlagal 56-letnega Jožefa 
Petroviča iz Krškega, ki je poleti na listi SMC kandidiral tudi 
za poslanca v DZ. Petrovič ima za sabo 30-letne izkušnje dela 
v gospodarstvu, kot univerzitetni diplomirani ekonomist je bil 
vrsto let zaposlen v upravi Petrola, med drugim tudi kot izvrš-
ni direktor, dobro leto je bil na čelu družbe Delo Prodaja, od 
spomladi letos pa kot direktor vodi družbo Unichem. B. M. 

Starejše pestijo 
nizke pokojnine 
in osamljenost
Posavski upokojenci so se že desetič zbrali na le-
tnem srečanju, že deset let pa v društvih upoko-
jencev poteka tudi projekt »Starejši za starejše«, v 
katerem želijo pomagati starejšim, ki živijo doma. 
 Stran 6

Časopis za pokrajino Posavje, leto XVIII, št. 19, četrtek, 11. september 2014 

»Danes je dan za dobre novice«
S temi besedami je predsednik države Borut Pahor pospremil otvoritev novega objekta Vrtca Mavrica v 
Brežicah. V prvi vrsti je bil dobre volje zaradi gospodarske rasti in visokega števila prvošolčkov v državi, 
seveda pa tudi zaradi "enega najlepših vrtcev", ki je na kar 4.099 m2 odprl vrata za 20 oddelkov predšol-
skih otrok. Največji vrtec v Posavju je dobra novica za Občino Brežice, ki je investicijam na področju druž-
benih dejavnosti dodala še eno, vredno kar 5,6 milijona evrov. Obnovljenega vrtca so se teden dni kasne-
je razveselili tudi v Kostanjevici na Krki. V uredništvu pa verjamemo, da je dobra novica za naše bralce tudi 
današnji izid prenovljenega Posavskega obzornika. Foto: Sven Mavsar

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

pišite na 
marketing@posavje.info

Oglašujte 
v najbolj branem 

časopisu v Posavju!

 

AKTUALNO
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Tudi vremenske nevšečno-
sti in manjše napake, ki so jih 
morali odpraviti tik pred odpr-
tjem nove zgradbe, niso mogle 
zaustaviti slovesnosti, katere 
se je udeležil tudi predsednik 
RS Borut Pahor. Ta je je česti-
tal vsem, ki so si prizadevali za 
tako lep objekt, ki ga je označil 
za enega najsodobnejših v Slo-
veniji, še posebej pa dolgole-
tni ravnateljici brežiškega vrt-
ca Mavrica Anici Kupina. Njej 
je za prispevek k razvoju pred-
šolske vzgoje v občini Brežice 
brežiški župan Ivan Molan ob 
tej priložnosti izročil plaketo 
občine Brežice in ob tem pou-
daril, da so lepi prostori le po-
goj za večjo ustvarjalnost ljudi.

Novi vrtec bo tako otrokom 
kot zaposlenim nudil izbolj-
šane pogoje bivanja in dela, 
večnamenski skupni prostori 
pa ponujajo tudi možnosti za 
nove oblike dela. Sedanja rav-
nateljica Silvija Jelen se je ob-
čini zahvalila za razumevanje 
prostorskih težav vrtca in no-

vogradnjo, je izrazila zadovolj-
stvo ob tej res pomembni pri-
dobitvi. Prvi obiskovalci so si 
poleg objekta, ki jih presenetil 
predvsem z notranjo opremo 
in številnimi igrali v skupnih 
prostorih, ogledali tudi razsta-
vo o predšolski vzgoji v občini 
Brežice, ki jo je pripravila Pa-
tricija Čular. V programu, ki 
ga je povezovala Bojana Zev-
nik, so otroci iz različnih od-
delkov zapeli in zaplesali ob 
pomoči vzgojiteljic, ki so tudi 
same za to priložnost prispe-
vale pevski nastop.

Je pa po prvih dneh v novih 
prostorih vrtca v Brežicah ču-
titi tudi nekoliko grenkobe 
med starši otrok in tudi neka-
terimi vzgojiteljicami, saj pri 
projektiranju ogromne zgrad-
be menda ni bilo posluha za 
njihove predloge. Zaradi togih 
državnih navodil in racionali-
zacije opažajo namreč nekaj 
pomanjkljivosti, med drugim, 
da so igralnice po oddelkih 
premajhne. Sv. Mavsar

povedali so - O novi vladi in njenem pomenu za Posavje:

Dejan Marcola, Sevnica: Glede na podporo, 
ki jo je dobila s strani volivcev, so pričakovan-
ja glede vlade velika, dajem ji tudi dovolj ma-
nevrskega prostora za uresničitev zastavlje-
nih nalog. Me pa vseeno malce skrbi njena 
neinformiranost o določenih temah s področ-
ja gospodarstva, kot so njegova razbremeni-

tev, stimulacije pri plačah in zmanjšanje stopnje brezposel-
nosti. Zanima me tudi, kaj se bo naredilo za družini prijazno 
državo, predvsem na pedagoškem področju.

Sonja Levičar, Cesta: Težko rečem, kaj pri-
čakujem od nove vlade, ker članov še ne po-
znam natančno in ne vem, kakšne imajo kaj 
izkušnje. Sicer pa dvomim v pozitivne spre-
membe. Upam, da se bo na kulturnem pod-
ročju vseeno premaknilo na boljše, kajti za-
dnja leta se predvsem za ljubiteljsko kulturo 

zmanjšujejo tako državna kot občinska sredstva. Želela bi, da 
bi se povrnilo stanje izpred treh, štirih let, ko je bilo za tovrst-
no kulturo namenjenih bistveno več sredstev.

Mihael Boranič, Mihalovec: Pričakujem si-
cer najboljše, vendar se bojim, da nova vla-
da ne bo kos vsem težavam, ki so se nakopi-
čile v Sloveniji. Poleg tega se vlada predolgo 
sestavlja, vprašljive so tudi izkušnje ljudi, ki 
bodo v njej, mogoče se tudi motim. Kot krajan 
Dobove in nekdo, ki živi ob Savi, se bojim, da 

bi znalo priti do zamika pri gradnji HE na spodnji Savi, če bo 
vlada imela kakšne druge namene, odvisno pa je tudi, ali bo 
gospodarski minister vztrajal pri tem projektu.

Ja, tudi časopis ima svoje življenje. Ampak njegovega življenja ni 
brez utripa okolja, v katerem nastaja. Ni ga tudi brez tistih, ki 
vsak dan hodijo po krajih in beležijo dogodke, ni ga brez tistih, ki 
ga oblikujejo in urejajo, ni ga brez ljudi, ki ga natisnejo in potem 
tudi dostavijo. Predvsem pa ga ni brez bralcev, ki ga vsakič 
znova pričakujejo in potem preberejo.
V primeru Posavskega obzornika je tako že skoraj sedemnajst 
let. In v tem času je število njegovih rednih bralcev seglo preko 
za nas, ki časopis ustvarjamo, magičnega števila 50.000. To 
pa ni le številka, ampak so za njo ljudje. Je ogromna, težko 
predstavljiva množica oseb različnih generacij, spolov, poklicev, 
interesov … To je - velika odgovornost.

Posavski obzornik je kot vlak, ki potuje skozi naše kraje.
Po devetih letih smo znova prenovili njegove vagone, prebarvali 
smo jih na zunaj in preuredili njegove sedeže v notranjosti. Da 
vam bo vožnja z njim udobnejša in bolj zanimiva. Da se boste 
na njem še naprej srečevali z drugimi ljudmi, ki živijo nedaleč 
stran, pa jih morda le bežno poznate ali sploh ne. Ko vstopijo na 
tej ali oni postaji, se po vagonih začne razlegati klepet, poteka 
izmenjava novic in pripovedujejo se zgodbe iz naših hribov in 
dolin. Na vlaku odmevajo besede, zasliši se takšna ali drugačna 
glasba, skozi vagone tega vlaka je čutiti življenjski utrip, saj 
povezuje naše kraje in ljudi.
Prenoviti pa smo skušali tudi lokomotivo. Ji podmazati ležaje in 
zamenjati tesnila, natočiti novega goriva. Da bi bila močnejša in 
bolj živahna, da bi lažje premagovala ovinke in tudi vzpone, ki v 
teh krajih niso redki. In da bi vlak še dolgo pravočasno prihajal 
na svoje postaje.

Kljub temu, da obstaja vse več različnih in vse hitrejših 
načinov komuniciranja, črka in slika na papirju ostajata nekaj 
edinstvenega, saj ju lahko ne le gledamo, pač pa tudi otipljemo, 
začutimo ...
Občutki pa so dandanes pomembna reč. Vse pomembnejša.
Da, s Posavskim obzornikom želimo vzpodbujati predvsem 
prijetna občutja ob lepih rečeh, dobrih projektih in zanimivih 
dogodkih. Želimo pa tudi vzpodbujati k razmisleku o različnih 
plateh življenja v naših krajih. Naš cilj ni kritizerstvo, vendar 
pa želimo biti tudi branik, opozorilni znak pred nepravičnostjo, 
nepoštenjem in brezbrižnostjo … Ne glede na njihov vzrok in 
izvor. 

Zdaj je pred nami nov vzpon, a naša dosedanja pot nas utrjuje 
v prepričanju, da zmoremo tudi tega: Posavski obzornik gre 
naprej. Pojdite z nami!
 Silvester Mavsar

uvodnik

Posavski obzornik gre (še) naprej

»Tudi minulo šolsko leto smo 
preživeli kot žabice, saj smo se 
morali vsak dan znova prila-
gajati prostorski stiski ter ne-
ustreznim pogojem bivanja in 
dela v šolskih prostorih. Hva-
la vsem, ki ste razumeli na-
stalo situacijo, otrokom, star-
šem in strokovnim delavkam 
ter vsem zaposlenim. Iskrena 
hvala vsem, ki ste prispevali 
svoj košček skrbi in dela, da se 
danes lahko ponašamo s pri-
dobitvijo, ki nam jo marsikdo 
zavida,« je pred množico zbra-
nih na otvoritvi dejala ravna-
teljica kostanjeviške šole Me-
lita Skušek. 

Kot je povedal župan Mojmir 
Pustoslemšek, so o rekon-
strukciji in dozidavi vrtca za-
čeli razmišljati že v letu 2009, 
vendar takrat niso mogli za-
gotoviti ustreznega financira-
nja. »Lani pa smo to idejo po 
večletnem prizadevanju pri-
peljali do točke, ko smo lah-
ko začeli z gradbenimi deli. In 
tako je danes pred nami najve-
čja letošnja investicija, ki nam 

Plavček osrečil malčke in starše
KOSTANJEVICA NA KRKI – Kar težko je opisati iskreno veselje in zadovoljstvo, ki ga je bilo čutiti 5. septem-
bra na slavnostni otvoritvi novega vrtca pri kostanjeviški osnovni šoli Jožeta Gorjupa. Po tipični žabici iz 
Krakovskega gozda so ga poimenovali Plavček.

BREŽICE - Na zadnji petek v avgustu je prišel za brežiške malčke težko pričakovani trenutek, ko so si lahko 
ogledali prostore, v katerih bodo poslej preživeli mnoge dopoldneve. Veselili so se tudi njihovi starši, saj je 
s tem konec nenehnega seljenja otrok po mestu.

je lahko vsem v ponos,« je de-
jal. Sredstva za poldrugi mi-
lijon evrov vredno investici-
jo so v 43 % (673.712 evrov) 
pridobili iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj, 18 % 
(278.166 evrov) na podlagi 
21. člena zakona o financiranju 
občin, 26 % (410.721 evrov) iz 
lastnih virov občinskega pro-
računa, za manjkajočih 13 % 
pa je občina najela posojilo 
pri Slovenskem regionalnem 
razvojnem skladu Ribnica ter 
NLB v višini 202.000 evrov. 

Poleg Skuškove in Pustoslem-
ška sta novi vrtec odprla še v. 
d. generalnega direktorja Di-
rektorata za predšolsko vzgojo 
in osnovno šolstvo mag. Gre-
gor Mohorčič ter predstav-
nik izvajalca del, podjetja SL-
-inženiring, Silvester Lopatič. 
Slednji je Skuškovi izročil tudi 
simbolični bon v vrednosti 
1000 evrov, ki jih bodo name-
nili za nabavo igrač. V otvori-
tvenem programu je sodelova-
lo dobrih 100 oz. šest oddelkov 
kostanjeviških vrtičkarjev (z 

novim letom je predvideno 
odprtje še sedmega oddelka), 
ki so se skupaj z vzgojiteljica-
mi in starši zelo razveselili no-
vega, sodobno urejenega in 
prostornega vrtca. Seveda ni 
manjkal niti redni udeleženec 
vseh večjih prireditev v občini, 
domači pihalni orkester, otvo-
ritev pa je povezoval dramski 
igralec Matija Stipanič. Otvo-
ritvi je sledil še ogled novega 
objekta, zgrajenega po najno-
vejših standardih in normati-
vih. � Peter�Pavlovič

Kostanjeviški�vrtičkarji�so�v�otvoritvenem�programu�nastopili�tudi�kot�plavčki,�žabice�iz�Kra-
kovskega�gozda.

Mavrica združila 20 oddelkov

Pogled�na�notranjost�novega�brežiškega�vrtca

Župan�Ivan�Molan�izroča�plaketo�dolgoletni�ravnateljici�Ani-
ci�Kupina.

 

LJUBLJANA�-�Natanko�24�ur�pred�tiskom�številke,�ki�jo�imate�
v�rokah,�so�se�z�natisom�poskusnih�izvodov�zaključile�dvome-
sečne�priprave�na�prenovo�časopisa.�Posavski�obzornik�bo�ta-
ko�prvi�slovenski�časopis,�tiskan�na�novem�formatu�kompakt.�
Na�sliki:�odgovorni�urednik�Posavskega�obzornika�in�Bogdan�
Romih,�direktor�Tiskarskega�središča�Delo,�kjer�najbolj�bran�
časopis�v�Posavju�tiskajo�že�deseto�leto.�Foto:�Sven�Mavsar
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V Spodnjeposavski regiji je bilo 
po podatkih Registra raka Re-
publike Slovenije leta 2008 na 
novo ugotovljenih 48 primerov, 
leta 2009 se je z diagnozo raka 
dojke soočilo vsaj 50 Posavk, 
leta 2010 pa 35. Od trenutka, 
ko ženske zatipajo neobičajno 
bulico v prsih, se v misli najprej 
naseli tisoče vprašanj in stra-
hov, a v večini primerov gre 
le za povsem nenevarne spre-
membe. Ženske se odpravijo h 
ginekologu, ta jih napoti k spe-
cialistom in pacientkam do 40-
ega leta stanje navadno preve-
rijo z ultrazvokom, ženskam po 
50-em letu pa z mamografijo. 
Kljub temu pa velja vsaki spre-
membi na predelu prsi posveti-
ti izjemno pozornost - možnost 
preživetja in uspešnost zdra-
vljenja raka naj bi bili znatno 
večji, če spremembe opazimo 
v čim zgodnejšem stadiju raka. 
Prvo in najpomembnejše vpra-
šanje torej je: ženske, kdaj ste 
si nazadnje natančno in skrb-
no pregledale prsi? 

Posavje bi potrebovalo 
nov, digitalni mamograf. Že 
včeraj.

Mamografija oz. slikanje z 
rentgenskimi žarki še vedno 
velja za najzanesljivejšo in 
najnatančnejšo metodo ugota-
vljanja začetnih rakavih spre-
memb v dojkah. Tudi takšnih, 
ki jih niti zatipati še ne more-
te. Kot ste lahko zasledili tudi 
v našem mediju, je v drugi po-
lovici leta 2013 novo društvo 
Zdravje za Posavje začelo na 

posebnem namenskem raču-
nu zbirati finančna sredstva 
za nakup digitalnega mamo-
grafa, ki naj bi zamenjal seda-
nji, več kot 15 let stari analogni 
mamograf Splošne bolnišnice 
Brežice. Društvo vodi Diana 
Kosar, od lani so organizira-
li že tri dobrodelne koncerte, 
denar zbirali z gledališko pred-
stavo, slike so v dober namen 
odstopili tudi posavski likov-
niki: „Tudi drugje po Sloveni-
ji so nove mamografe kupili s 
podobnimi dobrodelnimi ak-
cijami. Dejstvo je, da je bil bre-
žiški mamograf nekoč super, 
zdaj pa temu ni več tako. Stva-
ri gredo naprej in moramo jim 
slediti, sicer nam ostane ali za-
starela tehnologija ali pa nič. In 
tega ne smemo sprejeti,“ zau-

pa v pogovoru Kosarjeva. Še 
pred organizacijo dobrodel-
nih koncertov je lansko pole-
tje klicala direktorje posavskih 
podjetij in naletela na različ-
ne odzive - od očitanj, kako si 
upa klicati za tak namen, ko že 
tako ali tako plačujejo v jav-
no zdravstvo, do tega, kaj vse 
se dogaja v brežiški bolnišni-

ci: „Na to sem lahko odvrnila 
samo, da tega ne počnem za-
radi bolnišnice, ampak zaradi 
prepričanja, da potrebujemo 
nov mamograf in da sem pač 
ena redkih, ki se mi za to zdi 
vredno narediti nekaj več kot 
samo jamrati. In poglejte, dej-
stvo je, da bomo jutri jaz, vi ali 
vaša sestra, mama začutile bu-
lico in bo v Brežicah lahko na 
vrsti čez 14 dni, če bomo ime-
li nov mamograf, v Novem me-
stu pa čez nekaj mesecev. Ta-
krat pa je lahko pri tej bolezni 
že zadnja faza, ko ti samo še 
povedo, da je konec.“ 

Posavje se je že odzvalo in na 
namenskem računu za mamo-
graf se je do prejšnjega tedna 
zbralo 50.446 evrov. A digital-
ni mamograf, ki bi si ga v Po-
savju želeli, je lani stal več kot 
200.000 evrov! Torej manjka 
še precej denarja. S koncerti so 
za nekaj mesecev prekinili, a za 
začetek novembra oz. po voli-
tvah pripravljajo novega. Zaen-
krat še ni določeno, kateri ma-
mograf bi kupili: „Vemo, da si 
želimo digitalnega, a zadeve 
gredo hitro naprej, cena ma-
mografa je tudi padla in, seve-
da, takrat bomo kupili takšen 
mamograf, ki bo v tistem tre-
nutku na trgu najboljši za de-
nar, ki ga bomo zbrali. Nekaj 
bodo še dodala podjetja, tudi 
bolnišnica varčuje za ta namen, 
na brežiški občini so nam prav 
tako ponudili dodatno pomoč.“ 

Mamograf je posavski, pra-
vi Kosarjeva, občine pa se na 
zbiranje odzivajo zelo različno. 
Najmanjše tri posavske občine 
se ne odzovejo, največ posluha 
in pomoči so dobili v brežiški 
občini, sledi ji sevniška. Pred-
vsem pa je veliko na dobrem 
zgledu, ki vleče. 

Ali imamo ljudi, ki bodo zna-
li delati z digitalnim mamo-

grafom? Kosarjeva pojasni: „V 
Brežicah so mi zatrdili, da že 
imamo usposobljeno ekipo, ki 
sedaj dela s starim mamogra-
fom in jo vodi dr. Kočnarjeva.“ 
Ali bi mamograf po mnenju 
Kosarjeve lahko uporabljali v 
presejalnem programu DORA? 
Kosarjeva pravi, da ji je bilo za-
gotovljeno, da bo izbran tak 

mamograf, ki bo čim bolj izko-
riščen in uporaben. 

In kdaj bodo posavske 
ženske v enakopravnem 
položaju s prestolnico?

Dr. Vladimira Tomšič, pod-
predsednica Posavskega in 
Obsoteljskega društva za boj 
proti raku, je 17. julija letos v 
intervjuju za Posavski obzor-

nik poudarila: „Sedaj si želimo 
pripeljati v Posavje še program 
Dora (…) Posavske žene se za-
enkrat v ta program še nima-
mo možnosti vključiti, vendar 
je nujno potreben, zato bomo 
vztrajali, dokler ga ne dobimo.“

Leta 2008 ustanovljeni držav-
ni presejalni program za raka 
dojk DORA (z vabili na slika-
nje z mamografijo na vsaki dve 

leti) zaenkrat pokriva le 31 % 
ciljne slovenske populacije. V 
okviru programa so na preven-
tivno slikanje vabljene ženske 
med 50. in 69. letom starosti 
iz osrednjeslovenske ter zasa-
vske regije in stanujoče na po-
dročju Mestne občine Maribor. 
Visokokakovostni presejalni 
državni programi, kot sta npr. 
tudi bolj znana SVIT (popula-
cijsko presejanje za raka de-
belega črevesa in danke) ter 
ZORA (populacijsko preseja-
nje za raka materničnega vra-
tu), so izredno velikega pome-
na za zdravje Slovencev.

Program DORA se je organiza-
cijsko resda že srečal s precej 
težavami in širitev sistema na 
celo Slovenijo naj bi bila izre-
dno zahtevna, najbrž pa pred-
vsem odvisna od zagotovitve 
zadostnih finančnih sredstev. 
Težavo posledično predstavlja 
pomanjkanje ustreznega ka-
dra in primernih aparatur, se 
pa predvideva, da bi postopo-
ma mobilne enote lahko pokri-
le vso Slovenijo, sklenili pa bi 
tudi najemne pogodbe z insti-
tucijami, ki imajo digitalne ma-
mografe. In že tega pogoja, so-
dobne diagnostične aparature, 
Posavje ta trenutek nima. Kot 
je za Posavski obzornik poja-
snila Mojca Senčar iz združe-
nja Europa Donna, mora pro-

gram DORA ohranjati visoke 
zahteve za kakovostno delo 
tako aparatov (redna kontro-
la kakovosti) kot strokovnja-
kov (vsi morajo biti dodatno 
izobraženi, stalno se kontroli-
ra kakovost njihovega dela) in 
dodaja: „Poleg tega morajo biti 
vse ženske, ki potrebujejo do-
datno obravnavo, obravnava-
ne v točno določenih časovnih 
intervalih in v instituciji, ki je 

V Državnem programu obvladovanja raka v Sloveniji 2010-
2015 navajajo podatke, da naj bi od rojenih leta 2005 za rakom 
„do 75. leta starosti zbolel skoraj vsak drugi moški in skoraj vsa-
ka tretja ženska“. V registru raka, ki ga vodijo na Onkološkem 
inštitutu Ljubljana, številke kažejo, da letno za rakom zboli prek 
400 Posavk in Posavcev. In, kako se počutite ob tej statistiki? 
Verjamem, da neprijetno, a hkrati sem prepričana, da moramo 
dokončno preiti tisto mejo, ko bi rak sploh še lahko ostajal tabu 
in nekaj, o čemer šepetamo. Ne smemo več šepetati niti o ab-
surdnosti situacije, v kateri se nahaja Posavje, pa naj se tokrat 
omejim le na rak dojke – medtem ko je meja med preživetjem 
in smrtjo pogosto stvar hitrosti diagnoze, včasih samo mesecev 
ali celo tednov, mi pobiramo prostovoljne, dobrodelne prispe-
vke za nakup sodobnejšega mamografa! 

V časih, ko je bilo gospodarstvo še močnejše in je bilo na vol-
jo več evropskih sredstev, smo predvsem gradili, betonirali, as-
faltirali in si izmišljali vsebine za prazne nove stavbe. V časih, 
ko se je glasno prepiralo o tem, kam naj gre vroča jedrska ren-
ta, nisem zasledila odločnih in jasnih pobud za to, da si želimo 
postati regija, znana po vrhunski zdravstveni oskrbi in od-
mevnih preventivnih programih. Znova se resno sprašujem, 
koliko je v očeh mojih sokrajanov in odločevalcev zares vred-
no človeško življenje?

V regiji, ki ima vojaško letališče, hidroelektrarne, jedrsko ele-
ktrarno, po novem še farmacevtsko industrijo, v regiji, kjer se 
tako radi sklicujemo na omejeno rabo prostora zaradi vseh teh 
objektov, nismo premogli dovolj treznosti, da bi vložili bistve-
no več sredstev v programe za preventivo, osveščanje in sodob-
no diagnostiko. Seveda, sramotno je, da javno zdravstvo komaj 
dohaja samo sebe, kljub temu, da ga drago plačujemo vsak me-
sec, a zakaj se nismo trendu pokončno uprli in postavili svoje 
sisteme? Sedaj smo potegnili najkrajšo. 200.000 evrov za ma-
mograf se zdi res veliko, če zbiraš prostovoljne prispevke v ob-
liki vstopnic za koncert po 10 evrov, a denar v Posavju še ved-
no je, samo prioritete smo si drugače določili. 

Pri pripravi članka in raziskovanju programa DORA sem nale-
tela na veliko zame bolečih odzivov, tudi zdravniškega osebja: 
„Za kakšen mamograf zbirate tam? A zdaj bi imela pa že vsaka 
vas svoj mamograf?!“ Drage Posavke in Posavci, gospodarst-
veniki in odločevalci, na vas je, da danes poveste vsakemu dru-
gemu moškemu in vsaki tretji ženski, ki bo v prihodnje zbolela 
za rakom – ali je Posavje res samo „vas“, prisiljena na zbiranje 
po 10 evrov za nujni diagnostični aparat?

Rak je med 
nami. In?
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Onkološki inštitut Ljubljana, Register raka RS, 2. 9. 2014

Število novo ugotovljenih primerov raka dojke v Posavski regiji

POSAVJE - Pred nami je oktober, svetovni mesec boja proti raku dojk, ki je še vedno najpogostejša oblika 
raka nežnega spola. Nevključenost v presejalni program DORA, nizka osveščenost o tej bolezni in tehnolo-
ško zastarel mamograf za slikanje dojk v brežiški bolnišnici pa zaenkrat ne obetajo nič dobrega.

Ali si posavske ženske res ne
zaslužijo novega mamografa?

za to usposobljena. In če bomo 
spustili te kriterije, se ženskam 
ne piše dobro. Zato moramo 
zahtevati od tistih, ki so za to 
odgovorni, da problem čim 
prej rešijo v dobro vseh slo-
venskih žensk in DORO čim 
prej razširijo po vsej Sloveni-
ji, vendar po vseh zahtevanih 
kriterijih.“

Dobiti je treba možnost, 
da si rešiš življenje

Možnost brezplačnega preven-
tivnega pregleda za starejše 
ženske pa podpirajo tudi mla-
de ženske. Takšna je tudi Darja 
Molan iz Dolenje vasi, za kate-
ro je dobro leto borbe s kar-
cinomom dojke, o čemer piše 
tudi na internetnem blogu, ki je 
postal mesto srečanja bolnih in 
zdravih žensk. Mlada mamica z 
bralci redno deli svoja vpraša-
nja, in ker je po duši in izobraz-
bi naravoslovka, analitično piše 
o soočanju s svojo diagnozo in 
celotnem zdravljenju, ki ga je 
prestala v zadnjih mesecih. 
Dvaintridesetletnica je s svo-
jo diagnozo stopila v za neka-
tere popolnoma tuj svet onko-
loškega zdravljenja in potrjuje, 
da je tam gneča nepopisna: „Pri 
raku vsi razmišljamo tako – ja, 
to se pa meni ne more zgoditi. 

Ampak, ljudje, Onkološki inšti-
tut je poln! Zadnjič je ena go-
spa, ko sva sedeli v čakalnici, 
pripomnila, da je večja gne-
ča kot na kakšnem sobotnem 
sejmu.“ Strinja se, da je odgo-
vornost za zdravje na vsakem 
posamezniku, pri raku dojke 
predvsem z doslednim samo-
pregledovanjem, a kljub temu 
se ji zdita neobstoj digitalne-
ga mamografa v Posavju in ne-
pokritost s programom DORA 
nekaj, na kar nikoli ne bi sme-
li pristati. „Zavzeti se zase, se-
veda, a moraš dobiti sploh mo-
žnost, da se zase zavzameš! Pri 
nas, mladih bolnicah, rak doj-
ke hitreje napreduje, pri starej-
ših ženskah pa rak pogosto na-
preduje počasi in pravočasno 
slikanje z vabilom v program 
DORA lahko dejansko reši ži-
vljenje. Spoznala sem te žen-
ske in so šle čez precej milejše 
zdravljenje kot jaz sama. Mora-
mo imeti osveščenost o priso-
tnosti raka kot tudi možnost, 
da ga odkrijejo,“ pojasni.

Kdaj bomo v Posavju kupili di-
gitalni mamograf? In kdaj se 
bo Posavje lahko vključilo v 
državni program DORA? Koli-
ko življenj se bo končalo pred 
temi ukrepi?
� Maruša�Mavsar

Redno�mesečno�samopregledovanje�dojk�mora�postati�stal-
nica�življenja�žensk.�(Foto:�iStock)

Diana�Kosar

Mojca Senčar, predsednica EUROPA DONNA - slovenske-
ga združenja za boj proti raku dojk:

"Trem ženskam na dan v Sloveniji povedo, da so zbolele. 80 % 
žensk zboli starih več kot 50 let, 5-6 % pa jih zboli do 40. 
leta starosti (v Sloveniji letno okrog 60). Ženske smo še ve-
dno premalo osveščene, saj niti 50 % žensk ne pride prvič k 
zdravniku, ko je bolezen omejena samo na dojko. Zato je še 
kako pomembno povečati osveščenost o bolezni. Pri tem igra-
jo pomembno vlogo tudi lokalne skupnosti, ki poskrbijo, da 
se s predavanji, raznimi dogodki osveščenost poveča. Vendar 
svojo nalogo morajo opraviti tudi drugi. Strokovnjaki skupaj z 
zdravstveno politiko morajo pripraviti pogoje, da so osvešče-
ne zdrave ženske med 50. in 69. letom vsaki dve leti povablje-
ne v program DORA. Na žalost je danes to še vedno privilegij 
žensk, ki živijo v krajih, ki jih DORA že zajema."
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Kakšni so aktualni podatki 
o brezposelnosti v regiji in 
kam nas to uvršča v sloven-
skem merilu?
Uradne podatke imamo za ju-
lij. Konec julija je bilo 4457 re-
gistrirano brezposelnih v Po-
savju, kar je sicer za 2,3 % 
manj kot julija lani. V držav-
nem merilu smo zastopani s 
3,8 %, že vrsto let posavska 
regija v strukturi slovenske 
brezposelnosti predstavlja 
okoli 4 %. Vsako leto se v prvi 
polovici leta ponavadi število 
brezposelnih znižuje, od sep-
tembra dalje, predvsem pa z 
oktobrom, ko pridejo v eviden-
co mladi, ki so zaključili šola-
nje, pa se začne brezposelnost 
zviševati. Tako tudi letos raču-
namo, da se bo do konca leta to 
število zvišalo. 
Če govorimo o stopnji brez-
poselnosti, je ta julija znašala 
14,1 % (na državnem nivoju 
je bila junija 12,8 %). Zani-
mivo je, da je brezposelnost 
najnižja na območju upravne 
enote Sevnica (12,1 %), viš-
ja od državnega povprečja na 
na območju krške (14,3 %) in 
zlasti brežiške upravne enote 
(15,4 %).
V naši območni službi se sre-
čujemo z nadpovprečno dolgo-
trajno brezposelnostjo. V juliju 
je bilo med brezposelnimi de-
nimo kar 57 % takšnih, ki so 
že več kot eno leto prijavljeni 
na zavodu.

Kaj pa kažejo trendi na tem 
področju?
Ravno pred kratkim smo de-
lali nove ocene priliva in od-
liva. Letos se sicer čuti neko 
oživljanje gospodarstva, števi-
lo javljenih potreb po delavcih 
je nekoliko v porastu. Pri tem 
moram povedati, da od aprila 
lani delodajalci, razen iz držav-
nega sektorja, niso dolžni spo-
ročati svojih potreb Zavodu 
za zaposlovanje, zato se kaže 
upad sporočenih potreb. Kljub 
temu se brezposelne osebe v 

večji meri zaposlujejo in v pr-
vih sedmih mesecih smo pre-
segli načrt za to obdobje, saj 
beležimo 1730 vključitev v 
zaposlitev iz vrst brezposel-
nih, kar je skoraj 8 % več kot 
istem obdobju lani. Je pa res, 
da je delež sporočenih potreb 
po delavcih s strani posavskih 
delodajalcev v strukturi vseh 
potreb v Sloveniji samo 2,9 %. 
To kaže na to, da se naši brez-
poselni zaposlujejo pri delo-
dajalcih, ki imajo sedež izven 
regije – takšnih je več kot po-
lovica-, kar pa ne pomeni nuj-
no, da se tudi vozijo na delo v 
druge občine. 

Zaskrbljujoče je, da je med 
brezposelnimi v Posavju če-
dalje več mladih in visoko 
izobraženih …
Med našimi brezposelnimi je 
bilo konec julija četrtina mla-
dih, se pravi mlajših od 30 let, 
ki jim pripada pomoč iz she-
me jamstva za mlade. Tu je 
Slovenija posebnost, saj veči-
na evropskih držav tretira kot 

mlade osebe do 25. leta, pri 
nas pa smo uspeli to mejo dvi-
gniti na 30 let. Mladi namreč 
zelo dolgo študirajo, tudi zato, 
da preložijo problem brezpo-
selnosti na kasnejši čas, poleg 
tega imajo s statusom študen-
ta večje možnosti, da opra-
vljajo neko začasno delo. Ko 
diplomirajo, zlasti če so se iz-
obraževali za poklic, za kate-
rega v okolju ni povpraševa-
nja, se velikokrat soočajo z žal 
dolgotrajno brezposelnostjo.
Jamstvo za mlade pomeni, da 
moramo v prvih štirih mese-
cih od prijave pri zavodu mlaj-

šim od 30 let zagotoviti neko 
aktivnost, bodisi zaposlitev 
bodisi vključitev v program 
praktičnega usposabljanja ali 
institucionalno obliko izo-
braževanja, tečaj ipd. Pri tem 
smo relativno uspešni, saj smo 
86 % tistih, ki so se prijavili v 
prvih treh mesecih letošnjega 
leta, zagotovili neko ponud-
bo. Tudi sicer ugotavljamo, da 
se mladi nekoliko hitreje za-
poslujejo kot ostale genera-
cije. Povprečna čakalna doba 
na zaposlitev je namreč pri 
mladih 7,6 meseca, pri vseh 
brezposelnih pa 9,4 meseca. 
Povprečna doba prijave pri 

zavodu je pri vseh brezposel-
nih 30 mesecev, pri mladih pa 
13 mesecev. 

Veliko se govori o mladih do 
30 let, manj pa o generaciji 
30-40 …
Dejansko se ta generacija tudi 
pojavlja kot problematična, 
čeprav ugotavljamo, da so rav-
no v starosti od 35 do 45 let 

tisti, ki se v največji meri za-
poslujejo, delodajalci so za to 
generacijo nekako najbolj za-
interesirani, saj večina ven-
darle že ima nekaj delovnih 
izkušenj, so v delovni kondi-
ciji in polni energije. Tudi vsi 
ostali programi aktivne politi-
ke zaposlovanja ne izključuje-
jo te starostne kategorije.

Na drugi strani pa je med 
brezposelnimi manj starej-
ših in brezposelnih zaradi 
stečajev podjetij. Gre za de-
janski upad ali zgolj za »či-
ščenje« evidenc?
Ne, dejansko je priliv v brez-
poselnost zaradi stečajev ali 
zato, ker bi postali presežni 
delavci, v naši regiji manj-
ši. Nekje na isti ravni je letos 
ostal priliv iskalcev prve za-
poslitve, vedno več je tistih, 
ki jim poteče delo za določen 
čas, medtem ko v našem oko-
lju v zadnjem času ni bilo ve-
čjih stečajev.

Kakšen vpliv na stanje brez-
poselnosti ima sezonsko 
delo? 
Prav gotovo ga ima, vendar ne 
govorimo samo o sezonskem 
delu v kmetijstvu, kjer se za-
posluje predvsem preko pod-
jemnih pogodb, torej so osebe, 
ki delajo, še vedno v evidenci 
brezposelnih, bolj občutimo v 
jeseni konec sezone v turizmu 
in tudi v gradbeništvu. Izpo-
stavila bi lansko leto, ko je pri-
šlo decembra v evidenco okoli 
300 oseb samo iz gradbeni-

štva zaradi izteka dela za do-
ločen čas. V spomladanskem 
času se je večina ponovno za-
poslila nazaj pri istih ali dru-
gih delodajalcih. Glede na to, 
da gradbeništvo ponovno oži-
vlja, upamo, da konec letošnje-
ga leta takšnega priliva ne bo.

Kaj pa množično ustanavlja-
nje s.p.-jev, ki smo mu bili 
priča v zadnjih letih, je pri-
neslo želene rezultate?
Zavod za zaposlovanje je vrsto 
let spodbujal program samo-
zaposlovanja, letos pa ga ne 
izvajamo več. Naša analiza je 
pokazala, da je kar precej ti-
stih, ki so se samozaposlili s 
pomočjo subvencije, ostalo v 
tej zaposlitvi, vsaj tisti dve leti, 
ko so bili dolžni to zaposlitev 
ohraniti, pa tudi po dveh letih 
ni bilo tako velikega povratka 
med brezposelne. Nam se zdi, 
da je bil ta program relativno 
uspešen, je pa res, da večina 
teh ni zaposlila novih delav-
cev, torej so reševali zgolj svoj 
zaposlitveni problem.

Po kakšnem kadru deloda-
jalci največ povprašujejo? 
Največ povpraševanja je po 
zidarjih, natakarjih, voznikih 
težkih tovornjakov in vlačil-
cev, za preprosta dela v grad-
beništvu, prodajalcih, izvajal-
cih suhomontažne gradnje, 
kuharjih, mizarjih, orodjar-
jih, monterjih, serviserjih, pa 
tudi po poklicih v zdravstve-
ni negi – bolničarjih, negoval-
cih. Med bolj izobraženimi je 
še vedno iskan tehnični kader, 
se pravi strojni inženirji, pro-
fesorji, učitelji, zdravniki, fizi-
oterapevti, specialni pedagogi, 
tržniki, kemiki, kemijski teh-
nologi … Vemo, da mora javna 
uprava zmanjševati število za-
poslenih, tako da tu ni večjega 
zaposlovanja.

So delodajalci zadovoljni s 
kadrom, ki jim ga pošiljate?
Zavod za zaposlovanje je izde-
lal anketni vprašalnik za de-
lodajalce, s pomočjo katerega 
poskušamo izvedeti njihove 
tako kratkoročne kot bolj dol-
goročne potrebe predvsem z 
namenom, da pravočasno pri-
pravimo programe usposa-
bljanja, prekvalifikacij itd. ter 
s tem pravočasno pripravimo 
brezposelne in jih pošljemo na 
trg dela. To se v zadnjem času 
kar pozna, delodajalci so bolj 
zadovoljni s kadrom, ki jim ga 
posredujemo. Delodajalcem 
naj bi posredovali samo pre-
verjene, motivirane kandida-
te z ustreznimi kompetenca-
mi. Vedno nam to ne uspe, še 
vedno se zgodi, da nam brez-
poselni reče, da je zainteresi-
ran za delo, pri delodajalcu pa 
je zgodba drugačna. 
Vsako leto tudi anketiramo 
vzorec delodajalcev in jih 
sprašujemo, kako so zado-
voljni z našimi storitvami in 
moram reči, da je bila ravno 

kronika 112

TRUPLO POD RUŠEVINAMI EKSPLOZIJE - 7. 9. okoli pol šes-
te ure zjutraj je eksplozija sesula starejšo stanovanjsko hišo na 
Žigrskem Vrhu v sevniški občini. Med ruševinami je izveden-
ska skupina kriminalistične policije odkrila moško truplo, po 
neuradnih podatkih 62-letnega lastnika, ter dve prazni plin-
ski jeklenki. Tujo krivdo so preiskovalci izključili.

MOKRE CESTE, VEČ NESREČ - 27. 8. je okoli 11.00 na avto-
cesti Drnovo – Brežice voznik osebnega vozila zapeljal s ceste 
in se prevrnil. V nesreči se ni poškodoval. Dan kasneje je okoli 
23.00 v kraju Lončarjev Dol osebno vozilo zapeljalo s ceste v 
potok. Poškodovani voznik je bil  prepeljan v celjsko bolnišni-
co. 2. 9. okoli 15.00 je v naselju Brege voznica osebnega vozi-
la zapeljala v obcestni jarek. 4. 9. nekaj pred 13.00 je 27-letni 
voznik tovornega vozila pri Drnovem zaradi vožnje z neprila-
gojeno hitrostjo trčil v zadek pred njim vozečega vozila, v ka-
terem se je poškodovala potnica. Istega dne se je okoli 18.30 
zgodila nesreča v Boštanju, kjer je 33-letni voznik zaradi ne-
prilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v brežino 
in se lažje telesno poškodoval. 5. 9. zjutraj so v Velikem Pod-
logu trčila tri vozila. Reševalci NMP Krško so na kraju oskr-
beli tri osebe, dve so prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

� Zbrala:�B.�M.,�foto:�S.�Radi�

Jurij Baznik, Dobe: Letošnje poletje si bom za-
gotovo zapomnil tudi po dopustu na morju – 
tako deževnega morja namreč še nismo imeli. 
Poleg tega sem poleti malo preveč delal, politike 
ne spremljam veliko, ker sem potem slabe volje, 
pa seveda po svetovnem nogometnem prven-
stvu, na katerem so zmagali 'moji' Nemci. Iz 

družinskega življenja pa morda to, da je hčerka postala prvošolka.

Milena Knez, Tržišče: Letošnje poletje bo osta-
lo v mojem spominu zapisano z žalostjo v srcu, 
saj smo se morali po hudi bolezni za vedno po-
sloviti od mojega očeta. V takšnih trenutkih ti je 
vseeno za vreme in politiko, zaveš se le praznine 
v srcu, ki jo je zapustila ljubljena oseba, in tega, 
kako pomembno je zdravje. Preostanek polet-

ja si bom zapomnila po lepih trenutkih v krogu svoje družine.

Jasmina Vučič, Brežice: To poletje je bilo na 
začetku še zelo delovno, saj smo imeli predsta-
vitev elaboratov za novo cerkljansko šolo. Vre-
me je bilo bolj kislo, zato je bilo lažje končati 
dopust. Še prej sem uživala na koncertih Ljubl-
janskega festivala, takoj po dopustu pa so se za-
čele priprave na šolske dni, ki so bile še toliko 

bolj posebne, saj sem se pripravljala na vstop prvošolčkov v šolo.

Mateja Jerković, Brežice: Letošnje poletje je 
bilo eno najboljših, z veliko spominov in nepo-
zabnih doživetij. Lahko bi bilo nekaj več sončnih 
dni, ampak nič ne dé, saj sem ga preživela v kro-
gu najdražjih oseb. Najbolj mi bo ostal v spomi-
nu dopust v najboljši družbi daleč od dolgočas-
nega vsakdanjika. Dvanajst ur uživanja v morju, 

na plaži in sončku, zvečer pa ob dobri glasbi in koktajlih. 

S kislim vremenom zaznamovan dopustniški čas, predčas-
ne državnozborske volitve in sprememba na političnem 
vrhu države, svetovno nogometno prvenstvo v Braziliji ali 
kaj drugega, morda bolj osebnega - po čem si boste zapom-
nili letošnje poletje, smo vprašali tokratne anketirance.

anketa

Spomin na letošnje poletje

Pogovor z Ireno Pirc, direktorico Zavoda za zaposlovanje, Območne službe Sevnica:

Čuti se oživljanje gospodarstva
SEVNICA – Sevničanka Irena Pirc že skoraj 35 let oz. praktično od njene vzpostavitve dela na sevniški ob-
močni službi Zavoda za zaposlovanje, od 1. maja 2010 pa jo vodi kot direktorica. Z njo smo se pogovarjali 
o tem, kakšno je stanje na posavskem trgu dela ter kaj zavod ponuja tako brezposelnim kot delodajalcem. 

Irena�Pirc

Ugotavljamo, da se mladi 
nekoliko hitreje zaposlujejo kot 

ostale generacije.Posledice�eksplozije�v�hiši�na�Žigrskem�Vrhu
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Lahko brezposelnega napo-
tite na delo v tujini, ga lahko 
ta zavrne?
Delo v tujini ima pravico za-
vrniti, je pa vedno več intere-
sa za takšno delo, pač glede na 
omejene zaposlitvene možno-
sti pri nas. Ravno v tem mese-
cu bomo organizirali predsta-
vitev zaposlitvenih možnosti 
v Avstriji in Nemčiji predvsem 
v času zimske sezone, ko turi-
stične organizacije potrebuje-
jo večje število delavcev. Ve-
činoma je pogoj tudi znanje 
nemškega jezika, tako da smo 
že in še bomo organizirali pre-
ko zunanjih izvajalcev tečaj 
nemščine za začetnike, pa tudi 
prilagojen tečaj za tiste, ki se 
nameravajo zaposliti v tujini.

V kolikšni meri pa sodelu-
jete z izobraževalnimi usta-
novami?
Zavod za zaposlovanje se v 
zadnjem času manj vključu-
je v delo z mlado populacijo, 
ker imajo šole svoje svetoval-
ne delavce, vendar to sodelo-
vanje še vedno poteka, pred-
vsem s tistimi, ki zaključujejo 
osnovno šolo. Zanje pripravi-
mo podatke o gibanju na trgu 
dela in perspektivnih pokli-
cih, imamo pa na vseh naših 
treh uradih za delo tudi kari-
erna središča, kjer lahko šole 
pripeljejo organizirane sku-
pine, predvsem mlade, ki so 
v precepu in se ne znajo odlo-
čiti. Imamo tudi pripomoček, 
s katerim lahko testirajo svo-
je interese, pomagamo pa jim 
tudi z drugimi nasveti.
� Peter�Pavlovič

naša območna služba v pre-
teklem letu najbolje ocenjena, 
dobili smo povprečno oceno 
4,1. Dejansko se trudimo tudi 
pri reševanju njihovih vlog za 
subvencije ali program uspo-
sabljanja na delovnem mestu, 
da pride do čim prejšnje vklju-
čitve brezposelnih oseb bodi-
si v usposabljanje bodisi v za-
poslitev, da nismo mi zaviralni 
element.

So brezposelni pripravljeni, 
da poprimejo za katero koli 
ustrezno delo, ki jim ga po-
nudite?
Seveda želimo poslati pravega 
človeka na pravo mesto. Vemo, 
da nekdo, ki ni usposobljen ali 
sploh nima interesa za neko 
delo, ne bo dober delavec. Po 
poglobljenem svetovalnem 
intervjuju vsaka brezposelna 
oseba skupaj s svetovalcem 
zaposlitve pripravi zaposli-
tveni načrt, v katerem opre-
delita realne kratkoročne in 
dolgoročne cilje ter aktivno-
sti za dosego cilja. Svetovalec 
mora spremljati, kako aktivna 
je brezposelna oseba, vendar s 
strani zavoda ni 'fer', da bi ne-
koga silili v nekaj izven teh ci-
ljev. Če skupaj ugotovimo, da 
so ti cilji nerealni in bi jih bilo 
smiselno spremeniti, to tudi 
naredimo in jih vključujemo 
na druga področja. Vedno se 
srečujemo z deficitom recimo 
na področju gostinstva, dnev-
no imamo potrebe po natakar-
jih in kuharjih, vendar interes 
med mladimi za tovrstno delo 
ni tolikšen, kot so potrebe, pri-
sila pa seveda ni možna.

POSAVJE - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) bo tudi letos 
podelila priznanja za najboljše inovacije v letu 2013. 43 najbolj-
ših inovacij iz 13 regij se poteguje za zlata, srebrna in brona-
sta priznanja ter diplome. Že tretje leto zapored bo podeljeno 
tudi priznanje za najboljšo inovacijo po izboru javnosti. Glaso-
vanje poteka preko portala GZS (www.gzs.si) oziroma FB stra-
ni GZS (www.facebook.com/GZSsi) do 15. septembra 2014. Na 
regionalnem tekmovanju, ki je potekalo pod okriljem Območne 
zbornice za Posavje, so se v nacionalno tekmovanje za najboljše 
inovacije uvrstili: ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. - Ra-
zvoj digitalnega merilnika reaktivnosti nove generacije; ZEL-EN, 
razvojni center energetike d.o.o. - Sistem za disipacijo energije 
za varno in stabilno obratovanje hidroelektrarn; in INO Brežice 
d.o.o. - Mulčer "Profi mega".   Vir:�GZS�OZ�Posavje

Glasujte za najboljšo inovacijo

»8. september je dan, ko ob-
čina Radeče z občinskim pra-
znikom časti za nas dva izje-
mno pomembna zgodovinska 
dogodka – spomin na vrni-
tev izgnancev ob koncu dru-
ge svetovne vojne in podeli-
tev mestnih pravic največjemu 

naselju naše občine,« je dejala 
v uvodu radeška županja Ra-
faela Pintarič. V nadaljevanju 
je omenila uspešno izpeljane 
projekte in tiste, ki so še v iz-
vajanju. Tako na obrežju Save 
stoji v lanskem letu zgrajen 
turistično rekreacijski center 
Savus, nad teniškima igrišče-
ma stoji nova tenis hišica, za-
ključena je energetska sana-
cija šolske stavbe in glasbene 

Žnidarju zlatnik Občine Radeče
RADEČE - V Domu kulture Radeče so na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Radeče v počastitev občin-
skega praznika zlatnik Občine Radeče podelili prizadevnemu Vitu Žnidarju. Slavnostna govornica je bila 
županja Rafaela Pintarič, ki na letošnjih lokalnih volitvah ne bo ponovno kandidirala.

šole, izgradnja centralne čistil-
ne naprave je tik pred zaključ-
kom in kmalu se bo začelo 
njeno poskusno dvomeseč-
no obratovanje, na Starograj-
ski ulici v Radečah se bo pri-
čela gradnja tržnice, žal pa je 
rekonstrukcija večnamenske-

ga objekta na Jagnjenici še ne-
gotova. »Ob zelo omejenih in-
vesticijskih sredstvih, ki nam 
jih država iz leto v leto zelo 
zmanjšuje, smo v teh letih na-
redili vse, kar smo lahko, da bi 
se Radeče še naprej razvijale 
v smeri modernejšega in ob-
čanom prijaznega mesteca,« 
je še poudarila slavnostna go-
vornica, ki se je tudi zahvali-
la vsem, ki so jo spremljali na 

njeni županski poti, po kateri 
pa v novem mandatnem obdo-
bju ne bo stopala. 

Na letošnji radeški slavnostni 
seji so podelili eno priznanje - 
zlatnik Občine Radeče je prejel 
upokojeni Vito Žnidar za ak-
tivno vključevanje na različna 
področja lokalnega delovanja, 
kamor sodi tudi delovanje ra-
deškega nogometnega kluba, 
kjer je član upravnega odbora, 
uspešno pa vodi tudi Turistič-
no društvo Radeče. Predsedni-
ca Hortikulturnega društva 
Radeče Jovanka Kranjec in 
Janez Prešiček pa sta podeli-
la še priznanja za najlepše ure-
jeno hišo in kmetijo. Priznanje 
za osvojeno tretje mesto naj-
bolj urejene hiše sta prejela 
Breda in Danilo Hočevar iz 
Radeč, za drugo mesto druži-
na Martinčič iz Žebnika ter za 
prvo mesto družina Kozmus 
iz Loga pri Vrhovem. Prizna-
nje za osvojeno tretje mesto 
za najlepše urejeno kmetijo je 
prejela ekološka kmetija Za-

hrastnik z Jagnjenice, za dru-
go mesto kmetija Wetz iz Za-
vrat in za prvo mesto kmetija 
Strnad z Močilnega. Posebno 
priznanje je prejela še kmeti-
ja Kreže s Čimernega, župa-
novo priznanje pa so podelili 
na letošnjem julijskem svetov-
nem ribiškem prvenstvu rib s 
plovcem – prejel ga je predse-
dnik svetovne ribolovne or-
ganizacije FIPS Ugo Claudio 
Matteoli za dolgoletno vlogo 
pri promociji tako kraja Rade-
če kot tudi športne dejavnosti.

Slovesnost, ki jo je povezova-
la Vesna Močilar, so z nasto-
pi obogatili učenci in učenke 
OŠ Marjana Nemca Radeče in 
GŠ Laško-Radeče ter Gledali-
ško društvo Radeče. Prijeten 
zaključek pa je nato potekal 
ob ogledu uspešno izpeljane 
energetske sanacije osnov-
ne ter glasbene šole in z ogle-
dom razstave, ki jo je študij-
ski krožek Mauritius pripravil 
ob 120-letnici smrti Mavricija 
Scheyerja.  Smilja�Radi

Županja�Rafaela�Pintarič�in�prejemnik�občinskega�prizna-
nja�Vito�Žnidar

Priznanja�hortikulturnega�društva�sta�podeljevala�podžu-
pan�Janez�Prešiček�in�predsednica�društva�Jovanka�Kranjec�.

KRŠKO - Pred enajstimi sodišči po Sloveniji, tudi pred Okrožnim 
sodiščem v Krškem, so 8. septembra potekali t. i. shodi za vla-
davino prava, ki jih organizira Odbor za varstvo človekovih pra-
vic in temeljnih svoboščin - Odbor 2014. Približno 50 udeležen-
cev shoda v Krškem je s pesmijo, vzkliki in tudi molitvijo izrazilo 
podporo zaprtima Janezu Janši in Tonetu Krkoviču. Kot so de-
jali, je Slovenija edina evropska država s političnim zapornikom 
in država, kjer se na sodiščih dokazano množično kršijo člove-
kove pravice in temeljne svoboščine. »Na miren in dostojanstven 
način protestiramo proti zlorabam slovenskega pravosodja. Zah-
tevamo odstop sodnikov in sodnic, ki na sodiščih kršijo človeko-
ve pravice in svoboščine. Še največ pa bodo naredili za čast naše 
dežele vrhovni sodniki, ki so tam le zaradi zaslug pri sistematič-
nem zatiranju svobode v času, ko so lahko še z rdečo zvezdo po-
neumljali narod,« je med drugim dejal Janez Turinek, poleg dr. 
Damirja Črnčeca in Jožefa Zupančiča eden treh govornikov na 
shodu, ki ga je povezovala Martina Prevejšek. P. P.

Shod tudi pred krškim sodiščem

Zbrani�na�shodu�pred�Okrožnim�sodiščem�Krško

Danes prva popočitniška seja

POSAVJE – S 5. septembrom se je uradno pričela volilna kampa-
nja pred lokalnimi volitvami, na katerih bomo 5. oktobra izbira-
li nove župane ter občinske in krajevne svetnike. Kandidature je 
bilo pri občinskih volilnih komisijah mogoče vložiti še do vče-
raj, 10. septembra, do 19. ure, zato do zaključka redakcije nismo 
mogli dobiti njihovega uradnega seznama. Kljub temu so neka-
tera imena kandidatov v zadnjih dneh le pricurljala v javnost.
V Krškem bosta tako aktualnega župana mag. Mirana Stanka, 
ki bo kandidiral kot kandidat stranke SLS, izzvali dve ženski pro-
tikandidatki: z leve donedavna državna sekretarka v kabinetu 
predsednice vlade Tamara Vonta, ki se je iz stranke odhajajoče 
premierke in bodoče evropske komisarke preselila pod okrilje 
strank SD in DeSUS, z desne pa Martina Prevejšek iz SDS, ki je 
letos (neuspešno) kandidirala že za državnozborsko poslanko. 
Stranka Mira Cerarja (SMC) svojega kandidata ne bo imela, glede 
morebitne podpore kateremu od drugih pa se bodo še odločili.
Tudi v Brežicah se v boj za nov mandat, že svojega četrtega, po-
daja aktualni župan Ivan Molan, le da tokrat s samostojno kan-
didaturo, a tudi s podporo političnih strank, zlasti »matične« SDS. 
Njegov stolček bodo po zdaj znanih informacijah poskušali spo-
dnesti podjetnik Tomislav Jurman kot kandidat SMC in s pod-
poro SD, kantavtor Peter Dirnbek kot kandidat Združene levice 
ter nekdanji občinski svetnik iz vrst SLS Ivan Sušin. 
Sevniškemu županu Srečku Ocvirku, kandidatu sicer zunajpar-
lamentarne, a na lokalnem nivoju še vedno zelo močne SLS, bosta 
potrjena konkurenta na poti do tretjega mandata podjetnik Ja-
nez Šerjak, ki naj bi imel kot samostojni kandidat tudi podporo 
nekaterih političnih strank (zaenkrat jo je javno izrekla le SDS), 
in občinski svetnik Jožef Roštohar iz vrst SD, vložitev samostoj-
ne kandidature pa je napovedal tudi podjetnik Stanko Kranjec. 
Neznanka je še kandidat (ali podpora) stranke SMC.
Kar dve občini z obrobja Posavja pa bosta zagotovo dobili nove-
ga župana, saj tako kostanjeviški župan Mojmir Pustoslemšek 
kot radeška županja Rafaela Pintarič ne bosta kandidirala. V 
Kostanjevici sta kandidaturo za župansko mesto potrdila aktu-
alni podžupan in podjetnik Ladko Petretič kot samostojni kan-
didat ter ponovno tudi Andrej Kerin – Kičo, tokrat s podporo 
stranke SNS, občinski svetnik Andrej Rajar pa včeraj še ni po-
trdil, ali bo res kandidiral. V Radečah se obeta dvoboj med ak-
tualnima občinskima svetnikoma Tomažem Režunom kot sku-
pnem kandidatu koalicijskih strank na čelu z Zvezo za napredek 
Radeč in Damjano Petavar Dobovšek iz SDS. V Bistrici ob So-
tli je zaenkrat znano le, da bo ponovno kandidiral aktualni žu-
pan Franjo Debelak.
Občinske volilne komisije morajo do 16. septembra izdati odloč-
be o potrditvi oz. zavrnitvi kandidatur, 19. septembra pa bodo 
seznami potrjenih kandidatur in list kandidatov tudi javno ob-
javljeni. � Peter�Pavlovič

Kdo v boj za županski stolček?

SLS Krško predstavlja kandidate
KRŠKO - Iz Občinskega odbora SLS so sporočili, da bodo na da-
našnji novinarski konferenci v Krškem predstavili kandidate za 
člane občinskega sveta, svoj program dela za naslednja štiri leta 
pa bo predstavil tudi kandidat za župana mag. Miran Stanko.

KRŠKO – Za danes popoldne je krški župan mag. Miran Stan-
ko sklical 35. redno sejo občinskega sveta, ki naj bi po dnevnem 
redu obravnaval 15 točk, med njimi zvišanje cene za vožnjo z 
mestnim avtobusom. Za eno vožnjo se zvišuje za 0,10 evra, to je 
z 0,40 na 0,50 evra, mesečna vozovnica pa se draži za dva evra, z 
dosedanjih 8 na 10 evrov. V obravnavo bodo svetniki prejeli tudi 
dva odloka, in sicer o občinskem podrobnem prostorskem načr-
tu za staro jedro Leskovec pri Krškem ter spremembe in dopol-
nitve ureditvenega načrta za naselje Videm. Svetniki bodo v po-
trditev prejeli tudi spremenjen statut javnega zavoda CPT Krško, 
ki je posledica nedorečenosti predhodnega statuta in zapletov, 
do katerih je prišlo na junijski seji občinskega sveta.  B. M. 
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V Pokrajinsko zvezo dru-
štev upokojencev Posavje, ki 
ji predseduje Jožef Žnidarič, 
je vključenih 13 društev upo-
kojencev: Bizeljsko, Dobova-
-Kapele, Brežice, Brestanica, 

Senovo, Krško, Raka, Razbor, 
Kostanjevica na Krki, Krmelj, 
Sevnica, Šentjanž in Tržišče. 
Žnidarič je uvodoma pozdra-
vil vse prisotne in dejal, da so 
upokojenci dejavni člani druž-
be, niso mirujoča skupina lju-
di, ampak so aktivno vključeni 
v vsakdanje življenje. Za za-
ključek pa je izrazil veselje, da 
pred sabo vidi množico ljudi 
vedrih obrazov. 

Tudi slavnostni govornik, bre-
žiški župan Ivan Molan, se je 
pridružil svojemu predhodni-
ku in dodal, da ga veseli, ker so 
upokojenci tako dejavni, saj z 
zanimanjem spremlja njihove 
aktivnosti. Pojasnil je še, da si 
brežiška občina prizadeva za 
lepo sožitje med občani, zato 
skrbno načrtujejo tudi projek-
te tako za lepše življenje mla-
dih kakor tudi starejših. Po-
vedal je tudi, da na občini 
namenjajo pozornost delova-
nju upokojencev in izrazil pre-
pričanje, da bo tako tudi v pri-
hodnje. 

Pred številno občinstvo je sto-
pila še predsednica Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije dr. 
Mateja Kožuh Novak, ki je 
najprej kritično ošvrknila vla-

do in parlament, da nimata ra-
zumevanja za zahteve upoko-
jencev, čeprav upokojenci niso 
'slepo črevo' današnje družbe. 
Po njenih besedah je slika vo-
dilnih na občinski ravni po-
polnoma drugačna, saj imajo 
upokojenci pri županih veliko 
podporo. Zavzela se je tudi za 
ponovno vzpostavitev pravne 

države, za pomembnost med-
sebojnega spoštovanja in tudi 
zaupanja. Predvsem pa je po-
hvalila prostovoljce, ki obi-
skujejo starejše, ter izrazi-
la veselje, da je program med 
starejšimi zaživel. 

Program »Starejši za 
starejše«
Projekt se je pričel v Sloveni-
ji izvajati leta 2004, vanj pa so 
vključili starejše osebe, ki so 
dopolnile 69 let in živijo v la-
stnih gospodinjstvih. Starej-
ši želijo svojo starost čim dlje 
preživeti doma, izhod v dom za 
starejše pa je le v skrajni sili, 
ko na domu ni mogoče več za-
gotavljati dovolj pomoči. Med 
cilje projekta, ki ga izvajajo sta-
rejši prostovoljci, spada spo-
znavanje potreb starejših, ki 
živijo doma, poiskati tiste, ki 
ne znajo, ne morejo ali noče-
jo poiskati pomoči, vzpostavi-
ti trajen stik z obstoječimi jav-
nimi službami in nevladnimi 
organizacijami ter jim, če se 
obiskani strinjajo, posredo-
vati podatke o njihovih potre-
bah, organizirati prostovoljsko 
pomoč, delavnice, obiskovanje 
osamljenih, seznanjati lokalno 
skupnost o kakovosti življenja 
in potrebah starejših, ki živi-
jo doma, ter vzpostaviti nad-
zor civilne družbe nad delom 
vseh, ki se ukvarjajo s pomo-
čjo na domu. 

Posavska koordinatorka pro-
jekta Ida Križanec je za naš 
časopis povedala, da so v pro-
gram vključena vsa posavska 
društva upokojencev, vseh sta-

rejših nad 69 let pa je po njiho-
vih podatkih v projektu 10.235 
- na Bizeljskem 298, Brestani-
ci 373, Brežicah 2.913, Dobo-
vi-Kapelah 621, Kostanjevi-
ci na Krki 572, Krmelju 185, 
Krškem 2.383, Raki 274, Raz-
borju pod Lisco 161, Senovem 
798, Sevnici 1.178, Tržišču 284 
in Šentjanžu 195. V vseh dru-
štvih v Posavju je 237 prosto-
voljcev, ki so opravili 18.379 
obiskov, saj gredo po besedah 
sogovornice po odgovore tudi 
večkrat, če se spremeni dejan-
sko stanje. Po podatkih vpra-
šanih oseb (3.978 žensk in 
2.283 moških) naj bi jih naj-
bolj pestile prenizke pokojni-
ne, s katerimi zelo težko živijo, 
prisotna je tudi osamljenost, 

predrage storitve za pomoč na 
domu, slaba odzivnost ustre-
znih strokovnih služb, ki jim 
je to osnovna dejavnost, za nji-
hove potrebe in probleme. Po-
moči si tudi ne bi moglo plačati 
2.429 oseb, z 'da' jih je odgovo-
rilo 1.325, delno pa 1.368. Tudi 
glede zdravstvenega stanja jih 
1.874 meni, da niso zdravi, 
3.516 jih pravi, da 'še kar', da 

so zdravi, pa le 675. Pri dnev-
nih aktivnostih jih je 2.004 od-
govorilo, da so ovirani, brez te-
žav jih je 1.907, zelo oviranih 
pa naj bi bilo 616. Zdravnika 
redkeje obišče 3.294 vpraša-
nih, mesečno 2.452, tedensko 
pa 198. Od 6.275 vprašanih 
jih 1.792 nima zdravil, 1.177 
pa pet ali več na dan.
 Marija Hrvatin

KRŠKO – Območna izpostava JSKD Krško v septembru pri-
pravlja niz dogodkov, s katerimi se s skupnim geslom »De-
diščina gre v šole« vključuje v obeležitev Dnevov evropske 
kulturne dediščine, ki bodo potekali po vsej Sloveniji, pa 
tudi v 49 evropskih državah, podpisnicah evropske kultur-
ne konvencije. 

V Dvorani v parku so 4. septembra z otvoritvijo razstave »Preple-
tanje niti«, na kateri so svoja ročna dela postavile na ogled čla-
nice KD Libna in Ročnodelska skupina KD Leskovec pri Krškem, 
vstopili tudi v obeležitev 190. obletnice rojstva Josipine Hoče-
var in njenega vzdrževanja ročnodelske šole v Krškem od leta 
1855 do 1875. Kako pomembno za tedanje navade je bilo uče-
nje ročnih del, opisuje članek v časopisu Učiteljski tovariš iz leta 
1885, ki navaja, da »namesto v slabo druščino, kar kmetska de-
kleta itak v nedeljo najraje store, se kje same snidejo ali pa obi-
ščejo nekdanjo učiteljico ter prosijo, da jim kaj novega pokaže 
in jih v eni ali drugi reči pouči«. Pa tudi: »Korist pouka v ženskih 
ročnih delih tudi največji sovražniki nove šole morajo priznati, 
da celo naš zelo konzervativni kmet rad vidi, da se njegova hčer-
ka uči plesti in krpati, kajti v to ne potrebuje niti veliko niti dra-
gocenega orodja in ga vsaj pouk nič ne stane.« 
V septembru bosta še dve razstavi, na katerih bodo razstavljale 
Pridne roke Rajhenburga KD Svoboda Brestanica, Društvo upo-
kojencev Brestanica, Sekcija ročnih del Ivančice KD Anton Aškerc 
Koprivnica, Sekcija Vez Društva upokojencev Senovo in Društvo 
upokojencev Raka, zaključna prireditev pa bo 25. septembra, 
tudi z ročnodelsko učno uro tedanje učiteljice Ane Schmidinger 
Romih, saj  bo predstavljen nov lik iz projekta Oblačilni videz kr-
ških prebivalcev.  M. Hrvatin

Razstavljajo šolsko dediščino

Razstavljavke�Prepletanja�niti,�v�ozadju�Rajhenburški�oktet

SEVNICA - V Knjižnici Sevnica je do 1. oktobra na ogled raz-
stava del članov Društva Univerza za tretje življenjsko obdo-
bje Sevnica, ki so v preteklem študijskem letu obiskovali sli-
karsko delavnico, krožek ročnih del in ustvarjalne delavnice. 

Številne zbrane sta na otvoritvi 3. septembra pozdravili direkto-
rica sevniške knjižnice Anita Šiško in predsednica društva U3 
Marija Jazbec. »Čas je edino, česar ne moremo zaustaviti, ne 
shraniti. Neizprosno enakomerno teče od  včeraj proti jutri in s 
seboj odnaša krhki splav našega sedanjika. Vse, kar lahko stori-
mo, je, da se ozremo in tako za bežen trenutek podaljšujemo stik 
s tistim, kar se je ravnokar še kazalo pred nami, zdaj pa že nepre-
klicno izginja nekje zadaj,« je dejala v svojem poetičnem nago-
voru Anita Šiško. Zadovoljstvo nad številom članic in članov ter 
delom v minulem študijskem letu društva Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje, ki vstopa v novem študijskem letu 2014/2015 
v dvanajsto leto delovanja, pa je izrekla Marija Jazbec. »Ta univer-
za je prinesla res veliko dobrega v kraj,« je še poudarila ter po-
vabila na uvodno študijsko srečanje v novem študijskem obdo-
bju, ki se bo pričelo 7. oktobra, zaključilo pa aprila prihodnje leto.

V kratkem kulturnem programu so nastopile tri pesnice, članice 
društva – Gabrijela Kolar, Vida Križnik in Anica Perme, dve 
pesmi pa je zapel tudi pevski zborček Utrinek pod vodstvom 
Francija Bastardija in ob spremljavi Mirka Slemenška na har-
moniki. Za povezovanje programa je skrbela Olga Golob.
  S.�Radi

Bogastvo ustvarjanja U3 Sevnica

Otvoritev�razstave�del,�nastalih�v�različnih�študijskih�krožkih�
društva�Univerza�za�tretje�življenjsko�obdobje�Sevnica�ali�U3,�
je�bila�dobro�obiskana.��

Občine z več razumevanja 
za upokojence kot država
ČATEŽ OB SAVI – Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavje je 30. avgusta v Termah Čatež pripravila 
deseto tradicionalno srečanje za svoje člane. Predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije dr. Mateja 
Kožuh Novak je opozorila vlado ter parlament, naj imata zanje več razumevanja. 

Jožef�Žnidarič

Dr.�Mateja�Kožuh�Novak

Posavski�upokojenci�so�letos�obeležili�že�10-letnico�druženja.

Dogodek so kulturno obogatili zakonca Dragutin in Elizabeta 
Križanić, člani družine Zagmajster - oče Blaž, mati Katarina 
ter sinova Miha in Marko, pod vodstvom prof. Vilka Ureka so 
nastopile učenke OŠ Bizeljsko Tjaša Antolovič, Ema Agnič in 
Ema Arnšek, zvrhano mero dobrega razpoloženja pa je prav go-
tovo prispevala tudi Pišečka Mica (na fotografiji). Prireditev je 
vodil Ivan Mirt. Za prijetno vzdušje v popoldanskem času dru-
ženja posavskih upokojencev pa so poskrbeli člani skupine Cvet.  

Ida�Križanec

Anica Kodrič, Župeča vas: 
Upokojenci smo res premalo 
vključeni v različne dejavno-
sti in aktivnosti. Temu botruje-
jo nizke pokojnine, saj za take 
stvari največkrat zmanjka de-
narja. Je pa v naši občini za upo-
kojence lepo poskrbljeno, pri-
pravljajo zanimive izlete, pa tudi 
obveščanje je zelo dobro. Sama 
se zelo rada udeležim raznih 
dogodkov, bi si pa želela, da bi 
bilo več brezplačnih. Drugače pa 

sem v društvu aktivna pri pikadu, kar mi je v posebno veselje.

Stanislav Golobič, Brežice: Zdi 
se mi, da se upokojencem ne dá 
takega mesta v družbi, kakor 
si ga zaslužimo. Imamo zna-
nje, smo pri močeh, pa bi lahko 
še marsikaj postorili. Je pa tudi 
res, da se marsikateri upokoje-
nec drži bolj zase in se ne vklju-
či v družbeno dogajanje, kakor 
da se ne želimo več dovolj druži-
ti. Pa je zelo pomembno, da po-
skrbimo zase, da se vključimo v 
razna kulturna, športna in dru-

žabna dogajanja. Družbena izključenost je lahko pogubna za 
naše dobro počutje. 
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S predlogi in informacijami iz vaših krajev se obrnite na naše lokalne novinarje:

Smilja Radi
za območje občine Sevnica na
smilja.radi@posavje.info

Rok Retelj
za območje občine Brežice na
rok.retelj@posavje.info

Bojana Mavsar
za območje občine Krško na
bojana.mavsar@posavje.info

 

PIJAVICE - S postopnim uvajanjem digitalnega radijskega sis-
tema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju bo zgra-
jenih 246 baznih postaj in 100 repetitorjev, vendar prebi-
valke in prebivalci nad postavitvijo baznih postaj v naseljih 
niso navdušeni.

»Iz medijev smo bili obveščeni o postavitvi bazne postaje. Res 
je, da smo vaščani spremljali dela v bližini železniške postaje v 
Pijavicah, vendar smo vsi ugibali, kaj bo tam nastalo. Predvide-
vali smo, da se gradi čistilna naprava, nastal pa je temelj za ba-
zno postajo,« pravi predsednik sveta KS Tržišče Janez Virant. 
»Vaščani smo ogorčeni in nasprotujemo izgradnji bazne posta-
je v naselju, vendar pa nikakor nismo proti njej. Želimo le, da se 
lokacija prestavi v smeri proti Tržišču ali Mokronogu v razdalji 
približno 500 metrov. S tem se ne bo kazil videz vasi in nenaza-
dnje tudi morebitnega vpliva sevanja na ljudi ne bo,« je nadalje-
val in dodal, da skozi vas že poteka daljnovod 2x400 KV, pred-
videna pa je še gradnja daljnovoda 2x110 KV. » S predstavitvijo 
projekta in s pogovori z občani teh problemov sploh ne bi bilo,« 
je zaključil Virant, ki živi v vasi Pijavice.  S.�Radi

Vaščani brez obvestila, 
da se pri njih gradi bazna postaja

V�bližini�železniške�postaje�v�vasi�Pijavice�poteka�gradnja�ba-
zne�postaje�za�potrebe�vzpostavitve��digitalnega�radijskega�
sistema�(GSM-R)�na�slovenskem�železniškem�omrežju.

Pouk se je namreč vsa ta leta 
odvijal na treh lokacijah, špor-
tna vzgoja pa se je izvajala na 
prostem in v prostoru kultur-
nega doma. »Na Osnovni šoli 
Tržišče sem zaposlena 35 let 
in skoraj ves čas mojega služ-
bovanja je potekala borba za 

novo šolo. Šola nikoli ni imela 
telovadnice in ko sem jaz hodi-
la tukaj v šolo, je pouk potekal 
v dveh izmenah, dopoldan in 
popoldan. Hodili pa smo peš, 
tudi po eno uro daleč,« je de-

Po desetletjih čakanja končno 
začetek gradnje šole v Tržišču
TRŽIŠČE – Zadnji petek v avgustu bo krajankam in krajanom Tržišča ostal v posebnem spominu, saj so v 
zelo velikem številu prisostvovali podpisu pogodbe za gradnjo nove osnovne šole s telovadnico. Tako se 
uresničuje več kot 30-letna želja po izgradnji šole, v kateri se bo izvajal pouk za vse razrede v eni šoli. 

jala ob ogledu nadomestnih 
prostorov v nekdanji šivalni-
ci, v katerih bo naslednji dve 
leti potekal pouk za nižjo sto-
pnjo, učiteljica Andreja Umek 
z Malkovca, ki bo v letošnjem 
šolskem letu poučevala 13 pr-
vošolk oz. prvošolcev. 

Podpisa pogodbe za izgradnjo 
nove devetoddelčne šole, ki bo 
imela svojo knjižnico, šolsko 
kuhinjo z jedilnico, tehnične 
prostore, prostore za upravo 
šole in večnamenski prostor 

ter telovadnico, se je razvese-
lila tudi ravnateljica OŠ Trži-
šče Zvonka Mrgole. »Če bomo 
šolsko leto 2016/2017 pričeli 
v novih prostorih, bomo izre-
dno veseli,« je dejala in dodala, 
da je v letošnjem šolskem letu 
vpisanih 119 otrok. 

Izgradnjo novega šolske-
ga objekta, katere pogodbe-
na vrednost znaša 4.122.940 
evrov, pri čemer bo Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost 
in šport zagotovilo 1.767.900 
evrov, preostali delež sredstev 
pa Občina Sevnica, je sevniški 
župan Srečko Ocvirk ozna-
čil kot največji, najbolj zah-
teven in ključen projekt na 
osnovnošolski ravni, ki je za-
dnji objekt v nizu novogradenj. 
Tine Vadnal, direktor podje-
tja Kolektor Koling iz Idrije, ki 
je bilo izbrano na razpisu med 
osmimi ponudniki, pa je oblju-
bil, da se bodo držali roka iz-
gradnje. 

Podpis pogodbe v prostorih 
šole, kjer bo čez dve leti stala 
nova šolska zgradba, so glas-
beno obogatili učenci OŠ Trži-
šče Andreja Turk na flavti ter 
Vid Camloh in Marko Flajs na 
harmoniki. 

Zaradi gradnje nove osnov-
ne šole se je 1. septembra za-
čel pouk nižje stopnje izvajati 
v preurejenem nadomestnem 
objektu v središču vasi, v nek-
danji Prijateljevi hiši, ki jo 
je odkupila Občina Sevnica, 
pouk višje stopnje pa se od-
vija v prostorih stare oziroma 
med vaščani znane »zgornje« 
šole, ki je bila pred časom lič-
no obnovljena. 
� Smilja�Radi

Podpisa�pogodbe�o�gradnji�nove�osnovne�šole�v�Tržišču�so�se�
udeležili�tudi�številni�krajani�in�krajanke.

Ravnateljica�OŠ�Tržišče�Zvonka�Mrgole,�sevniški�župan�Sreč-
ko�Ocvirk�in�direktor�gradbenega�podjetja�iz�Idrije�pri�pod-
pisu�pogodbe�za�gradnjo�nove�osnovne�šole

BREŽICE – Posavski muzej Brežice in Zavod za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije (ZVKDS), Območna enota Novo 
mesto sta 4. septembra v galeriji Posavskega muzeja pri-
pravila odprtje retrospektivne razstave o 30 letih delova-
nja novomeškega zavoda v dobro dediščine.

Direktorica Posavskega muzeja Alenka Černelič Krošelj je iz-
razila veselje, da muzejsko jesen začenjajo z razstavo, ki pove-
zuje dve obletnici – 30 let OE Novo mesto in 65 let Posavskega 
muzeja Brežice – z letošnjim praznovanjem, kajti muzej je vezni 
člen med vsemi vrstami dediščine. Tako je tokratni dogodek in 
še devet ostalih v septembru priložnost, da se predstavijo dosež-
ki kolegov konservatorjev ter vse stroke, katere osnovna naloga 
je celovita skrb za dediščino.

Razstavo, ki bo odprta do 25. septembra, je predstavil vodja 
ZVKDS – OE Novo mesto dr. Robert Peskar. Dejal je, da razsta-
va zaradi omejenega obsega ne more predstavljati vseh opra-
vljenih nalog v letih svojega obstoja, želi pa s kratkim prerezom 
posameznih pomembnejših dejavnosti na izbranih spomenikih 
geografsko in vsebinsko zaokrožiti dosedanjo vlogo spomeniške 
službe pri prepoznavnosti kulturne dediščine na Dolenjskem, v 
Beli krajini in v delu Posavja, hkrati pa tudi poudariti zavodovo 
nujno prisotnost v prihodnosti za prihodnje rodove.

K odprtju razstave v brežiškem muzeju sta se s čestitkami in po-
hvalami pridružila generalni direktor ZVKDS Jernej Hudolin in 
župan Ivan Molan. Dogodek je povezovala kustosinja pedago-
ginja Silvija Skrivalnik, glasbene trenutke pa so ponudili učen-
ci z mentorji Glasbene šole Brežice.

� N.�Jenko�S.,�foto:�dr.�Ivanka�Počkar

30 let v dobro dediščine

Razstavo�je�predstavil�vodja�ZVKDS�–�OE�Novo�mesto�dr.�Ro-
bert�Peskar�(levo).

VSE ZA TRGATEV IN VINARSTVO
(INOX CISTERNE, STISKALNICE,
KVASOVKE, …) 

SVETUJEMO VINARJEM

BRESTANICA - Na tukajšnjem 
bazenu, s katerim od začetka 
letošnje kopalne sezone upra-
vlja Mladinski center Krško, so 
zaradi deževnega in hladnejše-
ga vremena s 5. septembrom 
zaključili obratovalno sezono. 
Kljub temu so, kot pravijo v MC 
Krško, s celotno sezono zado-
voljni, saj so uspeli ob zadosti-
tvi samim pogojem za obrato-
vanje bazena organizirati več 
športnih in kulturnih  priredi-
tev. V sodelovanju s športnimi 
klubi je bazen služil tudi za iz-
vedbo več plavalnih tekem, kot 
so bile: 43. plavalni miting Kr-
ško, državno prvenstvo v akva-
tlonu, mednarodni miting za 
plavalce invalide ter državno 
plavalno prvenstvo za mlajše 
dečke in deklice, Športni po-
letni vikend, Festival za mlade 
Šrot in Igre brez meja.   B. M.

Bazen Brestanica 
zaprl vrata

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

www.avtoline.si

Prodaja in servis vozil CITROEN in ŠKODA
-  Tehnični pregledi -  Avtoličarstvo
- Registracija vozil -  Avtooptika
-  Zavarovanje vozil -  Vulkanizerstvo
-  Avtovleka - Ročna pralnica
-  Avtokleparstvo -  Avtošola
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RAVNIK PRI ŠENTRUPERTU - V vinorodnem okolišu Apnenika v 
občini Šentrupert, kjer se na vse strani raztezajo lepi razgledi po 
Mirnski dolini in dolini reke Temenice, obdeluje svoj vinograd 
Franc Špolar, član Društva vinogradnikov Šentrupert, zadnja tri 
leta pa tudi šentjanškega društva vinogradnikov. 

Vinogradnik in vinar Franc Špolar, ki ima štiri metre pod zemljo 
tudi vinsko klet, kjer je idealna temperatura za hrambo vina, se 
je začel intenzivneje ukvarjati z obdelovanjem vinograda po upo-
kojitvi. Za svoja vina je že prejel številna priznanja in nagrade, 
na letošnjem 42. Tednu cvička v Kostanjevici na Krki pa je prejel 
najvišjo oceno med člani šentjanškega društva vinogradnikov za 
vino cviček, zato so zadnji petek v avgustu postavili v njegovem 
vinogradu društveni klopotec.

Postavitev klopotca, katerega glas se bo zagotovo razlegal daleč 
naokoli, saj so ga člani DV Šentjanž postavili na višino osmih me-
trov, so spremljali številni obiskovalci in obiskovalke. Med gosti  
so bili župani iz občin Sevnica, Šentrupert, Mokronog-Trebel-
no in Mirna ter letošnja cvičkova princesa Maja Žibert iz Bistri-
ce pri Šentrupertu; nekdanja cvičkova princesa Vesna Perko iz 
Šentjanža pa je vodila celotno prireditev ob postavitvi društve-
na klopotca, ki ga je blagoslovil župnik Janez Trček iz Trebnjega. 
Z zapeto pesmijo so polepšali popoldan pevci DV Šentjanž in DV 
Šentrupert ter vokalna skupina Vilinke. Predsednica šentjanške-
ga društva vinogradnikov Renata Kuhar pa je predala vinogra-
dniku in vinarju Francu Špolarju posebno listino ter knjigo za za-
pisovanje vtisov.  S.�Radi

Klopotec poje pesem svojo

Predsednica�šentjanškega�društva�vinogradnikov�Renata�Ku-
har�je�Francu�Špolarju�podarila�še�posebno�skulpturo�v�obli-
ki�klopotca.�

Občinski praznik občine Radeče
prireditve v mesecu septembru

Četrtek, 11. 9. 2014, 
• ob 17.00 pri spomeniku I. svetovne vojne (pod cerkvijo na Svib-

nem): Proslava ob 100. obletnici I. svetovne vojne z mašo za-
dušnico

Organizator: Občina Radeče, Gledališko društvo Radeče

Petek, 12. 9. 2014, 
• ob 9.00 na stadionu v Radečah: Mnogoboj osnovnih šol - Za-

savje - zg. Posavje
Organizator: Atletski klub Radeče

Petek, 12. 9. 2014, 
• ob 15.00 na strelišču na Močilnem: Prvenstvo Društva upoko-

jencev v streljanju z zračno puško
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Petek, 12. 9. 2014, 
• ob 18.00 v razstaviščnem prostoru v Domu kulture Radeče: 

Otvoritev razstave likovnih del 
Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

Sobota, 13. 9. 2014, 
• ob 9.00 na startnem mestu v Zagradu: Tradicionalni pohod na 

Nebeško goro
• Ob 8.00 odhod avtobusa z železniške postaje na startno me-

sto v Zagradu.
Organizator: Planinsko društvo Radeče

Sobota, 13. 9. 2014, 
• ob 13.00 v prostorih Društva invalidov: Občinski meddruštve-

ni turnir v pikadu
Organizator: Društvo invalidov Radeče

Sobota, 13. 9. 2014, 
• ob 16.00 v prostorih Društva invalidov: Srečanje vseh invali-

dov Radeč
Organizator: Društvo invalidov Radeče

Nedelja, 14. 9. 2014, 
• ob 9.00 na tekmovalni trasi pri Ribiškem domu: Tradicional-

ni Pokal Sava
Organizator: Ribiška družina Radeče

Nedelja, 14. 9. 2014, 
• ob 10.00 na igrišču na Jagnjenici: Marjanov memorial 2014 – 

malonogometni turnir
Organizator: TKD Jagnjenica

Četrtek, 18. 9. 2014, 
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče: Slavnostna akademija ob 60. 

obletnici delovanja DPM Radeče
Organizator: Društvo prijateljev mladine Radeče

Petek, 19. 9. 2014, 
• ob 17.00 v jedilnici OŠ Radeče: Večer radeških čebelarjev

Organizator: Čebelarsko društvo Radeče

Sobota, 20. 9. 2014, 
• ob 9.00 v športni dvorani v Radečah: Mednarodni namizno-

teniški turnir
Organizator: Namiznoteniški klub Radeče

Sobota, 20. 9. 2014, 
• ob 10.00 v Ribiškem domu Hotemež: Predavanje o pticah (pre-

dava g. Marjan Gobec)
Organizator: Hortikulturno društvo Radeče

RADEČE – V radeški dvorani PORP je študijski krožek Mauritius, 
v katerem deluje 12 članic in članov, 5. septembra pripravil spo-
minsko slovesnost ob 120-letnici na Češkem rojenega gozdar-
skega strokovnjaka in vidnega ter spoštovanega člana radeške 
skupnosti Mavricija Scheyerja. 

Slednji je bil vedoželjen človek, dober gospodarstvenik in goz-
darski strokovnjak, ki ga je življenjska pot leta 1868 pripeljala v 
Radeče, kjer je preživel 26 plodnih let. Za svoje delo, s katerim je 
pomembno vplival tudi na sooblikovanje takratnega družbenega 
dogajanja v Radečah in širše okolice, je bil odlikovan z zlatim 
zaslužnim križcem s krono, umrl pa je 29. novembra 1894 v 
Radečah. Radeški študijski krožek Mauritius se je spominu na 
to pomembno osebnost poklonil s posebno zgibanko in z zbor-
nikom, katerega vsebino ter avtorje člankov je kratko predstavil 
revirni gozdar Jože Prah, nekaj misli pa je dodala še ena izmed 
avtoric Jolanda Mohar. Častni govorniki so bili: češki velepos-
lanik dr. Petr Voznica, dekan Biotehniške fakultete v Ljubljani 
prof. dr. Igor Potočnik in županja občine Radeče Rafaela Pin-
tarič. Prireditev je povezovala Marija Imperl.
Dogodek je s slavnostnim koncertom obogatil godalni orkester 
Strunikat, poseben pomen pa je dodala še razstava fotografij in 
razstavljena knjiga z navodili, kako se ravna z gozdom, ter drob-
na knjižica z naslovom "Tablice, kako se obsežek lesa v kubične 
mere prerajta", ki je izšla leta 1872. V spomin na to pomembno 
osebnost bo 26. septembra na pristavi na Svibnem potekalo še 
odkritje skulpture Mavricija Scheyerja.  S.�Radi

Spomini na Mavricija Scheyerja

Zunanjo�podobo�in�zanimivo�življenjsko�zgodbo�Mavricija�
Scheyerja�je�na�slovesnosti�spretno�oživel�Oskar�Zoran�Zelič.

»Praznovati tako visoko okro-
glo obletnico ni samo lep do-
godek, ampak tudi izraz spo-
štovanja do opravljenega dela 
v vseh desetletjih; je izraz spo-
štovanja do vseh, ki so v pre-
teklosti ustanovili društvo, ga 
vodili, v njem delali ali pa dru-
gače podpirali njegovo delo-
vanje. Prostovoljno gasilsko 
društvo Boštanj je skoraj 60 
let enakopraven član Gasilske 
zveze Sevnica, ki s sistematič-
nim delom skrbi za organizi-
rano in strokovno gasilstvo v 
zvezi, za načrtno opremljenost 
ter za izobraževanje in usposa-
bljanje članic ter članov posa-
meznih društev, skladno s po-
trebami, ki jih narekuje čas in 
zahtevne naloge,« je v uvodu 
svojega nagovora ob visokem 
jubileju boštanjskega gasilske-
ga društva dejal predsednik 
Gasilske zveze Sevnica Vin-
cenc Knez.

Razvoj gasilstva v Boštanju je 
predstavila predsednica PGD 
Boštanj Mira Šraj in nanizala 
najpomembnejše pridobitve, 
ki so od ustanovite leta 1924 
pa do danes vodile do pridobi-
tve sodobne gasilske opreme 
za zaščito in reševanje ter do 
v letošnjem letu obnovljenega 
gasilskega doma. Član PGD Bo-

Čut humanosti iz roda v rod
BOŠTANJ – Minulo nedeljo je na prireditvenem prostoru v boštanjskem lipovem drevoredu potekalo pra-
znovanje 90-letnice PGD Boštanj. V spremljajočem programu so nastopile sevniške mažorete in godba, 
Ljudski pevci Boštanj in vokalna skupina Vilinke, sledila pa je še vrtna veselica z ansamblom Modrijani. 

štanj in predsednik krajevne 
skupnosti Jože Udovč je v svo-
jem govoru pohvalil tudi kra-
janke in krajane, ki podpirajo 
delovanje gasilskega društva. 
Osrednji govornik, župan 
Srečko Ocvirk, je pohvalil čut 
humanosti, ki ga v gasilskem 
društvu uspešno prenašajo iz 
generacije v generacijo in nato 
nadaljeval: »Pred vodstvo in 
člane PDG Boštanj je vsako od 
obdobij delovanja postavljalo 
času primerne izzive, na ka-
tere so oziroma ste znali naj-
ti prave odgovore, saj drugače 
ne bi praznovali tako častitlji-
ve obletnice. Začetki so bili, kot 
vsi, skromni. Skromna oprema, 

skromen objekt. Sedaj je pov-
sem drugače. Nov objekt, so-
dobna oprema, sodobna gasil-
ska vozila. Na rezultate dela ste 
lahko ob praznovanju visokega 
jubileja upravičeno ponosni,« 
je dejal in dodal, da je PGD Bo-
štanj vseskozi pomemben člen 
v sistemu varstva pred požari 
ter zaščite in reševanja v sevni-
ški občini. »Člani društva ima-
te izjemno odgovorno nalogo 
soustvarjanja sistema kolek-
tivne varnosti. Ob tem temelj-
nem poslanstvu pa je pre-
plet dela gasilskega društva v 
kraju še mnogo širši. Na sku-
pnih poteh povezujete kraja-
ne in društva, kar je vodilo za 

ustvarjanje družbeno-angaži-
ranih projektov. Zadnji od ta-
kšnih je bila celovita prenova 
zunanjosti gasilskega doma, 
ki je upravičeno v še večji po-
nos celotnemu kraju in krajev-
ni skupnosti. To pa ni le dom 
gasilstva; v teh prostorih se 
sprejemajo vse pomembne od-
ločitve sveta Krajevne skupno-
sti Boštanj in snujejo ideje za 
delo društev. Objekt v novi pre-
obleki lepo zaokrožuje številne 
druge ureditve zadnjih let – od 
celovite cestne posodobitve s 
spremljajočimi ureditvami do 
obnove sosednjega TVD Par-
tizan in letos še bližnjega bali-
nišča,« je še poudaril povezo-
valno vlogo gasilskega društva.

Član upravnega odbora Gasil-
ske zveze Slovenije in predse-
dnik sveta gasilskih zvez posa-
vske regije ter predsednik GZ 
Brežice Mihael Boranič je kot 
najvišji predstavnik gasilskih 
organizacij podelil Prostovolj-
nemu gasilskemu društvu Bo-
štanj ob 90-letnici društva ga-
silsko odlikovanje - gasilsko 
plamenico 1. stopnje. Članica 
PGD Boštanj in predstavnica 
podjetja Gradnje d.o.o. Boštanj 
Franja Povše pa je postala bo-
tra novega gasilskega prapora.
� Smilja�Radi

PGD�Boštanj,�ki�šteje�okoli�200�članic�in�članov,�letno�opravi�
okoli�deset�intervencij.
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Akcija 
traja 

od 1. 9. do 
30. 9. 2014.

VELIKI TRN – Pod tukajšnjim večnamenskim prireditvenim 
šotorom se je 6. septembra v organizaciji Turistične agen-
cije BooM iz Krškega in Krajevne skupnosti Veliki Trn zvr-
stilo že 17. državno tekmovanje harmonikark z diatonič-
no harmoniko. 

Že tretje leto zapored je strokovna komisija, sestavljena iz pri-
znanih glasbenikov Alojza Raucha, Matevža Zaveršnika in Ma-
rije Ahačič – Pollak, med enajstimi sodelujočimi tekmovalkami 
namenila največ točk Ani Jesenovec iz Škofje Loke, druga je bila 
Sandra Murgel iz Otočca in tretja Klara Janžič iz Zg. Ložnice, 
občinstvo pa je za najprikupnejšo tekmovalko med sodelujočimi 
izbralo 16-letno Tjašo Ulčnik iz Leskovca pri Krškem. Letošnje 
tekmovanje je bilo posebno po tem, da sta organizatorja že tra-
dicionalno tekmovanje nadgradila še s prvim državnim tekmova-
njem pevcev, ki se spremljajo z diatonično harmoniko. Zmagala 
je Marcela Berle iz Vodic, drugo mesto je osvojil Gašper Seljak 
iz Preddvorja, tretje pa Matic Peršuh iz Pragerskega. Tekmoval-
ke in številno občinstvo so nagovorili in pozdravili organizatorja, 
Franc Lekše v imenu KS Veliki Trn in Milan Brecl iz TA BooM, 
krška podžupanja Ana Somrak in članica strokovne komisije 
Marija Ahačič - Pollak, ki že vrsto let na navedeno tekmovanje 
prileti iz kanadskega Toronta, ljubitelji narodnozabavne glas-
be pa se je najbolje spominjajo kot članico legendarnega naro-
dnozabavnega Ansambla Slavka Avsenika, s katerim je med dru-
gim zapela še danes priljubljeno pesem Tam, kjer murke cveto. 
 Bojana Mavsar 

Najprikupnejša Tjaša Ulčnik, 
najboljša Ana Jesenovec

Sodelujoče�tekmovalke,�spredaj�najboljše�(z� leve):�Sandra�
Murgel,�Ana�Jesenovec,�Klara�Janžič�in�Tjaša�Ulčnik

14. in 15. septembra 1942 so 
namreč ustaši pobili 36 prebi-
valcev Planine, ki so bili naklo-
njeni OF in sodelovali v boju 
proti okupatorju, vas pa pož-
gali do tal. Leta 1991 pa je ta-
kratna enota milice Uprave za 
notranje zadeve Krško ravno 
na Planini zajela skupino pri-
padnikov JLA, ki se je skuša-
la po bitki v Krakovskem goz-
du prebiti preko Gorjancev na 
Hrvaško. Prireditve se je kljub 
slabemu vremenu udeleži-
lo veliko število obiskovalcev, 
ki so prisluhnili raznolikemu 
programu. Domačinka Anica 
Božič, ki je pred 72 leti izgu-
bila očeta Alojza Colariča, ki je 
bil čevljar in je takrat tudi izde-
loval obutev za partizane, se je 
z žalostjo spomnila na tragične 
dogodke: »Vaščani pobiti, do-
movi požgani, živali v hlevih 
so zgorele, ljudje – to so bile 
le matere in otroci – so ostali 
brez vsega. Vasice ni bilo več. 
Na pogorišču je žarelo, puhte-
lo v nebo, smrdelo po zgore-
lih živalih, še hujša pa je bila 
v nebo vpijoča bolečina mater 
in otrok.« Letošnji slavnostni 
govornik je bil režiser in dra-
maturg Matjaž Berger, ki je 
v svojem nagovoru nizal ver-

»Včasih je največje nasilje prav 
v tem, da ne storimo ničesar«
PLANINA – Planina nad Podbočjem je bila 6. septembra prizorišče tradicionalne septembrske spominske 
slovesnosti Planina – spomin in opomin, na kateri se vsako leto spomnijo na dogodke iz let 1942 in 1991.

ze in vrstice raznih avtorjev, ki 
v svojih delih opisujejo vojno 
nasilje. »Kot opomnik terorju 
in terorizmu, izdajstvu in nasi-
lju je potrebno zaščititi dosto-
janstvo spomina. Nekega dne 
bo tam, kjer je bilo srce, stalo 
sonce in v človeški govorici ne 
bo takšnih besed, ki bi se jim 
pesem odrekla. Poezijo bodo 
vsi pisali, resnica bo navzoča 
v vseh besedah. Svoboda mora 
peti, kot so sužnji peli o njej,« 
je med drugim povedal Berger 
in nagovor zaključil z beseda-
mi Slavoja Žižka: »Včasih je 
največje nasilje prav v tem, da 
ne storimo ničesar.«

Zbrane sta nagovorila tudi kr-
ški župan mag. Miran Stanko, 
ki je ob tej priložnosti spomnil 
na obletnici, ki ju letos obele-
žuje ves svet – 100 let od za-
četka prve in 70 let od kon-
ca druge svetovne vojne – in 
predsednik organizacijskega 

odbora prireditve na Plani-
ni Miha Butara, v kulturnem 
programu pa so ob povezova-
nju Miriam Hribar in Janeza 
Bršca, sodelovali Moški pevski 
zbor Planina, kantavtor Peter 
Dirnbek s skupino Vox Popu-
li, raper Darko Nikolovski, 
recitatorji Jasmina Koretič, 
Ana Stipič, Jerneja Dornik, 
Goran Miljanović, David Ra-
dej, Uroš Kerin in Violeta To-
mić, učenke OŠ Cerklje ob Krki 
ter Matic Lavrenčič z imitaci-
jo Iztoka Mlakarja. Uvod v 
prireditev je zaznamoval mi-
mohod praporščakov, članov 
Gorjanske in Duletove čete ter 
Gorjanske konjenice, pri spo-
minskem obeležju v vasi Pla-
nina pa so že pred prireditvi-
jo različne delegacije položile 
vence in se poklonile umrlim 
vaščanom.
 Rok Retelj

Matjaž�Berger�med�nagovorom,�zadaj�MoPZ�Planina,�desno�
Peter�Dirnbek

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939

Šolski center Novo mesto
Višja strokovna šola 12, 8000 Novo mesto
Šegova ulica 1

Play
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LESKOVEC PRI KRŠKEM – 
V sklopu kmetijske trgovi-
ne Evrovinogradnik na Ulici 
11. novembra se poslej na-
haja tudi novo odprta pro-
dajalna Kalia. 

29. avgusta sta jo namenu pre-
dala direktorica prodajalne z 
izdelki in surovinami za po-
ljedelstvo, sadjarstvo, trgovi-
no, vinogradništvo in vinote-
ke Evrovinogradnik Katarina 
Cizerle ter Iztok Verdenik, 
vodja sektorja za korpora-
tivno komuniciranje in mar-
keting Semenarne Ljubljana. 
Verdenik je ob tem povedal, da 
so se v družbi odločili za po-

Pri Evrovinogradniku še Kalia

novno širitev prodajaln tako 
na nova območja kot v kraje, 
kjer so že bili prisotni. Tako 

se s ponudbo izdelkov za vrt, 
dom, kmetijstvo in oskrbo hi-
šnih ljubljenčkov po šestih le-
tih vračajo tudi v Krško, saj so 
v družbi Evrovinogradnik, s 
katero so dobro sodelovanje 
vzpostavili že v preteklih le-
tih, našli dobrega partnerja. 
Cizerletova pa je dejala, da do-
datna ponudba izdelkov Ka-
lia pomeni nadgradnjo dose-
danjega petletnega dela: »Da 
lahko strankam ponudimo še 
več, da bomo močnejši na ze-
lenem programu, na poljšči-
nah, semenskem blagu, še po-
sebej na področju kakovostnih 
in kontroliranih žit slovenske 
pridelave.«  B. M. 

Zadovoljna�z�vzajemnim�so-
delovanjem�Katarina�Cizerle�
in�Iztok�Verdenik��

PROIZVODNJA – AVGUST 2014

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – AVGUST 2014

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 ZP 4 - 135 300 9 100 0 0

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, 

PB3, in PB4
403.748 12 12

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Regionalna razvojna agencija Posavje in Občina Radeče pripravljata 

PREDSTAVITEV UKREPOV ZA PROBLEMSKO OBMOČJE OBČIN 
RADEČE, TRBOVLJE IN HRASTNIK ZA OBDOBJE 2014–2015,

v torek, 23. septembra 2014, ob 10.00 uri v Kulturnem domu Radeče (Gledališka pot 2).

Program:
10.00-10.10  Uvodni pozdrav, ga. Rafaela Pintarič, županja občine Radeče
10.10-10.20  Uvodni pozdrav, g. Martin Bratanič, v.d. direktor RRA Posavje
10.20-10.40  Predstavitev ukrepov za problemsko območje občin Radeče, Trbovlje, Hrastnik,  

predstavnik MGRT
10.40-11.00 Predstavitev ukrepa: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje, ga.  Darja 

Racki, vodja sektorja za odmero in kontrolo, ter Milena Perc, višja svetovalka v 
Sektorju za odmero in kontrolo.

11.00-11.20  Predstavitev ukrepa Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno 
varnost, ga. mag. Alenka Rumbak, direktorica Zavoda RS za zaposlovanje, 
Območna služba Celje

11.20-11.40  Predstavitev ukrepa Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče, Nataša 
Šterban Bezjak, svetovalka RRA Posavje

11.40-12.00 Vprašanja in odgovori

Vabljeni! 

 Rafaela Pintarič Martin Bratanič
 Županja občine Radeče v.d. direktor Regionalne razvojne agencije Posavje 

SEVNICA - Trgovina Izidor je v 
začetku letošnjega avgustu po 
kratki, a učinkoviti prenovi od-
prla vrata za svoje zveste kup-
ce in privabila tudi nove. Na 
bogato založenih prodajnih 
policah je mogoče najti sad-
je in zelenjavo, mesne, mleč-
ne in druge dobrote tudi s po-
savskih ter ostalih slovenskih 
kmetij in živila pod blagovno 
znamko Od tukaj.si. Še posebej 
pa so v Kmečki zadrugi Sevni-
ca, ki je lastnica trgovine, po-
nosni na  prenovljeno mesnico, 
v kateri nudijo tudi lastne me-
sne izdelke blagovne znamke 
Grajske mesnine. Zadovoljstvo 

Nova Izidorjeva podoba

nad novo podobo trgovine in 
njeno ponudbo je na uradnem 
odprtju 4. septembra izrazil di-

rektor sevniške kmečke zadru-
ge Borut Florjančič. 
 S. R.

Prenovljeni�market�Izidor�kupcem�med�drugim�ponuja�izdel-
ke�lokalnega�porekla�s�posavskih�kmetij.

CERKLJE OB KRKI – Letos 
mineva deset let, odkar je 
začel delovati Javni gospo-
darski zavod Letalski center 
Cerklje ob Krki, ki se nahaja 
v jugovzhodnem oz. civilnem 
delu cerkljanskega letališča. 
Ob obletnici delovanja smo 
se pogovarjali s Stojanom 
Jazbecem, v. d. direktorja 
omenjenega zavoda.

Kot je dejal 
Stojan Jaz-
bec, ki je 
svojo funk-
cijo nastopil 
6. avgusta, je 
bil Letalski 
center s stra-

ni Občine Brežice ustanovljen 
že leta 2000, same dejavno-
sti na letališču pa so se zače-
le pred desetimi leti. Del le-
tališča, kjer se nahaja center, 
je bilo treba najprej sanira-
ti, saj je bil zaraščen in nepri-
meren za uporabo. S pomočjo 
zasebnikov so pripravili teren 
za prenovo hangarjev, uredi-
li so še drugo infrastrukturo, 
nadgradili sporazum med Vo-
jašnico Jerneja Molana in Le-
talskim centrom, tako da ima 
slednji sedaj vsa obratovalna 
dovoljenja. V dveh hangarjih 
in pod šotorom je trenutno v 
oskrbi 13 letal, v centru pa de-
lujeta tudi Aeroklub Posavje, 
kjer je možno pridobiti licen-
co PPL(A), tj. licenco za pilota 
zasebnega letala, in Padalski 

Središče za ljubitelje letalstva

klub Aero Cerklje ob Krki, kjer 
je možno opraviti tečaj za pa-
dalca in tudi nadaljevalni tečaj. 
Kot še pravi Jazbec, se kaže in-
teres za razširitev dejavnosti, 
zato bodo skušali center pove-
zati še s krško in sevniško ob-
čino, prav tako bodo dali več 
poudarka na sodelovanju z 
javnostjo. »Povabili bomo vse 
zadnje razrede osnovnih šol 
iz celega Posavja in tudi sre-
dnje šole, da pridejo k nam na 
ogled. Še naprej bomo dvakrat 
v letu organizirali dan odprtih 
vrat, ki vedno dokaže, da lju-
di letalstvo zanima, da si pri-
dejo letala tudi ogledat ter po 
možnosti izkoristijo kak pa-
noramski let,« razlaga Jazbec 
in poudarja, da jim je v intere-
su, da bi pri njih nastal center, 
kjer bi se združevali vsi ljubi-
telji letalstva.
 
V Letalskem centru si še želi-
jo, da bi v prihodnosti posku-

sili pridobiti dovoljenje, da bi 
lahko njihovi uporabniki iz 
Cerkelj direktno leteli na Hr-
vaško ali v Srbijo. Zaenkrat to 
še ni mogoče zaradi schenge-
na in zato je treba najprej iti 
v Ljubljano, Maribor ali Por-
torož, kjer je policijska kon-
trola. To pa vzame veliko časa 
in tudi denarja. Sicer pa zavod 
kot civilni del vsako leto sode-
luje tudi na dnevu odprtih vrat 
vojašnice, kjer se predstavlja z 
letali in padalci. Tudi na ta na-
čin se kaže dobro sodelovanje 
z vojašnico. Za konec pa naj še 
omenimo, da je zadnji avgusto-
vski vikend dvodnevno doga-
janje ob 10. obletnici zavoda, 
v sklopu katerega sta Aero-
klub in Padalski klub prikaza-
la svoje dejavnosti, na voljo so 
bili panoramski leti, za zaba-
vo pa sta poskrbela ansambla 
Gadi in Mladi gamsi, obiskalo 
okoli 3000 ljudi.
 Rok Retelj

Stojan�Jazbec

V�JGZ�Letalski�center�Cerklje�ob�Krki�trenutno�oskrbujejo�13�
letal�(foto:�F.�Šavrič).

PIŠECE – 5. septembra se je na 
pobudo Dušana Sečna na sre-
čanju v Pišecah zbralo dobrih 
140 nekdaj zaposlenih v pod-
jetju Vino Brežice. Snidenje 
nekdanjih sodelavk in sodelav-
cev je bilo prisrčno in veselo, 
četudi marsikateri izmed njih 
po petih letih, odkar je druž-

ba ugasnila, še ni našel dru-
ge zaposlitve. Zato na srečan-
je tudi niso povabili zadnjih 
treh direktorjev družbe, ki so 
po mnenju nekdanjih delavcev 
grobarji podjetja z večdesetlet-
no tradicijo, ki je v najboljših 
letih zaposlovala tudi po 400 
delavcev, v povprečju pa med 

250 in 300. Sicer je bilo Vino 
Brežice na slovenskem trgu za-
stopano z osemodstotnim de-
ležem pijač, poleti letos pa je 
stečajni upravitelj objavil še 
prodajo blagovnih znamk.
 
� B.�M.,�
� foto:�Gregor�Sečen

Srečanje nekdanjih delavcev Vina
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V Posavju se že dolgo kažejo potrebe po 
povezovanju in sodelovanju ponudnikov 
turističnih in gostinskih storitev, lokalnih 
pridelovalcev hrane, izdelovalcev rokodel-
skih izdelkov. Na 4. javni poziv LAS Posav-
je za nabor projektov, upravičenih do ne-
povratnih sredstev LEADER iz kvote za leta 
2011, 2012 in 2013, je Turistično društvo 
Lovrenc Raka kot vodilni partner skupaj s 
Centrom za podjetništvo in turizem Krš-
ko, Seles d. o. o. in Društvom za trajnost-
ni razvoj Terra vera uspešno prijavil in izve-
del projekt Najboljše z Rake, z akronimom 
Raška č’bula. 

Inovativnost projekta Najboljše z Rake je na 
prepoznavanju avtohtonosti raške čebule, 
značilne za projektno območje, v spodbu-
janju njene proizvodnje in rabe v gostinsko-
turistični ponudbi območja. Skozi programe 
usposabljanj in strokovno ekskurzijo so se 
prebivalci območja podučili o možnostih in 
načinih pridelave zelenjave, predvsem raš-
ke č'bule, pridelava katere omogoča razvoj 
novih delovnih mest na kmetiji, v gostin-
stvu in turizmu pa je osnova za razvoj nove-
ga turističnega produkta. Lokalni pridelovalci 
in rokodelci so se povezali v Združenje Naj-
boljše z Rake in bodo v novo opremljenem 
razstavno-prodajnem prostoru skozi skupno 
blagovno znamko Najboljše z Rake promovi-
rali kmetijske pridelke in rokodelske izdelke. 

Projektne aktivnosti, sicer razporejene v 
dveh fazah, so se začele odvijati marca 2013, 
zaključile pa so se septembra 2014. V sklo-
pu projekta so v 1. fazi potekali forumi, ra-
ziskovalni tabor, izvedena so bila individual-

na svetovanja, organizirane so bile strokovne 
delavnice na temo kolobarjenja, priprave tal, 
sajenja ter tehnologije pridelave, realizirana 
je bila tudi strokovna ekskurzija z ogledom 
dobre prakse. Prav tako sta se na Raki uredila 
razstavo-prodajni prostor in prostor za izva-
janje kulinaričnih delavnic. V 2. fazi je bila tu 
že izvedena kulinarična delavnica s priznano 
nutricistko in je temeljila na pomenu lokalno 
pridelane hrane, njenem doprinosu k zdra-
vemu načinu življenja ter pripravi sezonskih 
jedi s poudarkom na raški č'buli. Kot rezultat 
prizadevanja vseh partnerjev se je oblikova-
la tudi brošura, v kateri je glavni poudarek na 
ponudbi domačinov, ki pridelujejo in izdelu-
jejo raznovrstne domače dobrote in izdelke 
pod kolektivno blagovno znamko »Najboljše 
z Rake«, s katero bo dosežena večja turistič-
na in kulinarična prepoznavnost kraja. Da pa 
bo raška č'bula dobro uspevala, so bile obli-
kovane tudi strokovne podlage, ki bodo pri-
delovalcem v pomoč pri pridelavi. 

Projekt za obuditev in promocijo raške 
č’bule je uspel povezati skupnost, ji dati 
nov zalet in okrepiti lokalno identiteto. Ob 
pogledu na značilen rdeč plod se v prebi-
valcih Rake in okolice prebudijo spomini na 
čas, ko je čebula, spletena v kite, visela na 
lesenih vratih sleherne kmetije. Mnogi so 
se prav iz nostalgije lotili zbiranja in izmen-
jave starih semen čebule. Prebivalci Rake 
se spominjajo: včasih so imeli kmetje na-
vado čebulo vzdrževati, zbirali so semena 
in jih naslednje leto sejali. Na vsaki doma-
čiji so imeli lastna semena in zanje skrbe-
li. Kasneje se je to prekinilo in so dolga leta 
kupovali seme v trgovinah. Zdaj pa se spet 

veliko pozornosti posveča ohranjanju se-
men. Pri tem je v prvi vrsti pomembno po-
vezovanje in sodelovanje domačinov, lju-
di z bogatimi življenjskimi izkušnjami, ki se 
vračajo k naravi.

Čebula je že od nekdaj močno zastopana 
v raški kulinariki. Otroštvo domačinov diši 
po preprostih jedeh, po koruznih in ajdovih 
žgancih, zabeljenih z ocvirki ali s praženo 
čebulo, preprostih enolončnicah, pozimi 
zavitkih iz kislega zelja in čebule, včasih pa so 
čebuli dodali domačo slanino ali svež sir, za 
zajtrk so jedli jajca na praženi čebuli. Čebula 
je bila tudi stalnica vsakdanjih jedi, delavskih 
malic. Kmetje so se dobro zavedali tudi 
njenega dobrodejnega učinka na imunski 
sistem in antiseptičnega delovanja, zato je 
imela veliko vlogo v ljudskem zdravilstvu. 
Bila je zanesljivo zdravilo za ture, ognojke, 
prehladne in pljučne bolezni. Poleg tega je 
imela vidno vlogo tudi v kozmetiki. Znani 
so bili raški č'bularji in č'bularke, ki so svoj 
značilni pridelek prodajali na mnogih sejmih, 
od Novega mesta, Šentjerneja, Kostanjevice 
na Krki, Krškega in Brežic pa vse do Zagreba. 

Razlogov je torej več kot dovolj, da so na 
Raki začeli razmišljati o obuditvi pojma raške 
č’bule. Zato lahko upamo, da bo raška č'bula 
premagala točo, ledene vetrove, sušo in dru-
ge vremenske neprilike, ki zaznamujejo ob-
dobje podnebnih sprememb, in postala od-
porna, kot je nekdaj bila. 

Več informacij o projektu dobite pri 
Turističnem društvu Lovrenc Raka 

(tel. št. 041 532 727). 

USPEŠNO ZAKLJUČENA DRUGA FAZA PROJEKTA »NAJBOLJŠE Z RAKE«

Projekt Najboljše z Rake je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovorno TD Lovrenc Raka. 
Organ upravljanja za program razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: »Evropa investira v podeželje«  

Seles d.o.o.

KRŠKO – Na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje se je 
v četrtek, 4. septembra, na tiskovni konferenci predstavilo deset 
udeležencev druge skupine projekta Podjetno v svet podjetništva 
v letošnjem letu. Tokratna skupina ima predvsem močno žensko 
zastopanost bodočih podjetnic in samo enega moškega. Maja 
Bregar, Barbara Češnjevar, Vesna Justinek, Katja Kostrevc, 
Sanja Mihajlović, Sabina Planinc, Janja Povh, Anja Preglav, 
Sara Stopar so na zanimiv način in nekatere celo z degustacijami 
končnih izdel-
kov predstavile 
svoje podjetni-
ške ideje. Na-
črte za razvoj 
podjetja in bla-
govne znamke 
pa je predstavil 
tudi moški ude-
leženec desete-
rice, David Vo-
glar. Dobre želje 
pri usposabljanju so jim zaželeli tudi posavski župani, ki so bili 
med občinstvom predstavitve, ter poudarili, da jih najbrž čaka 
trda podjetniška pot, naj jim pri tem ne zmanjka zagona in naj se 
kadarkoli obrnejo na Občine. Več o deseterici in njihovem delu 
lahko spremljate tudi na facebook strani skupine, spletni strani 
RRA Posavje, zanimivosti pa boste izvedeli tudi v naslednjih šte-
vilkah Posavskega obzornika. 
� Maruša�Mavsar

Predstavila se je tudi druga 
skupina PVSP
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SEVNICA - Barvitost in bogata ponudbe tržnice je vedno vabljiva - 
za domačine, popotnike in turiste. Tržnica pa ni zgolj nakupoval-
no središče, ampak je lahko tudi kraj, kjer se srečujejo in družijo 
kupci ter prodajalci. Nasmeh in prijazen pozdrav še vedno nekaj 
štejeta in tisti, ki prodajajo sadje, zelenjavo, mlečne in mesne iz-
delke ter še marsikaj drugega, se načeloma tega držijo. 30. avgusta 
je bilo tako tudi na otvoritvi prenovljene tržnice v Sevnici – veli-
ko zadovoljnih kupcev in nasmejani obrazi prodajalk ter proda-
jalcev, dan pa sončen, kar je v letošnjem poletju redkost. Starejša 
gospa, ki prodaja na sevniški tržnici mlečne izdelke vsako sredo 

in soboto dopoldan, je bila nad obnovo navdušena, a majhno po-
manjkljivost je opazil izdelovalec novih stojnic. »Manjkajo še le-
sene gajbice, ki bi stale v različnih višinah, zato se bomo v našem 
podjetju potrudili in jih izdelali,« je dejal. Svečane otvoritve ob-
novljene tržnice se je poleg župana Srečka Ocvirka udeležil tudi 
v letošnjem letu izvoljeni evropski poslanec Franc Bogovič, ki je 
v svojem nagovoru poudaril pomen v domačem okolju pridelane 
hrane. Več o dogajanju na sevniški tržnici ob odprtju pa najdete 
na str. 15 prenovljenega Posavskega obzornika.
  S.�Radi,�foto:�Polona�Brenčič

Nakup na tržnici nam bo si
cer vzel več časa, nakup ne 
bo cenejši, jabolka tudi ne 
bodo vsa enako velika – bodo 
pa po vsej verjetnosti neko
liko drugačnega okusa. Z na
kupom prehranskih izdelkov 
na tržnicah boste izboljšali pri
hodek številnih manjših kmetij 
in s tem družin na podeželju, ki 
s kmetovanjem tako ohranjajo 
urejenost podeželja in okolja, v 
katerem živimo in delamo.

V seriji člankov, ki bodo sledili, 
bomo poskušali kupcem kar se 
da nazorno ponazoriti kmetij
sko pridelavo in predelavo skozi 
segment zagotavljanja varne in 
kakovostne hrane za potrošnika. 
V naslednjem prispevku bomo 
natančno razložili, kaj pomeni
jo izrazi varna in zdrava hrana, 
kakšne so razlike med konven
cionalno, integrirano in ekološko 
pridelavo in tudi to, na kakšen 
način potekajo sistemi nadzora.

 Projektni partner
 KGZS Zavod Novo mesto:
 mag. Zdenka Kramar

meni kruto realnost za naše 
kmetije. Mogoče kateremu od 
bralcev ta stavek zveni pregro
bo, a spomnimo se samo števila 
kmetij, ki so še kmetovale pred 
desetletjem in številom kmetij 
danes. Opuščanje kmetovanja, 
bolje zmanjševanja pridelave 
hrane, ni posledica ničesar 
drugega kot neekonomičnosti 
kmetijske pridelave. Verjet
no bi naredila veliko napa
ko, če seveda ne bi omenila 
plačil, ki jih pridobijo kmetje 
iz naslova ukrepov Skupne 
kmetijske politike. Eden izmed 
pomembnejših ciljev Skupne 
kmetijske politike je zagotavl
jati hrano prebivalcem EU »po 
primernih cenah« (kar zelo red
ko slišimo). Kriteriji za plačila v 
kmetijstvu se oblikujejo na 
nivoju celotne EU. Posplošeno 
to pomeni, da določena višina 
plačila oz. podpore ne predstav
lja ekvivalentne višine podpore 
za povprečno kmetijo v Sloveni
ji in na Nizozemskem oz. drugih 
članicah EU. 

Odkupne cene kmetijskih 
pridelkov so nizke, plačilni 
pogoji neugodni, vhod
ni stroški pa iz leta v leto višji. 
Zlasti manjše kmetije zaradi 
manjših obsegov pridelave niti 
nimajo možnosti vstopanja v 
večje tržne verige. Zato se vse 
več kmetij odloča za neposred

no prodajo. Ena od pomemb
nih oblik neposredne proda
je je tudi prodaja na tržnici. 
Kmetje, ki se odločajo za pro
dajo na tržnici, tako pričakujejo 
»povprečno prodajno ceno na 
trgu« za pridelek, ki ga ponu
jajo in na ta način poskušajo 
kompenzirati nekunkurenčnost 
glede obsega pridelave. Ob 
tem je realno pričakovati, da 
poskušajo racionalizirati svojo 
pridelavo s čim nižjimi stroški 
uporabe reprodukcijskega ma
teriala, kamor spadajo tudi sred
stva za varstvo rastlin, gnojil. 

Po nakupih na tržnico ali v 
velike nakupovalne centre?

Nakupovanje v velikih naku
povalnih centrih je preprosto 
enostavnejše. Večino naku
pov lahko opravimo na enem 
mestu, kar je ob današnjem 
življenjskem slogu, kjer pri
manjkuje predvsem časa, tudi 
racionalnejše. Poleg tega smo 
zelo dobro informirani o vseh 
možnostih in ugodnostih na
kupa.

Tržnica je prostor, na katerem 
se istočasno srečujejo proda
jalci in kupci. Ob tem pa kup
ci pričakujejo, vsaj ko gre za 
prehranske izdelke, da je pro
dajalec tudi pridelovalec/proiz
vajalec prehranskih izdelkov , ki 
jih prodaja. Drugo pomembno 
pričakovanje kupca je, da so 
prehranski izdelki, ki jih pro
dajalci (pa jih bomo v nad
aljevanju poimenovali kmetje) 
tudi kakovostnejši od tistih, ki 
jih lahko kupijo v nakupovalnih 
središčih. 

Na tržnici kupci upravičeno 
pričakujejo prehranske 
izdelke domačega izvora

Nakup na tržnici kupci vedno 
povezujejo s pričakovanjem 
nakupa zdrave »domače« 
hrane. Raziskave kažejo, da 
se med kupcem in prodajal
cem na tržnici vzpostavi oseb
ni kontakt, ki temelji na zau
panju potrošnika, da hrana, ki 
jo kupuje, izpolnjuje njegova 
pričakovanja. Ena od pomemb
nih lastnosti kupcev na tržnicah 
je, da pogosto nakupujejo pri 
istem prodajalcu, poleg tega 
pa so zelo dobro informirani o 
cenah, svežosti prehranskih iz
delkov na tržnici … 

Na tržnici ne moremo 
pričakovati nižjih cen

Če je še v preteklosti veljalo, 
da je pomenil nakup na tržnici 
stvar varčevanja, danes tega ne 
moremo več pričakovati. Tržno 
gospodarstvo (na področju 
kmetijstva ga povezujemo s 
skupno kmetijsko politiko in 
prostim pretokom blaga)po

Sadovi narave v Posavju Gremo na tržnico

Bon je unovčljiv pri nakupu nad 40 €. 
Bon lahko unovčite VC Kalia v Leskovcu pri 
Krškem,  Ulica 11. novembra 45 
do 31. 9. 2014.
Bona ni možno zamenjati za gotovino.  Pri posameznem 
nakupu je vnovčljiv en bon.  Bon ne velja pri nakupu 
večjih pakiranj mineralnih gnojil, sredstev FFS in poljščin.
Bona ni mogoče unovčiti, če uveljavljate upokojenski
popust .

www.kalia.si

Novo!  Kalia v Leskovcu pri Krškem,  Ulica 11. novembra 45,
v prostorih EVROVINOGRADNIKA.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

Prodaja in nakup na tržnici sta ena izmed načinov KRATKIH OSKRBNIH VERIG, kar pomeni, da pri na-
kupu na tržnici ni posrednikov med proizvajalcem in kupcem. Pomeni tudi, da sta pot in čas, ki preteče 
od njive, hleva pa do mesta in časa prodaje v resnici najkrajša možna. Svežina pa je eden ključnih de-
javnikov kakovosti prehranskih izdelkov.

Sevniška tržnica v prenovljeni 
podobi

Kako pravilno prodajati in kako odgovorno kupovati na tržnici?
To sta dve izmed široko zastavljenih vprašanj, na katera boste tako ponudniki kot kupci v naslednjih številkah časopisa dobili zanimive odgo
vore. V Posavju je namreč že stekel projekt Lokalne akcijske skupine Posavje (LAS Posavje), z.z. Regionalne razvojne agencije Posavje, Občine 
Krško, Občine Sevnica in Kmetijskogozdarskega zavoda Novo mesto z imenom LOKALNO PRIDELANA HRANA NA POSAVSKIH TRŽNICAH, 
akronim GREMO NA TRŽNICO.

Ključni cilji projekta so z nakupom opreme izboljšati prodajne pogoje in povečati število zainteresiranih in ustrezno usposobljenih/registri
ranih ponudnikov na posavskih tržnicah ter s promocijo povečati njihovo prepoznavnost pri potencialnih kupcih. 

S pomočjo tematskih objav v tem časopisu pod naslovom GREMO NA TRŽNICO želimo projektni partnerji povečati zainteresiranost 
domačih ponudnikov za neposredno prodajo na obnovljenih posavskih tržnicah in njihovo prepoznavnost pri kupcih, te pa ozavestiti tudi 
o pomenu oskrbe z lokalno hrano in s tem ohranjanja posavskega kmeta. Za vse zainteresirane ponudnike na posavskih tržnicah je projekt
ni partner KGZS Zavod Novo mesto v okviru projekta izdelal poseben program usposabljanj, ki se bo izvajal v drugi polovici oktobra, o 
tem več v prihodnjih številkah.  

Vsem zainteresiranim sta za dodatne informacije na voljo vodja projekta Darja Planinc in koordinatorka projekta Liljana Omerzu, na sedežu 
LAS Posavje, CKŽ 2, v Krškem, na tel. 07 488 10 43 ali enaslovu: las.posavje@rraposavje.si.

Lokalne tržnice 
lahko prispevajo k razvoju
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SEVNICA -  Občinski odbor SDS Sevnica je 3. septembra pred-
stavil kandidate za občinske svetnike na letošnjih lokalnih 
volitvah.

Na listi OO SDS Sevnica je 25 kandidatov, in sicer 12 žensk ter 
13 moških. »Štirje kandidati so mlajši kot 30 let, trije so stari 
nad 60 let. Med njimi so trije študenti in dva upokojenca. Deset 
kandidatov ima vsaj šesto stopnjo izobrazbe,« je predstavljal li-
sto predsednik sevniške SDS Tomaž Lisec, ki je tudi nosilec li-
ste v 3. volilni enoti sevniške občine (Boštanj, Primož in Stude-
nec). Podpredsednik OO SDS Sevnica Gregor Korene je nosilec 
liste v 1. volilni enoti (štajerski del občine brez mesta Sevnica), 
predsednica Posavske regijske koordinacije SDS Tanja Novšak 
je nosilka liste v 2. volilni enoti (mesto Sevnica), občinski sve-
tnik Ivan Orešnik pa je nosilec liste v 4. volilni enoti (Šentjanž, 
Krmelj in Tržišče). V odboru si želijo dobiti vsaj šest sedežev v 
občinskem svetu, veseli pa jih tudi, da je na njihovi listi sedem 
kandidatov, ki niso člani stranke.
Na tokratnih volitvah pa nimajo svojega kandidata za župana, 
zato bodo podprli neodvisnega kandidata, sevniškega podjetni-
ka Janeza Šerjaka. »Politična barva ne bi smela imeti pomemb-
nega vpliva, zato smo podprli neodvisnega kandidata,« je dejal 
Lisec ter ob tem okrcal nekatere druge stranke, ki so tik pred 
zdajci umaknile obljubljeno podporo skupnemu županskemu 
kandidatu. Kritičen je bil tudi do dela dosedanjega župana Sreč-
ka Ocvirka: »Če bi bilo njegovo delo optimalno, bi ga podprli. 
Marsikatera dobra ideja je samo zato, ker ni prišla iz vrst SLS ali 
njegovega bližnjega kroga, ostala nekje v predalu.«
� S.�Radi

Za predsednike občinskih 
skupščin, predhodnike funkci-
je župana, ki so mandat opra-
vljali vse do lokalnih volitev v 
letu 1994, so bili izvoljeni: v 
Krškem Vojko Omerzu, v Sev-
nici Breda Mijovič in v Bre-
žicah Ivan Tomše, ki pa ga je 
zaradi izvolitve za poslanca v 
prvi slovenski parlament na 
mestu predsednika skupšči-
ne nadomestil Teodor Orša-
nić st. Decembra leta 1994, ko 
so bile na podlagi spremenje-
ne ustave izvedene prve voli-
tve v organe tedaj že 147 ob-
čin kot temeljnih enot lokalne 
samouprave, so te ob že nave-
denih posavskih občinah po-
tekale tudi v novoustanovljeni 
občini Radeče, ki se je terito-
rialno in upravno odcepila od 
občine Laško. Prve funkcije 
županov so na podlagi volitev 
prevzeli Jože Avšič v brežiški, 
Danilo Siter v krški, Jože Pe-
ternel v sevniški in Janez Za-
hrastnik v radeški občini. 

Lokalne volitve leta 1998 so 
potekale že v 192 slovenskih 
občinah, med občinami, ki jih 
danes uvrščamo med posa-
vske, tudi v občini Bistrica ob 
Sotli, ki je bila ustanovljena na 
podlagi tedanje odcepitve ob 
občine Podčetrtek. Za prve-
ga bistriškega župana je bil iz-

Vsi posavski župani 1990 - 2010
POSAVJE – Čeprav je bila leta 1990 Slovenija še ena izmed šestih jugoslovanskih republik, so bile v njej v 
mesecu aprilu tega leta izvedene prve neposredne, svobodne in večstrankarske volitve v Skupščino Repub-
like Slovenije in 60 občinskih skupščin, med njimi tudi v Brežicah, Krškem in Sevnici. 

voljen Jožef Pregrad, v občini 
Brežice Vladislav Deržič, v ob-
čini Krško Franc Bogovič, v 
občini Radeče Ludvik Sotlar in 
Kristijan Janc v sevniški občini. 
Navedeni so štiriletni župan-
ski mandat zaključili z volitva-
mi leta 2002. Tedaj so volivci v 
krški, sevniški in bistriški zau-
pali vnovičen mandat doteda-
njim županom (Bogoviču, Jan-
cu in Pregradu), medtem ko sta 
dobili občini Brežice z izvolitvi-
jo mag. Andreja Vizjaka in Ra-
deče z izvolitvijo Franca Lipo-
glavška novo vodstvo. Vendar 
pa je Vizjak zaključil županski 
mandat leto pred iztekom, saj 
je bil imenovan za gospodar-
skega ministra v tedanji vladi 
Janeza Janše, zaradi česar so 
bile marca 2005 v občini Breži-
ce izvedene nadomestne lokal-
ne volitve, na njih pa za župana 
izvoljen Ivan Molan. 

Medtem ko so lokalne volitve 
leta 2002 potekale v 193 obči-
nah, se je njihovo število na lo-
kalnih volitvah 2006 povzpelo 
na 210 občin, med njimi pa kot 
»novinka« občina Kostanjevi-
ca na Krki, ki se je odcepila od 
občine Krško. Za župana kot iz-
vršilnega organa in zastopnika 
novoustanovljene občine, ka-
tere istoimensko središče sodi 
med najstarejša in hkrati naj-

manjša slovenska mesta, je bil 
izvoljen Mojmir Pustoslem-
šek, za županske vajeti v obči-
ni Radeče je poprijel novoizvo-
ljeni župan Matjaž Han, volivci 
v občini Brežice so Ivana Mo-
lana potrdili za župana tudi na 
rednih volitvah, volivci v krški, 
bistriški in sevniški občini pa 
so že v tretje zaupali županske 
mandate Francu Bogoviču, Jo-
žefu Pregradu in Kristijanu 
Jancu. A slednjemu je dokonča-
nje mandata preprečila tragič-
na smrt v začetku julija 2008, 
zaradi česar so bile v občini 
Sevnica 13. oktobra tega leta 
izvedene nadomestne župan-
ske volitve, na njih pa za župa-
na izvoljen Srečko Ocvirk. 

Tudi mandat 2010-2014, v ka-
terem so volitve potekale v sku-
pno 212 občinah, je postregel s 
spremembami. Zaradi nezdru-
žljivosti županske in poslanske 
funkcije sta ob koncu leta 2011 
odstopila župana Franc Bogo-
vič in Matjaž Han, zaradi česar 
so bile marca 2012 v občinah 
Krško in Radeče izvedene na-
domestne volitve. Za župana 
krške je bil izvoljen mag. Mi-
ran Stanko, radeško občino pa 

je kot prva ženska županja pre-
vzela Rafaela Pintarič. Volitve 
2010 so prinesle spremembo 
tudi v občini Bistrica ob Sotli, 
v kateri je bil izvoljen Franjo 
Debelak, medtem ko so bili v 
preostalih občinah vnovič za 
župane ustoličeni Ivan Molan, 
Mojmir Pustoslemšek in Sreč-
ko Ocvirk.

Posavske občine je v šestih 
mandatih od leta 1990 do 
(predvidenega) izteka leto-
šnjega mandata vodilo sku-
pno 21 županov, od tega jih je 
14 (Tomše, Oršanič, Mijovič, 
Omerzu, Avšič, Siter, Zahra-
stnik, Peternel, Deržič, Sotlar, 
Lipoglavšek, Vizjak, Stanko in 
Pintarič) vodilo občine le en 
mandat oziroma so tega pred-
časno zaključili (Tomše, Viz-
jak) ali ga nastopili (Stanko, 
Pintarič), preostalim pa so vo-
livci zaupali po več mandatov. 
Med župane z najdaljšim sta-
žem se uvrščata Franc Bogovič, 
ki je vodil občino Krško 13 let 
(od decembra 1998 do decem-
bra 2011), ter Jožef Pregrad, ki 
je vodil občino Bistrica ob So-
tli med letoma 1998 in 2010.
 Bojana Mavsar

Ciljajo na šest svetniških mest

Nosilci�liste�SDS�Sevnica�Ivan�Orešnik,�Tomaž�Lisec,�Tanja�No-
však�in�Gregor�Korene

“Ne mislim, da je vse napak in slabo, prepričana 
pa sem, da je lahko še bolje. Vedno sem in bom 
verjela, da je politika orodje za dobro ljudi, pa 
čeprav hodi po različnih poteh. Vse, kar je izven 
tega, v resnici ni vredno, da obstane.”

Do velikih odločitev, ki jih sprejmemo v življenju, 
pridemo na različne načine. Tudi moja odločitev, 
da kandidiram za županjo Krškega, je zame velika 
odločitev, čeprav sem vedno živela v tej občini, sem 
si znanje in izkušnje na svoji poklicni poti nabirala 
tudi drugod, tudi zato, da jih nekoč uporabim doma, 
da se povsem posvetim rojstnemu mestu, občini, da 
mu prinesem, prinesemo tisto, kar najbolj potrebuje 
– SPREMEMBE.

A ne takšne, ki so iz mesta pregnale najpomembnejše 
institucije, na katere smo bili ponosni in so nam 
zagotavljale boljšo kakovost življenja, tudi ne takšne, 
zaradi katerih so rasli projekti, ki niso služili ljudem, 
ampak predvsem interesom.

Osnovna točka moje županske kandidature je 
sodelovanje z občankami in občani pri oblikovanju 
vseh politik, želim uveljaviti prakso participatornega 
proračuna, kar pomeni, da se del občinskega 
proračuna razporedi v projekte, ki jih skupaj 
prepoznamo kor pomembne za našo občino. To so 
oblike sodelovanja med lokalnimi oblastmi in ljudmi, 
ki so širom sveta, tako v povsem majhnih krajih, v 
vaseh, kot v velemestih (Berlin, London, Chicago, 
Lizbona, New York ...), prepoznana kot izjemno 

uspešen mehanizem soupravljanja, ki prinaša:
 - višjo kakovost življenja
 - manjše socialne razlike
 - manjše razvojne razlike med različnimi deli občine
 - bolj zadovoljne prebivalke in prebivalce
 - preglednost in transparentnost porabe denarja
 - manj korupcije
 - pospešeno gospodarsko rast.

To so dokazale študije Svetovne banke in Organizacije 
združenih narodov. In to je moja prva zaveza – 
proračun bomo pripravljali skupaj.

Naravne in družbene danosti dajejo naši občini 
veliko možnosti za razvoj zadružništva in socialnega 
podjetništva, in to na različnih področjih (od 
prehrambne do energetske samooskrbe, ohranjanja 
lokalne pridelave in predelave, povezovanja in 
dopolnjevanja posameznih panog, možnosti za 
zaposlovanje mladih, povezovanje s podobnimi 
zadrugami v nacionalnem in mednarodnem prostoru).
Za to potrebujemo tudi spremembe nacionalne 
zakonodaje in regionalne ukrepe, kjer bodo moje 
izkušnje kot poslanke in državne sekretarke v 
Kabinetu predsednika vlade ter znanje mojih kolegic 
in kolegov še posebej dobrodošle.

Potrebni bodo ukrepi za razbremenitev gospodarstva v 
regiji ter ohranjanje in nastajanje novih delovnih mest 
(vključno s štipendijskimi shemami, podjetništvom 
med mladimi, zaposlovanjem mladih ...), ki morajo 
biti jasni v zakonodajnih zavezah in spodbudah.

Mladim moramo v tem mandatu posvetiti največ 
pozornosti in energije, da ustvarimo okolje, v katerem 
bodo lahko razvili čim več svojih potencialov.

Dosledno se bomo zavzemali proti ukinitvi nujne 
medicinske pomoči v Krškem, ki jo med vrsticami 
in ne še povsem jasno napoveduje nov sistem 
nujne medicinske pomoči v Sloveniji. V skupini 
strokovnjakov, ki se z njo ukvarjajo, ni namreč 
niti enega zdravnika, ki bi bil doma iz naše ali vsaj 
sosednjih občin. Skupina pa deluje tudi mimo vseh 
načel, za katera si prizadevamo v državi – to je za 
vključevanje ljudi, ki jih spremembe zadevajo, in 
možnost sodelovanja pri odločanju.

Nenazadnje pa imamo zaradi dejstva, da veljamo 
za najmočnejšo energetsko občino z najbolj 
mogočnim energetskim objektom v državi, možnost, 
da razvijamo tudi energetsko samooskrbo in jo 
dopolnjujemo z obnovljivimi manjšimi viri energije 
ter postanemo ena najbolj zelenih občin v vseh 
pogledih. Za to imamo tudi potrebno znanje.

Zakaj že bi si prizadevala za to?!
Zato, ker je Krško tudi moja občina.
Z njo in z vami želim deliti svoje delo, svoje 
znanje, svoje izkušnje, svoj čas in svoje sanje.

 Tamara Vonta,
� kandidatka�za�županjo�s�podporo�
� OO�SD�Krško�in�OO�DeSUS�Krško

Na poti sprememb!

Naročnik: Socialni Demokrati, Levstikova 15, 1000 Ljubljana
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VSE ZA JESENSKA 
OPRAVILA

NA NJIVI IN VRTU

MAČEHE, RESE,
ZEMLJA ZA SAJENJE 

DAVORIN LENKO IN TELESA V TEMI  
– literarni večer 

• petek, 12. september, ob 19. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Šesti poletni večer, ki ga pripravljamo skupaj z Javnim skla-
dom za kulturne dejavnosti OI Krško in Krajevno skupnostjo 
mesta Krško, bomo preživeli v družbi pisatelja, pesnika in glas-
benega kritika Davorina Lenka, le tošnjega dobitnika Delove 
literarne nagrade Kresnik za roman Telesa v temi. S pisate-
ljem se bo pogovarjal bi bliotekar Vilko Planinc. 

PREPLETANJE NITI – razstava ročnih del

• četrtek, 25. september, ob 18. uri –  
Dvorana v parku, Krško

Zadnji, sedmi poletni večer, ki je posvečen tudi Dnevom evrop-
ske kulturne dediščine, bo šolsko obarvan. Otvorili bomo raz-
stavo ročnih del, ki so bila predstavljena v predhodnih razsta-
vah, učiteljica Ana Schmidinger Romih pa nam je pripravila 
učno uro ročnih del. 

RAZSTAVA O ŽIVLJENJU IN DELU 
ALFONZA GSPANA

• od 15. septembra do sredine oktobra –  
Avla osrednje knjižnice v Krškem

Literarni zgodovinar, bibliotekar, urednik, prevajalec in pesnik 
Alfonz Gspan se je rodil oktobra 1904 v Krškem. Ob 110-letni-
ci njegovega rojstva smo pripravili priložnostno razstavo, po-
svečeno njegovemu življenju in delu, v knjižnici pa je na ogled 
tudi njegova spominska soba. Tudi ostali, ki bi se želeli pred-
staviti pri nas, vabljeni, da nas pokličete za dogovor na tel. 07 
4904 000 (Polona Brenčič).

PREDSTAVITEV ELEKTRONSKIH BAZ 
PODATKOV

• vsak četrtek, od 12. do 13. ure  
(oziroma po dogovoru) –  

Osrednja knjižnica v Krškem

Z individualno predstavitvijo vam želimo predstaviti upora-
bo elektronskih baz, do katerih naša knjižnica omogoča do-
stop. Za izobraževanje je potrebna predhodna prijava (07 
490 40 00). 

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

Omogočamo dostavo gradiva na dom za tiste uporabnike, ki 
zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti sami ne morejo obiskati 
knjižnice. Za dostavo se lahko dogovorite na tel. 07 4904 000. 

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V SEPTEMBRU

Mladi Sevničan Rajko Blaznik je strojni teh-
nik, ki velik del svojega prostega časa namenja 
inovacijam. Ena zadnjih, zaradi katere se mno-
gi radi ozrejo v nekdanja vrata pizzerije Rondo 
v Šmarju, je posebna stena, zasajena z različni-
mi vrstami netreska. Stena, ki je okras in poseb-
nost v mestu, je narejena iz kovinske konstruk-
cije po Rajkovi idejni zasnovi, sama »zelena 
zasaditev« pa je delo agronomke Milene Ma-
stnak. »Netreske smo izbrali, ker potrebujejo 
zelo malo vode. Zalivati jih je potrebno na vsa-
kih štirinajst dni,« je pripovedoval  mladi inova-
tor, ki bi si želel v mestu še več podobnih sten, 
ki bi lahko imele tudi praktičen namen. »Zeleni 
steni sta še dve, ena na zunanji strani terase in 
ena na notranji strani stavbe. Zunanja stena je 
samo okrasna, na notranji pa so tudi dišavnice 
in druga zelišča ter rastline, ki jih kuharji lahko 
uporabijo sveže v kuhinji,« je dejal simpatični 
inovator, ki se ukvarja tudi s tem, da bi na do-
mačiji na Svetem Roku postavil eko rastlinjak, 
čeprav se je najprej ukvarjal z idejo, da bi ustva-
ril t. i. samooskrbovalno kmetijo.  S.�Radi

vrtovi posavja

Zelena stena Rajka Blaznika

Zelena�stena�namesto�vhodnih�vrat�je�idejna�
zasnova�Rajka�Blaznika.

SEVNICA – Eden njegovih najljubših pesnikov je Srečko Kosovel, najljubši slikar 
Vincent van Gogh, barva pa zelena. In zaradi te barve se je vrnil iz Ljubljane – v 
objem zelenih gričev in doline ob Savi. Tokratni vrt Posavja je nenavadna zele-
na stena v Sevnici, t. i. navpični vrtovi pa so v tujini že zelo priljubljeni.

MANOUCHE
SVI NA POD(Srb)

Milkshake
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

 VJ Skretch

DJ ANA NIKOLIĆ(Srb)

DJ Mate V dvorani MC KrškoV dvorani MC Krško

Mladinski center Krško, petek, 12.9.2014, ob 20.00

Vstopnine ni

“PESEM NAS DRUŽI”

Grad Rajhenburg
Sobota, 13. september 2014
ob 19:30. uri

Koncert Mešanega pevskega zbora Koprivnica
gostje večera:
Vokalna skupina Solzice Glasbene šole Brežice
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»Občina Sevnica si je pred več 
leti zastavila cilj podpirati lo-
kalno oskrbo po principu krat-
kih oskrbnih verig od proizvajal-
ca do potrošnika – in to zaradi 
številnih pozitivnih učinkov za 
okolje. Pridelava hrane je po-

membna gospodarska dejav-
nost, ki številnim daje delovno 
mesto. Spodbujanje neposre-
dne oskrbe kuhinj v javnih zavo-
dih že daje razveseljujoče rezul-
tate. Obseg prodaje na tržnici se 

povečuje. Spreminjajo se naku-
povalne navade, kajti zavedanje, 
da z nakupom v lokalnem okolju 
pomagamo k vsemu navedene-
mu, daje dober občutek,« je ob 
odprtju tržnice povedal župan 
občine Sevnica Srečko Ocvirk.

Za številne animacijsko-izobra-
ževalne aktivnosti v okviru Posa-
vske špajze je po vseh občinah 
skrbel sevniški Zavod KNOF, ki 
se je izkazal tudi pri organizaciji 
otvoritvenega dogodka. Učinke 

in vtise opravljenega dela je obi-
skovalcem predstavila direktori-
ca Mojca Metelko. Velik pomen 
v domačem okolju pridelane 
hrane in pozitivne učinke lokal-
ne samooskrbe – tudi kot širše 
evropske usmeritve – je pouda-

ril evropski poslanec Franc Bo-
govič. Zbrane je pozdravila in 
veselje ob novi pridobitvi izrazi-
la tudi direktorica zavoda KŠTM 
Sevnica kot upravljavca nove tr-
žnice, Mojca Pernovšek.

Prodaja na prenovljeni kmeč-
ki tržnici v središču Sevnice bo 
potekala vsako sredo in sobo-
to, med 8. in 12. uro, skozi celo 
leto. Konceptu lokalne oskrbe se 
v novem delu Sevnice priključu-
je tudi Kmečka zadruga Sevnica 
kot osrednji povezovalec kme-
tov v sevniški občini – ponud-
bo kmečke tržnice namreč med 
drugim dopolnjujejo še dobro-
te Grajskih mesnin iz bližnjega 
celovito prenovljenega Izidorja.
Glavnina projekta Posavska špaj-

Vabljeni k obisku prenovljene tržnice
30. avgusta smo namenu predali prenovljeno tržnico v Sevnici, rezultat projekta Posavska špajza, ki je pod vodilnim par-
tnerstvom Občine Sevnica povezal vse občine Posavja. Pester program je na tržnici potekal skozi celotno sobotno dopol-
dne, poleg ponudnikov lokalne hrane pa so bili na novih stojnicah številnim obiskovalcem na voljo razni ročni izdelki.

za, sofinanciranega iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj, je 
bila namenjena vzpostavitvi ozi-
roma obnovi tržnic v posavskih 
občinah, z namenom spodbu-
janja kmetovalcev za direktno 
prodajo ter malih in velikih po-

trošnikov za nakup živil iz lokal-
nega posavskega okolja. Preure-
ditev tržnice je poleg umestitve 
osmih novih, sodobnih stojnic 
zajemala tudi nakup hladilnih vi-
trin za vino in suhomesnate iz-
delke. Projekt je poleg tega zajel 
tudi prenovo kleti trškega dvor-
ca v Sevnici, kjer so bila izvedena 
gradbeno-obrtniška dela, stroj-
ne in elektroinštalacije, temelji-
ti posegi pa so poleti spremenili 
tudi prezentacijski in promocij-
ski prostor za društva in lokalne 
ponudnike na Gradu Sevnica. V 
sklopu projekta je tudi za upo-
rabo društev nabavljen mobilni 
prireditveni oder, dva prireditve-
na šotora in pripadajoča premič-
na oprema.
� Foto:�Občina�Sevnica

Novim izzivom naproti tudi 1395 osnovnošolcev 
iz sevniške občine
Šolsko leto 2014/2015 se je 1. septembra pričelo tudi za 1395 učen-
cev na osnovnih šolah, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica: OŠ 
Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Milana Majcna Šen-
tjanž, OŠ Krmelj, OŠ Tržišče in OŠ Sava Kladnika Sevnica s podružni-
cama na Studencu in v Loki pri Zidanem Mostu. Prag hramov uče-
nosti je prvič prestopilo 151 prvošolčkov. Na šolah so ob pričetku 
novega šolskega obdobja pripravili prijetne sprejeme.

Še dodaten razlog za veselje so imeli na največji šoli, Osnovni šoli 
Sava Kladnika Sevnica, saj je šolska zgradba učence pričakala v olep-
šani in energetsko prenovljeni podobi. Projekt je, skupaj z energet-
sko sanacijo bližnje enote vrtca Kekec in telovadnice, pred zaključ-
kom, ureditvena dela v sklopu energetske in statične sanacije pa so 
spremenila tudi podobo Podružnične šole Studenec, kjer prav tako 
deluje ena od enot Vrtca Ciciban Sevnica. Operacije energetskih sa-
nacij so sofinancirane iz evropskega kohezijskega sklada.
� Foto:�Občina�Sevnica

Predsednica�Društva�kmetic�Sevnica�Majda�Jazbec�je�ob�odprtju�
tržnice�simbolično�prerezala�domač�hlebec�kruha.�

Številne�zbrane� je�nagovoril� tudi� župan�občine�Sevnica�Srečko�
Ocvirk.�

Bogata�ponudba�na�tržnici:�od�sveže�hrane�iz�domačega�okolja�…

…�do�raznih�rokodelskih�in�drugih�izdelkov.�

Sprejem�prvošolčkov�na�OŠ�Sava�Kladnika�Sevnica�

Nova�podoba�OŠ�Sava�Kladnika�Sevnica�…

…�in�Podružnične�osnovne�šole�Studenec

Domače�dobrote
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

2. mednarodne glasbene delavnice so del projekta 
Cultural Network of South-Eastern Europe,  ki je v 
programu Kultura sofinanciran s strani Evropske 
komisije. Občina Brežice je prijaviteljica in nosilka 
projekta in je tako edina občina v Sloveniji, ki je  bila že 
drugič uspešna ter je za projekt pridobila 
sofinancerska sredstva v višini 198.920,00 EUR. 

CN SEE obsega štiri večje aktivnosti, ki se v osemnajst 
mesecev trajajočem projektu izvajajo v štirih mestih 
držav partneric projekta: (1) Etno kamp v Bački Palanki 
(Srbija), (2) Festival Sevdalinka v Bihaću (Bosna in 
Hercegovina), (3) Mednarodna konferenca v Zagrebu 
(Hrvaška) in (4) 2. Mednarodne glasbene delavnice, ki 
so se med 17. in 23. avgustom odvijale v prostorih 
Mladinskega centra Brežice ter v starem mestnem 
jedru Brežic.

Tokrat smo se o projektu, ki poteka še do konca 
novembra, pogovarjali  z županom občine Brežice 
Ivanom Molanom, ki je » glavni krivec«, da je projekt 
že drugič gostoval v Brežicah. 

Kultura - kako naprej s projekti in podporo?
Pestro festivalsko poletje v Brežicah se je končalo z mednarodnimi glasbenimi delavnicami, ki 

so letos potekale že drugič, in sicer v organizaciji Občine Brežice in Zavoda za podjetništvo, 

turizem in mladino Brežice (ZPTM). Ponudile so nove priložnosti za predvsem za domače in tudi 

tuje mlade udeležence, mentorje, med katerimi so mnogi prvič prevzemali te vloge, kot tudi za 

lokalno okolje. Slednje je med delavnicami dodatno zaživelo s poletnimi dogodki v mestnem 

jedru, ustvarjeni pa so tudi številni drugi potenciali za prihodnje delo. Kako naprej s kulturnimi 

projekti in podporo kulture, odgovarja Ivan Molan, župan občine Brežice.

S sofinanciranjem Evropske komisije sta Občina 
Brežice in ZPTM Brežice izvedla šestdnevni poletni 
glasbeni tabor z brezplačnimi glasbenimi 
delavnicami iz citer, tamburice in harmonike. Za 
udeležence je bila brezplačna tudi nastanitev, 
prehrana in bogat spremljevalni program. 

Kaj vse to pomeni za glasbo, ljubiteljsko kulturo in 
turizem v naši občini?

Delavnice za razvoj ljubiteljske kulture pomenijo 
veliko. Dajejo udeležencem domačega okolja in 
osta l im nove možnost i  nadgrajevanja  že  
pridobljenega glasbenega znanja, priložnost 
povezovanja vseh vključenih organizacij s tujimi 
partnerji ter s tem tudi razvoja novih, skupnih 
projektov. So tudi način izgradnje prijateljskih vezi 
med udeleženci kot tudi med projektnimi partnerji. 
Na Občini se zavedamo, da kultura postavlja mostove,  
po katerih lahko stopajo v projektno sodelovanje tudi 
gospodarstveniki in vsi ostali zainteresirani za 
sodelovanje. Zato delavnice nosijo potencial 
posredno tudi za gospodarstvenike.

Verjetno se občinam s strani države obeta ponovno 
krčenje sredstev. Kako kljub temu nameravate 
ohraniti nivo financiranja močno razvite ljubiteljske 
kulture in aktivno društveno življenje na vseh ostalih 
področjih?

V preteklem programskem obdobju smo na Občini 
Brežice pridobili obsežna znanja in izkušnje črpanja 
evropskih sredstev. Naredili smo korak naprej in 
pričeli v občinski proračun vključevati tudi sredstva, ki 
jih razpisuje neposredno Evropska komisija. Ravno v 
slednjih vidim priložnost, da dodatno okrepimo lastna 
sredstva, namenjena področju ljubiteljske kulture. 
Država napoveduje nadaljnje varčevanje in ponovno 
zmanjšanje glavarin občinam. S tem se bomo morali 
soočiti pri načrtovanju novih proračunov. 

Ob zavedanju pomena dela vseh društev, tudi teh na 
področju ljubiteljske kulture, sem si zadal zavezo, da 

sredstev, ki jih občina namenja njihovemu 
delovanju, v prihodnje ne glede na to ne krčimo in jih 
zadržimo najmanj v istem obsegu. 

Zavedam se, da bo to izziv, zato pa se bomo posvetili 
iskanju finančnih virov na mednarodnih razpisih, kjer 
je sicer konkurenca večja, a dokazali smo že, da lahko 
s kvalitetnimi partnerstvi in dobrim delom 
dosežemo dobre rezultate. Verjamem, da bo tako 
tudi v prihodnje.

Zagotovo so tudi projekti v programu Kultura pri EK 
še ena priložnost več, tako za sofinanciranje 
programov javnih zavodov kot tudi društev. Kakšni 
so načrti Občine na tem področju? Bo še naprej 
podpirala tovrstne projekte in zagotavljala 
sofinanciranje podobnih projektov?

Interes Občine je prav gotovo, skladno s svojimi 
najboljšimi zmožnostmi, podpirati dobre projekte. V 
preteklem obdobju smo veliko energije vložili v 
investicije v infrastrukturo, zavedamo pa se, da 
življenje in zgodbe krojijo ljudje, ki v naši občini živijo 
in delajo.

Občanke in občani so s svojimi odličnimi uspehi in 
dosežki na različnih področjih že dokazali, da znajo in 
zmorejo (so)ustvarjati velike zgodbe. Naloga Občine 
kot inštitucije in župana pa je, da jim prisluhnemo in 
jih pri tem podpremo.

Na sliki Ivan Molan, župan občine Brežice, s projektnimi 
partnerji iz Hrvaške in Srbije, Katjo Čanžar, podžupanjo in 
vodjo projekta, ter Majo Molan, odgovorno za stike z 
javnostjo na projektu.

Ivan Molan, župan občine Brežice, je »glavni 
krivec« da je projekt mednarodnih glasbenih 
delavnic že drugič gostoval v Brežicah.

Organizatorja

sofinancira

17. in 18. oktobra 2014 bo potekal četrti Podjetniško - obrtni in kmetijski sejem Brežice z bogatim 

obsejemskim programom. Sejem bo potekal v Športni dvorani Brežice.

Prijavnica in pravilnik sodelovanja na spletni strani www.pcbrezice.si. 

Za dodatne informacije pišite na: info@pcbrezice.si ali pokličite na: 0590 837 94 (Karli).

POHITITE S PRIJAVO, SAJ PRIJAVE ZBIRAMO DO ZAPOLNITVE MEST OZIROMA DO: 18. 9. 2014.



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 19, četrtek, 11. 9. 2014 17
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Br

ež
ic

e

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

ŠARPLANINKA HARIS 
5-letna psička je bila odvze-
ta zaradi zanemarjanja in išče 
nov, odgovoren dom, kjer bi 
bila enakopraven član družine. 
Je zelo ljubeča, rada ima spre-
hode.

NINO
Nino je z veliko truda in ljube-
zni končno premagal strah pred 
ljudmi. Da bo njegova socializa-
cija čimprej popolna, išče dom 
z veliko ljubezni. Je zelo prija-
zen, igriv, poskočen in učljiv, 
rad ima sprehode. Star je šti-
ri mesece.

Na voljo so naslednje dejavnosti (podrobnosti bodo naknadno ob-
javljene na spletnih straneh vseh soorganizatork): 

Petek, 19.9.2014 
• Ob 18:00, Mestna hiša Brežice - Sklop predavanj v zvezi z zdra-

vim življenjem, gibanjem in mobilnostjo

Sobota, 20.9.2014 
• Ob 10:00, zborno mesto na parkirišču nad bencinskim servisom 

na Čatežu - Gibajmo skupaj na Šentvid (voden pohod na Šent-
vid, cca 2h lahke hoje, vabimo vas da do zbornega mesta priko-
lesarite). Opomba - v primeru slabega vremena pohoda ne bo.

• Od 9:00 do 12:00, Mladinski center – Sobotni ŽIVŽAV na temo 
Prometni detektiv s policisti.

Ponedeljek, 22.9.2014 
Zapora osrednjega dela Cesta prvih borcev (CPB) v Brežicah od Bi-
zeljske ceste do Kržičnikove ulice z izvajanjem različnih dejavnosti.
• Od 6:00 do 8:30 - Jutranji pozdrav vsem, ki boste tega dne šli v 

službo, šolo ali po opravkih peš ali s kolesi (mini zajtrk in simbo-
lično darilce).

• Od 8:30 do 16:00 (v primeru večjega obiska bo čas delavnic po-
daljšan do 18:30):
 ◦ RECIKLIRAMO=BICIKLIRAMO, projekt Fakultete za turizem, v 

okviru katerega se bodo podarjena kolesa popravila in »olepša-
la« ter namenila za ponovno uporabo (več podatkov na letaku).

 ◦ Obiski vrtcev in osnovnih šol v zaprtem področju CPB (prihod 
otrok ni vezan na točno uro, pričakuje se jih predvsem dopol-
dne) – vabljeni k nastopu.

 ◦ Ob 13:00 podelitev nagrad šolarjem, ki se bodo odzvali na po-
vabilo k ustvarjanju slik (slike bodo razstavljene, prvih pet slik 
bo nagrajenih).

 ◦ Kolesarski poligon, ki ga lahko preizkusite prav vsi.
 ◦ Uporaba koles – TIC Čatež, bo izposojal kolesa za preizkus na 

poligonu, kot tudi za daljšo vožnjo po mestu.
 ◦ Barvanje površin po zaprtem delu CPB – z motivi varovanja oko-

lja in prometnimi ukrepi v smislu slogana akcije. 
 ◦ Predstavitev dejavnosti varstva okolja in prijaznih ukrepov v pro-

metu, predstavijo se sodelujoče službe na stojnicah (Občina, FT, 
ZPTM, Komunala Brežice, Policija Brežice …)

 ◦ Predstavitev ponudbe Mestne hiše Brežice. 

Vse delodajalce v Brežicah in tudi širši okolici vabimo in pozivamo, 
da stimulirajo svoje delavce, da se za pot v službo in nazaj odločajo 
za okolju prijaznejša vozila, kot so kolesa ali celo prihodom peš, če 
le niso zelo oddaljeni. V ta namen delodajalce pozivamo, da omo-
gočijo varno hrambo koles s postavitvijo kolesarskih stojal ob njiho-
vih poslovalnicah ali pa temu namenijo kakšen prostor.

V primeru slabega vremena bodo dejavnosti 22.9.2014 prestavlje-
ne v prostor pod pokrito Tržnico v Brežicah in se bodo izvedle v 
manjšem obsegu.

Prijazno vabljeni! Kolesa zbiramo vsak dan med 
8. in 16. uro do petka, 19.9.2014, 
na dvorišču Fakultete za turizem 

(CPB 36, Brežice). 

V ponedeljek, 22.9.2014, bomo študenti
 popravljali, barvali in olepševali ta

 kolesa. Veseli bomo, če se nam na ta dan
 pridružite v centru Brežic na prireditvi ob

 Evropskem tednu mobilnosti.

Evropski teden mobilnosti v Brežicah
Občina Brežice vas v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
(ZPTM) ter Fakulteto za turizem Brežice, Univerza v Mariboru (UMFT) vabi k udeležbi pri aktiv-
nostih ob Evropskem tednu mobilnosti 2014, ki poteka v času od 16. do 22.9.2014 po celi Evro-
pi. Letošnji teden poteka pod sloganom – Naše ulice, naše odločitve. Prijazno vabljeni na ulico!

KRŠKA VAS – Župan občine Breži-
ce Ivan Molan je na prireditvi ob 
50. obletnici ustanovitve Turistič-
nega društva Krška vas predstav-
nikom društvu v znak priznanja 
in zahvale podelil Plaketo Obči-
ne Brežice za 50 let uspešnega 
delovanja na družabnem podro-
čju ter za pomemben prispevek 
k urejenosti kraja in prepoznav-
nosti občine Brežice. Društvo je 
bilo ustanovljeno 19.6.1964 in že 
od samega začetka skrbi za ureja-
nje kopališč ob reki Krki, za ure-
jenost celotnega kraja in druže-
nje krajanov. Društvo že več let 
sodeluje v okviru projekta Turi-
stične zveze Slovenije Moja de-
žela - lepa in gostoljubna. Prire-
ditev ob obletnici so udeleženci 
zaključili z druženjem ob reki Krki 
pod kozolčkom, za katerega skr-
bi društvo. 
V občini Brežice deluje Občin-
ska turistična zveza Brežice, ki 
združuje 18 turističnih društev 
in Društvo kmetic Brežice. Obči-
na redno namenja proračunska 
sredstva za turistična društva pre-
ko vsakoletnega javnega razpisa 
za sofinanciranje programov ak-

Tudi v letu 2014 je občinska 
uprava Občine Brežice uspešno 
prestala presojo sistema vode-
nja kakovosti in pridobila ura-
dno potrditev kakovosti in učin-
kovitosti svojega dela. V letu 
2009 pridobljeni standard ISO 
9001:2008 Občina Brežice vsa-
ko leto potrjuje z izpolnjevanjem 
zahtev standarda, s katerim do-
kazuje uspešno izvajanje strate-
gije dolgoročnega trajnostnega 
razvoja, ki je namenjen zagota-
vljanju kakovostnih pogojev bi-
vanja in dela vseh občanov. 
Slovenski inštitut za kakovost in 
meroslovje v svojem poročilu 
navaja pozitivne ugotovitve in iz-
postavlja uspešno prizadevanje 
Občine Brežice za vzpostavitev 
razvoju prijaznega okolja, še po-
sebej sprejetje Občinskega pro-
storskega načrta za spodbujanje 
razvoja gospodarstva. V nadalje-
vanju poročilo kot primer dobre 
prakse posebej izpostavi jasne 
cilje občine, usmerjene k upo-

TD Krška vas Plaketa Občine Brežice 
ob 50. obletnici delovanja

tivnosti turističnih društev in zvez 
v občini Brežice, saj se zaveda po-
mena društev. Turistična društva 
so s svojim prostovoljnim in pre-

danim delom v številnih krajih 
brežiške občine pomemben de-
javnih tako družabnega življenja 
kot urejenega okolja. 

Druženje�pri�kozolcu

Podelitev�plakete�društvu

Uspešno opravljena presoja za ISO certifikat

rabnikom – občankam in obča-
nom, kot so omogočen vpis v vr-
tec za vse otroke, katerih starši 
to želijo, povečanje sredstev za 
javna dela, sofinanciranje naku-
pa malih čistilnih naprav, spod-
bujanje razvoja socialnega pod-
jetništva, urejanje stanovanj za 
socialno šibke in mlade. Občina 
s pomočjo ankete spremlja zado-
voljstvo in pridobiva povratne in-
formacije občanov, poleg anket 
imajo občani na voljo tudi sple-

tno rubriko VPRAŠAJTE NAS na 
spletni strani občine www.bre-
zice.si. 
Občina bo tudi v prihodnje sle-
dila načelu nenehnih izboljšav 
s ciljem zagotoviti občanom ka-
kovostno bivanje v občini, za kar 
se vsakodnevno trudimo na vseh 
področjih – od področja vzgoje 
in izobraževanja do varovanja 
naravnega okolja ter ukrepov 
za spodbujanje razvoja gospo-
darstva. 

Občina�Brežice�zagotavlja�v�vrtcih�prostor�za�vse�otroke.

www.brezice.si

JOLI, DOLFI, ADI in EVA ter MILENCA
Naše muce so pripravljene na odhod v prijazen in ljubeč dom. Vse 
so stare približno pet mesecev ter že sterilizirane oz. kastrirane.
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V šolske klopi osmih osnovnih šol v občini Krško je 1. septembra se-
dlo 2252 učenk in učencev, od tega 287 prvošolčkov. Uspešen zače-
tek je prvošolčkom na OŠ Adama Bohoriča Brestanica in šolarjem na 
OŠ Leskovec pri Krškem zaželel tudi župan občine Krško mag. Miran 
Stanko, ki je ob tem opozoril na pomen varnosti najmlajših v pro-
metu na poti v šolo in domov. 
Veliko uspeha ob prvem srečanju s šolskimi klopmi je zaželel prvo-
šolčkom in njihovim staršem na OŠ Adama Bohoriča v Brestanici, ki 
so zaradi podaljšanja energetske sanacije šole v šolske klopi sedli v 
telovadnici, kjer bodo ostali predvidoma še do konca oktobra. Obi-
skal je tudi učence drugega razreda OŠ Leskovec pri Krškem, vse do-
bro na novi poti izobraževanja pa je zaželel tudi dijakom prvih letni-
kov Šolskega centra Krško – Sevnica, kamor se je po 30 letih zopet 
vpisalo za dva oddelka strojnih tehnikov novincev.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Zaključek agromelioracije na komasacijskih 
območjih Brege in Mrtvice
Komasacija ali združitev razdrobljenih kmetijskih zemljišč v občini Krško na področju kmetijstva prinaša razvojne pred-
nosti, saj bo omogočila ustrezno izrabo prostora, bolj ekonomično pridelavo, lažjo dostopnost in večje parcele. Potem 
ko je bil v letu 2013 zaključen projekt za območje Viher, ki zajema kar 216 hektarjev, se zaključujejo tudi agromeliora-
cije in komasacije kmetijskih zemljišč na območju Breg in Mrtvic. 

Projekti komasacije in agromeli-
oracije kmetijskih zemljišč v ob-
čini Krško na 900 hektarjev ve-
likem območju potekajo že vse 
od leta 2008, zajemajo pa ob-
močje Krškega polja, in sicer Vi-
hre, Mrtvice, Brege in Gorico ter 
se končajo na območju Pijavške-
ga polja. 

Velikost vplivnega območja 
agromelioracije (površina par-
cel, ki se neposredno dotikajo 
načrtovanih poljskih poti) na ob-
močju Brege zajema 156 hektar-
jev, na območju Mrtvice pa 105 
hektarjev. Načrtovana agrome-
lioracija (naprava poljskih poti) 
dejansko pomeni operativni za-
ključek izvedbe komasacije, pa 
tudi zaključek agromelioracije - 
vzpostavitev novega in sanacija 
starega potnega režima. 

V skladu z Odločbo o dodeli-
tvi sredstev, na osnovi katere je 
Občina Krško pridobila finanč-
na sredstva iz Evropskega skla-
da za razvoj podeželja (ESRP) in 
proračuna Republike Slovenije 
za izvedbo komasacije, je dol-

žna, da v roku petih let po za-
dnjem izplačilu sredstev za iz-
vedbo komasacije uredi tudi 
infrastrukturo, ki je potrebna v 
povezavi s komasacijo, oprede-
ljeno v potrjeni idejni zasnovi 
ureditve komasacijskega obmo-
čja, in projekt izgradnje novona-
stale infrastrukture v tem obdo-
bju tudi konča. Obveza Občine 
Krško je, da v skladu s pogoji od-
ločbe krije stroške davka na do-

dano vrednost in nepredvidene 
stroške investicije, neto vre-
dnost projekta pa se krije iz na-
slova Programa razvoja podeže-
lja 2007-2013 (delež sredstev EU 
in SLO).

Ureditev novega potnega reži-
ma pomeni neposredno mo-
žnost optimalne rabe kmetijskih 
zemljišč po komasacijski izmeri. 
Z izvedbo agromelioracije pri-

čakujemo, da se bo skrajšal čas 
dostopa do parcel, urejene do-
vozne poti za rabo tehnološko 
sodobne kmetijske mehanizaci-
je bodo omogočile manjše varia-
bilne stroške rabe kmetijske me-
hanizacije (tiste, ki so povezani 
s tehnološkimi procesi, zlasti pa 
nepredvidene – lomi in poškod-
be kmetijskih priključkov). 

Urejen potni režim (ureditev 
novih poti …) v urejeni kmetij-
ski krajini in na relativno atrak-
tivnem območju prinaša tudi 
druge posredne – javne koristi 
izvedbe agromelioracije, z iz-
vedbo agromelioracije pa se bo 
zmanjšal tudi obremenilen vpliv 
kmetijstva na okolje.

Optimalno urejena infrastruktu-
ra – zlasti ureditev novega pot-
nega režima v skladu z idejno 
zasnovo komasacijskega obmo-
čja – pomeni operativni zaklju-
ček komasacije: lastniki kmetij-
skih zemljišč bodo ob zaključeni 
izgradnji novih poljskih poti lah-
ko v popolnosti koristili predvi-
dene učinke komasacije.

Velikost�vplivnega�območja�agromelioracije�na�območju�Brege�za-
jema�156�ha,�na�območju�Mrtvice�pa�105�ha.

Za ohranitev urgence v sedanji obliki več kot 
7800 Krčanov
Podporo zahtevi, da vlada RS za čas obratovanja in razgradnje NEK v 
Krškem s sporazumom zagotovi obstoječo organizacijo in financira-
nje nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Krško, je s pod-
pisom peticije izrazilo več kot 7800 občank in občanov. 
Kot poudarja župan občine Krško mag. Miran Stanko, odziv obča-
nov na peticijo kaže, da sedanjo obliko organizacije nujne medicin-
ske pomoči v Krškem podpira celotna občina oziroma večina obča-
nov. Nujna medicinska pomoč v Zdravstvenem domu Krško ima v 
mreži enot status enote C, kar omogoča, da je ekipa nujne medicin-

ske pomoči za izvajanje intervencij na voljo 24 ur sedem dni na te-
den. V dnevnem času zagotavljajo še rezervno ekipo, ki se aktivira v 
primeru druge (sočasne) nujne intervencije. Zbrane podpise bo žu-
pan predal predsedniku vlade in novemu ministru na resornem mi-
nistrstvu, ko bo ta imenovan.

Župan�občine�Krško�mag.�Miran�Stanko�poudarja,�da�so�občani�z�
odzivom�pokazali,�da�si�ne�želijo�ukinitve�nujne�medicinske�pomo-
či�v�ZD�Krško�v�dosedanji�obliki.

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov društev 
na področju kmetijstva v občini Krško 

v letu 2014
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja in 
programov društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna 
in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo, informiranje in 
podajanje vsebin, povezanih z razvojem podeželja, izvedbe 
strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju. 

Podpora je namenjena za izvedbo:

• izobraževalnih vsebin splošnega pomena (splošna 
predavanja, tečaji brez pridobitve certifikatov, okrogle 
mize, krožki, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače 
obrti in ohranjanje običajev); 

• predstavitev in promocijo dejavnosti društva: (zloženke, 
različne publikacije, objave v medijih);

• organizacije in predstavitve na prireditvah lokalnega, 
regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena;

• materialnih stroškov, najem prostorov.

1. Upravičenci za dodelitev sredstev
Na razpis se lahko prijavijo registrirana stanovska in interesna 
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva, 
združujejo kmetijske pridelovalce na območju občine Krško in 
izpolnjujejo naslednje pogoje:
• delujejo na območju občine in regije,
• so registrirani v skladu z zakonom o društvih,
• imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne 

in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih 
aktivnosti,

• imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in 
ostalo zakonodajo, ki jo zahteva Zakon o društvih,

• izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
• dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne 

bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov.

2. Višina razpoložljivih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2014 v okvirni 
višini 9.000 evrov.

3. Rok in mesto oddaje vlog 
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 15.09.2014, na naslov: 
Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 
Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in Ne odpiraj« javni razpis 
– programi društev na področju kmetijstva«. 

4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.
krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine 
Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje 
Magda Krošelj, tel. 07/498 13 19, e-mail: magdalena.kroselj@
krsko.si, v času uradnih dni od 8.00 do 10.00 ure.

Zahvala
V Posavskem obzorniku št. 11, 22. maja 2014, smo objavili 
predlog zasnove fontane kot skulpture na območju Zatona, 
avtorja Arhitekta 314, Mitje Janca s.p., ter pozvali vse zainte-
resirane k podaji mnenj na predstavljeni predlog. Prejeli smo 
različna mnenja, hkrati pa tudi več novih predlogov, kako za-
snovati tako fontano kot širši mestni prostor. Veseli smo vseh 
prispevkov ter dejstva, da smo javnost spodbudili k razmišlja-
nju o podobi našega mesta. Prejete rešitve bomo obravnava-
li v okviru razpoložljivih možnosti umestitve v prostor v že-
lji, da bi našemu mestu dali tako pridih sodobnosti, hkrati pa 
ohranili njegov zgodovinski pečat.
Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

� Občina�Krško

Župan učencem zaželel uspešen začetek 
šolskega leta

Na�prvi�šolski�dan�je�župan�občine�Krško�Miran�Stanko�pozdravil�
in�zaželel�prijetne�šolske�dni�tudi�prvošolčkom�OŠ�Adama�Bohori-
ča�v�Brestanici.
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Program dejavnosti v Krškem
Evropski teden mobilnosti 2014 

16.09.2014 LOKACIJA DOGODEK
7.00 – 8.00

8.20 – 13.00

8.30 – 13.00

Staro mestno jedro
Zaprta ulica CKŽ 
(od Dalmatinove do občine)
Kolesarjenje

SŠC, Stadion Matije Gubca

Odprtje tedna mobilnosti:
brezplačen mestni avtobus, predstavitev možnosti trajno zaprte ulice CKŽ za ves promet 

OŠ Jurija Dalmatina – kolesarjenje v Kostanjevico in Podbočje, OŠ Podbočje – kolesarjenje v Krško

Delavnica za osnovnošolce na temo varnosti v prometu
16.00-18.00

17.00
17.30 – 19.00

Zaprti del ulice in aktivnosti v 
Mencingerjevi hiši ter 
Mestnem muzeju Krško 

Predstavitev javnega potniškega prometa v občini Krško, nove povezovalne linije, povezava šolskih in ostalih avtobusnih linij

V atriju Mencingerjeve hiše – koncert Glasbene šole Krško v sodelovanju s Kavarno Bernhard 
Aktivnosti za otroke:
Delavnice in igre na temo mobilnosti (ZPM Krško) 
(v primeru slabega vremena se bodo aktivnosti dogajale v Mestnem muzeju Krško)

17.09.2014 LOKACIJA DOGODEK
8.00 – 12.00 Vse OŠ občine Krško Likovni izdelki in literarna dela na temo Naše ulice- naša odločitev

12.00 – 13.00 Avtobusna postaja pri OŠ Vzpostavitev cone 30 v okolici OŠ Jurija Dalmatina in kulturni program

17.00 – 18.00 Bazen Brestanica Otvoritev prvega počivališča za avtodome na PP in možnost športnih aktivnosti (odbojka)

18.09.2014 LOKACIJA DOGODEK
10.00 do 12.00 Avtobusna in železniška postaja

Krško 
Skupaj z društvom Sonček bomo prehodili pot po Vidmu do avtobusne in železniške postaje, kjer bomo ugotovili, da je Občina Krš-
ko poskrbela za izvedbo arhitektonskih ovir in tako omogočila dostop do teh objektov tudi bolj ranljivim udeležencem v prometu. 

18.00 – 19.30 SŠC Krško Rdeča luč za starše - predavanje zavoda Varna pot

19.09.2014 LOKACIJA DOGODEK
16.00 – 18.00 Večnamenska pot pod mostom 

na Vidmu
ZD Krško – Test hoje: »Srčni utrip za najučinkovitejšo telesno vadbo«

20.09.2014 LOKACIJA DOGODEK
9.00 – 13.00 Brestanica (Alegro) Otvoritev nove medmestne kolesarske povezave znotraj občine Krško

22.09.2014 LOKACIJA DOGODEK
8.00 – 12.00 Zaprtje Ceste 4. julija od rondoja 

do hotela CITY
SPV – Dan brez avtomobila - ustvarjanje otrok iz vrtcev in šol na temo »Naše ulice, naša odločitev« 

8.00 – 13.30 Raceland (Vrbina) Delavnica za srednješolce na temo varnosti v prometu

10.00 – 13.30 MC Krško Kolesarjenje, pohodništvo oz. aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti

16.00 – 16.15 Objekt bivšega Baby centra Otvoritev novih izložb ulične razstave, predstavitev celotnega koncepta  ulične razstave 

16.20 – 17.50 Pred mladinskim oddelkom 
Valvasorjeve knjižnice

Pravljične urice in delavnice za otroke

16.20 – 17.50 CKŽ – staro mestno jedro Pravljice za odrasle  in ogled ostalih izložb/točk ulične razstave

18.00 CKŽ med Mestnim muzejem in 
Mencingerjevo hišo 

Koncert na ulici – žlahtna srečanja Bojana Cvetrežnika

16.00 – 20.00 CKŽ med občino in 
Mestnim muzejem  Krško

Kavarna na ulici

V tednu mobilnosti bomo uredili promet mimo vrtca v Resi in na Bohoričevi v Krškem, preuredili rondo na mostu in uredili prehod za pešce iz smeri Narpel. 
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Uroš Abram (1982) je po šo-
lanju na kostanjeviški šoli 
nadaljeval izobraževanje na 
ljubljanski Srednji šoli za obli-
kovanje in fotografijo, zatem 
pa študiral v Pragi, kjer je di-
plomiral iz fotografije na Fa-
kulteti lepih umetnosti FAMU. 
Do sedaj se je v sklopu skupin-
skih razstav predstavil že na 
številnih umetniških sejmih 
doma in v tujini, med drugim 
na svetovno priznanjem sejmu 
fotografije Paris Photo v Lou-
vru, Galeriji GAMU v Pragi, Fo-
toFever v Bruslju, v Evropski 
centralni banki v Frankfur-
tu idr. Nanizal je tudi že pre-
ko deset samostojnih razstav, 
med drugim je pred tremi leti 
kot do sedaj najmlajši razsta-
vljavec pripravil odmevno sa-
mostojno razstavo v Galeriji 
Božidar Jakac. V Kostanjevici 
na Krki so mu leta 2012 ob kul-

Uroš Abram - Made in Us

turnem prazniku podelili zlato 
listino za vrhunske dosežke na 
področju kulture.

Umetnik je fotografije ustva-
ril s camero obscuro, predho-
dnico sodobnega fotoapara-
ta, te pa je s svojim izraznim 
sredstvom dopolnilo pet sli-

karskih umetnikov mlajše ge-
neracije. V Galeriji Krško se s 
soustvarjalci, Urošem Wein-
bergerjem, Luko Uršičem, 
Miho Štrukljem in Markom 
Požlepom, predstavlja z raz-
stavo Made in Us. Razstavljene 
slike se slikarsko in fotograf-
sko dopolnjujejo, njihova izra-

zita posebnost pa je Abramo-
vo ustvarjanje fotografij. Kot je 
povedal v pogovoru s kustosi-
njo Nino Sotelšek, je projekt 
kot način ustvarjanja nastal že 
v času študija, ko si ni mogel 
privoščiti fotoaparata, poleg 
tega pa se je drugačnega pri-
stopa lotil tudi iz razloga, ker 
je digitalna fotografija postala 
iz vidika pravilnosti že preveč 
popolna. Tako je Abram name-
sto dodatne fotografske tehni-
ke kot orodja položil košček 
fotografskega papirja v svo-
ja usta in si ustnice prekril s 
preluknjanim črnim pokrovč-
kom, s čimer je s pronicanjem 
svetlobe in sline dosegel 'ne-
popolno' fotografijo slikanega 
objekta, naknadno pa so foto-
grafije dobile s sodelovanjem 
z navedenimi štirimi umetniki 
še slikarsko konotacijo.
 Bojana Mavsar 

Kustosinja�Nina�Sotelšek�in�razstavljavec�Uroš�Abram

KRŠKO - 28. avgusta je bila v Galeriji Krško odprta razstava profesionalnega fotografa Uroša Abrama, ki 
živi in ustvarja v Dolnji Prekopi ter Ljubljani. Razstava bo na ogled do 28. septembra.

KRŠKO - KUD Liber je 28. avgusta v Kavarni Bernhard pripravil 
recital, ki so ga poimenovali Srčni privezi. V prijeten zadnji av-
gustovski četrtek, ki je z občutkom delil drobce toplote ter s po-
sebno previdnostjo v goste vabil zvezdnato noč, je zbrane poz-
dravila Stanka Hrastelj. Tišino atrija v Mencingerjevi hiši so 
nato prepletle poetične misli, ki jih je uvodoma z zbranimi deli-
la Ana Rostohar, ko je občuteno dejala: „Rupert je ...“. Recitalni 
zven so dogodku dodali še glasbeniki Robert Pirc na klarinetu, 
Peter Urek s klavirsko spremljavo ter Melita Osojnik z glasom. 
 M. H.

Recital Srčni privezi 

Stanka�Hrastelj�(levo),�glasbenika�Robert�Pirc,�Peter�Urek,�
pevka�Melita�Osojnik,�pesnica�Ana�Rostohar

KRŠKO – V Dvorani v parku so 26. avgusta, na predvečer med-
narodnega pesniškega festivala Dnevi poezije in vina, ki je po-
tekal na Ptuju, v sklopu Poletnih večerov v parku gostili tri od  
skupno dvajsetih sodelujočih pesniških imen. Po uvodnem poz-
dravu direktorice krške knjižnice Urške Lobnikar Paunović so 
obiskovalcem pesniške stvaritve podajali Italijanka Sara Ventro-
ni, Japonec Mizuho Ishida in Britanka Jackie Wills, s sloven-
skimi prevodi pa so zbrane v pesniški svet popeljali člani Kolek-
tiva. Za glasbeno vzdušje je poskrbel kantavtor Peter Dirnbek, 
prireditev je moderirala Anja Kovač, za prisrčen večer po kon-
cu prireditve pa sta poskrbela Vinska klet Pirc ter članice Akti-
va kmečkih žena Sremič.  M. H.

Večer pred Dnevi poezije in vina

Pesniki�in�recitatorji�v�krški�Dvorani�v�parku

SEVNICA -  V stari galeriji na sevniškem gradu je do 14.  septem-
bra na ogled razstava slik v različnih dimenzijah in motivih, ki 
jo je avtorica Petra Pozderec naslovila »Pol srca«, saj ta njena 
druga samostojna razstava simbolizira velik pomen slikarskega 
ustvarjanja v njenem življenju. Sevničanka, ki je mnogim ostala 
v spominu po predčasnem odhodu z mesta direktorice zavoda 
KŠTM, se s slikanjem ljubiteljsko ukvarja že od svoje rane mla-
dosti. Slikanje je zanjo izziv, predvsem pa kombinacije mnogo-
terih barv, tehnik in materialov. Ustvarjalna je tudi na področju 
kreativnega unikatnega dizajna različnih prostorov, risanja ume-
tniških slik ter poslikav sten, pohištva in druge opreme.  S. R.

SEVNICA - V ordinaciji družinske zdravnice Ane Slapšak Go-
rinšek v sevniškem zdravstvenem domu je na ogled izbor oljnih 
slik 71-letnega ljubiteljskega slikarja Marka Okorna. To je nje-
gova 3. samostojna slikarska razstava, vendar je v njem še vedno 
živ spomin na prvo. »Hvaležen sem doktor Slapšakovi, ker me je 
spodbudila k moji prvi samostojno razstavi in mi ponudila pro-
stor v svoji ordinaciji,« je pripovedoval avtor, čigar slike naredijo 
bele stene ordinacije prijaznejše. »Meni osebno slike veliko po-
menijo, ker sem ljubiteljica umetnosti, hkrati pa želim, da bi se 
pacienti v moji ordinaciji dobro počutili,« pa je dejala zdravnica.
  S. R.

»Pol srca« Petre Pozderec Ordinacija kot razstavni prostor

Petra�Pozderec�po�štirih�letih�razstavlja�na�sevniškem�gradu.� Slikar�Marko�Okorn�in�zdravnica�Ana�Slapšak�Gorinšek

Njeno umetniško delo je v stal-
ni zbirki Ogled prvo sredo v 
septembru predstavil organi-
zator večera in znani sevniški 
umetnik Rudi Stopar, ki je po-
savsko ustvarjalko imenoval 
»pesnica v keramiki, ki navdu-
šuje s predmeti v raku tehni-
ki«. Tatjana Potokar pri svo-
jem delu uporablja osnovne 
elemente, kot so glina, ogenj 
in voda. In zakaj je za izraža-
nje svoje ustvarjalnosti izbrala 
glino? Zaradi intimnega odno-
sa, ki ga lahko vzpostavi, in ker 
lahko vsakemu izdelku vdihne 
svoj pečat, saj ohranja tradici-
onalen način oblikovanja gline 
z roko. Njene umetnine pa do-
bijo svoj končni videz s poseb-
nimi lazurami, ki dajejo pre-

V Radogostu pesnica v keramiki

poznavnost 
izdelkom iz 
raku kerami-
ke. Le-ta se 
razlikuje od 
ostalih kera-
mičnih izdel-
kov po svoji 
lepoti in ne-
ponovljivosti 
vzorcev.  

»Tehnika iz-
delave kera-
mike raku iz-
vira z Japonske, in sicer iz 6. 
stoletja. V Evropo so jo pri-
nesli šele v začetku 20. stole-
tja in jo nekoliko modificirali. 
Tradicionalno se je keramika 
raku na Japonskem uporablja-

la pri obredih pitja čaja, in si-
cer v obliki skodelic za čaj, v 
zahodnem svetu pa nastopa 
predvsem kot dekorativna ke-
ramika, kar odražajo tudi raz-
stavljena dela,« je del zapisa 

v posebni zgibanki avtoričine 
hčere Maje Potokar, ki tudi 
pojasnjuje, kaj daje poseben 
pečat izdelkom iz keramike v 
raku tehniki. To je način žga-
nja gline in takojšnja obdelava 
po žganju. »V časovnem oknu, 
ko umetnik vzame izdelek iz 
peči in ga odloži v posodo za 
nadaljnjo obdelavo, nastopi 
čarobnost nastajanju vzorcev 
raku. Spremembe v tempera-
turi in kemijske reakcije ustva-
rijo vzorce razpok in barv. Ti 
vzorci so unikatni in nepono-
vljivi,« je še del njenega zapisa. 
Pred predstavitvijo razstave so 
obiskovalci v grajski kapeli pri-
sluhnili »mini« koncertu tam-
buraške skupine Klasje iz No-
vega mesta.  Smilja�Radi

Tatjani�Potokar�je�Rudi�Stopar�podaril�poseb-
no�plaketo�in�t.�i.�radorožo.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V lanskem letu ustanovljen kitarsko-
pevski duet DoubleTej, ki je bil 6. septembra gost 3. Aninega ve-
čera v cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Krškem, sestavljata Timotej 
Siter iz Leskovca pri Krškem in Matej Horzelenberg iz Ljubl-
jane. Prijatelja že od otroških dni sta ime duetu izbrala po skup-

ni končnici imen 
'tej', nastopata 
na različnih pri-
reditvah, najpo-
gosteje pa jima 
lahko prisluhne-
jo sprehajalci in 
turisti v Ljublja-
ni na uličnih na-
stopih na Kon-
gresnem trgu in 
drugje. Oba glas-
benika sta zakl-
jučila nižji glas-

beni šoli: Siter v Krškem, kjer je obiskoval pouk klarineta in 
saksofona, kot samouk pa se je naučil še kitare in orglic, Horze-
lenberg pa v Ljubljani, kjer je obiskoval pouk klavirja, kitare in 
tolkal. Instrumentalista sta tudi pevsko izobražena, saj se je Ti-
motej petja učil pri prof. Marjeti Horžen, kasneje na Konserva-
toriju za glasbo, v letu 2012/2013 pa se je vpisal na študij petja 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani, medtem ko je Matej prepe-
val v mešanem zboru Adoramus v Logatcu. Po besedah vodje 
projekta Anini glasbeni večeri Darje Hrastelj je glasbenikoma 
skupno tudi to, da je glavno vodilo njune glasbe ljubezen in vera.
  B.�M.,�foto:�Sven�Mavsar

Pojeta iz ljubezni in vere

Timotej�Siter�in�Matej�Horzelenberg

SEVNICA – V septembru se s keramičnimi reliefi stiliziranih človeških podob in skulptur v grajskem oknu 
Radogost predstavlja slikarka in keramičarka Tatjana Potokar iz Dolenjih Skopic.
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Učiti se, učiti se in znova in znova učiti se. Tako 
nam je govoril, svetoval, morda celo zapovedoval že 
tovariš Tito. V danes spominski Jugoslaviji. Bese-
di »učiti se« sta bili kot napotek zapisani tudi v na-
ših izkazih oziroma spričevalih. Tedaj rosni in mla-
di smo vedeli, da bo treba osvojiti pisanje in branje, 
kar je najpomembnejša osnova za osvajanje še dru-
gih predmetnih znanj, poznavanj in spoznavanj. 
Prav gotovo pa se nam takrat ni sanjalo, da učenje 
ni nikoli končano, da učenja s končanim razredom, 
opravljeno maturo in diplomo ni konec. Nismo raz-
mišljali, da nas čaka vseživljenjsko učenje.

Ki je tlakovano s trdim osebnim delom, ob števil-
nih preizkušnjah, ob niansah lepih in dobrih tre-
nutkov, ob srečanjih in druženjih, ki nam bolj ali 
manj sedejo na kožo ali pod kožo. Kar so prihajajo-
ča spoznavanja »babyboom« generacije, rojene iz-
pred sedmih, šestih let. Že enajsti šolski dan je na 
pohodu v šole znanj največja generacija slovenskih 
»prvčrvčkov« v zadnjih desetih letih, skupaj 21.886 
nadebudnežev. Ki jih bomo morali starejši v dru-
žinah in šolah voditi v življenje z veliko dobre vo-
lje in ljubezni. In seveda našim poštenjem (druž-
ba odraslih naj bi bila vzor!), zlasti takrat, ko bodo 
v glav(ic)ah in telesih divjali čmrlji. Brez prekriva-
nja in prekrojevanja spodrsljajev in resnic za do-
mačimi in šolskimi zidovi.

Če se nekoliko vrnem v obdobje izpred sedmih let 
ali še kako leto manj, se spomnim, da sem uživa-
la v pogledu na lepo napete trebuščke bodočih ma-
mic in sprehajajočih mladih staršev z vozički, iz 
katerih so razigrano migale debelušne rokice in no-
gice, se radovedno dvigale glavice ali pa je poziba-
vanje vozičkov pomenilo zaželenim otročkom mir-
no in varno spanje. Ob tem se z veliko volje skušam 
spomniti, kaj tako vzpodbudnega se je takrat doga-
jalo od Loke do Rigonc, da so se mladi tako nesebič-
no odločali za starševstvo? Se jih, se nas nemiri in 
z njimi recesija s pomanjkanjem in grožnjami od 
vsepovsod še niso zavestno dotaknili? 

Ne glede na vse topoglavosti, ki si jih človeštvo brez 
prestanka izmišlja od svojega obstoja dalje, gre ži-
vljenje dalje. Tudi v popolni temi, z lučjo v zavesti. 
Je želja po luči prirojena, je pridobljena, je priuče-
na, ali vse to skupaj res namenjeno le samoohrani-
tvi?

Za samoohranitev je nujno teh 21.886 nadebudne-
žev najprej naučiti žlahtnega slovenskega jezika. 
Lepopisja. Treba jih je naučiti spoštovanja nareč-
nih posebnosti slovenske domovine – primorske, 
prekmurske, savinjske, kapelske, dobovske … Treba 
jih naučiti brati, kar je napisanega v slovenskem 
jeziku. Potem bodo lahko brali tudi knjige in - časo-
pise.

Učiti se!

Piše: Natja Jenko Sunčič

kam v posavju
Četrtek, 11. 9.

• od 13.00 do 17.00 v podje-
tju INO Brežice v Krški vasi: 
izobraževalni podjetniški te-
den »Preboj v podjetništvo« 
- Inovativnost

• ob 17.00 pri spomeniku I. 
svetovne vojne (pod cer-
kvijo) na Svibnem: proslava 
ob 100. obletnici I. svetovne 
vojne z mašo zadušnico

• od 17.00 do 19.00 v JOB 
centru Krško: brezplačne 
plesne delavnice – latino 
joy in PAV – plesno-aerob-
na vadba

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: razstave ročnih del 
»Prepletanje niti«, razsta-
vljajo: Pridne roke Rajhen-
burga KD Svoboda Bresta-
nica in Društvo upokojencev 
Brestanica ter Sekcija roč-
nih del Ivančice KD Anton 
Aškerc Koprivnica 

• ob 19.00 v kavarni na gradu 
Rajhenburg v Brestanici: po-
govorni večer z Rajkom Ču-
brom

Petek, 12. 9.

• ob 16.00 v prostorih MC 
Brežice: videodelavnica za 
mlade v izvedbi LIJAmedia 
(vsak petek do 14. 11.)

• ob 16.00 v učilnici Avtošole 
Prah Sevnica: tečaj CPP

• ob 18.00 v MT Raka: igre na 
igrišču

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: literarni večer 
»Davorin Lenko in Telesa v 
temi«

• ob 19.00 v lapidariju Ga-
lerije Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: odprtje raz-
stave akademskega kiparja 
Petra Popijača »Žerjavica/
embers«

• ob 19.00 v Kavarni Bern-
hard v Mencingerjevi hiši v 
Krškem: koncert kantavto-
rice in pesnice Špele Sedlar

• ob 20.00 v MC Krško: Gene-
rator festival 2014 - Manou-
che, Svi na pod!, Milkshake, 
DJ Mate, DJ Ana Nikolić

Sobota, 13. 9.

• ob 9.00 v Športnem domu 
Sevnica: športni bazar

• ob 9.30 v MT Raka: pobar-
vajmo si svojo majico 

• od 10.00 do 19.00 v JOB 
centru Krško: dan odprtih 
vrat Plesnega kluba Lukec 
Krško – brezplačne plesne 

delavnice, ob 19.00 pred 
JOB centrom: veliki zumba 
party na prostem z inštruk-
torico Elin, ob 20.30 v Dis-
shi baru: zabava z Mary Jane 
duo (live)

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
športne igre in delanje sla-
doleda

• ob 10.30 v MT Senovo: otro-
ška delavnica - porišimo si 
majice

• ob 10.30 v prostorih Jezi-
kovne šole Poliglo na CPB 7 
v Brežicah: brezplačno foto-
grafiranje otrok

• ob 13.00 pri skakalnici v 
Sp. Dulah: zaključek prazni-
ka KS Gora, ob 13.00 smu-
čarski skoki, ob 15.00 špor-
tne kmečke igre med vasmi 
KS, ob 18.00 druženje kraja-
nov in obiskovalcev ob zvo-
kih Ansambla bratov Žerjav  

• ob 15.00 na gradu Sevnica: 
4. festival modre frankinje; 
ob 19.00: kulinarični večer 
»Lokalno je modro - 5 mo-
drih«

• ob 16.00 pred gasilskim do-
mom Brežice: svečani pre-
vzem novega poveljniškega 
vozila PGD Brežice

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

• ob 19.30 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: koncert 
Mešanega pevskega zbo-
ra Koprivnica »Pesem nas 
druži«, gostje večera: Vokal-
na skupina Solzice Glasbene 
šole Brežice

• ob 20.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: ogled kratkega 
filma Gastarbeiter ter raz-
govor z režiserjem, igralci 
in tehnično ekipo

Nedelja, 14. 9.

• od 10.00 do 12.30 v JOB 
centru Krško: brezplačne 
plesne delavnice

• ob 11.00 pri Tončkovem 
domu na Lisci: Lisca poje

Torek, 16. 9.

• ob 17.00 v Kavarni Bern-
hard v Mencingerjevi hiši v 
Krškem (v primeru slabega 
vremena v dvorani GŠ Kr-
ško): koncert učencev Glas-
bene šole Krško 

Sreda, 17. 9.

• od 16.00 do 18.00 v MT 
Senovo: športne igre z žogo 
(odbojka na mivki, nogomet, 

med dvema ognjema …) za 
otroke od 8 do 15 let

Četrtek, 18. 9.

• od 18.00 do 19.30 v Mestni 
hiši Brežice: vadba magičnih 
kretenj v izvedbi društva 
Magičnost gibanja (vsak če-
trtek)

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: razstave ročnih 
del »Prepletanje niti«, raz-
stavljajo: Sekcija Vez Dru-
štva upokojencev Senovo in 
Društvo upokojencev Raka

• ob 18.00 v Šolskem centru 
Krško-Sevnica: predavanje 
»Rdeča luč za starše«, pre-
dava družina, ki je bila žrtev 
nesreče

• ob 19.00 v stari galeriji na 
gradu Sevnica: odprtje li-
kovne razstave avtorice Pa-
vle Černigoj

Petek, 19. 9.

• ob 9.00 pred Ljudsko uni-
verzo Krško: Stojnica zna-
nja, informacije o ponudbi 
izobraževalnih programov 
za odrasle; ob 10.00: poto-
pisno predavanje Pie Per-
šič »Hodim, torej sem«; ob 
11.00: predavanje Uroša Je-
lena in prikaz gibalnih vaj 

• ob 17.00 v MC Krško: delav-
nica Ableton LIVE

• ob 18.00 v MT Raka: enka 
večer

• ob 18.30 v cerkvi sv. Ane v 
Leskovcu pri Krškem: Ani-
ni glasbeni večeri – Posav-
ski kvartet saksofonov (Ja-
nez Knez – sopran saksofon, 
Eva Kotar – alt saksofon, Ma-
tjaž Škoberne – tenor sakso-
fon, Anže Rupnik – bariton 
saksofon)

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: koncert Iztok Mlakar co-
ver banda

Sobota, 20. 9.

• ob 8.00 zbiranje pri Sre-
dnji šoli Sevnica: test hoje 
na 2 km

• ob 9.30 v MT Raka: igre na 
igrišču

• ob 10.00 v MC Krško: Brez 
megle v glavi - pričetek de-
lavnic za oblikovanje oseb-
nosti šolarja (2. triada)

• ob 10.00 v MT Podbočje: s 
kolesom v Kostanjevico

• ob 10.30 v MT Senovo: gr-
ška kuharska delavnica

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: igre na igrišču

• ob 19.30 v športni dvorani 
Sevnica: članska rokometna 
tekma med RK Sevnica in RD 
Slovan

Torek, 23. 9.
• ob 9.30 v Mladinskem cen-

tru Sevnica: predvajanje 
filma »Moj čudoviti um« 
(Zgodba o psihiatru brez te-
lesa)

• ob 17.00 v MC Krško: uspo-
sabljanje za delo z otroki

• ob 19.00 v MC Krško: brez-
plačna predstavitev vadbe 
Biodanza

Sreda, 24. 9.

• od 16.00 do 18.00 v MT 
Senovo: športne igre z žogo 
(odbojka na mivki, nogomet, 
med dvema ognjema …) za 
otroke od 8 do 15 let

*Prireditve ob prazniku občine 
Radeče so objavljene na str. 8.

kolumna

Info: (07) 620 42 16 - recepcija 
info@gradrajhenburg.si 

www.grarajhenburg.si

POGOVORNI VEČERI 
V KAVARNI GRAD RAJHENBURG

gost

RAJKO ČUBER
četrtek, 11.9., ob 19. uri

rezervacije miz v kavarni (07) 620 42 19

Občina Krško

Šolski center Krško-Sevnica,
CKŽ 131, in

Predavala bo družina, ki je bila žrtev nesreče.

VABITA na predavanje

RDEČA LUČ ZA STARŠE,

ki bo 18. 9. 2014 ob 18. uri

v Šolskem centru Krško-Sevnica.
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Jolanda�Mohar,�Duška�Kalin�in�Jože�Hiršelj�so�le�
trije�od�prizadevnih�članov�študijskega�krožka�
Mauritius,�ki�raziskuje�in�v�zapisani�besedi�ohra-
nja�spomin�na�pomembne�osebnosti,�ki�so�živele�
v�radeški�občini.�(S.�R.)

na muhi ...

»Župan,�z�nami�ni�heca,«�je�na�srečanju�posavskih�upokojen-
cev�sevniškemu�županu�Srečku�Ocvirku�požugala�predsedni-
ca�ZDUS�dr.�Mateja�Kožuh�Novak,�predsednica�brežiških�upo-
kojencev�Jožica�Sušin�pa�ji�je�z�nasmeškom�prikimala�…�(M.�H.)

Prva�dama�posavske�estrade�Nuša�Derenda�je�zagotovo�vajena�vsakršne�publike,�kljub�temu�
pa�se�verjetno�malokdaj�znajde�obkrožena�s�toliko�posvečenimi�osebami�kot�na�nedavni�
250-letnici�Rokove�cerkve�v�Brežicah.�Župan�in�predsednik�KS�sta�seveda�izvzeta�…�(P.�P.)

Dober�glas�se�daleč�sliši.�Nekdanja�cvičkova�princesa�Vesna�
Perko�iz�Šentjanža�in�tajnica�Društva�vinogradnikov�Šentjanž�
Marta�Karlič�sta�usklajevali�še�zadnje�podrobnosti�pri�vode-
nju�programa�ob�postavitvi�društvenega�klopotca�v�sosednji�
občini�Šentrupert.�(S.�R.)

Sandi� Lekše� z� Velikega�Ka-
mna�je�dobesedno�neizčrpen�
vir�energije:�finančni�sveto-
valec,� učitelj� meditacijskih�
tehnik,�mentor�mladim�ga-
silcem,� moderator� priredi-
tev� itd.� Po�mnenju�mnogih�
mu� lahko� dodamo� še� vrsto�
pridevnikov�na�'p':�prijazen,�
prisrčen,�prikupen,�pameten,�
pošten�...�(B.�M.)

Brežičanka�dr.�Helena�Rožman� je� s� 1.�
septembrom�prevzela�vodenje�krškega�
Mestnega�muzeja.�Na�fotografiji�v�pogo-
voru�s�stanovskim�kolegom,�kostanjevi-
škim�rojakom�dr.�Andrejem�Smrekarjem,�
muzejskim�svetnikom�v�Narodni�galeriji�
Ljubljana.�(B.�M.)

KER Z LETI PADAJO 
STROŠKI NJEGOVEGA 

VZDRŽEVANJA.

KDO ZNA BOLJE KOT RENAULT VZDRŽEVATI VAŠ RENAULT 
Ponudba velja do 31. 10. 2014 za vsa osebna vozila nad 7 let starosti. Ponudba ni združljiva z ostalimi akcijami. Več na www.renault.si/jesen. 
V ceno 59 € je vključen brezplačni pregled vozila, zamenjava motornega olja Motrio, zamenjava oljnega filtra Motrio in kupon za brezplačno 
olje Motrio ob naslednjem vzdrževalnem pregledu. Popust v višini 15% velja za nakup in vgradnjo originalnih nadomestnih delov Renault 
in Motrio, ki so vključeni v akcijo.

MENJAVA OLJA IN OLJNEGA 
FILTRA ZA SAMO 59 €
+ BREZPLAČNO OLJE OB 
NASLEDNJEM SERVISU 

15% POPUSTA NA 
VZDRŽEVANJE VAŠEGA VOZILA

www.renault.si

((

TPV AVTO D.O.O, KANDIJSKA C. 60, NOVO MESTO, TEL: 07/ 391 81 15, WWW.TPV-AVTO.SI
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7. DO 19. URE, SOBOTA OD 7. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.
TPV AVTO D.O.O, BRATOV CERJAKOV 11, BREŽICE, TEL: 07/ 499 19 01, WWW.TPV-AVTO.SI
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8. DO 16. URE, SOBOTA OD 8. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.

Na�spominski�slovesnosti�na�
Planini�smo�v�objektiv�ujeli�
brata�in�sestro,�Uroša�Kerina�
in�Jernejo�Dornik�iz�Podbočja,�
ki�ju�lahko�na�omenjeni�pri-
reditvi� že� nekaj� let� videva-
mo�med�nastopajočimi.�Sla-
bo�vreme�pa�ju�ni�odvrnilo�od�
tega,�da�sta�tudi�letos�s�pono-
som� recitirala� partizanske�
pesmi.�(R.�R.)
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Nagrobni govor
V Brežicah je umrl znan trgo-
vec. Prijatelj je govoril pri od-
prtem grobu in ganljivo rekel: 
"Kljub temu, da si se že v rani 
mladosti odločil za trgovski 
poklic, si vseeno ostal pošten!"

Kratke šale, ki jih objavljamo, 
imajo res že dolgo brado, a 
verjamemo, da lahko razvedri-
jo tudi današnje bralce. Sposo-
dili smo si jih iz krških Pustnih 
novic.

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

Teja�Jožica�Vizler�iz�Osrečja�pri�Škocjanu�in�Igor�Mikolič�
z�Loga�pri�Boštanju,�2.�avgust�2014,�na�nevestinem�do-
mu�(Foto:�David�Selan)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Ina Rožman, Senovo – 
dečka,

• Lavra Brajdič, Kerinov 
Grm – dečka,

• Anamarija Merljak, 
Vrhovska vas – dečka,

• Katarina Cesar, Raka – 
deklico,

• Martina Sinkovič, 
Stolovnik – deklico, 

• Sonja Blatnik, Presladol – 
deklico, 

• Miša Jakič, Globočice pri 
Kostanjevici – dečka,

• Manca Pirc Vargec, 
Brežice – deklico,

• Anita Colarič, Podbočje – 
deklico,

• Tina Vahčič, Brežice – 
deklico,

• Martina Žokalj, Krška vas 
– deklico,

• Lea Deržanič, Arnovo selo 
– dečka,

• Nina Zeme, Sevnica – 
deklico,

• Zilije Karimani, Velenje – 
deklico,

• Sabina Bizjak, Jesenice na 
Dolenjskem – deklico.

ČESTITAMO!

Kaktus
Mala Leskovčanka je po nesre-
či padla na kaktus. Babica ji je 
s pinceto nežno odstranila bo-
dice. Zvečer pa se je mamica s 
pinceto pulila obrvi. "Si ti tudi 
na kaktus padla?" jo je sočutno 
vprašala hčerka. 

Izgovor 
Nekaj častitljivih mož iz Krške-
ga se je odpravilo na Triglav. To 
njihovim ženam ni bilo najbolj 
po volji, zato so ugibale, če bi 
se jim pridružile. "Nikamor ne 
hodite, če ste pametne!" jim je 
nekdo svetoval. "V teh letih ste 
privlačne le še za strele v go-
rah!"

razvedrilo

rojstva porokemoja poroka posavske ženske

Podarite 
Portretno 
fotografiranje
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Simona Kelher iz Kapel
24-letna rakovica po horoskopu je diplomirana anglistka ter di-
plomantka nemškega jezika in književnosti, ki v prostem času 
rada teče, kolesari, bere in se druži s prijatelji. Rada posluša ra-
znovrstno glasbo - pop, rock ali hrvaško glasbo po radiu, ki ga 
posluša, kadarkoli je to mogoče, sicer pa tudi house med tekom, 
klasiko pri učenju ali za sprostitev, zavrti pa se tudi ob zvokih 
domače glasbe. Filme gleda bolj redko, zato pa veliko bere, za 
sprostitev najraje ljubezenske romane. Najbolj pa se jo je dota-
knila knjiga Pet let mojega življenja, Poročilo iz Guantanama, av-
tobiografija Murata Kurnaza. Prav tako ji je všeč knjiga Bizeljsko: 
3011 jih je šlo - spomini na otroštvo v izgnanstvu, ki sta jo ure-
dili Maca Jogan in Metka Kržan, ker prikazuje zelo pomemben 
del zgodovine Posavcev.

• Andrej Marušič z 
Brezovega in Brigita 
Kosovan z Jelš,

• Simon Kovačič in Sanja 
Hriberšek, oba z Rake,

• Marko Rožman iz 
Cundrovca in Martina 
Prosenik iz Dobove,

• Aleksandar Marković 
in Suzana Plečko, oba iz 
Brežic,

• Luka Plut iz Stanežič in 
Špela Pečarič z Gmajne,

• Damjan Božič iz 
Žurkovega Dola in Tjaša 
Božič iz Sevnice,

• Stanko Šošterič in Vanja 
Hiršel, oba iz Mrčnih sel,

• Tomaž Miklavčič s 
Senovega in Katarina 
Kraševec iz Velikega 
Mraševega,

• Franc Budna iz Kališovca 
in Nataša Ban iz Brezja pri 
Dovškem,

• Bojan Lindič iz Srednjih 
Radencev in Aleksandra 
Kučič iz Črneče vasi,

• Hazim Džinić iz Stranja 
in Aleksandra Bjelić iz 
Čelareva (Srbija),

• Jože Krošelj in Natalija 
Kelher, oba iz Pesjega, 

• Danijel Proselc iz Rigonc 
in Suzana Erban iz Brežic,

• Igor Knežević in Brigita 
Dvornik, oba iz Brežic,

• Iztok Zofič s Cirnika 
in Slavica Žertuš z 
Bizeljskega.

ČESTITAMO!
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1. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi
2. nagrada:  okrogla tortica po izbiri (8 kosov)
3. nagrada:  4 porcije tortic po izbiri

Geslo križanke pošljite do četrtka, 18. septembra 2014, na 
naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre-
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

RESTAVRACIJA CITY
GOSTINSTVO TADEJ PUNTAR S.P., TRG MATIJE GUBCA 3, KRŠKO

Geslo 17/2014 številke: 

TOP TRIO BREZ PRIKLJUČNINE
Nagrade, ki jih podarja Primo telefonija d.o.o., prejmejo:
1. nagrada:  nahrbtnik z logom Telekoma Slovenije; 
 Kristina Perčič, Senovo
2. nagrada:  nosilec za telefon ali tablico; 
 Zvonka Kačič, Radeče
3. nagrada:  bidon za kolo z logom Telekoma Slovenije; 
 Valentin Stopar, Pečje
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slaščice!

Predstavljamo nove glasbene skupine, Broken Arrow 
iščejo novega bobnarja, ste morda bili na SIT? Tokrat 
preberite:

Skupino Žbend (na fotografiji) sestavlja skupina mladih 
Brežičanov (Robi Petan - kitara, Rok Ilovar - kitara, Ja-
nez Hrastovšek - bas kitara, Darko Petan - cajon, Adri-
jana Lorber – vokal), ki stremijo k ustvarjanju in igranju 
kvalitetne glasbe v akustični preobleki. V njihovem reper-

toarju je nekaj priredb znanih glasbenikov, kot so Caro 
Emerald, Magnifico Balcountry Quartet, Manouche, Frank 
Vignola, Sixpence None The Richer, Parni Valjak ... »Avtor-
skih komadov zaenkrat še nimamo, sicer ustvarjamo ves 
čas, tudi besedila se pišejo, ampak nismo še ničesar v ce-
loti sestavili. Vsekakor pa je v načrtu. Ravno prejšnji ko-
nec tedna smo igrali v Ljubljani, kjer so bili odzivi več kot 
odlični, veliko ljudi smo spoznali in definitivno so se nam 
odprla mnoga vrata in zaradi tega smo več kot zadovolj-
ni. Sploh ko pogledamo nazaj,« nam je še zaupala mlada 
skupina. Pred kratkim pa so v eni izmed posavskih gostiln 
popestrili dogodek ter zaigrali skupaj s saksofonistom Lo-
vrom Ravbarjem – in to brez predhodnih vaj!

Spoznajte mlade ljubljanske rockerje TomCat (na fotogra-
fiji), ki so v začetku letošnjega leta izdali nov videosingel 
z naslovom Adrenalin. Z njim najavljajo novo ploščo, ki bo 
nasledila lani izdano Bits N'Pieces. Glasbo zasedbe Tom-

Cat najlažje opiše-
mo, tako glasbeni 
mediji, kot križanca 
med hard rockom in 
heavy metal-heavy 
rockom, ki navdih 
pobira pri velikanih 
tipa Led Zeppelin, 

Dio ali Iron Maiden, vendar v mešanico dodaja nagajivost 
in melodiko Guns N'Roses in Whitesnake, vse skupaj za-
pakirano v avtorstvo TomCat. Omenjeni skupini se je sicer 
že nekaj časa nazaj pridružil kitarist, ki trenutno živi v Kr-
škem, Greg Žagar. »Menjal sem kitarista, ko je bil na izme-
njavi v Nemčiji. Ravno takrat smo izdali singel Adrenalin. 
No, potem pa so me obdržali,« nam je še zaupal.

Zagotovo se spomnite lokalnih glam rockerjev Broken Ar-
row (na fotografiji), ki obstajajo že skoraj deset let. V tem 
času se je skupina talentiranih glasbenikov dokazala na ve-
liko odrih in tudi v studiu, znani pa so tudi po energičnih, 
glasnih in živih nastopih. Tokrat se predstavljajo z novim 

singlom Mesečeva Oštrica, ki je zasnovan na pesmi srbske-
ga poeta in glasbenega novinarja Milana B. Popovića. Si-
cer pa fantje, tako so zapisali na facebooku, iščejo novega 
bobnarja, saj se od njih poslavlja Jani Predanič, eden od 
ustanovnih članov skupine.

Na male zaslone se počasi vrača televizijski šov Slovenija 
ima talent, z njim pa tudi vsi zabavni, dih parajoči, nori in 
smešni talenti. Prav tako letošnja sezona prinaša novost, ki 
se imenuje zlati gumb. Trem rdečim gumbom, ki jih gledal-
ci že dobro poznajo, se bo torej pridružil gumb, ki tekmo-
valca pošlje naravnost v polfinale. Ste tudi vi bili na avdi-
ciji? Potem nas le obvestite, kako ste se odrezali, da bomo 
potem za vas lažje stiskali pesti vse tja do finalne oddaje!

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

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Janezu Ogrinu, Trubarjev dom 
upokojencev Loka 48, 1343 Loka pri Zidanem mostu Če-
stitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 17. uri. Ob-

javljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. VIKEND - Ko polko urežem
 2. (1.) Ans. GORENJSKI KVINTET - Poslušaj svoje srce
 3. (2.) Ans. VESELI DOLENJCI - Ukradena ljubezen
 4. (5.) Ans. DONAČKA - Na sladoled
 5. (4.) Ans. NARCIS - Rdeča lička
 6. (7.) Ans. TOMAŽA ROTA - Jaz čakam te
 7. (8.) Ans. JAVOR - Poročni dan
 8. (9.) Ans. MLADIKA - Ukradeni zaklad
 9. (10.) Ans. KOROŠKI KORENJAKI - Najin prvi zmenek
 10. (-.) Ans. OGNJENI MUZIKANTJE - Šrangarska

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Mladi upi - Z njim bo lepše

Kupon št. 223
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, 13. september, ob 17. uri

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!
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na posavski sceni

SEVNICA - V atriju sevniške-
ga gradu so zadnjo soboto 
v letošnjem avgustu priča-
rale prijeten glasbeni večer 
ob zaključku poletja člani-
ce dveh vokalnih skupin iz 
domačih, posavskih logov – 
Triola in Vilinke z zanimivi-
mi glasbenimi gosti. 

Vokalno skupino Triola, ki si je 
ime izbrala po glasbenem sim-
bolu, deluje pa dobro leto dni, 
sestavljajo Tjaša Jerše, ki poje 
prvi sopran, njena mati Anka 
Jerše poje drugi sopran, Tade-
ja Krnc pa alt. Vokalno skupi-
no Vilinke, ki delujejo pribli-
žno tri leta, sestavljajo Maja 
Repovž, ki poje drugi alt, Ma-
teja Repovž Lisec poje prvi 
alt, Nataša Dular drugi so-
pran in Tanja Žibert prvi so-
pran. Obe skupini povezuje lju-

Triola in Vilinke na gradu Sevnica

bezen do glasbe in veselje do 
prepevanja. Njihov repertoar 
je raznovrsten, vsebuje različ-
ne glasbene zvrsti - od sloven-
skih ljudskih do umetnih ljud-
skih pesmi, od zabavnih do 

Vokalna�skupina�Vilinke,�pianist�Tine�Bec,�citrarka�Anja�Drstvenšek,�skupina�Triola�in�teno-
rist�Aljaž�Farasin�v�atriju�sevniškega�gradu

narodnozabavnih, zapojejo pa 
tudi dalmatinske skladbe. Pr-
vemu skupnemu nastopu obeh 
skupin so dodali poseben zven 
še gosti – Anja Drstvenšek na 
citrah in Tine Bec za klavirjem 

ter tenorist Aljaž Farasin, ki 
je sicer član priljubljene Eroi-
ke. Večer je vodila televizijska 
voditeljica Ana Tavčar Pirko-
vič.  S.�Radi,�
� foto:�L.�Motore

Vokalna�skupina�Triola Vokalna�skupina�Vilinke

Posavski obzornik tudi na spletu 

bralci voščijo

Delite svojo srečo z drugimi tudi vi: naj bo to rojstvo, poroka, obletnica 
poroke ali drug jubilej, poseben dosežek ( npr. matura, diploma, športni 
rezultat) ali drugačen uspeh. Za pogoje objave voščila pokličite na 07 49 
05 780, pišite na marketing@posavje.info ali nas obiščite na uredništvu.

Mia Vita, ob tvojem 
prvem rojstnem dnevu
Ti želimo vse najboljše!

Vsi tvoji iz Brežic

Ob čudovitem dogodku,
rojstvu naše vnukinje in nečakinje,

izrekamo iskrene čestitke in dobre želje naši mali
Stelli, 

ki smo jo z veseljem pričakali 31. avgusta.
Obilo sreče tudi mamici Kseniji in očku Damirju!

Evica, Branko in Matija 

 koncert:

PETEK, 11. 11. 2011, OD 13.00 DALJE

PETEK, 21.9.

DJ PARTY
rola: Thom Yorke

mT VELIKI KAMENmT rAKA

sobota, 8.2.12, 

sreda, 12.9.12, 

sobota, 22.9.12, 

petek, 28.9.12, 

sobota, 29.9.12 , 

sreda, 12.9.12, 

ob 10.00

otvoritev MT Senovo

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

ob 10.00 

Sobotno varstvo otrok

ob 19.00

Stand up - Tin Vodopivec 
in prijatelji

ob 21.00

Metal koncert

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

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

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

Naši Špeli
iskrene čestitke

ob uspešno 
opravljeni diplomi!

Vsi tvoji.
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Brodarsko društvo Hrastnik je 
bilo 23. avgusta organizator le-
tošnjega DP v sprintu na divjih 
vodah. Tekmovanja se je udele-
žilo več kot 90 tekmovalcev iz 
sedmih slovenskih klubov. Čla-
ni KKK Čatež so v zelo močni 
konkurenci osvojili devet me-
dalj. Naslove državnih prvakov 
so osvojili: Vid Oštrbenk (C1 
st. dečki), Beno Kunst in Vid 
Oštrbenk (C2 st. dečki), Lea 
Volk in Hana Iljaš (C2 st. de-
klice) ter Naja Pinterič, Lea 
Volk in Hana Iljaš (ekipno 3 x 
K1). Srebrno medaljo so osvo-
jili: Vid Oštrbenk (K1 st. dečki) 
ter Maj Oštrbenk, Beno Kunst 
in Vid Oštrbenk (ekipno 3 x 
K1 st. dečki in 3 x C1 st. deč-
ki). V kategoriji cicibanov in ci-
cibank, ki pa ni štela za DP, je 
Naja Pinterič osvojila drugo, 
Tomaž Drenik pa tretje mesto.

V zadnjih avgustovskih dneh 
pa je v Tacnu potekal kaja-
kaški tabor, v sklopu katere-
ga sta potekali tudi dve tekmi 
za DP. Čateški kajakaši so bili 
spet zelo uspešni, saj so osvo-
jili osem medalj. V klasičnem 
spustu so 1. mesto dosegli: Vid 
Oštrbenk (C1 st. dečki), Beno 
Kunst in Vid Oštrbenk (C2 st. 
dečki) ter Naja Pinterič (K1 ci-
cibanke), 2. mesto je pripadlo 
Vidu Oštrbenku (K1 st. dečki), 
Maju Oštrbenku, Benu Kunstu 
in Vidu Oštrbenku (ekipno 3 x 
K1 st. dečki), Naji Pinterič, Lei 
Volk in Hani Iljaš (ekipno 3 x 
K1 st. deklice in ekipno 3 x K1 
mlajše deklice), 3. pa so bili 
Maj Oštrbenk, Beno Kunst in 
Vid Oštrbenk (3 x C1 st. dečki). 
Na drugi tekmi, DP v slalomu, 
je Naja Pinterič (K1 cicibanke) 
zmagala, 2. mesto pa so osvo-
jili: Vid Oštrbenk (C1 st. deč-
ki in K1 st. dečki), Beno Kunst 
in Vid Oštrbenk (C2 st. dečki), 
Maj Oštrbenk, Beno Kunst in 
Vid Oštrbenk (ekipno 3 x C1 
st. dečki). 

Lani 14 naslovov državnih 
prvakov
Sicer pa je KKK Čatež klub z 
dolgo zgodovino, saj je bil usta-
novljen v letu 1979. Odlično je 

deloval do leta 1990, kasneje 
pa je bilo zaradi majhnega šte-
vila članov delovanje omejeno. 
Resno delo z mladimi se je za-
čelo leta 2010, ko so se začeli 
tudi uspehi mladih kajakašev, 
pravi tajnik in trener Mitja 
Oštrbenk. Klub ima več kot 30 
članov, od tega jih resno treni-
ra nekaj več kot 20. Predsednik 
kluba je Boris Irt. V letu 2013 
so člani čateškega kluba osvo-
jili 14 naslovov državnih pr-
vakov tako na mirnih kot tudi 
na divjih vodah. Letos so tre-
nutno pri petih, pred sabo pa 
imajo še DP na mirnih vodah 
na Ptuju, ki bo 20. in 21. sep-
tembra. Dosegajo pa tudi med-
narodne uspehe, saj sta Beno 
Kunst in Vid Oštrbenk v kate-
goriji C2 starejši dečki zmagala 
na dveh tekmah ECA evropske-

ga pokala za mlajše kategorije. 
Ti uspehi pa ne prikrijejo dej-
stva, da ima KKK Čatež v pri-
merjavi z ostalimi klubi slabše 
pogoje za trening, saj nima div-
je vode, na kateri bi lahko čla-
ni trenirali slalom, zato se na 
treninge vozijo v Celje, Ljublja-
no in Solkan. Oštrbenk doda-
ja, da tudi klubski prostori niso 
na zavidljivem nivoju, saj ima-
jo vso opremo in ostale stvari 
v stari prikolici, vendar pa to 
ni razlog, da otroci ne bi pri-
dno trenirali in dosegali odlič-
ne rezultate.

Kajakaška proga ob HE 
Brežice izjemnega pomena
Z izgradnjo HE Brežice in HE 
Mokrice bodo dosedanje br-
zice na Krki izginile in ostala 
jim bo samo možnost treninga 

na novi kajakaški progi ob HE 
Brežice. Slednje se v klubu se-
veda veselijo kakor tudi osta-
lega dela športnega parka Vr-
bina. Kot poudarja Oštrbenk, 
je ta pridobitev izjemnega po-
mena tako za kajakaše kot tudi 
za celoten brežiški in posavski 
turizem, saj so adrenalinski 
športi, kot so kajak, rafting, 
stoječe veslanje (SUP), v pora-
stu in takšna proga omogoča 
zelo varno izvedbo teh aktiv-
nosti, ki bodo dodatna ponud-
ba v že obstoječi turistični in-
frastrukturi. »Tudi Občina 
Brežice na čelu z županom se 
trudi in pomaga pri umestitvi 
kajakaške proge, saj se zaveda, 
da je to edinstvena priložnost 
za tak športni objekt, ki bo 
namenjen športu in turizmu. 
Tudi ostali partnerji pri pro-
jektu HE Brežice, kot sta HESS 
in Infra, so kooperativni in 
upamo, da bo izgradnja pote-
kala brez zapletov in bo proga 
nared takrat kot HE Brežice,« 
pravi Oštrbenk. O tej progi se 
veliko govori v kajakaških kro-
gih, saj bo kajakašem v Slove-
niji in tudi v tujini omogočala 
odlične pogoje za dodatne tre-
ninge in priprave. V čateškem 
klubu, katerega člani se udele-
žijo 25 do 30 tekem na leto, pa 
ob tej priložnosti vabijo otroke 
med sedmim in devetim letom, 
da se priključijo kajakaški šoli 
ali samo treningom.
 Rok Retelj

ROKOMET
ČLANI 1. SRL
Rezultati 1. kroga - Ormož : 
Krško 31:25, Sevnica : Mari-
bor 22:34

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati – Krško : Šenčur 2:0 
(Bučar, Slivšek), Veržej : Krško 
1:2 (Štefanac, Dvorančič)
Lestvica – 1. Krško 13

MČL CELJE
Rezultati - Brežice : Kovinar 
Štore 4:0, Vojnik : Brežice 0:4
Lestvica - 1. Brežice 1919 6

MLADINCI/KADETI 1. SNL
SKL – Ilirija : Krško 0:1 (Bogo-
lin), Domžale : Krško 3:1 (Kne-
ževič); Lestvica SKL - 1. Olim-
pija 21, 10. Krško 9
SML – Ilirija : Krško 2:2 (Kuhar, 
Nuhanović ag.), Domžale : Krš-
ko 5:0; Lestvica SML - 1. In-

terblock 18, 11. Krško 7
Skupna lestvica : 1. Olimpija 
35, 11. Krško 16

ST. DEČKI 1. SNL - VZHOD
Rezultati – Krško : Veržej 5:0, 
Rudar : Krško 0:0, Krško : Ža-
lec 3:0
Lestvica - 1. Maribor 15, 4. Krš-
ko 10

1. LSD - MNZ Celje
Rezultati – Krško : Šmarje 1:1, 
Šampion : Brežice 4:0, Mozir-
je : Krško 2:0, Brežice : Dravin-
ja B 0:3
Lestvica - 1. Celje B 6, Krško B 
1, Brežice 1919 0

2. LSD – MNZ Celje
Rezultat 1. kroga - Imeno : Ra-
deče 0:4

ML. DEČKI 1. LMD – MNZ Celje
Rezultati – Krško : Rogaška 
6:2, Šampion : Krško 6:1
Lestvica – 1. Šampion 6, 5. Krš-
ko A 3

ligaški semafor

KRŠKO, LJUBLJANA – Zadnji vikend v avgustu se je z dirkama 
v Krškem in Ljubljani zaključilo letošnje mednarodno pokalno 
prvenstvo parov v speedwayu, v katerem so nastopali vozniki iz 
sedmih klubov iz Slovenije, Hrvaške in Češke. Obe zaključni dirki 
je dobil favoriziran par iz Pardubic, češki klub pa je tudi premoč-
no zmagal v skupnem seštevku po sedmih odpeljanih dirkah, saj 
je imel na koncu pred drugouvrščenimi vozniki iz AMTK Ljubl-
jana kar 40 točk prednosti. Vozniki AMD Krško so osvojili skup-
no 5. mesto. Dirko v Krškem sta sicer na 2. mestu končala vozni-
ka hrvaškega kluba SK Unia Goričan, 3. mesto je pripadlo AMTK 
Ljubljana, domači vozniki iz AMD Krško pa so vozili pod priča-
kovanji, saj so zasedli le predzadnje, 6. mesto (Žiga Kovačič je 
zbral 7 točk, Denis Štojs 4 in Matic Ivačič 2). Krčan Aleksan-
der Čonda pa je za ST Lendava sam privozil vseh 13 točk, kar pa 
je zadostovalo za 7. mesto. Naslednji dan v Ljubljani je bil vrstni 
red pri vrhu identičen. Za končno 3. mesto je potekala dodatna 
vožnja, v kateri je Matic Voldrih (AMTK Ljubljana, 11+3 točk) 
ugnal Štojsa (11+2) in tako sta krška voznika (dirkal je še Ivačič, 
ki je zbral 7 točk) zasedla 4. mesto. Čonda je za lendavski klub 
tokrat privozil 15 točk. Slovensko prvenstvo parov je tako osvo-
jil AMTK Ljubljana pred AMD Krško in ST Lendava.
Iz AMD Krško pa sporočajo tudi nova termina dirk. Finalna dir-
ka pokalnega ekipnega tekmovanja med Slovenijo in Slovaško je 
prestavljena iz 18. oktobra na 21. september, nov termin za fi-
nalno dirko državnega prvenstva posameznikov Slovenije in Hr-
vaške, ki je bila odpovedana v aprilu, pa je 18. oktober. Obe dirki 
bosta na stadionu Matije Gubca predvidoma ob 15. uri. 
 R.�R./B.�C.

Krški vozniki pod pričakovanji 

SEVNICA, LISCA - Zadnjo ne-
deljo v avgustu je Kolesar-
sko društvo Sevnica orga-
niziralo že 23. rekreativno 
kolesarsko dirko Skok na Li-
sco. Udeležilo se jo je 78 tek-
movalcev in dve tekmovalki. 

Štart je bil pri sevniškem špor-
tnem domu, cilj pa na 947 me-
trov visoki Lisci. Moški tekmo-
valci so bili razdeljeni v šest 
starostnih kategorij. Najbolj-
ši v starostni kategoriji do 18 
let je bil Jaka Primožič iz Ko-
lesarskega kluba Sava Kranj, 
ki je slavil tudi v končni sku-
pni razvrstitvi. V kategoriji od 
19 do 30 let je bil najhitrejši 
Matic Bošnjak iz Kolesarske-
ga kluba Bikerepublic, v kate-
goriji od 30 do 39 let je zmagal 
Damjan Kolenc iz Kolesar-
skega društva Hrastnik, v ka-
tegoriji od 40 do 49 let je prvi 
prikolesaril na vrh Lisce An-
drej Lapornik iz Bikerepu-

23. kolesarski Skok na Lisco

blic, najhitrejši v kategoriji od 
50 do 59 let je bil Robert Mu-
lej iz Kolesarskega društva 
Brda, Janez Dremelj iz Kole-
sarskega društva Grosuplje pa 
v kategoriji nad 60 let. V žen-
ski konkurenci je slavila Saša 
Bohinc iz društva Rock racing 
Kamnik pred Ireno Berčon iz 
Trbovelj. Tekmovalki sta na ci-
lju prejeli nagrado za najmlaj-

šo in najstarejšo udeleženko.
Najmlajši udeleženec kolesar-
skega vzpona na Lisco je bil 
12-letni Drejc Bedek iz KD 
Sevnica, 76-letni Đuro Kovač 
iz KD Papež Podgorje je bil naj-
starejši udeleženec, najhitrejši 
Sevničan in Posavec pa Aljaž 
Prah iz KD Sevnica. 

 R.�Kosaber/S.�R.

23.�kolesarske�dirke�na�Lisco�se�je�udeležilo�80�tekmovalcev.

KRŠKO, SEVNICA, KRUŠEVO - Sedemnajst tekmovalcev sloven-
ske reprezentance v amaterski radiogoniometriji („lovu na lisi-
co“) se je med 79 tekmovalci iz osmih balkanskih držav in bližnje 
okolice v avgustu udeležilo 9. balkanskega prvenstva, ki je pote-
kalo v okolici Kruševa v Makedoniji. Slovenski tekmovalci so se 
domov vrnili kar z 12 medaljami, od tega štirimi zlatimi, tremi 
srebrnimi in petimi bronastimi. Posavci iz krškega in sevniške-
ga kluba pa so se odrezali z naslednjimi rezultati: Tomislav Ha-
ring je dosegel 3. mesto v kategoriji M14, Blaž Hrvatin 2. mesto 
v kategoriji M19, Danilo Kunšek 6. mesto v kategoriji M21in Ja-
nez Kuselj 2. mesto v kategoriji M70.  Z.�I.�/�M.�H.�

Posavci s štirimi medaljami 
z balkanskega prvenstva

Slovenska�reprezentanca�je�osvojila�12�medalj.

Uspešni, a brez divje vode
ČATEŽ OB SAVI - Člani Kajak kanu kluba (KKK) Čatež so avgusta blesteli na tekmah za državno prvenstvo. 
Čateški klub je glede na vse uspehe v zadnjih letih zagotovo eden najuspešnejših pri nas, delo z mladimi 
člani kluba je na zavidljivi ravni, čeprav pogoji za trening niso ravno najboljši.

Čateški�kajakaši�so�po�prvi�tekmi�v�Tacnu�zmagoslavno�dvi-
gnili�roke�v�zrak�(foto:�KKK�Čatež).

KRŠKO, KOPER - Krški plaval-
ci so novo plavalno sezono za-
čeli s tradicionalnim mini pla-
valnim maratonom v Kopru, ki 
se ga je udeležilo zavidljivo šte-
vilo 143 tekmovalcev iz Slove-
nije, Hrvaške in Avstrije. Nika 
Bizjak je celo zmagala v abso-
lutni konkurenci, posledično 
seveda tudi med mladinkami, 
med kadetinjami je bila prva 
Lara Jambriško, zmagala pa je 
tudi Žana Maruša pri deklicah, 
kjer sta ji družbo na zmagoval-
nem odru delala Anže Kozo-
le (2. mesto) in Aljaž Bogolin 
(3. mesto). Odlično je nastopil 
tudi veteran Andrej Škafar, ki 
je osvojil 2. mesto. 

V novo sezono z 
mini maratonom
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SEVNICA – V bližini sevniškega športnega doma (pri baze-
nu) so na travnatem območju zabrneli delovni stroji in tako 
so se po desetletjih pričakovanj v ponedeljek pričela izvedbe-
na dela za umestitev začasnega travnatega nogometnega igri-
šča v velikosti 85 x 45 metrov. Trenutno se izvajajo zemeljska 
dela z ureditvijo odvodnjavanja in drenažo terena, po tem pa 
bodo sledile končne ureditve z zatravitvijo in postavitvijo za-
ščitnih mrež za goli. »Namera o izvedbi projekta gradnje igri-
šča je zapisana v rebalansu proračuna Občine Sevnica, sogla-
sno sprejetega s strani občinskega sveta na letošnji junijski 
seji, ter predhodno obravnavana tudi na seji Odbora za šport 
v mesecu marcu 2014. Nogometno igrišče bo vključeno v na-
daljnje načrtovane ureditve. OPPN je namreč zasnovan tako, 
da omogoča fazno gradnjo in postopno umestitev vseh načr-
tovanih objektov, poleg stadiona z velikim nogometnim igri-
ščem in 400-metrsko atletsko stezo,« še sporočajo z Občine 
Sevnica.  S. R.

Krčani 'taborijo' v drugoliga-
škem tekmovanju že od leta 
2002 in so ekipa z najdaljšim 
stažem med aktualnimi člani 
2. SNL. Največji uspeh izhaja iz 
sezone 2006/07, ko so bili ob 
koncu sezone tretji na lestvici. 
Ob pomanjkanju večjih razvoj-
nih sredstev, s katerimi bi kon-
kurirali razvitejšim sredinam, 
so si Krčani pred začetkom se-
zon za cilj zadajali obstanek v 
ligi. Tega jim uspe ohranjati že 
trinajsto leto zapored v upa-
nju na morebitni preboj. Se-
zona 2014/15 se je za ekipo 
NK Krško pričela sanjsko, saj 
so v prvih krogih dosegli šti-
ri zmage in nesrečno izborili 
zgolj neodločen rezultat v in-
farktni končnici tekme v Šmar-
tnem. V moštvu se preizkuše-
ni borci s prvoligaških zelenic 
s Slavišo Dvorančičem in De-
janom Urbančem na čelu me-
šajo z mladostjo, ki izvira iz do-
mače nogometne šole. Letos 
so jim dodali še nekatere per-
spektivne igralce iz Slovenije 
in Hrvaške. 

portret športnika

1.105 €
Prihranek do

2.585 €
Prihranek do

2.925 €
Prihranek do

2.635 €
Prihranek do

Svoje otroštvo je preživljal v 
Logu pri Sevnici, osnovno šolo 
pa obiskoval v Boštanju, kjer 
ni mogel »uiti« budnemu oče-
su učitelja športne vzgoje in ro-
kometnega navdušenca Bojana 
Dernovška. Blaž je kmalu pri-
čel z rednimi treningi v Rokome-
tnem klubu Sevnica, kjer je izka-
zal svoj nadpovprečen športni 
talent na mestu desnega zuna-
njega igralca. Leva igralna roka 
mu je bila še dodatno zagotovilo, 
da bo njegova športna pot pose-
gla po višavah. Z majhno osnov-

no šolo iz Boštanja je uspel osvojiti naslov državnega prvaka, že 
s 14 leti pa je zaigral za člansko ekipo RK Sevnica v 1.B ligi, v ma-
tičnem klubu je hkrati igral kar za štiri starostne selekcije. Kmalu 
je postal član državnih reprezentanc mladih, kjer je redno igral 
tudi s štiri leta starejšimi soigralci. Ob istem času je bil član tudi 
po treh reprezentančnih selekcij skupaj. Vse poletne aktivnosti 
okoli reprezentanc pomenijo zanj pomanjkanje prostega časa za 
lastne počitniške užitke, kar nadomešča s potovanji na tekmo-
vanja po privlačnih evropskih in svetovnih destinacijah. V mi-
nulem mesecu se je tako z ekipo kadetov (letniki 1996) udeležil 
olimpijskih iger mladih v kitajskem Nanjingu. Slovenska repre-
zentanca je tam osvojila zlato, Blaž pa je bil redno eden vodilnih 
strelcev in nosilcev igre.
Zdaj je že četrto leto član rokometnega kluba iz Celja, s katerim 
je v pretekli sezoni uspel osvojiti naslov državnih prvakov. Kot 
pravi, se mu v tujino še ne mudi, saj je s pogoji v Celju zadovo-
ljen. Trener Branko Tamše gradi igro na čvrstem rokometu v 
obrambi in hitrih nasprotnih napadih, kar posledično vodi do 
lahkih zadetkov. Tak način igre Blažu kot krilu seveda popolno-
ma odgovarja. Tudi kader in kakovostni soigralci mu omogočajo 
nenehen napredek na treningih. V letošnji sezoni se je sprostilo 
njegovo igralno mesto, saj je Gašper Marguč odšel v madžarski 
Veszprem. Gašper je nanj prenesel ogromno znanja, specifične-
ga za igralni položaj desnega krila, v ekipi pa izkušnje in pozi-
tivni duh širi Luka Žvižej, ki je prav tako mnogo pripomogel k 
Blaževemu rokometnemu razvoju. Blaž ima kljub mladosti števil-
ne možnosti za dokazovanje v slovenskem državnem prvenstvu, 
letos pa se bo resno potegoval za čim več minut na evropskem 
parketu, kjer je že pred dvema letoma z golom proti kasnejše-
mu evropskemu klubskemu prvaku Hamburgu odprl tudi svojo 
evropsko pot.� Luka�Šebek

Blaž Janc, rokometaš

Blaž�Janc

Krčani na drugoligaškem vrhu
KRŠKO – Prav lepo bi bilo videti zgornji naslov ob koncu nogometne sezone v 2. SNL, saj bi to pomenilo, da so 
si Krčani prvič v zgodovini prislužili nastop v najvišjem kakovostnem razredu slovenskega nogometa. 

Ob polovici pretekle sezone je 
vodenje do tedaj sicer uspešne 
ekipe prevzel trener Tomaž 
Petrovič. Razlogi za njegovo 
manjšo prepoznavnost izhaja-
jo iz tega, da je Petrovič, sicer 
Brestaničan, trenersko kari-
ero gradil v ljubljanskih mla-
dinskih in članskih selekcijah 
(ONŠ Ljubljana, Olimpija, Celje, 
Bravo, Interblock). Med dru-
gim je znanje vpijal na mestu 
pomočnika nogometnega pro-
fesorja dr. Zdenka Verdenika, 

katerega je v sezoni 2011/12 
nasledil na članski klopi Inter-
blocka. Manj kot leto dni po 
njegovem prevzemu članske 
ekipe NK Krško poznavalci no-
gometa ponovno »odkrivajo« 
tribune stadiona Matije Gubca 
in že se pojavljajo namigova-
nja o prvoligaškem nogometu.

Za trenutne uspehe na igrišču 
so najbolj zaslužni igralci. Igra 
je vse bolj smiselna, priložno-
sti Krčanov pogostejše, obram-
ba čvrsta, zadetki v mreži na-
sprotnika redni ... Igralci so 
hitro ponotranjili intenzivnej-
še vadbene enote in kakovo-
stnejše nasprotnike prijatelj-
skih tekem. Po sezonah tavanja 
brez žara sta se med nogome-
taše vrnili radost in motivaci-
ja. Posledično je ekipo z željo 
po nogometnih dogodivščinah, 
izkazano avtoriteto in ustvar-
jalnostjo vse bolj užitek spre-
mljati. Na »Matiji Gubcu« bo 
zaenkrat domoval atraktiven 
nogomet.

Glavni trener o tem, kako vidi 
krški nogomet in realnost pr-
voligaških ambicij: »Trenutno 
so prvoligaške ambicije ne-
realne, se pa stvari skozi čas 
spreminjajo. Klub ima dobro 
jedro, z nogometno šolo ogro-
mno širine, solidne pogoje za 
izvajanje vadbe, kakovost or-

ganizacije dela na in izven igri-
šča pa bo potrebno dvigniti na 
višji nivo. Prihodnji cilji bodo 
morali biti usmerjeni v kako-
vost razvoja mladih nogometa-
šev, ki jih bo potrebno plasirati 
drugam za zagotovitev obsto-
ja samega kluba. V ekipi so tre-
nutno po večini domači igralci. 
V Krško se vračajo mladi, ki so 
se šolali v večjih nogometnih 
centrih, npr. Igor Blažinčič in 
Žiga Jurečič. Moštvo ima pou-
darjen ekipni duh, delamo zelo 
dobro. Igralci na igrišču težijo 
k inteligentnemu nogometu v 
smeri prepoznavanja situacij 
in posledično iskanja najbolj-
ših možnih rešitev. Igrajo raci-
onalno v obeh smereh, kombi-
nirajo med mešanico posesti 
žoge in hitrega prehoda v na-
pad. Vse bolj so se sposobni 
prilagajati na igro nasprotni-
ka v odvisnosti od njegove ka-
kovosti in hkrati razvijajo svoj 
slog napadalne igre z veliko za-
detki. Glede naših (z)možnosti 
v letošnjem prvenstvu se ne bi 
varal s trenutnim stanjem na 
lestvici. Liga je najtežja do se-
daj, mnogi klubi so se z začet-
kom lige še dodatno okrepili. 
V zimskem prestopnem roku 
pričakujem precej sprememb, 
tako pri klubih, ki se bodo bo-
rili za obstanek, kot tudi za 
vrh lestvice. Na vrhu pričaku-
jem Aluminij in izjemno moč-
ni Tolmin. Naša naloga je, da 
gremo iz tekme v tekmo. Moj 
moto je: Delamo na tem, da 
bomo prvi, in upamo, da ne 
bomo zadnji ...«� Luka�Šebek

BRNIK, BREŽICE - Atletski 
klub in Občina Brežice sta 30. 
avgusta pripravila sprejem za 
udeleženki mladinskih olim-
pijskih iger v kitajskem Nan-
jingu Ledo Krošelj in Laro 
Omerzu ter za njuna trener-
ja Timija Kostrevca in Henri-
ka Omerzuja. Obe sta se na 
igrah uvrstili v A finale, kjer 
je Krošljeva osvojila brona-
sto medaljo v skoku s palico, 
Omerzujeva pa sedmo mesto 
v skoku v višino. Poln avto-

Sprejem za mladi atletinji

Lara�Omerzu�in�Leda�Krošelj

bus njunih najbližjih, prijate-
ljev in podpornikov ju je priča-
kal že na brniškem letališču, še 
nekaj deset ljubiteljev športa 
pa je mladi atletinji pričakalo 
pred športno dvorano v Breži-
cah, kjer so zbrane nagovori-
li in športnicama čestitali tudi 
brežiški župan Ivan Molan, 
predstavnik Atletskega kluba 
Brežice Vlado Kevo in pred-
sednik Športne zveze Brežice 
Stane Tomše. 
 P. P.

Članska�ekipa�NK�Krško

V Sevnici so začeli urejati 
nogometno igrišče
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Staro Krško. Čas pred natanko 
110 leti. Prašne ulice, na ka-
terih so se igrali otroci, ki so 
jih pri igri zmotile le konjske 
vprege, iz hiš ob ulici se je sli-
šalo živahno hitenje obrtnikov, 
trgovcev, kupcev in hišnih sta-
novalcev, v samostanu za ob-
zidjem pa so živeli patri ka-
pucini, povezani z mestom, a 
kljub temu odmaknjeni. V eni 
teh hiš se je jeseni 1904 oče-
tu Alfonzu, geometru, in mate-
ri Juliji rodil sin Alfonz Gspan. 
Narava očetovega dela je bila 
takšna, da je družina že leta 
1908 zapustila Krško in se za 
stalno naselila v Ljubljani, kjer 
je Gspan praktično preživel 
celo svoje ustvarjalno življenje.
Alfonz je bil že od majhnih nog 
radoveden, imel je raziskoval-
no žilico, smisel za estetiko, 
rad je imel naravo, umetnost, 
potovanja in gore, kjer je našel 
mir in zbral svoje misli, tako 
kot tudi ob nežnih zvokih  Cho-
pina. Jezik in literatura sta že 
zgodaj pritegnila njegovo po-
zornost, saj je študiral slavi-
stiko, romanistiko in primer-
jalno književnost. Bil pa je tudi 
mladostni prijatelj slovenske-

ga pesnika Srečka Kosovela in 
tudi sam je rad beležil in obja-
vljal poezijo. Kasneje se je raje 
posvečal literarni zgodovini, 
preučeval poleg Srečka Koso-
vela tudi življenje in delo dra-
matika in zgodovinarja Anto-
na Tomaža Linharta in pesnika 
Franceta Prešerna, Slovencem 
pa je dal tudi nekaj prevodnih 
del francoskega pisatelja Émi-
la Zolaja. Bil je cenjen peda-
goški delavec, ki je v okviru 
študija knjižničarstva pouče-
val na Pedagoški akademiji, 
in vnet raziskovalec ter vod-
ja rokopisnega oddelka Naro-
dne univerzitetne knjižnice, z 
veseljem pa se je posvečal tudi 
biografiki in med drugim ure-
jal Slovenski biografski leksi-
kon.
V Krško se je vračal v 50. letih 
20. stoletja, ko je popisoval in-
kunabule v samostanskih knji-
žnicah in tudi kasneje v začet-
ku 70. let 20. stoletja, ko je na 
njegovem sprehodu po me-
stu nastala tudi objavljena fo-
tografija. Umrl je septembra 
1977, v letu, ko je njegovo roj-
stno mesto Krško praznova-
lo 500-letnico mestnih pravic. 

Sledi, ki jih je zapustil v knji-
gah, so trajne, v starem Kr-
škem pa mu je bil leta 2004 po-
stavljen spomenik, saj je svojo 
bogato knjižnico in svojo sobo 
namenil prav rojstnemu kraju 
in je sedaj na ogled v Valvasor-
jevi knjižnici Krško. Razstava o 
Gspanu bo v knjižnici na ogled 
v drugi polovici septembra.

� Polona�Brenčič

»Nekaj gnilega je v deželi Dan-
ski,« je Hamlet rekel pred slabi-
mi 500 leti. Po skoraj četrt sto-
letja v demokratični, svobodni 
in samostojni državi kot pre-
prost državljan Slovenije ugo-
tavljam: »Nekaj je še vedno ali 
zopet hudo narobe tudi v naši 
državi!«

Na dan 18.8.2014, ko so se ne-
hale sodne počitnice oz. na dan, 
ko je Janezu Janši tekel že 60. 
dan v prisilnem domovanju na 
Dobu, smo se namreč z ženo in 
dvema prijateljema udeleži-
li shoda za svobodo in pravič-
nost pred Vrhovnim sodiščem 
v Ljubljani. Ko sem med somi-
šljeniki – prijatelji in znanci is-
kal potencialne kandidate za 
obisk zborovanja, sem kar ne-
kajkrat naletel na zelo čuden 
odziv kot: »Veš, ne bi bilo do-
bro, da me tam vidijo«, »sem 
zaposlen v državni upravi, pa 
je nerodno zaradi službe«, »ne 
želim se preveč izpostavljati« 
itd. Groza: 70 let po NOB oz. 
komunistični revoluciji nas še 
vedno obvladuje strah. Ljudje si 
ne upamo na glas povedati, kaj 
čutimo in kaj se nam zdi prav, 
nerodno nam je izražati svoja 
mnenja, nekatere je celo strah 
pokazati se v družbi ljudi, ki se 
zavzemajo za splošne človeko-
ve pravice, zapisane med dru-
gim tudi v naši ustavi. 

Do neke meje je strah tudi 
mene! Strah me je pred sodni-
ki (in njih učenci), ki so bili po-
stavljeni kot varuhi nekega to-
talitarnega družbenega reda, 
ki sodijo v imenu ljudstva, ljud-
stvo pa v glavnem ne ve, kaj se 
v sodnih dvoranah dogaja, saj 
snemanje ni dovoljeno. Za svo-
je (mnoge zelo napačne) odlo-
čitve nikomur osebno ne odgo-
varjajo, ampak se skrivajo za 
svojo t. i. neodvisnostjo. Strah 
me je pomisliti, kako bi bilo v 
naši družbi, če bi tudi zdrav-
niki, inženirji itd. sprejemali 
toliko napačnih odločitev kot 
sodniki - umirali bi ozdravlji-
vi ljudje, novi mostovi, stavbe, 
tovarne itd. bi se po vrsti podi-
rale! Strah me je tudi novinar-
jev, ki namesto, da bi povzemali 
javno mnenje, le-tega (po na-
reku nevidnih sil, ki vlečejo vse 
pomembne niti iz ozadja) želi-
jo ustvarjati in jim to kar dobro 
uspeva. Strah me je tudi novi-
narjev, ki lahko nekoga popol-
noma neutemeljeno in neo-
pravičeno očrnijo, mu uničijo 
ugled, če želite - ga diskvalifi-
cirajo, pri tem pa se sklicujejo 
na svojo novinarsko nedotaklji-
vost in največkrat za povzroče-
no nepopravljivo škodo skoraj-
da ne odgovarjajo, saj imajo za 
seboj močne naveze, ki jim dr-
žijo »štango«.

Kot rečeno, sva se torej z ženo 
in dvema prijateljema udele-
žila shoda za svobodo in pra-

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

posavci skozi čas

lepa leta

Kot opozarja bralka, se je na Narplu v začetku leta pri plužen-
ju snega poškodoval kanalizacijski jašek, ki so ga primerno 
označili in zaščitili, vendar je po večkratnih pozivih pristoj-
ni službi, naj pridejo jašek sanirati, ostalo samo pri obljubah. 
»Sedaj je že skoraj pred vrati druga zima, jašek pa še vedno 
ostaja nesaniran. Sprašujemo se, če je res potrebno čakati pol 
leta ali več, da popravijo škodo za seboj?« se sprašuje bralka.

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

skozi vaš objektiv

Ob udeležbi na shodu za svobodo 
in pravičnost 

vičnost v organizaciji Odbora 
2014. Shod je trajal praktično 
dve uri - na stopnišču Vrhov-
nega sodišča so se menjava-
li govorniki, recitatorji in pev-
ci - medtem ko je (za prostor 
pred sodiščem kar prevelika) 
množica spontano skandira-
la Janši in Tonetu z visoko dvi-
gnjenimi rokami in prsti, ki so 
oblikovali črko V. Lahko rečem, 
da smo bili zadovoljni, ker smo 
se udeležili shoda v upanju, da 
smo doprinesli vsaj kamenček 
k mozaiku, ki ga je treba sicer 
še dodelati, potem pa skrbno 
negovati. Spoznali smo, da je 
v Sloveniji vendarle kar precej 
ljudi, ki jim ni vseeno, ki znajo 
na kulturen način protestirati 
in opozarjati na krivice, ki se 
sicer dogajajo posameznikom 
- škoda, ki pri tem nastaja, pa 
je za Slovenijo kot državo prak-
tično nepopravljiva. 

� Jurij�Kreutz,�Brestanica

Plato pred Rokovo 
cerkvijo – dopolnilo 
informacije
BREŽICE�–�Že�v�prejšnji�šte-
vilki�Posavskega�obzornika�
smo�poročali�o�ureditvi�pla-
toja�pred�cerkvijo�sv.�Roka�v�
Brežicah,�tokrat�pa�dodaja-
mo�še�nekaj�dopolnilnih�in-
formacij.

V svetu Krajevne skupnosti Bre-
žice so se odločili, da podprejo 
prizadevanja meščanov za ure-
ditev tega prostora, ki predsta-
vlja severni vhod v staro mestno 
jedro. Od idejne zasnove arhi-
tekta Franca Filipčiča do leto-
šnje avgustovske uresničitve je 
potekala precej naporna pot. 
Projekt je pripravil in nadziral 
njegovo izvedbo Arhitekturni 
biro Naino Brežice, zanj pa ar-
hitekta Tadeja� Šepec�Bizjak 
in Grega�Bizjak, dela je izve-
del Stane�Kocjan s. p. Uredili 
so celotno območje, odstrani-
li so zgornjo in utrdili spodnjo 
plast pod naklonom, s čimer so 
sanirali neustrezno izlivanje 
meteornih voda. Padec je sedaj 
usmerjen proti izlivnemu kana-
lu, na vrhnjo utrjeno plast pa je 
umeščena protiprašna zaščita. 
Nova oblikovna zasnova daje 
tako pravo mesto osamosvoji-
tveni lipi in pomeni urejen me-
stni prostor.  N.�J.�S.

Alfonz Gspan (1904 — 1977)

Gspan�pred�rojstno�hišo�na�
Cesti�krških�žrtev�v�Krškem

Evroelektron Aleš Škoberne s.p.
Cesta 4. julija 133a, 8270 Krško, Tel.: 07 49 21 570, 49 20 570

www.evroelektron.com

SVETOVANJE NA DOMU

TOPLOTNE ČRPALKE 
za cenovno ugodno 
in varčno ogrevanje

PLAČILO DO 36 OBROKOV

AKCIJA KLIMA NAPRAV
do 20 % POPUSTA na klime iz zaloge

Odpiralni čas: ponedeljek - petek: 8.00 do 19.00, 
sobota: 8.00 do 12.00, nedelje in prazniki zaprto

SEVNICA - Obutev je del naše 
obvezne garderobe. V prete-
klosti so jo izdelovali v če-
vljarskih delavnicah, ki pa 
jih v Sloveniji skorajda ni 
več. V Sevnici so pred dese-
tletji delovale tri čevljarske 
delavnice, sedaj bije bitko za 
obstoj samo še ena, a kot vse 
kaže, bo tudi ta kmalu zapr-
la svoja vrata. 

»V Posavju je to še edina če-
vljarska delavnica, ki lahko na-
redi unikatna obuvala, pred-
vsem pa srednjeveške stvari,« 
je dejal upokojeni 64-letni 
sevniški čevljar Emil Stopar, 
ki občasno še sede na čevljar-
ski stol v družinski hiši, v ka-
teri se je ohranjala ta lepa obrt 
skozi štiri generacije in to sko-
raj celo stoletje, a danes nima 
naslednika. »Obrtnih šol ni 
več, pa v današnjem času se 
tudi ne da več živeti od obr-
ti,« pravi Emil, ki se je te stare 
obrti učil pri svojem pokojnem 
očetu, po katerem je podedo-
val poleg čevljarske delavnice 
tudi smisel za lepo govorjeno 
slovensko besedo. 

V prostem času se namreč rad 
predstavi tudi na odrskih des-
kah, na katerih s svojo posta-
vo in gromkim glasom naredi 
na gledalke in gledalce pose-
ben vtis. Tako je odlično inter-
pretiral velikega slovanskega 
vojskovodjo Svaruna v igri Pod 
svobodnim soncem, sodeloval 
v zgodovinski tragediji Viljem 
Ostrovrhar in še v dveh drugih 
igrah, trenutno pa navdušuje 
kot član igralske skupine Dru-
štva Trg Sevnica v predstavi 
Celjski grofje v vlogi neusmi-
ljenega in po neminljivi sla-

Emil Stopar

vi hrepenečega celjskega gro-
fa Hermana. »Najtežji so prvi 
koraki na odru, potem se po-
polnoma vživim v vlogo,« je 
dejal in nato razočarano pri-
stavil, da mladih sodelovanje 
v gledaliških igrah ne zani-
ma, zato morajo igralce iskati 
v sosednjih krajih. Kot svetel 
primer dobrega gledališke-
ga delovanja je izpostavil Gle-
dališko društvo Radeče, kjer 
uspešno skrbijo za podmla-
dek in »vzgajajo stebrne igral-
ce, ki so na odru že od mlado-
sti«. »Treba je vedeti, da mora 
biti na odru tisti, ki ima vese-
lje do igranja in tudi delček ta-
lenta, ne pa nekdo samo zato, 
da se pokaže,« je nizal misli o 
svoji ljubezni do odra.  

Ko je še živel na domačiji svo-
je pokojne žene, v zaselku Križ 
pod Lisco, pa je pisal tudi pe-
smi. V njih je preplet kmečke-
ga življenja in ljudi, ki so nanj 
naredili poseben vtis. Še ve-
dno jih hrani v posebni pro-
zorni mapi in med njimi je tudi 
pesem, ki mu največ pomeni - 

Ona. Zna jo na pamet in užitek 
ji je bilo prisluhniti sredi tor-
kovega dopoldneva v čevljar-
ski delavnici.

Emil Stopar, po poklicu elek-
trotehnik, z opravljeno višjo 
šolo, je dejaven tudi kot laični 
misijonar na humanitarnem 
področju. Doslej je bil že tri-
krat za več mesecev v Ango-
li, in sicer v misijonu sloven-
ske misijonarke in salezijanke 
Zvonke Mikec, ki svoje po-
slanstvo na črni celini nada-
ljuje v Mozambiku – eni naj-
revnejših afriških držav. »Pest 
riža in voda pomenita prežive-
tje za en dan. To je kriza,« je 
poudaril Emil in pojasnil, kaj 
ga vabi v tujo deželo, k siro-
tam, za katere skuša skrbeti 
sestra Zvonka. »Vabi me afri-
ški nasmeh in njihova pre-
prostost ter njihov smisel za 
družabnost. V misijonu bom 
razpeljeval električne kable, 
potreboval pa bi tudi pomoč 
vodovodarja, a nisem še našel 
kandidata, ki bi želel z menoj.« 
� Smilja�Radi

Čevljar�Emil�Stopar�s�čevljem,�ki�ga�je�izdelal�iz�enega�same-
ga�kosa
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnijh trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih.

SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - sorodniki, prijate-
lji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi 
kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti, saj smo za obja-
vo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:

• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),  
od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro

• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),  
od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro

• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 
ponedeljek in petek med 10. in 13. uro

• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

MARJANE BOŽIČ

ZAHVALA

Ob boleči izgubi ljube žene, 
mamice in hčerke

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za tolažilne besede, topel stisk roke, podarjeno cvetje, 
sveče in svete maše.
Posebna zahvala gospodu župniku Mitju Markoviču in kaplanu 
Urbanu Lesjaku za lepo opravljeno pogrebno slovesnost in tople 
besede ob tem.
Iskrena hvala sodelavkam NKBM, sošolcem 3.d razreda Gimnazije 
Brežice z razredničarko, sošolcem generacije '97 iz 9.b razreda OŠ 
Jurija Dalmatina Krško z razrednikom ter sodelavcem NEK.

Žalujoči: mož Justin, sin Jan in oče Rudi

Ne,�nisi�umrla.
Odšla�si�v�večen�spomin�...

Ostala�je�ljubezen�...

rojene Manček, iz Krškega

FRANČIŠKA KUNEJ

ZAHVALA

15. julija je v 97. letu tiho zaspala in nas 
zapustila naša nadvse draga mama 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani, darovali cvetje, sveče in svete maše. Lepa hvala tudi 
g. župniku iz Podsrede za lepo opravljen obred in izbrane besede. 
Enako se zahvaljujemo pevcem iz Koprivnice za lepo odpete pesmi, 
pogrebni službi Gekott Šmarje pri Jelšah, za lepo zaigrano Tišino in 
praporščakom. Hvala tudi dr. Janji Zorko Kurinčič za njeno pomoč 
in obiske pri mami. Še enkrat hvala vsem, ki ste našo mamo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti, in vsem tistim, ki 
vas nismo posebej omenili. Še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni otroci z družinami

Tvoje�srce�je�omagalo
utrujena�si�odšla,
kaj�bi�človek�dal,

da�bi�še�bila.

 iz Gorjan 36, pri Podsredi.

ZAHVALA

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za vsak stisk roke, pisno in ustno besedo tolažbe.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, spoštovali in jo pospremili 
na zadnjo pot. Vsem in vsakemu posebej hvala.

Vsi njeni, ki jo pogrešamo

Ob boleči izgubi naše drage in dobre soproge, 
mame, tašče, babice in prababice

JOŽICE JOVANOVIČ 
(rojene Štritof) iz Brežic

KAROL 
KEŽMAN

ZAHVALA

Ob izgubi se zahvaljujeva vsem sorodnikom, sosedom in znancem, 
ki ste nam stali ob strani, darovali cvetje, sveče in za svete maše. 
Posebna zahvala dr. Žnideršičevi, sestri Božici, sosedoma Mačkovič 
za vso pomoč in skrb. Hvala tudi g. kaplanu Romanu za lepo opravljen 
obred in sveto mašo, ter cerkvenim pevcem. Zahvaljujemo se tudi 
vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Hvala.

Žena Anica in sin Tomo

iz Dobove

ROZALIJE LEVSTIK

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
babice, prababice, sestre in tašče

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in vaščanom za tolažilne besede, darovano cvetje, sveče in sv. maše. 
Hvala vam za vsak stisk roke in iskreno besedo v teh dneh neizmerne 
žalosti in bolečine. Hvala g. župniku Ludviku Žagarju za ganljive 
besede slovesa, raškemu pevskemu zboru za zapete žalostinke, 
prav tako se zahvaljujemo pogrebni službi Žičkar za lepo opravljen 
pogreb. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste našo drago mamo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti, in vsem, ki jo boste 
ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Vsaka�mama�je�prava�mama,
dana�za�srečo�in�na�veselje.

Prava.�In�ena�sama.
Za�vse�življenje.
(Tone�Pavček)

s Senuš 18 pri Leskovcu

IVANA SOTOŠKA

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega 
dragega moža, očeta, ateta, tasta, brata, svaka, 

strica, prijatelja in dobrega soseda

se želimo iskreno zahvaliti vsem, ki ste nam v teh žalostnih in težkih 
trenutkih stali ob strani in čutili z nami. Hvala vsem in vsakemu 
posebej za vsak ljubeč stisk roke, za tople in sočutne objeme 
ter iskrene besede tolažbe. Hvala vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti k večnemu počitku. Hvala vsem za izrečeno 
ali pisno izraženo sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše ter 
denarne prispevke. 
Posebna zahvala g. župniku Janezu Turineku za opravljeno 
pogrebno slovesnost, pogrebni službi Žičkar, Kostaku Krško, pevcem 
brestaniškega okteta za lepo zapete žalostinke, sosedom Ašič-
Kovačič ter Lidiji in Matjažu Sotler za vso pomoč! Vsem še enkrat 
iskrena hvala, tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali ali morda 
nenamerno pozabili!

Žalujoči: vsi njegovi

Kamorkoli�se�oko�ozre,
povsod�vse�prazno,�pusto�je.

Povsod,�povsod�je�delo�
tvojih�pridnih�rok�…

iz Velikega Dola 26/a

ALOJZA 
BRANTUŠE

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega očeta

se zahvaljujemo osebju Zdravstvenega doma Sevnica in Zdravstvenega 
doma Šentjur ter dr. Ani Slapšak Gorinšek za dolgoletno zdravljenje. 
Hvala gospodu župniku Francu Vidicu iz Zabukovja za obiske, 
gospodu župniku Janezu Furmanu iz Loke za lepo opravljen obred, 
sosedoma Jožici in Ivanu Fistar za pomoč ob dnevu slovesa, pogrebni 
službi Zagajšek in Komunali Sevnica ter vsem, ki ste pospremili našega 
očeta na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: sin Anton z družino

iz Loke pri Zidanem Mostu

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!

Spoštovani bralci iz Sevnice in okoliških krajev!
Sporočamo vam, da smo s 1. septembrom 2014 odprli dopisništvo 
Posavskega obzornika tudi v Sevnici. Obiščite nas v prostorih na 
naslovu Naselje heroja Maroka 29 v Sevnici (Turizem, prevozi, 
avtošola Prah Sevnica) vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, 
kjer boste lahko osebno oddali naročila za male oglase, zahvale, voščila 
ter druge naročene objave, si ogledali in naročili knjige iz naše založbe 
Neviodunum ali se dogovorili za novinarski prispevek. Uredništvo

FRANCA RAKARJA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi očeta, dedka, pradedka, 
tasta, strica in prijatelja

se z vso hvaležnostjo in spoštovanjem zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izkazano 
spoštovanje ob njegovem slovesu, za podarjeno cvetje in sveče.

Pravijo,�da�kdor�živi�v�spominu�drugih,�
ni�nikoli�mrtev,�samo�oddaljen.

Vidimo�ga�lahko�v�dežnih�kapljah,�oblakih�na�nebu,�
jutranjem�svitu,�otroškem�nasmehu�...

Žalujoči: vsi njegovi

Nisi�se�izgubil�kot�zven�v�tihoto,
nisi�odšel�v�nič�in�pozabo.

Po�tebi�merimo�stvarem�pomen
in�tvojo�pesem�skušamo�peti�za�tabo.

(T.�Pavček)

iz Brestanice

JOŽE KOŽAR

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi mož, 
oče, dedek, brat in stric 

Tvoje�srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,
a�v�srcih�bo�naših

spomin�nate�večno�ostal.

iz Dolenje Pirošice 3, Cerklje ob Krki.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem, sošolcem in kolektivu OŠ Cerklje ob Krki, 
kolektivu Zavarovalnice Triglav, PGD Pirošica in sosednjim društvom 
za častno stražo in udeležbo na pogrebu. Hvala praporščakom, 
govorniku, DIO Brežice, društvu Trepetlika. Iskrena hvala za vse 
tople stiske rok, izraze sožalja, podarjeno cvetje, denarne prispevke, 
sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se gospodoma župnikoma Novaku in Žaklju za lepo 
opravljen obred. Zahvala Kolednikom iz Bušeče vasi. Posebno 
zahvalo pa smo dolžni Nevrološki kliniki Ljubljana za dolgoletno 
zdravljenje, osebni zdravnici dr. Blaževičevi, reševalni službi ZD 
Brežice in internemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice.
Iskrena zahvala pa velja tudi vsem vam, ki ste nam v teh težkih dneh 
stali ob strani, vendar vas nismo posebej poimenovali.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

NATAŠA ŠTUKELJ

SPOMIN

14. septembra bo minilo žalostno leto, 
odkar se je od nas poslovila 

draga mamica, žena in ljuba hčerka

Hvala vsem, ki se spomnite nanjo, postojite ob njenem grobu in ji 
prižgete svečko.

Vsi njeni, ki jo imamo neizmerno radi

Mami,�ko�bi�solza�te�obudila,
te�ne�bi�zemljica�krila,

veva�pa,�da�najin�angel�si,
ki�čuvaš�naju�vse�dni.

rojena Levičar, s Ceste 5, Krško.

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V starem mestnem jedru Brežic, v 
zgradbi nasproti občine (Mestni atrij, 
Cesta prvih borcev 17), nas lahko obi-
ščete vsak ponedeljek in torek 
ter četrtek in petek od 9. do 12. ure 
in naročite male oglase, zahvale, vo-
ščila ter druge naročene objave ali si 
ogledate in naročite knjige založbe 
Neviodunum.  Uredništvo
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Prodam 5 m3 suhih bukovih 
drv, žaganih na kratko in raz-
cepljenih. Drva so pokrita. 
Tel.: 031 570 494

Prodam suha bukova metrska 
drva in okrogel dolžinski les za 
drva. Tel.: 041 867 814

Prodam suha drva (bukev, 
hrast), možen razrez in pre-
voz. Ugodno. Tel.: 051 304 760

Prodam suha bukova metrska 
drva, okolica Sevnice. 
Tel.: 070 894 344

Prodam bukova drva, cepljena 
na meter. Možen razrez in do-
stava. Tel.: 031 895 748

Prodam bukova drva za cen-
tralno, kamin ali za štedilnik. 
Možna dostava na dom. Tel.: 
040 738 059, Anton Gošek s.p., 
Rožno 26, Brestanica 

Prodam bukova kalana drva, 
možna dostava, ugodno; balir-
ko za kockaste bale; trosilec hle-
vskega gnoja in zelje varaždinc 
za kisanje. Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO
Prodam grozdje modre fran-
kinje in žametne črnine, vino 
cviček, slamo v kockah in 
krompir. Tel.: 031 767 394

Prodam rdeče vino in orehova 
jedrca. Tel.: 07 49 51 577

Prodam 300 l rdečega vina. 
Cena 0,90 €/l. Tel.: 051 879 063 

Prodam ali zamenjam za drva 
kvalitetno rdeče vino, okolica 
Senovega. Tel.: 041 826 615 

Prodam kosilnico BCS 127 di-
zel, motorno žago Husqvarna 
770, kosilnico Buharca in zadnjo 
kiper kiblo za traktor Tomo Vin-
kovič. Tel.: 051 496 012

Prodam ječmen. Franci Peter-
koč, Gabrje 23, Dobova. 
Tel.: 031 610 933

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju in ječmen. Okoli-
ca Dobove. Tel.: 031 306 136

Prodam okrogle bale. 
Tel.: 031 277 147

Prodam seno v okroglih ba-
lah in oves. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 394 657

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

Prodam mešana drva, žagana 
in cepljena po želji. Možna do-
stava. Tel.: 031 537 145

Prodam bukova kalana suha 
drva. Tel.: 040 742 045

Ugodno prodam mešana in 
bukova drva, cepljena zgodaj 
spomladi, žagana na 48 cm. 
Tel.: 040 802 654 

Prodam hrastove stebre, 
smrekove špire, rante za manj-
ši kozolec in brusilni stroj za 
les. Tel.: 070 876 044

Prodam bukova drva ali me-
njam za koruzo. 
Tel.: 051 899 207

Prodam bukova drva (30 m), 
cena po dogovoru, 100 let sta-
ro čevljarsko mašino in kmeč-
ko orodje. Tel.: 041 827 776

Prodam mešana drva, kratko 
žagana, okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

NEPREMIČNINE
Projektiranje, legalizacija, 
novogradnja, prenova, rušitev, 
energetska sanacija, notra-
nja oprema, zunanja ureditev. 
Aspo biro, Samo Vojko Cerov-
šek s.p., Papirniška 24, Krško. 
Tel.: 041 683 380, aspo.biro@
amis.net, www.aspobiro.si 

Čatež ob Savi, prodam zazi-
dljive parcele, 25 €/m2, ali 
zamenjam za osebno vozilo. 
Tel.: 031 436 851 ali www.
nepremicnine.net.Posavska

V Trnju, tik pod blokovskim 
naseljem Brežice -Trnje, pro-
dam več parcel, namenjenih 
za vrtove. Tel.: 041 695 452, 
Tone Zevnik

Na Logu prodam njivo (4.422 
m2), dostop z glavne ceste, 
cena 4.895 €, in gozd (4.956 
m2) z dostopom, cena 1.602 €. 
Tel.: 051 750 768

V Dobovi prodam hišo, 70 m2, 
parcela 700 m2, v celoti obno-
vljena. Tel.: 041 634 025

V najem oddam hišo z vrtom 
v Žadovinku. Tel.: 051 337 493

Krmelj, oddam 2-sobno opre-
mljeno stanovanje, CK, terasa, 
kabelska. Tel.: 070 859 950

Oddam opremljeno, na novo 
urejeno enosobno stanovanje 
v Brestanici zaposleni osebi ali 
paru. Tel.: 041 625 406

Oddam garsonjero na Vidmu. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 068 620 568

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam Tomos 15 SLC (pet-
ka), letnik 1979, odlično ohra-
njen, kromirana kolesa in bla-
tniki, primeren za oldtajmerja, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 847 896

KMETIJSTVO
Prodam dvobrazdni plug, kro-
žne brane, plastično kad (1000 
l) in lesene sode (1000 l, 500 l, 
220 l). Tel.: 07 49 27 957

Kupim trak za koruzo, pro-
dam slamo v kockah. 
Tel.: 031 843 282

Prodam obiralec koruze Tor-
nado 40, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 226 751 

Nudimo vam kvalitetno 
posredovanje in svetovanje 

pri prodaji nepremičnin.
info@oridom.si, ivan.oresnik@oridom.si,  

031/256-560
Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 49.000 €

Hiša v Krškem, 140 m2, 72.000 €.

Ostala ponudba 
je na našem spletnem portalu.

www.oridom.si
Tel.: 041 597 309

Marko Celestina s.p., 

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

mali oglasi

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

- 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 KrškemOkulistični pregledi na zdravstvenO karticO070 660 660

za okulistični pregled pokličite
07/499 22 33

090 62 22

1,99 EUR/min iz omrežja Telekom, ceno zveze iz drugih omrežij določa vaš operater

Pokliči me!
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Želim si te
 !

obzornikova oglasna mreža

Natečaj Komunale Brežice d.o.o. 

»IZBIRA MASKOTE 
KOMUNALE BREŽICE d.o.o.«
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. 
išče podobo in ime maskote, ki bo na 
zabaven in poučen način kar najbolje 
predstavila Komunalo Brežice d.o.o. Vabimo 
vse ustvarjalne, inovativne in domiselne 
posameznike, da sodelujete v natečaju.

Na natečaju lahko sodelujete s predlogom za:

• ime maskote in risbo/sliko maskote (velikost 
največ format A3, materiali po izbiri) ali

• ime maskote in skulpturo/kip/3-D model 
maskote (največ do višine 30 cm, materiali po 
izbiri)

Posameznik lahko prispeva največ en predlog.

Strokovna komisija bo izbrala tri najboljše 
predloge. Avtorji najboljših del bodo prejeli darilni 
bon za nakup v eni izmed trgovin, in sicer:

1. mesto: bon v protivrednosti 75 EUR,
2. mesto: bon v protivrednosti 55 EUR,
3. mesto: bon v protivrednosti 35 EUR.

Rok za oddajo del je 6. oktober 2014.

Vse informacije v zvezi z natečajem najdete 
na spletni strani www.komunala-brezice.si. 
Veselimo se vaših predlogov in vam želimo veliko 
ustvarjalnega naboja!

Komunala
Brežice d.o.o.
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POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
V. d. izvršne direktorice: Maruša Mavsar

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji: Peter Pavlovič, Bojana 
Mavsar, Maruša Mavsar, Rok Retelj, 
Smilja Radi
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Ljubo Motore, 
Luka Šebek, Simon Uršič

TEHNIČNA PRIPRAVA
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.

Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod 
Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajate-
ljem sklenjene avtorske pogodbe, zato teh 
del ni dovoljeno reproducirati, distribuira-
ti ali drugače uporabljati v tržne namene 
brez ustreznega pisnega dovoljenja oziro-
ma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredni-
štva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije 
ga dostavlja vsem gospodinjstvom v ob-
činah Krško, Brežice, Sevnica, Kosta-
njevica na Krki, Radeče in Bistrica ob 
Sotli. Fizične in pravne osebe ga lahko 
naročijo po pošti, e-pošti ali faksu. Pla-
čajo samo stroške pošiljanja, ki znaša-
jo za eno leto oz. 26 številk: za naslovni-
ke 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: 27.000 izvodov

Izdelava hlevske opreme za 
prašičerejo in kovinskih re-
šetk za govedorejo. Tel.: 041 
503 743, Bojan Povšič s.p., 
Pod Vrtačo 19, Sevnica

Prodam srednje velikega ko-
nja. Tel.: 051 303 186

Prodam odojke, težke 30 kg, 
hranjene s kuhano hrano, lepe, 
dolge, mesnate, ter krompir 
kenebek in agria. 
Tel.: 040 345 693

Prodam odojke, možen tudi 
zakol. Tel.: 051 483 060

Prodam odojke (2,50 €/kg) za 
zakol ali rejo, seno v okroglih 
balah in plug Lemken, 4-braz-
dni, obračalni. Tel.: 031 834 173

Prodam svinjo za zakol ali na-
daljnjo rejo ter prašiče, težke 
115 kg. Tel.: 040 389 015

Prodam prašiča, težkega 100-
110 kg. Možen zakol. 
Tel.: 070 874 133

Prodam odojke, težke cca. 30 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 580 983

Prodam 2 prašiča, težka 35 
kg. Tel.: 041 396 301, 07 49 
75 301

Prodam 3 odojke, bikca (bp) 
in teličko (limuzin), staro 1 
mesec. Tel.: 041 784 230

Odojke, težke 25–30 kg, pro-
dam. Tel.: 041 625 618

Prodam prašiče, težke okoli 30 
kg, krmljene z domačo hrano. 
Tel.: 031 742 316

Prodam 2 prašiča, po 40 kg 
teže. Tel.: 031 563 503

SADJARSTVO, 
VRTNARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam jabolka za ozimnico 
in jabolka za jabolčni sok ali 
kis. Možna dostava. 
Tel.: 051 338 819

Prodam krompir kenebek, 
bel, in rdeč dezire. 
Tel.: 041 825 153

Prodam krompir kalinford (bel, 
dober, se ne razkuha), ječmen, 
pšenico, tritikalo in ličkalnik za 
koruzo. Tel.: 041 755 334

Prodam krompir – bio, koruzo, 
slamo in krmo v okroglih ba-
lah. Ugodno. Tel.: 031 431 681

Prodam jedilni krompir dezi-
re za ozimnico. 
Tel.: 051 361 635

Prodam krompir za ozimni-
co, kenebek in rudolf, zelo beli 
okusni sorti, primerni za dol-
go skladiščenje, cima mehan-
sko uničena, ročno prebran. 
Cena 0,35 €. Tel.: 041 895 974

Prodam jedilni krompir, sor-
te dezire in draga. Simončič, 
Šmarčna pri Boštanju. 
Tel.: 041 581 842

Prodam krompir dezire ter 
tretji kal. Tel.: 041 919 296

ŽIVALI
Prodam bikca simentalca, sta-
rega 10 tednov, in kravo šaro-
le s teletom v mesecu oktobru. 
Tel.: 051 337 467

Prodam telico simentalko, 
brejo 4 mesece, in delujoč mol-
zni stroj Virovitica. 
Tel.: 030 383 904

Prodam bikca simentalca, tež-
kega 150 kg, koruzo v zrnju in 
rdeče vino. Tel.: 031 304 172

Prodam telico, brejo 5 mese-
cev, in prašiče, težke 30-55 kg. 
Tel. 051 422 161

Prodam 5 krav po prvem tele-
tu. Tel.: 041 695 452

Prodam 2 telički šarole za na-
daljnjo rejo. Tel.: 041 525 628

RAZNO
Izdelava nagrobnih napisov, 
popravila in obnova nagrobni-
kov. Tel.: 041 493 455, Marko 
Kranjec s.p., Rožno 15a, Bre-
stanica

Izdelujemo lesene WC kabi-
ne, primerne za vikende, nasa-
de in gradbišča. Tel.: 040 229 
459, Miran Lopatič s.p., Piroši-
ca 3b, Cerklje

Iščem sostanovalko, sostano-
valca v dvosobnem stanova-
nju, okolica Krškega. Nudim 
pomoč na kmetiji starejši ose-
bi z možnostjo bivanja. 
Tel.: 051 850 864

Prodam pianino Tchaika, le-
tnik 1975, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 84 64 84

Ugodno prodam vrtni bazen 
»Easy set pool«, 18' (549 cm), 
z vso opremo. Možnost ogleda. 
Tel.: 041 420 947

Ugodno prodam hladilnico 
za meso ali zelenjavo, inox 
vrata in regali ter klavniški 
tiri. Tel.: 031 614 401

Prodam cca. 600 l kurilnega 
olja, cisterno za olje (2000 l) in 
motorno žago Husqvarna 372 
XPG. Tel.: 041 282 364

Prodam masažno blazino In-
fra Spa doma, malo rabljeno, 
kot novo, še v garanciji. Cena 
po dogovoru. Tel.: 040 681 329

Prodam novo diatonično har-
moniko (b-s-as) Uršič, odlične 
glasilke, nerabljeno, 5 let ga-
rancije. Tel.: 070 461 053

Prodam masažno blazino za 
hrbtenico in mlin za grozdje. 
Tel.: 051 261 885 

PERUTNINARSTVO CIGLARPerutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča, da bo

Naročila na: 
07 49 73 190 ali 031 676 724.

  - 19. SEPTEMBRA prodaja belih 
težkih kokoši za zakol

 - 14. OKTOBRA  bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev, 
vsak torek in petek so rjave in 
grahaste jarkice, vsak četrtek 

pa si lahko priskrbite 
enodnevne bele piščance, 

naročite pa lahko tudi 
race in gosi za zakol.

Prodam vino cviček, hidra-
vlično prešo za grozdje Gore-
nje (250 l) in suha metrska bu-
kova drva. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 524 542

Prodam belo mešano in rdeče 
grozdje, hrastov sod (1350 l), 
dobro vzdrževan. Okolica Sev-
nice. Tel.: 041 573 596

Prodam vino cviček in kupim 
obiralec koruze. Tel.: 051 870 909

Prodam vino modro frankinjo. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 638 868, popoldan

Prodam grozdje: belo, rde-
če in modro frankinjo ter vi-
nograd z zidanico in gozdom 
v kraju Vitovec pri Krški vasi. 
Tel.: 031 306 622

Prodam grozdje: rdeče, belo, 
mešano in bio jabolka bobo-
vec, ugodno! Tel.: 031 213 825

Prodam zelo ohranjeno roč-
no prešo (50 l) z gusastim pod-
stavkom ter inox mlin, skupna 
cena 150 €. Tel.: 031 518 655

Prodam pocinkano cisterno 
za na prešo (2500 l) z napa-
jalnikom, starejši nakladač za 
gnoj na kolesih (z žlico) in ki-
blo za pesek. Tel.: 051 612 830

Prodam hidravlično prešo 
(200 l), prikolico za vinograd, 
šir. 160 cm, in motorno škro-
pilnico Tomos – samokolnico. 
Tel.: 07 49 64 534

Prodam cisterne za vino, 70 
l (80 €), 180 l (135 €), 200 l 
(155 €). Tel.: 041 221 974

Prodam 150 l hidravlično sti-
skalnico, pecljalnik in več vin-
skih posod. Vse je kot novo. 
Tel.: 07 49 20 924

Prodam mlin za grozdje s pe-
cljalnikom (hrast, inox) ali za-
menjam za avtomobilsko po-
cinkano prikolico. 
Tel.: 041 319 339

Prodam hidravlično stiskalni-
co za grozdje, 100 l. 
Tel.: 041 613 311

Prodam PVC sodček (55 l) in 
cisterno (1000 l), primerno za 
živila, vodo, nafto. 
Tel.: 041 502 757

Ugodno prodam invalidski 
skuter in voziček, oba nova, 
električna in primerna za sta-
rejše, dostava na dom. 
Tel.: 041 517 900

Odkup barvnih kovin, sta-
rega železa, radiatorjev, 
peči, izrabljenih kmetijskih 
in gradbenih strojev. Tel.: 
051 621 223, Janko Zakov-
šek s.p., Vranje 22a, Sevnica 

Izposoja napihljivih igral za 
otroke do 12 let. Odlično za 
rojstnodnevne zabave, pi-
knike, poroke itd. Ugodno! 
Tel.: 041 625 406, www.tel-
sat.si

 

Prodam Duralovo okno, ter-
mopan stekla, dvojno krilo 
(širina 2,06 m, višina 1,35 m). 
Tel.: 051 240 935

STIKI
Ženitvene, zanimive, raznovr-
stne ponudbe od vsepovsod. 
Tel.: 031 836 378, 03 57 26 
319, Leopold Orešnik s.p., Do-
lenja vas 85, Prebold

Osamljeni vdovec, star 78 let, 
želim spoznati žensko, staro 
60 do 65 let, vdovo ali ločen-
ko. Čaka te sreča. Debeluška ne 
pride v poštev. 
Tel.: 051 766 624

Za lepšo jesen življenja iščem 
upokojenca, nekadilca, nad 
170 cm, 60 - 70 let, morda zi-
darja iz okolice Brežic. 
Tel.: 040 282 851

59-letni upokojenec, invalid, 
bi rad spoznal resno žensko 
za skupno življenje, če si pri-
pravljena se preseliti. 
Tel.: 070 210 773

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 dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 13. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 
€, za okvir pa 3,70 €. Cena objave 
malega oglasa za pravne osebe, s.p. 
in druge posameznike, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost na trgu ne glede 
na organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora 
vsebovati naziv in naslov naročnika. 
Cene vsebujejo DDV.

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


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.
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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

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.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da bo prodaja
belih kilogramskih 

piščancev 
v petek, 3. oktobra, 

mlade rjave jarkice pred 
nesnostjo pa vsak delavnik 

med 17. in 19. uro. 

Spoštovane 
stranke! 

LEVAS KRŠKO d.o.o.
Tovarniška ulica 18, SI-8270 Krško
Tel.: 07-48-11-101, Fax: 07-49-21-435
www.levas.si, e-mail: info@levas.si

Cena posamezne vreče 3,60 €.

Popusti za večje količine

Info: 031-701-432

PELETI 
za ogrevanje

Naslednja številka (20/2014) bo izšla v 
četrtek, 25. septembra 2014.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
18. september.
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Andrej Beuc, ki je odraščal si-
cer v Nemčiji, se je vse od otro-
štva ukvarjal z raznimi športi, 
od borilnih veščin do smučar-
skih skokov. Pred nekaj leti je 
pri inštruktorju Toniju Ba-
zniku opravil padalski tečaj 
in pridobil licenco profesio-
nalnega padalca ter opravil že 
prek 100 skokov. »Od malega 
sem rad tudi skakal v vodo, če 
je bilo le možno, z malo višjega, 
letos pa sem dobil idejo, da bi 
skočil s slovitega mostu v Mo-
starju,« pojasnjuje svojo odlo-
čitev za ta pri nas precej 'ek-
sotičen' šport. Povezal se je z 
enim najbolj znanih in izkuše-
nih skakalcev v vodo pri nas 
Alešem Karničnikom in pod 
njegovim mentorstvom pričel 
s pripravami na mariborskem 

Lentu, kjer se lahko skače z vi-
šine 16 metrov. »Ko me je vi-
del, kako skačem, mi je odsve-
toval skok v Mostarju,« se zdaj 
z nasmehom spominja teh 'vi-
šinskih' začetkov. Vendar mu 
to ni vzelo volje in poguma ter 
je nadaljeval s treningi. S Kar-
ničnikom je šel v Srbijo, kjer 
je ta šport zelo priljubljen in 
cenjen, treniral in se udeležil 
tudi nekaj tekem, na katerih se 
je kar solidno odrezal. 

Po pičlem mesecu in pol pri-
prav, kolikor mu jih je pač do-
puščal čas, je konec julija prišla 
znamenita tekma v Mostarju, 
na kateri je poleg njega sode-
loval le še en Slovenec, Mari-
borčan Darko Cimerman. 
»Ko sem videl tisti most, je bilo 
grozno, samo hodil sem gor in 
dol, ga opazoval in razmišljal, 
pod kakšnim kotom naj sko-
čim,« pravi Beuc. Poskusni 
skok je zato raje kar izpustil, 
šel na vse ali nič naravnost v 
prvo tekmovalno serijo. Skočil 
je t. i. lastovko (posnetek lah-
ko najdete na kanalu Youtube), 
ki mu je kar dobro uspela, le 
na koncu je malo pokrčil noge, 
kar ga je najbrž stalo uvrstitve 
v prvo deseterico, ki gre v dru-
go serijo, in je osvojil 12. me-
sto. Bolj izkušeni Cimerman je 

osvojil 9. mesto, poleg njiju pa 
so po znanih podatkih od Slo-
vencev v Mostarju skočili še 
Karničnik, Jan Vončina iz Idri-
je in Jernej Klinar z Jesenic.

Podatek, da je imel ob vsto-
pu v vodo hitrost kar okoli 90 
km/h, zgovorno priča o tem, 
kako potencialno nevaren je ta 
šport, če skakalec ni ustrezno 
pripravljen ali če se mu kaj za-
lomi. Nemalokrat se zgodi, da 
se takšnih ekstremnih skokov 
lotevajo 'turisti' in jo pri tem 
pošteno skupijo, še najbolje jo 
odnesejo s kakšnim zlomom 
ključnice, zlasti v Mostarju pa 
je bilo veliko tudi že smrtnih 
žrtev. Tekmovalci v Mostar-
ju se tega prav dobro zaveda-
jo, zato je na mostu, kot pravi 
Andrej, prav vsakogar strah, 
vsi, ki uspešno opravijo skok, 
pa zelo cenjeni in nenazadnje 
tudi plačani, kar je pri nas pra-
va redkost. Tekem je sicer kar 
nekaj (v našem okolju so zna-
ni skoki v vodo na Borštu), or-
ganiziran je slovenski pokal, ki 
ga sestavljajo tekme v Maribo-
ru, Mostu ob Soči, Kanalu, Jese-
nicah in Novem mestu, v glav-
nem pa se skače za praktične 
nagrade in seveda lastno zado-
voljstvo. Na nekaterih je tek-
moval tudi Beuc, kot zatrjuje, 

pa se bo naslednje leto še bolj 
pripravil in se jih redno udele-
ževal. »Zagotovo pa grem po-
novno tudi v Mostar,« dodaja.

V Sloveniji sicer skorajda ni 
ustreznega bazena oz. skaka-
lišča za trening, čeprav so vča-
sih že obstajali (mimogrede: 
Slovenija je leta 1936 imela 
celo olimpijca v skokih v vodo 
Branka Ziherla), tako da bi se 
moral na treninge, zlasti v zim-
skem času, voziti na Jesenice, v 
Zagreb ali Gradec. »Škoda, ker 
na območju Krškega in Brežic 
ni takšnega bazena, medtem 
ko imamo toliko toplic. Lah-
ko pa bi ga uredili tudi ob gra-
dnji novega bazena v Krškem,« 
razmišlja Beuc. Ustrezen ba-
zen za skoke v vodo bi moral 
biti dimenzij osem krat osem 
metrov, globok približno pet 
metrov ter seveda imeti stolp, 
visok do deset metrov. »To bi 
zagotovo pritegnilo mlade, 
lahko pa bi pripravili tudi tek-
mo za slovenski pokal, na ka-
terega bi prišli še najboljši ska-
kalci iz držav bivše Jugoslavije 
in Italije,« razkriva svoje želje 
naš sogovornik, morda komu 
znan tudi kot glasbenik iz an-
sambla Ta pravi štirje …
� Peter�Pavlovič,
� foto:�osebni�arhiv

Zdolan, ki je v Mostarju skočil »lastovko«
PLETERJE PRI ZDOLAH – Med 46 pogumneži, ki so se konec julija udeležili že 448. skokov v vodo s slovitega, dobrih 20 metrov (po nekaterih podatkih 27 metrov) 
visokega Starega mostu v Mostarju, je bil tudi 31-letni Andrej Beuc iz Pleterij pri Zdolah. S tem je postal peti Slovenec (v novejši zgodovini), ki se lahko pohvali s 
tem podvigom, hkrati pa uresničil otroško željo. Kot pravi, se bo v prihodnje temu športu še bolj posvetil in se naslednje leto zagotovo vrnil v Mostar.

Andrej�Beuc

Beuc�med�skokom�z�mostu�v�Kanalu�v�Sočo

Zlati stanovanjski kredit

PE BREŽICE (nasproti Upravne enote), Cesta prvih borcev 21,  T: 07 62 02 572

www.lon.si    info@lon.si

Najugodnejši 
stanovanjski kredit ta hip

način zavarovanja: 
zastava nepremičnine

znesek kredita 60.000 EUR

doba 120 mesecev / 10 let

obrestna mera 6 M EURIBOR + 2,22 %

strošek za izvedbo zavarovanja
z interno cenitvijo (hipoteka) 65,00 EUR

strošek odobritve 530 EUR

mesečni obrok 565,26 EUR

EOM 2,727 %

skupni znesek za plačilo 68.426,77 EUR

Izračun velja za kredite zavarovane s hipoteko in je zgolj informativne narave ter pripravljen na
podlagi predpostavk veljavnih na dan izdelave tega informativnega izračuna, zato za hranilnico ni
zavezujoč. Obrestna mera je spremenljiva glede na spremembe referenčne obrestne mere EURIBOR.
EOM je izračunan na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) na dan 31.08.2014 in se lahko
spremeni, če se spremenijo podatki uporabljeni za njegov izračun. V izračunu EOM niso zajeti stroški,
ki bi nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Skupni dolg predstavlja vse stroške
skupaj: stroške odobritve, zavarovalno premijo, glavnico in obresti.

ročnost do 240 mesecev
obresta mera od 6M EURIBOR + 2,22 %

Informativni izračun
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www.trgovinejager.com SUPERMARKET KRŠKO
Aškerčeva 1a, 8270 Krško
krsko@trgovinejager.com

Delovni čas:
PON-PET: 7:00 - 20:00
SOBOTA: 7:00 - 20:00
NEDELJA: 7:30 - 12:00

ODDAMO V NAJEM:
GOSTINSKI LOKAL S TERASO VELIKOSTI 60 m² 

V SKLOPU SUPERMARKETA NA AŠKERČEVI

PISARNIŠKE PROSTORE NA ETAŽI NAD SUPERMARKETOM,
Z LOČENIM VHODOM IN UREJENIMI SANITARIJAMI

TER INŠTALACIJAMI.

PONUDBE NA: Tel.: 03 812 10 65 ali tajnistvo@trgovinejager.com

SLADKOR
25 kg

13,88

PRALNI PRAŠEK FAKS 9 KG
- Aquamarine
- Superaktiv

17,90

8,95

-50%

Jagros d.o.o., Laše 1/b, 3241 Podplat | www.trgovinejager.com

Akcija velja do 23.9.2014


