
Saša in Sonja Zagorc, članici 
skupine Hellcats:

Peklenski mački iz 
Kostanjevice

 str. 32

Miran Sečki, v. d. generalnega 
direktorja Direktorata za promet: 

Vzdrževanje cest 
je temelj varnosti

 str. 4
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KO SI ZAŽELITE NAJVEČ!

TOVARNA OKEN IN VRAT

Samo še nekaj 
prostih terminov,

pohitite!
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»Vljudno vabljeni, nič siljeni!«

100-letnica brestaniške bazilike
20 let v skrbi za domovino
Jubilejni 20. Pleteršnikov dan

65 LET POSAVSKEGA MUZEJA  str. 6

TRIJE JUBILEJI   str. 9

ODPRAVA BREŽIŠKIH JAMARJEV   str. 16

VARNOST NA PRVEM MESTU  str. 14-15

Trgatev težavna 
in skromna, 
kakšen bo letnik?
Letošnja trgatev posavskim vinogradnikom ne bo 
ostala v lepem spominu, saj je bila težavna, pa 
tudi količinsko in kvalitetno skromna. Kletarjenje 
bo zato zahtevalo veliko potrpežljivosti in 
doslednosti, a verjetno zaradi izjemno nizke 
sladkorne stopnje in nedozorelosti grozdja ne bo 
dalo vrhunskih vin.  Stran 5

LOKALNE VOLITVE V POSAVJU 2014 

  
   

Rezultati in analiza volitev      str. 2-3

Časopis za pokrajino Posavje, leto XVIII, št. 21, četrtek, 9. oktober 2014 

Na pobudo članov Društva konjerejcev Kapele so kapelski konjerejci na eno septembrskih nedelj vpregli vse 
zapravljivčke, ki so v lasti članov društva. V 12 zapravljivčkov so vpregli konje pasme posavec in se popeljali 
na »Kapelski plac«, kjer so opravili skupinsko fotografiranje. Zapravljivček je tradicionalni slovenski vprežni 
voz, ki ga je nekoč uporabljala gospoda, danes pa ga konjerejci iz Kapel uporabljajo za vožnje na porokah 
in drugih praznovanjih ter tudi za vožnjo turistov. Foto: Gregor Molan

Z 12 zapravljivčki po Kapelah

DAN TOYOTE
v Qlandii Krško

 v soboto, 11. 10.
Dovolite, 

da vas zapeljemo.
07 391 86 29, www.tpv-center.si

Ivan MolanFranjo Debelak Ladko Petretič Miran Stanko Tomaž Režun Srečko Ocvirk

 FAVORITI ZMAGALI ŽE V PRVEM KROGU

Rišejo zemljevid črnogorskega 
podzemlja
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povedali so -  O rezultatih lokalnih volitev:

Vilma Jan Špiler, Krško: Očitno je, da ljudje 
nimajo želje po spremembah. Želijo si, da bi 
zavel nov veter, potem pa je po volitvah spet 
vse po starem. Po nizki volilni udeležbi se 
vidi, da ni več volje za politiko. Stanje duha v 
družbi je tudi odraz udeležbe. Presenetilo me 
je, da je sedanji župan dobil tako veliko pod-

poro, glede na to, da so njegovo protikandidatko podpirale tri 
stranke in bi pričakovala, da jo bodo tudi podprle.

Štefan Teraž, Sevnica: Izidi volitev zame 
niso presenečenje. Kot bivši svetnik poznam 
predvsem sevniško politično okolje. SLS ve-
dno dobi približno enak delež, ostali pa si raz-
delijo glasove, enako velja tudi pri županih. 
Danes ne igrajo več vloge volilni programi, 
ampak se ljudje odločajo na osnovi že videne-

ga, prav tako nočejo nekih velikih sprememb in poti v neznano. 
V družbi obstaja apatija in to se pozna tudi na volilni udeležbi.

Milena Jesenko, Brežice: Rezultati v breži-
ški občini so pričakovani. Žalostna sem, ker 
se ljudje ne odzivajo na volitve. Sama grem že 
od nekdaj volit, četudi se ne strinjam s kandi-
dati. Opažam tudi, da novi obrazi ne prinašajo 
neke silne odrešitve. Sem močna zagovornica 
tega, da morajo biti v vsakem organu zastopa-

ne vse generacije. Rezultat naše stranke SD je pričakovan. Iz-
gubili smo polovico svetnikov, vendar smo še vedno prisotni.

SLS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
SDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Lista Šerjak  . . . . . . . . . . .4

SMC  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
DeSUS  . . . . . . . . . . . . . . . 2
SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Občinski svet Sevnica (25)

SDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SMC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Lista Sonce  . . . . . . . . . . . 3
DeSUS  . . . . . . . . . . . . . . . . 3

IDS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
SLS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ROK  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Občinski svet Brežice (30)

SLS  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
SDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
SMC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Predstavnik romske skupnosti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

DeSUS  . . . . . . . . . . . . . . . 3
NSi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ROK  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
IDS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Občinski svet Krško (30)

Stanko zmagal suvereno

KRŠKO - Volivke in volivci so v 
občini Krško dosedanjemu žu-
panu mag. Miranu Stanku s 
73,19 % oddanih glasov izka-
zali najvišjo podporo med žu-
panskimi kandidati v Posavju 
in dobrih deset odstotkov viš-
jo podporo kot pred štirimi leti 
njegovemu predhodniku Fran-
cu Bogoviču. Stankov rezultat 

sega tudi v prvo četrtino izvo-
ljenih županov slovenskih ob-
čin v prvem krogu, povsem pri 
vrhu pa je tudi med skupno 25 
izvoljenimi župani stranke SLS 
v prvem krogu. Kot nam je po-
vedal mag. Stanko po izvolitvi, 
je razočaran nad volilno ude-
ležbo (le dobrih 40 %, pred 
štirimi leti je bila prek 47-od-
stotna), saj je bilo nedavno 
zbranih več podpisov v pod-
poro ohranitve nujne medi-

Posavski župani (in njihove stranke) 
POSAVJE – V nobeni od posavskih občin ne bo potreben drugi krog lokalnih volitev, saj so vsi trije dosedanji župani večjih posavskih občin, mag. Miran Stanko, 
Ivan Molan in Srečko Ocvirk, prepričljivo slavili že v prvem krogu. Bistriški župan Franjo Debelak ni imel protikandidata, nova župana pa imajo v radeški in ko-
stanjeviški občini. V prvi je prepričljivo zmagal Tomaž Režun, v drugi pa tesno Ladko Petretič. Tudi na volitvah v občinske svete so v glavnem slavile »stare« poli-
tične sile, kljub temu pa bo v svetniških klopeh precej novih obrazov – med skupno 118 svetnicami in svetniki je takšnih kar 65.

cinske pomoči v krškem zdra-
vstvenem domu, kot je znašala 
udeležba volivcev na lokalnih 
volitvah. »Kar pa se tiče izida 
županskih volitev, sem oseb-
no zelo zadovoljen oz. je dose-
ženi rezultat nad pričakovanji, 
saj sem računal na nekaj čez 
50-odstotno podporo in da se 
bosta ostali dve kandidatki bolj 
približali. Seveda pa smo nad-
vse zadovoljni v stranki SLS, saj 

bomo v občinskem svetu ime-
li še več mandatov kot do se-
daj, kar nam bo omogočalo, da 
zgradimo mirno koalicijo, s ka-
tero bomo lahko tvorno dela-
li in nadaljevali z že zastavlje-
nimi projekti.« Drugouvrščena 
kandidatka za županjo Tama-
ra Vonta, ki je kandidirala s 
podporo SD, DeSUS in SMC, je 
zbrala 16,70-odstotno podpo-
ro, mag. Martina Prevejšek 
(SDS) pa 10,11-odstotno. 

V primerjavi s prejšnjim man-
datom bo dodobra spreme-
njen tudi 30-članski krški ob-
činski svet. Razen stranke SLS, 
ki je v primerjavi z letom 2010 
pridobila dva dodatna sede-
ža in bo imela v tem manda-
tu deset občinskih svetnikov, 
in stranke NSi, ki je popravila 
rezultat iz enega na dva občin-
ska svetnika, stranki DeSUS in 
ROK pa s tremi in dvema sve-
tnikoma ohranjata enako šte-
vilo svetniških mest kot v prej-
šnjem mandatu, sta po eno 
svetniško mesto izgubili stran-
ki SDS in SD, SDS bodo zastopa-
li štirje svetniki, SD pa trije. V 
občinski svet se ni uspelo po-
novno uvrstiti strankama SNS 
ter Listi za pravičnost, rento in 
razvoj, ki sta v prejšnjem man-
datu imeli po enega člana, ne-
kaj strank in list tokrat sploh ni 
vložilo kandidatur, na novo pa 
bosta v občinskem svetu zasto-
pani stranki SMC, ki bo imela 
štiri svetniška mesta, ter IDS, ki 
jo bo zastopal en predstavnik. 
Ob navedenih pa svetniško me-
sto pripada tudi predstavniku 
romske skupnosti. 

Po neuradnih podatkih Ob-
činske volilne komisije bodo 
svetniške skupine krške-
ga občinskega sveta v man-
datu 2014-2018 sestavljali 
- SLS: Vlado Grahovac, So-
nja Bračun, Jože Slivšek, Te-
rezija Deržanič, Mojca Že-
leznik, mag. Miran Stanko, 
Boštjan Pirc, Ana Somrak, 

Franc Lekše, Janez Barbič; 
SDS: Milena Bogovič Perko, 
Jože Žabkar, Jože Olovec, Jo-
žef Zupančič; SMC: mag. Aleš 
Zajc, Dušan Dornik, Taja-
na Dvoršek, Davorin Naglič; 
SD: Anton Petrovič, Tamara 
Vonta, Silvo Krošelj; DeSUS: 
Vlado Bezjak, Jožica Miku-
lanc, Alojz Marolt; NSi: Aljoša 
Preskar, Stanka Jurečič; ROK: 
Julijan Kerin, Tadej Radko-
vič, IDS: Olivera Mirkovič; 
predstavnik romske skupno-
sti: Moran Jurkovič – Dane. 

Sedem kandidatov je bilo v 
občinski svet izvoljenih s pre-
ferenčnim glasom (Železnik, 
Petrovič, Vonta, Kerin, Pirc, 
Perko in Preskar), 13 izvolje-
nih je bilo svetnikov že v prej-
šnjem mandatu, 17 pa je novin-
cev ali povratnikov iz prejšnjih 
mandatov. 

V Brežicah še naprej Molan

BREŽICE – Na čelu brežiške ob-
čine bo tudi v naslednjih štirih 
letih Ivan Molan, ki je na žu-
panskih volitvah kandidiral kot 
samostojni kandidat s podporo 
strank SDS in NSi. Po še neura-
dnih rezultatih je zanj glasova-
lo 55,74 % volilnih upravičen-
cev (pred štirimi leti 58,85 %), 
na drugo mesto se je uvrstil To-
mislav Jurman (SMC), ki je do-
bil 21,10 % glasov, nato pa so 
se zvrstili še Peter Dirnbek 
(IDS – Iniciativa za demokra-
tični socializem; 10,97 %), 

mag. Jožef Piltaver (Lista Son-
ce; 7,63 %) in Ivan Sušin (SLS; 
4,57 %). V občini Brežice je na 
volišča prišlo dobrih 44 % vo-
lilnih upravičencev oz. dva od-
stotka manj kot leta 2010.

Stari-novi župan Ivan Molan 
ni želel prehitro slaviti zmage, 
vendar je bilo kmalu jasno, da 
bo v županski tekmi zaneslji-
vo osvojil prvo mesto. Njegova 
prva izjava za Posavski obzor-
nik je bila: »Zahvalil bi se vsem 
volivkam in volivcem. Pokazalo 
se je, da so nagradili moje do-
sedanje delo ter da sta še ve-
dno prisotni velika podpora 
in zaupanje. Zame to ponovno 
pomeni veliko odgovornost, vsi 
se namreč zavedamo, da bo ta 
mandat izjemno zahteven.« Na 
volitvah v občinski svet je sla-
vila SDS, o čemer je izjavil, da 
je to na nek način preseneče-
nje, predvsem zaradi slabega 
rezultata stranke na volitvah v 
Državni zbor. V taboru drugo-

uvrščenega Tomislava Jurmana 
je bilo vzdušje razumljivo manj 
veselo, stranka SMC pa je osvo-
jila tudi drugo mesto na voli-
tvah v občinski svet. Jurman 
je za naš medij dejal: »Z rezul-
tatom smo zadovoljni, seveda 
pa bi bili še bolj veseli, če bi 
se povzpeli še stop ničko višje. 
Objektivno gledano to ni tako 
slab rezultat in imamo tudi že 
načrte, kako naprej.«

30-članski občinski svet Ob-
čine Brežice bo v naslednjem 
mandatu sestavljen takole: SDS 
je dobil devet svetniških mest, 
SMC sedem, Lista Sonce in De-
SUS po tri, IDS – Iniciativa za 
demokratični socializem, SD, 
SLS ter ROK – Stranka za razvoj 
občin in krajev pa po dva. V pri-
merjavi s prejšnjimi lokalnimi 
volitvami leta 2010 bo sestava 
občinskega sveta nekoliko dru-
gačna. SDS je izgubil tri svetni-
ška mesta (v obdobju 2010-
2014 12 svetnikov), SMC, Liste 

Mag. Miran Stanko z dosedanjo podžupanjo Ano Somrak in 
predsednikom občinskega odbora SLS Goranom Udovčem

Ivan Molan je nazdravil svojemu četrtemu mandatu.
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Sonce, IDS in ROK na prejšnjih 
volitvah še ni bilo, DeSUS bo 
še naprej imel tri svetnike, SD 
bo imel dva svetnika manj, SLS 
pa enega več, medtem ko PUM 
– Posavska unija mladih, LDS, 
Zares, SU – Slovenska unija in 
Neodvisna lista za napredek 
niso sodelovali na volitvah.

Po neuradnih podatkih bo v 
naslednjih štirih letih breži-
ški občinski svet sestavljalo 19 
novih in enajst dosedanjih čla-
nov. To so: mag. Andrej Vizjak, 
Patricia Čular, Benjamin Ko-
drič, Aleksander Gajski, Ivan 
Molan, Tatjana Močan, Mi-
hael Petančič, Franc Kelher 
in Katja Čanžar (SDS), Samo 
Stanič, Stanko Tomše, Darko 
Udovič, Igor Zorčič, Tomislav 
Jurman, dr. Stanka Preskar in 
Herman Premelč (SMC), Ju-
rij Pezdirc, mag. Jožef Piltaver 
in Ivan Kostevc (Lista Sonce), 
Anton Zorko, Martin Preskar 
in Peter Skrivalnik (DeSUS), 
Andrej Šmajgl in Bernardka 
Ogorevc (SD), Aljoša Rovan 
in Peter Dirnbek (IDS), Marija 
Levak in Ivan Sušin (SLS) ter 
Marijan Žibert in Ivan Urek 
(ROK). Devet jih je bilo izvolje-
nih s preferenčnim glasom (Ču-
lar, Kodrič, Tomše, Stanič, Udo-
vič, Pezdirc, Zorko, Ogorevc in 
Levak).

Tudi Ocvirku nov mandat

SEVNICA – Volivke in volivci 
so na lokalnih volitvah odlo-
čili, da bo sevniško občino na-
slednja štiri leta še naprej vo-
dil Srečko Ocvirk (SLS), ki je 
zbral 61,71 % glasov, samo-
stojni kandidat Janez Šerjak 
je prejel 27,52 %, prav tako 
samostojni kandidat Stanislav 
Kranjec 8 %, Jožef Roštohar 
(SD) pa 2,77 %. Drugega kro-
ga v sevniški občini tako ne bo, 
čeprav so ga nekateri pričako-
vali. »Ne, tole ni pričakovan 
rezultat. Računal sem na drugi 
krog, vendar zaradi tega ne bo 
konca sveta,« je po objavi pr-
vih neuradnih rezultatov izja-
vil Šerjak. »Pričakoval sem do-
ber rezultat in zmago v prvem 
krogu. Glede na vse, kar se je 
postorilo in uredilo, daje potr-
ditev, da je bilo minulo delo ko-
rektno opravljeno in da so vi-
zije za prihodnost dosegljive,« 
pa je dejal Ocvirk, ki bo tako še 
en mandat na čelu občine, ka-
mor je prišel po nadomestnih 
županskih volitvah leta 2008.

In kdo bo sedel v 25-članskem 
sevniškem občinskem sve-
tu? Največ svetnic oz. svetni-
kov bo imela tudi v tem man-
datnem obdobju SLS, in sicer 
enako število kot v preteklem, 
to je devet. To bodo ob Sreč-
ku Ocvirku še Majda Jazbec, 
Božidar Beci, Božidar Gro-
boljšek, Frančiška Zemljak, 
Vincenc Knez, Janoš Janc (iz-
voljen s preferenčnimi glasovi), 
Janez Kukec in Danica Kram-
žar. Enako število predstavni-
kov kot v preteklem obdobju, 
to je šest, bo imela tudi SDS. To 
bodo Gregor Korene, Zden-
ka Dernovšek, Tanja No-

však, Tomaž Lisec, Ivan Ore-
šnik in Irena Dobnik. Lista 
Janeza Šerjaka za občino Sev-
nica bo imela štiri predstavni-
ke – Vanjo Žulič, Janeza Šerja-
ka, Natalijo Hostnik in Jožeta 
Udovča. Stranka Mira Cerarja 
bo imela tri svetniške sedeže, 
ki jih bodo zasedli Stane Mo-
žič, Danica Božič in Dane Hri-
bar. Stranka DeSUS bo zasto-
pana z dvema predstavnikoma 
(v preteklem mandatu je ime-
la tri): Francem Pipanom (iz-

voljen s preferenčnimi glaso-
vi) in Vincencem Sitarjem. 
SD bo imel samo enega svetni-
ka, Rada Kostrevca, v prete-
klem mandatu pa je imel tri. V 
sevniškem občinskem svetu bo 
v novem mandatnem obdobju 
2014-2018 sedelo kar 15 no-
vih svetnic oz. svetnikov in de-
set dosedanjih, v novem pa bo 
devet predstavnic nežnejše-
ga spola, v preteklem obdo-
bju so bile tri. Volilna udeležba 
v sevniški občini je bila skoraj 
49-odstotna in skoraj identična 
udeležbi pred štirimi leti.

Kostanjevica blizu senzacije

KOSTANJEVICA NA KRKI - Še 
najbolj vznemirljivo so se žu-
panske volitve razpletle v ko-
stanjeviški občini, kjer je do-
sedanji podžupan Ladko 
Petretič (predlagatelj Moj-
mir Pustoslemšek in skupi-
na volivcev) zgolj za 42 gla-
sov (617 oz. 51,76 % proti 575 
oz. 48,24 %) premagal izzival-
ca Andreja Kerina (SNS). Med 
vmesnimi objavami rezultatov 
je nekaj časa dišalo celo po ve-
likem presenečenju in zmagi 
Kerina, a je nekaj glasov več le 
zbral favorit Petretič. 

»Zadovoljen sem, ker sem zma-
gal, sicer pa moram priznati, da 
nisem zadovoljen z rezultatom, 
računal sem na malo višjega, 

Za zadnje lokalne volitve je mogoče najbolj na kratko reči, da 
so v posavsko dolino vnesle nekaj rahlega nemira, medtem ko 
si zaradi njihovih izidov kakšnih večjih sprememb ne moremo 
obetati. In si jih glede na rezultat tudi več kot očitno niti ne že-
limo. Če gre soditi po predvolilnih geslih zmagovalcev, se obča-
nom naših največjih občin obetajo same dobre reči: prijaznost 
(Stanko), stabilnost (Molan) in uravnotežen razvoj (Ocvirk).
Vendar pa pred odločilno nedeljo vse ni teklo tako mirno, kot je 
videti po rezultatih "velike trojice", katere člani - aktualni žu-
pani - so se dobro zavedali, da bi bolj kot zaradi svojega dela 
ali nedela v iztekajočem se mandatu utegnili biti tarča tekme-
cev zaradi svoje pripadnosti strankam, ki se pred kratkim niso 
najbolje odrezale na državnih volitvah.

Nepotrebne bojazni starih/novih županov
Kljub ali pa predvsem zaradi večletne izpostavljenosti v svo-
ji stranki (tudi kot predsednik Kluba županov in podžupanov 
SDS) se je brežiški župan Molan nepričakovano odločil za kan-
didaturo z zbiranjem podpisov občanov. Njegov stolček je na-
skakovalo največ protikandidatov, a v Brežicah se je zgodilo, 
kar bi bilo še pred enim letom najbrž nemogoče. Kaže, da so 
poleg strankarskih ljudi in simpatizerjev SDS-a kar nekaj pod-
pisov za njegovo kandidaturo prispevali siceršnji volivci sredi-
ne, najbrž pa ni daleč od resnice, da so tudi na samih volitvah 
Molanu preko praga polovice ter tako do zmage v prvem kro-
gu v precejšnji meri pomagali volivci levice.
A tudi strankarsko manj izpostavljena krški župan Stanko in 
sevniški Ocvirk nista bila povsem brez skrbi. Prvi je razmero-
ma pozno javno najavil kandidaturo, čeprav je bilo znano, da 
SLS nima druge zmagovite kadrovske rešitve. To je okorajžilo 
nekatere kroge v Krškem, da so začeli govoriti o preobratu in 
koncu vladavine SLS. Morda pa je Stanko tako gladko dobil vo-
litve prav zaradi svojega nasmeha na plakatih, pri čemer ne-
kateri še zdaj ugibajo, s čim ga je bilo moč zvabiti na obraz si-
cer pregovorno resnega župana. 
Tudi Ocvirku so mnogi napovedovali trdo borbo, ki jo je priča-
koval tudi sam. Njegov protikandidat Šerjak je res dobil naj-
višji odstotek glasov med vsemi konkurenti treh posavskih žu-
panov, vendar pa to ni zadoščalo za drugi krog. Ocvirk je, vsaj 
po soočenjih na Ansat TV sodeč, deloval najbolj umirjeno, pa 
tudi Molan in Stanko sta se bolj kot na kritike svojega vodenja 
občin odzivala predvsem na netočne navedbe s strani tekme-
cev oz. tekmice.

Tudi prepričljive zmage pa imajo v sebi nekaj pelina, saj zma-
govalci sami vedo, da jih je izvolilo razmeroma malo občanov. 
Tolaži jih lahko to, da jim preostali najbrž tako zelo ne naspro-
tujejo, sicer bi prišli na volišče. A bolj verjetno je, da jih ni za-
dovoljila izbira, saj očitno nobeden izmed sedanjih županov ni 
imel dovolj močnega izzivalca.  

Kako zmagati na volitvah 2018?
Volilna kampanja je bila tokrat kratka, kar je po eni strani za 
volivce dobro. Vendar pa so nekatere kandidatne liste in celo 
stranke, ki so jih predlagale, znova nastale v zelo kratkem času 
in je bilo na njih precej kandidatov z majhno politično kilo-
metrino ali celo takih, ki so do sedaj zamenjali že veliko barv. 
Kdor bi si dovolj močno želel sprememb, se mora zavedati, da 
v občini do tega ne more priti na horuk, npr. po zgledu Cerar-
jevega naskoka na državo. Tudi časi, ko sta bila močna stran-
ka in priporočilo dotedanjega funkcionarja dovolj za izvolitev, 
so najbrž minili. 

Kandidat mora začeti s pripravami takoj, vsekakor pa najmanj 
dve leti pred naslednjimi volitvami. O poštenosti, razgledanosti 
in izobrazbi kot nujnem pogoju ne moremo govoriti, vsekakor 
pa bi moral imeti nekaj vodstvenih in komunikacijskih sposob-
nosti. Najbolje bi bilo, če bi že v tem mandatu sedel v občinskem 
svetu, saj bi tako najbolje spoznal funkcioniranje občine, pa tudi 
župana in njegove uprave. Njegova kritična, a konstruktivna 
stališča bi morali občani spoznati skozi nastope ob razpravah 
o razvoju mesta in podeželja ali drugi problematiki, pa tudi z 
oglašanji na različne teme v medijih. Seveda mora za njim sta-
ti dobra strankarska ekipa ali pa druga organizacija, ki obvla-
duje delo na terenu in se spozna na direktni politični marke-
ting, kot je bil to primer z nekaterimi "neodvisnimi" listami, ki 
so tudi tokrat našle pot v posavske občinske svete. Ob ugodnem 
razpletu, v katerem bi tudi drugi konkurenti "načeli" možnosti 
favoriziranega župana, bi to lahko zadostovalo za drugi krog. 
Potem pa prideta na vrsto kombinatorika in lobiranje.

A naj bo dovolj o tem. Volitve so končane, stolčki razdeljeni. 
Izvoljene župane bomo spremljali na njihovi poti po klancih 
ter vijugah občinske in regionalne politike do jeseni leta 2018.

Posavje po 
lokalnih 
volitvah

komentar

Piše: Silvester Mavsar

kot sem ga dobil,« je dejal novi 
župan v prvem komentarju vo-
lilnega izida. Tesen rezultat je 
pripisal predvsem konkuren-
tovemu »propagiranju na te-
renu« glede vračila t. i. telefon-
skega denarja: »Mi ga nismo 
vrnili, za kar jaz sicer nisem bil 
odgovoren, saj nisem bil v no-
beni komisiji. Ampak ljudje so 
me videli kot naslednika župa-
na, ki je to zagovarjal.« Kot pra-
vi, je osrednja točka njegovega 
programa iskanje investitorja 

za terme, namerava začeti tudi 
z gradnjo avtobusne postaje in 
dokončati projekt Prekopa. »Z 
volilnim rezultatom sem izre-
dno zadovoljen, hvala vsem, 
ki so me podprli, še vedno pa 
mislim, da je Kostanjevica po-
trebna velikih, korenitih spre-
memb. Čestitam novemu župa-
nu, vendar menim, da s svojo 
ekipo ni delal pošteno,« pa je 
dejal poraženi Andrej Kerin 
in na občinsko volilno komi-
sijo vložil zahtevo za ponovno 
štetje glasov na županskih vo-
litvah. 

V desetčlanski kostanjeviški 
občinski svet so se uvrstili Jo-
žica Lešnjak, Mateja Jurečič, 
Robert Zagorc, Aleš Keglje-
vič, Andrej Kerin, Melita Sku-
šek, Lovro Metelko, Marjan 
Jerele, Anton Zagorc in An-
drej Rajar. Polovica med nji-
mi (Jurečičeva, Kerin, Metelko, 
Jerele in A. Zagorc) je novincev 
med svetniki, polovica pa jih bo 
ponovila mandat. Volilna ude-

ležba v kostanjeviški občini je 
bila najvišja v Posavju, več kot 
59-odstotna.

Novi radeški župan Režun

RADEČE - Radečanke in Rade-
čani so ob 49-odstotni volilni 
udeležbi za naslednika Rafae-
le Pintarič na županskem me-
stu izvolili Tomaža Režuna, 
kandidata stranke SD, ki je do-
bil dobrih 76 % glasov, njegova 
protikandidatka mag. Damja-
na Petavar Dobovšek, kandi-
datka stranke SDS, pa slabih 
24 % glasov. »Hvaležen sem 
volivkam in volivcem za izra-
ženo zaupanje, ki ga bom sku-
šal s svojim delom kot neprofe-
sionalni župan občine Radeče 
upravičiti. Delo v občinskem 
svetu poznam, saj sem bil en 
mandat tudi njegov član. Do-
bro poznam tudi gospodarsko 
situacijo v občini in verjamem, 
da je ponovni zagon radeške 
papirnice dobra popotnica za 
prihodnost,« je za naš časopis 
povedal Režun. Stranka SD je 
osvojila tudi največ sedežev v 
16-članskem radeškem občin-
skem svetu, kar osem (zasedli 
so jih Tomaž Režun, Alenka 
Bervar, Janez Prešiček, Ma-
rija Imperl, Simon Žnidar, 
Janez Kmetič, Andreja Bur-
kelc Klajn in Rado Mrežar) 
trije mandati so pripadli Zvezi 
za napredek Radeč in radeške-
ga območja (Rafaela Pintarič, 
Zoran Čulk in Urška Renko), 
po dva strankama DeSUS (Mir-
ko Rozman, Ida Rozman) in 
SDS (mag. Damjana Petavar 
Dobovšek in Helena Bregar 
Šramel), en mandat pa stran-
ki NSi (Miran Prnaver). Gle-
de na minuli mandat so novin-
ci Rozmanova, Žnidar, Kmetič 
in Renkova.

Debelak brez tekmeca

BISTRICA OB SOTLI - V bistri-
ški občini je bilo že pred voli-
tvami znano, da jo bo še naprej 
vodil dosedanji župan Franjo 
Debelak, saj je bil edini kan-
didat za župana. Volivke in vo-
livci so mu ob 40-odstotni vo-
lilni udeležbi namenili 453 
glasov. »Po vsaki izvolitvi za 
župana je seveda najprej vese-
lje, ker ti občanke in občani s 
tem dajo priznanje za preteklo 
delo, hkrati s tem občutkom pa 
pride tudi občutek odgovorno-
sti za naprej, saj čas, v katerem 
živimo, ne dovoljuje velikega 
optimizma, še posebej v na-
šem podeželskem okolju. Ver-
jamem, da bomo skupaj z no-
vim občinskim svetom dobro 
delo tudi nadaljevali,« je po-
vedal Debelak. V sedemčlan-
ski bistriški občinski svet so se 
uvrstili trije kandidati, katerih 
predlagatelj je bil prav Debelak 
– Dušan Berkovič, Simon Ro-
gina in Metoda Denžič, ter po 
dva kandidata strank SLS (Jože 
Kralj in Janez Drašler) in NSi 
(Primož Mošet in Jožef Vra-
čun). Le Kralj in Rogina sta bila 
svetnika že v minulem manda-
tu, ostali so novinci.
 P. Pavlovič, B. Mavsar, 
 R. Retelj, S. Radi 

trdno v sedlu

Z novim sevniškim županom Srečkom Ocvirkom je po obja-
vi neuradnih volilnih rezultatov nazdravil predsednik SLS in 
evropski poslanec Franc Bogovič.

Slavje novega župana Ladka Petretiča s svojimi privrženci

Zaradi tesne razlike je Kerin 
na občinsko volilno komisi-
jo vložil zahtevo za ponov-
no štetje glasov na župan-
skih volitvah.  Opravili so ga 
ob prisotnosti predsednikov 
vseh osmih volilnih odborov 
in predstavnikov predlaga-
teljev obeh županskih kan-
didatov, rezultat štetja pa je 
bil enak prvotnemu.
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Iz gospodarstva ste v lan-
skem novembru odšli na 
pomembno mesto v držav-
ni upravi. S katerimi podro-
čji dela se ukvarjate? 
Prehod iz gospodarstva v javno 
upravo ni bil lahek, a po dese-
tih mesecih sem s trudom in že-
ljo po izpopolnjevanju dosegel 
nivo, s katerim sem zadovoljen. 
Pri svojem dosedanjem delu 
sem prišel do spoznanja, da je 
bila ukinitev ministrstva za pro-
met, do katere je prišlo pred leti, 
napačna odločitev. Promet ima 
namreč ogromen vpliv na go-
spodarstvo, zdravje, okolje, in-
frastrukturo, delovna mesta in še 
bi lahko našteval, a zdi se, da se 
tega premalo zavedamo. Z do-
bro prometno politiko in stra-
tegijo bi lahko naredili velike 
in pomembne korake v razvo-
ju – tudi zaradi geostrateškega 
položaja Slovenije, kajti preko 
našega ozemlja potekata dva po-
membna koridorja in druge dr-
žave nas dobesedno prosijo, da 
naj izkoristimo ta naš potencial.
Direktorat za promet pokriva 
več področij: zakonodajo na po-
dročju vozil, voznikov, motornih 
vozil, cestnih prevozov, železni-
ško zakonodajo, javni potniški 
promet, subvencioniranje dija-
ških in študentskih vozovnic, 
zakonodajo na področju upra-
vljanja z žičnicami itd. Lahko 
rečem, da je obseg našega dela 
zelo širok in odgovoren.

Na Direktoratu za promet 
ste začeli s projektom za po-
gostejšo uporabo javnega 
potniškega prometa ...
Javni potniški promet se je po 
sušnih letih od 2001 do 2011 
v zadnjih dveh letih povečal 
za 40 %. Eden izmed največjih 
vzrokov za ta porast je zagoto-
vo način subvencioniranja di-
jaških in študentskih vozovnic. 
Strateška želja pa je, da bi z in-

tegriranim javnim potniškim 
prometom povezali avtobusni 
medkrajevni in mestni pro-
met z železniškim. Z uvedbo 
usklajenega voznega reda bi 
povečali privlačnost in dosto-
pnost javnega potniškega pro-
meta za potnike tudi z uvedbo 
enotne vozovnice in s stalnim 
upravljavcem, pri čemer bi se 
izboljšala tudi preglednost in 
učinkovitost ter transparen-
tnost porabe javnih sredstev. 
Projektna dokumentacija je 
že pripravljena, na razpis sta 
se prijavila dva ponudnika. 

Kako ocenjujete vlogo avto-
šol in izpitnih centrov ter šol 
varne vožnje pri usposablja-
nju voznikov za varnost v ce-
stnem prometu? 
Zelo pomembno je, kako je vo-
znik pripravljen na udeležbo v 
prometu, zato je vloga avtošol 
in izpitnih centrov izredne-

ga pomena. Njihova je končna 
odločitev, kdo lahko samostoj-
no vozi osebno vozilo in kdo 
ne, zato je potrebno kandida-
ta strokovno in objektivno oce-
niti. Pri teoretičnem delu opra-
vljanja vozniškega izpita smo 
naredili veliko korak naprej z 
uvedbo e-testiranja, pri prak-
tičnem delu pa je pomembno, 
da se izpit opravlja v kraju, kjer 
je vsa potrebna infrastruktura.

Kaj nam pove ocena prome-
tne varnosti na posavskih 
cestah v primerjavi z ostali-
mi v državi?
Ta nam pove, da se je v obdo-
bju od letošnjega januarja do 
avgusta na cestah v Spodnje-
posavski statistični regiji pri-
petilo 257 prometnih nesreč. V 
njih sta umrli dve osebi, poško-
dovanih je bilo 124 udeležen-
cev, od tega jih je bilo 14 hudo 

telesno poškodovanih, 110 pa 
lažje. Sicer pa je delež umrlih v 
prometnih nesrečah v naši re-
giji v preteklih letih znašal pri-
bližno 4 %, kar jo uvršča med 
tiste z manjšim deležem v dr-
žavi. Ali je razlog v voznikih, ki 
se držijo prometnih predpisov, 
ali v sami cestni infrastrukturi, 
ki ne omogoča razvijanja pre-
visokih hitrosti, pa je seveda 
druga tema. 

Sevniška občina si že nekaj 
časa prizadeva za gradnjo 
sodobnejše cestne poveza-
ve, in sicer ustreznejšega 
priključka na avtocesto Za-
greb – Ljubljana ter za gra-
dnjo 3. razvojne osi ... 
O tretji razvojni osi kot hitri ce-
sti, ki bi povezala Koroško s Ša-
leško dolino in Celjsko kotlino, 
s Posavjem in Belo krajino, se 
govori že skoraj dve desetle-
tji in v današnjem času, ko pri-

manjkuje finančnih sredstev 
na vseh področjih, je zelo hra-
bro obljubljati tako velike pro-
jekte. Je pa jasno, da se razvoj 
cestnih povezav lahko odvi-
ja po dveh poteh: ali pripraviš 
infrastrukturo in tako privabiš 
ljudi v neko okolje ali pa pri-
vabiš investitorje, ki zaposlijo 
množico ljudi, ter se tako po-
sledično začne razvijati okolje 
in cestno omrežje. Trenutno 

pa je cestno omrežje v sevni-
ški občini, v Posavju in v Slo-
veniji takšno, kot je. Priorite-
ta je redno vzdrževanje cestne 
infrastrukture, ki je eno od te-
meljev zagotavljanja varnosti 
v cestnem prometu. 

Zaradi varnosti je na dveh 
objektih, na mostu čez Črni 
potok in nadvoz čez železni-
ško progo v Sevnici, omeji-
tev prometa s težjimi vozili. 
Lahko govorimo o datumu 
obnovitvenih del ali celo o 
nadomestni gradnji?
Ob obstoječem mostu čez 
Črni potok se bo zgradil na-
domestni most s cesto in pi-
lotno steno za stabilizacijo ce-
stnega nasipa, obstoječi most 
pa se bo uporabljal za obvoz. 
Projektna dokumentacija se še 
dopolnjuje in bo oddana konec 
letošnjega oktobra. Za nadvoz 
v Šmarju naj bi bila projektna 
dokumentacija izdelana do 
konca februarja prihodnje leto. 
V njej je načrt rekonstrukcije 
nadvoza in navezovalnih cest.

V Cerkljah ob Krki imamo 
vojaško letališče, ki je delno 
tudi civilno. Kakšne so mo-
žnosti razvoja? 
Na podlagi Uredbe o držav-
nem prostorskem načrtu za 
letališče v Cerkljah ob Krki je 
bil maja 2008 sprejet držav-
ni prostorski načrt. Ta ured-
ba določa območje prostorske 
ureditve, izvedbene pogoje, 
dopustna odstopanja ter pre-

hodno ureditev in uveljavitev 
državnega prostorskega na-
črta. Torej, država je pripra-
vila pogoje za razvoj letališča, 
tudi civilnega, sedaj pa je od-
visno od strategije in potenci-
alnih vlagateljev, kaj se bo na 
tem mestu dogajalo. 

Ob gradnji hidroelektrarn 
na spodnji Savi so bile izpo-
stavljene možnosti razvoja 
rečnega prometa in z njim 
tudi turističnega razvoja, a 
zaenkrat je bolj malo ure-
sničenega ...
Ne morem se popolnoma stri-
njati z vami. Vzporedno z iz-
gradnjo hidroelektrarn na 
spodnji Savi je investitor HESS 
d.o.o. skupaj s hrvaškimi par-
tnerji prijavil večnamenski 
projekt v okviru Podonavske 
strategije, ki obsega tudi za-
gotovitev plovnosti reke Save 
od Krškega do Siska. DPN-ja 
za HE Brežice in HE Mokri-
ce sta sprejeta in oba imata 
vključene tudi splavnice. Stra-
teško Slovenija cilja na tovor-
ni promet, medtem ko lokalne 
skupnosti ciljajo na turistično 
in rekreativno plovbo po aku-
mulacijskih jezerih. Turistič-
na plovba bo mogoča takoj po 
tem, ko bodo hidroelektrar-
ne zgrajene in v obratovanju, 
medtem ko bo treba na tovor-
ni promet počakati do takrat, 
ko bodo obstoječim hidroelek-
trarnam prigrajene splavnice. 
Šele te splavnice bodo omogo-
čale tovorni promet po Donavi 
in Savi do Slovenije ter seveda 
v obratni smeri. Kdaj bo to re-
alizirano in s katerimi finanč-
nimi sredstvi, pa se še ne ve.

Se radi spominjate časov, ko 
ste igrali rokomet? 
Spomini, ko sem igral rokomet, 
so zelo lepi. Teh 22 let, ki sem 
jih posvetil temu športu, ne 
moreš izbrisati. Zmage, pora-
zi, veselje, žalost, prijateljstvo, 
pripadnost ... Lahko rečem, da 
sem ob rokometu poleg prija-
teljstva razvil mnogo osebnih 
vrlin in pridobil pomembne ži-
vljenjske izkušnje. Vedno sem 
treniral zato, da bi bil še boljši, 
nikoli mi ni bilo dovolj dobro, 
da ne bi moglo biti še boljše. 
Redna športna aktivnost mla-
demu človeku ogromno dá ter 
vpliva na zdravje in osebno-
stni razvoj, zato sem hvaležen 
tudi staršem, ker so me pod-
pirali in ker niso od mene zah-
tevali zgolj dobrih ocen v šoli. 
Prav tako sem hvaležen ženi 
in otrokom, da so me podpira-
li na moji športni poti. Po kon-
čani rokometni karieri sem se 
posvetil študiju, kjer je prišla 
do izraza moja vztrajnost, do-
slednost in potrpežljivost. Vse 
te življenjske izkušnje, ki sem 
jih pridobil pri športu, redno 
prenašam na delovno mesto, 
kjer se včasih počutim kot pra-
vi kapetan ekipe. 

 Smilja Radi
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PONOČI KRADEJO KOT SRAKE - 26. 9. je v okolici Brežic 
oškodovanec zalotil zmikavta pri tatvini železa. Pri tem je 
38-letni tat moškega napadel, lažje poškodoval in pobegnil s  
kombiniranim vozilom, a so ga policisti izsledili. V okolici Bre-
žic so konec septembra neznanci iz rezervoarjev delovnih stro-
jev iztočili okoli 250 litrov goriva. 30. 9. ponoči je bilo z njiv v 
Velikem Mraševem ukradenih za okoli 250 €  poljščin, v Kosta-
njevici na Krki pa  vlomljeno v vozilo na parkirišču, iz katerega 
je izginila torbica z denarjem in dokumenti v vrednosti 300 €. 

1. 10. je bilo med vlomom v stanovanjsko hišo v okolici Krške-
ga ukradenih okoli 1300 €. V prvih dneh oktobra so neznanci 
na Trški Gori s strehe objekta sneli bakrene žlebove in snego-
brane ter povzročili za cca. 1500 € škode. 2. 10. zvečer je oško-
dovanec brežiške policiste obvestil o vlomih v rezervoarje de-
lovnih strojev in tatvini goriva v Krški vasi. Policisti so izsledili 
vozilo in prijeli pet osumljencev tatvine. V okolici Krškega so 
neznanci vlomilI v skladiščni zabojnik ter ukradli električno 
orodje in vijake v vrednosti cca. 2000 €. V Brežicah si je 5. 10. 
ponoči neznanec v lokalu postregel s cigareti, pijačo in denar-
jem v vrednosti 500 €. 

OPITI MED VOŽNJO - Policisti so 23. 9. zgodaj popoldne v Bre-
žicah 41-letnemu vozniku, ki je kazal očitne znake vinjenosti, 
odredili preizkus, ki je pokazal v litru izdihanega zraka 1,37 
mg alkohola, zaradi česar so ga pridržali. 26. 9. je bil v Sevni-
ci med kontrolo prometa ustavljen 46-letni voznik, ki je napi-
hal 0,95 mg alkohola in vozil brez veljavnega vozniškega izpi-
ta neregistrirano vozilo. 1. 10. so na območju Brežic pri treh 
kolesarjih in štirih voznikih osebnih avtomobilov policisti med 
nadzorom ugotovili, da vozijo pod vplivom alkohola. Kršitelji, 
stari med 25 in 62 let, so imeli v litru izdihanega zraka med 
0,30 in 0,84 mg alkohola. Zasegli so tudi vozilo 25-letniku, ki 
je napihal 0,42 in vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

2. 10. so psihofizično stanje voznikov preverjali na območju 
Krškega in Sevnice. Štirje vozniki osebnih vozil so imeli v litru 
izdihanega zraka med 0,46 in 0,58 mg alkohola. 54-letni vo-
znik, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, je opravljanje 
preizkusa odklonil, 36- in 39-letnemu kršitelju, ki sta imela v 
litru izdihanega zraka 0,52 oz. 0,58 mg alkohola in vozila brez 
veljavnih vozniških dovoljenj, pa so zasegli osebna avtomobila.
 Zbrala B. M.

Duška Kalin, Radeče: Praviloma se ljudje naj-
bolj bojimo tistih nevarnosti, na katere nimamo 
vpliva, kot so potresi, poplave, suše, in zato sem 
pozorna le na tiste nevarnosti, ki jih lahko s svo-
jim obnašanjem, z delovanjem oz. ravnanjem 
preprečim ali vsaj omilim. Če primerjam naše 
okolje z okolji, ki sem jih imela priložnost spoz-

nati, lahko mirno rečem, da se v svojem okolju počutim varno.

Damjan Kodrič, Vrhovska vas: Največjo ne-
varnost predstavljata promet in neurejena ce-
stna infrastruktura, pa tudi poplave in plazovi, 
ki smo jim bili priča pred kratkim. Sicer pa se 
dovolj varno počutimo pred požari, saj imamo 
dobro usposobljena lokalna društva. Tudi doma 
se varno počutim, saj smo v vaseh še vedno slo-

žni in se lahko zanesemo na soseda, ko nas dlje časa ni doma.

Vida Radej, Sremič: Tako v občini kot doma-
čem kraju in ožji okolici doma se osebno poču-
tim dokaj varna. Na srečo pri nas tudi še ni ve-
liko kriminala, menim pa, da smo zadnja leta 
najbolj izpostavljeni in ogroženi s strani vse bolj 
nepredvidljivega vremena, kot so vetrovi, neur-
ja in poplave, ki povzročajo gmotno škodo. A ker 

gre za višjo silo, smo v tem pogledu domala povsem nemočni.

Aleš Unetič, Sajevce: Mislim, da največji gro-
žnji varnosti predstavljata promet in naravne 
katastrofe, kot so poplave in plazovi. Naša hiša 
sicer ni ogrožena zaradi tega, smo pa imeli po-
plavljene njive in uničene pridelke, od katerih 
živimo. Na varnost v prometu pa vplivajo tako 
slabe ceste, ki bi jih bilo nujno popraviti, kot raz-

brzdanost voznikov, ki ne vozijo po predpisih.

Oktober je mesec, posvečen različnim vidikom varnosti. 
Ob tej priložnosti nas je zanimalo, kaj je po vašem mnen-
ju največja grožnja varnosti v vašem okolju – je to promet 
oz. ceste, naravne nesreče in katastrofe, kriminal, mor-
da kaj drugega? Kako varni se počutite v svojem domu? 

anketa

Kaj ogroža vašo varnost?

Miran Sečki, v. d. generalnega direktorja Direktorata za promet:

SEVNICA – Novembra lani je Vlada RS imenovala danes 41-letnega Sevničana Mirana Sečkija, magistra inže-
nirja logistike, za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za promet na Ministrstvu za infra-
strukturo in prostor. Pred tem je 20 let delal v gospodarstvu, mnogim pa je znan kot nekdanji rokometaš.

Miran Sečki

Promet ima pomemben vpliv

Z dobro prometno politiko in strategijo bi 
lahko naredili velike korake v razvoju.
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Predsednik Zveze društev 
vinogradnikov Dolenjske 
(ZDVD) Matjaž Jakše pravi, 
da bo letnik vsaj 30 odstotkov, 
če ne še več, manjši od običaj-
nega, zato so pod vprašajem že 
minimalne količine, da bo trg 
s cvičkom obstal. »Težave ima-
jo predvsem tisti, ki odkupuje-
jo grozdje, saj mali pridelovalci 
ne bodo dali na trg nič grozd-
ja ali vina, ker ga bodo ime-
li le zase. Zelo težko bo skle-
tariti primeren cviček, ki bo 
tudi enakovreden preteklim 
letnikom, kar bo najbrž pro-
blem celotnega Posavja. Mor-

da bo pri cvičku še najlažje do-
seči to kvaliteto, ker bodo vse 
zgodnejše sorte šle v cviček, s 
čimer se bodo sladkorna sto-
pnja, polnost in tudi obarva-
nost popravile. Težavno bo 
predvsem doseči obarvanost, 
ker je bilo treba grozdje, ki se 
je zaradi gnilobe podbiralo, 
razsluzevati in se ni maceri-
ralo,« pojasnjuje prvi mož do-
lenjskega vinogradništva.

Da je bilo letošnje leto za vino-
gradnike zelo neugodno, potr-
juje tudi predsednica Društva 
vinogradnikov Šentjanž Re-
nata Kuhar. »Če smo se še 
tako trudili upoštevati nasve-
te strokovnjakov in uporablja-
li že preizkušene metode ob-
veznih zelenih del in uporabe 
zaščitnih sredstev na trtah, ni 
bilo dovolj sončnih dni, da bi 
grozdje lahko dozorelo. Obilno 
deževje je vse bolj načenjalo 
zdravje grozdja in pecljevine, 

Tudi kletarjenje bo težavno
POSAVJE - Letošnja trgatev, že sama po sebi zelo zahtevna zaradi precej gnilobe na grozdju, pa tudi razmo-
čenega terena, je prinesla predvsem količinsko zelo skromen letnik, pa tudi dosežene sladkorne stopnje so 
dokaj nizke v primerjavi s preteklimi leti. Kot pravijo vinogradniki, bo zato tudi kletarjenje zelo težavno. 

ki je še dodatno onemogoča-
la vnos sladkorja. Vinogradni-
ki smo se s težkim srcem, proti 
vsem utečenim normam, ki so 
potrebne za dobro letino, mo-
rali odločati za trgatev,« pravi 
ena redkih žensk na vrhu vi-
nogradniških društev. Kletar-
jenje bo zato zahtevalo potr-
pežljivost in doslednost, kar pa 
verjetno letos ob izjemno nizki 
sladkorni stopnji in nedozore-
losti ne bo dalo vrhunskih vin. 
»Kljub temu pa verjamem, da 
bomo z medsebojno pomočjo 
in strokovnimi nasveti uspeli 
pridelati vino, s katerim nam 

ne bo nerodno postreči pri-
jateljev. Količina pridelanega 
grozdja po trti je bila odvisna  
od številnih nevšečnosti v leto-
šnjem letu, kot so lega, priso-
tnost toče in škodljivcev. Mar-
sikdo se je pritožil, da je tudi 
divjad zahtevala svoj davek,« 
še pravi Kuharjeva.

S trgatvijo so končali tudi v 
Kmečki zadrugi Krško. »Od-
kupljene količine so manj-
še od planiranih zaradi ško-

de, ki so jo povzročile sovke 
v času odganjanja brstov, ter 
neugodnih vremenskih raz-
mer predvsem v času zorenja, 

kar je povzročilo gnitje grozdja 
in zato zgodnejšo trgatev. Niž-
ji pridelek je tudi še zaradi po-
sledic lanske toče. Pridelek je 
zaradi tega od 30 do 50 % nižji, 
tudi sladkorna stopnja je bila 
nizka. Količina odkupljenega 
grozdja bo 850 ton,« je pove-
dal direktor zadruge Janez Ži-
vič. V tem letu je bilo opravlje-
nih veliko več t. i. zelenih del 
v vinogradih, višji so bili tudi 
stroški za zaščito trt, višji pa 
bodo tudi stroški kletarjenja, 
da bodo lahko pridelali dobro 
vino. »K sreči imamo zaloge še 
do začetka naslednjega leta, da 
na trgu ne bo večjega izpada,« 
pravi Živič. 

Težko bo pokriti stroške

Po Živičevih besedah bodo 
odkupne cene kljub slabi ka-
kovosti ostale na lanskem ni-
voju, »saj bodo vinogradniki 
komaj pokrili materialne stro-
ške, vloženega truda in dela pa 
žal trg že dolgo ne priznava v 
kmetijski panogi«. Zadruga je 

v prvem polletju kljub stalne-
mu padcu potrošnje sicer po-
slovala pozitivno. »Zelo po-
membno je, da smo poplačali 
vsa posojila iz preteklih let in 
je zato finančna situacija sta-
bilna. Redno plačujemo tudi 
dobaviteljem repromateriala 
in grozdja, ostalo nam je še iz-
plačilo v višini 10 % za letnik 
grozdja 2013, čeprav bodo pla-
čila zaradi dolgih plačilnih ro-
kov in finančne nediscipline, 
ki nam zelo otežuje tekoče po-
slovanje, prihajala še v nasle-
dnjem letu,« zaključuje Živič. 

Tistih vin, ki so se ponujala in 
prodajala pod nikakršno ceno, 
bo zmanjkalo, zato se bodo na 
tržišču začela pojavljati druga 
vina, pa meni Jakše. »Ko začne 

poraba padati in ko enkrat iz-
gubimo potrošnika, ga je zelo 
težko dobiti nazaj. Vin starih 
letnikov, ki se prodajajo kot 
namizna vina, je po evropskih 
kleteh še vedno dosti, tako da 
bodo na trgu, pa se bojim, da 
v gostinskih lokalih zato ste-
klenica vina ne bo nič cenejša 
oz. še dražja, po drugi strani pa 
bodo ta vina izpodrinila doma-
ča.« Sicer pa Slovenija po nje-
govih besedah ni več sposobna 
pridelati toliko vina, kot ga po-
pije, čeprav ga popijemo vsa-
ko leto manj. Trend opušča-
nja vinogradniških površin in 
zmanjševanja pridelave se na-
mreč nadaljuje. Kot opaža, so 
ponekod ob trgatvi vinogra-
de tudi že obrezali, kar pa ni 
priprava na obnovo, pač pa na 
posek vinogradov. »Kdor pri-
dela npr. le 300 litrov vina pri 
takšnih stroških in težavah, 
zraven pa morda pride še sta-
rost ali bolezen, se hitro odlo-
či, da vinograda ob zidanici ne 
rabi več.« Jakše opozarja, da bo 
Slovenija brez resnega in zelo 
ambiciozno zastavljenega pro-
grama obnove vinogradov svoj 
vinski trg izgubila: »Pa govori-
mo o domačem trgu, ne o izvo-
zu, kar je iluzorno.«

 Peter Pavlovič

Društvo vinogradnikov in Občina Kostanjevica na Krki sta na 
prvo oktobrsko popoldne pripravila slovesno trgatev mestne 
trte ob južni steni nekdanjega cistercijanskega samostana. 
Nabrali so približno 35 kg grozdja, iz katerega bo član dru-
štva Franc Štokar pridelal približno 20 litrov vina, ki ga bodo 
posebej ustekleničili za potrebe protokola kostanjeviške obči-
ne. Na »likofu« ob moštu in kostanju so članom društva pode-
lili priznanja in medalje, ki so jih prejeli na 42. tednu cvička.

Člani Kluba ljubiteljev Vinske kleti Krško so 1. oktobra na po-
sestvu KZ Krško na Sremiču potrgali grozdje sorte laški ri-
zling, iz katerega bodo v krški kleti napravili vino posebne 
polnitve in omejene serije, izkupiček prodanega pa bo name-
njen v dobrodelne namene. Klub ljubiteljev Vinske kleti Kr-
ško deluje od leta 2012 in šteje 38 članov, predseduje pa mu 
Jože Leskovar. Poslanstvo kluba je širjenje kulture uživanja 
vina ter druženje in povezovanje ljudi ob različnih priložno-
stih. Vir: KZ Krško 

Ne pozabite na prijavo pridelka
Pridelovalci grozdja in vina, ki obdelujejo vsaj 0,1 ha vinogra-
dov, in tisti, ki obdelujejo manjšo površino, pa tržijo pridelek, 
morajo na podlagi pravilnika o registru pridelovalcev grozdja 
in vina do 20. novembra 2014 prijaviti letni pridelek uprav-
ni enoti.

ANALIZA MOŠTA
IN VINA

SVETOVANJE
VINARJEM

SEVNICA – V grajskem vinogradu na terasah pod sevniškim gra-
dom je zadnjo soboto v septembru potekala grajska trgatev, ki so 
se je udeležili botri trt modre frankinje ter ostali povabljeni. Ker 
letošnja kakovost grozdja zaradi vremenskih razmer ni najbolj-
ša, so grajski vinarji, družina Kozinc iz Dolnjih Impolj, grozdje ta-
koj po trgatvi stisnili v rosé vino, ki ga bodo, v kolikor bodo pa-
rametri primerni, pridelali v prvo grajsko penino. V uvodnem 
kulturnem programu, ki ga je povezoval Ciril Dolinšek, je na-
stopila mlada harmonikarka Anja Konajzler ter vinogradniški 
zbor Društva vinogradnikov Malkovec. Dogajanje se je zaključi-
lo z dobrodelno dražbo umetniških del, ki so jih slikarji Drago 
Medved, Nejč Slapar in Milena Roštohar podarili gradu. Izku-
piček v višini 260 evrov je šel v sklad za nadarjene mlade umet-
nike.  R. P./S. R.

Trgatev v grajskem vinogradu 

LJUBLJANA, KRŠKO - Na otvoritveni slo-
vesnosti 14. Festivala za tretje življenj-
sko obdobje, ki se je 29. septembra začel 
v Ljubljani, so podelili nagrade najbolj 
zaslužnim za izvedbo festivala. Med de-
vetimi nagrajenci je bil tudi Krčan Ivan 
Mirt (na fotografiji), član Društva upo-
kojencev Krško in kot predstavnik po-
savske pokrajinske zveze dolgoletni član 
Komisije za kulturo ZDUS. Kot so zapi-
sali v obrazložitvi, je upokojeni profesor 

pedagogike pričel sodelovati na festivalu leta 2010 kot povezova-
lec ZDUS-ove prireditve 2. Večer pesmi in plesa – pesem in ples 
skozi čas, letos pa je svoje delo opravil že četrtič povsem prosto-
voljno. »Pri svojem delu nameni veliko prostovoljnih ur pripra-
vi veznega besedila in sodelovanju z nastopajočimi. Priprava ce-
lostne podobe prireditve s trinajstimi nastopajočimi kulturnimi 
skupinami zahteva poznavanje strokovne literature, ljudskega 
petja in plesa ter spremljajočih kulturno-etnoloških posebnosti 
krajev, od koder prihajajo nastopajoči. Pozitivna energija, elok-
ventnost, samozavest in izkustvo vodenja so posebne veščine, ki 
ga odlikujejo in s pomočjo katerih prireditev vsako leto zaokro-
ži v smiselno celoto,« piše v obrazložitvi nagrade. P. P.

Krčan Mirt med nagrajenci F3ŽO

KRŠKO - Med 6. in 12. oktobrom poteka v znamenju Tedna otro-
ka, v uvodu tega pa so na Zvezi prijateljev mladine Krško 6. ok-
tobra pripravili srečanje predstavnikov otroških parlamentov, 
mentorjev in gostov. 

Letošnji Teden otroka poteka pod sloganom 'Za razigrano in 
ustvarjalno otroštvo', tema 25. otroškega parlamenta, ki bo v me-
secu marcu prihodnje leto, pa je Izobraževanje in poklicna ori-
entacija. Zbrane udeležence srečanja so v dnevnem centru ZPM 
pozdravili predsednik ZPM Krško Vinko Hostar, krška podžupa-
nja Ana Somrak, Nataša Šterban Bezjak iz Regionalne razvojne 
agencije Posavja, ki je predstavila Posavsko štipendijsko shemo, 
in direktorica Ljudske univerze Krško Nataša Kršak, ki je pred-
stavila Svetovalno središče za Posavje. Osrednji del srečanja je bil 
namenjen izvedbi delavnic na temo Moja prihodnost, ki jo je mo-
deriral koordinator za otroške parlamente Uroš Brezovšek, na 
njih pa so mladi predstavili svoje poglede na poklice, možnost za-
poslitev in kakšne cilje imajo v prihodnosti. Sicer pa je ZPM Krško 
tudi letos ob Tednu otroka pripravila pester program aktivnosti 
za mlade. Nekaj prireditev se je že zvrstilo v Krškem, Leskovcu 
in na Senovem, 9. oktobra popoldan se bodo zvrstile še športne 
igre, delavnice in ustvarjalnice v Podbočju in Raki, dan kasneje 
v Koprivnici in na Senovem, v nedeljo pa se bo teden otroka za-
ključil v Krškem s pohodom na Grmado (ob 9.00 izpred OŠ Juri-
ja Dalmatina) in kostanjevim piknikom. B. M., foto: ZPM Krško 

Teden otroka za razigrano 
in ustvarjalno otroštvo

Mladi so ustvarjali na temo Moja prihodnost.
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BREŽICE – Občinske organizacije DeSUS iz Sevnice, Krškega in 
Brežic so 22. septembra Društvu Zdravje za Posavje podarile bon 
v vrednosti 1500 evrov za nakup digitalnega mamografa. Kot je 
ob tem dejala predsednica društva Diana Kosar, je videti, »da 
s starostjo prihaja tudi modrost«, saj so se v ta namen v stranki 
upokojencev odpovedali delu financiranja predvolilen kampa-
nje. Kosarjevi so bon predali predsedniki občinskih organizacij 
(z leve) Dragotin Sotler (Brežice), Jožef Žnidarič (Sevnica) in 
Vlado Bezjak (Krško). Kot so ob tem zatrdili, nameravajo tudi 
preko novoizvoljenih občinskih svetov apelirati na posavske ob-
čine, da prispevajo sredstva za nakup mamografa.
 B. M., foto: Janez Levstik 

DeSUS doniral za mamograf

BREŽICE – Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije – Po-
družnica za Posavje je 26. septembra v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice počastilo svetovni dan srca, ki ga 
obeležujemo 29. septembra, letos pod sloganom »Življenje. 
Delo. Zabava. Pridružite se.« 

»Srčnice in srčnike« je poz-
dravila direktorica Posa-
vskega muzeja Alenka Čer-
nelič Krošelj, ki je program 
tudi vodila, pri tem pa razko-
šne baročne poslikave v Vite-
ški dvorani vpletala v misli o 
zdravega načina življenja. 
Pozdravni nagovor je imela 
podpredsednica društva Milena Strašek, dr. med. Kot je pove-
dala, so bolezni srca in ožilja najpogostejši vzrok smrti, saj zaradi 
njih v svetovnem merilu vsako leto prezgodaj umre 17,3 milijo-
na ljudi. Vendar je večino bolezni srca in ožilja mogoče prepreči-
ti z izogibanjem dejavnikom tveganja: kajenju, nezdravemu na-
činu prehranjevanja in pomanjkanju telesne dejavnosti. Ob tem 
je opozorila, kako pomembna so okolja, v katerih živimo, dela-
mo, se učimo ali preživljamo svoj prosti čas. Ljudem je zato po-
trebno omogočiti vsako najboljšo možnost zmanjšanja tveganja 
za nastanek bolezni srca in ožilja. Res je, kot je dejala dr. Straško-
va, da vsem dejavnikom tveganja ni moč vedno enako uspešno 
ubežati, vendar ima vsakdo pravico in vsekakor tudi dolžnost, 
da stremi k zdravju svojega srca, zato mora vsak posameznik in 
celotna družba sprejemati boljše, zdravju srca prijazne odloči-
tve. Kajti le zdrava družba bo uspešna družba.
Srečanje je počastil primarij Boris Cibic, ki je priporočil, da je 
za dolgo življenje dobro biti vitek in dejaven nekadilec. Vitek ob 
enolončnicah, z malo mesa – dvakrat na teden, s skromno količi-
no soli in živalskih maščob, olivnim ali semenskim oljem, ribo do-
mačega ribiča, veliko doma pridelane zelenjave in sladicami le za 
velike praznike. Brežiški župan Ivan Molan je pohvalil delo zdra-
vstvenega osebja, ki za zdravje občanov in državljanov ogromno 
prispeva tako v delovnem času kot izven njega, predsednik Po-
družnice za Posavje Franc Černelič pa se je zahvalil posavskim 
občinam, ki društvu omogočajo uspešno delovanje. Za srcu pri-
jazno druženje so poskrbeli moška pevska skupina Lavrencij z 
Rake, Maja Weiss z vokalom in Robi Petan s spremljavo na ki-
tari ter Nika Pavlič, Zala Rostohar in Erin Novak (na fotogra-
fiji) iz OŠ Brežice s prispevki o srcu. N. Jenko Sunčič  

Le zdrava družba bo uspešna

KOPER, KRŠKO - Na XX. državnem preverjanju usposobljenosti 
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki je 27. sep-
tembra potekalo v Kopru, je zmagovalka posavskega regijskega 
preverjanja, ekipa NEK 1, osvojila 4. mesto med 14 sodelujočimi 
ekipami. Zmagala je ekipa RKS OZ Grosuplje pred MO Ptuj 1 in 
RKS OZ Novo mesto. Vsakoletno državno preverjanje ekip prve 
pomoči na pobudo Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rde-
čem križu Slovenije organizirajo Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje (URSZR), Glavni odbor Rdečega križa Slove-
nije in občina, kjer preverjanje gostuje, letos je to bila Mestna ob-
čina Koper. Namen preverjanja je okrepiti delo na področju prve 
pomoči v občinah, organizacijah, zavodih in podjetjih, da bi tako 
izboljšali stanje na področju prve pomoči v Sloveniji.  P. P.

BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan je 1. oktobra ti-
skovno konferenco, na kateri je predstavil svojo ponovno kandi-
daturo za župana, izkoristil tudi za dobrodelno gesto. Sredstva v 
višini 500 evrov, ki bi jih porabil za zaključno predvolilno prire-
ditev in za del volilne kampanje, je namesto tega doniral Splošni 
bolnišnici Brežice in društvu Zdravje za Posavje za nakup ma-
mografa. Predsednica društva Diana Kosar je ob tem dejala, da 
je največji prispevek župana Molana predvsem ta, da jim je od 
vsega začetka, ko še nihče ni verjel, da bo akcija za nakup ma-
mografa uspešno stekla, ves čas stal ob strani ter jim pomagal z 
idejami in tudi možnostjo organiziranja dobrodelnih koncertov 
v športni dvorani.  R. R.

Tudi Molan daroval za mamograf

Direktor Splošne bolnišnice Brežice Dražen Levojević, Diana 
Kosar in župan Ivan Molan

Ekipa NEK 1 četrta na državnem 
preverjanju ekip prve pomoči

BREŽICE – V Mestni hiši Brežice je bila 30. septembra ti-
skovna konferenca, na kateri sta župan Ivan Molan in 
predstavnica za odnose z javnostjo v županovem kabine-
tu Lavra Kreačič podrobneje predstavila program leto-
šnjega Brežiškega oktobra.

Občina Brežice svoj praznik obeležuje 28. oktobra. Skozi cel 
mesec se bo letos zvrstilo več kot 80 dogodkov, kar je rekord, 
in kot je dejal župan Ivan Molan, bodo vsi organizirani s stra-
ni različnih društev z izjemo svečane seje občinskega sveta, 
ki jo vsako leto na predvečer občinskega praznika organizi-
ra občina in na kateri se podelijo tudi občinske oktobrske na-
grade in priznanja. Letošnji prejemniki oktobrskih nagrad so 
Anton Jesenko, Ferdo Pinterič in Branka Stergar, občinska 
priznanja bodo podelili Fakulteti za turizem Univerze v Mari-
boru, podjetju TA-Regulator, proizvodnja regulacijskih venti-
lov, d.o.o., in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Veliki Obrež. 
Po nekaj letih bodo v Brežicah spet dobili tudi častnega obča-
na, to pa bo postal Stanislav Ilc iz Krške vasi.
Lavra Kreačič je v nadaljevanju povedala, da se bo v tem me-
secu zvrstilo 20 športnih prireditev, osem koncertov, 12 raz-
stav, 16 delavnic in predavanj, potekali pa bodo tudi dnevi 
odprtih vrat raznih organizacij ali društev. Med dogodki je iz-
postavila tradicionalni pohod Po poteh Brežiške čete, ki bo 
letos že 38. po vrsti in se bo zgodil 25. oktobra, pohodniki pa 
bodo štartali s Sromelj. Potekal bo tudi Zlati glas Posavja – fe-
stival pevskih zborov domov za starejše, ki ga bo 22. oktobra 
gostil Dom upokojencev Brežice. Društvo za oživitev mesta 
Brežice bo 14. oktobra v avli Upravne enote Brežice pripravi-
lo razstavo fotografij Oskarja Gerjeviča, ki bo posvečena 100. 
obletnici vodovodnega stolpa in spominu na brežiškega foto-
grafa. 25. oktobra bodo potekale aktivnosti ob dnevu invali-
dov in bolnikov občine Brežice (26. oktober). Društva s po-
dročja zdravja in preventive bodo tudi letos v avli MC Brežice 
pripravila brezplačne meritve, predstavitve športne opreme 
za invalide in programov za bolnike z različnimi boleznimi, za 
zaključek pa bo v večnamenski dvorani MC Brežice poteka-
la gledališka predstava. S prazničnim oktobrom sovpada tudi 
Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem Brežice, omeniti pa ve-
lja tudi ogled novega vrtca Mavrica Brežice v sklopu vseslo-
venskega projekta Odprte hiše Slovenije. 
 R. Retelj

Direktorica Posavskega mu-
zeja Brežice Alenka Černelič 
Krošelj je zbranim na večer-
ni slovesnosti v Viteški dvora-
ni povedala, da so 30. septem-
bra 1939 v Krškem zasnovali 
Muzejsko društvo za politič-
na okraja Krško in Brežice s 
ciljem oblikovati regijski mu-
zej, kjer bi sistematično in ena-
kovredno zbirali, evidentirali, 
skrbeli in predstavljali dedi-
ščino okrožja Krško-Brežice-
-Sevnica v t. i. Valvasorjevi hiši 
v Krškem. Zaradi spleta okoli-
ščin in razmer po drugi svetov-
ni vojni so zbrane predmete iz 
Krškega pripeljali v brežiški 
grad, kjer je bil 26. junija 1949 
ustanovljen Posavski muzej 
Brežice. »Številni predani so-
delavci so zaslužni, da je mu-
zej počasi pridobival prosto-
re in postal osrednja kulturna 
ustanova za področje varstva 
premične dediščine v Posavju. 
Od entuziazma, ki so ga nosi-
li ustanovitelji društva in mu-
zeja, do danes je prehojena 
dolga pot, pomen muzeja pa 
se je razvijal v skladu z drugi-
mi družbenimi spremembami 
in hkrati z vsem, kar prinese-
jo različni sodelavci in različni 
pogledi na poslanstvo regijske-
ga muzeja,« je povedala Černe-
lič Krošljeva. Zbrane je pozva-
la, naj pred Viteško dvorano v 

»Vljudno vabljeni, nič siljeni!«
BREŽICE – Z naslovnim sloganom legende Posavskega muzeja Brežice Ive Stiplovšek so 30. septembra v Po-
savskem muzeju Brežice proslavili 65 let muzeja in 75 let posavskega muzealstva. V celodnevnem programu 
so omogočili prost vstop za prebivalce Posavja ter vodene oglede po neodprtih delih gradu in po zbirkah. 

velik pozlačen okvir, v katere-
ga ponavadi umestijo umetni-
ško delo, napišejo ali narišejo 
sporočilo, ki se jim oblikuje ob 
obisku muzeju, s čimer bo na-
stala »slika besed, misli, pisav 
in barv«, ki ponazarja številne 
poti, smeri in dosežke v 65 le-
tih delovanja muzeja. Na slove-
snosti so se spomnili tudi pre-
minulih ravnateljev muzeja 
Franja Stiplovška, Stanka Ška-
lerja, Franca Filipčiča in Mar-
jana Gregoriča ter jo posvetili 
sodelavcu Aleksandra Gregori-
ča, ki je še aktiven umrl febru-
arja letos. 

Sodelavec muzeja med letoma 
1974 in 1985 je bil tudi slav-
nostni govornik ddr. Mitja Gu-

štin, kasneje pa univerzitetni 
profesor in snovalec novih uni-
verz in znanstvenih vej v Slo-
veniji in širše. Slednji je za Po-
savski obzornik poudaril, da je 
65-letnica velik praznik: »Ven-
dar če si v dobri formi, to ni po-
sebna starost in ni videti, da bi 
muzej bremenila leta. Gre na-
mreč za muzej, ki je nastal v 
težkih okoliščinah, v stari graj-
ski stavbi, ki je bila naseljena s 
prebivalci. V teh razmerah se 
je muzej širil najprej po sobah 
in kasneje po nadstropjih, tako 
da je danes gospodar celotne-
ga grajskega objekta, mogoč-
nega protiturškega gradu, ki 
ga krasi slavnostna dvorana, 
delo Karla Remba.« Po njego-
vih besedah je muzej značilen 

pokrajinski muzej z različnimi 
zbirkami, med katerimi so tudi 
izredni zgodovinski predmeti. 
Med zbirkami je posebej izpo-
stavil baročno, ki hrani izredna 
dela slovenskih ali tujih avtor-
jev in velja za eno lepših gale-
rijskih zbirk na Slovenskem, 
ter spominsko zbirko Franja 
Stiplovška, ekspresionista iz 
časa med obema vojnama, ki 
je veliko svojih del v ljubezni 
do dediščine zamenjal za ra-
zne stare kipe, slike in drugo 
ter na ta način pomagal ustvar-
jati današnji muzej. 

Zaposlenim v muzeju je ob 
slovesnosti čestital župan 
Ivan Molan, sicer pa so slo-
vesnost pričeli člani KUD Fra-
njo Stiplovšek Gimnazije Bre-
žice Matjaž Antolovič, Lara 
Tomažin, Nina Vodeb, Luka 
Stegne, Lovro Pečnik, Nika 
Tabor, Anja Derstvenšek ter 
Klara in Kaja Nakani (men-
torici Marjana Požun Mile-
kič in Judita Marolt). Druže-
nje na grajskem dvorišču pa 
je popestrila projekcija foto-
grafskega gradiva o začetkih 
muzejskih postavitev, vključ-
no z nekaterimi deli Franja 
Stiplovška.

 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: Ivanka Počkar

Direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj (desno) pred 
zbranimi na jubilejni slovesnosti v Viteški dvorani

Rekorden praznični oktober

Predsedniki občinskih organizacij DeSUS Dragotin Sotler, Jo-
žef Žnidarič in Vlado Bezjak ob predaji bona Diani Kosar

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Dostop do cvetličarne je možen tudi s spodnje strani!
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evrov, od tega evropskih sred-
stev nekaj nad 526.000 evrov, 
razliko pa bodo pokrili iz občin-
skega proračuna. Kot je še deja-
la Hribarjeva, bodo v notranjosti 
objekta med drugim uredili vo-

-inženiring Boršt d.o.o., pred-
stavila pa ga je vodja oddelka 
za družbene dejavnosti na Ob-
čini Brežice Anica Hribar ter 
povedala, da je njegova vre-
dnost nekaj več kot 766.000 

Zbrane je uvodoma nagovoril 
brežiški župan Ivan Molan, ki 
je dejal, da brežiška občina po-
leg investicij na področju izo-
braževanja in vzgoje, okolja in 
varnosti v prometu namenja 
posebno skrb prostorom za 
delovanje društev. Tako je po 
rezervnem scenariju prišel na 
vrsto tudi Prosvetni dom Arti-
če, saj so za njegovo moderni-
zacijo uspešno pridobili še za-
dnja razpoložljiva evropska 
sredstva za razvoj regij. O dru-
štvenih aktivnostih v kraju pa 
je spregovoril predsednik do-
mače krajevne skupnosti An-
ton Gajšek, ki je k podpisu 
povabil predstavnike lokalnih 
društev in ustanov. 
Projekt bo izvajalo podjetje SL-

Predstavniki krajevnih društev in ustanov

dovodno in električno instala-
cijo, ogrevanje, sanitarije, pre-
zračevanje itd., zunaj pa bodo 
obnovili fasado, uredili prizi-
dek, okolico in novo ploščad, 
rampo za invalide ter poskr-
beli tudi za ustrezno evakua-
cijo in protipožarno varovanje. 
Predvideli so tudi novo opre-
mo, kamor spada nabava miz, 
stolov, omar, poličnikov, ko-
šev, v dvorani pa video in av-
dio opreme, zaščite za parket 
in ostalo. Dela naj bi bila po 
besedah predstavnika izvajal-
ca zaključena do konca febru-
arja 2015. V tem času je zara-
di gradbišča spremenjen tudi 
prometni režim avtobusnih 
prevozov za učence. 
 M. Hrvatin

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

 

Po besedah ravnateljice OŠ Ve-
lika Dolina Mojce Bregar Go-
ričar je energetska prenova 
šole, ki je v dveh fazah trajala 
od lanskega novembra do 22. 
avgusta letos, vrednost inve-
sticije pa je bila slabih 350.000 
evrov, od tega 225.000 evrov 
evropskih sredstev, zajema-
la zamenjavo dela oken in zu-
nanjih vrat, zamenjavo stre-
šne kritine kot ovoja stavbe, 
hidravlično uravnoteženje 
ogrevalnega sistema, sanacijo 
ogrevanja v telovadnici, mon-
tažo. termostatskih ventilov 
ter vgradnjo toplotne črpal-
ke za ogrevanje sanitarne to-
ple vode za potrebe telovadni-
ce. »Vse to bo vodilo k manjši 
porabi in boljšemu izkoristku 
energije. Kakšni so končni re-
zultati, pa bo pokazala zima, ki 

V zimo z večjim lagodjem
VELIKA DOLINA – 23. septembra so s kulturnim programom in simboličnim prerezom traku v telovadnici 
Osnovne šole Velika Dolina namenu predali energetsko sanirano šolsko stavbo, v kateri sta tako šola kot 
vrtec. Še letos bodo vsaj delno zgradili pločnik mimo šole.

jo letos pričakujemo z malo ve-
čjim lagodjem kot v preteklo-
sti,« je dejala in se ob tej prilo-
žnosti zahvalila Občini Brežice, 
vsem izvajalcem in hišniku 
Francu Žrliču, ki je sproti opo-
zarjal na morebitne težave in 
napake pri delu.

Zbrane sta nagovorila tudi 
predsednik sveta KS Veli-
ka Dolina Marijan Žibert, ki 
je poudaril, da je bilo šolanje 
na tej šoli že od nekdaj zelo 
kakovost no, saj imajo nešteto 
visoko izobraženih, ki so vča-
sih hodili nanjo, in župan Ivan 

Molan, ki ga veseli, da je Ob-
čina uspela pridobiti evropska 
sredstva za energetsko sanaci-
jo. Omenil je tudi, da se bo še 
letos vsaj delno, če ne v celoti 
zgradil nujno potreben pločnik 
mimo šole, s tem pa se bo iz-
boljšala varnost otrok. Kultur-
ni program so s petjem, ple-
som, igranjem na inštrumente 
in recitacijami o obnovljivih vi-
rih energije, kot so voda, son-
ce in veter, oblikovali učen-
ci in predšolski otroci na šoli, 
na koncu pa so župan Molan, 
ravnateljica Bregar Goričarje-
va ter učenka in predstavnica 
šole v otroškem parlamentu 
Sara Zofič s prerezom tra-
ku simbolično predali name-
nu energetsko sanirano šolsko 
stavbo na Veliki Dolini.
 R. Retelj

Učenci 5. razreda OŠ Velika Dolina med nastopom

Prosvetni dom v celoviti obnovi
ARTIČE – 17. septembra je bila podpisana pogodba med brežiško občino in podjetjem SL-inženiring za ce-
lovito prenovo artiškega Prosvetnega doma. Vrednost investicije znaša 766.000 evrov, dela pa bodo zaklju-
čili do konca februarja prihodnjega leta.

PORTOROŽ, SENOVO, TRŽIŠČE - Turistična zveza Slovenije bo 
14. oktobra s sklepnim dejanjem v Portorožu, razglasitvijo re-
zultatov in podelitvijo priznanj MDLG 2014 zmagovalcem med 
nominiranci v posameznih kategorijah (velika, srednja in manj-
ša mesta, zdraviliški, turistični in izletniški kraji, mestna, vaška, 
trška in druga urbana jedra), zaključila letošnje, že 23. tekmovan-
je v projektu Moja dežela - lepa in gostoljubna. Tudi tokrat ocen-
jevalne komisije na terenu niso spregledale lepot naših krajev, 
saj sta dva posavska kraja nominirana med tri najlepše urejene 
v posameznih kategorijah, in sicer Senovo v kategoriji manj ših 
mest in Tržišče v kategoriji izletniških krajev.  B. M. 

Senovo in Tržišče med najlepšimi

PAVLOVA VAS – 4. oktobra je bilo v Pavlovi vasi pri cerkvi sv. 
Jedrt še posebej slovesno, saj so namenu predali moderni-
ziran odsek ceste od cerkve do domačije Černelič v dolži-
ni 620 metrov. 

Številne krajane, ki so se zbrali na otvoritvi, je pozdravil predse-
dnik sveta KS Pišece Peter Skrivalnik. Dejal je, da je svet KS Pi-
šece pred 16 leti sprejel plan, da se modernizirajo vse krajevne 
ceste, da bodo imeli krajani dostojen dostop do svojih domačij. 
Plan se uresničuje, saj je potrebno modernizirati le še nekaj kraj-
ših odsekov. Kot je povedal, je skupna vrednost investicije znaša-
la 44.800 evrov. Omenil je, da so letos modernizirali tudi cesto v 
vaški skupnosti Blatno. Med drugim se je zahvalil tudi zelo pri-
zadevnemu članu sveta KS Mihaelu Pikelcu in izvajalcu del Dra-
gu Kuneju. V nadaljevanju je tajnica KS Pišece Ana Novoselovič 
prebrala nagovora župana Ivana Molana in direktorice občin-
ske uprave Irene Rudman, ki se otvoritve nista mogla udeležiti. 

Spregovoril je tudi predsednik gradbenega odbora Jože Kloba-
sa, čigar družina se je poleg družine Černelič-Fijolič razveselila 
nove ceste, ki pelje vse do njihovih dvorišč. Januarja letos je padla 
odločitev, da se pristopi k realizaciji te investicije, ustanovljen je 
bil gradbeni odbor, naprej je steklo kot v sanjah, se je izrazil Klo-
basa. 8. septembra so se pričela zemeljska dela, vmes je večkrat 
zagodlo vreme, vendar so dela hitro napredovala. 1. oktobra je 
bil v rekordnem času položen asfalt. S ponosom in veseljem so 
opazovali »črno kačo«, ki se vije z glavne ceste v smeri njihovih 
domov. Novo pridobitev je blagoslovil pišeški župnik Franc Ra-
taj, takoj po prerezu traku so se po cesti kot prvi zapeljali otroci, 
po kratki pogostitvi pa so se po njej sprehodili tudi ostali zbrani.
 R. Retelj

Razveselili so se »črne kače«

Takoj po uradni predaji namenu nove ceste so se po njej kot 
prvi zapeljali mladi domači kolesarji.

ARTIČE - V okviru Artiških 
dnevov, ki so potekali minuli 
teden, je Turistično društvo 
Artiče 5. oktobra organizira-
lo še tekmovanje v kuhanju 
golaža in pohod po sadjar-
ski poti. 

Na slabe tri ure trajajoč pohod 
se je izpred Banove domačije 
podalo približno 150 pohod-
nikov, med potjo pa so jih pri-
jazno sprejeli okoliški kmet-
je in sadjarji ter jim ponudili 
okrepčilo. Medtem je v kotlih 
dvanajstih ekip, ki so tekmo-

Artiški dnevi v znamenju pohoda in golaža
vale v kuhanju golaža, že po-
šteno brbotalo, vonj po košč-
kih mesa v začinjeni omaki pa 
je privabljal v Artiče vse več 
ljudi. Po mnenju ocenjevalne 
komisije je najokusnejši go-
laž skuhala ekipa Trio z vseh 
vetrov, a pohodnikom, ki so se 
v tem času že vrnili nazaj na 
Banovo domačijo, in ostalim 
obiskovalcem je nadvse teknil 
tudi golaž drugih ekip. Po po-
delitvi nagrad in priznanj se je 
druženje nadaljevalo še dolgo 
v popoldan.  
 K. Klemenčič
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Vlogo in pomen »hiše zdravja«, 
kot zaposleni vse pogosteje 
imenujejo sevniški zdravstveni 
dom, je v uvodu predstavila di-
rektorica Vladimira Tomšič, 
strokovna direktorica Alenka 
Krenčič Zagode pa je sprego-
vorila o številnih programih, ki 
se odvijajo, ter hkrati pohvalila 
delo Tomšičeve, ki je pridobila 
marsikaterega izmed progra-
mov. Dodala je še, da želijo ob 
novi postavitvi urgentnih cen-
trov ohraniti dežurno službo 
in dobiti povečano enoto nuj-
ne medicinske pomoči, to po-
meni, da želijo zaposliti še ene-
ga zdravnika.

V nadaljevanju je koordinato-
rica Skupnostne psihiatrične 
obravnave za Posavje Jacin-
ta Doberšek Mlakar poveda-
la, da so v Posavju z nudenjem 
strokovne psihiatrične pomo-
či na domu opravili »pionir-
sko delo«. V času od 1. januar-
ja letos so obravnavali več kot 
120 primerov ter s tem pripe-
ljali v posavski strokovno me-
dicinski  svet »svež veter«, nov 
način obravnave na področju 
duševnih motenj, in sicer: mo-
žnost zdravljenja duševnih te-
žav v domačem okolju, hitrej-
še zaznavanje sprememb in 
odklonov v duševnem zdravju 
ter vzpostavljanje čim bolj ka-
kovostnega življenja posame-
znikov v okolju, ki ga poznajo. 
Gre za neurgentno, planirano 
psihiatrično obravnavo, števi-
lo vključenih pa vsak mesec ra-
ste. »Večji del pacientov ostane 
v dolgotrajni obravnavi, nekaj 
jih na podlagi strokovne ocene 
vseh profilov tima usmerimo 

V skrbi za duševno zdravje
SEVNICA – 16. septembra je v sevniškem zdravstvenem domu potekala krajša slovesnost ob prvi obletnici 
delovanja Skupnostne psihiatrične obravnave za Posavje, predstavljen je bil zaključek energetske sanacije 
objekta, nato pa je sledilo še odprtje razstave fotografij foto sekcije Društva Trg Sevnica.

v druge obravnave,« je nizala 
dejstva Mlakarjeva ter dodala, 
da so v obravnavi SPO Posav-
je na primarni ravni pacienti 
z nezdravljeno hudo duševno 
motnjo. Ti so razdeljeni v dve 
skupini: v eni so pacienti, ki so 
opustili psihiatrično zdravlje-
nje (od nekaj mesecev do več 
let); v drugi skupini pa so še 
nezdravljeni pacienti, pri ka-
terih so prvič odkrili motnjo in 
pri katerih takoj pričnejo s pro-
cesom obravnave v SPO ali pa 
jih preusmerijo v druge služ-
be. Pri pacientih, odpuščenih 
iz psihiatričnih bolnišnic v lo-
kalno okolje, pa spremljajo in 
vodijo njihovo psihopatologi-
jo, kakovost življenja in vklju-
čevanje v lokalno skupnost v 
sodelovanju z drugimi služba-
mi. »Pomembno pa je pouda-
riti, da poleg posameznika ve-
dno upoštevamo v kontekstu 
obravnave celotno družino in 
njeno dinamiko,« je za naš ča-

sopis še dodala Mlakarjeva. 

Na prireditvi je čestitke za od-
govorno delo na področju skr-
bi za zdravje občank in ob-
čanov izrekel župan Srečko 

Ocvirk, direktorica novome-
ške in krške območne enote 
ZZZS doc. dr. Tatjana Mlakar 
pa je pohvalila zgledno sode-
lovanje s sevniškim zdravstve-
nim domom. Pohvalne besede 
za sodelovanje med Lekarno 
Sevnica in zdravstvenim do-
mom je izrekla tudi direktori-
ca lekarne Irena Groboljšek 
Kavčič. 

V spremljevalnem kulturnem 
programu sta nastopili profe-
sorici glasbe, Saša Božič na 
klavinovi in Klavdija Novšak 
na violini, s kratkim recitalom 
Prešernove pesmi Od železne 
cesta pa mlada člana Gledali-
škega društva Radeče. Foto-
grafsko razstavo sevniške foto 
sekcije je uradno odprl Ljubo 
Motore. 28 fotografij članov 
društva bo na ogled do konca 
letošnjega leta. 
 Smilja Radi

Del strokovnega tima, ki izvaja projekt Skupnostne psihiatrič-
ne obravnave za Posavje, so v. m. s. in prof. zdr. vzgoje Jacinta 
Doberšek Mlakar, dipl. medicinska sestra Anica Ocvirk in di-
pl. delovna terapevtka Nataša Pungeršič Kokove.

LISCA – Na deževno nedeljsko dopoldne 14. septembra je na Li-
sci zapelo devet pevskih sestavov: pevska skupina PD Lisca En-
cijan, MePZ Lisca Sevnica, ŽPZ KUD Ljubečna Celje, Društvo žen-
skega pevskega zbora Laško, ženski pevski zbor KD Anton Aškerc 
Rimljanke, MePZ Slovenski dom Zagreb, ženska pevska skupina 
KUD Budna vas Solzice, MePZ Šmarješke Toplice in kvartet Ste-
klar Hrastnik. V Jurkovi koči je bila na ogled razstava fotogra-
fij ljubiteljskega fotografa in ljubitelja pohodništva ter gorskega 
sveta Vinka Šeška. »To so njegovi najnovejši fotografski utrinki, 
nastali v letošnjem letu na območju Lisce in sevniške okolice,« 
je dejal Vinkov dobri prijatelj. Kljub slabemu in za obiskovalke 
ter obiskovalce nič kaj prijaznemu vremenu je prireditev Lisca 
poje, ki se odvija na tem posavskem biseru od leta 2002, uspela. 
 S. R., foto; L. M.

Na Lisci peli v dežju

Vsi pevski sestavi so pod vodstvom Jožeta Pfeiferja na prire-
ditvi Lisca poje zapeli še skupno pesem.

ŠENTJANŽ – Zadnjo nedeljo v septembru se je na lično obnovlje-
nem trgu sredi Šentjanža odvijala prireditev Šentjanška tržnica. 
Na njej so se predstavili in ponudili tudi v prodajo svoje izdelke 
domači rokodelci, društva in učenci OŠ Milana Majcna. Družab-
ni dogodek je obogatila še otvoritev razstave ArtEko Šentjanž 
2014 s slikami, ki jih je osem umetnikov ustvarjalo v letošnjem 
juniju na domačiji Felicijan v zaselku Pekel. Zbrane je ob tej po-
sebni priložnosti nagovoril publicist in okoljevarstvenik Anton 
Komat, z glasbenim nastopom pa sta dogajanje na prostem po-
pestrila glasbenika Zoran Košir in Matija Vidmar. »Razstava na 
prostem, na zunanji steni Repovževe štale, ki smo si jo lahko ogle-
dali celo iz avtomobila, je navdušila obiskovalce, unikatno posli-
kani zeleni dežniki pa so dogodek še dodatno obarvali in dopol-
nili barvno paleto dogajanja. Vsi pozitivni odzivi in stiski rok so 
nam dali novo energijo za delo in tako že ob tej priložnosti naj-
lepše vabimo 16. oktobra v Mosconovo galerijo na sevniški grad, 
kjer bodo na ogled postavljena združena dela dosedanjih ArtE-
ko Šentjanž dogodkov,« je povzela vtise predsednica Turistične-
ga društva Šentjanž Petra Majcen.  S. R.

Šentjanška tržnica in razstava

Obiskovalke in obiskovalci so bili z dogajanjem na sončno sep-
tembrsko nedeljo v Šentjanžu zadovoljni.

ŠENTJANŽ - 26. septembra so člani kulturno umetniške sekcije 
KUD Budna vas navdušili z otroško gledališko predstavo, ki so 
jo priredili po znani pravljici bratov Grimm. Na odrskih deskah 
šentjanškega kulturnega doma je zaživela poučna zgodba o vol-
ku in sedmih kozličkih, ki jim je mati pred odhodom od doma za-
bičala, naj ne odpirajo vrat neznancem. Skozi prikupno igro je 
mlade igralke in igralce vodila s pripovedovanjem Veronika Si-
gmund, ki ji je bila dodeljena vloga babice.  M. S./S. R.

Predstava KUD Budna vas

V okviru projekta Posavska špajza je Občina Radeče oz. na javnem 
razpisu izbrani izvajalec del, podjetje Remont d.d., v septembru le-
tošnjega leta pričel z deli na projektu Radeška tržnica. Dela na pro-
jektu, ki mora biti v celoti zaključen do konca junija naslednjega 
leta, trenutno potekajo s polno paro. Prebivalcem in prebivalkam 
Starograjske ulice ter vsem ostalim uporabnikom te ulice se za mo-
rebitne nevšečnosti iskreno opravičujemo, hkrati pa se zahvaljuje-
mo za vaše razumevanje.

Dan odprtih vrat CČN Radeče
V okviru prireditev občinskega praznika je Občina Radeče kot inve-
stitor v sodelovanju z izvajalcem del, podjetjem Riko d.o.o., 10. sep-
tembra 2014 na lokaciji nove centralne čistilne naprave v Radečah 
organizirala dan odprtih vrat. Ogleda že zgrajenega objekta, ki je tre-
nutno v fazi pridobivanja dovoljenj za pričetek poskusnega obrato-
vanja, se je udeležilo presenetljivo veliko število občank in občanov, 
ki so s strani izvajalca in investitorja prejeli obilo informacij o tehno-
loških, finančnih in ostalih aspektih projekta, ki se v okviru skupne-
ga projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje 
Save – II. faza« gradi s sredstvi evropskega Kohezijskega sklada, Re-
publike Slovenije in Občine Radeče.  

Proslava ob 100-letnici I. svetovne vojne 
Na hladen deževen dan, 11. sep-
tembra, smo se v lepem številu 
zbrali na Svibnem, kjer je Gledali-
ško društvo Radeče v sodelovanju 
z lokalnimi društvi pripravilo pro-
slavo ob obeležitvi 100. obletnice 
I. svetovne vojne. Scenarij je pri-
pravila Katja Čeč. V začetku je ob 
zvokih koračnice Pihalnega orke-
stra radeških papirničarjev povelj-
nik častne straže Slovenske vojske 
pozval zbrane praporščake k poz-
dravu. Himno in v nadaljevanju 
še dve domoljubni pesmi je zapel 
MOPZ Papirničar Jagnjenica, to-
krat  pod vodstvom Sebastijana 
Martinčiča. Z recitalom pesmi Si-
mona Gregorčiča so se predstavili 
mladi iz Kulturnega društva Svibno in Gledališkega društva Radeče. 
V kulturnem programu so sodelovali tudi domačini, Ljudski pevci iz 
Svibnega pod vodstvom Tatjane Kavšek in Ludvika Kmetiča skupaj 
z učenci Podružnične šole Svibno. Županja občine Radeče Rafaela 
Pintarič je pozdravila goste in nastopajoče ter napovedala slavno-
stnega govornika, priznanega vojaškega in vojnega zgodovinarja dr. 
Tomaža Teropšiča. Ravno on in predsednik KO ZZB NOV Radeče Blaž 
Kravogel sta podala pobudo, da se v Svibnem, pri enem najlepše 
ohranjenih spomenikov padlim v I. svetovni vojni, pripravi spomin-
ska slovesnost. Žal je bila zaradi slabega vremena proslava presta-
vljena pod šotor pri Podružnični šoli Svibno, vendar pa je bil osnov-
ni namen – spomniti na grozodejstva, ki jih je vojna povzročila, ter 
opomniti na to, da se kaj takega ne sme ponavljati – vseeno dose-
žen. V počastitev spomina na padle v vojni so predstavniki veteran-
skih organizacij, podžupan občine Radeče Janez Prešiček in pred-
sednik KS Svibno Janez Kmetič na spomenik odnesli venec in sveče. 

Po proslavi so bili zbrani povabljeni k maši zadušnici v cerkev sv. Kri-
ža na Svibnem, ki sta jo vodila domači župnik Janez Jesenc in rade-
ški župnik Miro Bergelj. 

Praporščakom, nastopajočim in vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri 
organizaciji in izvedbi spominske slovesnosti, se iskreno zahvalju-
jemo. 

Nadaljevanje del na projektu Radeška tržnica

Dr. Tomaž Teropšič
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Cerkev v Brestanici je ena iz-
med sedmih bazilik v Slove-
niji, katere gradnja se je pri-
čela v letu 1908. Zemljišče 
zanjo je darovala dobrotnica 
Ana Korban. Veličastno neo-
romansko cerkev prištevajo 
med najlepše zgodovinske sa-
kralne objekte pri nas, za ka-
terega je narisal načrt graški 
arhitekt Hans Pascher. Za nje-
no postavitev se je zavzel ta-
kratni kaplan Jože Cerjak, ki je 
zbiral denar po širšem sloven-
skem območju, pa tudi v tujini. 
Cerkev je tako dobila naziv Slo-
venski Lurd. Posvečena je bila 
2. julija 1914, na praznik Mari-
jinega obiskanja, v času, ko je 
mimo proti Dunaju peljal vlak 
s posmrtnimi ostanki v Sara-
jevu umorjenega prestolona-
slednika Franca Ferdinanda. Z 
apostolsko listino papeža Pija 

100-letnica brestaniške bazilike 

XI., ki nosi datum 8. junij 1929, 
je bila cerkev Lurške Marije v 
Brestanici, tedanjem Rajhen-
burgu, odlikovana z naslovom 
Basilica Minor in škof Andrej 
Karlin je ob tem slovesno raz-
glasil Lurško cerkev za baziliko 
ter vernikom pojasnil pomen 
tega poimenovanja. 

Zadnjo septembrsko nedeljo 
so ob obeležitvi njene 100-le-
tnice posvetitve uvodoma 
opravili molitveno uro, v ma-
šni slovesnosti pa so sodelova-
li številni vidni cerkveni dosto-
janstveniki. Mašo je zbranim 
vernikom daroval apostol-
ski nuncij v Republiki Slove-

Prihod apostolskega nuncija Juliusza Janusza v baziliko

niji, nadškof Juliusz Janusz, 
ob prisotnosti celjskega ško-
fa Stanislava Lipovška, novo-
meškega škofa Andreja Gla-
vana, murskosoboškega škofa 
Petra Štumpfa, upokojene-
ga mariborskega pomožne-
ga škofa Jožefa Smeja ter šte-
vilnih ostalih duhovnikov in 
redovnikov. Nuncij Janusz se 
je med drugim dotaknil tudi 
blaženega Slomška, ki naj bi 
po njegovih besedah ne samo 
prispeval k rasti vere, ampak 
tudi slovenske kulture in jezi-
ka. Domači župnik Jože Špes 
pa je ob zaključku bogoslužja 
še spomnil na novi oltar, ki so 
ga blagoslovili v uvod prazno-
vanja ob 100-letnici bazilike 
v juliju, v katerem imajo tudi 
Slomškovo relikvijo.  
 Marija Hrvatin, 
 foto: B. Colarič

BRESTANICA – 28. septembra je bila v brestaniški Baziliki Lurške Marije, imenovani tudi »slovenski Lurd«, 
slovesnost, s katero so počastili tako njeno 100-letnico kot tudi 15-letnico beatifikacije blaženega Antona 
Martina Slomška. Maševal je apostolski nuncij v Sloveniji Juliusz Janusz.

KRŠKO - Gasilska zveza Krško je 4. oktobra na krškem stadionu 
izvedla gasilsko tekmovanje prostovoljnih gasilskih društev ob-
čin Krško in Kostanjevica na Krki. V 71 ekipah je tekmovalo sku-
pno 627 gasilk in gasilcev, ki so se v različnih kategorijah pome-
rili v vajah s hidrantom,  raznoterosti, z vedrovko, razvrščanja, z 
ovirami ter vaji z motorno brizgalno. Tako med člani kot člani-
cami A sta zmagali ekipi iz Kostanjevice na Krki, med člani B in 
članicami B pa ekipi iz Velikega Podloga. Med ekipami mladin-
cev je zmagala ekipa Leskovec 1, v kategoriji mladink pa je zma-
go osvojila edina sodelujoča ekipa iz Velike Podloga. Med pionirji 
si je zmagovalni pokal prislužila ekipa s Senovega, med pionir-
kami pa iz Velikega Podloga. V kategoriji starejših gasilcev in ga-
silk sta zmagali ekipi iz Malega Kamna.  B. M. 

Podloški gasilci najboljši Mitja Teropšič, polkovnik 
Slovenske vojske v pokoju, je 
v brošuri na 47 straneh str-
nil delovanje območnih vete-
ranskih organizacij v občinah 
Brežice, Krško in Sevnica vse 
od ustanovitve v letu 1993 da-
lje, kateremu je tri leta kasneje 
sledila še ustanovitev koordi-
nacijskega Pokrajinskega od-
bora ZVVS Posavje. Ob usta-
novitvi je posavsko združenje 
štelo okoli 340 članov, danes 
pa jih je dobrih 1.500. V 20 le-
tih so v pokrajinskem odbo-
ru z Občino Brežice postavili 
na lokacijah, kjer so poteka-
li leta 1991 ključni boji v bran 
osamosvojene države Sloveni-
je, dva spomenika: v Rigoncah 
(1993) je posvečen boju In-
tervencijskega voda TO Breži-
ce z oklepno enoto JLA ter na 
Prilipah (1996) boju 110. ju-
rišnega odreda TO Brežice z 
oklepno enoto JLA, v sodelo-
vanju s krškim združenjem pa 
v letu 2005 spomenik na Zalo-

20 let v skrbi za domovino
BRESTANICA - V Pokrajinskem odboru Združenja veteranov vojne za Slovenijo Posavje so z  brošuro »V skr-
bi za domovino! - 20 let vojnih veteranov 91' Posavja« obeležili jubilej delovanja. Avtor Mitja Teropšič in 
predsednik združenja Rudi Smodič sta jo predstavila 26. septembra na gradu Rajhenburg. 

kah, posvečen boju TO z okle-
pno mehanizirano enoto JLA. 
Ob tem so v območnih zdru-
ženjih s 27 spominskimi obe-
ležji označili tudi vse lokacije 
po Posavju, ki so v osamosvo-
jitvenih procesih ali dneh voj-
ne služile kot skrivne lokacije 
hrambe orožja, streliva, povelj-
niška ter vadbena mesta. 

Teropšič je še izpostavil, da je 
veterane vsa leta povezoval 
ponos, da so obranili domovi-
no, domoljubje, želja po mir-
ni in socialno pravični državi, 
žal pa so domala vsa ta hote-
nja politični voditelji države že 
zapravili, saj je danes domovi-
na razdeljena »na naše in vaše, 
ki se menjujejo na oblasti gle-
de na rezultate volitev, za  na-

rod, domovino pa jim je malo 
mar«. Zaključil je, da je brošura 
o tvornem posavskih vetera-
nov, ki so jo prejele tudi posa-
vske knjižnice in izobraževal-
ne ustanove, hkrati vsebinski 
in fotografsko dokumentiran 
odgovor v letu 2011 ustano-
vljenemu še enemu veteran-
skemu združenju (Združenju 
za vrednote slovenske osamo-
svojitve, op. p.), v katerem si 
prizadevajo zmanjšati njihov 
pomen, razbiti enotnost vete-
ranskih organizacij in si pri-
svojiti zasluge pri osamosvo-
jitve države. Po predstavitvi 
brošure je na brestaniškem 
gradu v organizaciji ZVVS Po-
savje in Policijskega veteran-
skega društva Sever Posavje 
potekal še koncert domoljub-
nih pesmi »Bodi zdrava, do-
movina«, skupno 17 pesmi pa 
so zapeli Moški zbor Svobo-
da Brestanica in Etno skupi-
na Nojek.
 Bojana Mavsar

Vodstva posavskih združenj, spredaj (z leve) avtor Mitja Te-
ropšič in predsednik Rudi Smodič 

PIŠECE - V Pišecah se je 2. ok-
tobra odvijal strokovno in kul-
turno obarvan jubilejni 20. 
Pleteršnikov dan. Že zjutraj je 
Pleteršnikova domačija odprla 
vrata šolski mladini in ostalim 
gostom, ki so si z zanimanjem 
ogledali muzejsko predstavi-
tev o življenju in delu našega 
velikega slovarnika. Dogaja-
nje se je nato preselilo v kul-
turno dvorano v središču vasi. 
Najprej je v organizaciji OŠ Ma-
ksa Pleteršnika Pišece potekal 
kviz znanja o življenju in delu 
Maksa Pleteršnika, v katerem 
so se pomerili osnovnošolci 

Jubilejni 20. Pleteršnikov dan
brežiških šol, za kulturni pro-
gram pa je poskrbela Gimnazi-
ja Brežice. Vsi so se dobro od-
rezali, kot najboljša ekipa pa si 
je  nagrado prislužila OŠ Veli-
ka Dolina. 
Osrednji del strokovnega do-
gajanja pa je bila okrogla miza 
o slovenskem slovaropisju in 
aktualnih dogajanjih v njem. V 
organizaciji Filozofske fakul-
tete Univerze v Mariboru jo je 
vodil dekan dr. Marko Jesen-
šek, udeležili pa so se je pro-
fesorji-slovenisti vseh treh slo-
venskih univerz in Instituta za 
slovenski jezik Frana Ramovša 

ZRC pri SAZU Slovenije. Leto-
šnja jubilejna dvajseta prire-
ditev pa je bila še posebej slo-
vesna. Kulturni program  so 
v sklepnem delu Pleteršniko-
vega dneva pripravili pišeški 
šolarji, ŽPZ KD Orlica Pišece, 
recitator Peter Kirič in Pleter-
šnikovi pevci. Prek 300 obisko-
valcev Pleteršnikovega dneva 
dokazuje, kako pomembna je 
Pleteršnikova zapuščina za 
slovenski narod in slovenšči-
no – naš materni jezik.
Društvo za varovanje mater-
nega jezika, naravne in kul-
turne dediščine "Maks Pleter-

šnik" Pišece (krajše Društvo 
Pleteršnikova domačija) si v 
rojstnem kraju avtorja prvega 
znanstvenega slovensko-nem-
škega slovarja iz leta 1894 z ra-
znovrstnimi dejavnostmi že 
20 let prizadeva za ohranjanje 
imena in dela velikega slovaro-
pisca. Dnevi Maksa Pleteršni-
ka so v dvajsetih letih posta-
li najpomembnejše slovensko 
in ugledno mednarodno sreča-
nje leksikologov, Pišece pa so 
po zaslugi tega srečanja posta-
le središče slovenskega leksi-
kografskega raziskovanja. 
 Martin Dušič

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V Centru Sonček Krško, ki deluje na 
Ulici MDB v Leskovcu, so 1. oktobra, ob svetovnem dnevu ce-
rebralne paralize pripravili dan odprtih vrat in krajšo priredi-
tev, na kateri so predstavili svoje dejavnosti. Kot je povedala vod-
ja krškega Sončka Tanja Kavčič, je bilo geslo letošnjega dneva 
cerebralne paralize »Zaživimo skupaj«, zato so obiskovalce po-
vabili k sodelovanju tudi s tem, da so pripravili plakat, na kate-
rem so lahko opisali težave pri vključevanju v družbo in pred-
loge možnih rešitev. V Sončkovem varstveno delovnem centru, 
enem od enajstih v okviru Zveze Sonček, imajo sicer sedem vsa-
kodnevnih uporabnikov, za katere skrbita dva zaposlena, poma-
gajo pa si tudi z javnim delom, družine, v katerih živijo osebe s 
cerebralno paralizo, pa se združujejo v Društvu Sonček Posav-
je. Zbrane na prireditvi so nagovorili tudi predstavniki ustanov, 
s katerimi sodelujejo v Centru Sonček – Valvasorjeva knjižnica, 
Zdravstveni dom in Glasbena šola Krško ter Zavod KNOF, varo-
vanci pa so pripravili glasbeno-pevski program, ki ga je dopol-
nila še step plesalka Sara Jurkas Omerzo. P. P.

V Centru Sonček odprli vrata

Vodja Centra Sonček Krško Tanja Kavčič (levo) in uporabni-
ki, si so povezovali program prireditve
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več kot 100 stojnic s kvalitetno EKO 
in rokodelsko ponudbo
več kot 200 nastopajočih
strokovna predavanja
izobraževalne predstavitve
družabne igre in program za otroke
fotografski ex-tempore
športne aktivnosti
razstave
večerno druženje z ansamblom 
Igor in Zlati zvoki in promocija himne 
Kozjanskemu jabolku

Predpostavka vaje v OŠ Bre-
žice je bila jedrska nesreča v 
NEK, ki ima za posledico izpust 
radioaktivnih snovi v ozračje. 
Scenarij vaje je med drugim 
predvideval, da ravnateljica 
Marija Lubšina Novak akti-
vira šolska načrta razdelitve 
tablet kalijevega jodida ter za-
ščite in reševanja ob jedrski ali 
radiološki nesreči v OŠ Breži-
ce (v resnici sta še v pripravi), 
da poveljnica CZ OŠ Brežice in 
odgovorna oseba za razdelje-
vanje tablet Vesna Babnik po 
zvočniku naroči, da se zaradi 
jedrske nesreče nemudoma 
zaprejo vsa okna in vsi poča-
kajo v razredih, da se jim do-
stavijo tablete, da jih otroci za-
užijejo in vsakemu od njih na 
zapestje zapišejo KJ (tega niso 

Idejni oče pred štirimi leti 
vzpostavljenega sodelova-
nja med ŠC Krško-Sevnica ter 
družbo GEN energija, ravna-
telj krške Srednje poklicne in 
strokovne šole Jože Pavlovič, 
je poudaril, da ga nadvse raz-
veseljuje dejstvo, da projekt iz 
leta v leto prinaša nove rezul-
tate in izume mladih udeležen-
cev ter da se dogodka udeleži 
vse več obiskovalcev. Izposta-
vil je mednarodni projekt Leo-
nardo da Vinci, ki na ŠC Krško-
-Sevnica poteka že od jeseni, 
v sodelovanju s šolami iz več 
držav pa dijaki izdelujejo e-li-
teraturo in načrtujejo izdelke 
na večosnih CNC strojih. Prav 
tako je bil poudarek letošnje 
prireditve na predstavitvi mo-
dela HE na spodnji Savi, dela 
treh profesorjev krške srednje 
šole, izdelavi računalniške si-
mulacije Energetska mešani-
ca, nagrajeni mobilni aplikaciji 
dijaka šole, verižnem eksperi-
mentu, kemijskem šovu in na-
ravoslovni delavnici, v katerih 

Tehnogeniji četrtič v GEN-u
KRŠKO - V družbi GEN energija se je 4. oktobra že četrto leto zvrstila prireditev »Tehnogenij si ti – tehno-
genij svet vrti«, na kateri so izdelke s področja tehnike in naravoslovja predstavili dijaki ŠC Krško-Sevnica, 
učenci  osnovnih šol, študentje fakultet za strojništvo in energetiko ter domača tehniška društva.

so sodelovali OŠ Jurija Dalmati-
na Krško, OŠ Boštanj in OŠ Sava 
Kladnika Sevnica, nekdanji di-
jaki krškega šolskega centra, 
danes pa študentje mariborske 
univerze, so na ogled pripeljali 
študentsko formulo, obiskoval-
ce pa je nadvse pritegnil tudi 
solarni električni avtomobil, 
ki so ga predstavili dijaki Sre-
dnje tehniške šole iz Siska ipd.

Nad prireditvijo, sodelovanjem 
in obiskom je izrazil zadovolj-
stvo tudi direktor družbe GEN 
energija Martin Novšak, ki je 
izpostavil, da so že vidni rezul-
tati dobrega sodelovanja, ki se 
kaže tudi na večjem vpisu di-
jakov v programe krške tehni-
ške šole, kar je tudi namen pro-
jekta, in sicer  širjenje interesa 
in znanj na mlajše generacije, 

katere želijo tudi na ta način 
spodbuditi k študiju tehniških 
in naravoslovnih ved, »saj je 
prihodnost Slovenije in pred-
nost Evrope, da ima znanje 
na področjih, ki jih lahko tudi 
uspešno izvozi«. Vse prisotne 
so pozdravili tudi krški župan 
mag. Miran Stanko, direkto-
rica ŠC Krško-Sevnica Alen-
ka Žuraj Balog in dr. Slavica 
Černoša z Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport, ki 
je med drugim dejala, da je na-
loga pristojnega ministrstva, 
da spodbuja sodelovanje med 
gospodarstvom ter šolstvom, 
sodelovanje med GEN-om 
in šolskim centrom, drugim 
vključenim izobraževalnim 
institucijam pa lahko služi za 
zgled, saj se tako v družbi kot 
šolskem centru zavedajo, da 
je mogoče le s strokovnim po-
klicnim izobraževanjem sledi-
ti hitrim tehnološkim in druž-
benim spremembam.

 Bojana Mavsar 

V velikem številu so si obiskovalci, še sploh pa »tehnogeniji« 
iz drugih držav, z zanimanjem ogledali multimedijski cen-
ter Svet energije.

Civilna zaščita izvedla vaji
BREŽICE, DOBENO – Civilna zaščita občine Brežice je 16. in 20. septembra organizirala dve občinski vaji, in 
sicer so prvo naslovili »Jedrska nesreča v Nuklearni elektrarni Krško 2014«, drugo pa »Iskanje pogrešanih 
oseb v gozdu 2014«. Prva je potekala v OŠ Brežice, druga pa v gozdu pri naselju Dobeno.

izvedli) ter da se izvede evaku-
acija otrok iz šole. Namestnik 
poveljnika CZ Roman Zakšek 
se je nato odpravil še do Splo-
šne bolnišnice Brežice in pro-

sil vratarja, da mu pokaže na-
vodila za ravnanje ob prihodu 
pripadnika CZ občine Brežice 
zaradi dviga tablet in da ga od-
govorna oseba odpelje do pro-

stora, kjer se tablete hranijo. S 
tem pa se je vaja zaključila.

Predpostavka druge vaje je 
bila iskanje dveh pogrešanih 
oseb, od katerih je ena ob nabi-
ranju gob padla v kraško bre-
zno v gozdu, druga pa se je v 
gozdu ob iskanju pomoči izgu-
bila in poškodovala. Še posebej 
zanimivo je bilo ob iskanju po-
grešanih s psi preveriti delo-
vanje radijskih zvez med po-
vršjem in podzemljem kraške 
jame »Brezno v dobenskih La-
zah« ob izvleku ponesrečenca 
na površje ter delovanje radij-
skih zvez med letalom v zraku, 
ki bo iskalo pogrešano osebo, 
in terenskim Občinskim šta-
bom CZ Brežice.  R. Retelj, 
 foto: Sanja Hribar

Med prenosom ponesrečenca iz kraškega brezna

DAN ODPRTIH VRAT 
AGENCIJE ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE 

Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO), Celovška 182, 
Ljubljana, vabi na dan odprtih vrat, ki bo

v soboto, 18. oktobra 2014, od 10.00 do 16.00 ure
v Infocentru in Centralnem skladišču 

radioaktivnih odpadkov Brinje 40, Dol pri Ljubljani.

Program: 
• ob 10.00 uri: Predstavitev rezultatov in načrtov 

ARAO; dr. Tomaž Žagar, direktor 
• ob 10.30 uri: predavanje Atom, aktivnost in človek; 

dr. Metka Kralj, ARAO
• ob 11.00 in ponovitve ob 12.00 in 14.00 uri: 

predavanje Kaj je radioaktivnost? s poskusi z viri 
sevanja; Radko Istenič, IJS

• ob vsaki polni uri (z začetkom ob 11.00 in zadnjim 
ogledom ob 15.00) ogled Centralnega skladišča 
radioaktivnih odpadkov 

• ob 13.00 in 15.00 uri voden ogled razstave o 
ravnanju z radioaktivnimi odpadki, sicer pa od 10.00 
do 16.00 ure prost ogled razstave

Dodatne informacije vsak delovni dan na tel.: 01/ 236 32 35. 
Vljudno vabimo tudi k ogledu naše spletne strani 

http://www.arao.si/.

BREŽICE – Posavski muzej je v sobotnem dopoldnevu 4. oktobra 
priredil sejem rokodelskih znanj. Na dvorišču gradu se je zbra-
lo 63 rokodelcev iz domače občine, bližnjih in še nekoliko odda-
ljenih slovenskih krajev. Pripravili so pravo pašo za oči, od zares 
starih rokodelskih znanj, kot je predenje volne, do pletenja kit 
iz slame, pirhov drsank, rož iz papirja do ročno izdelanih pred-
metov iz vinske trte, umetniških lončenih izdelkov, vrhunskih 
aranžmajev in šopkov iz suhega cvetja, raznega pletiva in obla-
čil. Ženski del obiskovalcev so privabljali unikatni izdelki razno-
vrstnega nakita, sladokusce medeni in nekateri mesni izdelki, 
kužki in muce so bili lahko obdarjeni z unikatnimi ovratnicami. 
V enem stavku: ustvarjena dela dobrih domišljij in vztrajnosti 
pridnih rok. V muzeju so hkrati poskrbeli za voden ogled muze-
ja, potekala je tudi delavnica »Glina in voda z roko v roki«, ljud-
ski pevci iz brežiške občine pa so skupnemu druženju poklonili 
ljudske napeve. N. J. S.

Sejem rokodelskih znanj

Pletenje kit iz slame za slamnike so prikazale članice KUD 
Fran Maselj Podlimbarski Krašnja iz občine Lukovica.

RAZBOR – Zadnjo soboto v letošnjem septembru se je gledališka 
skupina Razbor pod odrom, ki deluje dobra štiri leta, predstavila 
v domu krajanov z mladinsko predstavo »To je za znoret«. »V do-
bri uri smo nasmejali občinstvo s šalami na račun učiteljev, starše 
pa smo spomnili, da smo vsak dan večji in polni znanja o tem in 
onem, skozi leta odraščanja pa smo se popeljali z vesoljsko lad-
jo. Pristali smo na istem odru, ob vzletni stezi pod odrom pa nas 
je pričakal predsednik KŠTD Blaž Jurko z brezplačno kepico sla-
doleda za vse prisotne v dvorani. Si lahko zamislite boljše dru-
ženje in še boljši zaključek predstave?« je v sporočilu zapisala 
režiserka predstave Mojca M. Jenčič Petrovčič ter povabila na 
ponovitev v mesecu novembru.  S. R. 

Uprizorili mladinsko predstavo
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Najava javnega poziva za vključitev v operacijo Podjetno v 
svet podjetništva 2014 – Posavska regija

Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila javni poziv za vključitev 
3. skupine udeležencev v operacijo 

Podjetno v svet podjetništva 2014 za Posavsko regijo
(Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, 

Občina Sevnica in Občina Radeče). 

Ciljna skupina za vključitev so osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv 
in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skla-
du z določili javnega poziva.

Kandidati, vključeni v operacijo, bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podje-
tniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposli-
tve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslov-
ni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki 
bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadome-
stila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v 
operacijo vključili decembra. V operacijo bo vključenih deset oseb.

Predstavitev javnega poziva bo potekala v okviru Dneva odprtih vrat  
Zavoda RS za zaposlovanje v četrtek, 23. oktobra 2014, in sicer:
• ob 9.30 na Uradu za delo Brežice (Černelčeva 3a, Brežice),
• ob 11.30 na Uradu za delo Krško (Dalmatinova 8, Krško).

Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje in na straneh Za-
voda za zaposlovanje RS. Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani (Podjetno v svet 
podjetništva – Posavska regija) in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje (www.
rra-posavje.si), lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, 
Krško, tel. 07 488 10 40; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Jure Tičar, koordinator pro-
jekta, Nejc Pozvek, koordinator projekta, mag. Nataša Šerbec, notranja mentorica, Nataša Šter-
ban Bezjak, vodja projekta.

PROIZVODNJA – SEPTEMBER 2014

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – SEPTEMBER 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 KOEL 19 - 82 400 5 100 0 2

PB5 KOEL 4 - 102 400 4 100 0 2

PB5 ZP 0 - 101 300 0 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
778.200 21 25

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

KRŠKO - Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu 
(NAKVIS) je 18. septembra na podlagi pozitivnega evalvacijske-
ga poročila skupine strokovnjakov sprejel odločbo o podaljša-
nju akreditacije visokošolskega strokovnega in univerzitetnega 
študijskega programa prve stopnje Energetika ter magistrske-
ga študijskega programa druge stopnje Energetika na Fakulte-
ti za energetiko za naslednjih sedem let, so sporočili s fakultete. 
Tričlanska skupina strokovnjakov je pogoje za podaljšanje akre-
ditacije preverila tudi na obisku fakultete 13. maja, v skupnem 
evalvacijskem poročilu pa je ugotovila, da Fakulteta za energeti-
ko izpolnjuje vse pogoje z vseh področij presoje, ki zajemajo vpe-
tost v okolje, delovanje visokošolskega zavoda, pogoje v zvezi s 
kadri in študenti, materialne pogoje in pogoje s področja zago-
tavljanja kakovosti, kot ustrezno pa ocenjuje tudi organizacijo in 
izvedbo študija. Predlagala pa je tudi priporočila za izboljšanje, 
ki jih bo fakulteta upoštevala pri svojem bodočem delu. 
 Vir: FE Krško

Podaljšali akreditacije programov 
Fakultete za energetiko

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 

1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

LJUBLJANA - Katastrofalne poplave so septembra zajele tudi ob-
čini Šentjernej in Kostanjevica na Krki, kjer so prostovoljni gasil-
ci PGD Šentjernej in PGE Krško izčrpali vodo iz objektov, izkopali 
jarke in preusmerili tok vode stran od objektov ali kako drugače 
pomagali občanom v nesrečah. Družba Butan plin je priskočila na 
pomoč ter Gasilski zvezi Šentjernej in Gasilski zvezi Krško poda-
rila skupno 1.000 kg utekočinjenega naftnega plina, ki ga bodo 
porabili za reševanje najbolj prizadetih območij.  
 Vir: Butan plin

Dobrodelna donacija Butan plina

PEUGEOT 308 & 308 SW

PEUGEOT 308 in 308 SW

1€
ZA

KASKO

119€/MESZA SAMO
NAPRAVOZ NAVIGACIJSKO

www.peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,1 do 7,8 l/100 km. Izpuh CO2: od 82 do 180 g/km. Emisijska stopnja: EURO 5 
in EURO 6. Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0086 do 0,175 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 
do 0,00179 g/km. Število delcev: od 0,01 do 2,66. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 308 Active – mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 119 EUR pri 42,30 % pologu in ročnosti 36 mesecev; zadnji obrok 35 % 
od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 17. 09. 2014 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stroški odobritve fi nanciranja znašajo 0 %;  skupna letna obrestna mera je 0 %; fi nancirana vrednost 
10.885 EUR; skupni znesek za plačilo 18.865 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 4 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 60.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča avtomobilski kasko 
zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice in da stranki z neustrezno boniteto brez obrazložitve odkloni sklenitev pogodbe. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

PSC PAIČ d.o.o., Krška vas 28E, 8262 Krška vas, tel. 07 495 90 59

PSC PAIC.indd   1 10/1/14   11:29 AM

Naslednji konec tedna bodo 
Brežice zaživele v utripu, po 
kakršnem so bile nekdaj zna-
ne. Ko je mesto vrvelo od pro-
dajalcev, kupcev, barantanj in 
dobrih kupčij. Že četrti sejem 
POK in tretji v organizaciji Za-
voda za podjetništvo, turizem 
in mladino prinaša tudi nekaj 
novosti, med katerimi je goto-
vo najbolj zanimiv poseben del 
sejma z imenom „Ulica obrtni-
kov“. Na tem delu sejma bodo 
obiskovalci povabljeni k raz-
misleku o močnih obrteh ne-
koč in kako le-te danes živijo 
v prenovljeni izvedbi. Na „Uli-
ci obrtnikov“ bo veliko doga-
janja za vse generacije, saj bo 
potekal prikaz starih obrti in 
posebne tematske otroške de-
lavnice, ki jih bo vodila ekipa 
Mladinskega centra Brežice. 

In katere bodo še novosti leto-
šnjega sejma? Karl Vertovšek 
iz Podjetniškega centra zavoda 
ZPTM je dodal: „Kot še dodatne 
letošnje novosti bi morda ome-
nili sejemsko ploščad z najbolj-
šo POK kavico, posebno vinsko 
klet z vodenimi degustacijami 
in zabavne kmečke igre. Si-
cer pa dogajanja sploh ne bo 
manjkalo. Od otvoritve bo ves 
čas živahno na prireditvenem 
odru, nastopale bodo osnov-
ne šole, simpatična bo pred-

Brežice bodo zaživele s sejmom
BREŽICE – Te dni v živahnem vzdušju potekajo še zadnje priprave na največji sejem za podjetnike, obrtni-
ke in kmetijstvo v Posavju. Na sejmu POK 2014 se bo v petek, 17., in soboto, 18. oktobra, na uveljavljeni lo-
kaciji v Športni dvorani Brežice obiskovalcem predstavljalo okoli 100 razstavljavcev.

stava za otroke „Gvido bi rad 
postal klovn“, imamo pa tudi 
že v petek resnejše, poslovne 
teme, recimo ob 13.10 okro-
glo mizo z naslovom Učinko-
vit nastop na trgu delovne sile. 
Na njej bodo sodelovali podje-
tniki in Zavod RS za zaposlova-
nje, Območna služba Sevnica, 
svoje poglede bodo predstavi-
li Aleksander Gajski iz Kovi-
sa d.o.o., Marjan Cvetkovič iz 
Term Paradiso, Rudolf Deržič 
iz Ključavničarstva Deržič, Pa-
tricia Čular, Saša Mohorko in 
Andrej Mihelin.“ 

Petkov dan se bo prevesil v 
večer z nastopom kantavtorja 

Petra Dirnbeka, sobotno ju-
tro pa bo prineslo sobotni živ 
žav, tradicionalno kuhanje go-
lažev krajevnih skupnosti in 
društev ter znova nekaj malo 
drugačnega, kot pojasni Verto-
všek: „Sobota prinaša tudi na-
stop čarodeja Sam Sebastiana, 
kar je atraktivno tako za otro-
ke kot odrasle, imeli pa boste 
priložnost tudi na primer vi-
deti modno revijo reciklira-
nih oblačil.“ Sobotni popoldan 
bo v znamenju nastopov an-
samblov, za tiste, ki jih bo za-
nimal izobraževalni program, 
pa se bo našlo vse od izobra-
ževanj o začimbah do predsta-
vitev dobrih praks na podro-

čju spletnih strani, povezanih 
s turizmom.

Za naprej organizatorji menda 
že razmišljajo o še ustreznej-
ši lokaciji sejma, ki bi omogo-
čala takšne kapacitete, da bi 
se na sejem lahko prijavilo še 
več razstavljavcev, tako tistih, 
ki razstavljajo v notranjih pro-
storih, kakor tistih, ki bi želeli 
imeti večje zunanje razstavne 
površine. Vstop na Podjetni-
ško-obrtni in kmetijski sejem 
2014 je tudi letos brezplačen, 
kam in kdaj pa naj vas zane-
se korak in kateri del dogaja-
nja vas bo najbolj pritegnil, pa 
lahko ugotovite ob pogledu po-
drobnejšega programa sejma 
tudi v tokratni številki časo-
pisa na strani 27. Prijetna se-
jemska srečanja in dobre na-
kupe želimo.
 Maruša Mavsar

Utrinek z lanskega sejma POK
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Gremo na tržnico

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

PONUDBA DELAVSKE HRANILNICE JE NAMENJENA 

KMETOVALCEM

•	najugodnejše	poslovanje	z	OR	na	slovenskem	bančnem	trgu,	ki	se	
kaže	v	najnižji	ceni	vseh	plačilnih	storitev,	nekaj	storitev	pa	je	tudi	
brez	provizij	(dvigi	na	bankomatih	...),

•		dve	leti	brez	stroškov	vodenja	novo	odprtega	osebnega	računa,	
potem	pa	je	strošek	1,00	EUR	(20%	nižje	od	veljavne	tarife	DH),

•		plačevanje	položnic	samo	30	centov,

•		plačila	z	bančno	kartico	Mastercard	z	odlogom	plačil	in	možnostjo	
nakupa	na	obroke	do	12	mesecev,

•		MasterCard	kartico	prvo	leto	brez	nadomestila,	nato	10	EUR	letno,

•		zelo	ugodne	kredite:

-	kredite	do	10	let	z	obrestno	mero	
od 6M euribor + 2,90 %,

-	kredite	do	20	let	z	obrestno	mero	
od 6M euribor + 3,30 %,

-	kredite	do	30	let	z	obrestno	mero	
od 6M euribor + 3,80 %,

-	vse	kredite	brez	stroškov	
odobritve,	

-	zavarovanje	kreditov	urejamo	s	
hipoteko	in	poroštvom,

-	mesečni	stroški	vodenja	kredita	so	1,50	EUR,

•		ugodne	dijaške	in	študentske	kredite	za	šolanje	otrok	kmetov,	z	
odlogom	vračanja	kreditov	za	čas	šolanja,

•		ugodnejše	varčevalne	obrestne	mere	za	0,30	odstotne	točke	od	
rednih	veljavnih	obrestnih	mer	hranilnice	za	depozite,

•		ugodno	5,0%	pokojninsko	varčevanje	v	hranilnici,	za	kmete	in	
njihove	družinske	člane.

ODLOČITEV JE NA VAŠI STRANI, PRIČAKUJEMO VAS  
V NAŠIH POSLOVNIH ENOTAH:

Brežice,	Cesta	prvih	borcev	9,	tel.:	07	620	05	00,
Novo	mesto,	Glavni	trg	10,	tel.:	07	620	54	30,	 
vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.

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

HRANILNICA NUDI KMETOM, KI ODPREJO RAČUN ZA REDNE 
PRILIVE NASLEDNJE UGODNOSTI:

Kristjan Nečemer s.p.
Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem

Tel.: 041 705 918 - www.necemer.com

Obnovljene in lično urejene tržnice v vseh šestih posavskih 
tržnicah bodo zaživele le, če bodo kupci zaupali ponudnikom. 
Zato imate ponudniki enkratno priložnost, da na brezplačnih 
usposabljanjih pridobite nova znanja, ki vam bodo pri 
neposredni prodaji v pomoč. 

Usposabljanja se bodo izvajala v več terminih, vse od letošnjega 
oktobra do marca prihodnje leto, in sicer po naslednjih 
vsebinskih sklopih:

1. PRIDELAVA IN PRODAJA PRIMARNIH PRIDELKOV RASTLINSKE 
PRIDELAVE

2. PRIDELAVA IN PRODAJA PRIMARNIH IN PREDELANIH 
ŽIVALSKIH PROIZVODOV

3. PREDELAVA IN PRODAJA ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA 
(sadje, zelenjava)

4. PREDELAVA IN PRODAJA ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA  
(žita, peka, olja, krompir, zelišča, začimbe, gozdni sadeži …).

V mesecu oktobru bo izveden prvi sklop BREZPLAČNIH 
izobraževanj in usposabljanj, in sicer s področja PRIDELAVE 
IN PRODAJE PRIMARNIH IN PREDELANIH (sadje, zelenjava) 
KMETIJSKIH PROIZVODOV RASTLINSKEGA IZVORA.

Vsebina brezplačnih izobraževanj 
od 20. do 27. oktobra 2014:

 - kako pravilno registrirati dejavnost,  
 - kako zagotoviti varno hrano v primarni kmetijski 

pridelavi in pri predelavi živil rastlinskega izvora - sadje, 
zelenjava (razjasnitev pojmov, načinov vodenja evidenc 
in zagotavljanje sledljivosti: navzkrižna skladnost, HACCP, 
Smernice dobre higienske prakse), 

 - kako pravilno označimo pridelke in živila, ki jih 
prodajamo, 

 - kako pravilno voditi evidence in račune, kadar prodajamo 
na tržnici, in več tudi o tem,

 - kako urediti stojnico in zakaj je pravilen pristop 
prodajalca do kupca pomemben za uspešnost prodaje. 

Po zaključenem izobraževanju bodo udeleženci obveščeni 
o izvedbi in lokaciji praktičnih usposabljanj na kmetijah, 
kjer bo predstavljeno, kaj je predmet kontrole na kmetiji. Število 
usposabljanj na kmetijah bo odvisno tudi od zainteresiranosti 
udeležencev za ta del izvedbe izobraževanj in usposabljanj. 

Brezplačna izobraževanja za obstoječe 
in zainteresirane nove ponudnike na 

posavskih tržnicah bodo:

 - v Brežicah, 20.10.2014, v sejni sobi Kmečke zadruge 
Brežice, Pod obzidjem 39, 

 - v Krškem, 22.10.2014, v sejni sobi Gasilskega doma Krško, 
Bohoričeva ul. 18, 

 - v Sevnici, 27.10.2014, v Trški dvorani na Občini Sevnica, 
Glavni trg 19a.

Zainteresiranim so za več informacij o brezplačnih 
izobraževanjih na voljo svetovalke na pristojnih Kmetijskih 
svetovalnih službah, in sicer:

 - v Brežicah ga. Milena Rožman na tel. štev. 07/49-61-165, 
 - v Krškem ga. Nuša Kunej na tel. štev. 07/ 49-02-210 in 
 - v Sevnici ga. Elena Zaman-Šatej na tel. štev. 07/ 81-41-725.

Izobraževanje na območju občine Bistrica ob Sotli bo v 
prvem tednu v novembru, datum bomo sporočili v prihodnji 
številki Posavskega obzornika, ki bo izšla 23.10.2014.

 Svetovalke KGZS-Zavod Novo mesto

Vsem zainteresiranim sta za dodatne informacije na voljo vodja 
projekta Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah Darja 
Planinc in koordinatorka projekta Liljana Omerzu, na sedežu LAS 
Posavje, CKŽ 2, v Krškem, na tel. 07 488 10 43 ali e-naslovu: 
las.posavje@rra-posavje.si.

Kaj vse moramo vedeti, ko se odločimo za prodajo na tržnici 

Brezplačno usposabljanje za 
obstoječe in nove ponudnike 

na posavskih tržnicah 
V okviru projekta Gremo na tržnico, ki je sofinanciran s pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, osi LEADER, želimo z nizom brezplačnih izobraževanj in usposabljanj pri 
čim več ponudnikih doseči, da bodo ti ustrezno registrirani in usposobljeni za neposredno prodajo. 

POSAVJE - Kmetijsko 
gozdarski zavod Novo 
mesto je izdal odločbe, 
s katerimi se v vinoro-
dnem okolišu Dolenj-
ska dovoli obogatitev 
(dosladkanje) drozge ali 
mošta letnika 2014, ob 
upoštevanju predvide-
ne kakovostne stopnje 
vina, za 2 % vol., in sicer 
za sorte portugalka, zweigelt, kerner, modri pinot, kraljevina, 
laški rizling, modra frankinja, rumeni plavec in žametovka, pri 
sortah beli pinot, sivi pinot, chardonnay in sauvignon pa oboga-
titev za 1 % vol. V vinorodnem okolišu Bizeljsko - Sremič se do-
voli dosladkanje, ob upoštevanju predvidene kakovostne stopnje 
vina, za 1 % vol., in sicer za sorte rizvanec, traminec, beli pinot, 
modri pinot, sivi pinot, chardonnay, sauvignon, kerner in rume-
ni muškat, dosladkanje za 2 % vol. pa za sorte kraljevina, laški 
rizling, rumeni plavec, renski rizling, šipon, modra frankinja in 
žametovka.  Vir: UE Krško

Dovolili dosladkanje mošta
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V podjetju HPG Brežice d.o.o. novim izzivom na področju poljedel-
stva, ki je naša osnovna kmetijska dejavnost, široko odpiramo vra-
ta. Na 400 hektarjev skupnih površin, ki jih obdelujemo, kmetujemo 
po načelih za integrirano pridelavo, to pomeni, da veliko pozornost 
posvečamo kolobarju, izbiramo odporne sorte rastlin, uravnoteženo 
izvajamo agrotehnične ukrepe, pri gnojenju in uporabi drugih sno-
vi pa smo pozorni, da jih zagotavljamo v minimalnih količinah, ki so 
potrebne za zdravo rast in razvoj rastlin.

Razvijamo nova znanja

Nove zahteve in padanje cen na svetovnem trgu so nas pripelja-
le do ugotovitve, da je bolje, da svoj razvoj usmerjamo v pridelavo 
novih kultur, tudi takšnih, ki so za pridelavo bolj zahtevne. Vse bolj 
pa smo odločeni, da se bomo razvijali v smeri zagotavljanja višje 
kakovosti naših pridelkov in ne bomo stremeli k večanju količin ter 
s tem povzročali negativne vplive na okolje, pove direktor podje-
tja Nikola Marković. 

V letu 2013 smo prvič pridelovali sojo 

Glede na podatek Statističnega urada RS, da v Sloveniji uvozimo kar 
70 % beljakovinskih rastlin, smo se v letu 2013 prvič odločili za pro-
izvodnjo soje. V tem letu smo v Sloveniji sojo sejali na 103 kmetij-
skih gospodarstvih, na skupni površini 200 hektarjev. Od tega pred-
stavljajo posevki podjetja HPG Brežice d.o.o. kar 27 hektarjev, to je 
dobrih 13 % celotne proizvodnje soje v Sloveniji. Vsekakor pa proi-
zvodnja soje sodi med tehnološko bolj zahtevne kmetijske kulture, 
saj je potrebna posebna pazljivost že pri izboru tal, sestavi pravil-

nega kolobarja, predvsem pa je potrebno veliko skrbi posvečati va-
rovanju posevka pred pleveli. Naša prizadevanja k bolj trajnemu in 
inovativnemu kmetijstvu je prepoznala tudi Gospodarska zbornica 
Slovenije in tehnologu Rudiju Rajteriču dodelila bronasto prizna-
nje za inovacijo – pridelava soje. V letu 2014 smo svojo proizvodnjo 
nadgradili še s proizvodnjo semenske soje, celotna površina posev-
ka soje pa v letu 2014 znaša dobrih 35 hektarjev. Ta podatek nas 
prišteva k največjim pridelovalcem soje v Sloveniji. Kljub temu pa 
je samooskrba s sojo v Sloveniji in tudi v Evropi zanemarljiva. Veči-
na se je uvozi iz Južne Amerike.

Smo proizvajalec Podonavske soje

Da bi se zmanjšala odvisnost Evrope od uvoza beljakovinskih rastlin 
in da bi se pri tem povečala proizvodnja soje, kot najpomembnejše 
beljakovinske rastline, so države podonavskega bazena podpisale 

deklaracijo in oblikovale standard »Danube soya«  v lasti združenja 
»Danube soya Association« s sedežem na Dunaju, ki združuje pride-
lovalce in predelovalce soje na področju reke Donave in njenih pri-
tokov. V podjetju HPG Brežice d.o.o. smo se s svojo proizvodnjo prvi 
v Sloveniji pridružili temu zdru-
ženju in pridobili certifikat za 
proizvodnjo Podonavske soje. S 
tem certifikatom zagotavljamo, 
da pridelujemo sojo brez gen-
ske tehnologije (brez GSO) in 
da smo jo pridelali na območju 
Podonavja.

Zaradi prikritega zavajanja po-
trošnikov o gensko spremenje-
nih organizmih, katerega priča 
smo v zadnjem obdobju, smo se 
odločili, da pridobimo certifikat 
»brez gso« tudi za koruzo. Zlasti 
moteče je dejstvo, da živil, v ka-
terih so gensko spremenjeni or-
ganizmi le v sledovih (do 0,9 %) 
ali pa so bile živali krmljene z 
gensko spremenjenimi organiz-
mi, ni potrebno označevati, pri 
tem pa se posamezne količine 
lahko tudi seštevajo in dosežejo 

znatno večji odstotek. Vpliv gensko spremenjenih organizmov na 
naravo, živali in ljudi še ni povsem raziskan, zato moramo dopustiti 
možnost izbire in odločitve za nakup potrošniku.

Proizvodnja semenske koruze 
je v podjetju tradicija

V podjetju smo bolj kot gensko spremenjenim organizmom naklo-
njeni naravnim procesom, zato smo že vrsto let proizvajalci semen-
ske koruze, ki jo pridelujemo s križanjem za hibridno seme. Pride-
lava takšne koruze je tehnološko zelo zahtevna in mora biti strogo 
nadzorovana. Pri tem procesu nastaja hibridno seme kot posledica 
oprašitve in oploditve materine rastline ene linije s pelodom očeto-
ve rastline druge linije, pri čemer se materina komponenta ne sme 
oprašiti z lastnim pelodom ali pelodom drugih sorodnih rastlin. Na 
njivah posevke semenske proizvodnje koruze opazimo kot vrste viš-
jih močnejših rastlin (matere) in nižjih šibkejših rastlin (očeta). Ra-
stlinam, ki so določene za matere, je potrebno tik pred cvetenjem 
odstraniti metlice, tako da se oploditev izvede iz metlic očetovih ra-
stlin. Odstranitev metlic poteka ročno. Pri tem postopku nam po-
magajo študentje iz Posavja. 

V letošnjem letu smo metlice odstranjevali v največji vročini, kar jo 
je premoglo minulo poletje, razmere so bile res težke, a smo delo 
opravili odlično. Vsem študentom, ki so nam pri tem opravilu po-
magali, se iskreno zahvaljujemo.

V podjetju HPG Brežice d.o.o. odpiramo vrata novim izzivom

V kmetijstvu ni dovolj le trdo delo - 
potrebne so inovacije, razvoj in prave ideje
Kmetijstvo je vedno bolj postavljeno pred nove izzive, številne prehranske afere, pretresi in negativne zgodbe kažejo prave poti razvoja, te pa 
so zagotoviti dovolj varne in kakovostne hrane za danes in jutri ter upoštevati, spoštovati in ceniti naravne danosti, ki jih premore naše prele-
po podeželje. Predvsem pa se je potrebno zavedati, da je nujna ohranitev kakovosti voda, tal, zraka in biotske raznovrstnosti.

Rudi Rajterič zadovoljen z letošnjim pridelkom soje

  

 

 

       

Soja v času zorenja

Certifikat Danube soya

Certifikat Brez GSO
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»Avtohiša Radanovič Brežice je 
letos prejela to prestižno na-
grado za kvalitetno izvedbo 
servisnih storitev in zvestobo 
strank, za kar se vsem našim 
strankam iskreno zahvaljuje-
mo, saj je ta nagrada rezultat 
njihovega mnenja o kakovo-
sti našega servisa. Visoka kva-
liteta servisnih storitev bo tudi 
v bodoče naš primarni cilj, saj 
želimo, da so naše stranke de-
ležne ustrezne pozornosti in 
da so z našimi storitvami izje-
mno zadovoljne,« je povedal 
Mihael Radanovič, lastnik in 
direktor podjetja Radanovič 
Brežice d. o. o.

Direktor Volkswagen Popro-
daje Axel Schulte-Hürmann 
je med podelitvijo nagrad po-
hvalil izjemno predanost na-
grajencev: »Trajni uspeh pod-
jetja je mogoče doseči samo z 
odličnimi servisnimi storitva-
mi in z visoko stopnjo zado-
voljstva strank – na tem po-
dročju bi bili pri Volkswagnu 
do leta 2018 radi na samem 
vrhu. Glede na najnovejše re-

zultate in nenehen pozitivni 
razvoj sem prepričan, da nam 
bo to uspelo.«

Volkswagen je nagrado za ka-
kovost servisnih storitev prvič 
podelil leta 2008. Odličen ser-
vis je ključnega pomena za za-
dovoljstvo in zvestobo strank, 
zato je to ena od ciljnih vre-
dnot Volkswagnove strategi-
je 2018.

Avtohiša Radanovič Brežice 
med 100 najboljšimi servisi v Evropi
Volkswagen je 100 najboljšim evropskim servisom podelil nagrado Volkswagen Service Quality Award (VSQA). V torek, 
23. septembra, so v Dresdnu na slovesni podelitvi priznanj nagradili tiste servisne delavnice Volkswagen, ki so v preteklih 
dvanajstih mesecih dosegle najboljše rezultate na področju servisne kakovosti in zvestobe strank.

Radanovič Brežice d.o.o.
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice

Tel.: 07/499 21 50Mihael Radanovič ml. s priznanjem (levo)

Varovanje ljudi in premoženja
Varovanje javnih zbiranj in prireditev v gostinskih lokalih

Izvajanje sistemov tehničnega varovanja

Vse za vašo varnost!

Dolenjska-Rival varovanje d. o. o.
CKŽ 137, Krško, Tel.: 07 488 2370
Splet: www.dolenjska-rival.si
E-pošta: dolenjska-rival@siol.net

112

ZA VAŠO VARNOST

 Servis in vzdrževanje ročnih 
gasilnih aparatov

 Prodaja ročnih gasilnih 
aparatov

 Vzdrževanje in polnjenje 
gasilnikov in izolirnih dihalnih 
aparatov

 Izdelava požarnih redov in 
ocene požarne ogroženosti

 Meritve in redni tehnični 
nadzori hidrantnih omrežij

 Požarno varovanje
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varnost in zdravje pri delu d.o.o.
Cankarjeva 3a. 8270 Krško

Naše cenjene stranke in vse bodoče stranke obveščamo, da 
smo se preselili na novo lokacijo na Cankarjevo 3a  na Vidmu. 

  Še naprej nudimo vse storitve s področja varstva pri delu, 
požarnega varstva, izdelave varnostnih načrtov in 
izvajanje koordinacij na gradbiščih.

  Vsem prometovalcem in uporabnikom kemikalij nudimo 
svetovalca za kemikalije z usposabljanjem za delo.

  Izdelujemo načrte vodovodnih sistemov za preprečevanje 
legionele.

  Izdelujemo HACCP načrte in izvajamo usposabljanja.
  Dobavljamo kvalitetne merilne instrumente za HACCP.
  Izvajamo meritve strelovodov in elektroinstalacij.
  Izvajamo meritve s termovizijsko opremo, za gradbeno, 

strojno in elektro področje.

telefon: 07 490 2280      —      splet: www.vintim.si

Pomislimo na vse, ki 
potrebujejo pomoč

Oktober je mesec požarne var-
nosti. Letos sta Uprava Repu-
blike Slovenije za zaščito in re-
ševanje in Slovensko združenje 
za požarno varnost ob tej prilo-
žnosti pozornost namenili po-
žarni varnosti ljudi s posebnimi 
potrebami. S plakati in zložen-
kami nas v oktobru vabijo k ak-
tivnemu razmisleku o tem, da 
so med nami tudi ljudje, ki so v 
primeru požara še bolj ogrože-
ni. Geslo letošnje akcije „Ko za-
gori, pomoč potrebujemo vsi“ 
je dovolj zgovorno samo po 
sebi. Prav vsi smo odgovorni za 
svoje zdravje in varnost, a zara-
di različnih okoliščin so gibalno 
ovirani, slepi in slabovidni, glu-
hi in naglušni v težjem položa-
ju kot tisti, ki lahko neovirano 
zaznajo dim, vročino, stečejo iz 
stavbe, kadarkoli začnejo z ga-
šenjem požara in podobno. 

Ljudje s posebnimi potrebami 

ali njihovi družinski člani mo-
rajo za svojo varnost pooblasti-
ti nekoga iz svoje okolice, svoje 
bližnje, sosede, znance. Priporo-
čljivo je, da se o tem, kako bi se 
reševali v primeru požara, po-
govorijo z osebo, ki je v stavbi 
odgovorna za izvajanje ukre-
pov varstva pred požarom, saj 
se lahko zgodi, da ob evakua-
ciji iz goreče stavbe potrebuje-
jo različne oblike pomoči. Sluh, 
voh, vid, pravzaprav vsi čuti so 
pri prepoznavanju nevarnosti in 
pravočasnem reševanju izredno 
pomembni, zato je potrebno 
ukrepe varstva pred požarom 
načrtovati v skladu s posebnost-
mi oseb ali družin. Če slepa, na-
glušna, gluha ali gibalno ovira-
na oseba živi v večstanovanjski 
stavbi, se naj bi prav vsi uporab-
niki stavbe seznanili z načrtom 
evakuacije, ki mora biti prilago-
jen tudi gluhim in naglušnim, 
slepim in slabovidnim, gluho-
slepim ter gibalno oviranim 
osebam. Kot tudi sicer mora-
jo biti za vsakršno varno izvaja-

nje evakuacije vse evakuacijske 
poti povsem proste in preho-
dne, vratne odprtine in hodni-
ki dovolj široki, tla ne smejo dr-
seti, ustrezni pa morajo biti tudi 
nakloni klančin. Upoštevanje 
požarnega reda, pregledi ga-
silnih aparatov, proste evakua-
cijske poti, usposabljanja in izo-
braževanja, da smo pripravljeni 
na takšne situacije – vse našte-
to lahko prihrani sekunde, ko jih 
najbolj potrebujemo. Ko sekun-
de pomenijo razliko med življe-
njem in bolečino ali celo smrtjo.

In seveda misel na vse naše so-
stanovalce ne velja le v primeru 
požara. Človeško in s tem najbolj 
prav bi bilo, da v nesreči vedno 
pomislimo tudi na soljudi in jim 
varno priskočimo na pomoč. 

Veste, kako poklicati 112?

Tudi mnogi bralci Posavskega 
obzornika ste v anketah poja-
snjevali, da ne poznate natanč-
nega postopka ob klicu v sili. 

Kaj pravzaprav je številka 112? 
Gre za brezplačno številko, ki 
velja v vseh državah Evropske 
unije in z njo prikličemo pomoč 
gasilcev, nujno medicinsko po-
moč, različne reševalne službe 
ali policijo. Ukrepe ob klicu v sili 
se je najbolje naučiti na pamet, 
saj jih v zmedenosti, prizadeto-
sti in bolečinah sicer težko poi-
ščemo v spominu.

Ob klicu na številko 112 čim ja-
sneje sporočite naslednje (bo-
disi da kličete ali zaradi poseb-
nih okoliščin pošiljate sms):

 9 kdo kliče,
 9 kaj se je zgodilo,
 9 kje se je zgodilo,
 9 kdaj se je zgodilo,
 9 koliko je ponesrečencev,
 9 kakšne so poškodbe,
 9 kakšne so okoliščine na kra-

ju nesreče,
 9 kakšna pomoč je potrebna.

Varčevanja za jutri

31. oktober bo znova svetovni 

dan varčevanja in čas, ko vas bo 
s svojimi ponudbami nagovar-
jalo še več bank in zavarovalnic. 
Vzemite si čas tudi za primerja-
nje ponudb in ne sklepajte no-
vih obveznosti oziroma pake-
tov kar preko telefona, čeprav 
se zdi na prvi pogled priročno. 
Pri finančni varnosti poskusite 
razpršiti tveganje, obnašajte se 
po principu, da „ne nosite vseh 
jajc v eni košari“. Če boste trdo 
prisluženi denar vlagali, ga raz-
delite, posvetuje se s finančni-
mi strokovnjaki na bankah, pri 
zavarovalnicah in ostalih, da si 
ustvarite čim bolj jasno sliko, 
kdo vam kaj ponuja in za ka-
kšno zagotovilo. Pri zavarova-
njih bodite pozorni na prav vse 
malenkosti, da ne boste kasne-
je obžalovali nepozornosti. Pri-

poročljiva so tudi na zavarova-
nja ob potovanjih v tujino in 
zdravstveno oskrbo – še prehi-
tro se namreč znajdemo v situ-
acijah, ko potrebujemo pomoč. 
Ker pa je res, da je danes marsi-
komu težko varčevati, je še toli-
kanj pomembneje, da ste obo-
roženi s čim več informacijami 
in sprejmete zdravorazumsko 
in odgovorno odločitev za svo-
jo osebno in finančno varnost. 
In berite tudi tako imenovani 
„drobni tekst“, ko sprejemate 
pogoje zavarovalnih polic. Ob 
nedavnih poplavah je naše ure-
dništvo namreč dosegla mar-
sikatera žalostna in globokih 
razočaranj polna zgodba o za-
varovalnih policah, s katerimi si 
ljudje ne bodo mogli pokriti niti 
manjšega dela nastale škode. 

Neusmiljene zadnje poplave in drveči plazovi so znova prizadeli mnoge posavske domove. Takrat, ko se hiša 
naenkrat polni z vodo, ko blato in zemlja odnašata kos domače stavbe, ko gori dom, v katerem je bil vsak zidak 
postavljen z mislijo na družino, ali ko zbolimo, je skoraj nemogoče razmišljati trezno. Mesec oktober je mesec, 
ko se tudi v Sloveniji pogosteje govori o varnosti: osebni, finančni in požarni, več pozornosti je namenjeno tudi 
zdravstvenim tematikam.
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Najcenejše dopolnilno zavarovanje.
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Ni statusa? Ni paNike!

080 20 60

ZaSTOpSTVO 
kRŠkO
Bohoričeva 9
tel.: 07/48 80 580

pOSLOVaLNiCa 
BREŽICE
Črnelčeva 3A
tel.: 07/49 63 980

pOSLOVaLNiCa 
SeVNiCa
Trg Svobode 12
tel.: 07/81 62 650

Ni statusa ? Ni panike!

Oglas Zadžuskaj_128x82_(16-9-2014)-PE NM.indd   1 16.9.2014   9:43:06
www.tpv-avto.si
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ZAKAJ JE STARANJE VAŠEGA RENAULTA 
RAZLOG ZA VESELJE?

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

TPV AVTO D.O.O, KANDIJSKA C. 60, NOVO MESTO, TEL: 07/ 391 81 08, 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.

Varno na cestah in ob njih – 
in ne telefonirajte!

Nesreča ne počiva, niti v pro-
metu. Bodisi da ste vozniki bo-
disi ste v prometu udeleženi 
drugače, pozornost na varnost 
ne sme nikoli biti odveč. Vozila 
morajo biti brezhibna, saj šele 
takšno stanje vozil omogoča, 
da je čim bolj zavarovano ži-
vljenje nas in ostalih okoli nas. 

Ob razmišljanju na varnost v 
prometu pa je prav, da opozo-
rimo na pojav, ki je tudi v Po-
savju stalnica obnašanja na 
cesti: telefoniranje med vo-
žnjo. Policija opozarja, da se 
vozniki žal premalo zavedajo, 
da uporaba mobilnega telefo-
na za volanom bistveno zmanj-

ša njihovo zbranost. V kolikor 
med vožnjo uporabljate mobil-
ni telefon, je menda možnost, 
da boste imeli prometno ne-
zgodo kar štirikrat večja! Bralci 
nas opozarjate celo, da neka-
teri vozniki med vožnjo pišejo 
sms sporočila. Že samo ob tele-
foniranju se lahko prehitro zgo-
di, da spregledate pomembno 
prometno signalizacijo in se 
prepočasi odzovete na razme-
re na cesti, ki so praviloma pov-
sem nepredvidljive. Geslo akci-
je Javne agencije RS za varnost 
prometa, s katerim poskušajo 
osveščati o nevarnostih tele-
foniranja med vožnjo, se glasi: 
„Če želiš ostati živ, bodi trenu-
tno nedosegljiv!“ Slovenska za-
konodaja telefoniranje med vo-
žnjo dovoljuje, a le v primeru, 

če je v vozilo vgrajena naprava 
za prostoročno telefoniranje. 
Kljub temu naj bi bilo telefoni-
ranje omejeno le na nujne pri-
mere in še takrat se priporoča, 
da se varno ustavite na nekem 
primernem mestu zunaj vozi-
šča in pot nadaljujete šele, ko 
končate s pogovorom. 

In na katerem mestu je 
varnost pri vas?

Ob različnih življenjskih situa-
cijah bi moral biti vaš odgovor 
takšen, kot je naslov tokratnih 
tematskih strani: varnost je na 
prvem mestu. Bodite previdni 
in odgovorni, da bo življenje 
vseh veliko lepše.

 Maruša Mavsar 
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Brežiški jamarji so se ob vabi-
lu Nacionalnega parka Lovćen 
že drugič vrnili na področje di-
narskega gorstva Lovćen, ki se 
s svojo apnenčasto in dolomit-
sko sestavo razprostira južno 
od Julijskih Alp pa vse do go-
rovja Prokletije v Albaniji. Iz-
ziv je predstavljalo odkrivanje 
jamskih objektov na sicer ne-
raziskanem območju t. i. Zve-
rinjačkih rup. Brežiški jamarji 
so s kolegi iz Samobora že leta 
2010 na tem področju odkrili 
kar 51 novih brezen, med ka-
terimi so jih 14 tudi dokumen-
tirali. V Sistemu Pala skala so 
dosegli globino 183 metrov, 
letos pa so idejo o raziskavah 
globokih brezen na območju 
masiva Lovćen ponovno obu-
dili. Na tokratni odpravi so 
združili moči z jamarji Nove-
ga mesta in Logatca. Desete-

rica v sestavi Rok Baškovč, 
Marko Erker, Sanja Hribar, 
Albin Kerin, Drago Korenč, 
Klemen Mihalič, Nika Ogo-
revc, Nina Orešar, Aleš Ore-
šar, Jure Tičar in skupina še-
stih črnogorskih jamarjev, je v 
podzemlju preživela tudi po 14 
ur na dan. Vse s ciljem, da od-
krijejo in čim natančneje zriše-
jo del zanimivega podzemnega 
sveta črnogorskega nacional-
nega parka.

Jamarstvo je timsko delo, ki po 
besedah Jureta Tičarja, vodje 
omenjene odprave, zahteva 
veliko zaupanja, psihofizične 
kondicije, ljubezni do narave, 
odkrivanja jam in lastnih po-
tencialov, takšna sodelovanja 
pa vnesejo tako sproščenost 
kot še večjo stopnjo strokovno-
sti: „Povezovanja med jamar-

skimi društvi so za posamezni-
ke kot tudi za samo jamarstvo 
izjemno pomembna. V Sloveni-
ji je namreč registriranih okoli 
1000 jamarjev, ki delujejo zno-
traj 46 jamarskih društev, ki so 
članice Jamarske zveze Slove-
nije. Jamarska društva aktiv-
nosti izvajajo povečini v svoji 
bližnji okolici, tisti, ki so bliže 
notranjskim kraškim poljem, 
so soočeni z vodnimi jamami 
in dihalniki, na Dolenjskem 
in v Posavju smo vajeni bla-
tnih jam in brezen itd. Združe-
vanje omogoča prenos znanja 
jamarskih tehnik, prenos izku-
šenj, vzpostavljanje medseboj-
nega zaupanja in prijateljstva, 
nenazadnje pa tudi omogoča 
spoznavanje različnih delov 
kraškega podzemlja v naši do-

movini in zunaj njenih meja.“ 
Simpatična jamarska odprava 
je pregledala 25 potencialnih 
vhodov v brezna ter poleg Sis-
tema Pale skale raziskala in iz-
delala načrte še za osem novih 
brezen. Skupna dolžina vseh 
raziskanih objektov na odpra-
vi Zverinjačke rupe 2014 zna-
ša 1050,9 metra, medtem ko 
skupna globina vseh objektov 
znaša 512,8 metra.  
 
Brežiške jamarje privlačita 
skrivnostnost in mogočnost 
narave: „Jame v objemu teme 
že milijone let skrivajo dra-
gocena spoznanja, so neka-
kšne časovne kapsule, v kate-
rih speleologi in znanstveniki 
pridobivamo dokaze o razvo-
ju Zemlje, razvoju človeštva in 

razvoju edinstvenega jamske-
ga živalstva.“ Med njihova naj-
pomembnejša odkritja sodijo 
1725 metrov dolg sistem jame 
Lisičina v okolici Velike Doline 
in več kot 100 metrov globo-
ko brezno Baršnca v bližini na-
selja Studenec. „Tesno sodelu-
jemo tudi s sorodnimi klubi v 
Sloveniji, na Hrvaškem ter z 
lokalno skupnostjo, ki nam je, 
navkljub 'mladosti', že izkazala 
zanimanje in podporo,“ poja-
sni Tičar. Ekipa odprave je bila 
tudi tokrat sestavljena tako iz 
izkušenih jamarjev kot ta-
kšnih, ki so se v te dogodivšči-
ne podali kot začetniki. Jamar-
stvo postane način življenja, 
dodaja Tičar, navkljub vsem 
naporom in težkim pogojem, 
ki spremljajo drzne razisko-
valce, in jamar ostaneš v mi-

slih in v srcu tudi kasneje, ko 
lahko svojim vnukom pripo-
veduješ pisane zgodbe. In več 
o zgodbah, ki so zaživele med 
temnimi ozkimi brezni, dih je-
majočimi meandri in osuplji-
vimi skalami tako domačega 
kot tudi tujega prevotljenega 
Dinarskega krasa, boste lahko 
izvedeli že jutri, 10. oktobra, 
ob 19. uri v dvorani MC Bre-
žice, kjer bo potekala predsta-
vitev jame Lisičina in odprave 
Zverinjačke rupe 2014. Želimo 
jim še veliko zanosa in odkri-
tij, ki nas opomnijo, da so oko-
li nas sama čudesa, ki jim mo-
ramo dati priložnost. 
 Maruša Mavsar

Posebno pozornost in skrbno ravnanje je potrebno nameniti skupini 
nevarnih odpadkov, ki predstavljajo obremenitev za okolje na skoraj vseh 
stopnjah svojega obstoja. Zaradi nevarnosti za okolje se jih nikakor ne sme 
odlagati med mešane komunalne odpadke. 

Da se ustrezno poskrbi za tovrstne odpadke Komunala Sevnica enkrat letno 
organizira posebno  zbiranje nevarnih odpadkov po terenu s premično 
zbiralnico, ki se na določenih zbirnih mestih ustavi ob določenem terminu.

V letošnjem letu bo zbiranje potekalo po naslednjem razporedu:

PREVZEMNO MESTO DATUM URA

KS ZABUKOVJE parkirišče pred večnamenskim domom pet. 17.10.2014 13.30 – 14.00

KS BLANCA parkirišče pred trgovino pet. 17.10.2014 14.30 – 15.00

KS LOKA 
parkirišče pri ekološkem otoku na ŽP Breg pet. 17.10.2014 15.20 – 15.50

pri gasilskem domu Loka pet. 17.10.2014 16.00 – 16.30

KS BOŠTANJ 
pri gasilskem domu Boštanj pet. 17.10.2014 16.45 – 17.15

parkirišče pri ekološkem otoku Log sob. 18.10.2014 8.00 – 8.30

KS STUDENEC parkirišče pri ekološkem otoku pred OŠ Studenec sob. 18.10.2014 8.45 – 9.15

KS PRIMOŽ pri gasilskem domu Primož sob. 18.10.2014 9.30 – 10.00

KS TRŽIŠČE na križišču proti železniški postaji 
(nasproti Ulčnika) sob. 18.10.2014 10.20 – 10.50

KS ŠENTJANŽ avtobusna postaja v Šentjanžu sob. 18.10.2014 11.50 – 12.20

KS KRMELJ parkirišče ob rondoju v Krmelju sob. 18.10.2014 12.30 – 13.00

KS SEVNICA Zbirni center za odpadke, Savska c delovni čas ZC po urniku

(Velja tudi za uporabnike iz drugih krajevnih skupnosti, ki nevarnih odpadkov ne bodo prinesli na zbirna mesta v okviru akcije.)

MED NEVARNE ODPADKE SE UVRŠČAJO:
Odpadno motorno olje, odpadno jedilno olje, akumulatorji, baterije, fitofarmacevtska sredstva, 
biocidi, gnojila, barve, laki, čistila, redčila, topila, kisline, kozmetika, neuporabljena zdravila, prazna 
embalaža onesnažena z ostanki nevarnih snovi.

Vse podrobnejše informacije bodo občanom in občankam podane tudi v obliki letaka, ki bo poslan 
po pošti in preko spletne strani podjetja Komunala d.o.o. Sevnica www.komunala-sevnica.si . 

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov 
v občini Sevnica
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Pogled na lokacijo tabora na Lovćenu (foto: Marko Erker)

Pred vstopom v Sistem Pala 
skala (foto: Drago Korenč)

Iskanje novih vhodov na tere-
nu (foto: Nika Ogorevc)Del raziskovalne odprave ZR 2014 (foto: Drago Korenč)

Rišejo zemljevid črnogorskega podzemlja
ČRNA GORA – Med 8. in 17. avgustom so člani Jamarskega kluba Brežice svojo energijo usmerili v raziskovanje podzemlja črnogorskega nacionalnega parka Lo-
vćen. Jutri bodo v Mladinskem centru Brežice predstavili celotno odpravo z imenom Zverinjačke rupe 2014, dosežke in nadaljnje izzive.

Nekateri odseki že dokončani  
Skupno projekt obsega 14 odsekov v občini 
Krško, od tega 5 v občini Kostanjevica na Krki, 
ter 4 odseke v občini Brežice. Namen izvedbe 
projekta je vzpostaviti enovit sistem oskrbe s 
pitno vodo in zagotovitev ustrezne infrastruk-
ture za izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo. 
V sklopu projekta je bilo ob koncu meseca 
avgusta dokončanih in položenih 80 odstot-
kov predvidenih cevovodov. Medtem so bili 
dokončani štirje odseki, in sicer odsek Velika 
vas – Mali Podlog, odsek Velika vas – Drnovo, 
dokončan je bil Vodohran Dobrova in pa od-
sek Zajetje Dobrova 1 (Studenčna) – Dovško 
(cevovodi). V občini Brežice pa je izvedenih 
približno 21 km hidravlične izboljšave vodo-
vodnih cevi, Vodohran in črpališče Žejno, kar 
je v celoti približno 70 odstotkov predvidenih 
cevovodov. 

Posavski projekt sofinanciran 
iz Kohezijskega sklada
Skupna vrednost Posavskega projekta je 15,2 
milijona, vrednost projekta Krško-Kostanje-
vica na Krki znaša 7,4 milijona evrov, od tega 
3,3 milijona evrov predstavlja delež evropskih 
sredstev, nekaj manj kot 600.000 evrov bo za-
gotovila država, preostanek pa občini sami. 
Celotna vrednost investicije v Občini Brežice 
znaša 7,4 milijone evrov, od tega 3,5 milijona 
evrov predstavlja delež evropskih sredstev, 
nekaj več kot 600.000 evrov bo prispevala  
država, preostanek pa Občina Brežice sama. 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer 
iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in prome-
tne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne 
prioritete: varstvo okolja – področje voda, predno-
stne usmeritve: oskrba s pitno vodo.«

www.pitnavoda-posavja.si

V TREH POSAVSKIH 
OBČINAH VSE BLIŽE ZA VARNO 
IN KAKOVOSTNO PITNO VODO 

V občinah Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki dela v okviru  
»Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja«  
napredujejo v skladu s terminskim in izvedbenim načrtom. Posamezni  
odseki in dela pri doseganju zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo, obnove 
nekaterih vodovodnih sistemov, zagotavljanju zadostnih količin voda z ustrezni-
mi pritiski in pri izgradnji ustrezne infrastrukture za povezavo različnih vodovodnih  
sistemov so že bila dokončana s pridobitvijo uporabnih dovoljenj. Do septembra tega leta je 
v občinah Krško, Kostanjevica na Krki že bilo realiziranih 60 odstotkov celotnega projekta, 
v občini Brežice pa je do sedaj bilo narejenih že približno 68 odstotkov celotne investicije. 
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Dan odprtih vrat prenovljene šole na Studencu
Podružnična osnovna šola na Studencu je 2. oktobra pripravila priložnostno prireditev ob dnevu šole. Pri izvedbi prije-
tnega kulturnega programa so se osnovnošolcem pridružili tudi otroci iz oddelka Cepetavčki Vrtca Ciciban Sevnica, ki 
kot novoustanovljeni oddelek v prostorih šole deluje od lanskega leta. 

Podružnico OŠ Sava Kladni-
ka Sevnica na Studencu danes 
obiskuje 23 učencev, v vrtec je 
vključenih 19 otrok. »Okrašena 
okna podružničnih šol pripove-
dujejo zgodbo o vsakem letnem 
času posebej, dejavnosti otrok 
na vasi pa vsak dan znova go-
vorijo o tem, da je podružnična 
šola izvor življenja in je gibalo 
razvoja naselja. Vesela sem, da 
ohranjamo šolo na Studencu in 
izvajamo povsem enak program 
kot na matični šoli v Sevnici,« je 
v nagovoru poudarila ravnate-
ljica Osnovne šole Sava Kladni-
ka Sevnica Mirjana Jelančič ter 
se za dobro delo in vodenje po-
družnice zahvalila Andreji Janc. 
Zbrane je pozdravila in nagovori-
la tudi ravnateljica Vrtca Ciciban 
Sevnica Vlasta Fele.

Prireditev ob dnevu šole je bila 
hkrati priložnost za veselje ob 
nedavni pomembni pridobitvi. 
Šolsko leto se je na podružnici 
Studenec začelo še posebej pri-
jetno, saj je bila med počitnica-
mi izvedena energetska in sta-
tična sanacija šolske stavbe. Prvi 
šolski dan je učence in zaposle-
ne pričakala šola z živahno novo 
fasado, streho in okni, preure-
jena je tudi okolica šole. Inve-
sticija, katere skupna vrednost 
je znašala 140 tisoč evrov, pri-
naša pozitivne učinke v obliki 
energetske, ekonomske in eko-
loške narave, zvišuje kakovost 
bivanja, bistveno podaljšuje ži-
vljenjsko dobo objekta in hkra-
ti prispeva k celoviti urejenosti 
središča kraja. Operacija ener-
getske sanacije je delno financi-

rana iz evropskega Kohezijskega 
sklada, preostali delež investici-

je pa je zagotovil občinski prora-
čun.  Foto: Občina Sevnica

Celovito preurejena podoba šole

Nagovor ravnateljice OŠ Sava Kladnika Sevnica Mirjane Jelančič

Čast prereza otvoritvenega traku je simbolično pripadla najsta-
rejšemu in najmlajšemu od otrok, ki obiskujejo šolo oziroma vr-
tec na Studencu.

V polnem teku so aktivnosti v sklopu gradnje nove 9-oddelčne 
osnovne šole v Tržišču. Šola, na mestu katere bo zgrajen novi objekt, 
je porušena in v celoti odstranjena, prestavitvi komunalnih in teleko-
munikacijskih vodov ter izkopu bo sledila priprava temeljev za gra-
dnjo. Pouk medtem nemoteno teče; za razrede višje stopnje na prej 
obstoječi lokaciji stare šole v središču kraja, za razrede nižje stopnje 
pa v novo preurejenih prostorih nadomestnega objekta v neposre-
dni bližini.  Foto: Občina Sevnica

Gradnja šole v Tržišču 

V organizaciji Gasilske zveze Sevnica in Občine Sevnica je bila na ob-
močju blokovskega naselja v Krmelju 4. oktobra izvedena zaščitno-
-reševalna vaja. Namen vaje je bil preveriti izvajanje gašenja poža-
ra v večstanovanjskem objektu, preveriti delovanje sistema zvez in 
koordinacijo aktivnosti med sodelujočimi v vaji, preizkusiti časovno 
oddaljenost za prihod avto-lestve in preizkusiti izvajanje nalog re-
ševalnih služb. 
Na uspešno izvedeni vaji s skupno okrog 100 reševalci so sodelovala 
gasilska društva pod okriljem Gasilske zveze Sevnica, Policijska po-
staja Sevnica, ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma 
Sevnica in Center za obveščanje Brežice Uprave Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje, s prikazom reševanja z avto-lestvijo pa tudi 
Poklicna gasilska enota Krško.  Foto: Vita Simončič

Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele kraji-
ne je na prenovljeni sevniški tržnici v ponedeljkovem dopoldnevu 
pripravilo 5. Ekopraznik, namenjen vsem ljubiteljem raznih eko-do-
brot: sezonske zelenjave, svežega in posušenega sadja, jajc, kruha, 
zeliščnih čajev in sokov ter še marsičesa ekološko izdelanega ali pri-
delanega. Ekopraznik je potekal v okviru ekodneva Osnovne šole 
Sava Kladnika Sevnica, ki se ponaša z nazivom »ekošola«, z bogato 
ponudbo pa so se poleg drugih kupcev tržnice seznanili številni šo-
larji. Tržnico sta obiskala podpredsednica in član Odbora za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano v Državnem zboru Republike Slovenije, 
poslanca Violeta Tomić in Tomaž Lisec, pa tudi župan Srečko Ocvirk. 

Elektronski bilten za razvoj občin Zlati kamen, ki pripravlja pregle-
de in analize slovenskih občin, je objavil razvrstitve uspešnosti ob-
čin pri pridobivanju evropskih sredstev, lestvico zadolženosti občin 
in razvrstitev glede na višino investiranja - vse v obdobju zadnjega 
mandata od 2010 naprej. Podatke za analizo so pridobili na podla-
gi javno dostopnih zaključnih računov občin. 
Lestvica z razvrstitvijo uspešnosti črpanja evropskih sredstev Obči-
no Sevnica z 12,5 milijona pridobljenimi sredstvi iz evropskih skla-
dov  uvršča med prvih pet najbolj uspešnih med vsemi 211 v raz-
iskavo vključenimi občinami glede na višino pridobljenih sredstev. 
Na lestvici podatkov, vezanih na zadolženost občin, je Občina Sev-
nica uvrščena v dno tabele, in sicer na 184. mesto glede na višino 
zadolženosti, glede na višino znižanja dolga pa na visoko 9. mesto. 
Občina Sevnica je glede na višino investicij na prebivalca, z 25,6 mi-
lijona evrov oziroma 1.457 evrov investicij na prebivalca, uvrščena 
na 58. mesto, v prvo tretjino slovenskih občin.

Tekmovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki po-
teka pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Boru-
ta Pahorja, je zaključeno. Z osrednjim poslanstvom urejanja in 
ohranjanja okolja v okviru zelenega turizma in trajnostnega ra-
zvoja so se pomerili številni kraji, razvrščeni v devet kategorij. V 
vsaki od kategorij so bili izbrani po trije najbolje ocenjeni nomini-
ranci. Zelo razveseljujoča je novica o uvrstitvi kraja Tržišče med tri 
najlepše kraje v kategoriji »izletniški kraji«, za kar so s trajnostnim 
urejanjem, skrbjo za vedno lep videz kraja in gostoljubjem zaslu-
žni vsi krajani, krajevna skupnost in društva. Razglasitev končnih 
rezultatov s podelitvijo priznanj bo 14. oktobra 2014 v Portorožu. 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je izdala sklep o 
ocenjevanju škode zaradi posledic septembrskih poplav tudi za ob-
močje občine Sevnica. Zbiranje vlog poteka za kmetijska zemljišča, 
gradbeno inženirsko infrastrukturo, delno škodo na objektih in uni-
čene objekte. Na Občini Sevnica zbiranje vlog poteka do 13. okto-
bra 2014, in sicer za škodo na kmetijskih zemljiščih na Oddelku za 
gospodarske dejavnosti v pisarni št. 102, za škodo na objektih pa na 
Oddelku za okolje in prostor v pisarni št. 101.

Na podlagi dopisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
je v teku tudi ocenjevanje škode v gospodarstvu po nedavnih po-
plavah na področju prizadetih občin. Oceno škode morajo gospo-
darske družbe poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh-
nologijo do 13. oktobra 2014 na obrazcu, ki je objavljen na spletni 
strani ministrstva www.mgrt.gov.si. Naslova za pošiljanje: popla-
ve2014.mgrt@gov.si ali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor.

Sevniška tržnica gostila 5. Ekopraznik

Ekopraznik na sevniški tržnici (Foto: Občina Sevnica)

Zlati kamen razvrstil občine po uspešnost 
črpanja evropskih sredstev

Tržišče med tremi najlepšimi izletniškimi kraji

Zaščitno-reševalna vaja Krmelj 2014

Obvestilo o ocenjevanju škode po poplavah

www.obcina-sevnica.si
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Druga faza namakalnega siste-
ma Kalce – Naklo je nadgradnja 
prve faze za območje k.o. Veli-
ko Mraševo in k.o. Veliki Pod-
log. Prva faza, ki je v uporabi od 
leta 2006, zajema 110 hektarjev 
namakalnih površin oziroma 3,5 
km skupne dolžine cevi. Izgra-
dnja namakalnega sistema Kal-
ce Naklo II. faza temelji na ohra-
nitvi obstoječega črpališča, voda 
za namakanje pa se v celoti črpa 
iz reke Krke. 

Projekt izgradnje II. faze, ki zaje-
ma 155 ha namakalnih površin 
oziroma devet kilometrov sku-
pne dolžine cevi, je potekal od 
leta 2008 pa vse do konca leto-
šnjega avgusta, ko je bila nalož-
ba zaključena. Namakalni sistem 
v drugi fazi zajema območje 305 
parcel 166 lastnikov oziroma so-
lastnikov. 
Skupna predvidena poraba vode 
na celotnih 265 hektarjih prve 
in druge faze zgrajenega nama-
kalnega sistema je po besedah 
skrbnice projekta Magdalene 
Krošelj ocenjena na 220 l/s, in 
sicer v obdobju med marcem 
in oktobrom, obe fazi pa ima-
ta skupno črpališče in trafo po-
stajo. Sistem, za katerega vodna 
pravica oziroma dovoljenje velja 
do leta 2040, omogoča kapljično 
namakanje za kmetijsko proizvo-
dnjo zelenjave, jagodičevja, polj-
ščin in trsnih cepljenk.

Vrednost naložbe znaša  z dav-
kom 1.132.428 evrov, projekt 

V jesenskih mesecih načrtujemo še nekaj aktivnosti. Tako bomo 
v mesecu oktobru izvedli predavanje z naslovom 

»Jesenska opravila na vrtu« v izvedbi Davorja Špeharja, 

in sicer 14. 10. 2014 ob 18. uri v sejni sobi A na Občini Krško.
Predavatelj bo predstavil, kako oskrbeti in varovati vrt v jesen-
skem času ter kako podaljšati sezono domače zelenjave pozno 
v zimo. V mesecu novembru bomo gostili hrvaško novinarko, 
vrtnarko in avtorico knjige Zeleni kvadrat in vsestransko ljubi-
teljico narave Kornelijo Benyovski Šoštarič, ki svojimi oddaja-
mi navdušuje tudi pri nas. Decembra bo naš gost slovenski pi-
satelj in fotograf Ivan Esenko, avtor številnih knjig in slikanic, ki 
nas popeljejo v čarobni živalski svet na domačem vrtu. Preda-
vanje bo primerno tudi za otroke.

Izgradnja II. faze 
namakalnega sistema Kalce – Naklo zaključena

pa je delno financiran iz naslo-
va programa razvoja podeže-
lja, sofinanciranega iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, ukrep 125 b - Izbolj-
šanje in razvoj infrastrukture, 
povezane z razvojem in prila-
goditvijo kmetijstva, predmet 
podpore št. 3 Izgradnja velikih 
namakalnih sistemov. Predvide-
na vrednost sofinanciranja zna-
ša 711.645 evrov neto. Davek na 
dodano vrednost, splošni stro-

ški in stroški dodatnih del nalož-
be so breme proračuna občine. 
Celotno vrednost naložbe mora 
Občina Krško zagotoviti v prora-
čunu, jo 100-odstotno financi-
rati, šele na podlagi dokazil iz-
vedbe projekta na terenu pa je 
upravičena do sofinanciranja iz 
evropskega sklada.

Ključ naložbe so pridelovalci

Občina Krško je v letih 2008 in 
2009 predstavila pobudo za pro-
jekt in s pomočjo članov odbora 
zbrala izjave lastnikov zemljišč, 
pridobljenih je bilo 80, 34 % povr-
šin za namakanje na določenem 
območju. V letu 2010 je sledila 
priprava dokumentacije za izda-
jo odločbe oz. pravilnika o uvedbi 
namakanja, hkrati pa preveritev 
možnosti črpanja ustreznih vo-
dnih količin za potrebe namaka-
nja. Od aprila do junija istega leta 
so stekle prehodne arheološke 
raziskave, pridobitev kulturno—
varstvenih pogojev in vodnega 

dovoljenja ter okoljevarstvene-
ga soglasja in presoje vplivov na 
okolje. Po izdelavi projektne do-
kumentacije za izgradnjo je uspe-
šno kandidirala na javnem razpi-
su ter septembra 2013 pridobila 
odločbo o sofinanciranju. Občina 
Krško je na podlagi javnega pozi-
va izbrala najugodnejšega ponu-
dnika in v novembru 2013 pod-
pisala pogodbo z izvajalcem del 
Gradnje d.o.o. Boštanj, dela pa so 
stekla v začetku letošnjega leta in 
se zaključila 20. avgusta.

Nov namakalni sistem ponuja 
nove razvojne možnosti lokal-

nemu kmetijstvu z vidika uvaja-
nja novih oz. donosnejših kultur 
v kolobar kot tudi z vidika samo-
oskrbe lokalnega prebivalstva. 
Projekt, ki ga je Občina Krško ko-
nec prejšnjega meseca tudi uspe-
šno zaključila s pridobitvijo upo-
rabnega dovoljenja, je rezultat 
dobrega sodelovanja občinske 
uprave z lastniki, krajani in člani 
odbora. Vsem se zahvaljujemo, 
še posebej pa Andreju Vrhovšku, 
Andreju Turku, Marjanu Jureči-
ču, Petru Pavloviču, Radu Kra-
marju, Štefanu Pircu ter Tonetu 
in Stanetu Jarkoviču.

Občina Krško je v okviru sofinanciranja projekta namakalnega sis-
tema Kalce – Naklo II. faza iz evropskega sklada zavezana, da pro-
jekt spremlja še najmanj naslednjih pet let. Kar pomeni, da bo 
spremljala porabo električne energije, porabo vode iz reke Krke 
in spremljala ekonomske učinke naložbe posameznih kmetijskih 
gospodarstev ter celotnega namakalnega sistema. Tehnične značilnosti namakalnega 

sistema Kalce – Naklo II. faza
Trasa primarnega cevovoda 
poteka od črpališča ob reki Krki 
po parcelni meji do regionalne 
ceste Križaj - Čatež ob Savi, kjer 
je bilo potrebno podvrtavanje. 
Po prečkanju regionalne ceste 
in vzporednem poteku ob njej 
je cevovod ločen na dva glav-
na kraka, ki se delita še na ne-
kaj manjših odsekov. Cevovod 
poteka skoraj v celotni dolžini 
po obstoječih poljskih poteh in 
na nekaterih mestih po parcel-
nih mejah. Za dve ločeni obmo-
čji namakalnih površin, ki leži-
ta zahodno od regionalne ceste 
Drnovo - Križaj, je bilo potreb-
no podvrtavanje ceste. Za par-
cele, ki ležijo skrajno vzhodno, 
tik pod naseljem Veliko Mraše-
vo, je primarni cevovod nave-
zan na obstoječega. 

Sekundarni cevovodi poteka-
jo od hidrantov do posamezne 
parcele za namakanje. Za raz-
liko od primarnih cevovodov 
sekundarni potekajo po površ-
ju, tako bo omogočena njihova 
demontaža po končani sezoni 
namakanja. So predmet finan-
ciranja posameznega uporab-
nika in niso predmet pogodbe 
med Občino Krško in izvajal-

cem pogodbenih del. 
Zaradi nadaljevanja projekta II. 
faze namakalnega sistema Kal-
ce - Naklo sta bili v obstoječe 
črpališče dodatno vgrajeni dve 

potopni vertikalni črpalki. Za 
črpalkami je dodatno vgrajen 
avtomatski samočistilni filter, ki 
bo preprečil mašenje kapljičnih 
linij. Vgrajena je tudi tlačna po-
soda (izven obstoječega črpali-
šča), in sicer ob transformator-
ski postaji.

Dela izgradnje namakalnega sistema so stekla v začetku letoš
njega leta.

Nov namakalni sistem ponu-
ja nove razvojne možnosti lo-
kalnemu kmetijstvu z vidika 
uvajanja novih oz. donosnej-
ših kultur v kolobar kot tudi z 
vidika samooskrbe lokalnega 
prebivalstva.

Ko enkrat zasadiš svoj vrt, za vedno ostaneš 
njegov oboževalec
Vrtičkarstvo pri nas je tradicionalno razširjeno predvsem na pode-
želju, raznolikost vrtičkarskih razsežnosti pa se v zadnjih letih doti-
ka tudi urbanih središč. Vrtnari se povsod - ob šolah, doma, na viso-
kih gredah, balkonih, lončkih in celo na strehah. Lastni ekološki vrt 
je v luči zdravega prehranjevanja najboljša rešitev za prehranjeva-
nje z visoko kakovostnim svežim in prehransko polnovrednim sad-
jem in zelenjavo. Po vzoru številnih občin in mest, ki so priča prave-
mu valu novih dejavnosti in praks, ki izvirajo iz zanimanja za lokalno, 
samostojno in zdravo pridelavo hrane, je tudi Občina Krško pristo-
pila k celostni ureditvi starih vrtičkarskih kolonij, zagotavljanju no-
vih površin za vrtove in izobraževanju o vrtnarjenju, lokalni samoo-
skrbi ter vsestranski družbeni koristi vrtičkanja.

Tako se je v letu 2014 na območju občine Krško zvrstilo kar deset 
delavnic, predavanj in drugih dogodkov na temo vrtnarjenja v sklo-
pu projekta Moj samooskrbni urbani vrt pod strokovnim mentor-
stvom strokovnjakov Kluba GAIA, praktične delavnice so potekale 
na vzorčnih vrtovih na Senovem in v Krškem. Udeleženci delavnic 

so pridobivali osnovna in tudi bolj zahtevna znanja na področju za-
snove zelenjavnega vrta in potrebe po hranilih, znanja o dobrih in 
slabih sosedih na vrtu, najpogostejših boleznih rastlin in kako jih 
premagati na naraven način. V sklopu projekta smo gostili tudi slo-
venskega svobodnega raziskovalca, pisatelja, publicista in naravo-
varstvenika Antona Komata, ki je govoril o prehranski suverenosti 
in pomenu lokalne samooskrbe. 

Projekt na temo vrtov se bo nadaljeval tudi v letu 2015. Zato vas va-
bimo, da nam sporočite svoje želje, predloge in potrebe na podro-
čju vrtičkanja. To lahko sporočite na e-naslov: info@agroposavje.si 
ali na telefon 031 618 526. 
 Kristina Ogorevc Račič, koordinatorica projekta

V izložbah objekta bivšega Baby 
centra je Občina Krško v sodelo-
vanju s Kulturnim domom Krško, 
enoto Mestni muzej Krško, 22. sep-
tembra v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti z odprtjem novo ureje-
nih izložb nadaljevala projekt oživi-
tve mestnega jedra Stare izložbe – 
nove podobe. Vodja projekta Nina 
Sotelšek iz Mestnega muzeja Krško 
je tudi tokrat k sodelovanju povabi-
la ilustratorko Tino Brinovar. »Gre 
za koncept deklice Save kot pove-
zovalnega lika, ki živi v muzeju, kjer 
najde žepno uro z letnicami name-
sto navadne številčnice. Ko Sava za-
vrti kazalce, jo ponese v čas, ki ga je 
nastavila na uri. Srečuje znane Kr-
čane in se z njimi pogovarja, pred-
stavijo ji svoj čas,« je ob odprtju 
pojasnila vodja projekta Nina So-
telšek. Prve izložbe so v stari prodajalni Železnina v starem mestnem 
jedru zaživele marca letos, načrtovanih pa je 20 lokacij izložb.

Projekt Stare izložbe – nove podobe se nadaljuje

Tina Brinovar, avtorica ilustra-
cij, in vodja projekta Nina Sotel
šek, Mestni muzej Krško

Samooskrbni vrt na Senovem

Po statističnih podatkih Slovenci na vrtičkih pridelamo kar polo-
vico zelenjave. Po izračunih Biotehniške fakultete bi lahko na 140 
kvadratnih metrov vrtička pridelali za 560 evrov lastne sezonske 
zelenjave, z njeno pridelavo bi imeli za 80 evrov materialnih stro-
škov, pri čemer pa strošek lastnega dela ni upoštevan. Ne glede 
na navedene številke, pa je pravi pomen lastne pridelave v pre-
hranski vrednosti tovrstnih živil, saj je zelenjava in sadje iz doma-
čega vrta sveže, okusno, vedno pri roki in z njo nismo obreme-
njevali narave z dolgimi transporti, skladiščenjem in pakiranjem.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA JEDRSKO VARNOST

Potem ko so bila 20. avgusta zaključena dela izgradnje II. faze namakalnega sistema Kalce – Naklo, je Občina Krško kot investitor v dru-
gi polovici septembra tudi pridobila pravnomočno uporabno dovoljenje za namakalni sistem, katerega vrednost znaša 1.132.428 evrov 
z davkom, od tega je minimalni strošek občine 420.783 evrov. Projekt, ki zajema 155 hektarjev novih namakalnih površin in bo omo-
gočal dodano vrednost z vidika večje količine kakovostnejših pridelkov, predvsem zelenjave, jagodičevja, poljščin in trsnih cepljenk, je 
delno sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. »Nov namakalni sistem ponuja nove razvojne možnosti lo-
kalnemu kmetijstvu z vidika uvajanja novih oz. donosnejših kultur v kolobar kot tudi z vidika samooskrbe,« poudarja župan občine Kr-
ško Miran Stanko.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

BREŽICE – V Domu upokojencev Brežice je 2. oktobra praznovala vi-
sok življenjski jubilej Neža Umek s Piršenbrega. Gospa Neža je od 
aprila letos stanovalka doma, kjer se dobro počuti in se pogosto sre-
čuje z domačimi. Obilo zdravja in dobrega počutja je slavljenki ob 
rojstnem dnevu voščil župan občine Brežice Ivan Molan, čestitkam 
so se pridružili tudi predstavniki Doma upokojencev Brežice in Kra-
jevne skupnosti Globoko. 
Neža Umek je večino življenja preživela na Piršenbregu, od koder je 
bila leta 1941 z družino, možem in hčerko Božo izgnana v Nemčijo. 
V izgnanstvu se je družinica povečala, rodil se je sin Miha. Družina 
je pogrešala dom in domovino, zato so s komaj šest tednov starim 
sinkom pobegnili iz Nemčije in se vrnili domov. Gospa Neža je svoje 
življenje posvetila skrbi za dom in družino, v prostem času, ki ga ni 
bilo veliko, pa je redno prebirala časopis ter se seznanjala z dogod-
ki doma in po svetu. Sin Miha se je odpravil na delo v Avstrijo in z 
njegovo pomočjo so obnovili domačijo, za katero je skrbela gospa 
Neža. V jeseni življenja se je Neža rada družila s sosedo, s katero sta 
radi skupaj popili kavo in obujali spomine. Sin Miha se rad spominja 
materine dobre kuhe, odlično je pripravljala preproste tradicional-
ne jedi, še danes pa ji tekne domače sadje, ki ga je na kmetiji obilo 
od spomladi do jeseni in ji ga domači prinašajo v brežiški dom, kjer 
jo pogosto obiskujejo. 

Neža Umek praznovala 101. rojstni dan

JESENICE NA DOLENJSKEM – Ob 
90. rojstnem dnevu je v krogu 
svoje družine praznoval Miha 
Komočar z Dvorc. Ob tej prilo-
žnosti je slavljencu voščil tudi žu-
pan občine Ivan Molan ter mu 
zaželel obilo zdravja in dobre-
ga počutja. Z ljudsko pesmijo so 
jubilantu praznovanje polepša-
le ljudske pevke iz Žejnega, čla-
nice sekcije KUD Anton Kreč Ča-
tež ob Savi. 
Miha Komočar se je rodil leta 
1924 v številčni družini kot tretji 
otrok Dragarskemu Francu in Ka-
tarini v Sobenji vasi. Že v zgodnji 
mladosti se je podal v svet, nje-
gova prva postaja je bila Ljublja-
na. Poklic kretničarja ga je v času 
službovanja vodil po številnih krajih, saj je bil zaradi narave dela po-
gosto premeščen na različne železniške postaje. Dolga leta je Miha 
služboval v Brežicah, kjer se je tudi upokojil. Pot ga je pripeljala na-
zaj v domači kraj na Dvorce pod Gorjanci. Tu sta si z življenjsko sopo-
tnico, ženo Štefko, ustvarila dom, kjer živita še danes. Že kot fantič 
je ljubil domačo zemljo, zato je v kasnejših letih poleg službe z ve-
seljem obdeloval njivico in vinograd v Straži. V jeseni življenja, ko bi 
gospod Miha še želel kaj postoriti, so mu v veliko pomoč hči Betka 
z vnukinjo Katarino in vnukom Robertom. Za poživitev doma pri Ko-
močarjevih pa poskrbita pravnukinja Brina in pravnuk Gal. Hči Betka 
pravi, da je njen oče Miha še vedno zelo komunikativen in ima rad 
družbo, zato je vesel vsakogar, ki se pri njem ustavi na klepetu, nje-
gova najljubša tema pogovora je ostala Straža in njegov vinograd. 
Pravi, da je bil vedno zadovoljen s svojim življenjem, čeprav ni bilo 
vse samo rožnato. Biti moraš močan in zreti z optimizmom naprej, 
pravi Miha, pa seveda ne bolan, in dočakaš 90 let. 

Župan voščil 90-letniku Mihi Komočarju

Sprememba dveh dogodkov 
Brežiškega oktobra 2014

V soboto, 18.10.2014, žal ne bo koncerta Tamburaškega orkestra 
Artiče v romarski cerkvi sv. Roka v Brežicah. Lahko pa cerkev sv. 
Roka obiščete v nedeljo, 19.10.2014, in prisluhnete reviji cerkve-
nih pevskih zborov ob 15. uri. 

V četrtek, 30.10.2014, bo ob 17:00 Grajska dogodivščina za 
male princese in viteze; ustvarjalne delavnice, prikaz starinske-
ga plesa plesne skupine Celestina, skupni ples v Viteški dvora-
ni, iskanje grajskega zaklada in viteške igre za otroke (ne v sobo-
to, 29.10.2014).

Za morebitne nevšečnosti se vam iskreno opravičujemo.

ZGORNJI OBREŽ, PESJE – V sredini meseca oktobra se bo začela naj-
prej rušitev starega in dotrajanega mostu čez potok Močnik, ki pove-
zuje občino Brežice in občino Krško, sledila pa bo izgradnja novega 
mostu. Novozgrajeni most bo s širšim cestiščem izboljšal prome-
tno varnost udeležencev v prometu. Za uresničitev projekta nove-
ga mostu sta združili moči in proračunska sredstva brežiška in krška 
občina. Predvidoma bodo dela izgradnje mostu zaključena spomla-
di naslednjega leta (2015).

Na terenu je bil že opravljen uvod v delo, v času del bo veljala po-
polna zapora ceste. Na podlagi javne obravnave, ki so se je udeležili 
krajani, je bil sprejet tudi predlog za dodatno širitev cestišča. Most 
v Zgornjem Obrežu je tako že druga skupna investicija Občine Bre-
žice in Krško, v letu 2013 sta občini skupaj uspešno zgradili most čez 
potok Močnik, ki povezuje naselje Zgornja Pohanca v občini Brežice 
z naseljem Zdole v občini Krško. 

O investiciji
Investicijo v vrednosti cca. 220.000 evrov vodi Občina Brežice, ob-
čini pa skupaj sofinancirata izgradnjo mostu vsaka 50 % (v višini 

celotnih stroškov projektne do-
kumentacije, izvedbe in strokov-
nega nadzora). Izvajalec del, ki 
je bil kot najugodnejši izbran iz-
med štirih prispelih ponudb v 
postopku javnega naročanja, je 
HPG d.o.o. iz Brežic. Strokovni 
nadzor del bo vršil Aleš Vodeb 
s.p. iz Dolenje vasi pri Artičah. 
Investicijsko vzdrževalna dela se 
bodo izvajala skladno s projek-
tno dokumentacijo PGD, PZI do-
kumentacijo št. 2767/N-11, ki jo 
je v januarju 2011 izdelal Regi-
on projektivni biro d.o.o., in po-
pisom del.

Obvestilo o prostem delovnem mestu direktorja 
(M/Ž) javnega zavoda Zavod za šport Brežice

Svet zavoda Zavod za šport Brežice obvešča, da razpisuje prosto 
delovno mesto direktorja (M/Ž) javnega zavoda Zavod za šport 
Brežice za dobo 5 let s polnim delovnim časom. Besedilo in po-
goji razpisa so objavljeni na spletni strani Občine Brežice www.
brezice.si v rubriki RAZPISI. 

Rok za prijavo na razpis je 15 dni od dneva objave razpisa na 
spletni strani www.brezice.si, torej od 8.10.2014. Za popolne in 
pravočasno prispele prijave štejejo tiste prijave, ki bodo na na-
slov Zavoda za šport Brežice, Černelčeva cesta 10, 8250 Brežice 
(z oznako: ''Prijava na javni razpis za direktorja Zavoda za šport 
Brežice  – Ne odpiraj!'') prispele do 23.10.2014 ali bodo najka-
sneje tega dne poslane priporočeno po pošti.

Svet zavoda Zavod za šport Brežice

V Zgornjem Obrežu bodo dobili nov most

»Nekoč so bile sanje, danes 
je resničnost,« so bile uvodne 
besede predsednika ŠD Sušica 
Damjana Pavloviča, ki je na-
govoril vse zbrane na otvoritvi. 
Dejal je, da je bila želja po igriš-
ču v njihovem društvu prisotna 
že vse od ustanovitve društva v 
letu 1983. Večkrat so poskušali, 
imeli so ideje in delovni elan, a 
so vedno znova naleteli na ovire, 
ki so gradnjo ustavile. Ko so pred 
štirimi leti začeli na glas razmišl-
jati o igrišču, je malokdo verjel, 
da jim bo uspelo. Pred 14 me-
seci so se prvič zbrali na delov-
ni akciji. Tu, kjer je sedaj igriš-
če, sta bila prej grmovje in star 
sadovnjak. Z veliko volje in tru-
da so takrat začeli s čiščenjem 
in kasneje s pripravo terena. Le-
tos je sledil še navoz tampona 

V ŠD Sušica imajo končno svoje igrišče
BUŠEČA VAS – Otvoritev novega športnega igrišča v Bušeči vasi 3. oktobra je predvsem vsem članom Športnega dru-
štva Sušica privabila nasmeh na obraz in večina med njimi si je zagotovo potiho ali pa kar na glas dejala: »Končno!« 
saj se jim je uresničila dolgoletna želja po igrišču.

in nato še asfalt ter veliko de-
lovnih ur urejanja okolice, skup-
no so v gradnjo igrišča in ure-
janje okolice vložili kar 984 ur, 
sama investicija pa je znašala 

približno 65.000 evrov. »Danes 
je pred nami objekt, na katerega 
smo lahko ponosni vsi člani na-
šega društva. Čaka nas še veliko 
dela, saj nameravamo v prihod-
nje postaviti še ograjo, prostor 
za gledalce, košarkarsko igrišče, 
dokončati oba parkirišča in še se 

bo kaj našlo,« je povedal Pavlo-
vič in se ob koncu zahvalil Občini 
Brežice in županu Ivanu Mola-
nu, ki je od vsega začetka podpi-
ral gradnjo igrišča, ter vsem čla-
nom društva in ostalim, ki so si 
vzeli čas in s trdim delom poskr-
beli, da je igrišče dobilo današ-
njo podobo.

Igrišče sta po prerezu traku sim-
bolično – s streljanjem na gol 
– odprla župan in predsednik 
društva, za kulturno popestri-
tev otvoritve pa so poskrbeli 
Koledniki iz Bušeče vasi ter po-
joče učiteljice in vzgojiteljice OŠ 
Cerklje ob Krki, ki sestavljajo vo-
kalno skupino Sovice, za povezo-
vanje pa je poskrbela Ana Mari-
ja Duhanič. Seveda pa ob tako 
veliki pridobitvi tako za društvo 
kot krajane nista manjkali niti 
pogostitev in živa glasba.
 R. Retelj

Poleg župana in predsednika ŠD Sušica je igrišče odprl tudi mladi 
domačin Jaka Unetič.

BREŽICE - Plazovi, poplave in hudourniki so v septembrski ujmi v ob-
čini Brežice povzročili za več kot milijon evrov škode, zato je župan 
občine Brežice Ivan Molan sklical dopisno sejo Občinskega sveta Ob-
čine Brežice, na kateri so svetnice in svetniki odločali o sprejemu od-
loka o odpravi posledic poplav v času med 12. in 16. septembrom. Z 
odlokom je za 200.000 evrov povečana proračunska rezerva občine, 
tako je skupaj zagotovljenih 263.000 evrov proračunskih sredstev 
sklada za odpravo najnujnejših posledic naravne nesreče. Občina 
bo iz sklada proračunske rezerve namenila 60.000 evrov za izvedbo 
najnujnejših intervencijskih ukrepov v času poplav, 150.000 evrov 
za nujne sanacije plazov in občinskih lokalnih cest ter 53.000 evrov 
za odpravljanje poškodb na javnih poteh v lasti Občine na območju 
prizadetih krajevnih skupnosti. Sredstva se bodo med prizadete kra-
jevne skupnosti delila glede na višino prve ocene škode in nujnosti 
sanacije za zagotavljanje prevoznosti javnih cest. Glede na dejstvo, 
da bo popisana škoda v občini presegla milijon evrov, Občina Breži-
ce pri odpravi škode pričakuje finančno pomoč države.

Dopisna seja za najnujnejšo sanacijo po ujmi
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Za najbolj kulturno šolo 2014, 
kar je najvišje priznanje JSKD 
na področju kulture za osnov-
ne šole, je bila izbrana Osnov-
na šola Ledina iz Ljubljane. 
Razglasitev je potekala v Bre-
žicah, ker je bila za najbolj kul-
turno šolo v letu 2013 izbra-
na brežiška osnovna šola. Za 
naziv kulturne šole so se po-
leg področnih šol glede na šte-
vilo učencev potegovale male 
in podružnične šole, sredn-
je in velike šole. Iz vsake šole 
sta bila na prireditvi v Breži-
cah udeležena po dva učenca 
ter mentorji in ravnatelji šol, ki 
so z živahnostjo in pričakovan-
ji napolnili mesto, ponudili pa 
so jim tudi priložnost, da so si 
ogledali Posavski muzej.

Soorganizatorki Simona Rož-
man Strnad in Lučka Černe-
lič sta učence razdelili v se-
dem delavnic: plesno, ki jo je 
opredeljevala roza barva, folk-

SENOVO - V Domu 14. divizije je 13. septembra potekal prikaz 
kratkega filma Gastarbeiter, ki govori o času po vojnah na Bal-
kanu, ko so v želji po miru in boljšem življenju številni mla-
di le–tega iskali v tujini. Med njimi tudi Ičo in njegov prijatelj 
Miro iz Tuzle, ki v Nemčiji na svoji koži občutita bedno življenje 
imigrantov, njun vsakdan pa je ujet med težko službo in alban-
sko mafijo ... Scenarij za film je napisal Rok Sanda, film je mla-
da amaterska skupina iz Posavja posnela v Krškem in okoliških 
krajih, nosilne vloge v njem pa so odigrali Sandi Lopatec (vlo-
go Ičo) iz Šentjerneja, Blaž Milar (Miro) z Drnovega, Goran Mi-
ljanović (Zlatan) iz Brežic, Benjamin Abram (Agim) s Senove-
ga, Barbra Petarka (Renata) iz Domžal in drugi. Ob prikazanem 
filmu na Senovem je pogovor s snemalno ekipo in igralci vodil 
Žiga Kump.  B. M.

Brežiško šolo nasledila Ledina 
BREŽICE – 19. septembra je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Območno izpostavo JSKD 
Brežice in Osnovno šolo Brežice pripravil razglasitev najbolj kulturne šole v letu 2014. Za naziv se je letos 
potegovalo 86 osnovnih šol, ki so si prislužile naziv »Kulturna šola«. 

lorno (rdeča), gledališko (ze-
lena), likovno (modra), instru-
mentalno (oranžna), vokalno 
(rumena) in literarno delav-
nico s svetlo zeleno razpoz-
navnostjo. Delavnice na temo 
»Sreča na vrvici« so potekale 
v kulturnih ustanovah v mestu 
– osnovni in glasbeni šoli, mu-
zeju, knjižnici in domu kulture. 
Ko so zapustili delovne lokaci-

je, so se šolarji in šolarke do-
bili v središču mesta, kjer se je 
vsaka kulturna skupina pred-
stavila s svojimi razpoznav-
nimi barvnimi balončki, ki so 
jim nato učenci pustili prosto 
pot pod nebo. Po predstavitvi z 
balončki se je pričela slavnost-
na prireditev z nagovori ravna-
teljice OŠ Brežice mag. Marije 
Lubšina Novak, župana Ivana 

Molana, ki je med tem v Mest-
ni hiši gostil ravnatelje in men-
torje nagrajenih OŠ ter udele-
žene župane in direktorja JSKD 
Igorja Teršarja, ter slavnost-
no podelitvijo priznanj 86 slo-
venskim kulturnim osnovnim 
šolam. Osnovna šola Brežice je 
v Domu kulture pripravila sk-
lepno prireditev z muzikalom 
»Čisto navaden dan«, ki so ga 
uprizorili učenci in učitelji do-
mače šole. Dogodek je moderi-
rala Klavdija Kotar.

JSKD je tako letos že enajs-
tič zapored izpeljal projekt 
Kulturne šole. Na ta način že-
lijo širši javnosti predstavi-
ti najbolj kakovostne dosež-
ke osnovnih šol na področju 
kulturnih dejavnosti ter tudi 
spodbuditi tiste šole, ki kul-
turnim dejavnostim ne posve-
čajo dovolj pozornosti.

 Natja Jenko Sunčič

Središče mesta so preplavili šolarji in šolarke.

Prikazali film »Gastarbeiter«

Njena pot, ki jo je vodila v spo-
znavanje osnov likovne ume-
tnosti, ni bila ravna, a sedaj, 
ko stopa po njej, najde v slika-
nju mnogo možnosti za izpo-
vedovanje lastnih razmišljanj, 
občutenj, čustvenih stanj, do-
živetij … Pavla Černigoj, ki je 
bila zaposlena v sevniški Lisci 
kot konfekcijski tehnik, se je 
začela z likovnim snovanjem 
aktivneje ukvarjati po odhodu 
v pokoj in z vključitvijo v likov-
no delavnico, ki že vrsto let de-
luje v okviru društva Univer-
za za tretje življenjsko obdobje 
Sevnica pod vodstvom Toneta 
Zgonca. Sodelovala je tudi v li-
kovnih kolonijah v Krmelju ter 
se udeleževala likovnih kolonij 
na sevniškem gradu. V lepo-
ti barvne lestvice je odkrivala 
poseben pomen in vpliv barv. 
V njih je našla svoj filozofski, 
miselni, čustveni in umetniški 
credo. Barve, ki predstavljajo 
vitalnost, energijo, moč, mo-
drost in še marsikaj drugega 
tako sedaj rišejo v njenem ži-
vljenju neponovljiva doživetja, 
posebne zgodbe, v njenem to-
kratnem slikarskem opusu pa 

Življenje skozi sedem slik
SEVNICA – Do konca septembra je bila v stari galeriji na sevniškem gradu na ogled razstava slik ljubiteljske 
slikarke Pavle Černigoj iz Sevnice, ki je začela v jeseni svojega življenja uresničevati mladostne sanje.

predstavljajo skozi mavrični 
lok njeno prehojeno življenj-
sko pot. »Veste, vse se začne 
z rojstvom otroka, ki ga nosi-
mo celo življenje v sebi, zato je 
pod vsakim mavričnim lokom 
tudi tale podoba drobne dekli-
ce,« je pripovedovala ljubitelj-

ska slikarka, ki je ob ustvarja-
nju slik »prehodila« pot svojih 
sedmih desetletij. 

Ob otvoritvi razstave je o nje-
nem slikarskem delu umetnik 
Dušan Kovač v posebni zgi-
banki zapisal, da je avtorica »v 

sebi našla skrivnostni del svoje 
osebnosti ter temu prilagodi-
la svoj likovni izraz in življenj-
sko svobodo, ki izraža spozna-
nje resnice o svetu«. Njenih 
sedem slik, ki so njeno dari-
lo sami sebi za 70. rojstni dan, 
barvno in kompozicijsko pred-
stavlja čas rojstva in zorenja 
ter intimno iskanje. »Z zore-
njem prihajajo spomini, ki jih 
je iz desetletja v desetletje več. 
Na slikah jih najdemo v spo-
dnjem delu, v raznobarvnih 
kvadratkih,« je dejala slikar-
ka, ki je tudi velika ljubitelji-
ca knjig, zato je imela razstavo 
v letošnjem poletju še v sevni-
ški knjižnici, svojo prvo samo-
stojno razstavo pa pred tem v 
ordinaciji dr. Ane Slapšak Go-
rinšek v sevniškem zdravstve-
nem domu.  Smilja Radi

Pavla Černigoj je postavila na ogled sedem slik.

Slikar in dekle je stilsko izredno dovršen 
roman, ki temelji na resničnem dogodku 
iz druge polovice osemnajstega stoletja. 
Glavna junaka sta pripadnika različnih 
družbenih slojev, na eni strani je 
revna priseljenka v Amsterdam Elsje 
Christiaens, ki se v afektu spozabi in s 

sekiro ubije svojo stanodajalko, zaradi česar jo obsodijo na smrt, 
na drugi strani pa je slavni slikar Rembrandt van Rijn v zenitu 
svojega ustvarjanja. Na dan usmrtitve se njuni poti prekrižata 
ter za vedno ostaneta ovekovečeni v Rembrandtovi sliki Elsje 
Christiaens na vislicah, ki je to pisanje navdihnila. 

SLIKAR IN DEKLE
nizozemska avtorica Margriet de 
Moor
Študentska Založba 2013

Vabljeni k branju!

GUZEJ
nemška avtorica Ana Wambrechtsamer
Knjižnica Šentjur 2013

Guzej je znan kot slovenski razbojnik 
z obrobja Kozjanskega, morilec, 
predrznež, tolovaj, rokovnjač, vagabund, 
nesrečnež, zoprnik oblastem, pustolovec, 
upornik, ropar, zlikovec, človek, željan 
ljubezni, razumevanja, topline … Ker se 
je zameril krčmarci na Dobrni, ga je ta 

obtožila kraje in strpali so ga v keho, od koder je ušel in se po 
robinhoodovsko zatekel v maščevanje. Ropal je in  kradel, delil 
pravico in nakradeno blago, jemal bogatim, dajal revnim. Začeli  
so mu pripisovati tudi stvari, ki jih ni storil in ko so zaradi uboja 
žandarja razpisali na njegovo glavo visoko nagrado, ga izdal 
vendar ni nihče. A so ga vseeno ujeli in njegovo življenje se je 
prevesilo v legendo.

PROSIM, PAZI NA MAMO
južnokorejska avtorica Kyong-Suk Sin
Modrijan 2013

Zgodba o skrivnostnem izginotju in 
neuspešnem iskanju ostarele matere 
je tudi zgodba o družinskih vezeh, 
nasprotjih med generacijami, predvsem 
pa o premostitveni moči ljubezni. 
Tankočuten portret preproste, a 
značajsko močne ženske, nas spomni 
na to, kako v vsakdanjem življenju 

pogosto pozabljamo na dragocene, nenadomestljive ljudi in se 
šele ob njihovi izgubi zavemo, koliko so nam pomenili. Prek 
eksotičnega sveta korejskega podeželja nas popelje do naših 
lastnih korenin in nam omogoči ponovno dojeti univerzalen, 
brezčasen čudež materinske ljubezni in družinskih vrednot.

KOSTANJEVICA NA KRKI - V 
Galeriji Božidar Jakac so 26. 
septembra, ravno na rojstni 
dan 24. aprila letos preminu-
lega Bogdana Borčića, odpr-
li 10. prenovljeno postavitev 
v njemu posvečenem grafič-
nem kabinetu, naslovljeno »In 
principio erat Dachau«. Več o 
postavitvi, ki zaokrožuje Bor-
čićev ustvarjalni opus, v eni 
naslednjih številk.

Nova postavitev 
Borčićeve zbirke
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• od 15.00 do 18.00 v šoli in 
na igrišču pri OŠ Raka: de-
lavnice, ustvarjalnice, špor-
tne igre in zabavna prire-
ditev z Vilkom Urekom za 
otroke iz KS Raka

• od 16.00 do 18.00 v šoli in 
na igrišču pri OŠ Podbočje: 
delavnice, ustvarjalnice ter 
športne igre za otroke iz KS 
Podbočje 

• ob 16.30 v Prezbiterij gale-
riji Gimnazije Brežice: otvo-
ritev avtorske fotografske 
razstave »Zaznavanje« Sabi-
ne Košir

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: gledališka predstava za 
otroke »Petjin kolesarski iz-
let«

• ob 17.00 v klubu KD Krško: 
prireditve v Tednu otroka 
– animirani film Meseček 
(5+), vstop prost

• od 17.00 do 19.00 v pro-
storu pred Viteško dvorano 
Posavskega muzeja Breži-
ce: ustvarjalna delavnica za 
otroke, družine in medgene-
racijsko druženje – predsta-
vitev orodij, ki so jih upora-
bljali ročni stavci, ter prikaz 
srednjeveškega tiska in izde-
lave okvirjev

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predavanje Mi-
lana Hervola o prehrani in 
zdravem načinu življenja

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: potopisno predavanje 
Morane Polovič o Gruziji

• ob 18.00 v Caffe galeriji v 
Radečah: otvoritev razsta-
ve ob 60-letnici DPM Radeče

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krško: brezplačno predava-
nje Damijana Ganca v okvi-
ru cikla predavanj »Pot do 

sreče obstaja« z naslovom 
»Vpliv interneta in medijev 
na razvoj otrok in mlado-
stnikov«

• ob 19.00 v domu krajanov 
v Podsredi: Praznik Kozjan-
skega jabolka – 2. Aškerčev 
večer

Petek, 10. 10.

• ob 14.00 v telovadnici OŠ 
Koprivnica: gledališka pred-
stava s Piko Nogavičko v iz-
vedbi učiteljic OŠ Jurija Dal-
matina Krško za šolske in 
predšolske otroke iz KS Ko-
privnica; od 14.30 do 17.00 
pred OŠ Koprivnica: delav-
nice, ustvarjalnice, športne 
igre in zabavna prireditev z 
Vilkom Urekom za otroke KS 
Koprivnica, KS Senovo in KS 
Brestanica 

• od 16.00 do 19.00 na igri-
šču pri športni dvorani in v 
športni dvorani Senovo: no-
gometni turnir ekip fantov 
in turnir trojk v odbojki

• ob 16.30 na upravi Koz-
janskega parka v Podsredi: 
Praznik Kozjanskega jabol-
ka – predavanje vrhunskega 
evropskega mikologa iz Če-
ške dr. Vladimirja Antonina

• od 17.00 do 19.00 v MT Se-
novo: vrtnarjenje na našem 
vrtu

• ob 18.00 v Slovensko-ba-
varski hiši v Podsredi: Pra-
znik Kozjanskega jabolka – 
odprtje razstav »Stare sorte 
jabolk« in »Zgodovina sad-
jarstva na Kozjanskem«

• ob 19.00 v MC Brežice: 
predstavitev jame Lisičina in 
raziskovalne odprave Jamar-
skega kluba Brežice »Zveri-
njačke rupe 2014«

• ob 19.00 v Lamutovem li-

kovnem salonu v Kostanje-
vici na Krki: odprtje razstave 
»Pogled 7 – pogled na slo-
vensko likovno umetnost 
doma in v zamejstvu«

• od 19.00 do 21.00 v MT Ve-
liki Kamen: activity večer

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
cabaret »Patty Diphusa, iz-
povedi porno dive«, za izven

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: stand up večer – open mic

Sobota, 11. 10.

• od 8.00 do 12.00 v pro-
storih Radiokluba Elektron 
Brežice: dan odprtih vrat

• od 8.30 dalje na stadionu 
Matije Gubca Krško: Krško 
teče 2014 

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj 

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
pohod in kostanjev piknik

• ob 10.00 v MC Krško: Brez 
megle v glavi - oblikovanje 
osebnosti šolarja (za šolarje 
od 4. do 6. razreda OŠ)

• od 10.00 do 14.00 v Qlandii 
Krško: dan Toyote (predsta-
vitev in testne vožnje vozil)

• od 10.00 do 19.00 v Pod-
sredi: Praznik Kozjanskega 
jabolka – sejem regionalnih 
produktov; ob 10.00: slav-
nostno odprtje Praznika 
kozjanskega jabolka z na-
govori in podelitvijo naziva 
Carjevič leta; ob 11.00 pred 
Slovensko-bavarsko hišo: 
odprtje razstave gob; od 
20.00 dalje: program z an-
samblom Igor in Zlati zvoki, 
promocija »himne« Kozjan-
sko jabolko

• ob 10.30 v MT Senovo: kre-
ativna delavnica - slikanje na 
jesensko listje

• ob 11.00 na Prilipah: po-
kalno prvenstvo Slovenije v 
motokrosu

• ob 12.00 v športni dvorani 
OŠ Pišece: mednarodni tur-
nir v badmintonu

• ob 15.00 na dvorišču gra-
du Brežice: Skupaj za živa-
li – revija brezdomnih psov 
iz Slovenije, zbiranje hrane 
in prostovoljnih prispevkov 
za oskrbo brezdomnih živali 

• od 15.00 do 18.00 v špor-
tni dvorani Radeče: rojstno-
dnevna zabava ob 60-letnici 
DPM Radeče

• ob 16.00 pri Bubka baru v 
Dečnem selu: Skok čez Bub-
ko

• ob 17.00 v MC Krško: otvo-
ritev razstave »Moja barv-
na paleta« avtorice Viviane 
Škrabec

• ob 17.00 v MT Raka: večer 
družabnih iger

• ob 18.00 v dvorani MC Bre-
žice: tekmovanje v borilnih 
veščinah 

• ob 19.00 v gasilskem domu 
v Cerkljah ob Krki: osrednja 
prireditev ob prazniku KS 
Cerklje ob Krki

• ob 19.00 v Glasbeni šoli 
Brežice: letni koncert moške 
vokalne zasedbe Vox Posavci

• ob 19.00 v Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Bre-
žice: tradicionalno 14. sre-
čanje pobratenih pevskih 

zborov MePZ Josip Vrhovski 
Nedelišče (Hr) in MePZ KUD 
Brežice

Nedelja, 12. 10.

• ob 9.00 izpred OŠ Jurija Dal-
matina Krško: pohod na Gr-
mado in kostanjev piknik 

• od 9.00 dalje pred OŠ Jože-
ta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki: 29. kostanjeviški tek

• ob 10.00 v MT Raka: barvaj-
mo vseokrog

• od 10.00 do 18.00 v Pod-
sredi: Praznik Kozjanskega 
jabolka – sejem regionalnih 
produktov

• ob 11.00 na Prilipah: dr-
žavno prvenstvo Slovenije 
in Hrvaške v motokrosu

• ob 13.00 na igrišču v Bu-
šeči vasi: 8. nogometni tur-
nir med vasmi KS Cerklje ob 
Krki

• ob 15.00 na Kovačevi doma-
čiji na Oštrcu: koncert pevk 
DPŽ Pod Gorjanci Kostanje-
vica na Krki »Pa zapojmo 
eno po oštrško«

• ob 16.00 v dvorani Doma 
krajanov na Razborju: go-
stovanje Kulturnega društva 
Kapele s filmom »Tak ti je tu 
blu«, ljudskimi pevci, Vokal-
no skupino Iris in Obsotel-
skimi dečki 

Ponedeljek, 13. 10.

• ob 18.30 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje Bralnega krož-
ka Knjižnice Sevnica

• ob 19.00 v Domu kulture 
Brežice: razstava fotografij 
iz Vrbine »Kje so tiste ste-
zice ...«

Torek, 14. 10.

• ob 18.00 v avli Upravne 
enote Brežice: odprtje fo-
tografske razstave »Oskar-
jev vodovodni stolp – Stavb-
na dediščina 6«

• od 18.00 do 19.30 v Mestni 
hiši Brežice: vadba magič-
nih kretenj (vsak torek)

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
dokumentarni film meseca 
»Marley«

• ob 20.00 v Mestnem atri-
ju Brežice: glasbeni večer s 
Pevci zvoka

Sreda, 15. 10.

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predavanje Bojane Z. 
Borenovič »Zelišča – spo-
znavanje, nabiranje«

• ob 18.00 v kavarni Žagar 
pri Občini Brežice: literar-
ni večer »Brežice v poeziji 
in prozi«

Četrtek, 16. 10.

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: domoznanska prireditev 
»Večer s Cvetko Miloš«

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
dokumentarni film meseca 
»Marley«

Petek, 17. 10.
• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-

jupa Kostanjevica na Krki: 

kam v posavju

POGREŠANI NAPOTKI –  
predavanje Marka Juhanta

• petek, 17. oktober, ob 18. uri -  
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Varuh otrokovih dolžnosti, Marko Juhant, bo ob zgod-
bah in primerih iz prakse kritično spregovoril o temelj-
nih pristopih k vzgoji, pogrešanih navodilih, ki jih star-
ši ob rojstvu otroka ne dobijo. 

OTROCI IN TELEVIZIJA –  
strokovno predavanje

• četrtek, 23. oktober, ob 17. uri -  
Mladinski oddelek v Krškem

Martina Peštaj, univerzitetna diplomirana psihologinja 
in urednica oddaj pri otroškem in mladinskem progra-
mu Televizije Slovenija, nam bo predavala o vplivu te-
levizije in medijev na otroke ter o risankah in otroških 
oddajah na TV SLO.

PONEDELJKOVI POHODNIKI  
IN ROČNA DELA

Tudi v novo jesen bomo v Kostanjevici zakorakali s po-
nedeljkovimi pohodniki pod vodstvom Franca Bakšiča. 
Prvič se bomo na pot podali v ponedeljek, 20. oktobra, 
ob 9. uri izpred knjižnice. In nadaljevali vsak zadnji po-
nedeljek v mesecu do poletja.
V ustvarjalno družbo v knjižnico pa vabimo vsak četr-
tek ob 16. uri, ko bomo kvačkali, pletli, vezli, se prije-
tno družili.  

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V OKTOBRU

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

PATTY DIPHUSA, 
IZPOVEDI PORNO DIVE

cabaret
Režija: Ivana Djilas 

Boštjan Gombač - vokal, klavir, klarinet, orglice, pojoča žaga, 
Žiga Golob - kontrabas, ukulele, spremljevalni vokal, 

Sergej Randjelović - bobni, tolkala, spremljevalni vokal

petek, 10.10., ob 20. uri,
Klub KDK

JURE PUKL KVARTET
koncert iz Jazz - etno cikla

Jure Pukl - saksofon, Morten Ramsboel - bas, 
Howard Curtis - bobni, Saša Mutić – klavir

sobota, 18.10., ob 20. uri,
Klub KDK

ZVERINICE IZ REZIJE
lutkovna predstava, 

za RUMENI ABONMA in izven
Igrata: Jelena Sitar in Igor Cvetko

torek, 21.10., ob 18. uri,
Klub KDK

predavanje Marka Juhanta 
»Pogrešani napotki« 

Sobota, 18. 10.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav

• ob 9.30 na gradu Sevnica: 
regijska predstavitev pro-
jekta Zelišča Posavja

• ob 10.00 izpred okrepče-
valnice Kranjčič na Silovcu: 
13. tradicionalna Sromeljska 
pešpot – Pot vina in sonca

• ob 19.30 v dvorani Kultur-
nega doma Bistrica ob Sotli: 
koncert ob 10-letnici delo-
vanja Dekliškega cerkvene-
ga zbora La Vita

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
jazz koncert Jure Pukl kvar-
teta, za Jazz-etno abonma in 
izven

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupine Momento

Nedelja, 19. 10.

• ob 9.00 izpred KS Bizeljsko: 
pohod po grajski poti

• ob 11.00 pri šoli v Bušeči 
vasi: 19. tek po vinski cesti

• od 13.00 dalje na kopališču 
pri severnem mostu v Kosta-
njevici na Krki: Jesen na Ta-
malem plac

Ponedeljek, 20. 10.

• ob 18.00 v Gostilni Žolnir v 
Kostanjevici na Krki: forum 
AKŽ Pod Gorjanci v sklopu 
projekta Zelišča Posavja

Torek, 21. 10.

• ob 17.00 v izposojevališču 
Knjižnice Sevnica v Krmelju: 
pravljična urica

• ob 18.00 v klubu KD Krško: 
lutkovna predstava 3+ »Zve-
rinice iz Rezije«

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: predavanje Maje Plaz 
»Spregovorimo odkrito o 
nasilju nad ženskami in 
otroki v družini - z več zna-
nja do manj nasilja«

• ob 18.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave Erika Ma-
vriča

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: kabaret »Marlene 
Dietrich«

Sreda, 22. 10.

• ob 15.00 v Domu upokojen-
cev Brežice: Zlati glas Posav-
ja – festival pevskih zborov 
domov za starejše

• ob 16.00 v Gimnaziji Bre-
žice: tradicionalno srečanje 
športnikov Brežic in Samo-
bora

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica 

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Mi-
lene Miklavčič »Ogenj, rit in 
kače niso za igrače«

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predavanje Fanči Per-
dih – Amarant »Pridelava 
zelenjave na vrtu in njivi – 
kako rešujemo težave na 
ekološki način«; ob 19.00: 
večer ekoloških vin
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na muhi ...

Radečanka Janja Samec pogosto in rada prihaja v Sevnico. 
Vzrok so sevniške mažorete, ki pod njenim vodstvom dosegajo 
lepe uspehe na mnogih tekmovanjih, čeprav so po stažu ena 
najmlajših mažoretnih skupin v Sloveniji. (S. R.) 

Čebelarski večer bi težko minil brez pesmi Lojzeta Slaka Če-
belar … Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice, pozabi vas 
nikdar ta stari čebelar … Vodja krškovaških mladih harmo-
nikarjev Rok Toplišek (na desni) najbrž ne bo nikoli pozabil 
srečanja s prijateljico čebelico, ki ga je pičila vrh glave tako, 
da je bil za več kot pedenj višji. Ja, hec zna biti tudi hudo bo-
leča stvar ... (N. J. S.)

Časi, ko so za urejenost takrat še makadamskih cest skrbeli 
cestarji z metlo, grabljicami in lopato, so davno minili. Pred 
dnevi smo tako na Vidmu ujeli sodobnega "cestnega viteza", 
ki je spretno vihtel svoje orodje, in njegovega oprodo, ki pa je 
ščitil mimoidoče. (S. M.)

Tine Hodnik, dolgoletni oče šelme v kostanjeviškem Prfor-
cenhausu in letošnji dobitnik zlate šelme, se je na trgatvi me-
stne trte znašel v drugačni vlogi – kot pek kostanja. Pri tem 
je imel skrbne nadzornike, ki na njegovo delo niso imeli pri-
pomb … (P. P.)

V OKTOBRU PRAZNUJEMO 
25 LETNICO POSLOVANJA

POSLOVALNICE:
PE BOŠTANJ, Dolenji Boštanj 55a, 051 643 343
PE KRŠKO, MDB 7, Leskovec pri Krškem, 051 657 667
PE BREŽICE, Pleteršnikova 3 (nasproti Spara), 051 611 235
PE TREBNJE, Obrtniška 22, 051 611 958
PE NOVO MESTO, Ljubljanska 22, 051 612 638
PE CELJE, Ljubljanska 37 (pri AMZS), 030 641 570
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www.extraform.si

 IZRIS
KOPALNIC

MOŽNOST 
DOSTAVE

KOPALNIŠKA OPREMA 
domačih in tujih proizvajalcev zelo ugodno

TOPLI PODI
velika zaloga toplih podov že od 5,90 eur/m2 v PE Boštanj

MEŠALNICA HELIOMIX
barve za stene, fasade, les, kovino v PE Boštanj

-25%
POPUST

NA VSO

KERAMIKO -12%
POPUST NA VSO

OSTALO PONUDBO

Popusti se ne seštevajo in ne veljajo za že znižano blago. Akcija velja od 1.10. - 30.10.2014

V PE Boštanj poteka odprodaja:
- ostankov keramike od 3,00 eur/m2 dalje

- kuhinjskih stolov in miz - 50% popust
- pisarniških stolov - 40% popust

- razstavnih eksponatov kopalniške opreme

Matjaž Filipič, Marija in Miloš Poljanšek, častni občan obči-
ne Brežice, so se spominjali utripov Hollyjeve ulice, nad kate-
ro je nekoč delovala parna pekarna ter trgovina s kruhom in 
delikatesami Ignaca Poljanška, deda Miloša Poljanška. Sle-
dnji je bil gospod, ko je bil tovariš v tovariških časih, in je 
ostal gospod vse do današnjih časov. Nemogoče se je ne stri-
njati s temi besedami Mitje Guština ob 65-letnici Posavske-
ga muzeja. (N. J. S.)

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

Jagros d.o.o., Laše 1/b, 3241 Podplat | www.trgovinejager.com
Akcija velja od 9.10. do 16.10.2014

8

3,69

3,39
ZA IMETNIKE KARTICE

NAGROBNI PESEK
Beli marmor

- 4-7 mm
- 7-11 mm

25 kg

SVEČA MOJCA
Velika

VEGETA
250 g

HRENOVKE EKSTRA
500 g

1,49

1,49

0,98

2,09

1,29

-34%

-38%

Četudi velja peka kruha bolj za domeno žensk kot moških, Ma-
tjaž Sotler s Senovega dokazuje, da se lahko postavi ob bok 
največjim mojstricam ali pa jih pri tem kar lepo število pre-
kaša. V vseh letnih časih vsako soboto zarana, še preden pete-
lini zapojejo, Matjaž v obnovljeni krušni peči iz leta 1931 spe-
če najmanj rundo, to je po 20 hlebcev naenkrat, ki jih zatem 
prodaja na krajevni tržnici. (B. M., foto: B. Colarič)
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Dopust
Robert je odšel na dopust v Ita-
lijo, med drugim si je ogledal 
tudi Rim, od koder je svojemu 
šefu poslal pozdrave: "Dra-
gi Maks! Tu je res lepo. Vidiš 
marsikaj kakor tudi pri nas, 
razlika pa je v tem, da na cesti 
srečaš toliko božjih služabni-
kov kakor pri nas direktorjev!"

Zasebna obrt
Mojster iz družbenega sektor-
ja se je po nesreči udaril po pr-
stu. Z zavezano roko je obiskal 
gostilno. Ko so ga gostje vpra-
šali, kaj se je zgodilo, je dejal, 
da je začel obrt "na svojo roko".

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).

Marina Šekoranja in Miha Balon, oba z Bizeljskega,  
31. maj 2014, pri sv. Lovrencu na Bizeljskem

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Karmen Kerin, Brezje pri 

Senušah – deklico,
• Aleksandra Požun, Kalce-

Naklo – dečka,
• Maja Zofič, Cirnik – 

deklico,
• Tamara Brečko Bogovčič, 

Velika Dolina – dečka,
• Larisa Nikolić, Brežice – 

dečka,
• Katja Hlebec, Senovo – 

dečka,
• Silva Barbič, Drnovo – 

deklico,
• Jehona Berisha, Krško – 

deklico,
• Elmira Saramati, Sevnica 

– dečka,
• Daniela Kunej, Hrastje ob 

Bistrici – dečka,
• Sandra Zupan, Koprivnica 

– deklico,
• Simona Blažinč, Dobova – 

deklico,
• Staša Kržišnik, Imeno – 

dečka,
• Maša Ogorelc, Globoko – 

dečka,
• Adriana Krulić, Spodnji 

Stari Grad – deklico,

Za napredek turizma
Eden bivših predsednikov kr-
škega turističnega društva je 
na sestanku takole podprl ak-
cijo za napredek lovskega tu-
rizma: "Lovskim turistom je 
nuditi razne usluge, užitek in 
tudi veselje. Lovska zveza v Kr-
škem se tega zaveda in bo v ta 
namen nabavila 2700 koma-
dov …" tedaj mu vpade v be-
sedo tovariš in vpraša: "De-
klet?" "Ne, fazanov!" je glasil 
odgovor.

Ogledalce, povej!
V gostilni Kužnik na Vidmu je 
dolgo viselo staro veliko zrca-
lo. Marsikateri gost se je rad 
pogledal vanj. Največkrat se 
je v njem ogledoval pismono-
ša Nace, češ da se mora videti, 
če je res žejen …

razvedrilo

rojstva

poroke

moja poroka posavske ženske

Podarite 
Portretno 
fotografiranje
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Iva Jovanovič iz Brestanice je 17-letna vodnarka, ki obiskuje 
Ekonomsko šolo Novo mesto, smer medijski tehnik. Po kon-
čani srednji šoli želi študirati, verjetno se bo odločila za Mul-
timedijsko akademijo. V prostem času se rada druži s prija-
telji, dobro se počuti tudi med otroki, ukvarja se s športom, 
igra klarinet in fotografira. Rada posluša raznovrstno glas-
bo, predvsem pa pop in hrvaško zabavno. Ne mara grozljivk, 
rada pa ima romantične in vesele filme. Film The Impossible 
ji je ostal v posebnem spominu, čeprav je zelo žalostna vse-
bina. Njena najljubša knjiga je Ne puli si las, ki je lahko v tež-
kih trenutkih mladostnikom v spodbudo. 

• Franci Turenšek z 
Osredka pri Krmelju in 
Marjanca Šev iz Leskovca 
v Podborštu,

• Marko Krošelj iz Zgornje 
Pohance in Tamara 
Pavlovič iz Bušeče vasi,

• Roman Božič in Adrijana 
Gerjevič iz Župeče vasi,

• Jože Hribar s Trške Gore 
in Lidija Konajzler iz 
Krškega.

ČESTITAMO!

• Simona Felicijan, Boštanj 
– deklico, 

• Vanja Golob, Podboršt – 
deklico,

• Jasmina Duraković, 
Golobinjek pri Planini – 
dečka,

• Tanja Smukovič, Cerina – 
dečka,

• Manca Kolešnik, Presladol 
– dečka,

• Mara Zorić, Polje pri 
Bistrici – dečka. 

ČESTITAMO!

Krško, stoletje na razglednicah
Polona Brenčič - Silvo Mavsar - Ljudmila Šribar

format 260 x 285 mm,
224 strani,

trda vezava
Cena 35,00 ¤

druga, 
dopolnjena izdaja

naročila:
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info
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1. nagrada: odeja Butan plin
2. nagrada:  kuharski set Butan plin
3. nagrada:  kuharska rokavica Butan plin

Geslo križanke pošljite do četrtka, 16. oktobra 2014, na na-
slov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre-
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

BUTAN PLIN, D.D., LJUBLJANA
VEROVŠKOVA ULICA 64 A, 1000 LJUBLJANA

Geslo 19/2014 številke: 

ODLIČNE SLADICE ZA VSAK OKUS
Nagrade, ki jih podarja Restavracija City, Tadej Puntar s.p., 
prejmejo:
1. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi, 
 Sara Hojski, Krško
2. nagrada:  okrogla tortica po izbiri (8 kosov), 
 Alenka Umek, Veliki Kamen
3. nagrada:  4 porcije tortic po izbiri, 
 Jelka Kerin, Sevnica

Slovenska popevka 2014, Momento gredo na Drugo 
stran, neizdana skladba skupine Karmakoma. Tokrat 
preberite:

Slovenska popevka je letos po šestih letih ponovno pote-
kala v ljubljanskih Križankah in ponudila 14 novih skladb. 
Med drugim se je na odru Plečnikovega letnega gledališča 
predstavila tudi Nuša Derenda (na fotografiji), ki je name-

sto Anike Hor-
vat zapela Noč 
čudežna. Razlog 
za zamenjavo tik 
pred zdajci so 
bile zdravstvene 
težave primor-
ske pevke, kot 
pa poročajo slo-
venski mediji, 
se je njena ekipa 
za Nušo odločila 
ravno zato, ker 

spada v krog najboljših slovenskih pevk, je pevka na nivoju 
ter se vsake zadeve loti s polno mero energije in profesiona-
lizma. Na omenjeni prireditvi je sicer strokovna žirija naziv 
Slovenska popevka podelila Rudiju Bučarju za avtorsko 
pesem Ti. Nagrada občinstva je pripadla Darji Švajger za 
nostalgično pesem Sončen dan. Strokovna žirija je nagra-
do za najboljše besedilo podelila Igorju Pirkoviču za pe-
sem Poseben lik v izvedbi Steffy. Za najboljšo interpretaci-
jo je bil ponovno nagrajen Rudi Bučar. Nuši Derenda je po 
glasovanju občinstva pripadlo četrto mesto.

Posavski rockerji Momento (foto: Dejan Dvoršek) so pri-
stali na Drugi strani. Tako se namreč imenuje četrti sin-
gel iz njihovega prihajajočega albuma, ki bo luč svetlobe 
ugledal 18. oktobra. »Gre za eno prvih skladb, ki so nasta-
le v procesu ustvarjanja albuma. Z neutrudnim preigrava-
njem na vajah in dodajanjem novih elementov je dobila 

tisto pravo barvo in širino, z izdelkom smo zelo zadovolj-
ni. Veselimo pa se tudi že odzivov publike,« je o nastaja-
nju skladbe povedal frontman zasedbe Boštjan Levičar. 
Po besedah ekipe Druga Stran sicer govori o paru, ki mu 
v vrtincu dvomov, laži in sebičnosti nikakor ni usojeno, o 
stvareh, ki prinašajo veliko slabega, a hkrati naredijo člo-
veka močnejšega in treznejšega. Pod besedilo in glasbo 
se podpisuje Boštjan Levičar, aranžma je »zakrivila« tro-
jica Momento, mastering je delo Robina Schmidta, sicer 
pa je glasbena kreacija svojo končno obliko dobila v Stu-
diu Underground. Zasedba bo celoten album prvič v živo 
predstavila v domačem Krškem točno na dan izida, zatem 
pa bo promocijska turneja Momento popeljala v številne 
slovenske kraje.

Na spletnem portalu soundcloud je mogoče prisluhniti 
do sedaj še neizdani skladbi Never enough, ki bo izšla na 
kompilaciji Val 014, posavske skupine Karmakoma. Sku-
pino, ki se po novem predstavlja kot duo bobna in elektro-
nik seta, bo še z več domišljije in mehaničnih preobrazb 
ta mesec mogoče slišati v Kranju, Ljubljani in Ravnah na 
Koroškem.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Ani Kranjc, Tomažičeva 98, 

1000 Ljubljana Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) Ans. OGNJENI MUZIKANTJE - Šrangarska
 2. (3.) Ans. VIKEND - Ko polko urežem
 3. (4.) Ans. MLADIKA - Ukradeni zaklad 
 4. (2.) Ans. KOROŠKI KORENJAKI - Najin prvi zmenek
 5. (7.) Ans. JAVOR - Poročni dan
 6. (8.) Ans. MLADI UPI - Z njim bo lepše
 7. (9.) Ans. POLJANŠEK - Pod belim pajčolanom
 8. (6.) Ans. VESELI DOLENJCI - Ukradena ljubezen
 9. (10.) Ans. KATRCA - Zakaj tajiš
 10. (-.) Ans. FANTJE Z VSEH VETROV - Skupaj zapuščajva  
   mladost 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Mladi godci - Prvi poljub 

Kupon št. 227
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, 11. oktober, 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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TOMO JURMAN:
"Kadar se pogovarjam s starši otrok, ki so v ne-
katerih športnih aktivnostih, kadar sem s tisti-
mi, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo, ali se 
pogovarjam tudi z malo bolj resnimi športniki, 
se vsi pritožujejo. Torej me resno zanima, kaj tu-
kaj ne deluje. Mogoče pa deluje, pa ljudje samo 

ne razumejo, kako deluje, torej ta sistem ni dovolj pregleden."

PETER DIRNBEK:
"Jaz sem najmlajši kandidat za župana tukaj, si-
cer sem kar nekaj posmeha zaradi svoje ude-
ležbe za župana požel. Sicer me to ne prizade-
ne, ampak tudi to govori nekaj o klimi, v kateri 
smo. Mladi morajo najprej iti čez vse te družbe-
ne ovire sprejemljivosti, da bi potem rekli: "Zdaj 

si pa dovolj star in dovolj primeren, da se lahko sploh oglasiš."

TAMARA VONTA:
"Ko me bo kdo vprašal: 'O, Tamara, ti živiš v Kr-
škem in ste sorazmerno bogata občina, dobite 
osem milijonov od nuklearke, v čem pa je tvo-
je življenje bolj kakovostno kot moje,' bi mu jaz 
rada dala ta odgovor, a ga danes nimam!"

na posavski sceni

 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!

PROGRAM ZA OKTOBER

Četrtek, 9.10.2014, Kulturni dom Krško, ob 19.00

Sobota, 11.10.2014, ob 10.00

Sobota, 11.10.2014 ob 17.00

POT DO SREČE IN OBSTAJA: Vpliv interneta in medijev
na razvoj otrok in mladostnikov
Predaval bo: Damijan Ganc
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško in KD Krško

MC DIRENDAJ – otroške ustvarjalne delavnice
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si

OTVORITEV RAZSTAVE ''MOJA BARVNA PALETA'' 
AVTORICE VIVIANE ŠKRABEC

Sobota, 11.10.2014, ob 10.00

Ponedeljek, 13.10.2014, ob 19.30

Sreda, 15.10.2014, ob 17.30

Ponedeljek, 27.10.2014, ob 9.00

Ponedeljek – četrtek,27.-30.10.2014, od 8.00 do 16.00

Brez megle v glavi (Oblikovanje osebnosti šolarja)
Za šolarje od 4. do 6. razreda OŠ
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si

Filmski večer FKK: Alfred Hitchcock - Vertigo (1958)
Organizator: Filmofilski klub Krško

Pričetek vadbe TAI-CHI-ja in ženskega CHI GONGA
Organizator: Društvo Samorog

Usposabljanje za mladinsko delo: USTVARJALNA KOMUNIKACIJA
Mentor: Sašo Kronegger
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si

Počitniške aktivnosti za osnovnošolske otroke
Organizator: MC Krško

Podpirajo nas:: Občina Krško, Urad RS za mladino, Program Mladi v akciji, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, JSKD
www.mc-krsko.si

DELAVNICA - PROGRAMIRANJE APLIKACIJ ZA 
PAMETNE TELEFONE

Mobilna telefonija je dandanes eden pomembnejših 
dejavnikov v svetu informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij. Že skoraj vsaka druga oseba ima 
pametni mobilni telefon, ki nudi uporabniku, kjerkoli 
se nahaja, vrsto mobilnih zmožnosti. App Inventor je 
orodje, ki nam omogoča hitrejše razvijanje mobilnih 
aplikacij za mobilne telefone z operacijskim 
sistemom Android s pomočjo uporabe internetnega 
brskalnika in telefona ali navideznega telefona 
(android emulatorja) brez posebnega znanja 
programiranja. Takšno programiranje imenujemo 
grafično programiranje. Vabljeni vsi, ki vas zanimajo 
osnove App programiranja na delavnico, ki bo 
potekala v soboto, 18.10.2014 in v soboto, 
25.10.2014, ob 17.00 v Mladinskem centru Krško.  
Prispevek - 5€. 

Prijave : benjamin.kovac@mc-krsko.si

Mentor: Grega Mezič

MC Krško, sobota, 18. in 25.10.2014, ob 17.00

MC DIRENDAJ

Brezplačna ustvarjalna delavnica za 
otroke od 5. do 12. leta starosti:

JESENSKA PRAVLJICA

Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si
Sobota, 11.10.2014, od 10.00 do 12.00

MOMENTO

MC Krško, sobota, 18.10.2014,  ob 21.00

JOŽEF PILTAVER:
"V Brežicah imamo 3000 zaposlenih in 3000 
ljudi, ki živijo od kmetijstva. To je vse, kar pri-
naša gospodarstvo v brežiško občino. To pome-
ni, da je potreben razmislek v dveh smereh: ali 
v resnici razvoj gospodarstva, tudi v smeri obr-
tnih in industrijskih con, ali pa ostati spalno na-

selje, kot smo, in večina ljudi odhaja na delo izven občine."

Namesto na koncerte in druge predstave so številni plakati minule dni vabili na nedeljsko merjenje moči na 
voliščih. V središču pozornosti so bili tokrat predvsem kandidati in kandidatke za županske stolčke v posa-
vskih občinah, a edina prava priložnost, da vidimo in primerjamo njihove sposobnosti nastopanja, so bila so-
očenja, ki jih je pripravila ANSAT TV. Poglejmo nekaj zanimivejših utrinkov in stališč kasnejših poražencev.

STANISLAV KRANJEC:
"Verjamem, da število zaposlenih na občini ni 
preveliko. Imam pa občutek, da ti ljudje na ob-
činski upravi ne delajo svobodno, da delajo pod 
nekimi pritiski in da ne morejo izražati svoje 
ustvarjalnosti. In to je moja prva naloga, če bom 
župan, da dam ljudem proste roke v okviru svo-

jih pooblastil."

JANEZ ŠERJAK:
"Menim, da bi bilo treba še kakšna vrata dodat-
no odpreti. Imamo vsaj dva svetnika iz te naše 
doline, mislim, da so ti ljudje neka podaljšana 
roka do ministrstev. Tudi marsikdo drug. Ima-
mo ljudi v Sevnici, ki delajo na določenih me-
stih, ki so prepoznavni, in ta potencial je tre-

ba uporabiti."

JOŽEF ROŠTOHAR:
"Ljudje hitro spoznajo, ali so dobili pravo infor-
macijo ali ne. Spet smo pri povezavi gospodar-
stva in občinske uprave, ki mora igrati hitro in 
kvalitetno. Da bi jo kot sedanji svetnik kritizi-
ral, žal, ne morem. Upam, da bo vsak razumel. 
Rad pa sprejmem kritiko in mislim, da je prav, 

da jo tudi župan sprejme, kajti če nas pokritizirajo, vemo, da se 
lahko poboljšamo."

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

Veselimo se vašega obiska.

Nov delovni čas
Spoštovani uporabniki poštnih storitev, s 3. 
novembrom 2014 bomo spremenili delovni 
čas pošte 8280 Brestanica.

www.posta.si
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ponedeljek–petek: 8.00–18.00
sobota: 8.00–12.00

IVAN SUŠIN:
"Potrebno je resno razmisliti, da bi se ustanovi-
lo podjetje v lasti občine, ki se bo začelo ukvar-
jati z vsemi tistimi dejavnostmi, kjer je doma-
ča ponudba slaba. In da se potegne te kadre, ki 
se šolajo v Ljubljani, Mariboru in drugje, da se 
vrnejo nazaj, začnejo delovati v svoji stroki, se 

jim pomaga in potem lahko združujemo to sinergijo mladih."
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ROKOMET
ČLANI, 1. SRL
Rezultati - Celje : Krško 43:23, 
Sevnica : Ribnica 24:29, Kr-
ško : Krka 27:33, SVIŠ : Sevni-
ca 23:25
Lestvica – 1. Celje 10, 12. Sev-
nica 2, 14. Krško 0

1.B SRL
Rezultati - Drava : Brežice 
33:32, Velika Nedelja : Radeče 
30:27, Dobova : Cerklje 41:22, 
Dol : Dobova 25:28, Brežice : 
Velika Nedelja 38:27, Radeče : 
Moškanjci Gorišnica 24:24
Lestvica – 1. Dobova 6, 4. Bre-
žice 4, 10. Radeče 1

MLADINCI, 1. SRL
Rezultati – Loka : Krško 28:29, 
Brežice : Krka 32:41, Ribnica : 
Brežice 37:25, Krško : Slovan 
28:29;

2. SRL
Rezultati – Metlika : Dobo-
va 35:34, Črnomelj : Sevnica 
37:38

ČLANICE
Rezultat - Jadran : Brežice 
24:21

KADETINJE
Rezultati – Celje : Brežice 
39:12, Brežice : Žalec 18:37, 
Krka : Brežice 35:12
Lestvica – 1. Krka 6, 10. Bre-
žice 0

KADETI
Rezultat - Rudar : Radeče 
30:24 

NOGOMET
ČLANI, 2. SNL
Rezultati – Tolmin : Krško 1:3 
(Urbanč, Pavič 2), Krško : Dra-
vinja 3:2 (Urbanč, Dvorančič, 
Štefanac)
Lestvica – 1. Krško 23

MNZ CELJE
Rezultati - Brežice : Kozje 2:1 
(Baznik, Ožvald), Žalec : Bre-
žice 2:0

Lestvica - 1. Zreče 13. 3. Breži-
ce 1919 12

MLADINCI/KADETI 1. SNL
SKL – Krško : Maribor 0:1, Bra-
vo : Krško 2:1 (Ribič)
Lestvica SKL - 1. Maribor 24, 
8. Krško 15
SML – Krško : Maribor 2:2 (Ku-
har, Felja), Bravo : Krško 4:1 
(Felja)
Lestvica SML - 1. Interblock 
27, 11. Krško 10
Skupna lestvica : 1. Domžale 
43, 10. Krško 25

KADETI MNZ CELJE
Rezultati - Zreče : Krško B, Ro-
gaška : Krško 0:2
Lestvica – 1. Krško 12

MALI NOGOMET
ČLANI
Rezultati - Sevnica : Litija 2:4 
(Krnc, Martić), Velike Lašče : 
Sevnica 3:5 (Nečemer 2, Gr-
gić, Mehić 2)
Lestvica - 1. Dobovec 9, 3. Sev-
nica 3

KOŠARKA
MLADINCI 2. SKL
Rezultat – Kolpa Črnomelj : Kr-
ško 61:78

KADETI 2. SKL
Rezultati – Krško : Olimpija B 
62:61, Brežice : Krško 85:75, 
Brežice : Črnomelj 70:37
Lestvica – 1. Olimpija B 5, 2. 
Posavje Krško 5, 3. Brežice 5

ODBOJKA
MLADINCI – območno - sku-
pina D
Rezultati - Črnuče ACH : Kosta-
njevica 2:0, Kostanjevica : Lju-
bljana 2:0, Repesaž - Črnuče 
ACH : Kostanjevica 2:1

MLADINKE – območno - sku-
pina J
Rezultati – Brestanica : Novo 
mesto 1:2, Žirovnica : Bresta-
nica 2:1

ligaški semafor

KRŠKO – 14. septembra je v organizaciji Veljka Jukića in njegove 
Yuki karate šole v kulturnem domu potekal javni trening in pred-
stava karateistov iz Posavja, katerim so se pridružili tudi karate-
isti iz Ljutomera, Celja in judoisti iz Krškega. Kot je dejal veteran 
posavskega karateja Jukić, ki je s prireditvijo javno obeležil tudi 
40. obletnico delovanja, je v mladih letih gledal na karate kot na 
vrhunsko, tradicionalno in tekmovalno panogo, skozi leta pa pri-
šel do novih spoznanj, da je potrebno spretnost in duh karateja 
namesto izključne usmerjenosti v vrhunski šport prenesti v širi-
no, med ljudi, naj si bo to kot šport, borilno veščino ali rekreaci-
jo: »Borilne veščine imajo svojo prednost predvsem v obrambni 
spretnosti, ki v svetu naraščajočega nasilja in kriminala predsta-
vljajo dragoceno možnost in moč za mirno reševanje konfliktov, 
a tudi znanje in spretnost v primeru napada.«  B. M.

Jukićevih 40 karatejskih let

Yuki karate šola deluje s sekcijami v Brežicah, Čatežu ob Sa-
vi in Krškem.

SEVNICA – Na pobudo Športne zveze Sevnica in v letošnjem 
letu izvoljenega predsednika Tomaža Blatnika se je 25. sep-
tembra v sejni sobi športnega doma odvijala okrogla miza 
na temo »Sinergija aktivnih društev v lokalnem okolju«. 

V želji, da bi se začela uresničevati pričakovanja aktivnih društev 
in klubov sevniške športne zveze in da bi se utrdilo korektno so-
delovanje s pristojnimi organi za šport, so razpravljalke in raz-
pravljalci odprli marsikatero vprašanje – tudi finančno, kar pa 
ni bila trenutna prioriteta omizja. »Slednja problematika je vse-
kakor v pristojnosti drugih organov in institucij,« je bilo eno iz-
med mnenj. Vsi prisotni pa so se strinjali, da je potrebno pristo-
piti k skupni pripravi strategije razvoja športa v sevniški občini 
za daljše obdobje. »Vsekakor pa Športno zvezo Sevnica čaka kar 
nekaj dela, da uredi notranjo organizacijo tako, da bo lahko  po-
stala servis tistim klubom in društvom, ki so aktivna. Seveda brez 
kvalitetnega dela pri črpanju sredstev iz javnih razpisov ne bo 
šlo. Ravno pri tem bodo morali sinergijo ustvariti: Športna zveza 
Sevnica, Javni zavod KŠTM Sevnica in društva, ki bodo imela in-
teres in bodo sposobna izpolniti dokaj zahtevne kriterije iz raz-
pisov,« so še sporočili. Vodstvo sevniške športne zveze upa, da 
se bo s časom povrnilo zaupanje v inštitucije, ki so določene in 
odgovorne za izvajanje športnih programov, pomembnih tako za 
vrhunski šport kakor za rekreativno dejavnost v lokalnem oko-
lju.  S. R.

Za povezovanje v športu 

OPUZEN, KRŠKO – Selekcija U11 NK Krško se je kot edina slo-
venska ekipa udeležila mednarodnega nogometnega turnir-
ja "Mandarina cup 2014" v Opuzenu v dolini reke Neretve in 
mandarin. V konkurenci 20 ekip je osvojila odlično 4. mesto, 
pred njo so bile le ekipe Dinama iz Zagreba, Šibenika, Hajdu-
ka iz Splita. Na poti do polfinala je ekipa Krškega premaga-
la ekipe Libertas, Široki Brijeg, Drinovci in Mosor iz Splita, v 
polfinalu je izgubila z ekipo iz Šibenika, v tekmi za tretje me-
sto pa z ekipo Hajduka. Ekipo Krškega, ki sta jo vodila tre-
ner Sašo Mirosavljević in pomočnik Lojz Mlakar, so zastopa-
li naslednji igralci: kapetan Jakob Zbašnik, Niki Radovič, Nik 
Stanič, Lan Lekše, Lan Milanović, Jure Zupan, Tadej Petančič, 
Sani Abram, Matej Cerovšek, Hamit Halimi, Matic Lepšina in 
Erazem Dornik. M. D.

V zadnjih letih se v svetu poja-
vljajo vse bolj nore oblike pre-
življanja prostega časa. Že zna-
ne oblike športno rekreativnih 
aktivnosti pogosto prepakira-
jo v nove, mladim generaci-
jam prilagojene igre. Eden iz-
med novih ekipnih športov je 
tako »ultimate frizbi«, ki si v 
Sloveniji in v Posavju vse bolj 
išče svoj prostor pod soncem.
  
Športno društvo Kogi iz Kr-
škega je v drugem letu svojega 
ukvarjanja z »ultimate frizbi-
jem« organiziralo prvi tekmo-
valni turnir na območju Posav-
ja. So edini vse do Ljubljane, ki 
se v tem koncu Slovenije ukvar-
jajo s to zanimivo športno di-
sciplino. Igra brez kontakta in 
tudi brez sodnikov je usmerje-
na v razvijanje športnega duha 
in fair playa, kjer prevladujejo 
spektakularne poteze. V vsaki 
ekipi sta najmanj po dve pred-

V Andaluziji so se pomerili za 
naslove prvakov, hkrati pa je 
bilo tekmovanje pomembno 
tudi z vidika možnosti osvo-
jitve prostih mest za potova-
nje na poletne igre XXXI. Olim-
pijade. 
Na svetovnem strelskem pr-
venstvu so tokrat nastopili 
kar trije Posavci. Mojca Kol-
man in Anuša Kovačič, članici 
SD Marok Sevnica, sta predsta-
vljali nežnejši spol 23-članske 
slovenske odprave (članske in 
mladinske kategorije) v špan-
ski Granadi. Obe sta v strelja-
nju z zračno pištolo na 10 m 
razdalji dosegli odlične uvr-
stitve v konkurenci najbolj-
ših svetovnih strelcev. Anu-

Tudi v Posavju frčijo frizbiji
KRŠKO – V kolikor ste v preteklem vikendu nad pomožnim igriščem ob stadionu Matije Gubca opazili frča-
ti neznani leteči predmet, se ne ustrašite. Bili ste priča letu znanega rekreativnega pripomočka po imenu 
frizbi oz. prvemu posavskemu turnirju v t. i. ultimate frizbiju.

stavnici nežnejšega spola. Prve 
ekipe so se na slovenskem pro-
storu pojavile v Ljubljani, Novi 
Gorici, Mariboru in Kopru, ki 
so tudi danes nosilci razvoja te 
igre. V zadnjem obdobju so se 
jim pridružili tudi »Nuclear di-
scs« iz Krškega, ki danes šteje-
jo že 22 članov.

Tjaša Krištofič, ena izmed 
promotorjev zdravega nači-
na življenja v ŠD Kogi, je ob iz-
vedbi turnirja v Krškem deja-

la: »V prihajajočem vikendu bo 
v Poljčanah potekalo državno 
prvenstvo v »ultimate frizbi-
ju«. Ker smo zaznali v obdo-
bju pred prvenstvom pomanj-
kanje tovrstnih turnirjev, smo 
z željo po dobri pripravi naše 
ekipe organizirali prvi turnir v 
»ultimate frizbiju« na območju 
Posavja. Prisotne ekipe so se 
naigrale, utrujenost po turnir-
ju je bila velika. Na državnem 
prvenstvu pričakujemo boj za 
naslov s strani Ljubljančanov 

ŠD Frizmi ter mariborske eki-
pe »Cosmo-discs«, katero smo 
tokrat gostili v Krškem. Za or-
ganizacijo turnirja smo prejeli 
številne pohvale s strani ude-
ležencev, tudi sami smo zado-
voljni z vsemi dejavnostmi, ki 
smo jih pripravili za sodelu-
joče.« Najpogumnejši so va-
bljeni, da pristopijo k zagnani 
ekipi fantov in deklet, ki pri-
kazujejo vse več tehničnega in 
taktičnega znanja.
 Luka Šebek 

Trije Posavci na strelskem SP
SEVNICA, GLOBOKO, GRANADA - Vrhunec svetovne strelske sezone se je tokrat odvijal v španski Granadi, 
kjer se je od 6. do 19. septembra 2028 strelcev iz 95 držav pomerilo v streljanju z zračnim in malokalibr-
skim orožjem ter puško šibrenico v trapu. 

ša je z uvrstitvijo na odlično 
20. mesto med 68 nastopa-
jočimi mladinkami z rezulta-
tom 375 krogov potrdila sta-
tus mednarodnega športnika, 
pridobljenega na evropskem 
prvenstvu v Moskvi. Tako je 
po odličnem nastopu na leto-
šnjem mladinskem prvenstvu, 
kjer je osvojila 12. mesto, na-
povedala redno doseganje vr-
hunskih rezultatov in nemoten 
prehod v člansko konkurenco, 
ki jo čaka v prihodnji sezoni. 
Mojca je z uvrstitvijo na 9. me-
sto ekipno med članicami z re-
zultatom 371 krogov prispeva-
la k odlični uvrstitvi slovenske 
strelske reprezentance na sve-
tovnem prvenstvu.

Za prisotnost na tako velikem 
tekmovanju v trapu (strelja-
nje na glinaste golobe), kot je 
svetovno prvenstvo, je v mla-
dinski konkurenci poskrbel 
član strelskega kluba Rudar 
iz Globokega Kristian Geč. 
Ustrelil je 106 glinastih golo-
bov in osvojil končno 52. me-
sto. Po prvem dnevu je držal 
presenetljivo visoko 5. me-
sto, kasneje pa mu je zbra-
nost malo popustila. Pokazal 
je, da bo ob razvoju konstan-

tnosti skozi celotno tekmova-
nje lahko uspešno nastopal še 
naslednje leto na evropskem 
mladinskem prvenstvu in 
pokalu ter kasneje v članski 
konkurenci. Za boljši rezultat 
mu je tokrat zmanjkalo nekaj 
več miru v zadnjem mesecu 
priprav, saj je bil v tem zelo 
aktiven s številnimi treningi 
in tekmami, končni rezultat 
pa je v skladu s pričakovanji.

 Luka Šebek 
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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

Prebivalci Tomšičeve ceste na Senovem so nam poslali nekaj 
fotografij mostu in ceste na njihovi ulici, ki po njihovem mne-
nju ni najboljše ogledalo mesta, ki se je pred nedavnim po-
tegovalo za najbolj urejen kraj v Posavju. »Most je star okrog 
55 let ter zelo potreben sanacije. Sami so ga gradili naši pred-
niki s Tomšičeve ceste. Sedaj je ta most odslužil, kar Občino 
Krško in KS Senovo prav nič ne briga. Preko tega mostu se 
odvija zelo veliko težkega prometa, kot so težki tovornjaki 
lesa gozdnega gospodarstva, gradbenega materiala in odvo-
za smeti. Tonaža in zmogljivost mostu ni bila nikoli testirana, 
a se mora res nekaj zgoditi, preden se bo kaj odreagiralo?« se 
sprašujejo. Kot pravijo, jim KS in občina nov most in sanacijo 
ceste obljubljata že 15 let. »Prav bi bilo, ko bi gospodje z ob-
čine in KS Senovo odprli oči in začeli reševati probleme ter 
denar namenili za bolj koristne zadeve, da se ne bi sredi Se-
novega sramotili s takimi objekti,« so zapisali.

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

Mislim, da znam kar dobro se-
šteti stroške za pridobitev sto 
kilogramov krompirja, pride-
lanega na zdrav, sonaraven 
način: stroški nafte za vsa ze-
meljska pripravljalna dela, 
strošek semena (kakovostne-
ga, slovenskega, pridelane-
ga na sonaraven način), na-
ravno ali kakovostno umetno 
gnojilo, pripravek za enkratno 
škropljenje proti plesni, naf-
ta plus amortizacija strojev za 
vsa spravljalna dela … in sto-
tine ur za saditev, okopavanje, 
ogrebitev, pobiranje hroščev, 

za košnjo krompirjevke in tra-
ve, izoravanje, ročno pobiranje 
(da krompir ni poškodovan in 
ne gnije!), dvakratno prebira-
nje in pravilno skladiščenje ...
Če zgolj uživate v pripravi 
krompirja na sto načinov, si 
lahko predstavljate, kaj zgo-
raj našteto pomeni stroškov-
no! Rekla sem za sto kilogra-
mov! Po neznosnih cenah 10, 
15, 20 centov za kilogram, to 
za sto kilogramov pomeni ma-
ksimalno 10, 20 evrov! Jih lah-
ko stlačite v zgoraj našteto??? 
In da bo farsa popolna: ob le-

Kdo je tisti, ki uničuje slovenske 
pridelovalce hrane?

Joško 
Vodopivec
KRŠKO – Staro krško mestno 
jedro je bilo včasih polno ži-
vljenja, vpeto med gostil-
ne in trgovine, kamor lahko 
prištejemo tudi Vodopivčevo 
pekarno, ki jo je po prvi sve-
tovni vojni postavil oče naše-
ga sogovornika Joška Vodo-
pivca. Po osnovnem šolanju 
je sicer obiskoval domačo 
meščansko šolo. Spominja 
se, da je med šolskimi poči-
tnicami, ko so imeli pomoč-
niki dopust, moral poprijeti 
tudi za delo v pekarni. 

Delati so pričeli ob osmih zve-
čer, da so pripravili testo za 
hlebčke, štruce, žemljice, pa 
tudi kifeljčke in preste. „Se-
stavine so bile le bela ali črna 
moka, kvas in sol. Potem smo 
pustili shajati, nato spet pre-
mesili in počakali. Testo je do-
zorelo v dveh urah,“ je pove-
dal sogovornik in dodal, da 
se je na študij odpravil na za-
grebško trgovsko akademijo, 
ki pa je zaradi vojne vihre ni 
dokončal. Po spletu okoliščin 
se je vojne in vojske rešil leta 
1949, se zaposlil v krški trafiki, 
po očetovi smrti pa prevzel do-
mačo pekarno, ki je imela veli-
ko strank v Krškem, Brestani-
ci in na Senovem, po kruh, ki 
so ga količinsko napekli okrog 
600 kg, pa so prihajali tudi iz 
Celuloze in kasneje NEK. Testu 
po njegovih besedah še vedno 
niso dodajali ničesar drugega, 
kakor C-vitamin, da je bil lepe, 
rumene barve. 

„Ko sem imel pogoje za pokoj, 
so mi dali za nadaljnje 3-le-

tno obratovanje ugodne po-
goje pri davkih, pa sem delal, 
kot je želela tedanja krška ob-
činska oblast,“ je še povedal in 
se spomnil, da je imel le enkrat 
inšpekcijo. Poklical ga je prija-
telj pek in mu rekel, naj pripra-
vi modro kuverto za inšpektor-
ja, pa bo vse v redu. On tega ni 
naredil, zato je inšpektor is-
kal napake in z golimi rokami 
brskal po predalu z žemljami. 
„Prijel sem ga za ovratnik in ga 
postavil pred vrata. Dobil sem 
kazen, pa sem šel k pristojnim 
in rekel, da bom plačal, ko bo 
plačal tudi on, saj imam priče 
za njegov prekršek. Vse je utih-
nilo, ničesar me niso več terja-
li,“ je rekel prav tako z nasme-
hom in še povedal, da so včasih 
več delali in bolj zaslužili. Za-
dovoljen je bil tudi s strankami 
in življenje se mu je zdelo lepše 
in bolj umirjeno kakor sedaj. 

Letos mu je umrla žena, bil je 
osamljen, zato je odšel v dom, 
saj ima rad družbo. Ob petkih 
zvečer ga hčerka pelje domov, 
v nedeljo zvečer pa se spet 
vrne. Pravi tudi, da mu pogo-
vor veliko pomeni, zato se je 

vključil v pogovorni krožek, pa 
tudi k telovadbi. Spremljanje 
televizijskih programov mu je  
pri srcu, saj je na sporedu veli-
ko nogometa. Že od otroštva je 
nogometni navdušenec in ne le 
to. Igrati ga je začel v krškem 1. 
nogometnem moštvu s 16 leti. 
V posavski nogometni ligi, kjer 
je bilo osem moštev, so imeli 
prvenstvene tekme in Krško je 
bilo nekje na sredini lestvice. 
Nogomet je igral do svojega 36. 
leta. Tudi sedaj spremlja krški 
nogomet, zato si tudi večkrat 
na stadionu ogleda kakšno tek-
mo. Veseli ga, da so prvi na le-
stvici in izrazi upanje, da jim 
bo uspela uvrstitev v 1. ligo. 
Ob tem pohvali vnuka Roka 
Zorka, ki vodi posavsko nogo-
metno šolo, ter njegovega oče-
ta, ki nogomet finančno podpi-
ra. „Mladi se morajo ukvarjati 
s športom, pa tudi možgane 
morajo trenirati, da ohranja-
jo svoj razum živahen. Vse je v 
življenju lažje, če si aktiven in 
prav je, da v svojem okolju pu-
stiš neko sled za seboj,“ je po-
modroval jasnih in bistrih mi-
sli 80-letnik Joško Vodopivec. 
 Marija Hrvatin

tošnji tako prepolovljeni letini 
krompirja jih naši trgovci po 
tej ceni lahko prodajo na sto-
tine ton! Slovenskega krom-
pirja! Haha! Moji primorski 
prijatelji pa pravijo, da gredo 
kot gosenice vsak dan "šleper-
ji", natovorjeni s španskim in 
kdovekakšnim krompirjem še 
v notranjost Slovenije.
Le kateri kmet, pridelovalec 
na Slovenskem, lahko to mo-
rijo preživi dolgoročno? Da bi 
krompir pridelali za trg še na-
slednje leto, ni niti v sanjah mi-
sliti! Takih norosti ni bilo v še 
tako krutem socializmu!
Predlagam, da v primerih, ko 
prodajalec kupcu ob ostalem 
nakupu "podarja" 10 kg krom-
pirja (ali pač jabolk ipd.) za 
1 cent, nujno navede zraven 
pridelovalca, ki je takšno ak-
cijo omogočil, inšpektorji pa 
naj "stojijo" pri takem pridel-
ku, za kakovostjo in poreklom 
le-tega.
 Ernestina Rožman, 
 Arnovo selo

Z vinsko trto in predvsem s 
skrbjo zanjo je bil povezan 
Ivan Balon, ki se je rodil 13. fe-
bruarja 1862 na kmetiji star-
šev Ivana in Barbare Balon v  
Stari vasi na Bizeljskem. V tež-
kih časih za vinogradništvo, ko 
je sredi  80. let 19. stoletja tudi 
v posavskih vinogradih zago-
spodarila uničujoča drob-
na živalca, trtna uš, je s svojo 
vztrajnostjo in načrtnim de-
lom s pomočjo ameriških sort 
sodeloval pri obnovi uničenih 
vinogradov na Spodnjem Šta-
jerskem in imel zgledno pose-
stvo v Stari vasi na Bizeljskem 
s trsnico s številnimi sortami. 

Po prvih šolskih letih v doma-
čem kraju je sledilo šolanje na 
ljubljanski realki. S pomočjo 
barona Julija Alfreda Moscona 
(1839-1927), ki je imel v lasti 
pišečki grad in je bil deželni ter 
državni poslanec, je šolanje na-
daljeval na Višji šoli za vinar-
stvo in sadjarstvo v Klosterne-
uburgu blizu Dunaja in ga zelo 
uspešno zaključil leta 1886. 
Od  leta 1887 je bil Balon za-
poslen v državni službi na Ptu-
ju kot tehnični vodja javnih del 
za boj proti trtni uši. V časo-
pis Slovenski gospodar  je leta 

1888 zapisal: »Ako se bo trtna 
uš tako, kakor do sedaj, kar se 
ne more dvomiti, širila, ne bo 
se v enem ali dveh desetletjih 
na Spodnjem Štajerskem o vi-
nogradarstvu zamoglo govori-
ti.« S pomočjo barona Moscona 
ga je Štajerska deželna uprava 
sprva imenovala za začasnega 
in leta 1893 za stalnega dežel-
nega vinorejskega komisarja 
za Spodnjo Štajersko v Grad-
cu. Pomagal je predvsem rev-
nejšim vinogradnikom pri pri-
dobivanju državnih posojil za 
obnovo vinogradov, organizi-
ral vinarske razstave, na kate-
rih so lahko preizkušali vino 
iz ameriških sort, in skrbel za 
splošen razvoj vinogradništva. 
Svoje znanje je skušal izpopol-
niti tudi na študijskem potova-
nju po Franciji leta 1896.

Pisatelj Januš Golec je Balona 
imenoval za »očeta amerikan-
skih trtnih nasadov na sloven-
skem Štajerskem«, v svojem 
delu Propast in dvig je zapi-
sal: »Balona so dičile pošte-
nost, nepristranost, vestnost, 
vztrajnost, srčna dobrota, po 
potrebi pa tudi neizprosna in 
odločna, a pravična strogost 
v izvrševanju vodilne službe, 

za katero so ga uprav te vrline 
odlično usposabljale.«

Zaradi bolezni je umrl že 
31. decembra 1897 v Grad-
cu, mnogo prerano, da bi lah-
ko uresničil številne načrte na 
področju slovenskega in posa-
vskega vinogradništva. V za-
hvalo so mu 27. oktobra 1935 
v Stari vasi na Bizeljskem na 
pobudo trgovca Martina Fre-
ceta odkrili spominsko ploščo. 
Njegova žena  Olga, roj. Lipold, 
je še vrsto let živela na Bizelj-
skem, kasneje se je preselila v 
Maribor, kjer je umrla jeseni 
1939. Balonova je bila znana 
kot dobrotnica, ki je rada po-
magala revnim otrokom. 
 Polona Brenčič,
 foto: Arhiv Posavski muzej

Ivan Balon (1862-1897)

V prvi polovici leta 2014 sta 
se v naši bližini zgodili dve ve-
liki naravni nesreči. Januarja 
je velik del Slovenije prizadel 
žled. Četrtina gospodinjstev v 
državi je ostala brez elektrike, 

mnogi so pri temperaturah 
pod lediščem ostali tudi brez 
ogrevanja. Simona Potočar in 
Jernej Agrež s Čateža ob Savi 
sta prek socialnih omrežij or-
ganizirala zbiranje najpotreb-
nejšega (hrana, generatorji) 
in s svojim kombijem dostavi-
la nekaj ton pomoči v najhuje 
prizadeta območja. 

Priznanje za humanitarno delo 
Simoni Potočar in Jerneju Agrežu

Maja je velike dele Hrvaške, 
Srbije ter Bosne in Hercegovi-
ne prizadela ena najhujših po-
plav doslej. Simona in Jernej 
sta tudi tedaj hitro odreagirala. 
Ob pomoči ekipe Mladinskega 
centra, prostovoljcev in obča-
nov, ki so prispevali po svojih 
močeh, jima je v nekaj dneh 
uspelo zbrati, razvrstiti, steh-
tati, popisati, naložiti na tovor-
njak in poslati 20 ton pomoči. 

Simona in Jernej sta ob tem 
tudi vodnika reševalnih psov, 
s katerimi kot prostovoljca so-
delujeta pri iskanju pogreša-
nih oseb, pred nekaj tedni pa 

sta pomagala ob poplavah v 
Posavju. S svojim ravnanjem 
izkazujeta veliko mero člove-
koljubja in sta lahko vzor in 
navdih vsem občanom, zato ju 
je skupina občanov predlaga-
la za Oktobrsko nagrado ob-
čine Brežice. Občinski svet je 
odločil, da si nagrado bolj za-
služijo drugi, zato so jima pri-
znanje podelili občani sami. 
Prejela sta skulpturo ''Dvojna 
zvezda za dve zvezdi humani-
tarnega dela'', ki jo je izdelala 
dobovska umetnica Vesna Da-
vidović.
 Aljoša Rovan, 
 foto: Franc Šavrič

Agrež in Potočarjeva z na-
grado

SELA PRI DOBOVI - Pri lovski 
koči na Pistačah je v organi-
zaciji Lovske družine Dobo-
va in pod okriljem Združenja 
lovskih družin Posavje pote-
kala tretja dobrodelna tekma 
v streljanju na glinaste golo-
be, katere izkupiček je bil to-
krat namenjen Šolskemu skla-
du Osnovne šole Dobova, lovci 
pa so tokrat s humanitarnim 
tekmovanjem v dobrodelen 
namen zbrali 1025 evrov. Med 
18 tekmovalci je zmagal Du-
šan Šimec, med šestimi eki-
pami pa LD Dobova. Prehodni 
pokal Združenja lovskih dru-
žin Posavje pa je odšel v roke 
LD Bizeljsko.  Vir: R. Z.

Lovci za dobovski 
šolski sklad
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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

FRANC RAKAR 
(1934 - 2014)

V letošnjem januarju smo vedro segli v roke Franciju Rakarju in 
mu iz srca voščili srečen korak v osemdeseta leta. Tudi sam je poln 
optimizma zrl v prihodnost, se veselil podaljšanega vozniškega 
dovoljenja in bil poln pričakovanj. Ko je v oktobru lanskega leta 
poslednjič stal na odrskih deskah v Domu Svobode in v klenem 
nagovoru poosebljal dr. Janeza Bleiweisa, spoštovanega borca za 
veljavo slovenskega jezika in krepitev ponosa, da smo Slovenci, je 
bilo tako, kot bi predstavljal sebe, saj je bil tudi Franci vseskozi trden 
in ponosen domoljub.

Zibel mu je stekla januarja 1934. leta v okrilju obronkov častitljivega 
Kanina in Rombona, v idilični primorski vasici Breginj. V družbi 
štirih starejših sester so mu starši privzgojili ljubezen do slovenstva, 
klenost in pokončnost. Po učiteljišču v Tolminu je mladi učitelj po 
dekretu prišel na prvo službeno mesto v Šentjanž v Mirnski dolini, 
potem je poučeval na Senovem, leta 1957 pa je prišel na brestaniško 
šolo, ki je prav v tem času postajala popolna osemletka. Franci 
se je takoj odločil za študij ob delu in postal predmetni učitelj 
matematike in fizike. Do leta 1974 je nato v naši šoli učence vodil 
v spoznavanje problemov matematike in zakonitosti fizike, a poleg 
znanja je učence predvsem vzgajal, budil voljo, vztrajnost in skušal 
graditi njihovo zavednost in samospoštovanje. Bil pa je tudi odličen 
kolega in sodelavec, ki je z vedrino znal premagovati težave in buditi 
optimizem v kolektivu. 

1974. leta je prevzel upravljanje dijaškega doma v Krškem, nato pa ga 
je pot zanesla na družbenopolitično področje. Postal je predsednik 
SZDL, ki ji je s trezno presojo in tenkočutnim delom z ljudmi znal 
oblikovati temelje organizacije, ki je segla med ljudi v sleherni vasi 
in se trudila za njihov napredek. Svojo službeno pot je nadaljeval in 
končal kot ravnatelj OŠ Jurija Dalmatina v Krškem. Hkrati pa je bil 
aktiven tudi v občini, v samoupravnih interesnih skupnostih, član 
skupščine, pozneje svetnik in član raznih občinskih odborov. Bil je 
član Združenja slovenskih časnikov, po upokojitvi pa so ga medse 
povabili tudi v Posavsko društvo seniorjev in menedžerjev.

Nikoli pa ni pozabil, da prihaja iz Brestanice, zato se je zavzeto 
boril za uveljavitev idej in potreb krajanov v občinskem merilu, 
sposobno pa je pomagal sooblikovati stališča v naši KS kot član 
skupščine, pozneje sveta, raznih komisij in organizacij. Bil je dejaven 
na športnem področju, predvsem v odbojkarskem društvu. V TD 
se je zavzemal za izgled in urejenost kraja od del za rekreacijski 
center z bazenom, športnih igrišč do prizadevanj za oživitev gradu 
in njegovih vsebin.

Takoj ga je pritegnil živahen kulturni utrip v brestaniški Svobodi, 
zapel je v moškem zboru in v gledališki skupini poosebil marsikateri 
lik v igrah v 60.–70. letih. Po upokojitvi se je zopet pridružil 
gledališčnikom in z nami soustvaril kar nekaj gledaliških predstav. 
Včlanil se je tudi v domače DU.

Velik del svoje aktivnosti je posvetil Zvezi združenj borcev za 
vrednote NOB. S spoštljivim poklonom se mu zahvaljujemo za 
plodno sodelovanje v domačih društvih in bogat prispevek k 
urejanju boljšega življenja v naši KS. 
 (iz nagovora Margarete Marjetič)

IN MEMORIAM

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V starem mestnem jedru Brežic, v zgradbi 
nasproti občine (Mestni atrij, Cesta prvih 
borcev 17), nas lahko obiščete vsak pone-
deljek in torek ter četrtek in petek od 9. 
do 12. ure in naročite male oglase, zahva-
le, voščila ter druge naročene objave ali si 
ogledate in naročite knjige založbe Nevio-
dunum.  Uredništvo

SPOMIN
Ko vajine zaželimo si bližine,

gremo tja, v ta kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče,

saj verjeti noče, da vaju več med nami ni.
Čeprav se vajin glas več ne sliši,

beseda vajina v nas živi, povsod vaju čutimo mi vsi ...

V četrtek, 16. oktobra 2014,
bo minilo žalostnih 5 let, 
ko smo za vedno izgubili 
našo drago mamo, babico

IVANA SEVER – 
GLOGOVŠEK

s Trebeža pri Artičah.

V sredo, 20. avgusta 2014, je minilo 
žalostnih 13 let, odkar smo za vedno izgubili 

našega dragega očeta, dedka

MIŠKO GLOGOVŠEK
s Trebeža pri Artičah.

Hvala vsem, ki obiskujete njuna grobova, 
prižigate svečke in obujate spomin nanju.

Sin Mišo z družino

PETER ŽELJKO - PERO

 
Sporočamo vsem prijateljem in znancem žalostno vest,

da je 2. septembra 2014 v starosti 72 let umrl

Vsi njegovi

ALOJZIJE SLAVICE 
TODOROVIĆ

ZAHVALA

Ob prerani in boleči izgubi drage 
žene in mamice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za tolažilne besede, topel stisk rok, podarjeno cvetje 
in sveče. Hvala vsem, ki ste jo pospremili k njenemu preranemu 
zadnjemu počitku. 
Posebna hvala pogrebni službi Kostak, župniku za opravljen obred, 
pevcem za zapete žalostinke, trobentaču za zaigrano Ave Marijo, 
urgentnemu centru Krško in internemu oddelku Splošne bolnišnice 
Brežice. Iskrena in velika zahvala patronažni sestri gospe Polonci 
Umek.
Še enkrat iskrena zahvala vsem. Ohranite jo v lepem spominu.

Žalujoči: mož Žarko, sin Boris, hčer Sonja, snaha Helena,
brata Jože in Matija z družino in ostala rodbina

Brez tebe dom je tih in prazen,
ostala je tišina in spomini.

Zelo te pogrešamo.

roj. Colarič, z Rozmanove 9, Krško,

NIKO ŽIBRET
(1938 - 2014) 

Spoštovani pokojnik je na svoji bogati ustvarjanja polni življenjski 
poti ostal vedno zvest svojemu Krškemu, kjer se je rodil leta 1938. 
Po končani nižji gimnaziji v domačem kraju in celjskem učiteljišču je 
leta 1963 diplomiral na ljubljanski Visoki šoli za telesno kulturo. Po 
15 letih poučevanja telovadbe na osnovnih šolah na Raki, v Leskovcu, 
Krškem in na Tehniški šoli je bil med letoma 1974 in 1980 vršilec 
dolžnosti in ravnatelj Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško. Kot 
podpredsednik občinskega Izvršnega sveta je med letoma 1980 in 
1986 vodil njegov Komite za družbene dejavnosti. To je bil čas, ko 
je Krško postalo slovenski zgled glede skrbi za materialni položaj 
učiteljstva ter po obnovi in povečanju šolskega prostora, vrtcev in 
športu namenjenih površin.

Njegova pot se je nadaljevala v republiškem Izvršnem svetu v 
Ljubljani, v katerem so mu zaupali vodstvo Sveta za vzgojo in 
izobraževanje in ob tem predsedovanje Zvezi prijateljev mladine. Po 
osamosvojitvi Slovenije je na Ministrstvu za šolstvo in šport postal 
svetovalec in državni sekretar ter se kot podsekretar upokojil leta 
1998, potem ko je vrsto let odgovorno skrbel za naložbe v šolski 
prostor ter pri tem nikoli pozabil na svoje mesto in občino. 

V doslej zapisano nisem mogel vključiti vsega, kar bo za vselej 
ohranjeno v dokumentih njegove bogate biografije. V njej ne bomo 
našli pričevanj o Žibretovi veliki ljubezni do našega in tujega 
gorskega sveta, a toliko več o njegovem športnem udejstvovanju. 
Bil je začetnik krškega rokometa, ki se je z njim leta 1961 uvrstil v 
prvo republiško ligo. Med letoma 1959 in 1974 se je uveljavil kot 
trener v plavalnem klubu Celulozar. Vzgojil je številne republiške 
in državne prvake, rekorderje in reprezentante, Krško pa je z njim 
postalo eno izmed vodilnih središč tega športa. Plavalna zveza 
Jugoslavije, ki mu je leta 1971 prisodila najvišje priznanje, Zlati znak, 
mu je večkrat zaupala treninge državnih reprezentantov in njihovo 
vodenje na mednarodnih tekmovanjih. Leta 1988 je prejel Zlato 
plaketo Športne zveze Jugoslavije, Slovenija pa se mu je leta 1991 
oddolžila z najvišjim priznanjem, Bloudkovo nagrado, in podelitvijo 
naslova vrhunskega športnika-trenerja. 

Čeprav spomin zapisuje predvsem neposredno doživeto, tistemu 
na Nika Žibreta ne moremo začrtati časovnih okvirov; ostalo bo 
nepozabno pričevanje njegovega žitja in bitja med nami in za nas! 

 Živko Šebek 

IN MEMORIAM

SLAVKE HICTALER

ZAHVALA

Ob mnogo prerani in boleči izgubi 
drage žene, mame, babice in sestre

se iz srca iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za tolažilne besede, topel stisk rok, 
podarjeno cvetje in sveče ter kakršnokoli pomoč, ki ste nam jo nudili 
v tako težkih trenutkih. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu 
pospremili k večnemu počitku. 
Posebno se zahvaljujemo dr. Marjanci Božič ter celotnemu kolektivu 
nevrološkega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto. Hvala 
pogrebni službi podjetja Kostak d.d., gospodu župniku Turineku za 
opravljen obred, govornici gospe Ireni Gmajnar ter brestaniškim 
pevcem in godbenikom za zaigrane melodije. Zahvaljujemo se tudi 
vsem zaposlenim DUO Impoljca, zaposlenim OMV Brežice in OMV 
Senovo, kolektivu GJS (Kostak) ter AKŽ Zabukovje. Iskrena hvala 
tudi gasilkam in gasilcem PGD Senovo in vsem okoliškim gasilskim 
društvom, ki ste jo v velikem številu pospremili na zadnjo pot. 
Ohranite jo v lepem spominu!

Žalujoči: vsi njeni, ki jo neizmerno pogrešamo

V šumenju vetra slišimo tvoj glas.
V šopku cvetja vidimo obraz.

Senca spomina in bolečina,
oboje se v dušo zajeda.

s Senovega
FRANCA MAROLTA

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega moža, očeta,
starega očeta in tasta

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in sodelavcem za darovane sveče in cvetje, za vsak stisk 
roke in besede tolažbe v teh težkih trenutkih.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili k njegovemu zadnjemu počitku.
Posebna zahvala gasilcem, pevcem, pogrebcem ter g. župniku za lepo 
opravljeno pogrebno slovesnost in tople besede ob tem.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

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

Povsod, povsod je delo
tvojih pridnih rok ...

Brege 48
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Prodamo ječmen in prašiče, 
težke 30-45 kg. Okolica Dobo-
ve. Tel.: 031 306 136 

Prodam suho otavo v okroglih 
balah ali zamenjam za sveža 
nasekana bukova drva. 
Tel.: 041 894 507

Prodam goveji hlevski gnoj, 
večjo količino. Okolica Brežic. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 560 136

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 suha žagana bukova 
drva in okrogle bale sena. Tel.: 
041 381 604, po 15. uri

Prodam bukova metrska drva, 
možen razrez in dostava. Ugo-
dno. Tel.: 040 149 247

Prodam bukova drva in cister-
no za kurilno olje, 2000 l. 
Tel.: 041 827 776 

4, letnik 2005. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 591 379

KMETIJSTVO

Kupim kosilnico Gaspardo s 
hidravličnim dvigom in obra-
čalnik SIP 220. 
Tel.: 07 49 56 369

Prodam cirkular, traktorski 
pogon, rezilo 45, namenjen za 
težke obremenitve. 
Tel.: 031 305 312

Prodam traktor Štore 402 s 
kabino, letnik 1978, drugi la-
stnik, registriran. Cena 3100 €. 
Tel.: 040 738 059

Prodam snežno frezo za Muto, 
priklop na 2 vijaka, in dvore-
dno sejalnico za koruzo Olt. 
Tel.: 030 694 956

Prodam motokultivator Go-
renje Muta s koso, okrogli pri-
klop, krožno žago (cirkular) in 
motorno žago Husqvarna 770. 
Tel.: 051 496 012

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

Prodam letošnjo koruzo v 
storžih, jedilni krompir, vino 
cviček, krmne buče in rdeči 
mošt. Tel.: 031 767 394 

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 

Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov, geološka po-
ročila, izvajamo strokovni nad-
zor. ARS Projektiranje, Anton 
Strniša s.p., Gabrovec 1a, Pod-
plat. Tel.: 03 810 4182, 031 
393 560

Projektiranje, legalizacija ali 
nova gradnja vseh vrst objek-
tov. PIS biro Damjan Žibert 
s.p., Glavni trg 27, Sevnica, 
Tel.: 031/431-315, pisbiro@
gmail.com

Prodam gradbeno parcelo (14 
arov) v Straži pri Žejnem, me-
šana drva, kratko žagana, in 
zajce. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

V Sevnici prodam trosob-
no stanovanje (95 m2), lasten 
vhod, CK, primerno za invali-
da. Tel.: 051 670 377 

Prodam hišo (300 m2) s po-
možnim objektom, leto izgra-
dnje 1986, cena 190.000 €, in 
gradbeno parcelo z izkopom 
(530 m2), Gorenje Kamenje, 
Novo mesto. Tel.: 031 475 222

Prodam ali dam v najem sta-
rejšo hišico (40 m2) na Prilipah 
in prodam malo vožen motor-
ček Yamaha Enduro VS 125 R. 
Tel.: 041 281 490

Oddam enosobno stanovanje 
v Brežicah. Tel.: 040 814 306

Oddam enosobno stanovanje 
v Brežicah. Tel.: 070 321 426

Za 200 € oddam v najem po-
slovni prostor (37 m2) v centru 
Brežic. E-pošta: gabi.gerjevic@
gmail.com. Tel.: 07 49 61 343, 
031 272 968 

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam osebni avto Merce-
des 230 E, letnik 1989, dobro 
ohranjen. Možna menjava za 
govejo živino. 
Tel.: 041 560 136

Prodam novo zaščito spre-
dnjega odbijača za Toyoto RAV 

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

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 Krškem

Dva para
stekel
za ceno enega!* 

1+1
Okulistični pregledi na zdravstvenO karticO070 660 660

kot ga 
poznate 

iz tv

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

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

- osebnih vozil,
- tovornih vozil,

- traktorjev in ostale
   kmet. mehanizacije,
- gradbenih strojev.

www.finsvet.si

051 441 771

ODKUP

PLAČILO V GOTOVINI TAKOJ!

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

KRŠKO – Z razstavo ročnih del »Prepletanje niti« v Dvorani v 
parku so krška območna izpostava JSKD, Valvasorjeva knjižnica 
in KS mesta Krško 25. septembra zaključili letošnje Poletne ve-
čere v parku, hkrati pa z njo obeležili tudi Dneve evropske kul-
turne dediščine.

Dnevi evropske kulturne de-
diščine so letos potekali pod 
naslovom »Dediščina gre v 
šole«, zato so vanjo soorga-
nizatorji združili izbor ročnih 
del s treh predhodnih razstav 
v t. i. »rokodelskem septem-
bru«, ki so jih izdelale članice 
rokodelskih sekcij v kultur-
nih društvih Libna, Leskovec 
pri Krškem, Svoboda Bre-
stanica in Anton Aškerc Ko-
privnica ter društvih upoko-
jencev Brestanica, Senovo in 
Raka. Obenem so jo posveti-
li tudi 190-letnici rojstva kr-
ške mecenke Josipine Hoče-
var, ki je med leti 1855-1875 
vzdrževala v Krškem roko-
delsko dekliško šolo, v kateri 
so se, kot je dejala vodja JSKD 
Sonja Levičar, mlada dekle-
ta podučila o številnih ročnih 
spretnostih, kar jim je pripomoglo k boljšemu vsakdanjemu ži-
vljenju, poznavanju gospodinjenja in tudi dodatnemu zaslužku. 
Ob tem je Alenka Černelič Krošelj, ki je opravila izbor izveze-
nih del, izpostavila, da članice šestih društev s svojo ustvarjal-
nostjo ne le ohranjajo dediščino in na ta način zapolnjujejo svoj 
prosti čas, temveč tudi opominjajo na dejstvo, »da so naše roke, 
možgani in čutila izredno orodje, ki ga ni potrebno priključiti na 
električno energijo, temveč na energijo medsebojnega učenja, 
prenosa veščin in predanost«. 
Razstavo je odprla podžupanja Ana Somrak, v kulturnem pro-
gramu je nastopila Pevska skupina Lavrencij z Rake, o pomenu 
znanja rokodelskih veščin in nekdanjem poučevanju deklet pa 
sta zbranim spregovorili Klavdija Mirt v preobleki Josipine Ho-
čevar in Mirjana Marinčič, ki je upodobila učiteljico na nekda-
nji ljudski šoli Ano Schmidinger Romih. Slednja se je pridruži-
la dosedanjim kostumografiranim likom JSKD Krško, ki vse od 
otvoritve Mestnega muzeja na različnih prireditvah predstavlja-
jo pomembne krške osebnosti, njihova dela in prelomna obdobja 
mesta. Tako kot ostalim likom je tudi njej zunanjo podobo dala 
kostumografinja Irena Ina Čebular.  
 Bojana Mavsar

Prepletene niti krških vezilj

Mirjana Marinčič kot učitelji-
ca na nekdanji ljudski šoli Ana 
Schmidinger Romih
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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, Sven Mavsar

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: 26.500 izvodov

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

Prodam 3 odojke in teličko li-
muzin, staro 2 meseca. 
Tel.: 041 784 230

Prodam 2 prašiča, po 60 kg 
teže. Tel.: 031 563 503

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, in prašiča, 250 kg. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 580 983

Prodamo jarkice (nesnice), 
domača reja, grahasto-rjave. 
Tel.: 041 817 615

Oddam sibirskega haskija, sta-
rega 5 let. Tel.: 051 623 590

Prodam nemške ovčarje brez 
rodovnika, cepljene, razglišče-
ne, stare 9 tednov, cena 250 €. 
Tel.: 041 795 776

RAZNO

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

Prodam zimski plašč in jakno 
št. 44, visoke škornje, čevlje in 
tople copate št. 39. Cena po do-
govoru. Tel.: 07 81 42 567 

ŽIVALI
Kupim suho kravo za pitanje 
po ugodni ceni. Tel.: 041 508 
255, Jože

Prodam 2 telički simentalki, 
stari 2 in 3 tedne, cena po do-
govoru. Tel: 070 848 863

Kravo simentalko, brejo 9 me-
secev, pašno, staro 5 let, in bik-
ca simentalca, starega 3 mese-
ce, prodam. Tel.: 031 415 924

Prodam kravo simentalko, 
staro 9 let, in teličko, staro 2 
meseca. Tel.: 070 701 088

Prodam teličko limuzin, staro 
1 teden. Tel.: 031 504 280

Prodam telico simentalko, 
brejo 4 mesece. 
Tel.: 07 49 21 304

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

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

Prodam odojke, težke 30-40 
kg, krmljene z domačo hrano, 
cena 2,30 €/kg. 
Tel.: 040 345 693

Prodam 2 prašiča, težka 60-70 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 77 450

Prodam odojke domače reje, 
cena 3 €/kg žive teže. 
Tel.: 07 49 57 505

Prodam odojke, težke 30-35 
kg, linija 33, krmljene z doma-
čo hrano, primerne za zakol ali 
nadaljnjo rejo (možen zakol), 
in belo vino. Tel.: 040 865 655

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

Kupim termoakumulacijsko 
peč, lahko v okvari. 
Tel.: 031 626 717

Ugodno prodam kotno sede-
žno garnituro z izvlečno poste-
ljo, proizvajalec Florijan Bobič. 
Cena po dogovoru. Tel.: 07 49 
20 682, po 18. uri

Prodamo ciprese, okrasno 
drevje in grmičevje. Ciprese 
so v akciji. Tel.: 041 564 621, 
Vrtnarstvo Platana, Marija 
Žigič s.p., Zaloke 13, Raka

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

Prodam novo 40 l mešalnico 
za salame in okroglo mizo, na-
rejeno na sodu, za vikend ali 
zidanico. Tel.: 051 612 830

Prodaja in vgradnja kvalite-
tnih betonskih malih bioloških 
čistilnih naprav ter betonskih 
zbiralnikov deževnice. Damjan 
Žibert s.p., Glavni trg 27, Sevni-
ca, Tel.: 040/685-675 

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.

14. oktobra prodaja belih 
kilogramskih piščancev, 
vsak torek in petek rjavih in 
grahastih jarkic ter mladih 
petelinov za meso, vsak 
četrtek pa enodnevnih belih 
piščancev.
Naročite lahko 
tudi gosi za zakol.

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

obvešča cenjene stranke, 
da so v prodaji

beli piščanci za nadaljnjo 
rejo ali zakol vsak delavnik 

med 18. in 20. uro.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

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 drva (55 
€/m) ali menjam za prašiča 
(do 150 kg). Okolica Rake. 
Tel.: 031 591 734

V okolici Sevnice prodam 
suha bukova drva. Možna me-
njava za manjše govedo ali pra-
šiče. Prodam tudi priključke za 
TV. Tel.: 031 517 965

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam belo vino bizeljčan 
ter žganje. Tel.: 040 974 891

Prodam vino cviček, kupim 
pa Renault Clio od l. 2005 da-
lje, od prvega lastnika. 
Tel.: 051 870 909

Kupim trdo slanino za izdela-
vo salam. Tel.: 041 571 752

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

Nudimo storitev prešanja 
jabolk za kis in sok ter pa-
sterilizacijo in stekleniče-
nje. Tel.: 051 322 199, Budič 
d.o.o., Krška vas 41a, Krška 
vas

Prodam krompir kennebec in 
rudolf za ozimnico, zelo dobri 
beli okusni sorti, primerni za 
dolgo skladiščenje. Cima me-
hansko uničena, ročno pre-
bran. Cena 0,30 €/kg. 
Tel.: 041 895 974

Prodam lipov hlod, dolžina 3 
m, premer 78 cm. Okolica Sev-
nice. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 580 982

Ugodno prodam električni ši-
valni stroj Bagar, malo rabljen 
orbitrek, 2x steper in otroško 
posteljico. Tel.: 041 846 484

Podarim strešno opeko Kikin-
da (300 m2), staro 28 let, Sre-
mič Krško. Tel.: 041 667 234

V Brežicah pri Sparu mi je bilo 
ukradeno 7.000 EUR v beli ku-
verti. Vsakega, ki bil imel kak-
šno informacijo, naprošam za 
pomoč in temu primerno tudi 
nagradim. Najdete me v Domu 
starejših občanov Brežice, pov-
prašajte po Jožetu Dernaču.

Prodam garnituro za plamen-
sko varjenje in rezanje, jeklen-
ke-plin-kisik, z manometri-
-plin-kisik z 10 m gumi cevi, 
420 €. Tel.: 041 328 062

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

61-letni moški bi rad spoznal 
žensko za resno zvezo. 
Tel.: 030 408 720

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 12. 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 sredo, 15. oktobra, 
med 16. in 19. uro.

Vsak dan domača dnevno 
sveža kokošja jajca.

Spoštovane 
stranke! 

Naslednja številka (22/2014) bo izšla v 
četrtek, 23. oktobra 2014.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
16. oktober.
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Pasja pekarna Tačka

SEVNICA – V Posavju smo v mesecu juliju dobili prvo pasjo pe-
karno. Zanjo se je odločila Sevničanka Maja Kozole, ki meni, da 
jo njen domači kraj in širše Posavje potrebujeta. Sama je velika 
ljubiteljica živali in v skrbi za njihovo zdravo prehrano se je od-
ločila, da ponudi lastnikom psov prvovrstno pripravljene izdel-
ke ter briketirano in konzervirano hrano priznanih proizvajal-
cev. »V ponudbi imam lastne izdelke, ki jih sama pečem. To so 
pasji priboljški in keksi. V njih so sestavine brez konzervansov, 
barvil in raznih drugih dodatkov. Pomembno je tudi, da so brez 
soli in sladkorja. Pri izboru se osredotočam na sestavine, ki so 
lokalnega porekla,« je pripovedovala mlada podjetnica, ki stopa 
s svojo pasjo pekarno in prodajalno, poimenovano Tačka, na sa-
mostojno podjetniško pot. Prvi kupci so z njenimi izdelki zado-
voljni, zato je prepričana, da je bila odločitev pravilna. Na uresni-
čitev pa čaka še ena njena želja – nakup dovolj velikega posestva, 
na katerem bi lahko skupaj s partnerjem vodila še šolo za vzgo-
jo psov. Njen nemški ovčar, ki sliši na ime Bajsi, je že lepo vzgo-
jen in morda bi bil lahko tudi on v dodatno pomoč.  S. R.

Maja Kozole z Bajsijem ob ponudbi v pasji pekarni

Sestri Saša in Sonja Zagorc 
sta odraščali na Prekopi in 
obiskovali kostanjeviško OŠ 
Jožeta Gorjupa, kjer sta že ve-
liko nastopali, saj sta obiskova-
li Glasbeno šolo Marjana Kozi-
ne (Novo mesto) v Šentjerneju. 
Sonja je igrala prečno flav-
to pri profesorju Dragu Gra-
dišku, Saša pa kitaro pri pro-
fesorju Tomažu Zorku. Tudi 
sicer izhajata iz glasbene dru-
žine, saj sta že kot deklici radi 
poslušali dedka, ki je bil profe-
sionalni harmonikar, ter sku-
paj z družino večkrat zapeli z 
njim. Tudi oba njuna starša sta 
hodila v glasbeno šolo: mama 
je igrala harmoniko, oče pa 
klarinet in včasih so tudi sku-
paj kaj zaigrali, ko sta prišla iz 
službe, se spominja Saša. Nato 
je že zgodaj v najstniških le-
tih spoznala skupino AC/DC, 
v srednji šoli (obe s sestro sta 
obiskovali novomeško gim-
nazijo) pa tudi 'trše' glasbene 
zvrsti. Ko sta se s sestro prese-
lili na študij v Ljubljano (Sonja 
na Fakulteto za elektrotehni-
ko, Saša na Fakulteto za arhi-
tekturo, ki sta ju obe uspešno 
zaključili), sta v najetem pro-
storu za vaje ustvarjali in va-
dili ter sestavili skupino Hell-
cats, v kateri je Saša poprijela 
za bas kitaro, Sonja pa je se-
dla za bobne. »Z denarjem, ki 

Peklenski mački iz Kostanjevice
KOSTANJEVICA NA KRKI – Slovensko hard rock/heavy metal sceno je v lanskem letu precej popestril debi-
tantski album povsem dekliške zasedbe Hellcats z naslovom Divja pot in angleško različico Warrior prin-
cess. Ustanoviteljici in gonilni sili skupine sta sestri Saša in Sonja Zagorc, po rodu s Prekope.

sem si ga prislužila kot učitelji-
ca klasične kitare, sem si plače-
vala ure bas kitare pri najbolj-
ših učiteljih v Ljubljani. Prav 
tako Sonja, ki jo je učil Roman 
Ratej, bobnar, ki je uspel tudi 
čez lužo,« pravi Saša. Poleg nji-
ju danes skupino sestavljata še 
kitaristka Katja Mavec in pev-
ka Daša Makuc. »Hellcats sva 
ustanovili zaradi ljubezni do 
glasbe in velike želje po ustvar-
janju. Sva tudi najboljši prijate-
ljici že od otroštva in ena drugi 
za zgled, zato se odlično dopol-
njujeva, kar se pozna pri pisa-
nju pesmi ter viziji skupine na 
splošno,« še dodaja Saša. 

»Na začetku je bilo težko. Ne-
kateri ljudje so s težavo prizna-
li, da ženske lahko obvladajo 
inštrumente, kot so električna 
kitara in bobni. Veliko časa smo 
porabile, da smo gradile to, kar 
smo Hellcats danes, in če ne bi 
bile tako vztrajne, nam verje-
tno ne bi uspelo,« se spominja 
Sonja in dodaja, da je danes 
zgodba drugačna. Dekleta ima-
jo namreč veliko oboževalcev 
ter so deležne veliko pohval in 
podpore pri tem, kar delajo. Za 
njimi je veliko število koncer-
tov tako po Sloveniji kot tujini. 
Doma so letos denimo nastopi-
le na festivalih Lent ter Pivo in 
cvetje, na številnih moto zbo-
rih in v klubih. Leta 2012 so 
bile na turneji po Rusiji, v Ba-
nja Luki (BIH) so istega leta 
prišle v finale na izboru glas-
benih skupin na festivalu De-
mofest, žiriji, ki jih je med 400 
skupinami uvrstila na odlič-
no 4. mesto, je takrat predse-
doval Vlatko Stefanovski ter 
jih tudi osebno pohvalil. Lani 
so se odpravile na turnejo po 
Italiji, vsako leto večkrat igrajo 
tudi na Hrvaškem, večji nastop 
tam je bil Viva la Pola festival 
v Puli, v Zagrebu so razproda-
le klub Močvara, naslednje leto 
pa se odpravljajo na turnejo po 
Nemčiji. 

Oktobra lani je izšel njihov 
prvi album Divja pot, novem-
bra pa še angleška različica 
Warrior princess. »Odzivi na 
albuma so bili res neverjetni. 
Požele smo veliko pohval in 
dobrih kritik, recenzije so se 
pisale povsod po svetu. Ima-
mo vse več oboževalcev in vse 
več je zanimanja za nas. CD-ji 

se prodajajo od Amerike, Ka-
nade, Evrope do Japonske. Že-
limo si, da našo glasbo sliši kar 
se da veliko ljudi,« ob tem pra-
vi Saša. »Peklenske mačke« ve-
ljajo za prvo povsem žensko 
heavy metal zasedbo v Slo-

veniji, v tujini je takšnih sku-
pin več, pravi Sonja: »Prvi stik 
z ženskami v tej glasbi je bil v 
Rusiji, kjer smo bile leta 2012 
na turneji. Na turneji po Itali-
ji smo spoznale še več ženskih 
zasedb ter z njimi ostale v sti-
kih, tako da smo jih letos tudi 
povabile k nam ter skupaj odi-
grale dva koncerta na Primor-
skem.«

Marsikateri ljubitelj trših zvo-
kov je ob srečanju z njihovo 
glasbo pozitivno presenečen 
nad tehnično dovršenostjo 
deklet, zato z lahkoto zavrača-
jo opazke, da so le »blondinke 
v usnju in visokih petah«, če-
prav njihove nastope odliku-
je tudi privlačna vizualna po-
doba. »Seveda je vizualnost 
pomembna. Vedno smo bile 
urejene ženske in všeč nam je 
rokerska moda. Tehnična do-
vršenost pa pride z leti šolanja 
in vaje. Vse smo začele obisko-
vati glasbene šole relativno 
zgodaj, Saša in Katja pri sed-
mih letih, jaz že pri petih,« po-
jasnjuje Sonja. Dekleti pravita, 
da je heavy metal zanju način 
življenja, ki je z dobro organi-
ziranostjo povsem združljiv z 
'običajnim' življenjem, v kate-
rem so pomembni izobrazba, 
kariera, družina ipd. »Verjame-
va, da si vsak naredi svoje ži-

vljenje, kakršno hoče, in tudi 
me si ga prilagajamo po svoje. 
Imamo srečo, da imamo okrog 
sebe ljudi, ki nas podpirajo in 
imajo radi. To je zelo pomemb-
no,« poudarja Saša, ki se tako 
kot Sonja še vedno rada vrača 
na obisk k staršem, največkrat 
med vikendi, kadar s Hellcats 
nimajo koncertov.
 Peter Pavlovič

Bobnarka Sonja in kitaristka Saša

Saša in Sonja

 MALE OGLASE, SPOMINE in ZAHVALE 
lahko naročite osebno na uredništvu v Krškem 

ter dopisništvih v Brežicah in Sevnici. 
Več na straneh 29 in 31.

             Terme Paradiso, Marjan Cvetkovic s.p. | Selska cesta 15b, 8257 Dobova  | 07/ 45 22 988 | paradiso@siol.net

Rezervirajte termin:
pon., sre., pet.: 12.00 - 20.00
tor., cet., sob.: 9.00 - 17.00

Popestrite si jesen

                                                z novimi trepalnicami in drznimi nohti

                                               v Spa & Wellness centru Paradiso

                                                                               PODALJŠEVANJE TREPALNIC

                                                                                                                                       samo 40,00 €

                                                                                              

                                                  PODALJŠEVANJE & GELIRANJE NOHTOV

                                                                                                                                        samo 25,00 €

                Največji  

         spalni studio  

           v Posavju!

NAJVEČJA IZBIRA:
VZMETNICE • LEŽIŠČA IZ PENE • 
POSTELJNI PODI • VZGLAVNIKI • 
OTROŠKE VZMETNICE IN LEŽIŠČA

LAGEA D. O. O.    BREZINA 19A, BREŽICE     TEL 07 499 4776      WWW.LAGEA.COM   
SPLETNA TRGOVINA: POHISTVO.ENAKUPI.COM

V OKTOBRU
IZREDNI 

SEJEMSKI POPUST!
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