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FORMA VIVA TUDI V RADEČAH - Ena izmed pridobitev ob prazniku občine Radeče je tudi forma viva 
na brežini Save, ob izlivu Sopote v najdaljšo slovensko reko. Skulpture iz hrastovega lesa, ki so ga 
posekali na gozdnatem območju Jatne, so v času lanskih in letošnjih Dnevov splavarjenja ustvarjali 
slovenski in hrvaški umetniki, ki so se odzvali tudi povabilu na otvoritev. Le-ta je potekala prejšnji 
četrtek popoldne pri Turistično rekreacijskem centru Savus v Radečah. »Umetnost življenja je v tem, 
da znamo povezati ljudi med seboj, z naravo in gozdom,« je med drugim dejal Brane Žunič, eden 
izmed ustvarjalcev, in dodal, da so nastale skulpture »zrcalo naše države, ki ima košček modrega 
morja in veliko zeleno morje«.  Foto: Smilja Radi

Naša industrijska 
in tehniška dediščina
Pred letošnjimi dnevi evropske kulturne 
dediščine, ki bodo posvečeni tudi industrijski 
in tehniški dediščini, smo raziskali, kako zanjo 
skrbimo v Posavju. Kot primere izpostavljamo 
objekte t. i. celuloze v Krškem, rudarsko 
dediščino Senovega, nekdanjo opekarno in vilo 
Treppo v Brežicah ter nekdanjo Jutranjko oz. 
Tariški dvorec na Radni.
 Stran 3
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Nakup oken in vrat  
na 36 obrokov! 

SAMO ZA VAS! 

Medtem ko ob dnevih kulturne dediščine opozarjamo 
na ruševine nekdaj pomembnih proizvodnih obratov v 
Posavju, se današnja proizvodna podjetja borijo, da ne 
bi tudi sama postala »le dediščina«. Da ne bi tudi o njih 
pisali, kako so nekoč aktivno ustvarjala in zaposlovala. 
Pretežni del večjih posavskih proizvodenj si brez avto-
matizacije proizvodnje in iskanja lastnih razvojnih reši-
tev konkuriranja na trgu sploh več ne predstavlja. Tek-
ma je ostra, mednarodna, medcelinska. Razmišljanje o 
avtomatizaciji in njenih zakonitostih v ospredje prinaša-
jo tokratne tematske strani Podjetno Posavje.

 Strani 11-16

Martin Dušič, predsednik 
Društva Pleteršnikova domačija:

Pogrešam učiteljski 
entuziazem
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Kako zvišati zaposljivost mladih?

Žrtve vojn prevečkrat civilisti

Krško osvojil veteran Hancock

Skupnost želijo spet povezati

Spet pestra abonmajska sezona

Nakup pod zvezdami v Krškem

Društva so nosilci dogajanja

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Odlične jedi 
s pridihom jeseni
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povedali so -  o zastaranju primera Patria

Vlado Bezjak, Armeško: Afera Patria zame 
ni izmišljena niti podtaknjena. Razočaran 
sem nad ustavnim sodiščem, da je primer 
razveljavilo in omogočilo, da je zastaral. Pa-
pirji v zvezi s tem primerom so ležali v preda-
lu, kar je bila samo izguba časa. Prišlo je tako 
daleč, da o tem ni kaj več govoriti. Da je pri-

mer zastaral, so krivi tako tisti, ki so ga preiskovali, kot tudi vsi 
obravnavani z odvetniki, ki lahko delajo, kar hočejo.

Ana Mešiček, Blanca: Ne razumem, zakaj so 
sodišča treh stopenj najprej izrekla obsodilno 
sodbo. Sprašujem se, kako to, da se ni to za-
devo vzelo prednostno in obravnavalo v roku 
pred zastaranjem. Da vse skupaj smrdi po de-
narju oz. strankarskih spletkah, pa dokazuje 
tudi dejstvo, da se tožilstvo ni pritožilo. Ve-

dno sem verjela v sodno vejo oblasti. Zdaj pa sem razočara-
na in bom težko še kdaj verjela, da smo vsi enaki pred zakoni.

Mag. Ivanka Medvešček, Brežice: Menim, 
da zastaranje primera Patria ni dobro, ne za 
že tako omajano zaupanje v pravno državo ne 
za vse obravnavane v postopku, saj še vedno 
ostaja dvom o njihovi nedolžnosti. Krivdo bi 
pripisala vplivu politike na sodstvo, slabi slo-
venski procesni zakonodaji, ki omogoča za-

vlačevanje postopkov, pa tudi slovenskemu sodstvu, ki je vse to 
dopuščalo. Vsekakor je tak konec sramota za naš pravni sistem.

KRŠKO - V skladu z letnim načrtom in sprejetimi mednarodnimi 
obveznostmi Republike Slovenije sta Policijska uprava Novo me-
sto in Nuklearna elektrarna Krško (NEK) v soboto, 5. septembra, 
med 10. in 17. uro izvedli vajo za primer fizičnega ogrožanja var-
nosti jedrskega objekta. Aktivnosti so potekale v NEK in bližnji 
okolici. »Vaja je nadgradnja sodelovanja na lokalni in regional-
ni ravni na področju zagotavljanja fizičnega varovanja jedrske-
ga objekta, kjer Policija in NEK sodelujeta že vse od leta 1977. 
Vaja je potrdila ustrezno usposobljenost in sodelovanje pristoj-
nih služb in enot,« so sporočili s PU Novo mesto.  P. P.

Vaja NEK in PU Novo mesto

Osrednji govornik na slavno-
stni seji Občinskega sveta Ob-
čine Radeče je bil župan To-
maž Režun. V svojem govoru 
je poudaril, da so društva nosi-
lec družbenega dogajanja v ob-
čini. »Pri tem je opaziti sode-
lovanje, povezovanje in ščepec 
tekmovalnosti,« je nadaljeval 
ter dodal, da je treba za uspe-
šno delovanje številnih društev 
ustvariti tudi ustrezne pogoje 
in ob tem izpostavil letošnjo 
obnovo igrišča na Jagnjenici, v 
katero je bilo vloženo tudi več 

kot 700 ur prostovoljnega dela. 
»To je izjemno!« je dejal.  
 
V nadaljevanju sta podžupan 
radeške občine Janez Prešiček 
in predsednica Hortikulturne-
ga društva Radeče Jovanka 
Kranjec podelila priznanja za 
najlepše urejeno krajevno sku-
pnost in najlepše urejeno hišo 
(priznanje za najlepše ureje-
no kmetijo letos ni bilo pode-
ljeno). Priznanje za najlepše 
urejeno krajevno skupnost je 
prejela Krajevna skupnost Vr-
hovo. V kategoriji najlepše ure-

Društva so nosilci dogajanja
RADEČE - Občina Radeče je za svoj praznik izbrala 8. september v spomin na vrnitev izgnancev po drugi 
svetovni vojni in letošnji osrednji dogodek se je odvijal prav na omenjeni dan v tamkajšnjem Domu kultu-
re. Podelili so tudi občinska priznanja - dva zlatnika in tri srebrnike.

jena hiša v občini Radeče sta 
tretje mesto osvojila Mojca in 
Andrej Jevševar iz Vrhovega, 
drugo mesto Marinka in Sreč-
ko Grošičar iz Radeč, prvo me-
sto pa Danica in Zvone Strnad 
z Žebnika.
 
V zaključnem delu priredi-
tve, ki jo je povezovala Urška 
Klajn, s pevskimi vložki pa so 
jo popestrili člani moške vokal-
ne zasedbe Un’s Trboul, je ra-
deški župan podelil tudi najviš-
ja občinska priznanja, in sicer 

dva zlatnika ter tri srebrnike 
(priznanje za častnega občana 
ni bilo podeljeno, ker ni bilo 
nobenega predloga). Srebrnik 
Občine Radeče so prejeli: Ve-
lja Hudoklin za vsestransko 
uspešno delovanje na raznih 
področjih lokalnega življenja, 
Miran Prnaver za aktivno 
20-letno delovanje na različnih 
področjih lokalne skupnosti in 
za izrazit čut za sočloveka ter 
Jože Blas za aktivnosti na raz-
ličnih področjih lokalnega ži-
vljenja. Zlatnik Občine Radeče 
sta prejela: Prosvetno društvo 

Vrhovo ob 60-letnici delovanja 
(visok jubilej bo društvo obele-
žilo na posebni slovesnosti 19. 
septembra v domačem kraju)  
ter Jožef Petauer za dolgole-
tno aktivno delovanje in dosež-
ke na raznih področjih lokalne-
ga udejstvovanja. Med drugim 
že 21 let vodi Društvo upoko-
jencev Radeče, ki v  povprečju 
šteje 900 članic in članov ter je 
tako najštevilčnejše društvo v 
radeški občini. »Gospod Peta-
uer vseskozi skrbi, da društvo 
deluje dobro in pošteno ter da 
se le-to odraža kot koristno za 
najstarejšo populacijo naših 
občanov. Poskrbi, da dobijo čla-
ni društva vse potrebne infor-
macije, sam pa jim pomaga in 
svetuje na pravnem področju. 
Njegova osebna življenjska iz-

kušnja ga je še dodatno utrdila 
v odnosu do sočloveka - v pri-
jaznega sogovornika, v člove-
ka, ki rad pomaga, v človeka, ki 
je kritičen, a toleranten in od-
govoren do svojih sodelavcev, 
članov društva, občanov, drža-
vljanov …« je del utemeljitve 
predloga za prejem najvišjega 
občinskega priznanja za Jože-
fa Petauerja, ki je tudi aktiven 
član Zasavske pokrajinske zve-
ze društev upokojencev,  sode-
luje pa tudi v organizacijskem 
odboru za pripravo letnega 
srečanja zasavskih upokojen-
cev, ki se že vrsto let odvija v 
času prireditve Dnevi splavar-
jenja v Radečah.  

 Smilja Radi, 
� foto:�Iztok�Gospodarič

Prejemniki�najvišjih�občinskih�priznanj�z�županom

Prejemniki�priznanj�za�najlepše�urejeno�hišo�in�krajevno�sku-
pnost�s�podžupanom�ter�predsednico�HD�Radeče

KRŠKO - Za 24. september je krški župan mag. Miran Stanko sk-
lical 9. redno sejo občinskega sveta. Nanjo je uvrstil devet točk 
dnevnega reda, med drugim se bodo svetnice in svetniki sezna-
nili s polletnim poročilom o izvrševanju občinskega proraču-
na in z informacijo o dosedanjih aktivnostih reševanja prostor-
ske stiske Valvasorjeve knjižnice Krško. V zvezi s tem je odprtih 
kar nekaj variant in vprašanj umestitve knjižnice na nove loka-
cije, saj z družbo Mercator še potekajo pogovori o nakupu zgor-
nje etaže »Podmornice« na Vidmu za potrebe ureditve videm-
skega izposojevališča, v zvezi s selitvijo centralne knjižnice pa 
sta trenutno v preverjanju dve varianti, in sicer širitev knjižni-
ce v objekt Kapucinskega samostana, ki je pod varstvenim reži-
mom, po katerem so omogočene zgolj prilagoditve, ne pa pre-
zidave objekta ipd., ali v objekt družbe Alufinal v IC Žadovinek, 
ki ima v osnovi premajhno kvadraturo, a bi bilo mogoče s preu-
reditvami in uporabo prostorov v več namenov zadostiti mini-
malnim standardom in normativom. Ker pa na občino prejema-
jo vse več pobud za razširitev krajevne knjižne mreže, to je po 
delovanju izposojevališč na dislociranih enotah, kar pa je pogo-
jeno ne le z ureditvenimi stroški, pač pa tudi z organizacijo dela 
in povečanjem števila zaposlenih v knjižnici, se kot racionalna 
in tudi sodobna rešitev pojavlja možnost organizacije potujoče 
knjižnice oz. »bibliobusa«.  B. M.  

LJUBLJANA, KRŠKO - Vlada RS je 3. septembra dala soglasje k za-
ključnemu računu Sklada za financiranje razgradnje NEK in od-
laganja radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2014 ter poročilu 
o poslovanju Sklada za leto 2014, ki ga je upravni odbor sprejel 
23. aprila. Sklad je v letu 2014 posloval uspešno, saj se je glede 
na konec leta 2013 v letu 2014 premoženje sklada povečalo za 
9,9 % oziroma za 16,6 mio EUR, v lanskem letu pa je dosegel do-
nosnost 8,64 %.  Vir: MzI

Vladno soglasje za Sklad NEK

Krški svetniki pričenjajo z delom

Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki
e-pošta: instalacije@lokar.si, splet: www.lokar.si

tel.: 07/49-87-310, fax: 07/49-87-330, gsm: 041-630-456

BISTRICA OB SOTLI - Bistriški občinski svetniki so se prvi vr-
nili s počitnic, saj so se 14. septembra sestali na 8. redni seji. 
Med drugim so po dolgi debati sprejeli pravilnik o ohranja-
nju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini.

Svetniki so sprejeli usmeritve župana Franja Debelaka, da pod-
prejo tako pomoč pri nabavi kmetijskih strojev kot financiranje 
dodatne ponudbe na kmetijah, ker je slednji prepričan, da je za 
prihodnost kmetijstva potrebno čim več pridelkov prodati doma. 
Pravilnik hkrati še določa, da se del sredstev nameni tudi za so-
financiranje zavarovalnih premij in pomoč društvom, ki delujejo 
na področju kmetijstva. Svetniki so obravnavali tudi poročilo nad-
zornega odbora, ki je pregledal poslovanje občine in ni ugotovil 
večjih odstopanj. Enako velja za polletno finančno poročilo, ki je 
bilo v skladu z načrtovanim. Tako je realizacija na strani prihod-
kov 43 %, na strani odhodkov pa 27 %. Poraba sredstev je bila v 
prvi polovici leta manjša, ker se določeni projekti še niso končali.

Občinski svet je svetnika Jožeta Kralja imenoval za predstavnika 
v svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Sve-
tniki so kljub precej žolčni razpravi sprejeli povečan obseg sred-
stev za financiranje domačega gasilskega društva, ki bo v nasle-
dnjem letu praznovalo 120-letnico obstoja. V okviru projekta Ne 
pozabimo vasi je bila sprejeta strategija turističnega razvoja vasi, 
ki so bile zajete v projektu (Kunšperk, Polje in Bistrica ob Sotli). 
Župan je na seji svetnike obvestil, da bo 9. oktobra v organiza-
ciji Ministrstva za delo družino in socialne zadeve v Bistrici ob 
Sotli potekal posvet na temo položaja kmečkih žena. Po njego-
vem mnenju je prav, da se glede na odlično vlogo Društva kme-
tic Ajda ta posvet izvede pri njih. R. Retelj

Več sredstev za kmete in gasilce

BREŽICE – Kot že kažejo nekateri znaki, se migracijski tokovi z 
Bližnjega vzhoda proti zahodni in severni Evropi preusmerjajo 
preko Hrvaške na naše meje, ena od možnih vstopnih točk pa je 
kot obmejna občina tudi občina Brežice. Ministrstvo za notranje 
zadeve (MNZ) je tako v šestih občinah, med njimi tudi v breži-
ški, predvidelo vzpostavitev t. i. sprejemnih centrov za begunce, 
v katerih bo policija opravila ustrezne postopke z njimi. Na MNZ 
na naše vprašanje, kje natančno naj bi bil ta center, niso dali kon-
kretnega odgovora. »Lokacije se nahajajo na območju občin Bre-
žice, Črnomelj, Gornja Radgona, Grad, Lendava, Ilirska Bistrica in 
Podlehnik. Tako bomo v naslednjih dneh intenzivirali sodelova-
nje z lokalno skupnostjo v teh ključnih občinah in skupaj opravi-
li pogovore ter se natančno dogovorili o mikrolokacijah - lahko 
pričakujemo veliko število ljudi, zato moramo ponovno preveriti, 
ali te kapacitete v celoti zadoščajo,« so nam sporočili. Neuradno 
se omenjajo zlasti lokacije v bližini mejnih prehodov (Slovenska 
vas, Rigonce). Morda bo več znanega po današnji novinarski kon-
ferenci, na kateri bo poleg vodstva brežiške občine in civilne za-
ščite ter predstavnika Uprave za zaščito in reševanje sodeloval 
tudi državni sekretar na MNZ Boštjan Šefic.
V MC Brežice je sicer že 9. septembra potekal sestanek, ki so ga 
sklicali nekateri posamezniki z namenom, da bi v Brežicah obli-
kovali skupino za pomoč morebitnim prebežnikom na našem po-
dročju, nanj pa so povabili tudi predsednico slovenske Adventi-
stične dobrodelne in razvojne agencije (ADRA) Majo Ahac. Kot 
nam je povedal Jernej Agrež, se je prej neformalna skupina pro-
stovoljcev povezala z ADRO, preko katere bodo sodelovali ob mo-
rebitnem valu beguncev, skupina pa šteje že prek 30 ljudi. Kot 
pravi Agrež, trenutno sicer še ne vedo, kaj bo naloga države in 
kaj nevladnih organizacij, se pa notranje organizirajo v skladu s 
svojimi zmožnostmi, vzpostavili bodo tudi skladiščno točko za 
zbiranje materialne pomoči.
Begunski tematiki bo posvečena tudi okrogla miza z naslovom 
»Posavje in begunci: z zavedanjem zgodovine do zavedanja se-
danjosti«, ki jo naslednji četrtek, 24. septembra, ob 19. uri pri-
pravljajo v Posavskem muzeju Brežice, kot gostje pa bodo na njej 
sodelovali Jure Poglajen, David Zorko, Stanislav Zlobko in Jer-
nej Agrež.  P. P.

Sprejemni center za begunce 
predviden tudi v brežiški občini
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CELULOZA V KRŠKEM

Objektivno vrednotenje arhi-
tekturne in tehniške dedišči-
ne je pogojeno ne le s prene-
hanjem proizvodnje, temveč 
tudi s širšimi posledicami, saj 
praviloma opuščeni industrij-
ski kompleksi ostanejo zane-
marjeni, njihova revitalizacija 
pa je pogojena z velikimi stro-
ški. Med tovrstnimi primeri 
vsekakor bodejo v oči opušče-
ni proizvodni objekti tovarne 
Vipap Videm, ki v dobršni meri 
kazijo veduto mesta. Potem ko 
so dve leti po ukinitvi proizvo-
dnje celuloze v letu 2006 med 
občino Krško in podjetjem Vi-
pap videm stekli prvi pogo-
vori o sanaciji 4,2 ha velike-
ga območja nekdanje celuloze 
in prenosu opuščene proizvo-
dnje na Občino Krško za en 

evro, je podjetje v letu 2009 
odstopilo od pogajanj. Še pred 
zaustavitvijo obrata za proiz-
vodnjo celuloze pa je druž-
ba Savaprojekt izdelala Pro-
gram zapiranja proizvodnje 
celuloze, na podlagi katerega 
je uprava Vipapa tudi spreje-
la načrt porušitvenih del, ki 
naj bi bila izvedena v 15-le-
tnem obdobju. Na podlagi tega 
je bila v letu 2010 zaključena 
1. faza, ki je vključevala od-
stranitev večjih objektov, na-
zadnje v septembru tega leta 
za Krško prepoznavnega ki-
slinskega stolpa. Po dinamiki 
del naj bi bila druga faza sana-
cijskih del, po katerih je bila 
predvidena odstranitev belil-
nice in kuharije, zaključena v 
letošnjem letu, a je videti, da 
so vse aktivnosti po letu 2010 
na tem območju zamrle, v zve-
zi s tem pa nam žal od družbe 
ni uspelo pridobiti informacij, 
saj je podjetje v postopku pro-
daje, v katerem brez soglasja 
lastnika ne smejo dajati infor-
macij. Kot so nam sporočili z 
Občine Krško, so z vodstvom 
podjetja Vipap stekli pogovo-
ri o brezplačnem prenosu ze-
mljišča na občino. Trenutno 
iščejo možnosti financiranja 
na državnih in evropskih raz-
pisih za degradirana območja, 
vendar, kot dodajajo, je treba 
pri tem upoštevati, da tudi če 
bo do prenosa zemljišča prišlo, 
objektov, ki so še v funkciji, ob-
čina ne bo mogla rušiti.

RUDARSKA DEDIŠČINA 
SENOVEGA

Za lep primer varovanja tehni-
ške kulturne dediščine na ob-
močju občine Krško velja izpo-
staviti prizadevanja senovskih 
turističnih delavcev, krajevne 
skupnosti in šole za ohrani-
tev dediščine 200-letnega ru-
darjenja v kraju. Prvi projekt, 
v katerem so sodelovali člani 
Turističnega društva, je bila 
ureditev za Senovo tipičnih 
krušnih peči v rudarskih ko-
lonijah. V novi rudarski kolo-
niji, zgrajeni v letih 1948-49, 
so uredili peč s štirimi kuri-
šči, v uradniški koloniji, zgra-
jeni v letih 1921–23, pa kru-
šno peč z enim kuriščem, ki jo 
še danes uporabljajo za peko 
in priredit veni prostor s pou-
darkom na ohranjanju tehni-

ške dediščine. S tem namenom 
so uredili tudi objekt nekdanje 
strojnice in prostor reševalne 
postaje na Reštanju (mašin-
hausa), kjer so predstavljeni 
tudi eksponati rudarjenja. Na 
Ravnah, kjer je ohranjen vhod 
v jamo, je na ogled muzejska 
zbirka premične tehniške de-
diščine - lokomotive in vago-
ni, na OŠ 14. divizije pa sta na 
ogled bogata geološka zbir-
ka in mini rudniški rov s pri-
kazom orodja za delo. Uredi-
li so tudi t. i. Knapovsko pot v 
dolžini okoli 7 km, ki se zač-
ne pri kipu Kocka rudarjenja, 
delu akademskega kiparja To-
neta Demšarja, v nadaljevanju 
pa vodi skozi območje nekda-
njega površinskega kopa pre-
moga in po trasi ozkotirne ru-
darske železnice. Med drugim 
so na Senovem in po okoliških 
krajih postavili tudi nekaj »bu-
ličev« in spomenik rudarske 
sreče, ki ga je izdelal arhitekt 
Mitja de Gleria in ponazarja 
povečano varnostno rudarsko 
svetilko »ziherco«.

TREPPOVA OPEKARNA 
V BREŽICAH

V Brežicah je bilo v prejšnjem 
stoletju razvito opekarstvo. 
Leta 1903 je Leonard Treppo v 
Šentlenartu ustanovil prvi ve-
čji industrijski obrat – prepro-
sto opekarno. Po drugi svetov-
ni vojni so leta 1959 vzporedno 
s staro opekarno postavili novo 

zgradbo s pečjo in sušilnico, so-
dobnejšo opekarno pa so oko-
li leta 1975 zgradili severno 
od starih dveh, piše v knjigi 
dr. Ivanke Počkar z naslovom 
Dve gasi, dva policaja, sto obr-
tnikov. Opekarna je bila po dru-
gi svetovni vojni nacionalizira-
na. Staro Treppovo opekarno 
so podrli leta 2001. Danes sta 
od prostorov, kjer so nekdaj iz-
delovali opeko, ostala samo še 
kozolec, kjer je bila včasih su-
šilnica, in vratarnica. 

Leta 1933 je Marijan Treppo, 
sin Leonarda Treppa, zahodno 
od opekarne, kjer je nekoč sta-
la tovarna palic, zgradil vilo, ki 
je svojevrsten arhitekturni bi-
ser. Stavba je zgrajena iz ope-
ke, ki jo je proizvajala Treppo-
va tovarna opeke. Vilo je po 
vojni država od lastnikov od-
kupila in jo predala v uporabo 
Kmečki zadrugi Brežice. V letih 
pred osamosvojitvijo Slovenije 
se je vanjo vselila uprava tedaj 
uspešnega brežiškega podje-
tja Agraria. Ko so podjetje leta 
1992 začeli lastniniti, je pet let 
pozneje končalo v stečaju. Po 
dolgoletnih postopkih in do-
kazovanju lastništva je vila od 
leta 2010 spet v posesti Kmeč-
ke zadruge Brežice. Ta pa vile, 
velike skoraj 1000 kvadratnih 
metrov, ne more obnoviti, zato 
nezadržno propada.

Po besedah direktorja zadruge 
Jožeta Strgarja je ključni pro-
blem pri Treppovi vili neureje-
no lastništvo. »Gre dejansko za 
parcelo v parceli, saj je ob vili 
še približno 800 kvadratnih 
metrov zemljišča, ki ima šti-
ri ali pet lastnikov, tako da do-
stop do vile ni možen,« razlaga 
in dodaja, da so se z Zavodom 
za varstvo kulturne dediščine 
poskušali dogovoriti, vendar 
so bile zahteve zavoda, da se 
okrog objekta uredi tudi 7000 
kvadratnih metrov parka. Ure-
ditev le-tega zaradi neurejene-
ga lastništva ni bila izvedljiva. 
Strgar ne vidi več nobene pra-
ve rešitve, razen da bi se izdalo 
dovoljenje za njeno porušitev. 
Mitja Simič z novomeškega 
Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine pravi, da o vili obstaja 
desetine dokumentov, saj so v 
letih 2012 in 2013 poskušali či-
sto vse, kar je zakonsko možno 
(tudi z javnimi tribunami, časo-

pisnim članki, prepričevanjem 
lastnika), da bi se status vile 
uredil, a žal brez uspeha. »Tre-
ppova vila je primer, da če la-
stnik hoče, da dediščina propa-
de, bo pač propadla. Zavod pri 
tem nima nobenih konkretnih 
vzvodov, še posebej, če niti ob-
čina niti država ne pokažeta in-
teresa, da bi dediščino razgla-
sila za kulturni spomenik,« je 
pokritiziral. 

V Društvu za oživitev me-
sta Brežice so z okroglo mizo 
»Vila Treppo danes in nikoli 
več?« skušali spodbuditi zave-
danje o vrednotah te izjemne 
stavbe. Kot je povedala pred-
sednica društva Alenka Čer-
nelič Krošelj, je vila »žrtev« 
časa in razmer. »Društvo in po-
samezniki, ki večkrat opozar-
jajo na dejstvo, da bi bilo vilo 
vredno ohraniti, obnoviti in ji 
vnesti tudi ponovno življenje, 
smo samo žalostni opazovalci 
in pričevalci, da vila ni bila tudi 
s strani vseh ostalih, predvsem 
pa tistih, ki imajo moč in denar, 
prepoznana kot vrednota, ki je 
ne smemo izgubiti. Žal se ure-
sničuje naslov okrogle mize 
iz leta 2013, čeprav je dogo-
dek pokazal, da si številni želi-
mo njene ohranitve, obnove in 
uporabe,« je še dejala. 

NA JUTRANJKO 
SPOMINJAJO LE ŠE OBJEKTI

Sevniška Jutranjka, industri-
ja otroške konfekcije, je bila 

kar nekaj desetletij minulega 
stoletja največji zaposlovalec 
v sevniški občini, saj je bilo v 
najboljših časih tam zaposle-
nih okoli 1500 ljudi. »To so bili 
časi, ko je vsakdo dobil zapo-
slitev, če ne drugače, pa za ši-
valnim strojem,« je dejala ena 
izmed nekdanjih zaposlenih. 
Danes podjetja, ki je bilo zna-
no in priznano po kakovosti 
svojih izdelkov ne samo v do-
mačem kraju, pač pa v mnogih 
evropskih mestih, ni več. 

Sedem šivilj je leta 1962 za-
čelo šivati prve otroške kom-
plete in oblačila v prostorih 
nekdanje gostilne na Glavnem 
trgu v starem sevniškem me-
stnem jedru. V začetku leta 
1963 je kolektiv štel že 40 za-
poslenih in sledila je selitev v 
nove, pritlične prostore občin-
ske uprave. Leta 1965 je pote-
kala selitev v Tariški dvorec na 

Radni, kjer so prostore preu-
redili in usposobili za proizvo-
dnjo. Leta 1970 je bila na Ra-
dni zgrajena nova proizvodna 
hala z 2000 m2 površine, leta 
1973 pa še veliko skladišče s 
3890 m2 površine. Podjetje, 
ki je odlično poslovalo vse do 
razpada Jugoslavije, je skušalo 
izpad prihodka nadomestiti s 
kooperantskimi posli za nem-
ške in italijanske partnerje. Žal 
to ni bila najboljša rešitev, saj 
je leta 2005 sledil stečaj Ju-

tranjke na predlog družbe za-
radi nevzdržnih ekonomskih 
razmer v tekstilni industriji.

V spomin na uspešne čase 
podjetja danes ostajajo samo 
še objekti na Radni, kjer je ce-
loten kompleks v lasti podjet-
ja Siliko iz Brezja pri Dobrovi. 
Le-to je zgledno uredilo oko-
lico in lično obnovilo nekda-
nje skladiščne prostore (leta 
2012 so dogradili še eno pro-
izvodno halo) in v njih vzpo-
stavilo gumarsko proizvodnjo, 
predvsem gumitehničnih iz-
delkov za avtomobilsko indu-
strijo in belo tehniko. Preosta-
la dva dela, dvorec in upravna 
zgradba, nista v rabi. »Od Ta-
riškega dvorca je ostala samo 
lupina, kajti njegove notranje 
prostore je bivše podjetje Jut-
ranjka preuredilo za šiviljsko 
dejavnost,« je dejal sedanji la-
stnik in direktor podjetja Sili-

ko Janez Koprivec. Morda bi 
v prostorih, ki so potrebni te-
meljite prenove, lahko zaživel 
program katere izmed zaseb-
nih izobraževalnih ustanov. 
Pred leti je pobudo za ustano-
vitev Fakultete za kmetijstvo 
in ekologijo podala nekdanja 
sevniška svetnica in podžupa-
nja Breda Drenek Sotošek, 
vendar dlje od neformalnih 
pogovorov ni prišlo.
 B. Mavsar, R. Retelj 
 in S. Radi

VSE ZA JESENSKA 
OPRAVILA

NA NJIVI IN VRTU

MAČEHE, RESE,
ZEMLJA ZA SAJENJE 

Kako v Posavju skrbimo za dediščino?
POSAVJE - Letošnji dnevi evropske kulturne dediščine (od 25. 9. do 3. 10.) bodo potekali tudi v znamenju industrijske arhitekture in tehniške dediščine, ki pa je 
v primerjavi s kulturno dediščino ne le manj raziskana, temveč tudi manj znana, saj je neločljivo povezana s prenehanjem proizvodnje ter posledično socialno in 
ekonomsko problematiko na določenem območju. Pri tem industrijska in tehniška dediščina na območju Posavja nista izjema.

Objekti�nekdanje�celuloze�v�Krškem

Vila Treppo propada.

Tariški�dvorec�in�nekdanja�upravna�stavba�Jutranjke�ob�njem�
nista v poslovni rabi.
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MAMILA POD NAGROBNO PLOŠČO - Novomeški kriminalisti 
so v preteklem tednu zaključili kriminalistično preiskavo ka-
znivih dejanj s področja prepovedanih drog in 9. 9. odvzeli pro-
stost moškima, starima 29 in 56 let, ter 25-letni osumljenki, za 
katero je bilo sicer pridržanje odpravljeno, ob tem pa so zara-
di sodelovanja ovadili še 34-letno žensko. Združba je prepro-
dajala predvsem heroin in kokain na območja Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja, kriminalisti pa so med preiskavo zbrali do-
kaze za dokazovanje kar 53-kaznivih dejanj, med drugim tudi 
za oviranje pogreba in skrunitev groba, saj so storilci prepo-
vedano drogo skrivali pod ploščo nagrobnika na enem izmed 
pokopališč v Novem mestu. Združba je bila v preteklosti že 
obravnavana in obsojena zaradi prometa z drogami, pa tudi za-
radi dejanj z elementi nasilja in premoženjskih kaznivih dejanj. 

NESREČI MOTORISTOV - Sevniški policisti so 14. 9. obravna-
vali prometno nesrečo na Prvomajski ulici v Sevnici, v kateri 
se je hudo poškodoval motorist. Nesreči je botroval 67-letni 
voznik osebnega avtomobila, ki je v križišču ob zavijanju levo 
izsilil prednost 42-letnemu motoristu. Po trčenju je motorista 
odbilo na vetrobransko steklo osebnega vozila, od tam pa na 
vozišče, kjer je hudo poškodovan obležal. 12. 9. popoldan so 
policisti PP Dolenjske Toplice obravnavali prometno nesrečo 
motorista iz Bistrice ob Sotli, ki je vozil motorno kolo iz sme-
ri Lašč proti Kočevju. 50-letni motorist je v ovinku zaradi ne-
prilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ce-
ste in padel. Poškodovanega so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Z VOZILOM V VINOGRAD - V vinorodnem Malkovcu so sev-
niški policisti 6. 9. dopoldne obravnavali prometno nesrečo 
z lahkimi telesnimi poškodbami, ki jih je utrpel 61-letni voz-
nik osebnega vozila. Slednji je domnevno zaradi nepravilne 
smeri vožnje zapeljal s ceste v vinograd in podrl nekaj stebrič-
kov. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,94 mg/l alkoho-
la v izdihanem zraku (1,9 promila). Začasno so mu vzeli tudi 
vozniško dovoljenje.

VLOMI - Med 6. in 9. 9. je v okolici Kostanjevice na Krki nezna-
nec vlomil v lesen objekt in odtujil prenosni računalnik. Pov-
zročil je za okoli 1200 € škode. Nekaj dni kasneje, 12. 9., je v 
Leskovcu pri Krškem nepridiprav vlomil skozi vrata na tera-
si v stanovanjsko hišo. Iz nje sicer ni nič odnesel, s samim vlo-
mom pa povzročil za okoli 1500 € škode. Zbrala: B. M.

Marjan Dornik, Podbočje: Takšne akcije poz-
dravljam, večkrat bi morali zapreti ceste, saj bi 
se ljudje radi pripeljali dobesedno za mizo v lo-
kal. V Krškem bi lahko imeli tako kot v Ljubljani 
možnost izposoje koles za vožnjo po mestu. Ker 
te možnosti ni, se pač vozimo z avtomobili. Me-
nim, da bi bili ljudje pripravljeni na spremembe 

navad, morali bi le prenesti dobre prakse od drugod.

Robert Petan, Brežice: Druge možnosti prevo-
za so na voljo in jih tudi koristim. Kar me malo 
moti, je železniški promet. Potrebuješ veliko 
časa, da prideš z vlakom iz Posavja v Ljubljano 
in obratno. Namesto da bi gradili drugi tir, bi 
raje več denarja vložili v izboljšanje in posodo-
bitev železniških povezav. Sem zagovornik po-

tovanja, ki je malo drugačno od tega, česar smo vajeni.

Dalibor Crljenkovič, Njivice pri Radečah: Ob 
številnih obveznostih, ki jih ima naša mlada dru-
žina, nam avto predstavlja daleč najbolj udobno 
in hitro obliko prevoza. V kolikor pa bi želeli za-
dovoljiti vse potrebe občanov, bi najbrž tudi naši 
manjši kraji potrebovali razvejano in frekventno 
mrežo javnih prevozov, kot jih imajo velika me-

sta, kar pa je v praksi najbrž neizvedljivo.

Peter Antončič, Gabrje pri Dobovi: Razne ak-
cije osveščajo ljudi, da bi posegali po drugih pre-
vozih. Zaprejo tudi mestna središča in simbolič-
no opozorijo na onesnaženost, ki ga povzročajo 
avtomobili. Starši naj bi bili zgled otrokom, da 
bi jih naučili uporabljati javne prevoze. Za dalj-
še relacije uporabljam avtomobil, drugače ho-

dim peš. Če ga ne bi imel, bi uporabljal druge načine prevoza.  

Evropski teden mobilnosti nas letos spodbuja k razmisle-
ku o vseh možnostih prevoza, ki so nam na voljo. Toda ali 
so vam druge možnosti prevoza sploh na voljo, denimo 
javni prevoz namesto avtomobila? Če so vam na voljo, jih 
uporabljate oz. v katerem primeru bi jih?

anketa

Bi se vozili drugače?

Kako, da ste nadaljevali šo-
lanje na učiteljišču?
Na to je najbolj vplivalo moje 
osnovno šolanje, saj sem že 
takrat zelo veliko bral in tudi 
učitelji so hitro ugotovili, 
komu bi priporočili nadaljnje 
šolanje. Zelo malo nas je šlo ta-
krat v srednjo šolo v Novo me-
sto ali na brežiško gimnazijo, 
mogoče eden, dva iz genera-
cije. Zaradi veselja do učitelj-
skega poklica sem se odločil 
za učiteljišče v Novem mestu. 
Lahko rečem, da smo bili dija-
ki takrat več lačni kot siti, pa 
smo kljub temu vzdržali, kajti 
imeli smo veliko volje do uče-
nja. 

Z vaše prehojene poti je raz-
vidno, da za vas poučevanje 
ni bil samo poklic, ampak 
tudi poslanstvo. Ali je biti 
učitelj še vedno poslanstvo 
ali čedalje bolj le služba?
Vsekakor je učiteljski poklic 
tudi danes poslanstvo. Poleg 
osnovnega dela, poučevanja 
in nudenja izobrazbe mladim 
ljudem, je potrebno, da učitelj 
da otrokom tisto humanost, ki 
jo današnja družba tako po-
trebuje. Žal opažam, da je tega 
vse manj, čeprav se nekateri 
učitelji, tudi mladi, zelo trudi-
jo. Mogoče je del krivde tudi v 
njihovem izobraževanju. Mate-
rializem se širi tudi v prosve-
tne vrste. Mi smo takrat veliko 
naredili in niti na misel nam ni 
prišlo, da bi spraševali, kakšno 
bo plačilo. Danes je drugačen 
sistem šolanja oz. organizacija 
šolstva, tako da so učitelji pla-
čani za tisto, kar naredijo, kar 
je tudi prav. Pogrešam pa ne-
koliko več učiteljskega entu-
ziazma, saj so bili včasih uči-
telji inteligenca, ki je vodila 
tudi družbo, danes so preveč 
v ozadju. Iz slovenske zgodovi-
ne vemo, da so bili duhovščina, 
učiteljstvo in naši izobraženci, 
pisatelji, gonilna sila sloven-
skega naroda. Mislim, da bo 
morala tudi prosvetna stro-
ka oz. učiteljstvo narediti ko-
rak naprej. 

Pišeška šola se je uveljavila 
preko občinskih meja zlasti 
kot Unesco šola, postala je 
znana po različnih projek-
tih, čemur ste vi kot ravna-
telj dajali še poseben po-
men. 
Moram reči, da so mi prva leta 
mojega službovanja dala neko 
vizijo, kakšno naj bi bilo šol-
stvo. Ko sem nastopil ravna-
teljevanje v Pišecah, je bila 
pišeška šola zaradi stalnega 
zmanjševanja števila otrok kar 
naprej na udaru in ji je grozi-
lo, da bo ukinjena. Morali smo 
dokazovati, da smo kvalitetna 
šola z dobrim učnim procesom 
in zato smo iskali poti za no-
vosti. Ko se je vpeljeval kom-
biniran pouk, smo ugotovili, da 
lahko tudi z drugačnimi obli-
kami poučevanja dosežemo 

učne cilje, poskušali smo obli-
kovati neke nove učne modele, 
kot so projektno učno delo in 
šolski tabori. In za vse to je bilo 
potrebno dodatno izobraževa-
nje, ki so se ga nekateri učitelji 
radi udeležili. In šola je naen-
krat začela postajati zanimiva 
tudi za druge šole, postali smo 
kar nekak vzorec za kombini-
rani pouk, tudi v Posavju je ne-
kaj šol, ki so za nami prešle na 
kombinirani pouk. 

Za izvajanje Unesco progra-
ma so bili pomembni tudi 
pravi sodelavci?
Program Unesco je prinesel 
nove kvalitete v našo šolo. 
Še posebno zaslužni zanj sta 
odlični sodelavki Rut Zlobec 
in Tanja Plevnik, ki sta vedno 
prisluhnili izzivom družbe in 
okolja. Bili sta tudi ambasa-
dorki slovenskega Unesca v 
Namibiji. Učitelji so prihaja-
li k meni s pobudami in jaz 
sem jim rad prisluhnil ter tudi 
nadgrajeval njihove predloge, 
tako da smo marsikdaj v svo-
jem učno-vzgojnem procesu 
krenili stran od strogo začrta-
nih smeri in ubrali neko svojo 
pot, za katero se je pokazalo, 
da je bila zelo dobra. 

Kako v današnjem svetu, ob 
številnih, tudi motečih teh-
noloških dejavnikih in ko-
mercializaciji na vsakem ko-
raku, vzgojiti mlade tako, da 
jim bo pomembno tudi oko-
lje, iz katerega izhajajo?
Na žalost je značilnost dana-
šnje družbe, da tehnokratizem 
prevladuje vsepovsod. Vendar 
se mora vsak učitelj zavedati, 
da nam tehnokrati ne morejo 
krojiti usode. Zato je pred uči-
telji velika naloga, da otrokom 
ob izobraževanju na nevsiljiv 
način privzgojijo tudi ljubezen 
do narave, do domačega kra-
ja in do svoje domovine. Tudi 
ni vse v tehniki in vsem tem 

ugodju, ki ga nudi današnja 
družba. A če izhajam iz naše-
ga okolja, opažam, da ostajajo 
otroci zelo navezani na doma-
či kraj. Včasih so bile Pišece na 
koncu sveta. Ko smo šli v šole, 
so nam vsiljevali neke kom-
plekse, danes so pa mladi po-
nosni, da so iz Pišec. Zdaj raje 
ostajajo doma ali se vračajo, 
nekaj pa je že tudi priselitev. 
Mislim, da bo prihodnost po-
kazala, da je vedno lepše žive-

ti v čistem okolju, v naravi, kot 
pa v neki betonski džungli. 

Leta 2009 ste prejeli držav-
no nagrado na področju šol-
stva za posebno organizacij-
sko in inovativno delo. Kaj 
vam je pomenila ta nagrada?
To so bili v bistvu rezultati mo-
jega vodenja OŠ v Pišecah s po-
močjo vseh sodelavcev. Ta na-
grada ni prišla kar sama od 
sebe, ampak je veliko dejavni-
kov, ki so vplivali na to. Mislim, 
da je bil eden glavnih vzrokov 
računalniško opismenjevanje 
v začetku 90. let, ko je bil raču-
nalniški razvoj v Sloveniji šele 
na začetku, mi pa smo nekako 
uspeli celoten kolektiv raču-
nalniško izobraziti. Tako smo 
lahko potem sledili novostim 
in tudi projektom. Eden takih 
prvih projektov je bil Obarva-
na slovenščina, ki je bil zelo 
odmeven, ne samo v Sloveniji, 
ampak tudi v Evropi. Med pr-
vimi v Sloveniji smo imeli do-
mačo spletno stran, sodelova-
li smo v projektu Evropa v šoli, 
kjer so naši učenci dobivali pri-
znanja za literarne in likovne 
izdelke. Potem je tu še Unes-
co projekt, pa dvoletni projekt 
šole o Maksu Pleteršniku. V 
projektnem učnem delu smo 
kar dosti naredili. 

Že od nekdaj ste zelo aktiv-
ni v svojem domačem kraju. 
Bili ste eden od pobudnikov 

obnove Pleteršnikove doma-
čije. 
Pleteršnik me je zanimal že, ko 
sem hodil v osnovno šolo. Kot 
otroci smo vedno pogledova-
li na to hišo nad vasjo. Čudno 
se mi je zdelo, da nikoli nismo 
kaj veliko slišali o njem, če-
prav je bil pomemben jeziko-
slovec in pisec prvega sloven-
sko-nemškega slovarja. Potem 
je leta 1992 prišel na OŠ takra-
tni predstojnik novomeškega 
zavoda za šolstvo Jože Škufca 
in si je želel ogledati Pleteršni-
kovo hišo. Seveda sem ga po-
peljal gor, ampak hiša je bila 
takrat zapuščena, vsa obra-
sla, da se je komaj videla. On 
pa ni veliko govoril, samo hodil 
je okrog hiše in razmišljal. Ko 
sva se vrnila v šolo, mi je rekel: 
"Veš, Martin, (bil je moj profe-
sor slovenščine na učiteljišču), 
tukaj bo pa treba nekaj naredi-
ti. Bliža se 70-letnica njegove 
smrti (leta 1993) in 100-letni-
ca izdaje njegovega slovensko–
nemškega slovarja." 
Takoj sem se zamislil in se od-
ločil, da bom angažiral učitelj-
ski kolektiv za projekt o Ma-
ksu Pleteršniku (1992-1994), 
v katerem smo temeljito razi-
skali njegovo življenje in delo. 
Učitelji so šli tudi na izobraže-
vanja. Med njimi je bila prava 
mojstrica za projektno delo na 
naši šoli Anica Butkovič. S tem 
projektom smo potem animi-
rali vse okolje. Šola je vodila 
svoje, dejavniki iz KS pa so se 
aktivirali za obnovo Pleteršni-
kove domačije.
Največji dosežek se mi zdi, da 
smo uspeli v Pišecah narediti 
tako lep Pleteršnikov muzej in 
pri tem moram omeniti najož-
ja sodelavca Marjanco Ogorevc 
in Franca Ornika. To je bil od-
bor, ki je odpiral vrata od ob-
činskih do državnih institucij, 
da so nam pomagale pri tem 
tudi finančno, da je prišlo do 
zaključka in odprtja obnovlje-
ne domačije leta 1994.

Kako vam je s sodelavci 
uspelo narediti iz Pleter-
šnikove domačije širše po-
membno zgodbo vašega 
okolja? 
Vsekakor smo morali k temu 
pritegniti stroko. Od vsega za-
četka nam je z odprtimi roka-
mi pristopil na pomoč dr. Jože 
Toporišič, ki je s svojimi so-
delavci, največjimi poznaval-
ci Maksa Pleteršnika, ponov-
no obudil veličino njegovega 
dela. Tako smo dosegli, da so 
tudi nacionalni mediji začeli 
pisati cele strani o Maksu Ple-
teršniku. Na podlagi tega so 
tudi politiki in oblastniki vi-
deli, da se tu pri nas nekaj do-
gaja. Prisluhnila sta tudi pred-
sednik države Milan Kučan in 
mariborski škof Kramberger 
in drugi. Obnovili so kapelico, 
država nam je priskočila na 
pomoč pri obnavljanju hiše, 
obnovili smo kozolec ... 

Martin Dušič, bivši ravnatelj OŠ Pišece in predsednik Društva Pleteršnikova domačija:

Pogrešam učiteljski entuziazem
PIŠECE - Martin Dušič se je po šolanju kmalu vrnil v svoj rojstni kraj, kjer si je kot šolnik in dolgolet-
ni ravnatelj (1984-2010) prizadeval za razvoj šolstva in za uveljavitev Pišec v slovenskem prostoru. Kot 
tajnik in sedaj predsednik Društva Pleteršnikova domačija s sodelavci že dve desetletji skrbi za dediščino 
tega slovenskega jezikoslovca. 

Martin�Dušič
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BREŽICE - Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) iz 
Brežic pri svojem delu skrbijo tudi za večjo varnost v cestnem 
prometu, zato so v sodelovanju s Svetom za preventivo občine 
Brežice in policisti Policijske postaje v Brežicah izvedli akcijo 
Prvi šolski dnevi. V prvih septembrskih dnevih so na različnih 
lokacijah v bližini osnovnih šol v občini Brežice s prostovoljnim 
delom pomagali osnovnošolcem v jutranjih prometnih konicah 
pri prehodu bolj ali manj nevarnih cest. »Splošna ugotovitev tudi 
letošnje akcije je ta, da prisotnost  članov ZŠAM na cesti umiri 
promet in vozniki so bolj pozorni na dogajanja v križiščih, s tem 
pa se poveča varnost na cesti. Toda posebnost prometnih tokov, 
katere trend opazujemo že nekaj let, je ta, da vedno več otrok v 
šolo pripeljejo starši z avtomobili, medtem ko je pešcev iz leta 
v leto manj. Zaradi tega prihaja v okolici šol do prometnih za-
maškov, saj se tam v zelo kratkem času ob konicah zvrsti veliko 
število vozil. Zato so ob nekaterih šolah v občini Brežice že uve-
dli krožne rešitve prometa pri razlaganju otrok pred šolo, pred-
vsem pa je o tem treba razmišljati pri kakršni koli planirani spre-
membi ureditve prometa,« je ob tem zapisal predsednik ZŠAM 
Brežice Igor Ilovar. 
Poleg same prisotnosti v prometu v tem času pa se jim zdi po-
membno tudi, da svoja opažanja na koncu akcije zberejo kot splo-
šne ugotovitve in prometne posebnosti. Tako so udeleženci ak-
cije svoja opažanja na lokaciji, kjer so varovali promet, podali na 
skupnem zaključku akcije. Ugotovitve so posredovali odgovor-
nim za določena področja v občini, saj ugotavljajo, da samo z ne-
nehnim opozarjanjem dosežejo nekatere izboljšave v prometu. 
 P.�P./vir:�ZŠAM�Brežice

Skrbeli za varnost šolarjev

Člani�ZŠAM�so�dežurali�zlasti�na�prehodih�cest.

Na vsaki dve leti so pri vas 
organizirani tudi Pleteršni-
kovi simpoziji. Kakšno je so-
delovanje na tem strokov-
nem področju?
Pri pripravi simpozijev sodelu-
jemo z Inštitutom za slovenski 
jezik Frana Ramovša in z vse-
mi slovenskimi univerzami, 
prihajajo tudi slavisti iz tuji-
ne. Simpozij je dolga leta vo-
dil dr. Jože Toporišič, ki je nato 
to delo osebno zaupal dr. Mar-
ku Jesenšku. Letos oktobra bo 
simpozij posvečen Toporišiču, 
na njem pa bodo njegovi sopo-
tniki in učenci predstavili svoje 
spomine nanj, oblikovali naj bi 
tudi strokovne podlage za To-
porišičeve dneve, ki se bodo v 
prihodnosti odvijali v Dobovi. 

Lani ste z javnim pismom, ki 
je bilo objavljeno tudi v Po-
savskem obzorniku, opozo-
rili na težave, s katerimi se 
srečuje vaše društvo, in da 
ste kljub vsem visokim obi-
skom in zvenečim besedam 
vedno bolj prepuščeni sami 
sebi.
Upam, da se bo stanje v naši 
kulturi izboljšalo. To stanje se 
odraža tudi pri vzdrževanju 
naše domačije, država trenu-
tno nima niti razpisov za ob-
novo kulturnih spomenikov. 
Javljamo se na občinske raz-
pise, ki nam vsako leto nudijo 
vsaj sredstva za nujna vzdrže-

valna dela. Drugače pa doma-
čijo večinoma vzdržujemo s 
prostovoljnim delom. Zelo sem 
hvaležen vsem članom društva 
- od najbolj eminentnih slove-
nistov do slehernega domače-
ga člana - za to, da je vsebinsko 
delovanje Društva Pleteršni-
kova domačija tako bogato in 
tudi okolica zgledno urejena. K 
slednjemu veliko prispeva tudi 
gospod Karl Kunej iz Osredka, 
ki opravlja nujna vzdrževalna 
pri muzejskem kompleksu do-
mačije. V prihodnje pa bo po-
trebno poiskati neko rešitev. 
Prizadevamo si, da bi vzdrže-
vanje in strokovno oblikova-
nje muzeja morda lahko pre-
vzel Posavski muzej. 

Kako vidite delo vašega dru-
štva v prihodnje?
Še naprej bo to predvsem skrb 
za vsebino dela na Pleteršni-
kovi domačiji in vzdrževanje 
muzeja. Želimo si več obiska 
šolske mladine, tudi iz naših 
posavskih šol, saj nudimo otro-
kom lep prikaz nastanka slo-
varja, od rokopisa do končne 
izdaje. Pleteršnik je bil filolog 
in velik ljubitelj klasičnih jezi-
kov - grščine in latinščine - zato 
smo se pred kratkim povezali 
s Klubom esperantistov Posav-
ja in z njimi bomo 22. oktobra 
priredili druženje z esperan-
tom na Pleteršnikovi domačiji 
(Večer esperanta). Slavistično 

društvo Posavja pa v mesecu 
septembru pripravlja temat-
ski literarni večer francoske li-
terature. Sicer pa je zbirka ve-
dno na razpolago za ogled. Le 
poklicati je treba.

Zanimiva se mi zdi ideja, da 
bi glede na številne druge 
velike može, ki so povezani 
s slovenskim jezikom (Bo-
horič, Dalmatin, Valvasor), v 
Posavju oblikovali jezikovno 
učno pot.
Ta ideja je prišla s strani Slavi-
stičnega društva Posavje, ka-
terega predsednik je zagnani 
slavist David Križman. Oblju-
bljajo, da bodo nekaj vzpod-
budili v zvezi s tem, podobno, 
kot je gorenjska pot, pot go-
renjskih velikanov Prešerna in 
Čopa. Da bi imeli tudi mi svojo 
jezikovno pot, posebej zdaj, ko 
imamo še Toporišiča. To bi po-
večalo turistično zanimanje za 
celotno Posavje.

Zdi se, da je s projektom 
"Moja hiša je tvoj dom" po-
slanstvo Pleteršnikove do-
mačije dobilo nove razse-
žnosti. Kakšni so vaši načrti 
v zvezi s tem?
To je pilotski projekt, ki smo ga 
začeli letos in je res kar zbu-
dil zanimanje. Mi imamo že v 
samem uradnem imenu na-
vedeno "društvo za varovanje 
maternega jezika" in naše po-
slanstvo je, da tudi na tem po-
dročju nekaj storimo. Imamo 
sekcijo za ohranjanje mate-
rinščine po svetu, naša učite-
ljica Rut Zlobec, ki je trenutno 
učiteljica dopolnilnega pouka 

slovenščine v Srbiji, v tem po-
gledu zelo veliko naredi. Prav 
iz slovenskih društev, ki jih je 
zelo veliko v Vojvodini in Srbi-
ji, je prišla pobuda, da si želi-
jo pristnega stika s slovenskim 
jezikom in kulturo. Neverjetno, 
kako se ti ljudje radi učijo slo-
venščino! Kako jim potem ne bi 
omogočili, da pridejo v živi stik 
z njo? Pridejo družine z otroki, 
vživijo se v naše okolje. Nave-
zali smo stik tudi s srednjimi 
šolami v Posavju in z domačo 
OŠ, tako da otroci lahko gredo 
k pouku, če so v vrtcu, v vrtec, 
imajo delavnice z našimi otro-
ki itd. Družine v glavnem biva-
jo nekaj časa v Pišecah, potem 
gredo še malo po Sloveniji in si 
ogledajo našo okolico. Mi jim 
nudimo tudi to možnost, da si 
v šoli naročijo kosilo, v zidani-
ci pa si lahko kaj malega pri-
pravijo. Teh izkušenj s projek-
tom je bil vesel tudi minister za 
Slovence po svetu in v zamej-
stvu Gorazd Žmavc, ki je ob ne-
davnem obisku dejal, da bodo 
poskušali idejo širiti še drugod 
po Sloveniji. Projekt nam delno 
financira Urad za Slovence po 
svetu, upamo pa, da bo te pod-
pore v bodoče še več.

S čim se poleg skrbi za Ple-
teršnikovo domačijo še 
ukvarjate?
Sem v tretjem življenjskem ob-
dobju in tako se razume kaj - 
malo vrtičkarstva, malo vi-
nogradništva, še vedno rad 
berem, več se posvečam dru-
žini, kdaj pa kdaj grem tudi na 
kakšno potovanje. 
� Polona�Brenčič

Zbrane na slavnostnem delu 
srečanja so nagovorili direk-
torica Posavskega muzeja Bre-
žice Alenka Černelič Krošelj, 
direktorica brežiške občinske 
uprave Irena Rudman, di-
rektor Zavoda RS za šolstvo 
dr. Vinko Logaj ter ministri-
ca za izobraževanje, znanost 
in šport dr. Maja Makovec 
Brenčič. Direktor je omenil, da 
ima tokratno srečanje poseben 
pomen, saj letos mineva 20 let 
od formalne razdružitve Za-
voda za šolstvo od takratnega 
Ministrstva za šolstvo in šport 
ter ustanovitve samostojnega 
javnega zavoda, ki vsa leta de-
luje s strokovno podporo mi-
nistrstvu ter šolam in vrtcem. 
Letos je prav tako deset let od 
organizacije zavodovega dne v 
Novem mestu, zato se je ob tej 
priložnosti še posebej zahvalil 
dr. Stanki Preskar, ki je po de-
setih letih delovanja na zavodu 
odšla na novo delovno mesto. 
Ministrica je poudarila, da jo je 
pred kratkim obiskal evropski 
komisar za izobraževanje, ki ji 
je dejal, da se naj zahvali vsem, 
ki so gradili izobraževalni sis-
tem v Sloveniji, kajti po njego-
vih besedah je v primerjavi z 
drugimi državami kar nekaj 
področij, s katerimi se Slove-
nija lahko pohvali. Izzivov je po 
njenem vedno veliko in najve-

Šolniki so se zbrali v Posavju
BREŽICE, KRŠKO - 11. septembra je v Krškem in Brežicah potekalo tradicionalno, letos že 30. strokovno sre-
čanje delavcev Zavoda RS za šolstvo, na katerem je sodelovalo okoli 150 delavcev zavoda. V Viteški dvorani 
gradu Brežice se je odvil slavnostni del, na katerem so podelili priznanja delavcem zavoda za leto 2015.

čji je ohranitev kakovosti. »In 
če se kje ustvarja odnos do ra-
zvoja te kakovosti, je to v Zavo-
du za šolstvo,« je dejala.

Direktor zavoda je skupaj z 
ministrico in v. d. predstojnice 
OE Zavoda RS za šolstvo Novo 
mesto mag. Andrejo Čuk po-
delil priznanja delavcem za-
voda za leto 2015 za strokov-
ne dosežke, ki so prispevali k 
uresničevanju nalog in ciljev 
zavoda ter njegovemu razvo-
ju. Prejele so jih Jerneja Bone, 
Barbara Gregorič, Saša Kre-
gar, mag. Simona Rogelj in v 
odsotnosti mag. Marjeta Bor-
stner. Prav tako so bila pode-
ljena priznanja za dolgoletno 
neprekinjeno delo na zavo-

du. Priznanje za deset let dela 
je prejela tudi dr. Stanka Pre-
skar, ki je opravljala funkcijo 
predstojnice Zavoda za šolstvo 

OE Novo mesto, s 1. septem-
brom pa je postala ravnatelji-
ca OŠ Cerklje ob Krki. Kultur-
ni program so oblikovali člani 
citrarskega orkestra Glasbe-
ne šole Brežice, slavnostno 
prireditev pa sta povezovali 
Nadja Malovrh in mag. Moj-
ca Suban. Prvi del strokovne-
ga srečanja je sicer potekal v 
Krškem, kjer so se po uvodnih 
pozdravih mag. Andreje Čuk, 
direktorja GEN energije Mar-
tina Novšaka, župana občine 
Krško mag. Mirana Stanka in 
dr. Vinka Logaja v kulturnem 
programu predstavili učen-
ci Glasbene šole Krško. Sledi-
la so plenarna predavanja na 
temo energije.
 Rok Retelj

Dr.�Stanka�Preskar�(tretja�z�leve)�v�družbi�ostalih�prejemnic�
priznanj,�ministrice,�direktorja,�njegove�namestnice�in�v.�d.�
predstojnice

KRŠKO - V prvih dneh šolskega leta so uniformirani člani Zdru-
ženja šoferjev in avtomehanikov Krško skupaj s policisti znova 
nadzirali in umirjali promet na šolskih poteh ob začetku in kon-
cu pouka. V akciji je letos sodelovalo 25 predstavnikov ZŠAM in 
deset policistov, dežurali pa so na petih lokacijah več kot prej-
šnja leta, zlasti zaradi razselitve OŠ Jurija Dalmatina Krško na šti-
ri lokacije v starem delu mesta in eno pri MC Krško. Opažajo, da 
so vozniki prve šolske dni bolj uvidevni, otroke pa je treba vo-
diti in opozarjati, da jih v tem času naučijo pravilnega prehoda 
čez cesto. Pri šolah si želijo sprememb prometne ureditve, zla-
sti v smislu umirjenja prometa, zato Občina Krško ravno te dni v 
okolici OŠ Jurija Dalmatina Krško ureja t.i. cono 30, katere otvo-
ritev bo v tednu mobilnosti.  P. P.

Tudi Krčani pazili na šolarje
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Če sami stojimo pred ogledalom, smo 
najlepši v sobi. Če pride zraven še nek-
do (npr. mož/žena), bo že opazil kakšno 
našo pomanjkljivost. Če pridejo zraven 
npr. še otroci (ki vedno povedo vse di-
rektno), že naštejejo, kaj vse je narobe. 
In tako kar naenkrat v očeh drugih in v 
primerjavi z drugimi nismo več najlep-
ši, najboljši … In podobno je v politiki. 

In predvsem v Sloveniji. Sicer je pošteno, da nas kdo opomni na 
napake, a jih pogosto ne slišimo radi. Poglejmo nekaj primerov.

Župani in občinske uprave nimajo radi, da jim ljudstvo »teži«. 
Včasih je dovolj že kak občinski svetnik, ki rad poizveduje, da 
nimajo mirnega dela. Potem je tu še množica občanov, ki trdi-
jo, da je ravno njihova cesta v najslabšem stanju, a najbolj po-
membna za razvoj občine. Množic mladih, ki imajo želje, ko se 
spogledujejo s prihodnostjo in vprašanjem, ali ostati v občini 
ali oditi. Mnogo gospodarstvenikov, ki se sprašujejo, zakaj vse 
teče tako počasi, je tako zbirokratizirano in tako drago … Na-
stavlja se ogledalo. 

Predsednik vlade, ministri in koalicijski poslanci nimajo radi, 
da jim mediji zastavljajo na tisoče vprašanj ter da opozicija 
postavlja poslanska vprašanja, predlaga zakone, sklicuje iz-
redne seje DZ in nujne seje odborov. Opozicija se hvali, da želi 
biti konstruktivna, koalicija pravi, da jih ne potrebuje, ker »oni 
že vedo«. Mediji pa vse povedo po svoje. Potem pa so tu še inte-
resne skupine. Ki ali čuvajo svoj »vrtiček« ali hočejo priti zra-
ven ali pa ga razbiti. Skoraj pri vsaki stvari so eni za, eni pro-
ti. In se delijo na naše in vaše, leve in desne, zgornje in spodnje. 
Na žalost premalokrat na odgovorne in neodgovorne. Nasta-
vlja se ogledalo.

In podobno je s Slovenijo. Upam, da jo imamo vsi radi. Čeprav 
je za marsikoga od Švice ostal le še »švic«. In Slovenija je del 
EU, del Evrope in majhen košček sveta. Vpet v različne organi-
zacije. Nastavlja se (nam) ogledalo.

In to ogledalo sta v zadnjih tednih in dnevih popačili dve od-
mevni mednarodni poročili: 1. Iz pregleda dela Evropskega 
sodišča za človekove pravice v letih 1959–2014 o kršitvah 
človekovih pravic v sodnih postopkih je razvidno, da se je Re-
publika Slovenija s 148 kršitvami na milijon prebivalcev zna-
šla v evropskem vrhu po številu kršitev človekovih pravic na 
število prebivalcev. 2. Na lestvici, ki jo v poročilu Ekonomska 
svoboda sveta 2015 objavlja Visio institut, je Slovenija med 157 
državami in ozemlji zasedla 111. mesto, ki si ga deli z Kitaj-
sko in Nigerijo. Letošnja uvrstitev Slovenije je za 6 mest slab-
ša od lanskoletne in za kar 50 mest slabša kot leta 2010. Smo 
najslabši v EU.

Ne moremo biti ponosni na takšna poročila (ki jih je še veliko 
več, a le redko se Slovenija kje uvršča v prvo polovico – po pozi-
tivnih parametrih). A zaenkrat nas vlada po prvem letu vlada-
nja miri: vse je pod kontrolo, veliko smo naredili, še več bomo. 
Vmes pa se po tihem zadolžujemo, na Ustavnem sodišču pada-
jo sodbe, delijo se štipendije po načelu »kdo prej pride, prej me-
lje«, zdravstvo z UKC Ljubljana na čelu je pred kolapsom, tre-
tja razvojna os je vsako leto bolj oddaljena, drugi tir obstaja le 
še na papirju, slovenske gozdove nam bodo pojedli podlubni-
ki, državna podjetja se prodajajo pod ceno, ministrstva delijo 
posle mimo javnih razpisov, pred mejo so migranti in begun-
ci … In to so le ključni poudarki dogajanja v državi v zadnjih 
14 dneh. Je kdo ukradel ogledalo ali pa le beremo Anderseno-
ve pravljice Cesarjeva nova oblačil – cesar je nag? 

In zato nismo Švica. Ker napak, videnih v ogledalu, ne znamo 
priznati in jih popraviti. Raje krivimo druge, se delimo na naše 
in vaše. In dokler se bomo tako obnašali – vsi, predvsem pa po-
litiki, nam nobeno ogledalo ne bo všeč. Namesto da bi skupaj 
reševali pomanjkljivosti in napake. A vsaj delo vlade in parla-
menta kaže točno to. Če bo šlo po prvem letu dela vlade tako 
naprej, nas nobeno, še tako z etiko in moralo obsijano ogleda-
lo ne bo naredilo lepše. Prej bo verjetno počilo.

Kdo nam postavlja ogledalo?

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

Gre za projekt, ki so ga na po-
budo Urada za mladino organi-
zirali Mladinski svet Slovenije, 
Mladinska mreža MaMa in Za-
vod Movit, ZPTM Brežice pa v 
njem sodeluje kot regijski ko-
ordinator, saj se projekt odvi-
ja v 12 slovenskih regijah, je 
pojasnila Nataša Kalin iz bre-

žiškega zavoda. »Namen pro-
jekta je iz lokalnega okolja iz-
luščiti primere dobrih praks 
in jih posredovati naprej odlo-
čevalcem, prav tako pa podati 
tudi primere težav v lokalnem 
okolju in v dialogu z odločeval-
ci najti rešitve,« še pravi Kali-
nova. Na dogodek so tako po-
vabili vse, ki delajo z mladimi 
in za mlade (predstavnike mla-
dinskih organizacij, občin, šol 
in fakultet iz lokalnega oko-
lja), da spregovorijo o vsem, 
kar se pozitivnega in negativ-
nega dogaja v lokalnem oko-
lju. Kot že omenjeni primeri 
dobrih praks so se predstavi-
li Vintage vila, ki jo je v Breži-
cah uredila Andreja Petrovič, 
podjetna skupnost K.N.O.F. iz 
Sevnice, društvo Terra Vera iz 
Kostanjevice na Krki, Društvo 
zaveznikov mehkega pristanka 
iz Krškega in Društvo študen-
tov Brežice.

Sicer pa je bila osrednja tema-
tika regijskega dogodka v Bre-

žicah brezposelnost mladih, ki 
so se je dotaknili z vidika brez-
poselnih, delodajalcev, izobra-
ževalnega/šolskega sistema 
ipd. Zanimalo jih je zlasti, kako 
šolski sistem spodbuja mlade 
k podjetnosti, kreativnosti in 
inovativnosti. »Opažamo, da 
tega malo manjka v naši regiji 
- da bi se mladi odločali za svo-
jo pot in svojo podjetniško ide-
jo. Poleg tega so določena de-
lovna mesta na razpolago, a se 
ljudje zanje ne odločajo, saj ni 
fiksnega mesečnega dohodka, 

Kako zvišati zaposljivost mladih?
BREŽICE - Odgovor na naslovno vprašanje so poskušali natji udeleženci regijskega dogodka mladinskega 
sektorja spodnjeposavske regije z naslovom Rastimo skupaj, ki je 9. septembra potekal v MC Brežice, ude-
ležila pa se ga je tudi ministrica za znanost, izobraževanje in šport dr. Maja Makovec Brenčič.

ampak je plačilo odvisno od 
stimulacije oz. od tega, koli-
ko si kreativen, podjeten, kako 
znaš svoje znanje vnovčiti,« je 
še povedala Kalinova. Zato so 
na dogodek povabili tudi pred-
stavnike Zavoda za zaposlova-
nje in ministrico za znanost, iz-
obraževanje in šport dr. Majo 
Makovec Brenčič. Slednja je 
v okviru polurnega obiska po-
udarila, da na ministrstvu po-
skušajo graditi zaposljivost 
mladih skozi izobraževalni sis-
tem, predvsem na ravni poklic-
nega izobraževanja, kjer je naj-
več neskladij med potrebami 
delodajalcev in izobraževalne-
ga sistema. 

IZBIRA DA, A TUDI 
POTREBE

»Prav je, da imate mladi izbi-
ro, da veste, kaj želite postati, 
hkrati pa trg dela tudi sporo-
ča svoje,« je dejala, zato želi-
jo na ministrstvu vpeljati več 
oblik sodelovanja med izobra-

ževalnim sistemom in gospo-
darstvom, kot je recimo vaje-
ništvo, za katerega še iščejo 
pravi model in rešitve. »Prav 
tako že sedaj delujejo individu-
alne učne pogodbe, kjer lahko 
v določenem obdobju, v 24 te-
dnih, dijak ali dijakinja sode-
luje na enem od delovnih mest 
oz. v učnem okolju, ki ga vzpo-
stavi delodajalec, ali pa v uč-
nem okolju podjetniških cen-
trov ali drugih oblik,« je dodala 
ministrica. V novi finančni per-
spektivi bodo iskali tudi prilo-

žnosti za t. i. projektno sodelo-
vanje mladih z gospodarstvom 
oz. vseh v vertikali izobraževa-
nja, od vrtca navzgor, s čimer 
želijo krepiti odnos do podje-
tnosti v najširšem smislu. Iz-
postavila je še pomen povezo-
vanja v t. i. podpornih okoljih 
(razvojne agencije, podjetni-
ški centri ipd.), v katerega že-
lijo vstopiti tudi z izobraževal-
nim delom do najvišje ravni 
izobraževanja, ter kompetenc, 
tako formalnih kot neformal-
nih, za večjo stopnjo zaposlji-
vosti mladih. »So pa časi dru-
gačni, kot so bili, zato rabimo 
tudi napredek v izobraževal-
nem sistemu,« je dejala.

Ministrica je odgovorila tudi 
na nekaj vprašanj udeležencev. 
Na vprašanje, kdaj bo podje-
tništvo šolski predmet, dosto-
pen vsem učencem, je odgovo-
rila, da so na določenih ravneh 
te vsebine že del šolskega sis-
tema, a je treba po njenih bese-
dah otrokom pustiti izbirnost 
glede na njihov interes. Pov-
sem konkretno vprašanje, po-
vezano z lastno izkušnjo, pa ji 

je postavila mlada brezposel-
na učiteljica: »Pogoj za zaposli-
tev je strokovni izpit, za kate-
rega pa je treba biti nekaj časa 
zaposlen, kot vemo, pa so pro-
stovoljna pripravništva ukinje-
na, tako da smo v začaranem 
krogu.« Ministrica je odgovo-
rila, da se težave zaveda in da v 
ta namen v šolstvu pripravlja-
jo projekt »300 pripravništev«, 
v okviru katerega bi se starej-
ši učitelji postopoma umikali 
mladim, a opozorila, da »dolo-
čeni poklici zahtevajo visoko 
stopnjo strokovnosti«.

Regijski dogodek je spremlja-
la mladinska tržnica, na kate-
ri so se predstavljala mladin-
ska društva in organizacije, ob 
zaključku pa so v avli mladin-
skega centra odprli fotograf-
sko razstavo na tematiko mla-
dinskega dela in mladinskih 
aktivnosti v spodnjeposavski 
regiji. Dogodku v Brežicah bo 
v naslednjih mesecih sledilo še 
enajst podobnih dogodkov po 
ostalih slovenskih regijah.

� Peter�Pavlovič

Ministrica�dr.�Maja�Makovec�Brenčič�in�predsednik�Mladin-
skega�sveta�Slovenije�Tin�Kampl

Nataša�Kalin V�MC�Brežice�so�se�zbrali�številni�predstavniki�mladinskih�organizacij�iz�Posavja.

Delež mladih brezposelnih pada
Konec avgusta je bilo v Posavju med 4173 brezposelnimi ose-
bami, kar je skoraj 6 % manj kot avgusta lani, 959 mladih med 
15. do 29. letom, kar je skoraj 14 % manj kot pred letom dni. 
Med vsemi brezposelnimi se je tako delež mladih do 29 let v 
enoletnem obdobju v Posavju znižal s 26 % na 23 %. Tudi pov-
prečno trajanje brezposelnih pri mladih je bistveno nižje kot 
je trajanje pri vseh brezposelnih. Prav tako je nižji povprečni 
čas brezposelnosti mladih, ki so se zaposlili, od povprečnega 
časa brezposelnosti vseh, ki so se zaposlili v preteklem obdo-
bju. »Vsi ti podatki kažejo, da se mladi vendarle nekoliko hi-
treje zaposlujejo kot drugi brezposelni, k čemer pa so prav 
gotovo delno pripomogle tudi vse aktivnosti Zavoda za zapo-
slovanje, usmerjene v delo z mladimi, in programi aktivne poli-
tike zaposlovanja, ki so bili v veliki meri namenjeni prav krepi-
tvi in širjenju kompetenc mladih ter spodbujanju delodajalcev 
za njihovo zaposlovanje,« pravi direktorica sevniške območ-
ne službe Zavoda za zaposlovanje Irena Pirc. Kot še dodaja, 
ostajajo kljub še vedno relativno visoki stopnji brezposelno-
sti še vedno nekatere potrebe po kadrih delodajalcev nepo-
krite, kar je vzrok poklicno izobrazbenih strukturnih nesklad-
jih in tudi vedno večjega deleža brezposelnih oseb, ki sodijo v 
ranljivo skupino (invalidi, zdravstvene omejitve, dolgotrajna 
brezposlenost). »Po nekaterih anketah so trendi novega zapo-
slovanja spodbudni tudi za naslednje četrtletje in ob večji go-
spodarski rasti pričakujemo, da bodo možnosti zaposlovanja 
še večje tudi v prihodnje,« meni Pirčeva.

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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S predlogi in informacijami iz vaših krajev se obrnite na naše lokalne novinarje:

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

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

Bojana Mavsar
za območje občine Krško na
bojana.mavsar@posavje.info
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Za uvod so izhodišča delovanja 
ljudske iniciative predstavili 
trije predstavniki mlade gene-
racije Kostanjevičanov – Jakob 
Gašpir, Nejc Jordan in Luka 
Krošl. Kot je dejal Gašpir, je ko-
stanjeviška skupnost v osmih 
letih samostojnosti »zaspala 
v zanesenjaškem snu o vizi-
ji ter raznih strategijah razvo-
ja od turizma do kmetijstva in 
obrti itd.«. »Namesto da bi sa-
nje uresničili, je skupnost po-
stala spalno naselje – kot tako 
pa nima nobenih možnosti za 
razvoj, niti verjetno ne za pre-
živetje, kaj šele ohranitev su-
verenosti, ki bi opravičeva-
la status občine. … Zato je čas, 
da se zbudimo. Čas je za spre-
membe!« je dejal. Jordan je po-
jasnil, da želijo v iniciativi od-
preti javni prostor, v katerem 
bodo neposredno sodelovali 
vsi občani ter skupaj z občin-
sko oblastjo in stroko reševa-
li javne probleme, Krošl pa, da 
želijo kot strankarsko neopre-
deljeno gibanje spremljati in 
nadzirati delovanje občine ter 
preko raznih delovnih skupin 
soodločati na raznih ravneh 
občinske oblasti.

Njihov starejši kolega Zdrav-
ko Petrič pa je kritično pov-
zel delovanje občinske oblasti 
v prvih dveh mandatih samo-
stojne občine, ki ju je po njego-
vih besedah zaznamovala viso-
ka stopnja netransparentnosti, 
»kar se je odrazilo v problemih, 
ki jih ima sedanji župan, pred-
vsem glede telefonije in neu-
sklajenosti z OPN«. Enako pra-
kso nadaljuje novi župan, ki je 
celo tožil skupino svetnikov, a 
tožbo gladko izgubil, s tem pa 
izgubil zaupanje tako svetni-
kov kot občanov, je dejal Pe-
trič. »Menimo, da je treba tak 
način dela ustaviti, sicer se bo 

Skupnost želijo spet povezati
KOSTANJEVICA NA KRKI - Ljudska iniciativa Kostanjevica na Krki, ki je svoje pobude pred časom že naslo-
vila na občinski svet, se je 4. septembra v Lamutovem likovnem salonu prvič javno, z obrazi, imeni in pri-
imki, predstavila. Ob tem se je razvila živahna razprava med nekaj deset udeleženci dogodka.

povečal zaostanek za drugi-
mi občinami. Če kljub našemu 
trudu stvari ne bodo stekle, kot 
bi morale, moramo v smer za-
menjave župana in občinske 
uprave,« je sklenil. Župan Lad-
ko Petretič, ki je prisostvoval 
prvemu delu zborovanja, je 
ostro zavrnil Petričeve očitke. 
»Če sem jaz kriv za vse, lahko 
že jutri odidem. Mislil sem, da 
se bomo pogovorili o proble-
mih in rešitvah, ne pa obtože-
vali eden drugega,« je poudaril.

V nadaljevanju je Petrič pred-
stavil še tri konkretne pobu-
de ljudske iniciative, ki so jih 
julija že naslovili na občinski 
svet: za premestitev klavnice 
ter gradbenega dela in skla-
dišča trgovine Agrolit z otoka 
v obrtno cono z 31. 12. 2015 
ter za dogovor z lastniki par-
cel o možnosti ureditve dosto-
pov do reke Krke do naslednje 
turistične sezone. Občanke in 
občani, ki so se vključili v raz-

pravo, vključno z županom, so 
večinoma podprli te predloge, 
zlasti idejo o umiku klavnice z 
otoka, a opozorili tudi, kot sta 
denimo dejala tako župan Pe-
tretič kot Vesna Hrovat, da la-
stnika klavnice ne morejo kar 
nagnati, pač pa se je treba z 
njim dogovoriti o načinu pre-
selitve klavnice. Franc Štokar 
je spomnil, da je Kostanjevica 
izgubila že marsikaj, a jo je to 
stalo tudi delovnih mest. »Ho-
čemo turizem, nočemo pa obr-
tnikov in industrije – kje bodo 
pa delovna mesta? Vsa ne bodo 
v turizmu,« je dejal. Kar se tiče 
dostopov do reke Krke, so šte-
vilni ugotavljali, da jih je bilo 
včasih veliko, tudi za potrebe 
požarne vode, a so jih, kot je 

povedal Ladko Kukec, lastni-
ki parcel zaprli z ograjami in 
vrtovi oz., kot se je izrazil Toni 
Bizjak, sprivatizirali in bi jih 
bilo nujno urediti, kot so že bili. 

Sklicatelji zbora so bili sicer 
ob pohvalah in spodbudah de-
ležni tudi nekaj kritik. Tako je 
Goran Strel poleg »predava-
nja o demokraciji« pogrešal 
predloge rešitev, podobnega 
mnenja je bil Matej Tomše, ki 
je opozoril tudi na onesnaže-
vanje in posege v Krko s strani 
kmetov. Silvo Miklavž je dejal, 
da je župan kljub vsemu »alfa 
in omega« in se ga menja le na 
volitvah vsaka štiri leta, zato 
je pobudnikom predlagal, naj 
že zdaj razmišljajo o tem. Ga-
špir je bil ob koncu kar dol-
ge razprave zadovoljen s po-
tekom dogodka, zlasti glede 
na specifičnost kostanjeviške 
skupnosti. »Vsekakor pa je to 
dokaz, da moramo to, kar smo 
zdaj začeli vzpostavljati, nada-
ljevati, se še več pogovarjati in 
povezovati tako z občinskimi 
oblastmi, od pozicije do opo-
zicije, predvsem pa začeti vr-
šiti pritisk na občinsko upravo, 
da prekine z arogantnim odno-
som do ljudstva, ker uprava ni 
izvoljena od ljudstva,« je dejal. 
� Peter�Pavlovič

Na�predstavitvi�se�je�razvila�živahna�razprava�o�najbolj�pe-
rečih�kostanjeviških�problemih.

Zbrali podpise
Ljudska iniciativa je pod opi-
sano pobudo že zbrala 150 
podpisov (5 % volivcev), kar 
je pogoj za njeno obravnavo 
na občinskem svetu.

BREŽICE - Če smo navadno na ekoprazniku v Brežicah navajeni 
spomladanskih in zgodnje poletnih pridelkov, posebej domačih 
jagod, saj se ta navadno odvije maja, je bil tradicionalni praznik 
letos zaradi finančnih razlogov prestavljen na jesen, natančneje 
na 8. september. Obisk je bil zmeren, ponudba stojnic pa še ve-
čja kot prejšnja leta. Organizator, Združenje za ekološko kmeto-
vanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine, je sklenil, da bodo nare-
dili vse, da se ekopraznik, ki je že dodobra prepoznan v okolici, 
prestavi nazaj na svoj redni majski termin. Znova so praznik pri-
pravili v sodelovanju z Osnovno šolo Brežice in tako so tudi otro-
ci okušali zdrave in vitaminov polne pridelke. M. M.  

Ekopraznik poletno obarvan

KOSTANJEVICA NA KRKI - Župan Ladko Petretič je za danes, 17. 
septembra, popoldne sklical 7. redno sejo občinskega sveta, na 
katerem bodo med drugim ponovno obravnavali rebalans leto-
šnjega občinskega proračuna, ki so ga svetniki zavrnili na prej-
šnji seji julija. Sicer pa bo večji del seje posvečen t. i. telefoniji. 
Na dnevnem redu so namreč končno poročilo Nadzornega od-
bora o opravljenem nadzoru odloka o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje (JTO) na območju občine Kostanje-
vica na Krki za obdobje 2008-2015, poročilo delovne skupine za 
pregled izvedenih postopkov in vračanj vlaganj v JTO ter odziv-
no poročilo župana na omenjeno poročilo delovne skupine.  P. P. 

Danes popoldne o telefoniji

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

SVETUJEMO VINARJEM

KRŠKO - V organizaciji Zdravstvenega doma Krško je 5. septem-
bra v Krškem in okolici potekala vaja Rešimo življenja 2015, v 
kateri je sodelovalo devet ekip iz občin posavske, dolenjske in 
celjske regije ter ekipa Zavoda za nujno medicinsko pomoč Istr-
ske županije iz Pule, ki je zbrala največ točk sodnikov. Kot je po-
vedal vodja projekta Sebastjan Komočar, gre za eno največjih 
sinhronih reševalnih vaj ekip nujne medicinske pomoči (NMP) v 
Sloveniji in osrednji Evropi, katere poudarek je na dvigu opera-
tivne strokovne usposobljenosti, vzpostavljanju sodelovanja in 
izmenjavi izkušenj, druženju, pa tudi izobraževanju zainteresi-
rane javnosti, nakupu didaktičnih pripomočkov, literature in za 
vzpostavitev interne strokovne knjižnice. Obširneje o dogodku 
pa v naslednji številki Posavskega obzornika. B. M.

Reševalci NMP na »preizkušnji«

Takojšnje�nudenje�nujne�pomoči�reševalcev�na�kraju�dogod-
ka�temelji�na�ohranjanju�življenjskih�funkcij.
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Šolske potrebščine za OŠ Boštanj

Predaja�zbranih�potrebščin

 »Že pred leti smo v občini Ra-
deče prepoznali potrebo po 
tržnici, ki bi sledila koncep-
tu lokalne samooskrbe in kjer 
bi  lokalni ponudniki lahko 
promovirali in prodajali do-
mače dobrote. Želeli smo si 
urejen prostor, kjer bi svoje 

mesto našli tudi rokodelski iz-
delki. Priložnost za udejanja-
nje te ambicije se je ponudila 
s projektom Posavska špajza,« 
sta v uvodu dejali moderator-
ki prireditve Katja Čeč in Du-

Radečani so dobili tržnico
RADEČE - Na Starograjski ulici v Radečah, ob vhodu v središče nekdanjega trškega jedra, stoji nova tržnica, 
ki doslej v kraju ni imela svojega posebnega prostora, a potreba po njej je bila že nekaj časa prisotna. Sve-
čana otvoritev je potekala 3. septembra. 

ška Kalin. Nadaljevali sta: »Ko 
so v lanski jeseni začeli brneti 
gradbeni stroji na Starograjski 
ulici pod Grajskim gričem, ze-
meljskim delom ni bilo videti 
konca. Umeščanje sodobne ar-
hitekture v staro mestno jedro 
ni bila lahka naloga in ustvar-

janje simbioze med zahteva-
mi sodobnega časa in kulturno 
dediščino je predstavljalo ve-
lik izziv. Danes z veseljem ugo-
tavljamo, da je domačinu, ar-
hitektu Bojanu Mrežarju, ob 

podpori lokalne skupnosti in 
spretnih gradbincev uspela ta 
zahtevna naloga.« Nov objekt, 
ki je bil zgrajen v okviru sku-
pnega projekta vseh šestih 
posavskih občin pod imenom 
Posavska špajza - gremo na tr-
žnico, delno pa je bil sofinan-
ciran iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, ima 150 m2 
zunanjih uporabnih površin in 
100 m2 notranjih prostorov ter 
urejena parkirna mesta.

V otvoritvenem kulturnem 
programu so sodelovali čla-
ni in članice radeške godbe 

ter mažorete in učitelji Glas-
bene šole Laško-Radeče. Šte-
vilne zbrane, med katerimi so 
bili tudi župani sosednjih ob-
čin, so nagovorili: višji sveto-
valec za projektno delo in inve-
sticije na Občini Radeče mag. 
Matjaž Šušteršič, predstavnik 
ponudnikov pridelkov in izdel-
kov na tržnici Feliks Korbar 
in radeški župan Tomaž Re-
žun. Vsi so izrazili zadovolj-
stvo nad novo pridobitvijo, ki 
jo je po otvoritvi blagoslovil 
domači župnik Miro Bergelj. 

 S. Radi

Nekdanja�radeška�županja�Rafaela�Pintarič,�ki�je�bila�pobu-
dnica�postavitve�tržnice,�sedanji�župan�Tomaž�Režun�in�direk-
torica�KTRC�Marija�Imperl�so�prerezali�trak�in�s�tem�tržnico�
uradno�predali�namenu.

Tržnica�na�Starograjski�ulici,�ki�predstavlja�srce�mesta,�ima�
zanimivo�arhitekturno�podobo.

JAGNJENICA - Igrišče na Jagnjenici, ki je v letošnjem poletju 
doživelo celovito prenovo, je bilo uradno predano namenu 
prvo septembrsko soboto. Vrednost investicije znaša okoli 
20.000 evrov, v obnovo pa je vloženih tudi okoli 700 ur pro-
stovoljnega dela.

V začetku letošnjega poletja je Občina Radeče v sodelovanju s 
KS Jagnjenica in Telesno kulturnim društvom Jagnjenica pristo-
pila k celoviti obnovi igrišča, ki je že desetletja osrednje špor-
tno igrišče v omenjeni skupnosti. V zadnjih letih je bilo igrišče v 
precej slabem stanju, saj so se pojavile razpoke, asfaltna podla-
ga pa je postala po dolgih letih uporabe pregroba za resno igra-
nje malega nogometa in košarke. »Posebej je potrebno pudariti, 
da je bilo v obnovo igrišča na Jagnjenici vloženih ogromno pro-
stovoljnih ur dela, saj so večino potrebnega dela opravili pro-
stovoljci oziroma uporabniki igrišča. V prvi vrsti je tu potrebno 
izpostaviti prizadevne člane Telesno kulturnega društva Jagnje-
nica, ki so jim pomagali tudi člani Kluba malega nogometa Žeb-
nik in Nogometnega kluba Radeče ter številni krajani, ki so v pro-
jektu sodelovali tudi s posojo orodja in strojev,« je med drugim 
dejal predsednik KS Jagnjenica Rado Mrežar. Župan občine Ra-
deče Tomaž Režun pa je dejal, da se bodo na Jagnjenico kmalu 
vrnili - verjetno še z večjo naložbo, kajti v krajevni skupnosti si 
že dalj časa želijo tudi obnove večnamenskega objekta, v kate-
rem je tudi krajevni urad. 

Krajši otvoritveni program, ki ga je povezovala Katja Čeč, so obli-
kovali člani MoPZ Papirničar Jagnjenica z zborovodkinjo Rosa-
no Jakšič, mladi harmonikar Matija Lazar in radeške mažore-
te. Otvoritvi je sledil še Marjanov memorial v malem nogometu, 
v katerem so se pomerile prijavljene nogometne ekipe.  S. Radi

Na Jagnjenici obnovili igrišče

Obnovljeno�športno�igrišče�na�Jagnjenici�sta�s�perezom�traku�
predala�namenu�predsednik�TKD�Jagnjenica�Zdravko�Grahek�
in�radeški�župan�Tomaž�Režun.

Zadnji avgustovski teden je postregel z več izjemnimi dosežki ra-
deških društev, zato je uvod v praznovanje občinskega praznika 
minil v znamenju veselja ob dosežkih in slavnostnih sprejemov. 

SPREJEM SPEED BADMINTONISTOV NA BRNIKU

Zadnji avgustovski dan se je iz Berlina vračala ekipa SBK Radeče, ki 
je Sloveniji na 3. svetovnem prvenstvu v speed badmintonu priigra-
la naslov najuspešnejše udeleženke svetovnega prvenstva. V ženski 
članski konkurenci je nepremagljiva  Jasmina Keber ubranila naslov 
svetovne prvakinje, v mešanih dvojicah pa je z Matjažem Šušter-
šičem osvojila še naslov svetovnih podprvakov. Naslove svetovnih 
prvakov so med mladinci osvojili še Lori Škerl (U-14 dekleta), Pika 
Rogelj (U-12 dekleta) ter par Danaja Knez-Rebeka Škerl (U-18 dvoji-
ce dekleta). Naslova svetovnih podprvakov sta osvojila Danaja Knez 
(U-18 dekleta) in Noel Novak Žibret (U-12 fantje), bronasto kolajno 
pa so osvojili Andraž Starina (U-12 fantje) in par Rok Hudoklin-Jaša 
Jovan (U-18 dvojice fantje).

Speed badmintoniste je na Brniku v veselem vzdušju pričakala in jim 
izrekla iskrene čestitke večja skupina Radečanov na čelu z županom 
Tomažem Režunom, podžupanom Janezom Prešičkom in poslan-
cem DZ RS Matjažem Hanom.

SPREJEM MAŽORET V RADEČAH

Istega dne pa je v popoldanskih urah pred Mercatorjem v Radečah 
že potekal sprejem mažoret Kluba RAP Radeče. Radeške mažorete 
so na evropskem prvenstvu v francoskem Albiju osvojile osem ko-
lajn – med skupinami so si prigarale dva naslova evropskih podpr-
vakinj, Sara Potisek in Eva Nograšek sta osvojili naslova evropskih 
prvakinj v kategorijah solo senior in solo junior, v slednji kategoriji 
je Rebeka Jahn osvojila srebro, Zala Racman pa bron, v kategoriji ju-
nior parov pa sta srebro osvojili Maruša Suhoveršnik in Lea Zdovc, 
bron pa Nika Bolte in Ajda Podlesnik.

Mažorete so takoj po povratku domov v centru Radeč sprejeli šte-
vilni navijači, iskrene čestitke pa so prejele tudi s strani župana ob-
čine Radeče Tomaža Režuna in njegove ekipe. 

Uspeha speed badmintonistov 
in mažoret

S sprejema speed badmintonistov na Brniku (foto: Maja Bartolo)

Radeškim mažoretam je čestital tudi župan Tomaž Režun.

www.radece.si

BOŠTANJ - »V času, ko vse več staršev s strahom pričakuje zače-
tek šole, saj ne vedo, kako privoščiti svojim otrokom nujne šolske 
potrebščine, z veseljem opažamo, da še obstajajo ljudje z velikim 
srcem in dobrimi nameni,« je zapisala Silvestra Kotar iz OŠ Bo-
štanj. Tako je podmladek SDS tekom poletnih počitnic zbiral šol-
ske potrebščine za učence boštanjske šole, zbrane stvari pa sta 
jim 31. avgusta predala Tomaž Lisec, poslanec Državnega zbo-
ra RS, in Sanja Slemenšek. »Za izkazano velikodušnost se vsem 
udeleženim iskreno zahvaljujemo in pozdravljamo tovrstne de-
javnosti tudi v prihodnje, saj je solidarnost ena izmed ključnih 
vrednot družbe, ki jo skupaj soustvarjamo,« je dodala Kotarjeva. 

www.avtoslak.si
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Organizatorji prireditve, pri 
kateri moči združijo števil-
na veteranska društva in or-
ganizacije, Občina Krško, KS 
Podbočje in Cerklje ob Krki, 
nekatera domača društva in 
vaščani Planine, so letos za 
slavnostno govornico pridobi-
li ministrico za obrambo An-
drejo Katič, prišla pa je tudi 
ministrica za delo, družino, 
socialne zadeve in enake mo-
žnosti dr. Anja Kopač Mrak. 
Katičeva je še pred začetkom 
prireditve pred spomenik pa-
dlim sredi vasi položila venec, 
prav tako pa tudi predstavniki 
veteranskih organizacij in do-
mačinov. 

Na srečanju, ki že nekaj let po-
teka na vrhu nekdanjega smu-
čišča nad vasjo, sta spomin na 
dogodke iz preteklosti obudi-
la povezovalca prireditve Ja-
nez Bršec in Uroš Kerin. Ka-
tičeva je v slavnostnem govoru 
poudarila, da se žal skozi vso 
zgodovino ponavlja, da so žr-
tve vojn in vojnega nasilja vse 
prevečkrat civilisti. »Danes so 
civilisti, ki so se znašli v vrtin-

cu vojn, nasilja in splošne bede 
– ljudje, ki jim ni dano živeti 
v svobodi – pred našimi me-
jami. K nam se zatekajo po 
zatočišče. Živijo v nenehnem 
strahu za svoje življenje in ži-
vljenje svojih otrok. Podali so 
se na nevarno pot brez zagoto-
vila, da bodo preživeli. Želijo si 
zgolj miru in znosnih razmer 
za življenje. Zdaj je trenutek, 
da pokažemo svojo človeč-
nost. Do šibkejših – do vseh, 
ki so potrebni pomoči. Bodimo 

zgled države ter državljank in 
državljanov, ki si ne zatiskamo 
oči pred težavami človeštva. 
Bodimo ljudje, ki pomagamo 
sočloveku, ko pomoč najbolj 
potrebuje,« je dejala. Spomni-
la je, da je tudi naša zgodovi-
na zgodovina begunstva in mi-
gracij, saj so bili naši predniki 
velikokrat primorani zapusti-
ti svoje domove zaradi vojn, 
vojnega nasilja, ekonomskih 
in drugih vzrokov ter so našli 
možnosti za nadaljnje življe-

nje drugod po svetu, pa tudi 
zgodovina solidarnosti, ki se 
je lahko učimo tako iz tovari-
štva v narodnoosvobodilnem 
partizanskem boju kot iz po-
žrtvovalnosti pripadnikov Te-
ritorialne obrambe in Policije 
v osamosvojitveni vojni. Obo-
jim je izrekla priznanje in za-
hvalo za pogum, ki so ga izka-
zali, in žrtve, ki so jih utrpeli. 

Zbrane sta nagovorila tudi žu-
pan občine Krško mag. Miran 
Stanko, ki je poudaril pomen 
ohranjanja spomina na do-
godke iz preteklosti za razmi-
slek o prihodnosti, in predse-
dnik organizacijskega odbora 
prireditve Miha Butara. V pe-
strem programu so sodelova-
li Big band Krško, Partizanski 
pevski zbor Ljubljana, učenci 
OŠ Podbočje, literarno-ume-
tniška skupina ZZB Podbočje, 
Jakob Gašpir in članica med-
narodne študentske izmenja-
ve iz Portugalske, pa tudi pra-
porščaki, Gorjanska konjenica 
ter Gorjanska in Duletova četa.

� Peter�Pavlovič

KRŠKO - 4. septembra so v krškem območnem Združenju ve-
teranov vojne za Slovenijo na Cesti krških žrtev 57, na zgrad-
bi nekdanjega sedeža Manevrske strukture narodne zašči-
te za Posavje, v spomin na prelomne dogodke v letih 1990 
in 1991 odkrili spominsko obeležje.

Obeležje spominja na dogodke v letu pred osamosvojitveno voj-
no, ko so se ob podpori tedanje Skupščine občine Krško na Ob-
činskem štabu Teritorialne obrambe (TO) Krško, ki ga je vodil 
poveljnik Ernest Breznikar, odločno uprli 15. maja 1990 izda-
nemu ukazu Republiškega štaba TO o predaji orožja iz občinskih 
in pokrajinskih enot TO ter upravnih organov za obrambo v skla-
dišča Jugoslovanske ljudske armade. Zavedajoč se, da je potrebno 
orožje pred odvzemom zavarovati, so takoj vpoklicali pripadnike 
rezervnega sestava TO, kmalu zatem pa formirali tudi Manevr-
sko strukturo narodne zaščite (MSNZ) za Posavje in občino Kr-
ško, ki jo je kot načelnik vodil Ernest Breznikar. Slednji je v druž-
bi župana mag. Mirana Stanka tudi odkril spominsko obeležje 
in zbranim podrobno predstavil tedanje aktivnosti, ko je bilo v 
občini Krško pod okriljem MSNZ na različnih lokacijah formira-
nih osem skrivnih skladišč. Kot je ob tem poudaril častni predse-
dnik OZ VVS Krško Zdenko Mohar, so vse aktivnosti v letu 1990 
temeljile na složnosti in predanosti vseh udeležencev: »Zato naj 
spominska plošča služi kot spomin na vse domoljube na našem 
območju, ki so v težkih trenutkih odločitev brezpogojno izpolni-
li svojo nalogo v dobrobit vseh državljanov.« Zbrane je nagovoril 
tudi predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Li-
pič, spremljajoči kulturni program pa so oblikovali trobilni kvar-
tet Pihalnega orkestra Krško ter recitatorja Uroš Kerin in Janez 
Bršec. � B.�Mavsar,�foto:�OZVVS�Krško

Spomin na domoljube 

Ob�otvoritvi�(z�leve):�predsednik�ZVVS�Krško�Božislav�Kosa-
lec,�Ladislav�Lipič,�mag.�Miran�Stanko�in�Ernest�Breznikar

Mateja Godler, lastnica podjetja Lasulje.eu, sem po poklicu fri-
zerka. Po več kot petnajstih letih dela v frizerstvu, sem se, zara-
di alergije na barve za lase, morala svojemu najljubšemu poklicu 
odpovedati. To me ni odvrnilo od razmišljanja, kako bi lahko svo-
je znanje uporabila in delila naprej. Tako se je porodila ideja o sa-
lonu z lasuljami, saj lahko na ta način pomagam mnogim. 

Zavedam se, da so lasje zelo pomemben element našega videza, 
vplivajo namreč na našo pozitivno samopodobo. Lasulje in lasni 
nadomestki so izjemno pomembni za ljudi s popolno plešavostjo 
ali delno izgubo las. Te jim namreč povrnejo samozavest in boljše 
počutje. Vodilo salona Lasulje.eu je pomoč in svetovanje pri te-
žavah z lasmi. Ponujamo lasulje, lasne podaljške in vstavke, pri-
pomočke, pokrivala, razne dodatke in lasno kozmetiko priznanih 
svetovnih proizvajalcev. Prav tako v salonu poskrbimo za obliko-
vanje in barvanje obrvi, podaljševanje in barvanje trepalnic ter 
permanentno maskaro.

Ponujamo visoko kakovostne lasulje modernega ali klasičnega vi-
deza. Z lasnimi vložki poskrbite za privlačen videz in obogatite svo-
je lase. Podaljški pa dajo vašim lasem popolnoma nov, atraktivnej-
ši videz. Lasulje, podaljški in vstavki so narejeni iz pravih las ali iz 
izjemno visoko kakovostnih sintetičnih vlaken, ki so licenčni izde-
lek s certifikatom Svetovne zdravstvene organizacije. Kakovost vla-
ken zagotavlja mehkobo in videz pravih las, prednost pa je zmerna 
cena in enostavno vzdrževanje. Lasulje so v različnih odtenkih in v 
različnih barvnih kombinacijah, so lahke, udobne in nevpadljive.

Vabljeni v salon Lasulje.eu, kjer vam bom strokovno svetovala, 
kako rešiti vaše težave z lasmi. Prednost salona je tudi ta, da la-
sulje popolnoma prilagodim vašim željam in zahtevam. 

Otvoritveni popust: 
10 % na lasulje, 20 % na ostale storitve, do konca oktobra!

Oblikovanje in prodaja lasulj Matejka Godler s. p.
Dalmatinova ulica 5, 8270 Krško, tel.: 031 691 668

predstavljamo

Lasulje

Lasulje

Ministrica�Andreja�Katič�se�je�poklonila�planinskim�žrtvam�
s�položitvijo�venca.

Žrtve vojn prevečkrat civilisti
PLANINA - Na drugo septembrsko soboto je v tej gorjanski vasici potekalo tradicionalno spominsko sreča-
nje v spomin na ustaški poboj 36 domačinov 14. in 15. septembra 1942 ter na zajetje skupine pripadnikov 
JLA s strani enote milice UNZ Krško v osamosvojitveni vojni leta 1991.

VELIKE MALENCE - Pripadniki 174. protidiverzantskega voda 
Teritorialne obrambe Brežice so se že 24. leto zapored po osa-
mosvojitveni vojni zbrali na srečanju, v uvodu katerega so se na 
Čatežu ob Savi poklonili spominu na preminulega pripadnika 
enote Ivana Jamnika, zatem pa srečanje nadaljevali ob obujanju 
spominov na aktivnosti v osamosvojitvenih dneh leta 1991, po-
govorih o aktualni politični in ekonomski situaciji doma in v tu-
jini, nekajurno druženje pa zaključili z lokostrelstvom, o kate-
rem jih je ob tej priložnosti poučil Milan Jamnik. Prisotni so se 
zaobljubili, da se naslednje leto, ob 25. obletnici osamosvojitve-
ne vojne, ponovno snidejo v kar največjem številu.
� Željko�Srečkovič/B.�M.

Srečanje protidiverzantov

Poklonili�so�se�spominu�na�preminulega�pripadnika�voda.
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PROIZVODNJA – AVGUST 2015

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

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

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2 IN PB3 5.738 1 4

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Katere nevarne odpadke lahko oddate v okviru akcije zbiranja 
s premično zbiralnico? 

• ŠKROPIVA, pesticide, insekticide, fitoterapevtske 
pripravke

• ZDRAVILA, mazila, posipe, tablete, sirupe, termometre
• ČISTILA IN KOZMETIKO, pršila, ličila
• OSTANKE LAKOV in BARV, lepil, topil
• ODPADNA OLJA, ostanke motornih in jedilnih olj
• BATERIJE in AKUMULATORJE

Četrtek, 17. september 2015
KS Gora pred GD 1500 - 1545

KS Veliki Trn pred sedežem KS 1600 -1645

KS Senuše pred GD 1700 -1745

KS Raka pri OŠ 1800 -1900

KS Leskovec pri OŠ 1915 -2015

Petek, 18. september 2015
KS Veliki Podlog pred novim GD 1500 - 1600

KS Podbočje pri OŠ 1615 - 1700

Kostanjevica na Krki pri OŠ 1715 - 1815

KS Krško polje pri igrišču na Drnovem 1830 - 1930

KS Leskovec pri igrišču v Veliki vasi 945 - 2045

Sobota, 19. september 2015
KS Koprivnica pri OŠ 800 - 845

KS Koprivnica Veliki Kamen pri GD 900 - 945

KS Senovo Trg XIV. divizije 1000 - 1045

KS Brestanica parkirišče med TUŠ-em in TEB 1100 - 1145

KS Rožno-Presladol pred sedežem KS 1200 - 1245

KS Krško tržnica Krško 1300 - 1400

KS Krško parkirišče za občinsko zgradbo 1410 - 1510

KS Zdole nasproti pokopališča 1530-1630

KS Sp. St. Grad - Sp. Libna pri igrišču v Sp. St. Gradu 1645 - 1745

KS Dolenja vas pri trgovini Gregor 1800 - 1900

Z nevarnimi odpadki ravnajmo še posebej odgovorno!

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 
V OBČINAH KRŠKO IN KOSTANJEVICA NA KRKI

17. – 19. september 2015
Nevarni odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, saj se le tako prepreči njihov škodljiv vpliv. Ne smemo jih 
odlagati v zabojnike za mešane komunalne odpadke, v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, sploh pa ne v naravo. 
Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtoke ali kanalizacijo.

N
ar

oč
ni

k:
 K

O
ST

AK
 d

.d
., 

Le
sk

ov
šk

a 
ce

st
a 

2a
, 8

27
0 

Kr
šk

o

V kompostarni Spodnji Stari Grad smo pridelali prvi 
kompost, ki je uporaben za zelenice, cvetlične 
gredice in sadovnjake. Kompost je nastal tudi z vašo 
pomočjo, z vzornim ločevanjem biološko razgradljivih 
odpadkov, zato lahko vsako gospodinjstvo iz občin 
Krško in Kostanjevica na Krki brezplačno prevzame eno 
avtomobilsko prikolico komposta.  

Dobite ga lahko v Centru za ravnanje z odpadki 
Spodnji Stari Grad:
• vsak delavnik med 8. in 17. uro 
• v soboto med 7. in 10. uro 

Več informacij na tel. štev. 07/ 48 17 276, 48 17 278
vsak delavnik od 7. do 15. ure.  

Brezplačen prevzem komposta 
v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad

Vpogled v (energetsko) prihodnost
LJUBLJANA – 10. septembra je 
bila na sedežu GZS predstavlje-
na uporaba zanimivega pripo-
močka, interaktivnega sple-
tnega orodja, ki nam omogoča 
vpogled v različne energet-
sko-podnebne scenarije na-
šega planeta do leta 2050. To 
prosto odprto orodje, ki so ga 
razvili priznani svetovni znan-
stveniki, se imenuje global-
ni kalkulator, v Slovenijo pa je 
bil „povabljen“ in v slovenšči-

no preveden v okviru projek-
ta EN-LITE, katerega cilj je kre-
pitev energetske pismenosti. 
Globalni kalkulator sta pred-
stavila Mojca Drevenšek in 
dr. Tomaž Žagar, njegovo upo-
rabo pa so kot izredno dobro-
došlo in za načrtovanje razvoj-
nih perspektiv pozdravili tudi 
predstavniki države, izobraže-
valnih institucij ter energetike. 
Kalkulator omogoča tudi laič-
ni javnosti nazoren vpogled v 

dejstvo, da so prav vse demo-
grafske, prostorske, prometne, 
prehrambene in energetske 
spremembe tesno povezane 
s podnebnimi. Pripomoček, o 
katerem bomo več pisali v na-
slednji številki, so vsi ocenili za 
uporabnega in znanstveno za-
nesljivega, nekatere institucije 
so uporabo kalkulatorja omo-
gočile, druge so podprle njego-
vo nadgradnjo. 
 M. M.

ZDRAVO – BOLJ ZDRAVO – VODA IZ PIPE
Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o. se vseskozi zavzema za ohranjanje okolja in čiste narave, 
med drugim tudi našega bisera - pitne vode. S projektom »Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe« 
želimo javnost seznaniti o prednostih pitja vode iz pipe, in sicer o pozitivnem vplivu čiste vode iz 
pipe na zdravje in počutje, ter opozoriti na pomen ohranitve naravnih virov in ekosistema. Glede 
na analize, izvedene s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, zagotavljamo, 
da je naša pitna voda izredne kakovosti. 

Zakaj voda iz pipe?
• Voda iz pipe je bolj zdrava in kakovostnejša od ustekleničene.
• Je sveža in povsod dostopna.
• S pitjem vode iz pipe poskrbimo za manj odpadnih plastenk.
• Je 1000-krat cenejša od vode iz plastenke (1 m3 vode = 0,64 € brez DDV).

S projektom bomo ozaveščali zaposlene, stranke, uporabnike v organizacijah in podjetjih v občini 
Brežice. V vzgojno-izobraževalnih institucijah pa bomo mlade izobrazili v odgovorne varuhe narave.

POZIV PODJETJEM IN ORGANIZACIJAM ZA VKLJUČITEV V PROJEKT

Komunala Brežice vabi vsa podjetja in organizacije s sedežem v občini Brežice, da se vključite v 
projekt ter s tem odgovorno pristopite k varovanju okolja.

Zakaj pristopiti k projektu?
• Z vključitvijo v projekt vaše podjetje svojim zaposlenim in širši javnosti sporoča, da vam ni vseeno 

za okolje, saj se zavedate pomena ohranjanja čiste pitne vode in zmanjšanja odpadnih plastenk.
• Večja lojalnost zaposlenih podjetju/organizaciji, saj boste s pristopom k projektu dokazali, da 

skrbite za njihovo zdravje in nižje stroške.
• Pridobitev pravice do uporabe logotipa projekta v vseh svojih dokumentih in promocijskih 

gradivih.
• Pridobitev svečanega potrdila okoljsko ozaveščenega podjetja, ki ga podeljuje Komunala Brežice.
• Promocija vašega podjetja/organizacije v slovenskih medijih, v glasilu Komunalko in na spletni 

strani Komunale Brežice.

Zainteresirana podjetja/organizacije za vključitev v projekt nam lahko pišete na e-mail naslov 
petra.grajzl@komunala-brezice.si ali nas pokličete po telefonu 041 365 817 (Petra Grajžl).

 

Komunala
Brežice d.o.o.
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Po pogovorih z mnogimi go-
spodarstveniki je jasno, da av-
tomatizacija proizvodnje ne bi 
več smela biti tabu tema. Gre 
za povsem običajen in razšir-
jen način dela, ki podjetjem 
pri nas sploh omogoča obstoj 
v vedno večjem številu panog. 
Pa vendar uvajanje strojev v 
proizvodnjo, zlasti pri ljudeh, 
ki niso nikoli bili sami primo-
rani sprejemati poslovnih od-
ločitev o sodelovanju na sve-
tovnem trgu, v misli še vedno 
prikliče strah. To je bilo pov-
sem razvidno tudi iz nekate-
rih anonimnih anket, ki smo 
jih naredili ob pripravi tega 
prispevka – mimoidoči so ob 
vprašanju, na kaj pomislijo ob 
izrazu avtomatizacija proizvo-
dnje, navajali tudi: »odtujeva-
nje«, »nenaravnost« in »raz-
človečenje« dela, »dobiček 
postavljen pred človekom«, 
»ljudje postanejo pogrešlji-
va in potrošna roba«. Ko istim 
omenimo še robotizacijo, si v 
misli prikličejo tudi »osamo-
svojitev tehnologije«, »nadvla-
da tehnologije« in »prihodnji 
popolni prevzem nadzora nad 
človeško civilizacijo«. A kazalci 
kažejo, da delo v majhni Slove-
niji in nesamoumevno vztraja-
nje s proizvodnjo na območju, 
kot je Posavje, terja svoje pri-
lagoditve in večno iskanje reši-
tev v uporabi tehnološko dovr-
šenih sistemov. 

»ZELO RADI, A VAM RES NE 
SMEMO ODGOVORITI NA 
ZASTAVLJENA VPRAŠANJA«

Po ustnem pridobivanju po-
datkov o avtomatizaciji pro-
izvodnje v Posavju, ki nam je 
pokazalo, da so podjetja, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo v naši 
regiji bodisi v pretežni meri 
avtomatizirana bodisi imajo 
tako imenovane »otoke avto-
matizacije« ali pa se že naha-
jajo na hitri poti avtomatiza-
cije v naslednjih letih, so nam 
naše informacije potrdili tudi 
iz območne, posavske Gospo-
darske zbornice Slovenije. 
Medtem, ko je večini najbrž 
povsem logično, da so v veliki 
meri avtomatizirana elektro-
-energetska proizvodna podje-
tja (npr. Nuklearna elektrarna 
Krško) in farmacevtska indu-
strija (npr. Krka d.d.), pa po-
zabljamo, da so optimiziranje 
delovnega procesa, večja zane-
sljivost proizvodnega procesa, 
večja delovna storilnost, učin-

kovitejša raba energije, zniža-
nje proizvodnih stroškov ipd. 
zaželeni tudi v ostalih indu-
strijskih panogah. V nekaterih 
naštetih posavskih podjetjih 
ravno zahtevna modernizaci-
ja tehnoloških in odločevalskih 
procesov omogoča konkurenč-
nost na globalnem trgu, izpo-
stavimo na primer Tanin d.d., 
Siliko d.o.o. PE Sevnica, Pre-
is d.o.o., Inkos d.o.o., INO Bre-
žice d.o.o., TPV d.d. PE Breži-
ce, Kovis d.o.o., TA Tegulator 
d.o.o., Athos d.o.o., RESISTEC 
UPR d.o.o. & Co. k.d., Griesha-
ber logistika d.o.o., Willy Sta-
dler d.o.o., Cerjak d.o.o., Šumi 
d.o.o. PE Krško ali podjetja, ki 
razpolagajo s posameznimi 
zelo zmogljivimi stroji, kot na 
primer Krovstvo Tršinar s CNC 
strojem za lesene obdelovan-
ce in drugi. 

Dotični proizvodni postopki 
pa so v največji meri poslovna 
skrivnost in, žal, izredno vro-
ča roba za krajo. Ravno zato 
so nas podjetja, ki imajo z na-
šim časopisom sicer dolga leta 
dobrega poslovnega sodelova-
nja, prosila za razumevanje, da 
o samem detajlnem procesu 
proizvodnje in podrobnostih 
ne smejo govoriti. Odgovori, 
ki smo jih prejeli, lahko oriše-
jo, kako aktualna je moderni-
zacija v Posavju, a ostajajo na 
»predstavitveni ravni«. Hkrati 
pa so nekateri primeri dovolj 
nazorni, da razumemo, katera 
področja dela avtomatizaci-
ja olajšuje. Gotovo vsi pozna-
mo bonbone Šumi in dediščino 
nekdanjega krškega Imperia-
la – boj pri proizvodnji in pro-
daji bonbonov je izredno oster 
in zahteva nenehno vlaganje v 

optimiziranje delovnega pro-
cesa. Naložbe v ta del v zadnjih 
letih nam je predstavil Miha 
Skubic, direktor Šumi bon-
boni Krško: »V podjetju Šumi 
bonboni smo v zadnjih treh 
letih vložili precej sredstev v 
modernizacijo in optimizaci-
jo proizvodnega procesa. Gre 
predvsem za nakup robota za 
zlaganje kartonov, omogoča-
nje strojnega lepljenja etike, 
nakup novega in zmogljivej-
šega pakirnega stroja, poso-
dobitev sistema izkuhe mas, 
nadgradnje obstoječih linij za 
povečanje kapacitete ter pove-
zave linij med seboj. Sem spa-
dajo še nakup novih in bolj na-
tančnih tehtnic ter namestitev 
detektorjev kovin. Na področju 
energetske učinkovitosti smo 
izpeljali projekt kogeneracije. 
Gre za sočasno proizvodnjo la-

stne električne energije in to-
plote iz zemeljskega plina, na-
kup centralnega razvlažilnega 
sistema, posodobitev priprave 
hladne vode. Ravnokar pa je v 
teku vzpostavitev nadzornega 
sistema za spremljanje kazal-
nikov energetske učinkovito-
sti. Novosti na področju tehno-
logije in pakiranja spremljamo 
redno z udeležbo na vseh ve-
čjih sejmih, stalen stik pa ima-
mo tudi z dobavitelji in ponu-
dniki storitev.«

Branko Kos, prokurist pod-
jetja Ino Brežice, kjer tudi v 
mednarodnem merilu slovijo 
po inovacijah pri izdelovanju 
kmetijske mehanizacije, nam 
je pojasnil, da lahko tudi nji-
hova predstavitev ostaja le na 
nivoju podobnega opisa, pa še 
ta ne more biti napolnjen s po-

drobnostmi. Opozoril je, da žal 
njihove izkušnje kažejo, kako 
lahko že ena nedolžna fotogra-
fija proizvodnje oziroma ino-
vacije povzroči veliko gospo-
darsko škodo podjetju. Že v 
roku nekaj mesecev se namreč 
pojavijo posnemovalci. 

Po eni strani bi se podjetja to-
rej rada izpostavila in pohva-
lila s svojim znanjem, sposob-
nostmi, izumi, po drugi strani 
pa se preveč dobro zavedajo, 
da je kraja intelektualne lastni-
ne izredno aktualna. Najlažje 
ali najbolj prave poti namreč ni 
– kakor nam je zaupal strokov-
njak za področje poznavanja 
zaščite intelektualne lastnine, 
namreč podjetjem ostajata na 
voljo predvsem dve strategiji: 
bodisi proizvod ali postopek 
patentirajo bodisi zaprejo vse 
možne kanale za odtekanje in-
formacij. Patentiranje izredno 
veliko stane, še vedno se zahte-
va posebno patentiranje za po-
samezne trge, in čeprav prav-
na zaščita obstaja, postane 
patent v trenutku uradne po-
trditve »javno razkrit« in do-
stopen. Ni veliko podjetij, ki si 
lahko privoščijo nenehne tož-
be in branjenje svojih paten-
tov, saj za to nimajo resursov. 
Po drugi strani se zato zdi lažje 
postopke zakleniti v poslovne 
skrivnosti in nastopiti na trgu 
– ob tem pa seveda računati, 
da bodo v trenutku vstopa na 
trg novosti izvohali tudi kon-
kurentje. Ko nastopi trenutek 
lansiranja na trgu, so podjetja 
že korak naprej – iščejo nači-
ne, kako v roku, ko bodo njiho-
vi konkurentje šele razreševali 
tehnološke podrobnosti dotič-
ne inovacije, v lastnem podje-
tju čim hitreje razviti postopke 
za nadgradnjo avtomatiziranih 
procesov in strojev. Tako teo-
retično zadržujejo rahlo pred-
nost. S tem, zelo občutljivim in 
odgovornim področjem, pa se 
morajo vsakodnevno ukvarjati 
tudi »možgani« izza avtomati-
zacij, torej podjetja, ki storitve 
industrijske avtomatizacije in 
robotizacije ponujajo na trgu. 
Njihove storitve ter domiselne 
ideje pa je še težje kakor koli 
dolgotrajno zaščititi. 

AVTOMATIZACIJO 
PROJEKTIRA IN IZDELUJE 
ČLOVEK

Prelahko je pozabiti, da je tudi 
v prav vsako izdelavo stroja, 

ki izvršuje zahtevane naloge, 
in vsakršno proizvodno lini-
jo, svoje znanje in specifične 
izkušnje investiralo izredno 
veliko ljudi. Če so npr. najprej 
avtomatizacijo kosovnih pro-
izvodenj omogočali avtoma-
ti z mehansko logiko, so v ne-
kaj desetletjih osrednjo vlogo 
prevzeli sodobni, računalniško 
vodeni stroji, v katerih prevle-
dujejo elektronika, pnevma-
tika in programirna krmilja. 
Na trgu pa si je svoj prostor 
že izborila tudi robotska teh-
nologija. Za vsak tak korak je 
potreben človek. Človek načr-
tuje, človek programira, človek 
upravlja, nadzoruje in popra-
vlja, če ali ko pride do okvar.  
Podjetij, ki nudijo storitve in 
konkretne rešitve na področju 
avtomatizacije industrijske 
proizvodnje, je v Sloveniji ve-
dno več. Večinoma imajo vsaj 
dogovorno »razdeljena« po-
dročja dela, saj je vsak v dolo-
čeni meri večji strokovnjak za 

specifično dejavnost. Nekate-
ri imajo visoko specializirano 
dejavnost in so tudi na svetov-
nem trgu postavljalci trendov, 
kot je na primer v nadaljevanju 
tematskih strani predstavljeno 
podjetje I.H.S. d.o.o. iz Krškega. 
Podjetje I.H.S. d.o.o., ki ga vodi 
direktor Tadej Buršič, kon-
kurira z največjimi tovrstnimi 
ponudniki s svojo ponudbo 
celovitih rešitev na področju 
transportne, pakirne in pa-
letirne tehnike in slovi po la-
stnem razvojnem oddelku. I. H. 
S. je postal tudi v očeh strojni-
kov, elektrotehnikov in inova-
torjev prava 'kategorija zase'. 

Zaposlujejo že okoli 100 ljudi. 
Druga podjetja, manjša, prav 
tako posavska, pa se trgu pri-
lagajajo s širokim spektrom 
dejavnosti, s svojim znanjem 
pa se lotevajo najrazličnejših 
dotičnih izzivov. Eno najbolj 
prepoznavnih je gotovo pod-
jetje Sistemi IN ES, industrij-
ski, elektronski in strojni siste-
mi d.o.o. iz Dolenjega Boštanja 
pri Sevnici, ki ga vodi direktor 
Slavko Senica. Podjetje, kate-

rih zametke je omogočilo zna-
nje na področju izdelave, ser-
visiranja in preventivnega 
vzdrževanja frekvenčnih pre-
tvornikov, ima po petnajstih 
letih niz zavidljivih referenc. 
Njihovo delo je obsegalo tako 
kompletne avtomatizacije na 
področju procesne in kemične 
industrije, rekonstrukcije ste-
klarskih strojev, prvo imple-
mentacijo »motion control« 
krmilnika v Sloveniji, računal-
niška vodenja linije za vlečenje 
žic, razvoj pametnih krmilni-
ških algoritmov za inteligen-
tno vodenje malih industrij-

Avtomatizacija proizvodnje je »preživetvena« nuja
POSAVJE – Večina obstoječih proizvodnih obratov v Posavju je, v nasprotju s splošnim prepričanjem, že v prevladujoči meri avtomatizirana. Avtomatizirane so 
tako proizvodne linije kot stroji in naprave ter sami procesi proizvodnje. V Posavju imamo oboje: visoko modernizirana podjetja z dovršenimi stroji in celo robo-
ti kot tudi podjetja, ki tudi v svetovnem merilu uspešno razvijajo tehnološko, programsko, strojno opremo za avtomatizacijo proizvodnje. Tako menedžerje in la-
stnike proizvodenj kot razvijalce sistemov in skrite »mislece« v ozadju teh storitev pa veže izredna molčečnost. Na globalnem trgu, kjer poleg cene štejeta inova-
tivnost in hitrost proizvodnje, jim ravno varovanje informacij omogoča konkurenčno prednost.

Precejšnji�del�avtomatizacije�proizvodnje� je�pogosto�skrit�
očem,�a�nepogrešljiv�za�obratovanje�industrije.�Ti�ogromni�
»avtomatizirani«�ventilatorji�omogočajo�nujno�hlajenje�v�eni�
izmed�slovenskih�steklarn�(arhiv�IN�ES).��

Slavko�Senica

Podjetja,�ki�razvijajo�avtomatizacijske�in�robotizacijske�re-
šitve�za�naročnike,�morajo�do�podrobnosti�poznati�vse�dose-
danje�postopke�izdelave�in�lastnosti�produktov�nekega�naroč-
nika�in�cilje,�ki�naročnika�ženejo�v�avtomatizacijo.�Gradnik�
marsikatere�avtomatizacije�so�t.�i.�SCADA�sistemi,�velik�del�
projektiranja,�upravljanja�in�ne�nazadnje�daljinskega�nadzo-
rovanja�pa�se�takole�opravlja�z�računalniško�opremo.

nadaljevanje na str. 12

Podjetno Posavje pripravljamo nekajkrat letno in vedno smo de-
ležni dobrega odziva bralcev. Gospodarstvo je gradnik družbe-
nega razvoja, na kar mnogi radi pozabljajo in ga preveč zlahka 
spreminjajo v talca vsakokratne politične klime. A gospodarstvo 
potrebuje stabilno okolje, posebej veliki sistemi, kot je industri-
ja. Ker so bili industrijski velikani, ki bi lahko bili motor tehnolo-
škega razvoja v državi, uničeni, so vsi, tudi srednja in mala pod-
jetja, odvisni predvsem od lastne iznajdljivosti in preživetvene 
sposobnosti. V tem ekonomskem sistemu »preživetje« v pa-
nogah olajšuje avtomatizacija proizvodnje, kateri namenjamo 
osrednjo pozornost. Ne spreglejte pa tudi drugih gospodarskih 
novic, predvsem pa naj vam po branju ostane v spominu njihov 
pozitiven ton. Gospodarstvo smo ljudje. Odnos do ljudi, produk-
cije, dela in ustvarjalnosti pa bi moral, verjamemo, sloneti rav-
no na pozitivnem zgledu in optimizmu.  M. M. 
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skih kurišč na biomaso, razvoj 
algoritmov za implementacijo 
GPRS komunikacije v sistemih 
daljinskega vodenja komunal-
nega sistema ipd. 

Znova smo se dotaknili podro-
čja intelektualne lastnine, ki je 
pri podjetjih, kot sta IN ES in 
I.H.S., na vrhuncu varovanja. 
Gradnik teh podjetij so na-
mreč ljudje in njihovo znanje, 
v katerega podjetja tudi vlaga-
jo. Na podlagi izkušenj s pri-
pravo prispevka sklepamo, da 
mora biti zaupanje med naroč-
nikom in projektantom oziro-
ma izvajalcem avtomatizacije 
izredno veliko. »Tako je, na-
ročnik, ki se odloči za avtoma-
tizacijo, nas dejansko spusti v 
'drobovje' svoje proizvodnje. 
Ves proces od načrtovanja do 
izdelave poteka v stalnem di-
alogu med obema stranema. 
Zaupanje je stoodstotno in va-
rovano. Naročnik naj bi vedel, 
kakšen končni rezultat avto-
matizacije si želi in zato je lažje 
delati za industrijo. V industri-
ji vedo, česa si želijo in do kdaj 
mora biti izvedeno. V prak si iz-
gleda leto nekako takole: prve 
tri mesece se podjetja pogaja-
jo, odločajo, saj sprejemajo ra-
zvojne plane, poleti, ko so dru-
gi na dopustu, pa imamo mi 
višek sezone. Takrat se uvaja-
jo novosti, pripravljajo rekon-
strukcije strojev ipd., da jese-
ni industrija že posodobljena 
deluje naprej,« oriše Senica. 
Zaposleni (osnovna ekipa šte-
je sedem članov) so tudi vodje 
posameznih projektov, ki vzni-
kajo ob različnih časih: »Tudi 
pri nas seveda ni nekega 'mir-
nega življenja', ni klasičnega 
urnika, a iskanje rešitev po-
stane način življenja, čeprav 
včasih stresen,« doda Senica. 
Ker ima podjetje aktiven sta-
tus pooblaščenega servisa za 
industrijske elektronike proi-
zvajalca Siemens, se področju 
projektiranja in izvedbe indu-
strijske avtomatizacije skozi 
leto dodajajo tudi novi izzivi.

Nedaleč stran pa smo obiskali 
eno mlajših podjetij s tega po-
dročja, in sicer štiri leta staro 
podjetje Procesna avtomati-
zacija d. o. o. , ki ga na Oreho-
vem vodi inženir elektrotehni-
ke Boštjan Švigelj: »Odločitev 
za to dejavnost je bila skrbno 
premišljena in načrtovana, ra-
zlog pa se skriva v strankah, ki 
so nam zaupale svoje projek-
te pri vpeljavi avtomatizaci-
je v proizvodne procese. Smo 
dobavitelj komponent za avto-
matizacijo mnogim poslovnim 
partnerjem, trenutno pa izde-
lujemo komplet linijo za izdela-
vo robnega traku za edino pod-
jetje v Sloveniji, ki jo bomo po 
postavitvi tudi vzdrževali,« je 
dejal in nadaljeval, da so s pro-
cesom avtomatizacije doseženi 
nižji stroški izdelkov, sama iz-
delava pa je kvalitetnejša in vse 
je narejeno v dogovorjenem 
času. »Človek se pri delu utru-
di, utrujen ali premalo zbran pa 
dela napake, pri stroju tega ni. 
Stroj se sicer lahko pokvari, a 
vedno je možno popravilo. Pro-

dajni trg je vedno zahtevnejši 
in avtomatizirani procesi na-
domeščajo ogromno ročnega 
dela, ki ga je v proizvodnji ve-
dno manj. Z vpeljavo avtoma-
tizacije se investicija povrne v 
dobrem letu dni, saj se zmanj-
šujejo proizvodni stroški, pro-
duktivnost pa se povečuje, kar 
pomeni, da v podjetjih z manj 
zaposlenimi naredijo več. Za-
vedati se moramo, da je avto-
matizacija naša prihodnost, v 
kateri se bo povečevalo števi-
lo zaposlenih v upravljanju, v 
tehnični pripravi, pri nadzoru 
in vzdrževanju avtomatizira-
nih proizvodnih sistemov. Za 
ta opravila bodo potrebni iz-
obraženi in usposobljeni de-
lavci, ki bodo morali imeti spe-
cialna znanja,« je pojasnjeval 
mladi podjetnik, ki pa v domači 

občini pogreša industrijski in-
kubator, v katerem bi se razvi-
jale dobre poslovne ideje in ki 
bi nudil tudi ustrezne prostore 
za izdelavo izdelkov in za raz-
vijanje novih proizvodnih pro-
gramov.

ROBOTIKA: PRIMER 
UČENJA ZA PRIHODNOST

Po nedavni razstavi robotov v 
kitajskem Šanghaju strokov-
na javnost le ugiba, kdaj bo Ki-
tajska povečala svoj delež av-
tomatizacije in robotizacije 
proizvodnje. Zaenkrat Evropi 
ravno ta znanja predstavljajo 
levji delež konkurenčne pred-
nosti. O začetkih učenja veščin, 
ki se v vedno bolj avtomatizi-
rani družbi zdijo kot narašča-
joča nuja, smo se pogovarjali  
z Andrejo Malus, ki je prilju-
bljena mentorica lego roboti-
ke mlajšim učencem in izvaja 
krožke po šolah ter v podjetjih, 
z učiteljico računalniških pred-
metov na krški srednji šoli 
Svetlano Novak in Matjažem 
Cerarjem, učiteljem strojni-

ških predmetov, prav tako s 
ŠC Krško-Sevnica. Robotika je 
v Posavju vedno bolj priljublje-
na. Osnovnošolci se z robotiko 
najpogosteje srečujejo v okvi-
ru t. im. tehniških dnevov, or-
ganizirana pa so tudi mnoga 
tekmovanja, v katerih lahko 
otroci naučeno preizkusijo. 
»Eno je na primer tekmovanje 
Roboboom, ki ga organiziramo 
že šest let in postaja vsako leto 
bolj množično. Letos se je nanj 
prijavilo šest šol z ekipami po 
dva učenca, a ker so imele ne-
katere šole več ekip, je sodelo-
valo okoli 20 otrok. Postavimo 
jim progo, na kateri tekmuje-
jo s svojimi roboti (iz sistema 
Lego in Fischer Technik), ki jih 
sestavijo v šolah. To je regijsko 
tekmovanje, najboljši pa gredo 
na državno tekmovanje, ki po-
teka na FERI Maribor. Pri tem 
imajo veliko vlogo učitelji, ki 
se ukvarjajo z robotiko zno-
traj tehniškega pouka ali iz-
birnega predmeta robotika, ki 
obstaja v osnovnih šolah,« po-
jasni Novakova.

Na srednji šoli imajo 10 robo-
tov, prav tako pa poseben kro-
žek, kjer se dijaki ukvarjajo s 
sestavljanjem in programi-
ranjem robotov ali kot doda 
Novakova: »Smo tudi gostite-
lji poletne šole programiranja 
društva Čarunalnik, letos pa 
smo se prijavili tudi na dokaj 
zahtevno tekmovanje z robo-
ti First Lego League, ki poteka 
že v 80 državah, v Sloveniji pa 
je 42 ekip. Tekmovanje vsebu-
je reševanje robotskih nalog 
ter izvedbo projekta, letošnja 
tema pa je Poti smeti - poiskati 
bo treba nek problem iz okolja, 
najti zanj rešitev in jo predsta-
viti na tekmovanju.« Novako-

va in Malusova nam pojasnita, 
da je robotika hkrati zabavna 
in izjemno uporabna življenj-
ska izkušnja, odnos pa odvi-
sen tudi od starosti učencev. 
Medtem ko osnovnošolce za-
nima predvsem igra, sta za di-
jake izziv predvsem programi-
ranje in razvojni del. 

Krčanka Malusova, ki je lastno 
podjetje oblikovala tudi zno-
traj operacije Podjetno v svet 

podjetništva, v robotiki za 
otroke vidi tudi dragoceno iz-
kušnjo soočanja z ovirami: »Že 
pri delu v E-hiši v Novi Gorici 
sem ob učenju mladih z Lego 
Mindstorms roboti dajala po-
udarek predvsem skupinske-
mu delu in razvoju specifičnih 
znanj, a hkrati otroci dobijo 
toliko več. Pri delu z roboti se 
morajo namreč soočiti tudi s 
tem, da se za nekaj zelo trudijo, 
robota končno naredijo, pa ni 
nujno, da bo dobro, da bo de-
loval. Morda je kakšna napaka, 
vedno se da bolje. Poskuse po-
navljajo in se s tem učijo pre-

magati neuspehe. Predanost, 
koncentracija, vztrajnost, spo-
sobnost predvidevanja, logi-
ka ... vse to nam da načrtova-
nje in izdelava že majhnega, 
enostavnega robota.« 

Cerar se s temi vsebinami 
ukvarja že sedem let, takrat 
so na šoli dobili prvega indu-
strijskega robota: »Tako smo v 
program strojni tehnik vklju-
čili strokovni modul Avtomati-
zacija in robotika, za programe 
PTI strojni tehnik in obliko-
valec kovin pa smo pripravi-
li strokovni modul, ki zajema 
vsebine robotike v povezavi s 
potrebami gospodarstva. To se 
nam je zdel zanimiv segment 
in tudi trendi gredo v to smer, 
da je treba narediti čim več, 
čim bolj natančno, čim hitre-
je in tukaj brez robota ne gre.« 
Tudi programa elektrotehnik 
in računalniški tehnik ima-
ta v 4. letniku modul Načrto-
vanje avtomatiziranih postro-
jev, v katerem je tudi vsebina, 
povezana z robotiko. »Gre za 
osnove, kako se je robotika 
sploh razvila, katere vrste ro-

botov poznamo, potem gre-
mo na programiranje robotov, 
na koncu pa še sami delajo z 
njimi. Uporabljamo tudi nove 
aplikacije, že dve leti smo la-
stnik programskega paketa, s 
katerim lahko s pomočjo robo-
ta obdelujemo materiale. Lani 
smo organizirali brezplačno 
delavnico, na katero smo po-
vabili vsa podjetja, ki so doni-
rala sredstva za robota, tako da 
tudi njim nekaj vračamo.« So-
delujejo s podjetji Kovis, Cer-
jak, Tips, Willy Stadler, Resi-
stec, Metalna Senovo, I.H.S, 
Tajfun Planina pri Sevnici. Če 

se primerjajo z ostalimi tehni-
škimi šolami po Slovenijo, so 
na tem področju v ospredju. 

Vsi trije sogovorniki ne izraža-
jo strahu, da bi se roboti osa-
mosvojili ali izpodrinili člove-
ka, čeprav so prisotni tudi že 
pri običajnih opravilih, kot so 
sesanje stanovanja ali košnja 
trave. Cerar pojasni: »O tem 
se veliko pogovarjamo z dija-
ki. V času gospodarske krize 
je proizvodnja robotov sicer 
malo upadla, saj so to drage 
investicije, zdaj pa že raste na-
zaj, predvsem na vzhodu. Nji-
hova prednost je natančnost, 
ponovljivost, hitrost, čeprav 
so jih ponekod tudi že uma-
knili, ker so ugotovili, da člo-
vek dela bolje. Primerni so zla-
sti za težka fizična opravila in 
za delo v nevarnih okoljih, npr. 
lakirnice v avtomobilski indu-
striji, varjenje, dvigovanje tež-
kih bremen, zaradi natančno-
sti pa tudi v medicini.« 

ČLOVEK, AVTOMATIZIRAN 
STROJ, ROBOT?

Drži, robot ali stroj človeku 
vzameta delo, a hkrati mu ga 
tudi dajeta. Ker konkurenčno-
sti na trgu ne predstavlja več 
le iskanje cenenih rešitev, za 
manj smiselno pa se je izkazala 
tudi selitev proizvodnje, Evro-
pa prosperira s tehnološkimi 
rešitvami. Bolj obrtniško zah-
tevni procesi, unikatni izdelki, 
še vedno ostajajo le v dome-
ni ljudi. Od posamezne druž-
be pa je pravzaprav odvisno, 
kako svojega človeka ceni in 
za kakšno delo ga pripravi. Na 
to opozori tudi Malusova: »Za 
izvedbo robota je potrebno ve-
liko kreativnosti. Res je, ko ro-
boti enkrat ustvarjajo dobiček, 
marsikje zmanjka dela za lju-
di, a tu so težave naše družbe 
mnogoplastne, tudi v hiper-
produkciji, naraščanju ener-
getske odvisnosti ipd. A v vseh 
podjetjih bodo vedno potrebe 
po ljudeh, saj ti razmišljajo, 
presojajo. Najbrž si nihče za-
res ne želi delati za tekočim 
trakom, saj je sposoben za to-
liko več. Avtomatizacija in ro-
botika pa posredno aktivirata 
višje funkcije ljudi, da ustvar-
jamo, nekaj novega ugotovi-
mo. Meni osebno se ravno to 
področje zdi zanimivo – koliko 
sebe mora dati človek v proces, 
da nastane nov robot.« 

Ko po eni strani torej spreje-
mamo udobje in tehnološko 
ter energetsko zahteven na-
čin življenja, bi hkrati veljalo 
upoštevati tudi to, da to nosi 
svoje zahteve in posledice. Za-
četna ideja avtomatiziranja 
proizvodnje pa naj po zatrje-
vanju sogovornikov ne bi ime-
la v ozadju le dobiček, temveč 
tudi razbremenitev člove-
ka težkih, ponavljajočih, fizič-
nih del za ustvarjalnejša dela. 
Vprašati pa se velja, ali druž-
ba in šolski sistem temu cilju 
- usposobiti izkušenega, prak-
tičnega, ustvarjalnega človeka 
- zares sledita?
� Maruša�Mavsar,�
 P. P., S. R.

Avtomatizacija proizvodnje je »preživetvena« nuja
nadaljevanje s str. 11

Svetlana�Novak�in�Matjaž�Cerar�že�nekaj�let�opažata�narašča-
joče�zanimanje�med�mladimi�za�tovrstna�znanja.

Andreja�Malus:�»Naša�kreativnost�je�že�v�okviru�šole�prema-
lokrat�izzvana.�Kopice�podatkov�procesiramo,�ampak�v�koli-
kšni�meri�pa�zares�iščemo�lastne�rešitve?«

Boštjan�Švigelj

Krmilnik�za�industrijsko�avtomatizacijo�na�levi�in�nadzorni�sistem�dislociranih�komunalnih�sistemov�na�desni�(na�prime-
ru�razsvetljave�na�Ptuju).�Medtem�ko�je�prvi�osnova�dela�industrijskega�okolja,�pa�drugi�primer�prikazuje,�kako�je�lahko�av-
tomatizacija�skrita,�a�neposredno�povezana�s�procesi,�ki�jih�pojmujemo�za�nepogrešljive�pri�dvigu�življenjskega�standarda�
(arhiv:�IN�ES).
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Pri polaganju temeljnega ka-
mna so sodelovali dekan Fa-
kultete za energetiko (FE) izr. 
prof. dr. Bojan Štumberger, 
prorektor Univerze v Mari-
boru red. prof. dr. Marko Je-
senšek, župan občine Krško 
mag. Miran Stanko in pred-
sednik uprave družbe Ko-
stak d.d. Miljenko Muha. Iz-
gradnja prizidka predstavlja 
del celovitega projekta »Inšti-
tut za energetiko FE UM - 2. 
faza«, v okviru katerega je na-
črtovana tudi izgradnja spre-
mljajočih objektov in dobava 
raziskovalne opreme. Z izgra-
dnjo prizidka bo pridobljenih 
dodatnih 127 kvadratnih me-
trov neto površin, kar z obsto-
ječimi prostori inštituta zago-
tavlja skupno 628 kvadratnih 
metrov neto površin za znan-
stveno-raziskovalne potrebe 
Fakultete za energetiko. V na-
črtovan prizidek inštituta bo-
sta umeščena dva laborato-
rija fakultete - laboratorij za 
aero in hidro energetske teh-
nologije ter laboratorij CADER 
za virtualni inženiring. Po za-
ključku projekta bo v že zgra-
jenem delu inštituta umešče-

Inštitut bo dobil prizidek
VRBINA - Na Inštitutu za energetiko Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru v Vrbini so 4. septembra 
položili temeljni kamen za izgradnjo prizidka inštituta, s katerim bo fakulteta pridobila potrebno infra-
strukturo za izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela s širokega področja energetike. 

nih sedem laboratorijev, in 
sicer laboratorij za aplikativ-
no elektrotehniko, za energet-
ske pretvorbe, za energetski 
menedžment in inženiring, za 
ekologijo in varstvo okolja, za 
električne stroje in pogone, za 
jedrsko energetiko ter za ter-
momehaniko, termoenergeti-
ko in nanotehnologije.

Kot je v uvodnem delu v pro-
storih inštituta dejal dekan 
Štumberger, takšna velika pri-
dobitev daje odlične podlage 

za znanstveno-raziskovalno 
delo FE in bo posredno omo-
gočala kvalitetnejše izvajanje 
izobraževalnega programa fa-
kultete, hkrati pa nudila zelo 
dobre raziskovalno-razvojne 
možnosti tudi na lokalni in re-
gijski ravni. Jesenšek se je iz-
razil po Katančevo: »Kapo dol, 
dekan in ekipa, ki je pripravila 
to zgodbo, ki smo ji danes pri-
ča. To so velike stvari, o kate-
rih bomo čez desetletja slišali, 
da so premikale meje znanosti 
in sodelovanja.« Župana Stan-

ka pa veseli, da se v okviru tega 
projekta predvideva tudi veli-
ko opreme, ki bo omogočala, 
»da bo kakovost šolanja tukaj-
šnjih kadrov še bistveno večja, 
kar bo prineslo tudi boljše zna-
nje študentov in pripomoglo k 
uspešnosti fakultete, ki se bo 
s tem še bolj usidrala v našem 
okolju«. Izrazil je tudi željo, da 
bi bil projekt izveden v načrto-
vanem času.

Skupna ocenjena vrednost 
projekta je dobrih 5,2 milijo-
na evrov (z DDV), od tega je 
kar slabih 4,4 milijone evrov 
predvidenih za raziskovalno 
opremo, preostanek pa za GOI 
dela, projektno in investicijsko 
dokumentacijo ter ostale spre-
mljajoče stroške. Projekt bo fi-
nanciran iz evropskih sredstev 
v okviru Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Uvodni del 
pred polaganjem temeljnega 
kamna je sicer povezovala Pe-
tra Rep Bunetič, začel pa se 
je s himno Gaudeamus igitur 
v izvedbi Klemna Šterka in 
ob klavirski spremljavi Este-
re Cetin.
 Rok Retelj

Po�polaganju�temeljnega�kamna�so�uradnemu�začetku�nove�
pridobitve�nazdravili�(z�leve)�dekan�Štumberger,�župan�Stan-
ko,�direktor�Muha�in�prorektor�Jesenšek.�

SEVNICA - Sevniška občina vsako leto organizira srečanje s 
predstavniki gospodarstva in podjetništva. Letošnje sreča-
nje, ki je potekalo 4. septembra, je bilo združeno z obiskom 
ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Po-
čivalška s sodelavci. 

Minister se je ob tej priložnosti na sedežu občine najprej srečal 
in pogovoril z županom Srečkom Ocvirkom o ključnih izzivih 
na področjih, kjer je potrebno še okrepiti povezanost občinskih 
služb in države, od nujnosti čim prejšnje opredelitve načina in 
vsebin črpanja evropskih sredstev v novi finančni perspektivi do 
izboljšanja državnih infrastrukturnih povezav do večjih središč 
in znotraj občine, s čimer se sooča lokalna skupnost in je ključ-
nega pomena za delo gospodarstva.
S sodelavci ministra so se o pripravi operativnih programov, pro-
gramskih usmeritev in možnosti pridobivanja razvojnih sredstev 
v novi finančni perspektivi, ki bo izvedbeno in vsebinsko drugač-
na kot doslej, pogovorili tudi direktor občinske uprave in sode-
lavci oddelka za gospodarske dejavnosti.
Obisk ministra se je nadaljeval s srečanjem in pogovorom s pod-
jetniki in gospodarstveniki z območja sevniške občine in posav-
ske regije, ki je potekalo v sevniški kulturni dvorani. Ob tem so 
predstavniki gospodarstva in obrti izpostavili mnenja in predlo-
ge rešitev. Izpostavljene so bile potrebe po poenostavitvah bi-
rokratskih postopkov, prilagoditvi izobraževalnega sistema po-
trebam gospodarstva, vračanju dobička iz naslova gospodarske 
rasti nazaj v sektor gospodarstva in druge potrebe, ki bi nepo-
sredno pomagale k dvigu gospodarske rasti, novim vlaganjem v 
gospodarsko infrastrukturo in s tem k zagotavljanju novih de-
lovnih mest.� Vir:�Občina�Sevnica

Minister Počivalšek na obisku

Minister�za�gospodarski�razvoj�in�tehnologijo�Zdravko�Poči-
valšek�in�župan�Srečko�Ocvirk

EcoVind d.o.o. je novonastalo podjetje, ki obratuje od za-
četka letošnjega leta. Poslovanje podjetja beleži konstan-
tno rast in zadovoljstvo končnih kupcev pri vgradnji ka-
kor tudi kvaliteti njihovih oken in vrat. PVC okna in vrata 
so sestavljena iz nemških profilov Aluplast in Salamander. 
Asortiman izdelkov zajema več vrst PVC oken in vrat, od 
cenovno najugodnejših, do oken s pasivnimi vrednostmi 
toplotne prehodnosti pod 0,8 W/m2K.
 
V ponudbi lahko najdete vse vrste senčil, komarnikov in 
polic. Podjetje vam poleg dobave nudi tudi storitev vgra-

dnje, kjer so se specializirali za potrebe fizičnih kupcev v 
Sloveniji. Vgradnja oken se vrši z dvema ekipama, ki sta 
strokovno podučeni in skrbita za ugodje bivanja tudi med 
samo montažo. 

Ekipa EcoVind šteje sedem ljudi. »Naš največji uspeh je 
zadovoljstvo kupcev, ki so edino pravo merilo uspešno-
sti podjetja,« je poudaril lastnik Mitja Puntar. 

Priporočila so tista, ki podjetju pomagajo do novih strank, 
zato se trudijo, da so dela opravljena brezhibno. V času 

gradbene krize se je pojavi-
la priložnost za podjetja, ki 
nimajo lastne proizvodnje, 
saj lahko dosegajo boljšo 
ceno njihovih storitev, zara-
di manjših obratovalnih stro-
škov, s tem pa se je znižala 
cena oken in vrat za končne-
ga kupca. Strokovnost in dol-
goletne izkušnje pri proizvo-
dnji PVC oken omogočajo iz-
biro kvalitetnih poslovnih par-

tnerjev, ki nudijo vrhunske izdelke na domačih tleh. Po-
leg tujih dobaviteljev sodelujejo tudi z mnogimi doma-
čimi podjetji. Poznavanje trga na področju oken in vrat 
omogočajo hitro odzivnost in fleksibilnost podjetja Eco-
Vind d.o.o.

EcoVind - okna za vašo prihodnost

Mitja Puntar (direktor)

Podjetje, ki se ukvarja z dobavo in montažo PVC oken in vrat, se uspešno prebija na tržišču. Glavno vodilo 
podjetja so normalne cene in visoka kakovost storitve vgradnje PVC oken in vrat.

Poslovni prostori v starem mestnem jedru v Krškem

Tel.:  081 614 532
Mob.: 051/359-134
Splet:  www.ecovind.si /
Email :  info@ecovind.si

BRDO PRI KRANJU, POSAVJE – V okviru Dneva inovativnosti je 
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) včeraj, 16. septembra, po-
delila nacionalna priznanja za najbolj inovativna podjetja in ino-
vatorje v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih. Na nacional-
nem finalu so sodelovala tudi tri posavska podjetja (TIPS d. o. o., 
Numip d. o. o. PE Krško in TPV d. d. PE Brežice). TIPS za inova-
cijo Tehnologija najuporabnejše kombinacije zahtevanih lastno-
sti vlečnega vozila za GSE opremo "Honey badger" in Numip za 
Odrez cevi toplotnih izmenjevalnikov v jedrskih elektrarnah z 
namenom vzorčenja z uporabo nekonvecionalnih tehnologij sta 
prejela srebrno priznanje, TPV pa za inovacijo Sestavljalna pri-
prava prestavnega sklopa BMW bronasto priznanje.  P. P.

Priznanja za TIPS, Numip in TPV
BREŽICE - Na zadnji avgusto-
vski dan je na Fakulteti za turi-
zem Brežice potekal prvi zago-
vor diplomskega dela v okviru 
univerzitetnega študijskega 
programa turizem. Eden naj-
bolj perspektivnih in aktivnih 
študentov fakultete, ki bo šo-
lanje nadaljeval v tujini, Ma-
tija Lozančić, je pod men-
torstvom doc. dr. Božidarja 
Veljkovića pripravil in zago-
varjal diplomsko delo z na-
slovom »Oblikovanje integral-
nega turističnega produkta v 

Fakulteta poslala v svet prvega diplomanta

mestu Karlovac«. Študent, ki 
je sicer hrvaški državljan in ga 

je v Brežice privabila sodobna 
ponudba programov, je nav-
zočim predstavil niz rešitev 
za večjo prepoznavnost mesta 
Karlovac. "To je gotovo najpo-
membnejši dan v mojem ži-
vljenju," je v uvodu zaupal Lo-
zančić in dodal: "Ponosen sem, 
da sem brežiški študent in prvi 
diplomant te mlade fakultete." 
Diplomsko delo je zasnoval na 
t. i. piramidi izkušenj, koncep-
tu, ki obravnava osebno doži-
vljanje turista in se dotika tako 
avtentičnosti kot multisenzor-

nosti in pomena dobre zgodbe 
turistične destinacije. Prisotne 
so pozdravili tudi vodstvo fa-
kultete, poslanec Igor Zorčič, 
brežiški župan Ivan Molan pa 
je poudaril, da je bila že dolgo 
prisotna želja, da Brežice po-
stanejo fakultetno mesto, v 
kar so že vložili tudi 3 milijo-
ne evrov, verjame pa, da se bo 
občini ta investicija obrestova-
la. Vsi so mlademu diploman-
tu zaželeli veliko sreče in uspe-
hov na njegovi poti.
 M. M.

Doc.�dr.�Božidar�Veljković�in�
Matija�Lozančić



Posavski obzornik - leto XIX, številka 19, četrtek, 17. 9. 201514 PODJETNO POSAVJE

Kako bi na kratko povzeli začetke in zgodovino podjetja?
Podjetje se je razvijalo povsem spontano, brez nekega načrta. 
Ustanovitvi je v turbulentnih letih 1989-1990 botrovala izguba 
službe v za takratne čase lepem in velikem podjetju v Krškem, 
tako da sem bil devet mesecev na borzi dela. Vendar je bilo tre-
ba preživeti. Z željo, da bi delal, kar znam, sem ustanovil pod-
jetje I.H.S. Začetki so bili težki, vse je potekalo v domači dnevni 
sobi in garaži. Izkoristil sem priložnost, ki se mi je ponujala, in se 
naj prej ukvarjal s programiranjem asfaltnih baz. Vendar so bile 
moje misli drugje, zato sem se odločil in izdelal manjši vlagalec 
steklenic ter se z njim predstavil na radgonskem sejmu. Sicer tega 
stroja nisem prodal, sem pa pridobil nov posel - izdelavo stro-
ja za zlaganje parafina za podjetje INA Reka. Prav neprijetno je 
bilo, ko je prišlo enajst ljudi na pogajanja in sem jih moral spre-
jeti kar v dnevni sobi. Toda bilo je vredno, saj smo posel dobili in 
uspešno izpeljali. Stroj je uspešno obratoval do lanskega leta, ko 
je INA ukinila proizvodnjo parafina na Reki. Vmes smo izvedli še 
rekonstrukcijo pralnega stroja v vinski kleti Leskovec pri Krškem, 
kar je bil prvi samostojen posel podjetja, pa tudi tisti vlagalec ste-
klenic iz prvega sejma sem kasneje prodal v vinsko klet Metlika. 

Domača garaža je postala premajhna, zato sem se preselil v stri-
čevo. Nato sem šel na sejem v Brno na Češko in uspel prodati pa-
letizacijo za mineralno vodo na Slovaškem, leto kasneje sem jo 
prodal še za polnjenje Coca-Cole na Češkem in tako se je zgod-
ba začela intenzivno odvijati. Vmes so bili vzponi in padci. Spom-
nim se obdobja, ko šest mesecev ni bilo nobenega posla, am-
pak smo zdržali.

Nekaj let kasneje se mi je v podjetniških vodah pridružila tudi 
žena, ki je pustila dobro službo. Tudi otroci so se morali marsiče-
mu odpovedati na račun tega, da je šel posel naprej. Prvih 15 let 
je bilo zelo težkih, zadnjih deset let je drugačnih. Pa ne bom re-
kel, da so lahka. Zdaj sta v podjetju zaposlena tudi sin in hči s par-
tnerjem in upam, da bodo uspešno vodili podjetje tudi za mano. 

Kaj pa najpomembnejši razvojni mejniki?
Mejniki so bili vedno takrat, ko smo šli proti vetru. Mejnik je kri-
za, ko imaš dve možnosti - ali se ji vdaš ali jo pohodiš. Mejnik je 
bil denimo prehod iz 2D v 3D okolje leta 2000. Prav tako prido-
bivanje poslov na trgih, ki se jih podjetja izogibajo. Mejnik je bil 
tudi nakup informacijskega sistema, ki pokriva delovanje celot-
nega podjetja, od prodaje in proizvodnje do računovodstva, leta 
2004. Takrat smo bili eno prvih manjših podjetij, ki je nabavilo 
ta sistem, danes pa je to nekaj povsem normalnega, brez česar 
podjetje težko normalno obratuje. Danes imamo skoraj 100 za-
poslenih, v obdobjih povečane proizvodnje pa nudimo delo še 
zunanjim izvajalcem tako iz Posavja kot drugih krajev v Sloveniji 
in izven meja. Meja in jezik v našem poslovanju nista ovira. Mož-
nosti je neskončno mnogo in jih je potrebno izkoristiti. 

Podjetje že nekaj časa sodi v kategorijo srednje velikih pod-
jetij. Kaj ga odlikuje danes?
Kvaliteta, od tega ne odstopamo. Mislim, da smo ravno zara-
di kvalitete prišli do tukaj, kjer smo. Naš največji konkurent je 
nemško podjetje, ki je vodilno v tej branži in je mnogo večje 
od nas, a mu naše podjetje na določenih segmentih lahko kon-
kurira. Včasih ravno zaradi te majhnosti in fleksibilnosti v bitki 
za posel zmagamo. S kvaliteto in znanjem smo na nivoju veli-
kih podjetij. To nas posebej odlikuje in to je naša konkurenčna 
prednost. Serijske proizvodnje pri nas ni, vedno delamo le za 
znanega naročnika.

Bi se s katerim projektom iz zgodovine lahko posebej po-
hvalili?
Mi ne težimo k temu, da bi izumljali nove stvari, veliko stvari pa 
naredimo prvi in na svoj način. Kvaliteta ne pomeni samo, da je 
nekaj narejeno močno, ampak tudi inovativno. Veliko priznanje 
vsem zaposlenim je, če neka svetovno znana firma zahteva pri 
drugi svetovni firmi, da uporabi naš izdelek. Sicer pa je vsak ku-
pec, ki se ponovno vrača k nam, projekt, ki je vreden pohvale. 

Kje so vaši trgi in kdo so kupci vaših sodobnih sistemov za 
avtomatizacijo logistike proizvodov?
Osnovno področje našega delovanja je paletizacija, robotska in 
klasična. Še vedno je 80 % klasične in 20 % robotske paletizacije. 
Naši trgi segajo od Daljnega vzhoda do Daljnega zahoda, od se-
vera do juga, 99,9 % v tujini. V Sloveniji delamo zelo malo, zlasti 
v zadnjem času ni bilo nič novega. Pristopi trženja so v Sloveniji 
malo drugačni in se nismo specializirali za domači trg. V Slove-
niji nas vsi poznajo in ni ovir za sodelovanje.

V katerih branžah oz. panogah potrebujejo vaše izdelke, ka-
teri so najbolj znani svetovni naročniki?
Vsa področja proizvodnje, kjer se nekaj nalaga, prelaga, zlaga, 
streže ipd. Najmočnejši smo v živilski industriji, pa tudi v tobač-
ni in gradbeni industriji. Med našimi naročniki so veliki, svetov-
no znani koncerni, ki imajo v pogodbah zapisano, da jih ne sme-
mo omenjati v javnih objavah in kot referenco. Lahko pa rečemo, 
da je med njimi največja mlekarna v Angliji, zelo znane mlekar-
ne v Nemčiji, Rusiji in Izraelu, svetovno poznan proizvajalec ci-
garet ipd.

V kolikšni meri je avtomatizacija proizvodnje razširjena pri 
nas v primerjavi s tujino?
Mislim, da smo glede tega enakovredni s tujino. Problem Slove-
nije je le, da je tako majhna, in če bi želeli narediti vse, kar se dela 

na tem področju, smo preveliki za Slovenijo.

Kaj je prednost avtomatizacije in robotizacije v primerjavi s 
človeškim delom?
Človek je nenadomestljiv in upam, da bo tako ostalo večno, 
vendar je stroj ponavljajoč in ne greši, človeka pa ponavljajo-
če monotono delo uničuje. Namen avtomatizacije je olajšanje 
dela človeku in s tehničnega vidika vedno enaka kvaliteta izdel-
ka. Raje kot o robotih govorim o avtomatih. Robot je univerza-
len, lahko veliko naredi, a je lahko včasih preprost stroj, avtomat, 
veliko zmogljivejši in boljši od robota. Zdaj so razviti že roboti, ki 
lahko delajo z ramo ob rami s človekom brez nevarnosti za po-
škodbo človeka.

Kolikšne so še možnosti razvoja na tem področju?
Neskončne, omejitev ni in jih nikoli ne bo. Omejitev smo le mi s 
svojim razmišljanjem.

Splošen pomislek glede avtomatizacije/robotizacije je, da 
jemlje delovna mesta ljudem. Kaj pravite na to?
Na to zadevo je potrebno pogledati iz dveh zornih kotov. Ja, tež-
ko je priti v podjetje, ko vidiš 50 zaposlenih in veš, da jih bo za-
menjal stroj in bodo izgubili zaposlitev. V veliko primerih sicer za-
gotavljajo, da jih bodo premestili na druga delovna mesta, toda 
vsi vemo, da jih kar nekaj ostane brez zaposlitve. Možnosti sta 
dve: ali to izvedemo mi in imajo zaposleni v I.H.S. delo ali pa to 
izvede konkurenca in mi ostanemo praznih rok. Potrebno je iz-
brati manjše zlo.

Druga resnica pa je, da so se spremenile tudi norme, kolikšno 
težo lahko zaposleni dvigujejo, pri ženski delovni sili še toliko 
bolj. Če pogledate tovrstno industrijo: ali je humano, da človek 
dnevno premeče 25 do 50 ton cementa, pijače, hrane, kaj to po-
meni za njegovo zdravje? Z vidika zaposlovanja avtomatizacija 
dejansko zmanjšuje število delovnih mest, če pa pogledamo z 
vidika humanosti, je takšno delo uničevanje človeka in je avto-
matizacija nujna. 

I.H.S. je znano središče znanja. Kako skrbite za prenos znanj 
na mlajše generacije? 
Starejši učijo mlajše, povezujemo izkušnje. Mladi v veliki meri 
vpli vajo na razvoj podjetja, prinesejo nove poglede, razmišljan-
ja in zagon, kar skupaj z izkušnjami starejših prinese rezultate. 
Imamo tako razvito lastno dejavnost, da se lahko vsi učijo samo 
na domačih izkušnjah, sodelujemo pa tudi z drugimi. V tujini so 
specializirane šole za to področje, pri nas tega žal ni, zato se je 
treba dela priučiti na delovnem mestu.

Poleg tega imamo vsako leto na praksi veliko dijakov krške sred-
nje šole, lani jih je bilo kar 40. Preko Posavske štipendijske she-
me smo imeli doslej 23 štipendistov, od tega jih že kar nekaj us-
pešno deluje v podjetju. Za štipendiranje smo se odločili zato, ker 
jih tako lahko spremljamo skozi dijaški in študentski čas ter jim 
omogočimo počitniško delo. Tako oni spoznajo nas, mi pa njih. 

Sicer pa je naš šolski program - govorim o državnem nivoju - slab, 

Pogovor z direktorjem podjetja I.H.S. Tadejem Buršičem

Od kvalitete ne odstopamo
Krško podjetje I.H.S. d.o.o. je skozi 25-letni razvoj postalo pomemben igralec na tržišču celovitih rešitev na področju transportne, pakirne in paletirne tehnike, ki je 
plod lastnega znanja in dolgoletnih izkušenj. I.H.S. danes zaposluje skoraj 100 ljudi, njihovi stroji pa obratujejo tako po celotni Evropi kot tudi izven nje. Pogovarja-
li smo se z ustanoviteljem in direktorjem podjetja Tadejem Buršičem. 

Tadej Buršič

Sedež podjetja I.H.S. v Krškem

Jernej Janškovec, vodja razvoja in konstrukcije:
Za podjetje I.H.S. sem prvič 
slišal, ko sem delal v Tobač-
ni Ljubljana in sem bil v stiku 
z I.H.S.-ovim projektantom. 
To področje dela me je zani-
malo in sem tukaj dobil služ-
bo, prvo leto kot konstrukter, 
nato pa sem začel delati v pro-
jektivi, od najbolj enostavnih 
do najbolj zahtevnih projek-
tov. Zadnji dve leti in pol sem 
vodja razvoja in konstrukcije. 
Delo mi je všeč, ker je podjet-
je razvojno orientirano, ved-

no imamo nove izzive in se trudimo, da čim bolj lovimo korak 
s konkurenco ali narekujemo tempo na nekaterih področjih. 
Osebno sem se tukaj razvil od študenta do strokovnjaka na tem 
področju, pridobil sem zelo veliko znanja in izkušenj. Okolje je 
zelo stimulativno. Kdor ima željo, lahko tukaj zelo veliko dose-
že. V prihodnosti pričakujem rast podjetja, posebej bomo de-
lali na tem, da dvignemo dodano vrednost na zaposlenega ter 
da bo podjetje postalo čedalje večji igralec na področju avto-
matizacije.
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ker temelji na premalo prakse. Še vedno mislim, da manjka star 
sistem - tri dni prakse, dva dni šole. Popolnoma nič mi ne koris-
ti visoko izšolan človek, ki ne ve, kaj je okroglo in kaj štirioglato. 
Sicer se s tem sooča cela Evropa, a ne vem, zakaj moramo vedno 
slediti negativnim trendom, ne pa dobrim praksam.

Kaj pa vzdušje v podjetju, kako skrbite zanj?
Mislim, da je v našem podjetju dovolj svobode in da ta narekuje 
tudi dobro vzdušje. Ker pa nas je veliko na enem mestu, se mora-
mo včasih tudi malo podrediti drug drugemu. Mislim pa, da ima-
mo veliko bolj sproščeno klimo, kot jo opazim v tujini. Če greste 
malo po podjetju, mislim, da kar precej skrbimo za zaposlene in 
za njihovo delovno okolje. To podjetje nikakor niso te strehe in 
stene, ki jih lahko v trenutku prestavimo v tujino, ampak 100 za-
poslenih, med katerimi bi jih bilo nekaj treba posebej izpostavi-
ti. Upam, da bo klima še naprej tako prijetna, da bomo lahko us-
pešno živeli in delali.

Kako ste zadovoljni s podporo lokalne skupnosti?
Dejansko nam lahko pomaga le z infrastrukturo. Veseli smo, da 
smo letos končno dobili optični internet. Povem naj, da imamo 
v planu širiti proizvodnjo. Doslej so se lokalne oblasti zelo pozi-
tivno obnašale do težav, ki jih imamo, in so nam omogočile na-
kup zemljišča za širitev. Upam, da nam bodo stopili naproti tudi 
v prihodnje, da se širitev ne bo ustavila zaradi birokratskih ma-
lenkosti, o katerih v Sloveniji tako pogosto slišimo. Širitev namreč 
pomeni kar nekaj novih delovnih mest v Posavju.

Kako sicer ocenjujete gospodarske razmere v Posavju in v 
Sloveniji?
Razmer v Posavju ne poznam in jih ne morem ocenjevati. Jasno 
mi je, da je za Posavje pomembno elektrogospodarstvo.

Kar pa se tiče Slovenije: vse tranzicijske države so šle od leta 1990 
skozi enak tranzicijski proces, s tem, da se pri nas še ni končal in 
so nekatere druge države bolj napredovale. Seveda se dva mili-
jona Slovencev ne more primerjati s 40 milijoni Poljakov, ampak 
gre tudi za druge stvari - kako se odpreš, kaj dovoliš, cena delov-
ne sile ipd. Slovaška, denimo, je ubrala politiko, s katero je priva-

bila veliko podjetij. Vem, da je tudi v Sloveniji zelo veliko dobrih, 
svetovno uspešnih podjetij, pa se o njih zelo malo govori.

Imate tudi pri vas težave s pridobivanjem kadrov?
Težava s kadri je oz. kadrov ni. Slovenija je dejansko tako majh-
na, da ne glede na to, v kateri branži si prisoten, težko dobiš ka-
der z izkušnjami. Vsakdo, ki pride, je dejansko začetnik. V tujini 
pa je možna rotacija, saj je več podjetij v isti branži in gredo ljud-
je lahko po spirali znanja navzgor, pri nas pa lahko samo krožiš, 
ker smo pač premajhni. 

Kaj pa kadri za delo v tujini?
Slovenci smo vrtičkarji, zato zaposlujemo tudi ljudi preko na-
ših meja. 

Vaše podjetje je zraslo iz vaše podjetniške ideje. Kako ocen-
jujete podjetniški duh mlajše generacije?
Mislim, da ta obstaja ravno tako, kot je v naši generaciji. Čez 50 
let bo definitivno nekdo drug znova nekaj ustvaril in tako naprej.

Kaj pogrešate v lokalnem okolju, v katerem ste kljub uspe-
hom dokaj malo znani?
Ukvarjamo se s tako dejavnostjo, ki je za širšo javnost včasih mor-
da celo neznana. To vidimo predvsem, ko pridejo k nam s proš-
njami za zaposlitev. Sicer pa je zelo enostavno kritizirati, težko 
pa nekaj izpeljati. Krško se nedvomno razvija, poglejmo le npr. 
ureditev starega mestnega jedra, pa prenovo tržnice. Pogrešam 
pa nekaj, na kar župan nima vpliva - družabnost ljudi. In vendar, 
čestitke krškemu nogometnemu klubu za vstop v 1. nogomet-
no ligo. Tekme, ki se sedaj odvijajo, so prinesle nove možnosti 
za druženje. Tako je v zadnjem času kar malo bolj živahno v Krš-
kem. Upam, da bodo lokalni ponudniki različnih storitev to zna-
li s pridom izkoristiti.

Linija za paletizacijo, izdelek podjetja I.H.S.3D izris paletirne linije

Kolektiv podjetja I.H.S.

Jože Cvelbar, vodja elektro oddelka in montaže:
Moja pot v podjetju I.H.S. 
d.o.o. se je pričela pred sla-
bimi petnajstimi leti, ko mi je 
podjetje dodelilo kadrovsko 
štipendijo in mi s tem omo-
gočilo kvalitetnejši študij na 
Fakulteti za elektrotehniko v 
Ljubljani. V času študija sem 
svoje teoretično znanje do-
polnjeval s praktičnim delom 
v podjetju kot elektromon-
ter. Tekom študija sem svoje 
znanje nadgrajeval, da sem 
do konca študija opravljal de-

lovne naloge elektro projektanta. Naše podjetje zelo podpira 
in spodbuja fleksibilnost svojih zaposlenih, kar me je v času, 
ko sem postal zaposlen v podjetju, usmerilo v področje prog-
ramerja strojev. S pridobivanjem novih znanj, ki sem jih osvojil 
tekom dela na terenu in z delom v odlični ekipi, me je karierna 
pot vodila do mesta vodje elektro oddelka, kjer sem postal vod-
ja elektro projektantov, programerjev in elektro monterjev. V za-
dnjih letih pa sem poleg vodenja prej omenjene ekipe zadol-
žen še za vodenje ekipe strojnih monterjev. Vesel sem, da sem 
del podjetja, ki je razvojno in tehnološko usmerjeno ter spod-
buja in podpira strokovno in osebnostno rast svojih zaposlenih.
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Štipendistom Posavske štipendijske sheme s 30. 9. 2015 
preneha štipendijsko razmerje, saj se z novo finančno 
perspektivo 2014-2020 pričenja prenovljeno izvajanje regijskih 
štipendijskih shem. Zaradi čim boljše informiranosti, kako bo 
sistem v prihodnje potekal, vas vljudno 

VABIMO
na informativni dogodek, ki bo 18. 9. 2015 ob 10. uri v Dvora-
ni v parku, Bohoričeva 5b, Krško.

Program:

• 10.00 – 10.05  Pozdravni nagovor, Martin Bratanič,  
 direktor RRA Posavje

• 10.05 – 10.20  Predstavitev dosedanjega izvajanja Posavske 
 štipendijske sheme, Nataša Šterban Bezjak,  
 RRA Posavje 

• 10.20 – 10.40  Regijske finančne sheme 2014-2020,  
 Irena Kuntarič Hribar, vodja Sektorja za 
 vseživljensko učenje, MDDSZ

• 10.40 – 11.00  Razprava in vprašanja

Prosimo vas, da se zaradi lažje organizacije dogodka prijavite 
na naslov: sabina.kos@rra-posavje.si, ali na tel.: 07 488 10 44, 
najkasneje do 16.9.2015. 
 
Lep pozdrav, Martin Bratanič
 direktor

POSAVSKA 
ŠTIPENDIJSKA 
SHEMA 

Ogrevanje s toplotno črpalko je zagotovo med najcenejšimi ogre-
vanji na trgu. S toplotno črpalko namreč pridobimo od 50 % pa 
celo do 80 % vse potrebne energije za ogrevanje iz okolice (brez-
plačno), preostali del pa je električna energija, ki jo moramo pla-
čati. Poleg cenejšega ogrevanja pa s takim ogrevanjem odločilno 
vplivamo tudi na zmanjšanje emisij CO2. Glede na vrsto toplotnih 
črpalk se najpogosteje vgrajujejo toplotne črpalke zrak-voda, ze-
mlja-voda in voda-voda. 

V nadaljevanju so podani podatki o delovanju sistema in prihran-
kih s toplotno črpalko Thermia Atec 13 zrak-voda na slabše izoli-
ranem objektu.

Opis objekta: Obravnavan objekt je povprečna enodružinska hiša 
v bližini Sevnice z delno podkletenim pritličjem, nadstropjem in 
mansardo. Izolacijo objekta predstavljajo 7,5 cm fasade iz kombi 
plošč, termopan okna in 15 cm kamene volne v ostrešju mansar-
de. Ogrevanje je v celoti radiatorsko. Pred vgradnjo toplotne čr-
palke so porabili od 1900 - 2100 litrov kurilnega olja. 

Opis sistema: Sistem ogrevanja s kurilnim oljem je nadomestila 
toplotna črpalka zrak-voda Thermia Atec 13. Poleg toplotne čr-
palke so vgrajeni notranja enota Plus z integriranimi hidravličnimi 
komponentami, grelnik sanitarne vode volumna 300 litrov in hra-
nilnik ogrevalne vode volumna 200 litrov. Toplotna črpalka je edi-
ni vir segrevanja ogrevalne in sanitarne vode. Ogrevalni sistem je 
v celoti radiatorski.

Merilna oprema: Da bi dobili čimbolj realne podatke, smo sistem 
opremili z odštevalnim števcem električne energije za celoten sis-
tem s toplotno črpalko, kalorimetrom za merjenje pridobljene to-
plote za ogrevanje in pripravo sanitarne vode s funkcijo merjenja 
energije za odtajanje zunanje enote, števcem porabe tople sani-
tarne vode, števcem ur delovanja posameznih komponent in da-
ljinskim nadzorom toplotne črpalke. Uporabnik je sam v obdobju 
točno enega leta vsakodnevno beležil meritve. Zbrani podatki da-
jejo povsem realno sliko delovanja sistema v vseh pogojih delova-
nja, za vsak dan v letu posebej.

Na podlagi podatkov iz omenjenih merilnih števcev smo po enem 
letu odčitali podatke, ki so bili podlaga za izračun letnega grelne-
ga števila toplotne črpalke (SPF), porabe ter prihrankov električne 
energije v primerjavi s sistemom ogrevanja na kurilno olje. Ugoto-
vljeno je bilo, da je stranka v prvem letu za ogrevanje in pripravo 
sanitarne vode s toplotno črpalko porabila 6.135 kWh elektrike, 
kar znese cca. 669,00 EUR. Uporabnik toplotne črpalke Thermia 
Atec 13 je tako v prvem letu ogrevanja (leto 2014) s toplotno črpal-
ko prihranil cca. 70 % stroškov, kar znese cca. 1.473,00 EUR letne-
ga prihranka v primerjavi s prejšnjim sistemom ogrevanja na kuril-
no olje. Ob upoštevanju pridobitve nepovratnih finančnih spodbud 
se bo strošek naložbe povrnil v 6 letih. 

Pri naložbi v toplotno črpalko je možnost koriščenja nepovratnih 
finančnih spodbud okolju prijaznih energijskih rešitev. Višina ne-
povratnih finančnih spodbud znaša od 1.000 pa do 2.500 eur. Do-

kumentacijo je potrebno oddati pred pričetkom naložbe. Našim 
strankam vso dokumentacijo v celoti brezplačno pripravimo. Po-
kličite za brezplačen ogled, svetovanje in pripravo ponudbe. Vgra-
jujemo vse vrste toplotnih črpalk vodilnih proizvajalcev (Thermia, 
Kronoterm, Weishaupt, Viessmann, Daikin, Nibe, Mitsubishi ...). 

Cankarjeva cesta 63, 8281 Senovo

GSM: 051 302 889, 041 606 730,
e-mail: info@centros.si, www.centros.si

 Ö SODOBNI SISTEMI OGREVANJA
 Ö VODOVODNE INSTALACIJE

 Ö PLINSKE INSTALACIJE
 Ö REKUPERACIJSKO PREZRAČEVANJE

 Ö CENTRALNO SESALNI SISTEMIToplotna črpalka Thermia Atec 13

Notranja enota Atec Plus, 200 L hranilnik in 300 L bojler 

Levo: Kalorimeter (pridobljena toplota); desno zgoraj: števec 
ur delovanja toplotne črpalke; desno spodaj: električni števec 
(porabljena energija)

S TOPLOTNO ČRPALKO DO NIŽJIH STROŠKOV OGREVANJA

Z vami že 23 let

Zato svoje načrte in pri-
čakovanja uresničujejo z 
zagotavljanjem varnega 
in zanesljivega obratova-
nja plinskih agregatov, z 
upoštevanjem načel va-
rovanja okolja ter s spo-
štovanjem temeljnih na-
čel slovenske in širše 
evropske družbe. Tako so 
skladno s poslanstvom in 
vizijo elektrarne njihove 
glavne vrednote strokov-
nost, inovativnost, skrb 
za okolje ter pripadnost 
in odgovornost.

Stabilnost poslovanja in 
ključnih odnosov temelji 
na dolgoročni viziji, s ka-
tero želi Termoelektrarna 
Brestanica ohraniti vlogo vodilnega ponudnika sistemskih stori-
tev na trgu električne energije ter s tem družbi zagotoviti uspešno 
uresničevanje izzivov sedanjosti in prihodnosti. Večji izziv trenu-
tno predstavlja projekt zamenjave plinskih agregatov kot osre-
dnji razvojni projekt.

Posebno povezanost z okoljem elektrarna gradi preko svojih za-
poslenih, ki bivajo v domačem kraju in občini. Termoelektrarna 
Brestanica s svojo kadrovsko organiziranostjo uresničuje zastavlje-
ne strateške cilje družbe in je pripravljena na izzive, ki jih prinaša 
nov razvojni cikel. S kadrovsko strukturo zaposlenih uspešno po-
krivajo vse poslovne funkcije, zaposleni v elektrarni pa so uspo-
sobljeni za opravljanje del po posameznih strokovnih področjih. 
Visoka strokovna usposobljenost je rezultat načrtnega zaposlova-
nja in štipendiranja v zadnjem desetletju ter permanentnega izo-
braževanja zaposlenih.

Usposabljanja so bila 
usmerjena v ohranjanje 
nivoja poznavanja, razu-
mevanja, zavedanja in 
osveščenosti glede po-
mena kakovosti, ravna-
nja z okoljem ter varno-
sti in zdravja pri delu ter 
nujnosti in potrebnosti 
nadaljnjega razvoja in iz-
boljšav. Med poslovnimi 
rezultati je poleg uspe-
šnih zagonov plinskih 
agregatov vsekakor po-
trebno poudariti, da ima 
Termoelektrarna Bre-
stanica uspešno opra-
vljene zunanje presoje 
sistemov vodenja, ki iz-
polnjujejo zahteve stan-
dardov ISO 9001, ISO 

14001 in BS OHSAS 18001. Ob tem ima Termoelektrarna Brestani-
ca tudi certifikat Družini prijazno podjetje, s poudarkom na uskla-
jevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. V elektrar-
ni si namreč prizadevajo za doseganje celovitih in jasnih politik 
kakovosti v procesih upravljanja podjetja, ravnanja z okoljem ter 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

Zaposleni v Termoelektrarni Brestanica se zavedajo družbene od-
govornosti, zato dajejo v podjetju velik poudarek na upravljanju 
s človeškimi viri, v okviru katerih zaposlenim omogočajo izobra-
ževanja, dobro informiranje, dobre delovne pogoje in primerno 
plačilo, širše pa družbeno odgovornost gradijo na integraciji in 
soodvisnosti podjetja z lokalno skupnostjo. To dokazujejo v okvi-
ru zakonskih možnosti z izraženo podporo številnim športnim, 
kulturnim in humanitarnim društvom v krajevni skupnosti Bre-
stanica in širše.

Družbena odgovornost TEB

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

V termoelektrarni se zavedajo odgovornosti do okolja, v katerem delujejo.

Termoelektrarna Brestanica je s svojim poslovanjem pomembno vpeta v delovanje slovenskega elektroenergetskega 
sistema kakor tudi v življenje lokalnega okolja. V Termoelektrarni Brestanica se zavedajo svoje odgovornosti do po-
slovnih partnerjev, lastnikov, zaposlenih in družbe kot celote. 

BRESTANICA - V petek in soboto, 18. in 19. septembra, bodo na 
več kot 30 lokacijah po Sloveniji potekali dogodki pod skupnim 
naslovom »EU projekt, moj projekt«, ki jih organizira Služba Vla-
de Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
v sodelovanju z izvajalci na terenu. Namen projekta je predstavi-
ti, kako in kje je evropska kohezijska politika v Sloveniji pušča-
la svoje odtise. Program bo v soboto, 19. septembra, bogat tudi 
na gradu Rajhenburg, katerega obnova je bila sofinancirana iz 
evropskih sredstev v obdobju 2007–2013. Podrobnejši program 
je objavljen na strani 25. P. P.

EU projekt, moj projekt
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na 
podlagi 42. in 45. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – 
ZJNepS, 33/11, 75/12, 63/13 in 17/15) 

P O Z I V A 
občanke in občane občine Brežice, da kandidirajo,

ter interesne organizacije, ki so kot društva 
in združenja registrirana in delujejo na območju 

Okrožnega sodišča v Krškem, da predlagajo kandidate

za sodnike porotnike
42. člen Zakona o sodiščih (v nadaljevanju ZS) določa, da je za 
sodnika porotnika lahko imenovan tisti,  ki:
• je državljan Republike Slovenije,
• je dopolnil 30 let,
• ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se prega-

nja po uradni dolžnosti, 
• je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izva-

janju sodne oblasti ter
• aktivno obvlada slovenski jezik.

Predlagatelji morajo, v skladu s tretjim odstavkom 46. člena 
ZS, predlogom priložiti dokazila, da kandidat izpolnjuje pogoje 
za imenovanje, ki jih določa zakon. V kolikor predlagatelji teh 
dokazil ne bodo predložili, jih bo sodišče na osnovi dovoljenja 
kandidata za njihovo pridobitev pridobilo iz uradnih evidenc po 
uradni dolžnosti.  

Izpolnjen obrazec o izjavi kandidata za sodnika porotnika oz. 
vlogo, ki je sestavni del razpisa, pošljete do vključno 20. oktobra 
2015 v zaprti označeni kuverti: Občina Brežice, Občinski svet 
– KMVVI, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, s pripisom 
»Kandidati - sodniki porotniki« ali osebno prinesite v sprejemno 
pisarno Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. 

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski 
številki 07/62 05 513 (Jasmina Molan).

Nepopolne prijave ne bodo upoštevane!

 mag. Andrej Vizjak, predsednik Komisije

Obrazec Izjava kandidata za sodnika porotnika, ki je sestavni 
del razpisa, je objavljen na spletni strani občine Brežice (www.
brezice.si) v rubriki Sporočila za javnost. 

OBVESTILO
Občina Brežice objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO 
VEČNAMENSKE DVORANE ZA IZVAJANJE KINO DEJAVNOSTI. 
Celotno besedilo in pogoji so objavljeni na spletni strani Občine 
Brežice http://www.brezice.si/ in v Uradnem listu RS.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V BREŽICAH
Občina Brežice vas v sodelovanju s partnerji prijazno vabi, da se 
ob Evropskem tednu mobilnosti 2015, ki poteka v času od 16. do 
22.9.2015 po celi Evropi, udeležite različnih aktivnosti, ki smo jih 
za vas pripravili v Brežicah. Letošnji teden mobilnosti poteka pod 
sloganom – Izbiraj. Spreminjaj. Združuj!

Vaše udeležbe bomo veseli na naslednjih dogodkih (podrobno-
sti bodo naknadno objavljene na spletnih straneh partnerjev): 

1. SREDA, 16.9.2015, ob 11. uri (zbirno mesto grajski park) – PO-
HOD: Gibajmo skupaj na Šentvid (voden pohod na Šentvid, 
ki traja cca. 2h lahke hoje), v primeru slabega vremena pohod 
odpade (izvajalec: ZPTM). 

2. ČETRTEK, 17.9.2015, ob 18. uri (Dvorana Savice Zorko) – PRE-
DAVANJE: Uvod v homeopatijo, predava prof. dr. sc. Damir 
Žubčić (izvajalec: Knjižnica Brežice in Latileta, Internacionalna 
škola za naprednu homeopatiju). 

3. PETEK, 18.9.2015, med 11. in 16. uro (parkirišče pred ETRŠ) – 
PREDSTAVITEV: Renaultov električni avtomobil Zoe (izvaja-
lec: podjetje TPV d.d. in ETRŠ).

4. SOBOTA, 19.9.2015, ob 7.10 (železniška postaja Brežice) – KO-
LESARJENJE: S kolesom ob Savi od Radeč do Brežic (izvajalec: 
posavske občine in Posavski muzej Brežice). 

5. PONEDELJEK, 21.9.2015, ob 18. uri (Grad Brežice) – PREDA-
VANJE: S kolesom po Brežicah, predstavitev projekta kole-
sarskih pasov po Brežicah (izvajalec: GPI d.o.o. NM in Obči-
na Brežice) in pogovor o zgodovini kolesa (izvajalec: Posavski 
muzej Brežice). 

6. TOREK, 22.9.2015, med 6. in 18. uro DAN BREZ AVTOMOBI-
LA (zapora osrednjega dela Ceste prvih borcev v Brežicah od 
Bizeljske ceste do Kržičnikove ulice oz. Športna dvorana Breži-
ce v primeru slabega vremena):
• 6:00 – Jutranji pozdrav vsem, ki bodo tega dne šli v služ-

bo, šolo ali po opravkih peš ali s kolesi (mini zajtrk in sim-
bolično darilce);

• 9:00 – Obisk otrok na delavnicah na območju zapore CPB 
(delavnica plesa, telovadbe, kolesarski poligon, fizioterapi-
ja, animacija otrok, risanje, ogled avtobusa, izdelava kole-
sa, delavnice FT itd.);  

• 11:00 – Otvoritev dogodka in električne polnilnice ter pred-
stavitev dejavnosti, vezanih na varstvo okolja in prijazne 
ukrepe v prometu na stojnicah;

• 13:30 – 14:30 odmor;
• 15:00 – Predstavitev plesnih točk Plesnega društva Imani;
• 15:00 – Recikliraj – Bicikliraj (Fakulteta za turizem).

Vse delodajalce v Brežicah in tudi širši okolici vabimo, da spod-
budijo svoje zaposlene, da se za pot v službo in nazaj odločajo za 
okolju prijaznejša prevozna sredstva, kot so kolesa, ali se celo od-
pravijo na delo peš, če le niso zelo oddaljeni. V ta namen deloda-
jalce prijazno pozivamo, da omogočijo zaposlenim varno hram-
bo koles s postavitvijo kolesarskih stojal ob njihovih poslovalnicah 
oz. podoben primeren prostor.

Vljudno vabljeni!

Partnerji projekta: 
Občina Brežice, Integral Brežice, Splošna bolnišnica 

Brežice, Zdravstveni dom Brežice, Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice, Knjižnica Brežice, 

Plesno društvo Imani, Univerza v Mariboru - Fakulteta 
za turizem, Zavod za šport Brežice, Posavski muzej 

Brežice, Ekonomska in trgovska šola Brežice 
in Policijska postaja Brežice

Župan je zlatoporočencema če-
stital v svojem imenu in v ime-
nu Občine Brežice ter jima ob 
tej priložnosti podaril spomin-
sko listino. Obred zlate poroke 
je opravil domači župnik mag. 
Janez Žakelj, za glasbeno pre-
senečenje pri sveti maši pa so 
poskrbeli pevke in pevci Kultur-
no-umetniškega društva Anton 
Kreč iz Čateža ob Savi. 

O zlatoporočencih in njuni 
skupni poti

Gospa Emilija se je rodila v Glo-
bočicah kot 13. otrok družine 
Gramc. Emilijino skromno, a 
lepo otroštvo je prekinila kruta 
vojna. Družina je bila izgnana v 
Nemčijo, kjer so morali garati v 
nemških tovarnah. Vrnitev do-
mov je bila grenka, saj je na poti 
umrla mati, l. 1948 pa so otro-
ci ostali še brez očeta. Ker kljub 
trdemu delu na kmetiji ni bilo 
pravega dohodka, je Emilija od-
šla od doma boljšemu življenju 
naproti. Zaposlila se je kot kuha-
rica v Gostilni Špringer v Treb-
njem, kjer je spoznala svojega 
moža Ernesta.

Župan voščil zlatoporočencema Marinček 
iz Cerkelj ob Krki
CERKLJE OB KRKI – Župan občine Brežice Ivan Molan se je odzval na povabilo in z veseljem sodeloval pri obredu zlate 
poroke zakoncev Emilije in Ernesta Marinček, ki je potekal konec avgusta v cerkvi sv. Marka v Cerkljah ob Krki. 

Gospod Ernest Marinček se je 
rodil staršema Frančiški in Aloj-
zu Marinček v Cerkljah ob Krki 
kot tretji izmed petih otrok. Skr-
beli so za veliko kmetijo, po svo-
jih močeh je pomagal tudi on, 
ki je kot otrok pasel krave na 
gmajni. Druga svetovna vojna je 
tudi družino Marinček pregnala 
v Nemčijo, kjer je moral še ne 
štirinajstletni fant hitro odrasti, 
saj je moral na naporno delo v 

tovarno. Ob vrnitvi v domovino 
jih je pričakala opustošena do-
mačija. Pogoji za delo na kme-
tiji so bili težki in kmetija je po-
trebovala naslednika, zato je 
Ernest ostal na domačiji, bratje 
in sestra pa so si ustvarili druži-
ne in odšli od doma.

Svojo skupno pot sta zakonca 
Marinček pričela 28. 8. 1965. S 
poroko sta potrdila ljubezen, ki 

je vzplamtela med njima. Takrat 
sta si obljubila, da bosta skupaj 
premagovala vse ovire, delila 
radost, veselje in srečo, pa tudi 
žalost in tegobe, ki jih prinese ži-
vljenje. Družinsko gnezdo sta si 
zakonca uredila na Ernestovem 
domu v Cerkljah ob Krki, kjer 
sta se najprej razveselila rojstva 
hčerke Erne in kasneje še hčer-
ke Janje. Časa za dopust in poči-
tek na kmetiji ni bilo, delala sta 
od ranega jutra do poznega ve-
čera. Kljub težkemu in premalo 
cenjenemu delu sta na kmetiji 
vztrajala vse do svoje starosti. 
Čeprav ni bilo vsega v izobilju, 
sta hčerkama omogočila sreč-
no otroštvo, česar se hčerki še 
po toliko letih radi spominjata. 

Danes gospo Emilijo in gospoda 
Ernesta razveseljujejo vnuki Ka-
tarina, Mitja, Tim in Laura. Na 
domačiji ima skupen dom šest 
družinskih članov – zlatoporo-
čenca in hčerka Erna z družino. 
Mama in ate, kakor jima pravijo 
vnuki, sta vedno pripravljena na 
pogovor in igro z njimi, vnuki pa 
jima njuno skrb vračajo z mlado 
energijo in veseljem.

Zlatoporočenca Emilija in Ernest Marinček z županom Ivanom Mo-
lanom in župnikom mag. Janezom Žakljem

www.brezice.si

Župan�Ivan�Molan�se�je�skupaj�z�udeleženci�4-dnevnega�turi-
stičnega�paketa�Športni�oddih,�ki�poteka�v�okviru�evropske-
ga�projekta�Šport�za�zdravo�starost,�udeležil�pohoda�v�Narav-
nem�parku�Plitvice.�
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2015 – IZBIRAJ. SPREMINJAJ. ZDRUŽUJ.
Petek, 18. 9. 2015

10.00 Z Vidma v staro mestno 
jedro

Gibalno ovirani na poti skozi mesto (Društvo 
Sonček in OŠ dr. Mihajla Rostoharja v sodelovanju 
z OŠ Jurija Dalmatina Krško)

Sobota, 19. 9. 2015

8.00 TRC Savus, Radeče Kolesarsko popotovanje "S kolesom ob Savi"

Ponedeljek, 21. 9. 2015

8.00 Raceland Vrbina Predavanje in delavnica na temo Varnost v 
prometu za dijake SŠC Krško - Sevnica

9.00 Kolesarjenje po brezpotju  
(Mladinski center Krško)

14.00 Parkirišče pri policijski 
postaji

Predstavitev električnega avtomobila Občine 
Krško

17.00 Občina Krško – SŠC Krško - 
Sevnica Predavanje: Rdeča luč za starše

Torek, 22. 9. 2015

8.00 Cesta 4. julija, Videm
Dan brez avtomobila – zapora Ceste 4. julija
Otroci ustvarjajo na ulici
Brezplačna vožnja z mestnim avtobusom

8.00 Medobčinsko kolesarjenje za učence osnovnih 
šol (organizator OŠ Jurija Dalmatina Krško)

8.30 SŠC, Stadion Matije Gubca Predavanje in delavnica na temo Varnost v 
prometu za osnovnošolce 

9.15 Železniška postaja Krško Odprtje kolesarnice

12.00 Avtobusna postaja pri OŠ 
Jurija Dalmatina Krško

Odprtje cone 30 v okolici OŠ Jurija Dalmatina 
Krško

16.00 Hočevarjev trg, Krško

Zaključek Evropskega tedna mobilnosti s 
koncertom in podelitvijo nagrad osnovnošolcem 
za likovne in literarne izdelke ter predstavitev 
prometne strategije Občine Krško

Krško v kandidaturo 
za evropsko mesto športa 2016
Krško je v začetku septembra gostilo predstavnike evropske komisije Združenja ACES (Association of European Capi-
tals of Sport), saj med evropskimi mesti z več kot 25 tisoč prebivalci kot prvo slovensko mesto samostojno kandidira 
za naziv Evropsko mesto športa 2016 med ostalimi 36 kandidati. Združenje s tem projektom nagrajuje mesta, kraje in 
skupnosti pri prizadevanjih za vzpostavljanje pogojev za razvoj športa in športnih dejavnosti, letošnje zmagovalce pa 
bo razglasilo 18. novembra v Bruslju.

Župan občine Krško mag. Miran 
Stanko je predsedniku komisije 
Gian Francescu Lupatelliju ter 
njegovima sodelavcema Dani-
lu Montanariju in Berislavu Či-
žmeku s sodelavci predstavil 
občino, delovanje njenih špor-
tnih društev, v dveh dneh pa so 
si gostje tudi na terenu po obči-
ni ogledali športno infrastruktu-
ro. Kot je poudaril župan, se je 
Občina Krško na pobudo komisi-
je za kandidaturo odločila pred-
vsem zaradi številnih investicij 
na področju športa v zadnjih le-
tih, s čimer zagotavlja dobre po-
goje za delovanje športnih orga-
nizacij in razvoja športa v občini 
ter zagotavlja množičnost vklju-
čevanja občanov. Obnovila ali 
pa na novo zgradila je več špor-
tnih objektov, kot so na primer 
novogradnje ali obnove telova-
dnic pri osnovnih šolah, bazen 
Brestanica je bil pred leti v celoti 

obnovljen, v letošnjem letu smo 
na pobudo olimpionika Primo-
ža Kozmusa zgradili Atletski cen-
ter za mete na Štircu pri Seno-
vem, trenutno je v obnovi tudi 
stadion Matije Gubca … V lan-
skem letu je iz proračuna za ob-
novo športnih objektov nameni-
la skupno milijon evrov.

Skupno je v občini Krško oko-
li 70 športnih objektov, med 
njimi šest, namenjenih vrhun-
skim športom, 25 šolskih špor-
tnih objektov in še nekaj manj 
kot 40 objektov za rekreacijo. V 
okviru programov športa je Ob-
čina Krško v lanskem letu v ta na-

men namenila 500.000 evrov za 
delovanje posameznih društev 
in drugih športnih organizacij, 
za letošnje leto načrtuje še ne-
kaj več, okoli 700.000 evrov. Kr-
ško je gostitelj več mednarodnih 
športnih tekmovanj, kot sta na 
primer Speedway Grand Prix 
in mednarodni plavalni miting. 
Poleg vrhunskih športov pa v Kr-

škem veliko pozornosti name-
njajo tudi rekreaciji in gibanju 
ter zdravemu načinu življenja 
nasploh. Kot je poudaril župan, 
je prednost Krškega v množično-
sti in skrbi za športne aktivnosti 
in rekreacijo za vse generacije, s 
poudarkom na delu z mladimi, 
ki so vključeni v številna društva 
in klube. 

Župan občine Krško mag. Miran Stanko s predsednikom komisije 
Gian Francescom Lupatellijem ter njegovima sodelavcema Dani-
lom Montanarijem in Berislavom Čižmekom in podžupanjo občine 
Krško Ano Somrak ter direktorico občinske uprave Melito Čopar.

Občina Krško se je med 8. in 13. septembrom pridružila projektu 
Evropski teden športa, v okviru katerega so potekale številne ak-
tivnosti tako za starejšo populacijo kot tudi predstavitve različnih 
športnih panog mladim, ki se na začetku šolskega leta odločajo za 
obšolske dejavnosti. Različna športna društva so se na osnovnih 
šolah predstavila najmlajšim, v sodelovanju s Športno zvezo Krško 
je o prehrani v športu in iskanju optimuma predaval vrhunski stro-
kovnjak za področje prehranjevanja Severin Lipovšek, včeraj pa je 
za starejše občanke in občane na večnamenski pot Brege – Žadovi-
nek v sodelovanju z Zdravstvenim domom Krško potekal test hoje.

OBVESTILO ZA JAVNOST 
Občina Krško obvešča jav-
nost, da se je zaključila jav-
na razgrnitev dopolnjenega 
osnutka občinskega podrob-
nega prostorskega načrta 
(OPPN Gmajna 3) stanovanj-
ska gradnja Gmajna 3, ki ga 
je izdelal Savaprojekt Krško, 
d.d., CKŽ 59, Krško. 

V času javne razgrnitve je 
imela javnost pravico dajati 
pripombe in predloge na do-
polnjen osnutek občinske-
ga podrobnega prostorske-
ga načrta (OPPN Gmajna 3) 
stanovanjska gradnja Gmaj-
na 3. Župan občine Krško je v 
septembru 2015 potrdil sta-
lišča do pripomb oziroma 
predlogov, ki so bila podana 
na javno razgrnjen dopol-
njen osnutek OPPN Gmajna 
3. Občina Krško je stališča 
do pripomb oziroma predlo-
gov objavila na spletni stra-
ni Občine Krško http://www.
krsko.si.

Obvestilo za javnost se ob-
javi v časopisu Posavski ob-
zornik in na spletni strani 
Občine Krško http://www.
krsko.si.

Na Bohorju obnovljen odsek ceste 
Beli pesek - Mlake

Nekaj manj kot dvajset krajank in krajanov Belega peska se je 9. sep-
tembra veselilo uradnega odprtja novega odseka ceste med Belim 
peskom in Mlakami, ki so jo namenu predali župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, predsednik sveta KS Senovo Vlado Grahovac 
in domačin Rudi Černelič. Gre za približno 600 metrov obnovljene-
ga in razširjenega odseka ceste, z urejenim odvodnjavanjem in pre-
stavitvijo električnih vodov, v katerega je Občina Krško vložila 84 ti-
soč evrov. Omogočala pa bo predvsem, kot sta poudarila tako župan 
mag. Miran Stanko kot predsednik sveta KS Vlado Grahovac, lažjo 
in varnejšo pot v službo in šolo. Novo pridobitev je blagoslovil se-
novski župnik Janez Turinek.

Začetek sanacije plazu v Venišah

V avgustu so stekla dela sanacije plazu v Venišah, in sicer odvodnja-
vanje podbočja pod »Zajčki« z drenažnimi kanali in vodnjaki. Dela 
v okviru naložbe v višini nekaj več kot 220 tisoč evrov, pri čemer bo 
več kot 180 tisoč evrov prispevalo ministrstvo za okolje in prostor, 
naj bi se zaključila konec oktobra.

OPN občine Krško začel veljati 5. septembra 

Obveščamo, da je Občinski svet občine Krško v juliju 2015 spre-
jel občinski prostorski načrt (OPN) za območje občine Krško. 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS št. 61, 21. avgusta 2015, in je začel veljati 5. sep-
tembra 2015. Občinski prostorski načrt občine Krško v analogni 
in digitalni obliki je na vpogled na sedežu Občine Krško. Karto-
grafski del občinskega prostorskega načrta - namenska raba in 
infrastruktura ter odlok o občinskem prostorskem načrtu ob-
čine Krško so vidni v Prostorsko informacijskem sistemu občin 
(PISO) in so informativnega značaja. 
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PONEDELJEK, 21. SEPTEMBER 2015

7:15–8:00
NORDIJSKA HOJA

Makadamski nasip ob reki Savi (pri Srednji šoli Sevnica)
Org.: Športna zveza Sevnica

Info.: Miran Grubenšek, 031/608-655, sensei-grubensek@t-2.net 

8:00–8:30
UVEDBA V FITNES VADBO NA PROSTEM

Fitnes na prostem (pri Srednji šoli Sevnica)
Org.: KŠTM Sevnica, Športna zveza Sevnica

Info.: Miran Grubenšek, 031/608-655, sensei-grubensek@t-2.net 

10:00–11:30
ŠPORTNO ZABAVNE IGRE – SKUPINSKE IGRE

Sedež DUO Impoljca
Org.: DUO Impoljca

Info.: Darja Cizelj, 07/81-61-434, darja.cizelj@duo-impoljca.si

19:00–20:00
OSNOVE REKREATIVNE SAMOOBRAMBE

Športni dom Sevnica - mala dvorana
Org.: DBV Ippon

Info.: Roman Kump, 040/463-315, sensei-grubensek@t-2.net

TOREK, 22. SEPTEMBER 2015

7:15–8:00
NORDIJSKA HOJA

Makadamski nasip ob reki Savi (pri Srednji šoli Sevnica)
Org.: Športna zveza Sevnica

Info.: Miran Grubenšek, 031/608-655, sensei-grubensek@t-2.net 

8:00–8:30
UVEDBA V FITNES VADBO NA PROSTEM

Fitnes na prostem (pri Srednji šoli Sevnica)
Org.: KŠTM Sevnica, Športna zveza Sevnica

Info.: Miran Grubenšek, 031/608-655, sensei-grubensek@t-2.net 

10:00–11:30
VODENE AKTIVNOSTI

Sedež DUO Impoljca
Org.: DUO Impoljca

Info.: Darja Cizelj, 07/81-61-434, darja.cizelj@duo-impoljca.si 

17:00–19:00
BALINANJE

Balinišče v Sevnici (park pri Srednji šoli Sevnica)
Org.: Balinarski klub »Hrasti« Sevnica in DU Sevnica

Info.: Franc Ernestl, 041/602-950, icnarka@kabelnet.net 

19:00–20:00
AEROBIKA

Športni dom Sevnica - mala dvorana
Org.: ŠD Partizan Sevnica

Info.: Sara Martinšek,031/855-490, sara.bizjak2@gmail.com 

20:00–21:00
PILATES

Športni dom Sevnica - mala dvorana
Org.: ŠD Partizan Sevnica

Info.: Nežka Petra Koritnik, 040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com 

SREDA, 23. SEPTEMBER 2015

5:30–11:00
UVEDBA V FITNES VADBO V STUDIU

Športni dom Sevnica - Fitnes studio Sevnica
Org.: KŠTM Sevnica

Info.: Petra Biderman, 031/703-982, petra.biderman@kstm.si 

Sevniški teden mobilnosti in Simbioza giba
September tudi v sevniški ob-
čini posvečamo kulturi gibanja 
in športa ter ju povezujemo z 
načeli trajnostne, planetu pri-
jazne mobilnosti.

Od 16. do 22. septembra obe-
ležujemo Evropski teden mobil-
nosti. V okviru in z načeli tega 
tedna bo izveden skupni regij-
ski projekt posavskih občin Ra-
deče, Sevnica, Krško in Brežice, 
in sicer kolesarsko popotovanje 
»S kolesom od Radeč do Bre-
žic«, ki bo 19. septembra s pri-

četkom ob 8. uri pri TRC Savus v 
Radečah. Kolesarska pot bo vo-
dila po dolini Save s predvide-
nimi postanki: 8:00 Radeče (pri 
TRC Savus), 10:00 Sevnica (pred 
stavbo občine), 11:30 Brestani-
ca (spodnji grad), 12:00 Krško 
(Raceland Vrbina) in 13:30 Bre-
žice (na dvorišču gradu). Kole-
sarji se seveda lahko pridružijo 
tudi na posameznih postankih. 
Pot je dolga približno 60 km in 
vodi pretežno po makadamskih 
poteh ob Savi, zato je potreb-
na primerna oprema in fizična 

pripravljenost kolesarjev, ki vo-
zijo v prometu, organizirano in 
na lastno odgovornost.

En dan v času tedna mobilno-
sti bomo v občinski upravi spod-
budili zaposlene, da za prihod v 
službo namesto avtomobila iz-
berejo drug način prevoza, 17. 
septembra bo Občina Sevnica 
učencem prve triade sevniške 
šole omogočila izvedbo projek-
ta Policija za otroke z lutkovno 
predstavo »Ena ena tri«, z vse-
bino na temo splošne in prome-

tne varnosti, medtem ko je bil 
za vse ostale šole je bil ta pro-
jekt sicer izveden že koncem 
lanskega šolskega leta.

Gibanju in športu pa bo v sevni-
ški občini s številnimi aktivnost-
mi posvečen celoten teden med 
21. in 27. septembrom, in sicer 
v okviru projekta Simbioza giba, 
ki zajema številne dejavnosti v 
skupni organizaciji KŠTM Sev-
nica, Športne zveze Sevnica in 
Občine Sevnica ter z več pod-
porniki. 

7:15–8:00
NORDIJSKA HOJA

Makadamski nasip ob reki Savi (pri Srednji šoli Sevnica)
Org.: Športna zveza Sevnica

Info.: Miran Grubenšek, 031/608-655, sensei-grubensek@t-2.net 

8:00–8.30
UVEDBA V FITNES VADBO NA PROSTEM

Fitnes na prostem (pri Srednji šoli Sevnica)
Org.: KŠTM Sevnica, Športna zveza Sevnica

Info.: Miran Grubenšek, 031/608-655, sensei-grubensek@t-2.net 

8:00–11:00
POHOD V OKOLICO SEVNICE

parkirišče pri Kiwi shop
Org.: DU Sevnica - skupina Resa

Info.: Elizabeta Ernestl, 041/770-749, icnarka@kabelnet.net 

10:00–11:30
POHODNIŠTVO: »PO POTEH AZELEJE«
izhodišče: Bivalna enota Boštanj (pri OŠ Boštanj)

Org.: DUO Impoljca
Info.: Darja Cizelj, 07/81-61-434, darja.cizelj@duo-impoljca.si 

17:00–19:00
UVEDBA V FITNES VADBO V STUDIU

Športni dom Sevnica - Fitnes studio Sevnica
Org.: KŠTM Sevnica

Info.: Petra Biderman, 031/703-982, petra.biderman@kstm.si 

16:00–17:00
PREDŠOLSKA VADBA

Športni dom Sevnica - mala dvorana
Org.: ŠD Partizan Sevnica

Info.: Marjanca Pečar, 051/302-097, p.marjanca@gmail.com 

19:00–21:00
AKTIVNI SENIORJI

Športni dom Sevnica - mala dvorana
Org.: ŠD Partizan Sevnica

Info.: Estera Savič Bizjak, 041/548-011

ČETRTEK, 24. SEPTEMBER 2015

7:15–8:00
NORDIJSKA HOJA

Makadamski nasip ob reki Savi (pri Srednji šoli Sevnica)
Org.: Športna zveza Sevnica

Info.: Miran Grubenšek, 031/608-655, sensei-grubensek@t-2.net 

8:00–8:30
UVEDBA V FITNES VADBO NA PROSTEM

Fitnes na prostem (pri Srednji šoli Sevnica)
Org.: KŠTM Sevnica, Športna zveza Sevnica

Info.: Miran Grubenšek, 031/608-655, sensei-grubensek@t-2.net 

10:00–11:30
ŠPORTNO ZABAVNE IGRE – BALINANJE IN ŠTAFE-

TNI TEK
Sedež DUO Impoljca
Org.: DUO Impoljca

Info.: Darja Cizelj, 07/81-61-434, darja.cizelj@duo-impoljca.si 

17:00–19:00
BALINANJE

Balinišče v Sevnici (park pri Srednji šoli Sevnica)
Org.: Balinarski klub »Hrasti« Sevnica in DU Sevnica

Info.: Franc Ernestl, 041/602-950, icnarka@kabelnet.net 

17:00–19:00
UVEDBA V FITNES VADBO NA PROSTEM

Fitnes na prostem (pri Srednji šoli Sevnica)
Org.: KŠTM Sevnica, Športno društvo street workout

Info.: Petra Biderman, 031/703-982, petra.biderman@kstm.si 

PETEK, 25. SEPTEMBER 2015

7:15–8:00
NORDIJSKA HOJA

Makadamski nasip ob reki Savi (pri Srednji šoli Sevnica)
Org.: Športna zveza Sevnica

Info.: Miran Grubenšek, 031/608-655, sensei-grubensek@t-2.net 

8:00–8:30
UVEDBA V FITNES VADBO NA PROSTEM

Fitnes na prostem (pri Srednji šoli Sevnica)
Org.: KŠTM Sevnica, Športna zveza Sevnica

Info.: Miran Grubenšek, 031/608-655, sensei-grubensek@t-2.net 

10:00–11:30
NAMIZNI TENIS ALI POHOD IN OGLED PARKA

Sedež DUO Impoljca
Org.: DUO Impoljca

Info.: Darja Cizelj, 07/81-61-434, darja.cizelj@duo-impoljca.si 

19:00–20:00
OSNOVE REKREATIVNE SAMOOBRAMBE

Športni dom Sevnica - mala dvorana
Org.: DBV Ippon

Info.: Roman KUMP, 040/463-315, sensei-grubensek@t-2.net 

SOBOTA, 26. SEPTEMBER 2015

10:00–11:00
COOPERJEV TEST

Makadamski nasip ob reki Savi (pri Srednji šoli Sevnica)
Org.: KBV Sevnica

Info.: Jurij Orač, 040/986-262, kbv.sevnica@gmail.com 

14:00–15:00
POPRAVI, PRIPRAVI KOLO

pri Srednji šoli Sevnica
Org.: Kolesarsko društvo Sevnica

Info.: Robert Kosaber, 040/297-179, kdsevnica@gmail.com 

15:00–17:00
MEDGENERACIJSKO KOLESARJENJE OB SAVI

pri Srednji šoli Sevnica
Org.: Kolesarsko društvo Sevnica

Info.: Robert Kosaber, 040/297-179, kdsevnica@gmail.com 

NEDELJA, 27. SEPTEMBER 2015

8:00–10:00
POHOD NA LISCO

zbirno mesto: pri Vinski kleti Mastnak
Org.: PD Lisca Sevnica

Info.: Rok Petančič, 051/680-289, pdlisca@gmail.com 

8:00–10:00
POHOD PO PLEZALNI POTI NA LISCO

zbirno mesto: Cirje pod Lisco (pri vodnem zbiralniku)
Org.: PD Lisca Sevnica

Info.: Rok Petančič, 051/680-289, pdlisca@gmail.com 

10:30–12:00
ZAKLJUČEK PROJEKTA SIMBIOZA GIBA 2015

Lisca
Zaključek celo tedenskega športnega dogajanja 

s kratkim programom.
Org.: Športna zveza Sevnica, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica

Info.: Petra Biderman, 031/703-982, petra.biderman@kstm.si

Udeležba na vseh aktivnostih je brezplačna. Bodite športno opre-
mljeni oziroma s seboj prinesite športno opremo. Vljudno vabljeni!www.obcina-sevnica.si
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Kot je povedala Ceglarjeva, 
so abonmaji ključna dejav-
nost njihove javne službe, v 39. 
letu delovanja javnega zavoda 
pa pripravljajo že 25. zapore-
dno sezono gledališko-glas-
benih abonmajev. Že v pre-
tekli sezoni so dolgoletnemu 
modremu abonmaju dodali še 
zelenega, ki bosta sestavlje-
na iz štirih skupnih predstav 
(Čudežna terapija, Glengar-
ry Glen Ross, Tartuffe in Paš-
jon), po dve pa bosta dodatni 
- v modrem dve resnejši dram-
ski (Zapiranje ljubezni, Roko-
va modrina), v zelenem pa dve 
lahkotnejši humorno obarva-
ni (Izgubljene ljubezni, Vsakih 
sedem valov). Čeprav beležijo 
tudi precej zanimanja za dram-
ske predstave, je še vedno več 
vpisa v »komedijski« abonma, 
lani se jih je denimo med 242 
abonenti 64 odločilo za dram-
ski dodatek. Sicer pa je, kot 

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Na 3. Aninem glasbenem večeru, ki je 
v cerkvi sv. Ane potekal 2. septembra, je pod vodstvom umetni-
škega vodje Aljaža Bastiča nastopila Mladinska vokalna skupi-
na Uosm, ki deluje na območju Zasavja in širše. Skupino, ustano-
vljeno iz želje po petju pred tremi leti, sestavljajo po štiri dekleta 
in fantje, stari med 17 in 21 let, in sicer Eva Amon in Brina Dra-
gar (sopran), Barbara Kadunc in Maruša Borovšak (alt), Žan 
Rojko in Aljaž Bastič (tenor) ter Črt Dragar in Rok Hvala (bas). 
Pojejo klasično, posvetno, ljudsko in popularno glasbo, do se-
daj pa so nanizali že kar nekaj nastopov, največ po krajih zasa-
vske regije, lansko jesen pa so koncertirali v Glasbeni šoli Breži-
ce. Skupino je spremljal mlad organist in pianist Andraž Ristič, 
ki obiskuje 4. letnik Konservatorija za glasbo in balet v Ljublja-
ni. Četrti Anin glasbeni večer, ki bo hkrati zadnji v že 13. sezoni, 
se bo zvrstil 28. septembra, nastopil pa bo instrumentalni trio 
Mihael Paar, Bruno Philipp in Tjaša Šulc.
 B. M., foto: Sv. M.

Prazniki in praznovanja, kot je 
v predstavitvi razstave poveda-
la vodja izpostave JSKD Sonja 
Levičar, segajo že v pradavni-
no in se vse od tedaj navezujejo 
na verska, psihološka in bivanj-
ska dojemanja in pojmovanja 
ljudi. Najstarejša praznovanja 
izvirajo iz čaščenja narave in 
spreminjajočih se letnih časov, 
na kar se navezuje tudi razsta-
va, kombinirana s fotografijami 
z dveh praznikov, in sicer po-
mladnega zdolskega Jurjevanja 
ter jesenske prireditve Marti-
novanje v Leskovcu pri Kr-
škem. Jurjevanja, po katerih so 
Zdole postale znane tudi preko 
krajevnih in občinskih meja, v 
kraju pripravljajo že vse od 80-
ih let prejšnjega stoletja, v obli-
ki velike javne prireditve, s ka-
tero tamkajšnji krajani hkrati 

Spet pestra abonmajska sezona
KRŠKO - V Kulturnem domu Krško še do jutri, 18. septembra, vpisujejo gledališke abonmaje za sezono 
2015/16. Ob začetku vpisa, 7. septembra, sta jih na novinarski konferenci predstavila koordinator in orga-
nizator kulturnih programov Žiga Kump in direktorica Katja Ceglar.

pravi Ceglarjeva, abonmajska 
publika v vsakem okolju spe-
cifična, v Krškem je zanjo zna-
čilno, da je starejša in da iz leta 
v leto malce upada, zato že če-
trto leto ponujajo zelo stimula-
tivno ceno abonmaja za dijake 
- šest predstav za le 20 evrov, 
medtem ko je redna cena abo-
nmaja za odrasle 75 oz. 65 

evrov (s popusti tudi za upo-
kojence in študente). Čeprav je 
bilo v »najboljših« časih abo-
nentov 380, več kot zdaj so jih 
kupovala tudi večja podjetja, 
si posamezne predstave še ve-
dno ogleda tudi do 500 obisko-
valcev. Njihovi abonenti sicer 
prihajajo iz celotnega Posavja, 
od Radeč do Dobove. 

Pestro in žanrsko raznovr-
stno, od lutkovnih in igranih 
do multimedijskih predstav, 
je zastavljen tudi rumeni abo-
nma, namenjen otrokom, ki ga 
je predstavil Žiga Kump. Letos 
ponujajo še dodatno ugodnost 
za spremljevalce, s čimer želi-
jo stimulirati starše, da otroke 
v čim večjem številu uvedejo v 
svet gledališča, s tem pa slediju 
cilju - pomagati pri sooblikova-
nju otrokovega razvoja. V lan-

ski sezoni so imeli 40 vpisov v 
rumeni abonma, na predsta-
vah pa so zabeležili od 130 do 
150 obiskovalcev. Predstave v 
obeh odraslih abonmajih bodo 
na sporedu ob petkih in sobo-
tah ob 19.30 uri, v otroškem pa 
ob torkih in četrtkih ob 18. uri, 
kar se je tudi na podlagi anket 
izkazalo za najbolj primerno.

Domači, posavski gledališki 
produkciji, so pred leti na-
menili t. i. oranžni abonma, 
ki sicer ni pritegnil velike-
ga vpisa, so pa bile posame-
zne predstave zelo dobro obi-
skane. Z lokalnimi ustvarjalci 
zdaj sodelujejo na druge nači-
ne, s Pihalnim orkestrom Kr-
ško denimo pri projektu Pihal-
ni orkester Krško v risankah, 
katerega premiera bo 28. no-
vembra.

Sicer pa v KD Krško po lanski 
obnovi velike dvorane, kjer 
se je zaradi digitalizacije po-
večal zlasti obisk kina, nada-
ljujejo s postopnim obnavlja-
njem infrastrukture. Potem ko 
so obnovili sanitarije v pritli-
čju stavbe ter zamenjali okna 
v mali dvorani in v Galeriji Kr-
ško, ki deluje kot njihova eno-
ta, trenutno obnavljajo stopni-
šče pred vhodom s ploščadi na 
Trgu Matije Gubca.

� Peter�Pavlovič

Žiga�Kump�in�Katja�Ceglar

Vidka Kuselj je abonentka Kulturnega doma Krško od same-
ga začetka. »Moram reči, da si kar ne predstavljam jesensko-
-zimske sezone brez obiskov Kulturnega doma. Všeč mi je, da 
lahko vidimo predstave različnih slovenskih gledališč, da smo 
zelo na tekočem z aktualnimi in nagrajenimi predstavami, pa 
tudi, da imamo abonenti ugodnosti tudi pri plačilu. Skratka, 
abonmaja ne bom izpustila, dokler bom lahko hodila,« pravi 
Kusljeva. Pohvalila je tudi izbor abonmajskih predstav: »Imam 
občutek, da se uprava kar lepo trudi, da občinstvo vzgaja tudi 
z zahtevnostjo. Tudi delitev na zeleni in modri abonma se mi 
zdi prav dobrodošla, da lahko pogledamo tudi kakšno bolj re-
sno predstavo.«

Fotorazstava Praznovanja
KRŠKO - Kot uvod v prihajajoče dneve evropske kulturne dediščine, ki bodo potekali med 23. septembrom 
in 3. oktobrom, so na krški izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti pripravili in 3. septembra v 
Dvorani v parku odprli fotografsko razstavo Praznovanja. 

obeležijo tudi krajevni praznik, 
pa od leta 1994, ko je organi-
zacijo prireditve prevzelo Tu-
ristično-hortikulturno društvo 
Zdole. Medtem ko so tekom let 
sicer iz praznovanja umaknili 

določene segmente jurjevanja, 
denimo kresovanje in pobira-
nje jajc po hišah na predvečer 
prireditve, kar sicer na sim-
bolni ravni še poteka, ostaja 
osrednji lik prireditve prihod 
zelenega Jurija, potrkavanje 
zvonov v tamkajšnji cerkvi sv. 
Jurija in peka jutranjega cvr-
tja iz jajc kontrolirane in regi-
strirane reje. Zdolsko aprilsko 
praznovanje, ki izvira iz pomla-
danskega čaščenja prebujanja 
narave, je prikazano na dese-
tih fotografijah. 

Nasprotno temu praznik Mar-
tinovo ponazarja zaključek je-

senskih del na polju, ko so se 
že poganski predniki z obredi 
zahvaljevali bogovom za dobro 
letino, hkrati pa je bila pripro-
šnja tudi za prihodnjo. Od kon-
ca 70-ih let prejšnjega stoletja 
je martinovanje po slovenskih 
krajih prepoznavno po prire-
janju sejemskih dni in »vahta-
nju« mošta, ki se spremeni v 
vino. Na podlagi slednjega že 
od leta 2002, kot je zbranim 
povedala predstavnica Kul-
turnega društva Leskovec pri 
Krškem Mirjana Marinčič, v 
kraju prirejajo prireditev, ki 
je sprva prikazovala s tem po-
vezane nekdanje običaje, na-
kar so jo zasnovali na igra-
nem »družinskem« obredu, ki 
vključuje za martinovo tipične 
jedi, duhovite pripetljaje dru-
žinskih članov in sosedov, ki 
se zberejo za isto mizo na pra-
znovanju, ob tem pa vselej po-
vabijo tudi leskovškega župni-
ka, da blagoslovi mlado vino. 
Tradicionalna prireditev vsa-
ko leto privabi med 300 in 400 
obiskovalcev. Tako kot zdol-
sko jurjevanje je tudi leskov-
ško martinovanje prikazano 
na desetih razstavljenih foto-
grafijah.
 Bojana Mavsar

Otvoritev�razstave�so�popestrili�Koledniki�iz�Bušeče�vasi.

Mladi Zasavci na Aninem večeru

Zasavska�pevska�skupina�Uosm

PIRAN - Na letošnjem 50. slikarskem piranskem ex-temporu, ki 
je potekal med 28. avgustom in 5. septembrom, je likovna dela 
oddalo 255 likovnih ustvarjalcev. Odkupno nagrado za delo na 
papirju (akvarel, risba, kolaž in drugo) z naslovom Kam? je pre-
jela Branka Pirc (odkupno nagrado zasebnega zbiratelja, ob tem 
pa tudi častno priznanje žirije je Pirčeva prejela tudi v minulem 
letu), posebno nagrado v obliki slikarskega materiala Maimeri 
in trgovine Art Ljubljana pa Milena Roštohar (Društvo likovni-
kov Krško OKO) za delo Mi2. Kar nekaj posavskih keramikov se 
je prijavilo in oddalo svoja dela tudi na kiparski ex-tempore, na 
katerem je mednarodna strokovna žirija uvrstila 34 keramičnih 
del ustvarjalcev iz šestih držav, eno od priznanj - častno prizna-
nje - pa namenila Stanki Hrastelj (KUD Liber Krško). V ožji iz-
bor žirije sta se s svojim delom iz keramike uvrstila tudi Branka 
Pirc in Borut Cafuta (oba KUD Liber).  B. M. 

BRESATNICA - Društvo Naša pesem, ki ga vodi Marko Železnik, 
je obiskovalce 5. septembra povabilo na poletni koncert Sporoči-
la iz steklenice. Kljub temu, da je bil koncert zaradi neobetajočih 
vremenskih napovedi prestavljen iz atrija Mestnega muzeja Kr-
ško na Grad Rajhenburg, so ljubitelji pete pesmi napolnili graj-
sko okroglo dvorano. V akustičnem ambientu so pesmi donele v 
čistem sopranu Anje Žabkar, barvitem glasu Željke Smičibra-
da in tenorju Marka Železnika. Zapeli so posamično, v duetu in 
celo tercetu. Z njimi je zapela tudi Nika Tkalec, ki je pevce sicer 
spremljala na klavirju, s kitaro pa jih je spremljal Miha Koretič. 
S prikupno zgodbico o dekletu, ki je v steklenici po morskih va-
lovih fantu poslala svojo izpoved in hrepenenje, pa je poslušal-
ce skozi večer vodila Manca Marinčič. Kot so raznolika sporo-
čila v steklenicah, ki jih morski valovi prinesejo iz širnega sveta, 
tako je bil pester izbor pesmi – od napolitanskih, španskih na-
pevov, popevk, opernih arij do zimzelenih melodij. Svoje vtise so 
potem podoživljali in jih izmenjali v prijetnem druženju v graj-
ski kavarni ob izbrani kapljici vinarja večera – Hiše trt, vina in 
čokolade Kunej.� Vir:�Društvo�Naša�pesem

SEVNICA - Božajoče za ušesa, prijetno za oči - tako bi lahko v ne-
kaj besedah opisali glasbeni dogodek, ki se je odvijal v okviru Sev-
niškega grajskega poletja 4. septembra zvečer v sevniški kulturni 
dvorani. Dve ženski vokalni skupini - Vilinke, ki delujejo dobrih 
pet let, in Triole, ki delujejo dobri dve leti, sta skupaj z gosti, mo-
ško vokalno zasedbo Oktet Jurij Dalmatin, ki je v lanskem letu pra-
znoval 50-letnico delovanja, navdušili. Poseben biser v bogatem 
glasbenem večeru sta bila še kitarist in klaviaturist Dejan Boja-
nec ter kontrabasist Aljaž Fink. Za prijetno povezovanje kultur-
nega večera je skrbela Ksenija Rebeka Matković.  S. R. 

Povezala jih je glasba

Vsi�nastopajoči�so�v�zaključnem�delu�koncerta�zapeli�še�sku-
pno�pesem�ob�klavirski�spremljavi�Tineta�Beca�in�tudi�po�njej�
prejeli�dolg�in�močan�aplavz.

Sporočila iz steklenice

Nagrajenke 50. ex-tempora Piran
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Kam v Posavju?Četrtek, 17. 9.

• ob 15.00 v MT Senovo: ku-
harska delavnica

• ob 17.00 v atriju Mencin-
gerjeve hiše Krško: koncert 
udeležencev poletnih glas-
benih šol

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: predavanje prof. dr. sc. 
Damirja Žubčića »Uvod v ho-
meopatijo« 

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: Poletni večeri v 
parku - literarni večer s kre-
snikovim nagrajencem An-
drejem E. Skubicem

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
odprtje slikarske razstave 
Ulriha Rupreta

• ob 19.00 v galeriji Posavske-
ga muzeja Brežice: odprtje 
tematske regijske likovne 
razstave »Kvadrat in krog, 
kocka in krogla«

Petek, 18. 9.

• od 9.00 do 14.00 v Zdra-
vstvenem domu Radeče: Svi-
tova predstavitev napihljive-
ga modela debelega črevesja

• ob 15.30 v prostorih Dru-
štva invalidov Radeče: tra-
dicionalni meddruštveni 
turnir v pikadu; ob 17.00 
srečanje invalidov Radeč

• ob 17.00 v Domu 14. divizi-
je Senovo: predavanje »Bo-
lezni, ki ne bolijo« 

• ob 17.00 v MT Senovo: usta-
novitev gledališke skupine

• ob 17.00 v MT Raka: naredi-
mo sadno solato

• ob 18.00 v knjižnici Seno-
vo: predavanje Maje Ivani-
šin »Ohranjanje kulturne 
dediščine«

• ob 18.00 v lončarskem ate-
ljeju Bernhard v Krškem: 

skupinska razstava keramike 
»Od štampiljke do pekača«

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: predavanje Primoža Pre-
setnika o netopirjih ter ogled 
podstrešja in netopirjev

Sobota, 19. 9.

• od 8.00 dalje na Prekopi: 7. 
srečanje radioamaterjev in 
50-letnica Radiokluba Iskra 
Prekopa

• ob 9.00 v MT Senovo: pomoč 
ostarelim in pomoči potreb-
nim

• ob 9.00 v Športni dvorani 
Radeče: mednarodno odpr-
to prvenstvo v namiznem te-
nisu za rekreativce

• od 9.00 do 19.00 na me-
stni tržnici v Kostanjevici 
na Krki: V tretje gre rado – 
marmelada in palačinke; ob 
10.00: Potepinke iz knjižni-
ce v Kostanjevici

• od 10.00 do 12.00 v Kosta-
njevici na Krki: dejavnosti ob 
tednu mobilnosti

• ob 10.00 v MT Raka: nabe-
rimo zelišča, oreščke in na-
redimo zdravo malico

• ob 10.00 v MC Krško: kuhar-
ski direndaj (obvezne prija-
ve)

• ob 10.00 v Ribiškem domu 
Radeče: hortikulturno pre-
davanje

• ob 10.00 pri Lovskem domu 
Močilno: streljanje na glina-
ste golobe

• od 10.30 dalje na gradu Raj-
henburg v Brestanici: dan 
odprtih vrat projekta »EU 
projekt, moj projekt«

• ob 11.00 na Hočevarjevem 
trgu 1, Krško: tečaj fotogra-
fije - 4 tedenska srečanja v 
dolžini ure in pol

• ob 17.00 v Domu kulture 

Radeče: svečanost ob 70-le-
tnici vrnitve izgnancev

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Vrhovo: slavnostna 
prireditev ob 60-letnici Pro-
svetnega društva Vrhovo 

Nedelja, 20. 9.

• ob 10.00 na Okroglicah: 
spominska slovesnost pri 
spomeniku padlim partizan-
skim kurirjem

• ob 18.00 v MC Brežice: 
predstavitev Košarkarske-
ga kluba Brežice in ogled fi-
nala EuroBasketa 2015

• ob 19.00 na dvorišču La-
mutovega likovnega salona 
v Kostanjevici na Krki: pred-
stava Ikarus 

Ponedeljek, 21. 9.

• ob 17.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem: šola kerami-
ke za otroke od 7 do 15 let 
(prijave)

• ob 17.00 na stadionu Rade-
če: test hoje na 2 km

Torek, 22. 9.

• ob 17.00 v prostorih Vitano-
ve na CKŽ 49a, Krško: brez-
plačna predstavitev progra-
ma Brainobrain

• ob 18.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem: šola kerami-
ke za odrasle (prijave)

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje likovne razstave 
Mojce Zlokarnik

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Vrhovo: "Laufer" - tek-
movanje v namiznem tenisu

Sreda, 23. 9.

• ob 9.00 na Ljudski univerzi 
Krško: dan odprtih vrat Sve-
tovalnega središča Posavje

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: drama Revizor, 1. 
abonmajska predstava za 
odrasle 2015/16

Četrtek, 24. 9.

• ob 9.00 in 16.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: delavni-
ca »Rekreacija za možgane«

• ob 15.00 v MT Senovo: učna 
pomoč

Petek, 25. 9.

• ob 11.00 na Fakulteti za 
turizem Brežice: Dnevi tu-
rizma - ob 11.00: okrogla 
mizo z naslovom »Možnosti 
in priložnosti brežiškega tu-

rizma«, ob 13.00: potopisno 
predavanje Maje Žibert o Ek-
vadorju, ob 15:30: pogovor 
o sodelovanju občin Bistrica 
ob Sotli in Lastovo 

• ob 12.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
otvoritev Dnevov evropske 
kulturne dediščine

• ob 16.30 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: delavnica na-
stopanja in pripovedovanja 
s Carmen L. Oven »Povem-
poveš«

• ob 17.00 v MT Senovo: spo-
znajmo Francijo

• ob 17.00 v MT Raka: raču-
nalniška delavnica - izdelava 
nalepk za kozarce medu

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: 90-letnica Čebelar-
skega društva Radeče

• ob 20.00 v veliki dvorani 
KD Krško: Big band Krško & 
Matija Dedić, koncert iz jazz–
etno cikla

Sobota, 26. 9.

• ob 9.00 v MT Senovo: pohod
• ob 10.00 v MT Raka: igraj-

mo se skupaj - igre naših 
dedkov in babic

• ob 19.00 v Kulturni dvora-
ni Šentjanž: otroška gledali-
ška predstava »Muca Copa-
tarica«

Nedelja, 27. 9.

• od 9.00 do 16.00 na trgu v 
Šentjanžu: Šentjanška tržni-
ca - ob 9.00: otvoritev prve-
ga gozdnega okna v Sloveniji, 
ob 11.30: otvoritev razstave 
del ArtEko Šentjanž 2015 na 
Repovževi štali v Šentjanžu

• ob 17.00 v Hiši na Magolni-
ku: svetovni dan turizma

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac v Kostanjevici na Krki: 
Pa zapojmo eno praznič-
no … - prireditev ob 20-letni-
ci Društva podeželskih žena 
Pod Gorjanci

• od 7:00 dalje na Banovi do-
mačiji v Artičah: Artiški dne-
vi 2015

Ponedeljek, 28. 9.

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: otvoritev razstave del 
likovnega in literarnega na-
tečaja osnovnošolcev »Po-
magajmo programu Svit pri 
reševanju življenj« ter pred-
stavitev knjige Marije Hr-
vatin »Diagnoza, ko zasta-
ne dih«

• ob 18.30 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 4. 

kam v posavju

Pogled s presojo, kolikor jo lahko sploh ima ena sku-
pnost ali posameznik ob kaotični begunski krizi, ki 
je zajela evropsko človeštvo. In jo ujela.

Ne dvomim, da se bo marsikomu zdelo nenavadno, ko 
zapišem, da je bil vsak človek vsaj enkrat v življenju 
begunec. Ali prebežnik, pribežnik, priseljenec, prese-
ljenec ali prišlek nekam zaradi nečesa, zaradi neko-
ga. Mirne duše lahko povem, da sem bila vse zgoraj 
napisano tudi sama. Z rojstne Prešernove v Brežicah 
s starši na Planino pri Sevnici, potem nazaj na Pre-
šernovo, nato na Milavčevo, z Milavčeve na Vodni-
kovo, pa mlada v Šentlenart, od tam na Kettejevo, 
s Kettejeve na Gubčevo in potem na Borštnikovo. Z 
vsakim "letanjem" v nov dom, v novo pribežališče, se 
mi iz spomina rojevajo ogromni kupi velikih in ma-
lih škatel, zvezanih cul, kosi pohištva, ki so z vsakim 
preseljevanjem dobivali nove oblike, tudi praske, ro-
žljanje »piskrov«, četudi obloženih, počenih krožni-
kov, razbitih kozarcev, sicer zavarovanih. Pa naj ne 
naštevam več! Jasno se spominjam tudi osebkov, nji-
hovih obrazov in telesnih drž, ki so utemeljevali, za-
kaj v mojem rojstnem kraju ni strehe za mojo mlado 
družino. Eden od priimkov ni ustrezal takratni druž-
beni ureditvi. Pa sem poleg zidanja zdajšnjega pribe-
žališča obnavljala in »glancala« tuja stanovanja v 
Šentlenartu, Kettejevi in Gubčevi. Včasih, naveliča-
na in sita že vsega, se mi je po glavi podila misel pre-
bega v Kanado k očkovi sestrični, potem v Hrastnik, 
enkrat vmes še k bratrancu na Pragersko in na Ptuj.

S pogledom srca čutim stiske ljudi, ki se kot neskonč-
ne reke valijo nekam proti in v Evropo, ki že straho-
tno glasno poka po šivih. Čutim stiske, ki mi dobese-
dno kradejo spanec. Vmes so visoke žičnate ograje, 
so prepolni vlaki, so prepolne železniške postaje, te-
lesa visijo skozi okna avtobusov in vlakov, po cestah 
so skupine prebežnikov, ki jih transportirajo v neke 
gete, ko jih zasežejo in ujamejo. Popolna zmeda, ne-
red, zmešnjava. Žive slike, ki bolijo občutljive duše. 
Žive slike ljudi, ki bodo menda kmalu tudi v Slove-
niji in v Posavju, so se pognale v beg za življenjem, 
za delom, za izobrazbo, za mirom; za dostojnim so-
življenjem z Evropejci, Slovenci, Posavci? In v škaf 
lahko zliješ le toliko vode, kolikor je gre v njega. Po-
tem se škaf razleti.

Potem je tu še pogled z razumom in presojo. Je že kdaj 
kdo čisto zares in brez fige v žepu povedal, koliko slo-
venskih in posavskih mladih ljudi je prebeglo dru-
gam, ker tu niso našli dela? Ker tu niso našli vzvodov 
za dostojno življenje? Je kdaj kdo brez olepševanja 
povedal, koliko družin še mukoma plačuje položnice 
(da jim izvršitelji ne bi enkrat odnesli en aparat in 
drugič nekaj drugega, v nadaljevanju vse do deloža-
cije) – za golo preživetje pa jim ostane le še toliko, da 
ni vredno niti omembe? Kako glasno smo si upali po-
vedati, da želimo in hočemo dobro zdrav stveno oskr-
bo, da hočemo dobro izobraževanje in da je do skraj-
nosti ponižujoče geslo »kdor prvi pride, prvi melje« 
ob nekakšnem razpisu nekakšnih štipendij za defici-
tarne poklice. Oh, lepo vas prosim, gospa ministrica 
Kopačeva & company! Tudi to je moje gledanje s sr-
cem. V tej veliki družini brez reda in prava.

Kataklizmo – silovito spremembo življenjskih raz-
mer (na Zemlji; Posavje pa je še vedno na Zemlji) so 
spremenili imperialistični interesi. Posavja z Breži-
cami, ki je na repu vseh repov, skoraj nikoli nihče ne 
omenja. Ne v govorjeni ne v pisani besedi. Razen se-
daj, v prebežniški krizi, ko naj bi nesrečnike nastani-
li tudi nekje v brežiški občini.

Pogled s 
srcem, pogled 
z razumom

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

BIG BAND KRŠKO 
& MATIJA DEDIĆ

koncert iz Jazzetno cikla
Zasedba: Big band Krško / Aleš Suša – umetniški vodja, 

Matija Dedić – klavir

petek, 25.9., ob 20. uri

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Anin glasbeni večer - klavir-
ski trio Bruno Philipp - kla-
rinet, Mihael Paar - klarinet 
in Tjaša Šulc - klavir

Torek, 29. 9.

• ob 17.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: zaključek pro-
jekta »Kdor bere, je car!«

Sreda, 30. 9.

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje »Vsestranska 
uporaba industrijske kono-
plje« 

*Prireditve v okviru Evropske-
ga tedna mobilnosti so objavlje-
ne na straneh 17-19.
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BREŽICE - »Veš, 50 let je pa le 
50 let,« je dejala naša mlajša 
kolegica na vprašanje, ali ne iz-
gledamo kar dobro v primer-
javi s sliko izpred 50 let. Pri 
tem pa ni zanikala, da smo si-
volasi sošolci in barvno polep-
šane sošolke 4.b razreda bre-
žiške gimnazije z veseljem 6. 
junija 2015 prišli na 50. oble-
tnico mature. Žal ni bilo z nami 
Anje, Janka in našega Jožeta - 
Premice, ki so preminuli v času 
od zadnjega srečanja. Bolezen 
in oddaljenost od domovine pa 
sta preprečili, da bi prišli tudi 
Mira in Anica. 

Srečanje je bilo prijetno. Po 
ogledu obnovljenih šolskih 
prostorov smo se odpravili v 
gostilno Budič na sotočju Save 
in Krke. Ali bo čez 5 let še so-
točje? Z nami sta bila tudi ra-
zrednik Jože Antolovič in nje-
gova soproga Ksenija, naša 
profesorica francoščine. Poza-
bili smo šopek na reverjih in 
prsih, a nas je čakalo »cvetje s 
sosedovega vrta« in Alenkin 
rožmarin ter seveda poveča-
no besedilo »Gaudeamus igi-

tur«, da smo ga lahko prebra-
li brez očal.

V času medsebojnih pogovorov 
in razkritju marsikatere »jav-
ne skrivnosti naših predposta-
vljenih in o odsotnosti z našega 
maturitetnega izleta« smo kar 
nekako pozabili, da bi vsem po-
vedali, kaj smo doživeli v teh 50 
letih. Ampak pomembne stvari, 

ki nas opredeljujejo, naši kole-
gi že vedo, vse ostalo pa je manj 
pomembno. Tudi torto smo 
imeli. Naslednjo leto, ko bomo 
praznovali življenske 70–letni-
ce, pa se bomo dobili v Kosta-
njevici na srečanju z »ribami«. 
Naj nas bo čim več!

Ampak 50 let se pa le pozna – 
ob polnoči smo si že želeli do-
mov. Da bi še kje žurirali, nam 
ni niti prišlo na misel, ali pa?

� Metka�Lorber,�
� foto:�Foto�Rožman�Brežice

na muhi ...

Zabavne�športne�igre�ob�praznovanju�30-letnice�Športnega�
društva�Skopice�na�zadnjo,�še�zelo�vročo�avgustovsko�sobo-
to�so�postregle�s�kopico�zanimivih�prizorov.�Med�njimi�je�bil�
tudi�ta�z�dvema�članoma�ekipe�občinskega�sveta,�na�katerem�
Peter�Dirnbek�v�eni�izmed�disciplin�s�samokolnico�vozi�Jureta�
Pezdirca.�Najbrž�na�podlagi�razdelitve�vlog�'voznika'�in�'tovo-
ra'�težko�kaj�sklepamo�o�njunem�delu�in�odnosih�v�svetniških�
klopeh,�vsekakor�pa�sta�se,�tako�kot�njuni�sotekmovalci,�tek-
meci�in�gledalci,�ob�tem�neizmerno�zabavala.�(P.�P.)

Srečanje maturantov 1965-2015

Maturanti�iz�leta�1965�z�zakoncema�Antolovič�pred�brežiško�
gimnazijo

PE BREŽICE 
Cesta prvih borcev 21
T: 07 62 02 571
www.lon.si, info@lon.si

Odločite se za Hranilnico LON

Za pridobitev kartice ne potrebujete 
osebnega računa z rednimi prilivi.

Priporočamo jo za uporabo na potovanjih, 
namenjena je tudi nekomitentom in študentom.

Ugoden akcijski kredit 
s spremenljivo obrestno mero 
in ročnostjo do 120 mesecev.

Kredit je pripravljen v sodelovanju s SID banko.



Enostavno in varno.

Provizija za plačilo položnic le 0,54 EUR
za Komunalo Brežice brezplačno.

AKCIJAstrošek izdaje1 EUR!

ZNIŽAJTE STROŠKE ZA ENERGIJO!

Predplačniška kartica Activa MasterCard

Kredit za energetsko obnovo doma

Plačilo položnic
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Eden�od�scenarijev�na�nedavni�vaji�Rešimo�življenje�2015,�po�
katerem�so�morale�ekipe�nujne�medicinske�pomoči�nuditi�po-
moč�ponesrečencem�v�družinskem�sporu,�je�potekal�v�lovskem�
domu�na�Libni,�kjer�sta�(z�desne)�Boštjan�Arh�in�Bojan�Kol-
man,�člana�dramske�sekcije�KD�Leskovec�pri�Krškem,�prepri-
čljivo�odigrala�prizor�napadalca�in�žrtve.��Ko�sta�se�se�po�od-
igrani�vlogi�umaknila�v�klet�objekta,�odkoder�sta�izza�rešetk�
spremljala�preostanek�reševalne�akcije,�je�Kolman�ugotavljal:�
»Takšna�okna�imel�bom�tudi�jaz�...«�(B.�M.)

Le�komu�je�namenjen�ta�pre-
šeren� nasmeh?� Direktorica�
KTRC�Radeče�Marija�Imperl�
in� direktorica� radeške� ob-
činske�uprave�Brigita�Stopar�
sta�se�razveselili�obnove�igri-
šča�na�Jagnjenici,�saj�je�tako�
uspešno�zaključen�še�en�pro-
jekt v eni mlajših in manjših 
slovenskih�občin.�(S.�R.)�

Vsestranski�sevniški�umetnik�
Rudi�Stopar,�ki�mu�je�"kova-
nje� verzov"� v� enako� veselje�
kot izdelovanje kiparskih in 
slikarskih�del,�je�že�peto�leto�
zapored� gostitelj� kulturnih�
večerov,� ki� se� odvijajo� vsa-
ko prvo sredo na sevniškem 
gradu.�Gostom�iz�umetniških�
krogov�pa�vedno�podari�tudi�
poseben spominek - radoro-
žo,�ki�cveti�v�vseh�letnih�ča-
sih.�(S.�R.)

BOHOR�-�Planinska�koča�Planinskega�društva�Bohor,�ki�se�
nahaja�na�jasi�pod�Plešivcem�na�925�m�visokem�vrhu�v�po-
gorju�Bohorja,�je�pred�dvema�mesecema�dobila�novega�naje-
mnika.�Na�razpis�društva�se�je�namreč�prijavil�Franc�Branko�
Magyar,�po�rodu�iz�Šmarja�pri�Jelšah,�ki�si�bo�s�soprogo�Do-
rijano�prizadeval,�da�bo�koča,�kot�je�povedal�za�naš�časopis,�
ponovno�postala�v�pravem�pomenu�planinska�koča,�prilju-
bljeno�shajališče�pohodnikov,�šolskih�in�drugih�skupin�kakor�
tudi�ostalih�obiskovalcev,�ki�si�bodo�zaželeli�svežega�zraka,�
sprostitve�in�lepega�razgleda.�Medtem�ko�domače�planin-
sko�društvo�ravno�v�teh�dneh�z�novo�strešno�kritino�prekri-
va�objekt,�Branko�že�hiti�s�pripravo�drv�za�ogrevanje�koče,�
saj�si�želi,�da�bo�objekt�prijazen�in�odprtih�vrat�obiskoval-
cem�v�vseh�letnih�časih.�Sicer�pa�je�Branko�Magyar�vse�prej�
kot�novinec�na�tem�področju.�Ne�le,�da�je�po�profesiji�gosti-
nec,�temveč�je�bil�med�drugim�tudi�šest�let�najemnik�Planin-
ske�koče�Merjasec�na�Voglu,�pred�prihodom�na�Bohor�pa�je�

imel�vse�do�smrti�lastnika�objekta�v�najemu�lokal�na�Primorskem.�Ker�sta�si�s�soprogo�žele-
la�priti�bližje�domu,�sta�začela�slediti�ponudbam�in�razpisom�v�domačih�krajih�in�okolici,�za-
enkrat�pa�odločitve�še�ne�obžaluje,�nam�je�zaupal,�saj�so�ju�v�PD�Bohor,�domačini�in�pohodni-
ki�lepo�sprejeli.�(B.�M.)���

AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA / KOVINSKA BARVA / VEČFUNKCIJSKI ZASLON NA DOTIK

NOVI PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: od 97 do 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. 
Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. 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.

www.208energy.com/si-si

 Ponudba velja za peugeot 208 Active 1,2  z avtomatsko klimatsko napravo, kovinsko barvo ter večfunkcijskim zaslonom na dotiki. Ponudba je veljavna do 31. 12. 2015. Primer informativnega izračuna 
fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 208 Active (1,2 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV 13.869 EUR; mesečni obrok je 99 EUR pri 28,73 % pologu in ročnosti 48 mesecev; zadnji obrok 
37 % od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 22 .07. 2015 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 9.884 EUR; skupni znesek za plačilo 13.869 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega 
zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 50 % popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. 

PREBUDITE SVOJO 
NOTRANJO ENERGIJO Z 
NOVIM PEUGEOTOM 208. 

ŽE ZA 99 EUR*.

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

PSC PAIC.indd   1 9/1/15   11:05 AM
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poroke

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Katja Kvartuh, Poštena vas 

- deklico,
• Dragana Omerzu Ristić, 

Brežice - dečka,
• Nataša Debelak, Boštanj - 

dečka,
• Martina Žrlič, Obrežje - de-

klico,
• Melita Zeneli, Krško - deč-

ka,
• Polonca Tomažin, Straža 

pri Raki - deklico,
• Mojca Avšič, Zgornja Po-

hanca - dečka,
• Vanja Cesar, Podgorje ob 

Sevnični – dečka,
• Samanta Pilpah, Sela pri 

Dobovi - dečka,
• Brigita Krajnc, Ledina - 

dečka,
• Sanja Zevnik, Črneča vas - 

deklico,
• Marjetka Ogorevc, Brezina 

- dečka,
• Nataša Kuzmički, Sevnica - 

deklico,
• Marija Unetič, Stara vas-Bi-

zeljsko - deklico,
• Nina Novak, Gmajna - deč-

ka,
• Andrea Zalezina, Sevnica - 

deklico,
• Sanja Antolič, Leskovec pri 

Krškem - deklico,
• Iris Zakrajšek, Sevnica - 

dečka,
• Natalija Kmet, Gmajna, 

Raka – deklico,
• Nataša Kink, Senovo - deč-

ka,
• Simona Kos, Mali Vrh - de-

klico,
• Suzana Grm, Žurkov Dol - 

deklico,
• Dženisa Jusić, Blanca - deč-

ka,

rojstva

• Edvard Dolmovič s Seno-
vega in Edita Švigelj z Arta,

• Tomaž Novak  in Lidija Mli-
narič, oba iz Račice,

• Jože Kodrič z Gradca in 
Magdalena Kocjan z Jer-
man Vrha,

• Miha Metelko s Studenca in 
Sara Stopar s Senovega,

• Marko Ban iz Križ in Ani-
ta Jurečič s Hrastja pri Cer-
kljah,

• Aleksander Rajk iz Gabrja 
in Alenka Žveglič z Oštrca,

• Jurij Hočevar in Karmen 
Saje, oba iz Orehovca,

• Jernej Šterk z Rake in Špe-
la Češnovar iz Cirja,

• Anton Šmajgl in Jožica Ku-
har, oba iz Mladja,

• David Mavrič s Ponikev pri 
Studencu in Anita Zupan iz 
Pleterja,

• Matko Širola iz Krškega in 
Katja Komar iz Brestanice.

ČESTITAMO!

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših do-
godkov v življenju. Če ste se poročili pred kratkim ali vsaj 
v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fotografijo, 
in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Mati-
je Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali po 
e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodajte ime in 
priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj 
in kje je bila fotografija posneta ter ime in priimek fotografa.

Aleš�Kunej�in�Emanuela�Lopes�Jeronimo,�oba�iz�Bresta-
nice,�8.�avgust�2015,�v�Brestanici�(Foto:�Boštjan�Colarič)

moja poroka

Svetovanje za odrasle 2015 
na Ljudski univerzi Krško 

še vedno poteka
Ljudska univerza Krško že od 1. 4. 2015 izvaja poglobljeno 
Svetovanje za odrasle, ki je namenjeno vsem odraslim, 
predvsem pa zaposlenim, starim 45 let in več, z dokončano 
največ 4-letno srednjo šolo, brezposelnim, starim 50 let in 
več ter mlajšim odraslim, ki so zgodaj opustili izobraževanje, 
Romom, invalidom, migrantom …

Cilji svetovanja so: iskati možnosti za učenje, izobraževanje 
in karierni razvoj posameznika ter ugotavljati in vrednotiti 
neformalno pridobljeno znanje.

Kaj boste pridobili s svetovanjem? Pridobili boste informacije 
in nasvete s področja:

• zaposlovanja, načrtovanja in razvoja kariere,
• izobraževanja in prekvalifikacij,
• pridobitve različnih kvalifikacij (NPK, ECDL, ostale javno 

veljavne listine …),
• vključitve v druge oblike izobraževanja in usposabljanja,
• ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno 

pridobljenega znanja …

Na svetovanju se vam bo svetovalka posvetila individualno in 
vam namenila več srečanj.

Pohitite z vključitvijo v svetovanje, saj se projekt izvaja 
do 31. 10. 2015.

Svetovanje je za udeležence brezplačno, saj je financirano 
s strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport ter iz 

Evropske unije, iz Evropskega socialnega sklada. Razpis se 
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 
za obdobje 2007–2013.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

Prijavite se lahko na telefonski številki 07 48 81 170 
ali na e-naslovu anja.brilej@lukrsko.si

BRESTANICA – 8. septembra je svoj 90. jubilej praznovala Ma-
rija Kolan iz Brestanice, veliko zdravja in sreče pa so ji zaželeli 
tudi podžupanja občine Krško Ana Somrak, predsednik sveta 
KS Brestanica Vlado Bezjak, predstavnici KO Rdečega križa Bre-
stanica Anica Samec in Štefka Vutkovič ter predsednica Društva 
upokojencev Brestanica Vida Mešiček. Marija Kolan se je rodila 
8. septembra 1925 v Podsredi, kjer je kasneje delala na krajev-
nem uradu in tam tudi spoznala svojega moža s Sromelj. Sku-
pen dom sta si ustvarila v Brestanici, kjer je mož delal v eni za 
tiste čase najbolje založenih trgovin v Brestanici v trgu. Kmalu 
se jima je rodil sin Martin. Vitalna gospa, sicer tudi babica dve-
ma vnukinjama in prababica trem pravnukom, pravi, da je re-
cept za dolgo življenje pridno delo in hoja vsak dan. Tudi sama 
redno hodi na sprehode, peš pa se odpravi tudi v več kilome-
trov oddaljeno trgovino na Senovem. 
� Vir:�Občina�Krško

90 let Marije Kolan iz Brestanice

Slavljenka�Marija�Kolan�z�obiskovalci
RADEČE - Na Občini Radeče sta 5. septembra ob prisotnosti po-
oblaščenca za sklepanje zakonskih zvez in poslanca Državnega 
zbora Matjaža Hana, prijateljev in sorodnikov ter MoPZ Papir-
ničar z Jagnjenice sklenila biserno poroko – 60 let skupnega ži-
vljenja – zakonca Breda in Danilo Hočevar. Zakonca Hočevar 
sta oba rojena Radečana, ki sta se spoznala na železniški posta-
ji v Zidanem Mostu in se v isti stavbi, v kateri je prejšnjo soboto 
potekala biserna poroka, 3. septembra 1955 tudi poročila. V za-
konu sta se jima rodila sinova Aleš in Matjaž, ki sta si ustvarila 
svoji družini: Aleš in Mirjan imata sinova Grego in Jošta, Matjaž 
in Aljoša pa hčerko Luno. Tako jima njuni vnuki razveseljujejo in 
bogatijo življenje. Redno skrbita za svoje zdravje s hojo, telovad-
bo, plavanjem in fizičnim delom ter z vzdrževanjem hiše in oko-
lice. Ob obnovitvi zakonske zveze sta prejela srebrnik občine Ra-
deče, zlatoporočno listino in šopek, čestitke vseh prisotnih, pevci 
pa so jima s pesmijo polepšali dan.� Vir:�Občina�Radeče

Biserna poroka zakoncev Hočevar

Zakonca�Hočevar�s�sinovoma�in�poslancem�Hanom�

BOŠT - Ob visokem jubileju, 102-letnici Radice Oblak, smo se 
pri slavljenki na Boštu zbrali predstavniki Društva upokojencev, 
Krajevne skupnosti in Osnovne šole Bizeljsko. Čestitko ji je na-
menil tudi župan občine Brežice, ki je svojo odsotnost opravičil. 
Ob kratkem kulturnem programu učencev in učiteljev OŠ Bizelj-
sko je slavljenka tudi zapela. 

Radica Oblak se je rodila 9. septembra 1913 v Ljubljani na Viču, 
kjer je preživela skoraj 97 let svojega življenja. Do pred leti je še 
živela povsem samostojno v četrtem nadstropju bloka brez dvi-
gala, po padcu in večmesečnem okrevanju pa si je ustvarila nov 
dom s hčerko v zaselku Bošt na Bizeljskem. Radica je zelo rada 
igrala na ljudskem odru, kjer je dobivala večje vloge, še danes 
rada poje in recitira, njena največja želja pa je, da bi še lahko ple-
sala. Jubilantka se je v mladosti izučila za prodajalko manufak-
ture, kjer je bila zelo priljubljena, poleg slovenskega jezika je na-
mreč dobro govorila tudi nemško. Po poroki se je Radica v celoti 
posvetila družini in vzgoji treh otrok – sina in dveh hčerk. Danes 
jo razveseljuje pet vnukov in enajst pravnukov. Želimo ji, da se 
ob letu zopet snidemo zdravi v tako prijetni družbi. 
� Vir:�KS�Bizeljsko

102 leti Radice Oblak 

Slavljenka�Radojka�Oblak�med�obiskovalci

BREŽICE - V brežiškem domu upokojencev so v enoti Sava pri-
pravili klepet ob kavi za stanovalce in njihove svojce. Tovrstnih 
druženj je vedno več, kajti ljudje potrebujejo sprostitev in veselje 
v svojem vsakdanjiku. Vsi zaposleni v enoti pomagajo soustvarja-
ti dogodek s pripravo domačega peciva, ki ga skupaj s stanoval-
ci spečejo in okrasijo. Tako imajo občutek domačnosti, s tem pa 
obujajo spomine in vonj domačega ognjišča. Vsi zaposleni v tej 
enoti so posebej ljubeči, skrbni in polni dobre volje. Delo z de-
mentnimi ljudmi zahteva ogromno srčnosti, potrpljenja in čuta 
za potrebe vsakega posameznika. Zato so jim tokrat pripravili 
majhno presenečenje: prejeli so pohvalo za zlato srce.  J.�B.

Pohvala zaposlenim v DU Brežice

• Anja Mirt, Brestanica - de-
klico,

• Katja Bogovič, Kremen - 
dečka,

• Katja Kostevc, Dvorce - deč-
ka,

• Samantha Janežič, Gornje 
Brezovo - deklico,

• Simona Pirc, Krško - dekli-
co,

• Tina Stanič, Krško - dečka,
• Amadeja Čanžar, Sela pri 

Dobovi - dečka,
• Nastja Prah, Koritno - deč-

ka,
• Ivica Setinšek, Dobrova - 

deklico.

ČESTITAMO!
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Rebeka končuje s pevsko kariero (!?), festival naro-
dno-zabavne glasbe na Ptuju, Ansambel Potep in le-
pote Krškega. Tokrat preberite:

Festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju je najstarejša in 
najuglednejša prireditev te vrste v Sloveniji. Letos se je na 
dvorišču Minoritskega samostana zbralo rekordno števi-
lo gledalcev, saj je bilo zasedeno do zadnjega kotička. Na 
prireditvenem prostoru smo slišali 28 novih skladb v iz-
vedbi 14, na avdiciji v Tržiču izbranih ansamblov iz vse 
Slovenije, od tega kar štiri posavske: Fantje izpod Lisce 
iz Loke pri Zidanem Mostu, Ansambel Jerneja Kolarja iz 
Artič, Ansambel Veseli Dolenjci iz Šentjanža ter Ansam-
bel Potep iz Krškega. Na festivalu je z Ansamblom Žargon 
nastopil tudi Brežičan Matevž Sodič, harmonikar, ki smo 
ga v naši rubriki že predstavili. Tudi na tem festivalu so 
fantje prejeli nagrade: strokovna komisija jih je razglasila 
za najboljši ansambel med ostalimi zasedbami, občinstvo 
pa je največ glasov dodelilo ansamblu Žargon za izvedeno 
skladbo Kdor jo rad ima.

In ko smo že pri narodno–zabavni glasbi: omenjeni An-
sambel Potep (na fotografiji) je pred kratkim predstavil 
sveži videospot za novo skladbo, s katero so se predstavi-

li na festivalu Ptuj 2015. Polka Pravi trenutek je avtorsko 
delo Jožeta Umeka, ki se je podpisal pod melodijo, bese-
dilo je dodal Igor Pirkovič, aranžma pa harmonikar an-
sambla Boštjan Povše. Slednji je ustvaril tudi melodijo in 
aranžma za drugo festivalsko skladbo, valček Gospodar, za 
katerega je Franc Ankerst prejel nagrado za najboljše be-
sedilo. V videospotu ne bo manjkalo zanimivosti Krškega, 
fantje pa niso pozabili niti na grad Rajhenburg.

Posavska pevka, voditeljica, manekenka in še kaj Rebeka 
Dremelj (na fotografiji) je z zadnjimi objavami na dru-
žabnem omrežju poskrbela za pravo zmedo med svojimi 
oboževalci. Namiguje namreč, da se neke njene sanje za-
ključujejo, zato pa se začenjajo nove. Če je večina najprej 

pomislila na to, da pevka pripravlja nov album, je vedno 
več takih, ki verjamejo, da se je Rebeka lotila povsem nove-
ga izziva, ki ni prav nič povezan z nastopanjem. Najbolj ver-
jetno se jim zdi, da bo odprla gostilno, govorice o tem pa je 
sprožila kar sama, ko je na facebooku objavila fotografijo s 
finalistom oddaje Masterchef Tilnom Stropnikom. Medi-
ji celo namigujejo, da to pomeni nepreklicen konec njene 
pevske kariere. Senovčanka, ki živi v Brežicah, ostaja skriv-
nostna, mi pa bomo na odgovore morali še malo počakati.

Raper Zlatko je nedavno postal ambasador prvošolčkov, 
saj je zanje posnel novi glasbeno-plesni videospot za pe-
sem Pridi na ples. Ker je spot podaril šolarjem, so le–ti v 
latino, swing, jazz in hip hop plesnih gibih in ritmih pre-
plavili ljubljanske mestne ulice. Pravijo, da je bilo veselo, 
glasno in živahno. Skladba je nastala pod taktirko Zlatko-
vih Optimistov in Jerneja Kržiča. Na saksofonu boste sli-
šali posavskega glasbenika Bojana Zupančiča.

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

posavske glasbene novičke

Renault  KADJAR
Osvaja najvišje vrhove. Tako kot vi.
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Renault Kadjar s štirikolesnim pogonom*.
Nehaj opazovati. Začni živeti.

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 19.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 16.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

Poraba pri mešanem ciklu 3,8 - 5,8 l/100 km. Emisije CO2 99 - 130 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0155- 0,0536 g/km. 
Emisija trdnih delcev: 0,00007 - 0,00142 g/km. Število delcev (x1011): 0,08 - 14,51. 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.

*Na voljo pri različicah Xmod in Bose Edition

Renault priporoča renault.si

Dnevi Svetovalnega središča Posavje na Ljudski univerzi Krško
od 23. 9. 2015 do 25. 9. 2015

Dneve slovenskih svetovalnih središč pripravlja 14 svetovalnih središč skupaj s partnerskimi organizacijami po vsej Sloveniji. Poglavitni 
namen dnevov slovenskih svetovalnih središč je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov v lokalnem okolju, 
kjer svetovalna središča delujejo.

Z različnimi dogodki v dneh od 23. 9. do 25. 9. želimo povečati prepoznavnost svetovalnih središč v lokalnem okolju in ljudem 
predstaviti, kakšne možnosti svetovanja in podpore središča ponujajo. Hkrati želimo promovirati različne oblike učenja in izobraževanja 
ter spodbuditi odrasle k sodelovanju v formalnih in neformalnih izobraževalnih programih.

V Svetovalnem središču Posavje smo za vas pripravili zanimiv in pester program:
• 23. 9. 2015, od 9.00 do 17.00: Dan svetovalnega središča Posavje (obiščite nas v prostorih Ljudske univerze Krško, da vam 

predstavimo, kaj vse vam lahko ponudimo – brezplačno informiranje in svetovanje …),
• 23. 9. 2015, od 9.00 do 11.00: Stojnica znanja v Qlandiji Krško, pred trgovino Spar,
• 24. 9. 2015, ob 9.00 in ob 16.00: delavnici Rekreacija za možgane (vaje za krepitev spomina, delovanje človeških možganov),
• 25. 9. 2015, od 15.00 do 17.00: Stojnica znanja v Qlandiji Krško, pred trgovino Spar.

Obiščite nas, veseli bomo vašega obiska. Vse dodatne informacije na telefonski številki 07 48 81 170.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

Pravljičnega dogajanja  v me-
stnem parku in knjižnici so 
bile deležne vse generacije, 
saj je bil Belinov dvodnevni 
festival, poimenovan po staro-
selskem bogu ognja, sonca in 
svetlega neba, hkrati pa velja 
tudi za zaščitnika prebivalcev 
in mesta pred nevarnostmi, 
v sodelovanju s krškim Zavo-
dom Trismeglitus sestavljen iz 
različnih ustvarjalnih delavnic 
ob druženjih s knjigami, knji-
žničarkami in pripovedovalka-
mi, od iskanja skritega zakla-
da, tematskih upodabljanj, do 
izdelovanja knjig in figuric iz 
papirjev, plesne delavnice, po-

Belinov pravljični vikend
KRŠKO - Z namenom obujanja, negovanja in širjenja ljudskega izročila ob pripovedovanju slovenskih in 
svetovnih ljudskih pravljic je Valvasorjeva knjižnica Krško v sodelovanju s Kulturnim društvom Fabularij 
na prvi septembrski vikend pripravila in izvedla Belinov pravljični festival. 

slikave s tatuji, ogleda predsta-
ve Drevo ima srce, ki so jo iz-
vedli člani Društva gluhih in 
naglušnih Posavja Krško, glas-
benega programa glasbenikov 
krške glasbene šole in skupi-
ne Mascara ipd. Pod večer 4. 
in 5. septembra pa so tako slo-

venske kot svetovne pravlji-
ce ob interpretaciji pripove-
dovalk Katje Puntar, Tadeje 
Pungerčar, Brede Podbre-
žnik Vukmir, Ivanke Učakar, 
Irena Cerar, Kaje Blazinšek, 
Ane Duša, Špele Frlic, Kata-
rine Nahtigal in Lana Vošnja-
ka segle do srca tudi starejšim.
Sicer pa je ne zgolj branje, tem-
več tudi pripovedovanje pra-
vljic v krški knjižnici že tradici-
ja, saj je knjižničarka Antonija 
Amon začela pravljičarstvo 
razvijati že pred 25 leti, po-
stopoma pa v fantazijski svet, 
v katerega je znala vselej pope-
ljati najmlajše, starejše in naj-

starejše slušatelje, pritegnila 
tudi svoje sodelavke. Zato pra-
vljični festival, ki naj bi v pr-
vem vikendu v septembru po-
stal tradicionalna prireditev, ni 
naključje, temveč nadgradnja 
že obstoječega in ostalih pro-
gramov knjižnice, s katerimi 
želijo, kot je povedala direk-
torica Urška Lobnikar Pau-
nović, združiti generacije ob-
čanov in dati svoj doprinos k 
pestrejšim vsebinam in doga-
janju v starem krškem jedru, 
za kar sta izkazali posluh tudi 
podjetji Krka in Elmont, ki sta 
finančno podprli izvedbo festi-
vala.  Bojana Mavsar

Za�udeležence� so�pripravili�
ustvarjalne�delavnice.
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Rucman vrh - posestvo s tradicijo
Tel.:  031 360 646  www.rucmanvrh.si     info@rucmanvrh.si

team buildingi
počitnice
pikniki

taboriodlična hrana in pijača

ODDAJA NOTRANJEGA IN ZUNANJEGA PROSTORA!

nedeljski izleti

ZGORNJA POHANCA - V nedeljo, 30. avgusta, je na Posestvu Ru-
cman vrh v Zgornji Pohanci 47 potekal dan odprtih vrat. Na po-
sestvo so prišli vsi željni narave, sonca, dobre jedače in pijače, 
organiziran pa je bil tudi pohod do posestva z Banove domačije 
v Artičah. Na pohod se je podalo okoli trideset pohodnikov. Na 
posestvu sta jih pričakala dobrodošlica in veselo vzdušje. Zaple-
sala je folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče, Fantje arti-
ški pa so zapeli nekaj pesmi. Gostje so se lahko okrepčali z gola-
žem, pijačo in sladkimi dobrotami. 

Na ta dan so imeli vsi gostje tudi možnost ogleda posestva. Pre-
pičali so se lahko, da posestvo nudi veliko tudi najzahtevnejšim 
gostom.  Primerno je za družabne in poslovne dogodke na pro-
stem, v primeru slabega vremena ali neprimernega letnega časa 
pa je na voljo še velik družaben prostor (do 70 ljudi) v prvem 
nadstropju. V kletnih prostorih se nahaja gostinski lokal, v man-
sardi nad družabnim prostorom pa še približno 20 ležišč za naj-
bolj utrujene.

Na spletni strani www.rucmanvrh.si, si lahko preberete še ka-
kšno informacijo več, če pa si kakšno sredo, četrtek in petek po-
poldne ali konec tedna  zaželite narave, razgleda, dobre pijače ... 
dobrodošli na posestvu Rucman vrh.
� J.�B.

V�sklopu�počitniških�aktivnosti,�ki�jih�izvajamo�v�Mladinskem�
centru�Krško,�smo�si�v�zadnjem�počitniškem�tednu�ogledali�iz-
delavo�bonbonov�in�žvečilnih�gumijev.�Zahvaljujemo�se�direk-
torju�Šumi�bonboni�d.o.o.,�Mihi�Skubicu�in�ostalim�zaposlenim�
za�poučno�dopoldne,�ki�smo�ga�preživeli�pri�njih.�K.�Rožman

Dan odprtih vrat Posestva 
Rucman vrh

Na�dogodku�so�zaplesali�artiški�folklorniki.

GRAD RAJHENBURG
19. SEPTEMBER 2015

PROST VSTOP!

10.30  Zlatolaskine delavnice, Trupa Aduta, 
za udeležence od 5. do 30. leta, obvezna športna oprema

11.00 Trapisti v Rajhenburgu, strokovno vodstvo, Irena Fürst

14.00 Grajska stavba pripoveduje, strokovno vodstvo, 
Jože Drešar, Helena Rožman in Alenka Železnik 
glasbeni medtakt, Kim Pavlič, čembalo

14.00 Ustvarjam s slikarjem Rajkom Čubrom, 
delavnica za otroke od 5. do 12. leta

17.00 Evropsko orientalski dialog v glasbi 16. in 17. stoletja, 
koncert, Nova Schola Labacensis

www.gradrajhenburg.si              www.eu-skladi.si
T: 07 620 42 16, M: 051 475 675 

KRŠKO, BRESTANICA - 28. avgusta se je zaključila mladinska iz-
menjava »Sport will secure your youth«, ki smo jo preživeli v 
Brestanici, tako rekoč sredi zelenega gozda pri Primožu Koz-
musu. Te dni smo se spoznavali in med seboj izmenjavali ener-
gijo Slovenci in Makedonci, kjer je še vedno čutiti močno poveza-
nost med državami bivše Jugoslavije. Temelj in cilj izmenjave je 
bil šport in spoznavanje, pridobivanje »kompetenc« in premago-
vanje ovir (strahov) v vsakdanjem življenju. Udeleženci so doži-
veli veliko novih stvari, vsi v en glas pravijo, da so se imeli odlič-
no. Najbolj navdušeni pa so bili nad zdravo prehrano. Vsem se 
je v spomin najbolj vtisnil pohod na Bohor, ki smo ga adrenalin-
sko opravili po dežju in blatu. Čeprav smo čez dan veliko dela-
li in se potili od zabave, smo še zmeraj nekako uspeli biti budni 
do 3.00 zjutraj. Večkrat smo obiskali bazen Brestanica, kjer smo 
skakali v vodo na vse možne načine. Manjkali niso niti odbojka 
na mivki, košarka in nogomet proti domačinom. Uspelo nam je 
izpeljati tudi filmski večer, Makedonci pa so med drugim odšli v 
Ljubljano, kjer so spoznavali prestolnico.  Vir:�MC�Krško

Občutki udeležencev izmenjave 

Udeleženci�izmenjave�na�brestaniškem�bazenu

Program za september

USTANOVITEV GLEDALIŠKE SKUPINE 

Mlade, željne igre in dobre zabave vabimo, da 
se nam pridružite pri ustvarjanju gledališke 
igre. Priredili bomo izvirno igro in ustvarili 
predstavo polno komike, ter ves čas iskali 
povezave s sodobnim najstništvom.

Prijave in info: katja.rozman@mc-krsko.si

Petek, 18.9.2015, ob 17.00, MT Senovo

POMOČ OSTARELIM IN POMOČI POTREBNIM
Na Mladinski točki Senovo bomo v soboto, 19.9.2015, 
priskočili na pomoč ljudem pri vsakdanjih opravilih.

Vsi, ki si želite pomoči pokličite na 07/488-22-86, 
ali pišite na katja.rozman@mc-krsko.si

Sobota, 19.9.2015, ob 9.00, MT Senovo

Sobota, 19.9.2015, ob 10.00
KUHARSKI DIRENDAJ

Vsak ponedeljek ob 18.00
TURNIR V NAMIZNEM NOGOMETU IN NAMIZNEM TENISU

Vsaka sreda ob 20.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ ŽIVLJENJA STANOVALCEV DOMA 
INPOLCA IN BIVALNIH ENOT “PO POTEH ZORENJA”

Četrtek, 17.9.2015, ob 15.00
KUHARSKA DELAVNICA

Četrtek, 24.9.2015, ob 15.00
UČNA POMOČ 

Petek, 25.9.2015, ob 17.00
SPOZNAJMO FRANCIJO

Sobota, 26.9.2015, ob 9.00
POHOD

MT Senovo
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KRŠKO, MARIÁNSKÉ LÁZ-
NĚ – V Mariánské Lázně na 
Češkem se je 300 tekmoval-
cev iz 26 držav udeležilo 20. 
ARG evropskega tekmovan-
ja „IARU R1 ARDF Champi-
onships 2015“ oz. t. i. „lova 
na lisico“. Slovenska ARG re-
prezentanca se je tekmovan-
ja udeležila z 12 tekmovalci v 
različnih kategorijah, od tega 
sta se vanjo uvrstila tudi po-
savska radioamaterja iz Ra-
diokluba Krško Janez Kuselj 
in Blaž Hrvatin. Med močno 
konkurenco držav iz vzhodne 
Evrope je Kuselj v kategoriji 
M70 zasedel 16. in 17. mesto, 
Hrvatin je bil v kategoriji M19 
na 15. in 20. mestu. 
 M.�H.�

ČATEŽ OB SAVI - Slovenska košarkarska reprezentanca je v zad-
njem tednu pred evropskim prvenstvom še zadnje priprave opra-
vila v Posavju. Košarkarji so bili nastanjeni v Termah Čatež, tre-
nirali pa so v brežiški športni dvorani. 3. septembra, dva dneva 
pred prvo tekmo z gostitelji Hrvati v zagrebški Areni, je v navijaški 
coni v Termah Čatež potekala zadnja novinarska konferenca ter 
druženje košarkarjev z navijači in novinarji. Na novinarski konfe-
renci so sodelovali selektor Jure Zdovc, direktor članskih repre-
zentanc Matej Avanzo, predsednik Košarkarske zveze Slovenije 
(KZS) Matej Erjavec, predsednik uprave NKBM Robert Senica, 
svetovalka uprave za marketing v Termah Čatež Alenka Mokro-
vič Pogačar in predstavnik za odnose z javnostmi pri KZS Anže 
Blažič. Mokrovič Pogačarjeva je izrazila zadovoljstvo, da so lah-
ko v Termah Čatež gostili slovensko košarkarsko reprezentanco. 
Učenci OŠ Brežice so košarkarjem podarili kamne dobre energi-
je in šolopis. Po uradnem delu pa so košarkarje okupirali mladi 
navijači, in prav tekmovali, kdo bo naredil več t. i. selfijev s košar-
karji oz. dobil njihov podpis.  R. R.

»Lisico lovili« 
na Češkem

Dneve odprtih vrat so začeli z 
otvoritvijo fotografske razsta-
ve »Šport v Brežicah v sliki«. 
Fotografije so izbrali in prispe-
vali klubi in društva. Nastali so 
simpatični kolaži, ki ponazar-
jajo športnike in zadovoljne 
obraze po osvojenih odličjih. 
Drugi dan je bil namenjen iz-
vedbi turnirjev v športnih dvo-
ranah v Brežicah in Dobovi. V 
Brežicah so se pomerili šahisti, 
košarkarji in kegljači, v Dobo-
vi pa so se namiznoteniškega 
turnirja udeležili številni kraja-
ni. Kot je še povedala direktori-
ca Simona Zupančič, Zavod za 
šport Brežice razen upravljanja 
s športno infrastrukturo želi 
okrepiti svojo vlogo na podro-
čju športnih programov, ki jih 
ponuja okoli 40 društev in klu-

Dnevi Zavoda za šport Brežice
BREŽICE - V sklopu evropskega tedna športa so bili zelo dejavni tudi v Zavodu za šport Brežice. Med 8. in 
12. septembrom so organizirali dneve odprtih vrat, katerih osnovni namen je bil po besedah direktorice 
Simone Zupančič zbliževanje športa in športnih uporabnikov v lokalnem okolju.

bov v brežiški občini. »Vodi nas 
razmišljanje, da so računalniki 
in drugi mediji športu vse večja 
konkurenca. Stroka ugotavlja, 
da se otroci premalo gibajo, kar 
posledično negativno vpliva na 

stroške drugih 'blagajn',« je de-
jala Zupančičeva. Zato je bil tre-
tji dan namenjen predstavitvi 
društev in klubov. V dvournem 
prikazu so si obiskovalci lahko 
ogledali, kako poteka vadba. 

Prikazali so tudi, da je v špor-
tu sodelovanje med ekipami 
možno in lahko tudi zabavno. 
(Z)mešano rokometno tekmo 
so odigrali člani MRD Dobova 
in RK Brežice ter članice ŽRK 
Brežice. Četrti dan je bil name-
njen predavanju trikratnega 
olimpijca Andreja Miklavca, 
ki je govoril o tem, zakaj ima-
jo otroci radi šport in kako jih 
starši pri tem spodbujajo. No-
gometni klub Brežice 1919, ki 
se je s člansko ekipo letos uvr-
stil v 3. državno ligo, je zadnji 
dal svoj prispevek k dnevom 
odprtih vrat. Za približno 150 
očetov mladih in perspektiv-
nih nogometašev so na nogo-
metnem stadionu organizirali 
očkov turnir.
 R. Retelj

Svojo�vadbo�je�prikazalo�tudi�Društvo�borilnih�veščin�Kata-
na Globoko.

ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Izola : Sevnica 
22:20, Dobova : Krka 34:32, 
Sevnica : Gorenje 18:32, Rib-
nica : Dobova 38:27
Lestvica – 1. Celje 4, 8. Dobova 
2, 13. Sevnica 0

KADETI
Rezultati 1. kroga - Radeče : 
Dobova 29:19, Krško : Liebe-
nau 20:22

NOGOMET

ČLANI 1. SNL
Rezultat – Domžale : Krško 2:0
Lestvica – 1. Olimpija 22, 9. Kr-
ško 8

ČLANI 3. SNL
Rezultati – Brežice : Šampion 
3:0 (Kuntarič, Jelač, Drugovič), 
Lenart : Brežice 0:1 (Kožar)
Lestvica – 1. Brežice 1919 10

MLADINCI/KADETI 1. SNL
SML – Triglav : Krško 3:0, Alu-
minij : Krško 0:4 (Kižlin 2, Se-

limovič, Tuhtar), Krško : Celje 
1:3 (Kižlin); Lestvica SML - 1. 
Triglav 18, 12. Krško 4
SKL – Triglav : Krško 0:0, Alu-
minij : Krško 0:0, Krško : Ce-
lje 6:0 (Drkušič 3, Sokler 2, 
Zakrajšek); Lestvica SML - 1. 
Triglav 14, 3. Krško 11
Skupna lestvica - 1. Triglav 32, 
10. Krško 15

STAREJŠI DEČKI 1. SNL
Rezultat – Krško : Drava 2:2 
(Pongračič, Kustrin)
Lestvica – 1. Maribor 16, 9. Kr-
ško 5

1. LSD
Rezultati - Šentjur : Krško B 
1:1, Brežice : Rudar 6:2, Krško 
B : Celje 2:2, Brežice : Šampi-
on 1:2
Lestvica – 1. Šampion 9, 6. Bre-
žice 3, 8. Krško 2

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultat 1. kroga – Sevnica : 
Maribor 2:2 (Škorić, Nečemer)

DOMŽALE, KRŠKO - Po reprezentančnem premoru in odhodu 
treh pomembnih akterjev iz kluba (poleg Enesa Rujovića in Bo-
jana Đukića je odšel tudi pomočnik trenerja in klubska legenda 
Slaviša Dvorančič) so krški nogometaši v 9. krogu 1. SNL zabe-
ležili tretji zaporedni poraz, saj jih je na gostovanju v Domažalah 
tamkajšnja ekipa premagala z 2:0. Gostitelji so bili veliko bolj-
ši tekmec, Krčani pa so se v glavnem branili in niso sprožili niti 
enega strela v okvir domžalskih vrat. Za Domžalčane je dvakrat, 
v 13. in 63. minuti, zadel Slobodan Vuk. V krški ekipi je debiti-
ral novi branilec, Hrvat Marko Perković. Trener Krčanov Tomaž 
Petrovič je po tekmi izjavil, da so bili njegovi igralci v prvem pol-
času preveč anemični, tako da so Domžale dominirale in zaslu-
ženo povedle. »V drugem polčasu sem zadovoljen z našo ekipo, 
mislim, da smo bili bolj nevarni, žal pa ravno takrat dobili še en 
gol,« je še dodal. Krčani so padli na predzadnje mesto na lestvi-
ci, čaka pa jih še serija težkih tekem: najprej gostovanji v Celju 
(že jutri, 18. 9.) in Kopru (23. 9.), 26. septembra v Krško prihaja 
Maribor, nato pa bodo gostovali pri Olimpiji.
Dva nivoja nižje, v 3. SNL-sever, pa nastopajo nogometaši NK Bre-
žice 1919. V prvih štirih krogih so zabeležili tri zmage in en remi 
s skupno gol razliko 8:0 ter so v vodstvu na lestvici.  P. P.

Krčani že tri kroge brez točk

WEYMOUTH, KRŠKO - Naj-
boljši posavski triatlonec Ja-
roslav Kovačič je upravičil 
svoje smele napovedi o kolaj-
ni pred tekmo evropskega pr-
venstva v dolgem triatlonu, ki 
je potekala v angleškem me-
stu Weymouth. Obilni treningi 
iz obdobja zadnjih dveh let so 
mu prinesli življenjsko formo, 
potem ko je usmeril svoje am-
bicije na dolge triatlon razda-
lje. Potem ko je vikend prej na 
Bledu osvojil naslov državne-
ga prvaka v olimpik triatlonu, 
je 2. mesto na evropskem pr-
venstvu nedvomno krona nje-
gove dosedanje kariere.

Plavanje je potekalo v dveh 
krogih po 1900 metrov v po-
gojih, idealnih za angleške raz-
mere, saj morje ni bilo valovi-
to. Iz vode je Jaroslav prišel kot 
drugi oziroma skupaj z Britan-
cem Stephenom Baylissem, 
ki je poznan kot odličen pla-
valec. Na kolesu je vozil v prvi 
skupini vse do stotega kilome-
tra, ko jih je ujela zasledoval-

Kovačičev uspeh kariere

Jaroslav�Kovačič�pred�kolesarskim�delom�preizkušnje

Že od prve polovice 60. let se 
je tedanja ekipa TVD Parti-
zan Brestanica kar desetletje 
udejstvovala v najvišji republi-
ški ligi. Sredi 90. let so doma-
či zanesenjaki ustanovili Od-
bojkarsko društvo Brestanica, 
ki je še danes vodilni nosilec 
športnih aktivnosti v kraju. V 
obdobju naslednjih dveh de-
setletij so se izmenjale tri ge-
neracije igralk, ki so vsaka na 
svoj način obeležile svoje ob-
dobje.

Članska ekipa je v preteklih 
dveh sezonah osvojila na-

Nadaljujejo tradicijo odbojke
BRESTANICA – Brestaniška ženska odbojka ima v Posavju najdaljšo tradicijo ligaškega nastopanja, ki jo v 
Odbojkarskem društvu Brestanica nadaljujejo tudi v novi sezoni. Dekleta bodo letos barve društva zasto-
pala v članski, mladinski in kadetski kategoriji ter v mali in mini odbojki.

slov prvaka v III. DOL ženske 
- center. Ekipi, ki je zaključila 
preteklo prvenstvo, so se pod 
vodstvom Mance Dremelj 
pridružila tudi dekleta iz mlaj-
ših starostnih kategorij. Pri-
prave na novo sezono poteka-
jo že od začetka avgusta, start 
prvenstva bo 17. oktobra z go-
stovanjem pri Šentvidu.

Delo z mladimi bodo tradicio-
nalno nadaljevali na osnovnih 
šolah v Brestanici, Senovem 
in Krškem. Ponovno se vrača-
jo tudi v sevniško občino, kjer 
pričakujejo dekleta iz Sevni-

ce, Blance in Boštanja. V okto-
bru bodo na OŠ Sevnica izvedli 
tudi predstavitev odbojke. Po-
sledično širijo trenerski kader, 
v društvu bodo kot trenerji in 
vaditelji delovali Manca Dre-
melj, Antonija Zakšek, An-
drej Hovelja, Maja Arnšek 
in Damjan Kos.  

Pomen in vpliv odbojke je v 
tako majhnem kraju, kot je 
Brestanica, precejšen. Števil-
ni gledalci, ki prihajajo vzpod-
bujat člansko ekipo na ligaška 
tekmovanja, uživajo na dra-
matičnih tekmah in ustvarja-

jo prave odbojkarske prazni-
ke. V OD Brestanica z moško 
in žensko rekreativno skupino 
skrbijo za dobro počutje pre-
bivalcev Brestanice in okoli-
ce. Poseben pomen imajo tudi 
igrišča za odbojko na mivki, 
ki jih s pomočjo krajevne sku-
pnosti že leta prostovoljno 
urejajo v športnem parku ob 
bazenu. Ta so na voljo celotni 
mladini krške občine in dru-
gim aktivnega počitka željnim. 
Predsednica OD Brestanica 
Brigita Piltaver Imperl je ob 
pričetku nove sezone dejala: 
»Glavna želja je, da se mladi še 
naprej dobro počutijo ob igra-
nju odbojke, ob tem se prej ali 
slej pokažejo tudi rezultati. 
Odbojka se igra z dušo in za 
veselje, v takšnem duhu se bo 
odbojkarska tradicija v Bre-
stanici nadaljevala še naprej.«

� Luka�Šebek�

na skupina. Skupaj so prikole-
sarili v menjavo in kljub nekaj 
hudim spremembam ritma je 
Jaro obdržal stik s prvo zasle-
dovalno skupino. Pred njo je 
precej zanesljivo vodil Poljak 
Marek Jaskolka.

Jaro je o odločilnem delu tek-
me dejal: »Na teku sem se spr-
va odlično počutil, potem pa 

sem na 14. kilometru zara-
di orkanskega vetra zapadel 
v krizo, iz katere sem se iz-
kopal šele na 21. kilometru. 
Ob koncu sem se začel naglo 
približevati vodečemu Polja-
ku Mareku Jaskolku in vse bolj 
manjšal razliko, a mi je za na-
slov evropskega prvaka zmanj-
kalo nekaj kilometrov.« 
� Luka�Šebek

Košarkarji na EP s Čateža
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Drugo mesto je pripadlo po-
novno izvrstnemu Britancu 
Taiu Woffindnu, ki še vedno 
premočno vodi v svetovnem 
prvenstvu, do tretjih stopničk 
letos in tretjega mesta pa se 
je pripeljal Danec Peter Kil-
demand. Četrto mesto v veli-
kem finalu je pripadlo Dancu 
Nickiju Pedersnu, ki je ostal 
tudi brez drugega mesta v toč-
kovanju za letošnji naslov sve-
tovnega prvaka. Naš matador 

Matej Žagar, ki se že skoraj 
mesec dni bori s posledica-
mi treh hudih padcev in je še 
dan pred dirko zaradi tega obi-
skal ljubljanski klinični center, 
je s stisnjenimi zobmi privozil 
novih osem točk in pristal na 

desetem mestu. S tem se je v 
skupni razvrstitvi utrdil na če-
trtem mestu. Do Pedersna, ki 
sedaj zaseda tretje, mora Ža-
gar v treh preostalih dirkah pr-
venstva nadoknaditi vsaj devet 
točk. Žagar tokrat na izjemno 
trdi progi, ki mu sicer nikoli 
ni povsem ustrezala, ni uspel 
privoziti nobene zmage, kar je 
zagotovo še najbolj razočaralo 
njega samega. V petih vožnjah 
je tako zbral tri druga in dve 

tretji mesti, kar na koncu ni 
zadostovalo za preboj med pr-
vih osem in s tem v polfinalni 
vožnji jubilejne, desete dirke 
za VN Slovenije. O veliki smoli 
pa je Žagar lahko »bentil« tudi 
v dvanajsti vožnji, ko se je po-

meril proti dvema kasnejši-
ma finalistoma, Woffindnu in 
Pedersnu. Vrvica na startu se 
namreč ni povsem pravilno 
dvignila prav pri njemu in po 
tretjem mestu se je po mne-
nju vseh povsem upravičeno 
pritožil pri glavnem sodniku. 
Poljak je sprva malce okleval, 
na koncu pa se kljub velikemu 
začudenju zbranih v boksih ni 
odločil za ponovitev vožnje in 
možnost za Žagarjev boljši iz-
kupiček, ki bi ga v najboljšem 
primeru postavil med polfina-
liste, je splavala po vrvici.

Omenimo še nastop voznika 
s posebnim povabilom Ale-
ksandra Čonde iz ST Lenda-
va, ki tokrat ni ponovil izku-
pička izpred dveh let, ko je 
osvojil tri točke. Tokrat je bil v 

eni od voženj boljši le od Po-
ljaka Krzysztofa Kasprza-
ka in na koncu osvojil skupno 
šestnajsto mesto. Še korak za 
njim pa je bil tudi z osvojeno 
točko Krčan Denis Štojs, ki je 
kot rezerva v edinem nastopu 
premagal prav Čondo. Drugi 
rezervni voznik Žiga Kovačič 
ni prišel na svoj račun. Na kon-
cu lahko zapišemo, da je spee-
dwayski praznik uspel. Žagarja 
in ostale iz elitne petnajsteri-
ce naslednji preizkus čaka spet 
čez dva tedna, ko se karavana 
seli v Stockholm. VN Švedske, 
na kateri je 32-letni član AMTK 
Ljubljana pred dvema letoma 
stal na stopničkah, bo že dese-
ta od letošnjih dvanajstih dirk 
svetovnega prvenstva.

 Borut�Cvetko/R.�R.

SEVNICA - Kolesarsko društvo Sevnica je zadnjo avgustovsko 
nedeljo pripravilo tradicionalno kolesarsko dirko »Skok na 
Lisco« in z njo obeležilo tudi 20 let kolesarskega društva.

Letošnji 24. gorskokolesarski preizkus je potekal zaradi grad-
benih del na cesti Breg–Jurklošter skozi vas Krakovo. Dirke, ki 
je bila 360 metrov krajša od klasične, se je udeležilo 80 kolesar-
jev. Najhitreje je z 8,8 km dolgo progo in 700 m nadmorske viši-
ne opravil član mladinske tekmovalne ekipe KD Sevnica – Tanin 
Sevnica Aljaž Prah s časom 30,04. Edina ženska predstavnica, 
65-letna Irena Berčon iz Trbovelj, je prikolesarila na cilj s ča-
som 58,45. Najmlajši tekmovalec je bil 10-letni član sevniškega 
kolesarskega društva Leon Klopčič, najstarejši pa 77-letni Đuro 
Kovač (KD Papež). 
V času obdelave rezultatov so članice in člani Kolesarskega dru-
štva Sevnica na prostem pri Tončkovem domu na Lisci pripravi-
li kratko slovesnost ob 20-letnici delovanja društva. Pregled de-
lovanja in aktivnosti, ki jih izvajajo skozi celo leto, je predstavil 
predsednik KD Sevnica Robert Kosaber. 
Športni dogodek, na katerem so podelili tudi priznanja, pokale in 
praktične nagrade tekmovalcem ter zahvale ustanovnim članom 
društva in zvestim podpornikom ter sponzorjem, je popestrila 
vokalna skupina Vilinke iz Boštanja. S torto velikanko pa so se 
lahko posladkali vsi obiskovalci Lisce. 
� S.�R./vir:�KD�Sevnica,�
 foto: A. Ameršek

KRŠKO - Prostovoljni gasilci PGD Krško, ki se ukvarjajo tudi z 
rekreativnim kolesarjenjem, so 22. in 23. avgusta pod sloganom 
»Petstopuntarskih« z nepretrganim kolesarjenjem na način 
»puntarskega vlaka«, kakor so ga poimenovali, obeležili 500-let-
nico vseslovenskih kmečkih uporov. Pedala na puntarskem vla-
ku ali z neprekinjeno, med kolesarji izmenjujočo se vožnjo okoli 
starega mestnega jedra je vrtelo 25 kolesarjev, ki so že po dob-
rih 17 urah prevozili zastavljenih 500 km ali 255 krogov, skup-
no pa so prevozili kar 2705 km ali 1213 krogov.
� B.�M.,�foto:�I.�Kranjec�

Petstopuntarsko kolesarjenje

20 let kolesarskega društva 
in 24. »Skok na Lisco«

Kolesarsko�društvo�Sevnica�je�predstavilo�tudi�mladinsko�tek-
movalno�ekipo,�ki�deluje�v�okviru�društva�tri�leta.

SEVNICA - Ob letošnji 110-letnici delovanja je PD Lisca Sev-
nica zadnjo soboto v avgustu organiziralo Sevniški planinski 
maraton, ki je bil namenjen vsem generacijam. Pred poho-
dom so prizadevni markacisti sevniškega planinskega dru-
štva postavili 120 smerokazov.

Lepo vreme je privabilo 110 pohodnic in pohodnikov, ki so se 
po prijavi pri sevniškem športnem domu podali na izbrano pot. 
Na vseh šestih, zelo lepo označenih in urejenih planinskih po-
teh so bile kontrolne točke z okrepčili, kulturnim programom,  
animacijami za najmlajše … Po prihodu na izhodiščno mesto se 
je bilo mogoče osvežiti v baze-
nu ali pa sodelovati v številnih 

športno-animacijskih aktivno-
stih v popoldanskih urah, v ve-
černem času pa je za ples skr-
bel ansambel Makadam. »To je 
bil prvi sevniški planinski ma-
raton. Vanj je bilo vloženega 
veliko truda in z odzivom smo 
zadovoljni. Ali bomo z njim na-
daljevali, pa bo odločil organi-
zacijski odbor,« je dejal pred-
sednik PD Lisca Sevnica Rok 
Petančič.
  S.�Radi,�foto:�L.�Motore

Sevniški planinski maraton

Sevniški planinski maraton 
je�ponudil�izbor�šestih�razno-
likih pohodnih poti.

BERLIN, RADEČE – Na tretjem svetovnem prvenstvu v speed 
badmintonu je aktualna svetovna in evropska prvakinja, Rade-
čanka Jasmina Keber, z zmago proti Nemki Janet Köhler ubra-
nila naslov svetovne prvakinje in s četrto zaporedno zmago na 
največjih tekmovanjih potrdila status najboljše igralke zadnjih 
let. »Za nasprotnico v finalu sem si želela prav Janet Köhler, saj 
sem imela z njo še neporavnane račune s svetovnega prvenstva 
leta 2011. V tekmi sem se morala prilagoditi njenemu stilu igre, 
tako da s samo igro nisem pretirano zadovoljna, s taktičnega vi-
dika pa je bila odločitev pravilna. Ubranitve naslova sem izjemno 
vesela,« je po tekmovanju povedala Kebrova. V moški konkurenci 
je slavil Šved Per Hjalmarson, edini slovenski predstavnik Ma-
tjaž Šušteršič je izpadel v šestnajstini finala. V kategoriji meša-
nih dvojic je par Keber/Šušteršič po porazu proti Švedoma Ni-
elsen/Ekberg osvojil naslov svetovnih podprvakov. Odlično so 
nastopili tudi slovenski mladinci in mladinke, ki so osvojili 3 zla-
te, 2 srebrni in 2 bronasti kolajni, Slovenija pa je tako postala naj-
uspešnejša udeleženka tega svetovnega prvenstva. 
 Vir:�SBK�Radeče

Kebrova spet svetovna prvakinja

Jasmina�Keber

Krško osvojil veteran Hancock
KRŠKO - 12. septembra je bil v Krškem speedwayski praznik. Po dveh letih se je na stadionu Matije Gubca 
spet odvila dirka za VN Slovenije, ki je ob krški oval privabila 11 tisoč gledalcev. Dobil jo je 45-letni ameri-
ški veteran Greg Hancock, ki je le za eno izgubljeno točko zgrešil točkovni maksimum. 

Najboljši�trije�speedwayisti�na�dirki�za�VN�Slovenije:�(z�leve)�
Woffinden,�Hancock�in�Kildemand�(foto:�mediaspeed.net)�

Gneča�na�vhodih�na�stadion�je�bila�velika�(foto:�S.�M.).

Para�nsko olje

VROČA JESENSKA CENA

 
EUROGARDEN d.o.o., Podsmreka 7e, 1356 Dobrova, Tel.: 01/24 25 135 in 
EUROGARDEN d.o.o., Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, Tel.: 07/ 49 88 385.

Bogata ponudba stiskalnic, sodov, pletenk,
 škarij za obrezovanje, 

vrčev, steklenic, kozarcev in še in še ...

DA BO 
TRGATEV V VESELJE

Na voljo vam je vsa ENOLOGIJA 
in LABORATORIJ za ANALIZO VIN.
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POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!
V Sevnici nas obiščite v prostorih na naslovu Naselje heroja 
Maroka 29 (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.

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

 Uredništvo

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način se-
znanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le 
ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi ži-
vljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo 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 9. in 12. 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

TONI DIMITRIŠIN

SPOMIN

16. septembra je minilo žalostno leto,
odkar te ni več med nami naš dragi

Nisi�odšel,�ker�ne�bi�živel.�Odšel�si,�da�ne�bi�več�trpel.
Hvala vsem, ki se ga radi spominjate in mu prižigate sveče.

Njegovi najdražji

iz Krškega.

Le�malo�sreče�si�užil,
za svojo smrt premlad si bil,

sledi tvojih pridnih rok
so ostale vsepovsod.

LJUDMILA POVHE

SPOMIN

20. septembra bo minilo dve leti,
odkar nas je zapustila predraga 

Hvala vsem, ki se je še radi spomnite, postojite ob njenem grobu 
in ji prižigate svečke.

Mož Janez z družino

iz Planine pri Raki.

Spomin�nate�večno�bo�živel,
nikoli ti zares od nas ne boš odšla,

v�naših�srcih�večno�boš�živela�
naša�draga�mamica.

ANICE DOLINŠEK

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

Izrekamo iskreno hvala vsem, ki ste bili v mislih z njo in ste 
sočustvovali z nami.

Pogrešali jo bomo, vsi njeni

…�so�vezi�močnejše.
Brez pomena zanje so
razdalje,�kraj�in�čas.

(Mila�Kačič)

roj. Krnc z Radne.

ALOJZIJA SLAVICA 
TODOROVIĆ

SPOMIN

22. septembra bo minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustila naša draga

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

Žalujoči: vsi njeni, ki jo neizmerno pogrešamo

Ni�te�več�na�vrtu�ne�v�hiši,
kjer�ljubila�dom�si�in�družino,
čeprav�tvoj�glas�se�več�ne�sliši,

beseda�tvoja�v�nas�živi,
saj še vedno med nami si.

roj. Colarič iz Krškega.

VIKTORJA 
TEODOROVIČA

ZAHVALA
Ob boleči in prerani izgubi našega dragega 
brata, strica, partnerja, bratranca, prijatelja 

in soseda

se lepo zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, kolektivoma Terme Čatež – Termalna riviera in OŠ 
Pišece za podarjeno cvetje, sveče, sv. maše in denarno pomoč. 
Posebna zahvala osebju internega oddelka Bolnišnice Brežice za 
lajšanje bolečin in nego, Domu upokojencev Brežice za oskrbo, 
g. Jožetu Žičkarju in Komunali Brežice za organizacijo pogreba. 
Hvala župniku Mateju iz Dobove za cerkveni obred, pevcem iz 
Pišec za zapete žalostinke, g. Tinetu Dušiču za govor ob odprtem 
grobu, g. Jožetu Zagmajstru iz Stare vasi za zaigrano Tišino. 
Hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, nam izrazili sožalje, 
pa vas nismo posebej imenovali. Hvala vsem, ki ste našega dragega 
pokojnika v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Pišec

IVANA VOLČANJŠKA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
dedka, pradedka, tasta, botra, brata, strica, 

svaka in bratranca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje. Hvala za vsak ljubeč stisk roke, vsak topel in 
sočuten objem ter vsako iskreno besedno tolažbo.
Hvala kaplanu Tilnu za lepo opravljen obred. Iskrena hvala pogrebni 
službi Žičkar za lepo organizacijo in za zaigrano Tišino. Hvala tudi 
bolnišnici Brežice za lajšanje bolečin našemu Ivanu. Prav lepo se 
zahvaljujemo tudi KS Sromlje, PGD Sromlje in ženski desetini ter 
cerkvenim pevcem. Hvala MPZ Sromlje za lepo zapete žalostinke ter 
Dragu Kostanjšku za govor pri odprtem grobu v imenu pevcev. Prav 
tako se tudi zahvaljujemo Branku Krošlju za lep poslovilni govor 
pri vežici. Še enkrat iskrena hvala vsem in tudi tistim, ki jih nismo 
posebej imenovali. Vsakemu še posebej hvala za podarjene sveče 
in moralno pomoč in ker ste ga pospremili na njegovi zadnji poti 
k počitku. 

iz Volčjega 9, Sromlje

Ni�te�več�na�dvorišču�ne�v�hiši,
nič�več�glas�se�tvoj�ne�sliši.

Če�lučko�na�grobu�upihnil�bo�vihar,
v�naših�srcih�je�ne�bo�nikdar.

Žalujoči: vsi njegovi

FRANCA JUREČIČA

ZAHVALA

Ob slovesu od našega dragega brata in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste pokojnega pospremili na njegovi zadnji poti slovesa, 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala gre družinam Zevnik in Žulič, pogrebni službi Žičkar, 
g. župniku za lepo opravljen cerkveni obred, pevkam za zaigrane in 
zapete pesmi, trobentaču za zaigrano Tišino in nosilcu križa. Hvala 
tudi patronažni sestri ZP Kostanjevica na Krki in negovalkam CSD 
Krško za obiske na domu ter vsem tistim, ki ste kakorkoli pomagali, 
a vas v zahvali nismo posebej imenovali.

iz Črneče vasi

Ne�jokajte�ob�mojem�grobu,
privoščite�mi�večni�mir,
izčrpal�sem�svoje�moči,
zaprl�sem�trudne�oči.

Žalujoči: nečakinja Jožica z družino in ostalo sorodstvo

Spominski speedway večer 
z JOŽETOM Žibertom

Ob obletnici otvoritve posebne zbirke Speedway 
v Sloveniji vas v četrtek, 1. oktobra 2015, ob 18. uri, 

vabimo v Valvasorjevo knjižnico Krško na pogovor z 
nekdanjim državnim prvakom v speedwayu - Jožetom 
Žibertom. Od 21. septembra pa bo v avli knjižnice na 

ogled tudi priložnostna razstava o Žibertovi športni poti.

ALEKSANDRE GREGORIČ

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljube mame, babice,
sestre, tete, svakinje in dobre sosede

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom za pomoč v najtežjih trenutkih, za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje in sveče, denarno pomoč in za darovane svete maše 
ter da ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Zahvaljujemo se osebju Splošne bolnišnice Brežice za trud in 
prizadevanje v času njene bolezni, podjetju Komunala Brežice d.o.o. 
za organizacijo pogreba ter župniku gospodu Milanu Kšeli iz Brežic 
za ganljiv poslovilni obred.
Posebna zahvala družinam Kolar, Kolešnik, Polovič, Tomše in Žarn, 
hvala pevcem Rajhenburškega okteta pod vodstvom gospoda Janka 
Avsenaka za lepo zapete pesmi ob slovesu ter govorniku gospodu 
Cirilu Kolešniku za izrečene tolažilne besede ob slovesu pokojne. 
Zahvaljujemo se tudi sodelavcem Nuklearne elektrarne Krško in 
gostišču Les s Čateža ob Savi za gostinske storitve.
Hvala tudi vsem tistim, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas v 
zahvali nismo posebej imenovali.
Vsem, ki jo boste ohranjali v lepem spominu in postali ob njenem 
grobu ter ji prižgali sveče, vnaprej HVALA.

Žalujoči: vsi njeni

iz Mrzlavskega Gaja

Ni�te�več�na�vrtu�niti�ne�v�hiši,
nič�več�glas�v�Gaju�tvoj�se�ne�sliši.

Če�lučko�na�grobu�upihnil�bo�vihar,
v�naših�srcih�je�ne�bo�nikdar.

SEVNICA - 12. septembra se je v grajskem parku sevniškega gra-
du odvijal 5. festival modre frankinje, ki je ponudil pester pro-
gram. Na njem so se predstavili tudi mnogi vinarji iz vse Sloveni-
je. Tako kot vsa leta doslej so na festivalu razglasili tudi najbolje 
ocenjene vzorce modre frankinje. Absolutni zmagovalec je po-
stalo Žaren, vinarstvo in sadjarstvo, d. o. o. iz Nemške vasi z mo-
dro frankinjo, letnik 2011 barrique. V kategoriji modra franki-
nja, redna trgatev, letnik 2014, je največ točk osvojila Vinska klet 
Metlika, v kategoriji starejših letnikov in barrique Žaren, d. o. o., 
iz Nemške vasi in v kategoriji posebnih vin Kmečka zadruga Kr-
ško s suhim jagodnim izborom.
  S.�R.,�foto:�Annemarie�Culetto

5. festival modre frankinje

Dobitniki�priznanj�na�letošnjem�festivalu
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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!

 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si 
gsm: 031/256-560

Ponudba je 
na naši spletni strani.

Postavitev- Posavski obzornik 20.10.2014

Logotip… Oridom nepremičnine – lahko večji bolj poudarjen

www.oridom.si

Posredovanje in svetovanje pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si, 

gsm: 031/256-560  - večje številke

Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 eur. - sprememba
Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 eur. - sprememba
Ostala naša ponudba na našem spletnem portalu.

www. oridom.si

mali oglasi

- 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

obzornikova oglasna mreža

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

aluminijaste ograje

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

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTITrdinova 1, 8250 Brežice
tel.: 07 499 22 33

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

VAŠA OKOLICA -
VAŠE OGLEDALO

Gsm: 031 706 901
E-mail: info@trata-krsko.si 
http://www.trata-krsko.si

- KOŠNJA TRATE
- ZASADITEV RASTLIN 
  IN UREDITEV OKOLICE
- OBREZOVANJE SADNEGA DREVJA
- SVETOVANJE PRI UREDITVI OKOLICE

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Darinki Šinkovec, Ulica mladinskih 
delovnih brigad 17, 8273 Leskovec pri Krškem. Čestitamo. 
Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je 

tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. POGUM - Če boš jokala
 2. (1.) Ans. ŽARGON - Le veter ve za tvoje sanje
 3. (2.) FANTJE IZPOD LISCE - A ti je vroče
 4. (10.) Ans. PRIMORSKI FANTJE - Očka, na zdravje
 5. (3.) Ans. MAJ - Ne bom te prosila
 6. (4.) Ans. JAVOR - Tebe sva čakala
 7. (-.) MODRIJANI - Tebi 
 8. (7.) Ans. TOPLAR - Funštrc
 9. (8.) Ans. VIHAR - Ljubiti muzikanta
 10. (-.) Ans. JUG - Čez Bizeljsko

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Petra Finka - Ni veselice brez Golice

 
Kupon št. 276

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, 19. september, ob 17. uri

NEPREMIČNINE
Projektiranje - legalizaci-
ja, novogradnja, prenova, ru-
šitev, notranja oprema, zuna-
nja ureditev vseh objektov. 
Aspo biro, Samo Vojko Cero-
všek s.p., Papirniška ulica 24, 
Krško. Tel: 041 683 380, aspo.
biro@amis.net

Projektiranje, legalizacija sta-
novanjskih in gospodarskih 
objektov. PIS biro, Damjan Ži-
bert s.p., Glavni trg 27, Sevni-
ca. Tel.: 031 431 315, pisbiro@
gmail.com

V občini Brežice, na podeže-
lju, oddam v najem stanova-
nje v velikosti 90 m2, EI izde-
lana. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 630 491 

Prodam kmetijsko zemljišče, 
2,2 ha, asfaltiran pristop, vo-
dni izvir z betoniranim zaje-
tjem, Ravne pri Zdolah (obči-
na Krško). Cena 19.500 €. 
Tel.: 041 722 756

Prodamo njivo v izmeri 14 a, 
k.o. Trnje (nasproti Petrolove 
črpalke). Tel.: 040 880 744, po-
poldne

Prodam zazidljivo parcelo. Na 
parceli voda in elektrika. 
Tel.: 041 267 786

Prodam vinograd (600 trt) 
z bivalno zidanico (elektrika, 
vodovod, centralna na kurilno 
olje). Tel.: 041 483 922

Kupim ali najamem zapušče-
no kmetijo, hišo ali vikend v 
Posavju. Tel.: 041 846 570

V Brestanici prodamo ali od-
damo starejšo hišo z velikim 
vrtom, EI: razred F. 
Tel.: 041 990 844

Oddamo opremljeno garso-
njero v Krškem, za krajši čas. 
Tel.: 031 315 908

Oddam v najem garsonjero 
za daljši čas v centru Brežic. 
EI 2015-130-144-15777. Tel.: 
041 572 266

4-članska družina najame 
hišo z vrtom v Krškem za dalj-
ši čas, do 300 €. 
Tel.: 051 220 741

V pritličju stanovanjskega blo-
ka, na odlični lokaciji, v centru 
Sevnice, prodamo stanovanje, 
55,6 m2, primerno za stanova-
nje ali poslovni prostor. EI iz-
delana. Tel.: 041 71 77 99

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam avto Renault Kangoo, 
letnik 2003, inox sod, travni-
ško brano in sejalnico za žita. 
Tel.: 041 439 288 

Prodam Daewoo Lanos 1.5, le-
tnik 2000, prevoženih 200.000 
km, rdeče barve, cena po dogo-
voru. Tel.: 031 561 037

Prodam Citroen C4, star 6 let, 
prevoženih 142.000 km. 
Tel.: 031 749 355

KMETIJSTVO
Prodam tračni obračalnik Pa-
nonija, širina 220 cm, cena 250 
€; mizarsko mizo in citre. 
Tel.: 041 766 216

Prodam bukova, mešana kala-
na drva (možna dostava), trak-
torski štihač ter balirko za koc-
kaste bale. Tel.: 031 594 663 

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja SIP (ležeči valji, 4 t), paj-
ek SIP (4 vretena) in greben za 
kosilnico BCS 620. 
Tel.: 030 694 956

Prodam koruznjak (DVŠ: 
4,50-2,50-60 cm) s kritino, 
močne železne konstrukcije. 
Prodam tudi bio grozdje. 
Tel.: 051 389 362

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Franci Peterkoč, Gabrje 
23, Dobova. Tel.: 031 610 933

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 031 451 669

Peleti s certifikatom EN 
plus, tona že od 223 € dalje, 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Sejem gozdarske opreme AUSTROFOMA Sejem gozdarske opreme AUSTROFOMA Sejem gozdarske opreme AUSTROFOMA    
8. 10. 2015 / 2 dni, od 150 EUR dalje8. 10. 2015 / 2 dni, od 150 EUR dalje8. 10. 2015 / 2 dni, od 150 EUR dalje   

   
NOVOSADSKI SEJEM NOVOSADSKI SEJEM NOVOSADSKI SEJEM    

10. 10. 2015 / 2 dni, od 117 EUR dalje10. 10. 2015 / 2 dni, od 117 EUR dalje10. 10. 2015 / 2 dni, od 117 EUR dalje   

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

Dva para
stekel
za ceno enega!* 

1+1
SPECIALISTIČNI OKULISTIČNI PREGLEDI
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Prodam koruzo v zrnju in 
krompir sorte kenebek. 
Tel.: 041 825 153

Prodam koruzo, naravno su-
šeno, ječmen, slamo in jedilni 
krompir. Tel.: 031 431 681

Prodam lansko koruzo, suše-
no v koruznjaku, cena po dogo-
voru. Tel.: 030 670 736

Prodam naravno sušeno koru-
zo v zrnju. Okolica Dobove. Tel.: 
031 306 136 ali 070 504 177

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno, pakirano v vre-
če. Tel.: 041 601 691

Ugodno prodam koruzo v zr-
nju, naravno sušeno. 
Tel.: 07 49 67 328

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo ali menjam za drva. 
Tel.: 041 538 237

Prodam koruzo v zrnju iz ko-
ruznjaka. Tel.: 07 49 67 696 ali 
041 791 698

Prodam pšenično slamo v 
kockah. Tel.: 031 843 282

Prodam 120 kock sena ali ota-
ve. Tel.: 040 394 744

Prodam oves in pšenico po 
ugodni ceni. Tel.: 040 378 228

Prodam suha bukova drva. 
Možen razrez in dostava. 
Tel.: 041 524 542

Prodam suha mešana metrska 
drva, 45 € m3. 
Tel.: 031 305 839

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam leseni hram, 4,50 x 
3,20 m (kostanjeva bruna, 7 
cm). Tel.: 031 288 901

Prodam 300 litrov rdečega 
vina, mešano modra frankinja 
in žametovka. Tel.: 07 49 56 
236 ali 041 380 075

Prodam še nerabljeno stiskal-
nico na vijak (45 l) in enkrat 
rabljeno inox stiskalnico Lan-
cman na vodo (80 l). 
Tel.: 031 284 336

Prodam grozdje, belo mešano 
in rdeče, ter cisterne (300 l). 
Tel.: 031 213 825

Prodam grozdje žametne čr-
nine, cca. 500 kg, Sremiški 
okoliš. Tel.: 041 652 045

Prodam grozdje žametne čr-
nine. Cena 0,50 €/kg. 
Tel.: 041 223 957

Prodam grozdje na Bizelj-
skem in 10 m suhih kalanih 
drv. Tel.: 041 503 369

Prodam grozdje modre fran-
kinje in žametne črnine. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 929 830

Prodam odojke, težke 25-30 
kg. Tel.: 031 698 469

Prodam 2 prašiča, težka okoli 
150 kg, bele race in zajce. 
Tel.: 051 263 351

Ugodno prodam prašiče, tež-
ke od 35 do 60 kg, mesnate pa-
sme. Tel.: 031 751 324

Prodam odojke za zakol ali 
rejo, zakol lahko opravimo pri 
nas (okolica Brežic). 
Tel.: 041 560 136

Prodam prašiče, težke 150 kg, 
za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 452 476

Prodam prikupne samičke 
nemške ovčarke, stare 4,5 me-
seca. Tel.: 051 392 921

Podarim 4 mlade mucke, sta-
re 2 meseca (1 črn in 3 sivi ti-
gri). Tel.: 031 832 766

POHIŠTVO
Prodam podpultni 10-litrski 
bojler in ekspanzijsko posodo 
Gorenje Tiki. Tel.: 031 632 830

Prodam jogi (90 x 200) in 2 
posteljna vložka (poda). 
Tel.: 041 215 828

Prodam usnjeno kotno se-
dežno garniruto, bordo rdeče 
barve. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 308 040

Prodam dobro ohranjen kavč 
in fotelj. Cena 50 €. 
Tel.: 07 81 42 567

Prodam grozdje žametne čr-
nine, frankinje, laški rizling, 
chardonay. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 781 444

Prodam grozdje žametne čr-
nine in koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 312 627

Prodam 400 l inox cisterno za 
vino. Tel.: 031 774 508 

Prodamo mešano belo grozd-
je, okolica Sevnice. 
Tel.: 041 573 596

Prodam stiskalnico za grozd-
je (180 l) v zelo dobrem stanju. 
Tel.: 031 558 356

Prodam še nerabljen inox 
mlin za sadje na elektro po-
gon. Tel.: 041 590 320

Prodam jabolka za jabolčni 
sok ali kis. Tel.: 051 338 819

Prodam jabolčnik iz zrelih ja-
bolk (mošt, sadjevec). 
Tel.: 051 421 029

Prodam beli in rdeči krom-
pir za ozimnico. Tel.: 07 49 67 
826, zvečer

Prodam jedilni krompir sor-
te bellarosa ter prašiče, težke 
okoli 200 kg. Tel.: 040 767 262

ŽIVALI

Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + da-
vek. Tel.: 040 673 009

Kupim debele krave in telice 
za zakol ter suhe za dopitanje. 
Plačilo takoj! Tel.: 040 179 780

Prodam 2 telički, cena po do-
govoru. Tel.: 041 247 421

Prodam kravo simentalko, pa-
šno, drugič brejo, in traktorsko 
prikolico. Tel.: 07 49 56 369

Ugodno prodam poni kobilico, 
kozo in kozlička za pleme, bur-
ske pasme. Tel.: 070 876 044

Prodam dva žrebca posavca, 
licencirana za pripust kobil, 
konjski gnoj ter gabrova drva 
na rasti. Tel..: 031 705 515

Prodam 20-kilogramske 
svinjske polovice, nemastne 
(datum zakola po želji kupca), 
in suha bukova drva. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam pujske, težke 25 kg in 
120 kg, primerne za rejo ali za-
kol. Tel.: 031 492 837

Prodam prašiče za pečenke na 
trgatvi ali nadaljno rejo. Pra-
šiči so težki med 40 in 50 kg. 
Tel.: 031 393 554

Prodam 160 kg težkega pra-
šiča (lahko tudi polovica), kr-
mljen z domačo hrano. 
Tel.: 031 661 219

Prodam odojke in prašiče, me-
sni tip, različne teže, domača 
hrana. Možen zakol. 
Tel.: 031 664 286

Prodam svinjo, težko 220 kg, 
za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 040 389 015

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.

 

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
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: 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/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Smilja Radi, Rok Retelj 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Luka Šebek, 
Simon Uršič, Ljubo Motore, Kristina 
Klemenčič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Maruša Mavsar, 
Bojana Kunej, Smilja Radi

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

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

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 av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.000 izvodov

 

Naslednja številka (20/2015) bo izšla v 
četrtek, 1. oktobra 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
24. september.

RAZNO
Zaposlitev ob vikendih na tu-
ristični kmetiji dobi ženska z 
znanjem v gostinstvu (kuhinja 
in strežba). Tel.: 041 335 257, 
www.grobelnik.si

Izdelovanje in popravilo na-
grobnih spomenikov, klesa-
nje črk, izdelava okenskih 
polic in pultov ter montaža. 
Tel.: 041 680 358, Kamnose-
štvo Arh Zvonko s.p., Selce 6, 
Leskovec

Izdelava vseh vrst fasad; 
napušči, suhomontažni sis-
temi, pleskarska dela. 
Tel.: 041 802 054, Žibert Ro-
bert s.p., Podulce 41, Raka

Montessori urice za otroke 
od 0 do 6 let, vsako soboto 
od 9:30 do 11:00 in vsak po-
nedeljek od 16:30 do 17:30, 
MDB 2, Leskovec pri Kr-
škem. Kontakt: montesso-
ri.mojsvet@gmail.com, Tel.: 
031 621 003, "Pomagaj mi, 
da naredim sam!" Dr. Maria 
Montessori; Tamara Gale Be-
šinsky s.p., Brezje pri Senu-
šah 10, Leskovec

Iščemo strokovnjaka za obno-
vo starega pohištva. 
Tel.: 040 913 629

Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 
041 493 455, Marko Kranjec 
s.p., Rožno 15a, Brestanica

Prodam centralno peč Tam 
Stadler na olje in drva, prikoli-
co za prevoz grozdja (širina 1,2 
m) ter PVC kadi 500 l in 800 l. 
Tel.: 07 49 64 534

STIKI
Ženitna posredovalnica Za-
upanje ima številne zanimi-
ve raznovrstne ponudbe, raz-
ličnih starosti, po vsej državi. 
Tel.: 031 836 378, www.zau.si 

Moški, srednjih let, želim spo-
znati žensko, do 42 let, za sku-
pno življenje. Tel.: 040 611 514

48-letni, v ljubezni razoča-
ran poslovnež bi rad spoznal 
razgledano, delavno, srčno 
partnerko. Tel.: 041 859 096, 
www.zau.si 

51-letni fant, pošten, z avtom 
in manjšo kmetijo v okolici 
Sevnice želim spoznati po-
šteno dekle, mamico ali vdovo 
za prijateljstvo in z možnostjo 
skupnega življenja. 
Tel.: 051 245 608

Moški, 50 let, črnih las, višje 
postave, želim spoznati resno 
žensko ali dekle za skupno ži-
vljenje. Tel.: 031 294 573

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

Cesta 4. julija 14, 8270 Krško, Tel.: 07 49 05 375

Bondex lazure
Spectra classic 15 l

Kemopol 15 l
AKCIJA

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

23. septembra potekala 
prodaja belih težkih kokoši, 

16. oktobra belih 
kilogramskih piščancev,

vsak torek in petek pa rjavih 
jarkic. Vsak četrtek so na 

voljo enodnevni beli 
piščanci. 

Naročila sprejemamo na  
07 49 73 190 

ali 031 676 724.

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

obvešča cenjene stranke, 
da bo prodaja belih 

kilogramskih piščancev 
2. oktobra, rjave in grahaste 
jarkice, tik pred nesnostjo,

pa dobite vsak delavnik 
med 8. in 18. uro.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154Telefon: 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 četrtek, 1. 10., mlade rjave 
jarkice tik pred nesnostjo 

pa si lahko priskrbite 
vsak delavnik ob 18. uri.

Razprodaja enoletnih kokoši: 
25. september od 17. ure dalje. 

Spoštovane 
stranke! 

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Nakup pod zvezdami oživil staro mestno jedro
V okviru Speedway vikenda v Krškem je v petek, 11. septembra 2015, zvečer oživelo tudi 
staro mestno jedro Krškega, kjer je Občina Krško v sodelovanju s Centrom za podjetništvo 
in turizem Krško ter ponudniki pripravila prireditev Nakup pod zvezdami.

Cesta krških žrtev v starem mestnem jedru je bila zaprta za promet ter na voljo za pešce, 
nakupe, ples in zabavo. Na ulici so poleg ponudnikov, ki so ta večer odprli vrata, za zabavo 
poskrbeli Plesni klub Lukec in Plesna šola Anika s plesom na ulici, pri katerem so lahko so-
delovali tudi obiskovalci, t.i. Flash mob, Big band Krško, Pihalni orkester Krško z Mažore-
tnim klubom Baton, harmonikarji Tonija Sotoška, ljubitelji spidveja pa so lahko prisluhni-

li pogovoru z nekdanjimi državnimi prvaki iz domačega Avto moto društva Krško Ivanom 
Molanom, Evaldom Babičem, Krešom Omerzelom, Gerhardom Lekšetom, Jožetom Žiber-
tom in Zvonkom Pavlicem, ki sta ga vodila Franc Tomažič in Boštjan Levičar. Na ogled so 
pripeljali tudi nekaj speedway motorjev, v Valvasorjevi knjižnici pa je bila ves čas priredi-
tve odprta zbirka »Speedway v Krškem«, edina tovrstna v tem delu Evrope. Na treh prizo-
riščih vzdolž ulice, kjer sta program povezovala Maja Lapuh in Matjaž Kranjc, so se pred-
stavili tudi člani Športnega društva Posavje ter Vitanova, Brainobrain & skupinska vadba, 
ki so poskrbeli za razgibavanje.  

(Vir:�Občina�Krško,�foto:�Sven�Mavsar)


