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V srednjih šolah 450 novincev
Jolanda Mohar,
vodja POŠ Svibno in prejemnica
zlatnika Občine Radeče:

Šola na vasi
je srce kraja
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»Čas, da naredite nekaj zase«
DAN BREŽIŠKIH GASILCEV 

SPET (ALI PA PRVIČ) V ŠOLO - Minuli petek so se po dobrih dveh mesecih počitnic spet odprla vrata
osnovnih in srednjih šol. V 26 posavskih osnovnih šol in pet njihovih podružnic je vstopilo nekaj več
kot 6.500 osnovnošolcev, v tri posavske srednješolske zavode pa dobrih 1.400 srednješolcev. Prvi
september je bil seveda poseben dan zlasti za nekaj manj kot 800 prvošolk in prvošolcev, ki so šele
stopili na »pot učenosti«. Med njimi je bilo tudi 19 prvošolčkov, 12 deklic in sedem fantov, v Osnovni šoli
Podbočje, kjer jih je pred šolo poleg ravnatelja, učiteljice in njene pomočnice pričakala in pozdravila tudi
šolska maskota »levček« (na fotografiji), po uvodnem programu pa so se že tradicionalno posladkali s
torto. Utrip prvega šolskega dne (šolsko leto 2017/18 jih bo sicer imelo 189) na še nekaterih posavskih
šolah smo zabeležili na spletni strani PosavskiObzornik.si. 
Foto: Peter Pavlovič

Prenova porodne sobe,
mamograf konec oktobra
V brežiški porodnišnici bodo v naslednjih
mesecih, tudi s pomočjo donacije, celovito
prenovili porodno sobo. S tem želijo še izboljšati
počutje porodnic, novorojenčkov in družin, hkrati
pa omogočiti tudi alternativne načine poroda.
Dolgo pričakovani digitalni mamograf pa bo v
bolnišnici predvidoma konec oktobra.

Stran 6

Naslednja številka
Posavskega
obzornika bo izšla
že čez en teden,
v četrtek,
14. septembra.

OBČINA RADEČE
PRAZNUJE
Jutri, 8. septembra, bodo v tamkajšnjem Domu kulture s
slavnostno sejo občinskega sveta in podelitvijo priznanj
obeležili praznik občine Radeče, ki ga praznujejo v spomin
na izgnance, ki so se v teh dneh leta 1945 vračali na svoje
domove. Radeškemu prazniku smo posvetili strani 10-12, na
katerih lahko preberete, katere projekte so v občini uresničili
v minulem letu, kje in kdaj bodo še potekale praznične
prireditve ter katere ustanove in podjetja občankam in
občanom voščijo ob prazniku.

Med gasilci jih je že tisoč
GLASBENO-PEVSKI TEKMOVANJI

str. 21

Naj harmonikarka je 11-letnica
Občinstvo za Evo Julijo in Tanito

kusi Posavja
Tematske strani Posavskega obzornika, strani 13-17

Nova abonmajska sezona
Kulturni dom Krško, ki v letošnjem letu
obeležuje 40 let delovanja, je za novo sezono
2017/2018 pripravil bogat in vsebinsko raznolik
program, s katerim nagovarja in vabi k ogledu
vse generacije, od najmlajših do najstarejših.
Obiskovalci in obiskovalke prihajajo iz celotnega
Posavja, a tudi s širšega slovenskega prostora in
celo iz sosednje Hrvaške. Mnogi se odločijo za
nakup abonmajskih vstopnic za celotno družino.

Stran 22

Za prijetne urice
v starem mestnem jedru

Okusi jeseni
Dalmatinova 3, 8270 Krško

Uredništvo

str. 9

Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com
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Kostak gradi mariborsko sortirnico
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Sevnica v zeleno shemo turizma
SEVNICA - 30. avgusta je potekala 25. redna seja tukajšnjega občinskega sveta. Na njej so največ časa namenili aktivnostim za pridobitev znaka »Slovenia Green Destination«, v nadaljevanju pa so se opredelili tudi
do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave novega prostorskega načrta.

S položitvijo temeljnega kamna so gradbišče predali družbi Kostak.
MARIBOR, KRŠKO - Predsednik RS Borut Pahor, župan Mestne
občine Maribor dr. Andrej Fištravec in direktor Snage Cveto Žalik so 30. avgusta položili temeljni kamen za izgradnjo sortirnice v Mariboru. S tem je bilo gradbišče tudi protokolarno predano družbi Kostak, d. d., ki je izbrani izvajalec del. Gradnja 12,5
milijona evrov vredne sortirnice mešanih komunalnih odpadkov bo potekala do junija naslednje leto, ko bo sortirnica pričela z enoletnim poskusnim obratovanjem. Objekt na Tržaški cesti v Mariboru bo obsegal 4.500 kvadratnih metrov, v njem pa bo
mogoče obdelati 25 ton mešanih komunalnih odpadkov na uro.
Sortirnica bo ena najsodobnejših naprav za razvrščanje mešanih komunalnih naprav v Evropi. Vsebovala bo visokotehnološko
opremo, ki bo omogočala visoko čistost izhodnih frakcij. Količina odloženih odpadkov na deponijo se bo zelo zmanjšala, kar bo
bistveno pocenilo ravnanje z odpadki v občini Maribor. Pri projektu izgradnje sortirnice v Mariboru sodelujejo tri krška podjetja: projektantsko podjetje Kostak GIP, Willy Stadler kot dobavitelj opreme in družba Kostak kot glavni izvajalec in koordinator
vseh gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Vir: Kostak

V soboto festival Okusi Posavja
KRŠKO - Pod sloganom »Sveže-lokalno-okusno« Center za
podjetništvo in turizem Krško v sodelovanju z Občino Krško,
društvi in javnimi zavodi ter domačimi ponudniki v soboto, 9.
septembra, od 17. ure dalje v starem mestnem jedru Krškega
pripravlja Festival vina, kulinarike in umetnosti pod krovno
znamko Okusi Posavja. Predstavilo se bo 18 ponudnikov vinarjev in gostincev, v spremljevalnem programu bodo sodelovala
številna umetniška društva, gostja večera bo zmagovalka kuharskega šova Sara Rutar, za glasbo bo poskrbel Petar Grašo
s skupino. Podrobneje o festivalu pa na strani 15. 
P. P.

Kus Sotoškova iz Radeč v Krško

KRŠKO, RADEČE - Ker direktorica Zdravstvenega doma Radeče
Ingrid Kus Sotošek ni bila več deležna zaupanja Občine Radeče kot ustanoviteljice Zdravstvenega doma Radeče, z njenim vodenjem tamkajšnjega 'hrama zdravja' pa naj bi bila nezadovoljna tudi večina v njem zaposlenih, poleg tega naj bi si kar lepo
število Radečanov izbralo osebne zdravnike v drugih občinah,
je Kus Sotoškova v začetku julija podala odstopno izjavo. Doktorici medicine, specialistki splošne medicine, pa ni bilo treba ne
dolgo ne daleč iskati nove zaposlitve, saj je dobila delo v krškem
zdravstvenem domu, kjer je s 1. septembrom prevzela eno izmed
splošnih ambulant. Medtem je vodenje radeškega zdravstvenega doma za nekaj prihodnjih mesecev prevzela kot vršilka dolžnosti Vladimira Tomšič, sicer direktorica Zdravstvenega doma
Sevnica, ki očitno uživa zaupanje tako v domačem okolju kot preko občinskih meja. 
B. M.

Nivo Save niha, bodite previdni!

BREŽICE - Hidroelektrarna Brežice skupaj z okolico dobiva
končno podobo. Gladina vode v akumulacijskem bazenu je na
nazivni koti 153,00 m n. m. in na elektrarni, skladno s terminskim načrtom izgradnje, potekajo testiranja in preizkusi vgrajene opreme. Iz družbe HSE Invest, ki izvaja nadzor pri izgradnji HE Brežice, ob tem obveščajo občane in druge deležnike,
da bodo testiranja predvidoma potekala vse do sredine septembra 2017, kar pomeni, da bo lahko nivo vode naraščal ali
padal dolvodno od objekta vse do 0,5 m/h in največ skupaj do
enega metra, ravno tako bo nihala tudi gladina vode v akumulaciji. Nihanja gladine reke Save so, v skladu s Koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save,
predvidena tudi v okviru rednega obratovalnega režima, ki bo
sledil obdobju testiranja. Tako ponovno opozarjajo občane in
ostale, naj bodo zaradi nihanja nivoja reke Save in akumulacije v prihodnje pri svojih aktivnostih v bližini reke še posebej
previdni in pozorni. 
P. P.

Občina Sevnica se je letos pridružila 12 destinacijam, ki so
se prijavile na tretji nacionalni poziv Slovenske turistične
organizacije (STO) za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu,
imenovanega Zelena shema
slovenskega turizma - Slovenia Green Destination. Z znakom se želi sevniška občina na
slovenskem, evropskem in globalnem trgu še bolj utrditi kot
okolju in družbi prijazna turistična destinacija. »Delež prihodkov iz turizma v sevniški
občini je nekoliko nižji, kot je
slovensko povprečje,« je dejal
župan Srečko Ocvirk, ker Sevnica še ni tako izpostavljena,
kot so nekateri turistični kraji
v Sloveniji, kjer je turizem postal že skoraj omejujoč in obremenjujoč faktor.

Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti na sevniški občini Vlasta Kuzmički je povedala, da postaja turizem eden
pomembnejših gospodarskih
panog, na kar kaže porast tujih in domačih gostov v sevniški občini v zadnjem letu in
pol. Nekateri med njimi uporabljajo urejeno (brezplačno)
parkirišče za avtodome pod
sevniškim gradom, ki lahko

sprejme do 20 vozil, v načrtu pa je še ureditev tovrstnega parkirišča pri sevniški srednji šoli in na Lisci. Slednja je s
Tončkovim domom pomemben turistični biser, ki je v preteklih letih prešel v last Občine Sevnica, in ta ima namen
celovito obnoviti objekt, medtem ko bodo depandanse porušili. Izpostavila je nov zakon
o spodbujanju razvoja turizma
ter strategije trajnostne rasti slovenskega turizma za obdobje 2017–2022, v katerem
je STO razdelila Slovenijo na
štiri turistična območja - alpsko, mediteransko, osrednjeslovensko z Ljubljano ter panonsko. »Naša regija Posavje
je razdrobljena med Osrednjo
Slovenijo z Ljubljano, večji del
pa sega v Panonsko Slovenijo. Ocenjujemo, da je Posavje
premalo izpostavljeno kot turistično območje in tudi kot
regija. Posavje ima bogato turistično ponudbo in država
mora slovenski turizem razvijati sorazmerno,« je predstavila nov »turistični zemljevid«.
Direktorica zavoda KŠTM Mojca Pernovšek je navedla nekaj
spodbudnih statističnih podatkov, po katerih se je obisk turistov v lanskem letu povečal

za 10 %, sam obisk sevniškega
gradu pa za 30 %. Poudarila je
pomen povezovanja, na čemer
temelji projekt »Zelena shema
slovenskega turizma - Slovenia
Green«, ki ga je v nadaljevanju
podrobneje predstavil svetovalec za razvoj na KŠTM Matej
Imperl. »Danes je v to shemo
vključenih že prek 25 destinacij, ki lahko pridobijo bronast,
srebrn ali zlat znak ’Slovenia
Green Destination’. Bistveno pri tem je, kaj pridobimo s
tem znakom. Z njim se predstavljamo kot zelena destinacija in Slovenska turistična organizacija nas povsod promovira
kot enega izmed ponudnikov,
vključenega v zeleno shemo,
na vseh svetovnih sejmih,« je
pojasnjeval in nadaljeval, da je
turizem pomemben za splošen
razvoj, pri čemer so pomembni tudi ponudniki.

V razpravi, v kateri so sodelovali Franc Pipan, Danica
Božič, Tanja Novšak, Rado
Kostrevc, Janez Kukec, Božidar Beci in Tomaž Lisec,
je slednjega zanimalo, kaj
konkretno bo imela občina
Sevnica od prejetega znaka, za
koliko se bo povečal obisk, nočitve ... Rado Kostrevc je izrazil pričakovanje, da se »fokus

turizma ne bo vrtel samo okoli gradu in Sevnice, temveč
po celotni površini občine«.
Svetnice in svetniki so podprli projekt, podpis dokumenta
naj bi bil ob svetovnem dnevu turizma, 27. septembra, na
sevniškem gradu.
PROSTORSKI AKT

Osrednji del sevniške občinske seje je bil namenjen občinskemu prostorskemu načrtu,
ki ga je vodja oddelka za okolje in prostor na sevniški občini Roman Perčič označil kot
zelo kompleksen akt glede na
nosilce urejanja prostora (sodelovalo jih je 30) in glede na
vsebino. V času enomesečne javne razgrnitve OPN 2 je
bilo prejetih in obravnavanih
1.030 pobud fizičnih oseb in
gospodarskih družb ter 1.710
korekcij stavbnih zemljišč.
Med njimi se je 119 pripomb
nanašalo na izločitev »rezervacije zemljišč ob OŠ Boštanj«,
čemur je bilo delno ugodeno,
medtem ko naj bi se »prašičja farma« (po najnovejši razlagi naj bi šlo za »kokošjo farmo«) na Dolnjem Brezovem
ne gradila.


Smilja Radi

Jazbec zbira podpise podpore
BREŽICE - Kandidat za predsednika države, veleposlanik v Makedoniji, sicer pa posavski rojak dr. Milan
Jazbec je 28. avgusta na Upravni enoti Brežice oddal svoj podpis podpore svoji kandidaturi. Za kandidaturo s podporo volivcev mora do 27. septembra zbrati najmanj 5.000 podpisov volilnih upravičencev.
Volilna opravila so se z zbiranjem podpisov podpore sicer
začela že 21. avgusta, Jazbec
pa je z obiskom v Brežicah in
kasneje še v Sevnici in Krškem
simbolično začel svojo kampanjo pred volitvami, ki bodo 22.
oktobra. »Ta dan je izjemno pomemben, saj se je moja aprilska najava kandidature začela
konkretno odvijati. Od števila zbranih podpisov je odvisno, ali bom uradni kandidat ali
ne. Mislim, da bomo te podpise uspeli zbrati,« je povedal po
overitvi podpisa na brežiški
upravni enoti. Seveda računa,
da bo večji del potrebnih podpisov zbral v Posavju: »To bi se
mi zdelo popolnoma normalno, saj sem s Posavjem povezan celo življenje, tudi sedaj,

ko sem diplomat v Makedoniji. Je pa seveda pomembno poudariti, da vsak podpis šteje,
zato računam, da bodo številni Posavci, ki me poznajo, pri
tem pomagali, bodisi kot posamezniki bodisi preko raznih
organizacij in društev, s katerimi sem bil vedno povezan. V
tem smislu pozivam, da se me
podpre pri zbiranju podpisov.«
Fizična oddaljenost od Slovenije se mu ne zdi problematična,
saj je preko sodobne tehnologije in družabnih omrežij lahko vsakodnevno prisoten med
volivci.
Kot je že večkrat povedal, bo
njegova predsedniška drža v
primeru izvolitve »resna, premišljena, vsebinska, tudi odloč-

Zavezništvo za mlade na MOS

CELJE, POSAVJE - V okviru jubilejnega 50. sejma MOS v Celju bo v
petek, 15. septembra, s pričetkom ob 10. uri v mali kongresni dvorani Celjskega sejma potekala tudi okrogla miza z naslovom »Zavezništvo za mlade«. V ospredje bodo postavili izziv pomanjkanja
ustrezno usposobljenega kadra, kar naslavlja tudi projekt Zavezništvo za mlade, ki se je na pobudo evropskega poslanca Franca
Bogoviča začel v Krškem in Posavju. V ta namen so se na lokalni ravni medsebojno povezali trije ključni akterji: gospodarstvo,
šolstvo ter lokalna skupnost. Kot osrednja gosta bosta na okrogli mizi sodelovala tudi resorna ministra: ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič in minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. 
P. P.

in pozdravi, ampak z vsebinskimi poudarki svojih stališč.
Predsedniška funkcija zanj ni
le protokolarna in brez vpliva,
ampak ima vpliv s svojo moralno držo, pri čemer kot primer
izpostavlja pokojnega predsednika dr. Janeza Drnovška. »Po
mojem mnenju bi moral predsednik države dvakrat letno v
Državnem zboru v 20-minutnem govoru predstaviti svoj
pogled na razmere v državi,«
predlaga Jazbec.
Dr. Milan Jazbec s podpisanim obrazcem podpore svoji kandidaturi
na, hkrati pa prijazna in sproščena«. »Skozi vse to mora
sevati neka odločnost postaviti se za svoje državljane, promovirati dosežke, ki jih je veliko v slovenski zgodovini in
stvarnosti, poudarjati pomen
gospodarstva, kulture, podeželja, pridelave hrane, vsega, kar je slovenska tradicija
in nas je ohranilo skozi stoletja,« pravi Jazbec, ki bo ravno
v času kampanje dopolnil 30
let dela v diplomatski službi.
Meni, da se mora predsednik
kot najvišja moralna avtoriteta v državi oglašati v javnosti,
ne le s priložnostnimi govori

Kot »neobičajno« je označil
dejstvo, da manj kot dva meseca pred predsedniškimi volitvami še ni dokončno znano,
kdo bo kandidiral za to funkcijo, saj to »ni najboljše za razprave o funkciji predsednika
in vsebino razprav«, če bi bili
kandidati že znani, pa bi »se
ljudje lažje odločali in bi bilo
manj odločitev v zadnjem trenutku«. To sicer ne znižuje pomena predsedniške funkcije,
meni Jazbec, lahko pa nastane
tak vtis, čeprav gre za najbolj
prestižen položaj v državi.

Pri zbiranju podpisov dr. Milanu Jazbecu pomagajo domačini
iz Posavja, njegovi številni prijatelji, znanci in drugi.


Peter Pavlovič
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V srednjih šolah 450 novincev

Občina odločitev prepušča šoli

POSAVJE - S 1. septembrom so v šolske klopi sedli tudi dijaki posavskih srednjih in poklicnih šol. V primerjavi s šol. letom 2016/17 jih je okoli 40 več ali skupno 1417, od tega 450 novincev. Da bi se ti in ostali v šolskih prostorih počutili čim bolje, je bilo med počitnicami opravljenih več vzdrževalnih in obnovitvenih del.
Na prvi šolski dan je v Ekonomsko in trgovsko šolo vstopilo 275 dijakov ali 20 več kot
v minulem šolskem letu. Na
šoli imajo 90 novincev, in sicer se jih je za izobraževanje v
programu trgovec odločilo 17,
30 se jih bo izobraževalo v programu predšolska vzgoja, 31 v
srednjem strokovnem izobraževanju ekonomski tehnik, 12
pa v poklicno-tehniškem izobraževanju ekonomski tehnik.
Zaradi prenizkega vpisa so na
šoli opustili program logistični
tehnik. Po besedah mag. Metke Galič iz ETrŠ Brežice se je
šola med počitnicami tudi nekoliko prenovila oz. polepšala, do konca jeseni pa bo še
dodatno izvedenih nekaj obnovitvenih del: »Med počitnicami smo obnovili in posodobili del stavbe, kjer je pred tem
prišlo do razlitja vode (upravni del šole). V nadaljevanju
smo že v fazi financiranja investicijsko-vzdrževalnih del
za popravilo strehe, zamenjavo žaluzij na južni strani šole,
pristopili pa smo tudi k projektom in se prijavili na več razpisov, ki nam bodo omogočili obnovo in posodobitev različnih
učnih pripomočkov in preureditev prostorov za boljše počutje dijakov in zaposlenih na
šoli ter izpeljavo delovne pra-

Na ETrŠ Brežice so 1. septembra sprejeli 90 dijakov prvega
letnika (foto: ETrŠ Brežice).
kse za 20 dijakov na Malti in na
Portugalskem.«

Na Gimnaziji Brežice bodo v
letošnjem letu izvajali le program gimnazija. Vanj je vpisanih 383 dijakinj in dijakov, od
tega so prvi letnik začele obiskovati 103 učenke in učenci. Šolska svetovalna delavka
dr. Gordana Rostohar nam je
tik pred začetkom novega šolskega leta sporočila, da so se
ukvarjali še s pestro ponudbo različnih vsebin za dijake,
od priprav na tekmovanja v
znanju, strokovnih ekskurzij,
projektov, načrtovanja tabora z nadarjenimi, izvedli plavalni tečaj za zamudnike in

še mnogo drugega: »In se veselimo prvega šolskega dne, v
katerem se bodo prvi letniki
predvsem spoznavali med seboj, z učitelji in s šolo nasploh,
za višje letnike pa smo organizirali tudi ogled nedvomno poučne filmske predstave Nisem
tvoj zamorec.«

Šolski center Krško-Sevnica v
vseh treh organizacijskih enotah obiskuje skupno 759 dijakinj in dijakov, od tega imajo
257 'fazanov'. Na Srednji poklicni in strokovni šoli v Krškem bodo tudi v tem šolskem
letu potekali trije izobraževalni programi, in sicer elektrotehnik, tehnik računalni-

štva in strojni tehnik, v sklopu
srednjega poklicnega izobraževanja pa programi elektrikar, oblikovalec kovin-orodjar,
avtoserviser in nov program
strojni mehanik. V nižjem
poklicnem izobraževanju se
bodo dijaki šolali za pomočnika v tehnoloških procesih,
v poklicno-tehniškem izobraževanju pa za strojnega tehnika. V sklopu Gimnazije Krško
bodo izvajali splošno izobraževanje tehniška gimnazija, v
Srednji šoli Sevnica pa srednje
poklicno izobraževanje mizar
in frizer. Kot je dejala direktorica šolskega centra Erna Župan Pirkovič, so med počitnicami prebelili nekaj učilnic in
sanirali tla, zaključili pa so tudi
razpisni postopek za sanacijo
strehe na Srednji šoli Sevnica
in zamenjavo protipožarnih
vrat v Krškem, v naslednjem
mesecu bodo obnovili tudi žaluzije na južni fasadi objekta.
Navedena dela bodo financirali s sredstvi resornega ministrstva za investicijsko vzdrževanje. Čez dva meseca bodo
obeležili tudi 60-letnico tehniškega izobraževanja v Krškem,
in sicer s slavnostno akademijo 16. novembra v Kulturnem
domu Krško.
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Bojana Mavsar

CERKLJE OB KRKI - Cerkljanski učenci in otroci vrtca Pikapolonica novega šolskega leta še niso pričeli v novih šolskih in vrtčevskih prostorih, ampak so še vedno v prostorih cerkljanske vojašnice. Točen datum vselitve v novo šolo
občina prepušča OŠ Cerklje ob Krki.
Prvotno je bil za dan,
ko naj bi šolarji prvič
prestopili prag novega šolskega objekta, predviden 11. september, vendar župan
občine Brežice Ivan
Molan pravi, da ima
kakovost izvedbe del
Uradna otvoritev šole bo 28. oktobra in opremljanja predna občinski praznik.
nost, zato datum vselitve v nove prostore ni točno določen. »Ključnega pomena je, da
so novi prostori urejeni v skladu z vsemi zahtevami in da so pomanjkljivosti odpravljene. Občina prepušča odločitev o točnem
datumu vselitve v novi objekt OŠ Cerklje ob Krki, ki bo sama določila, kdaj je najbolj optimalno in za vse najbolj ugodno, da pričnejo z delom in poukom v novih prostorih,« še dodaja. Ravnateljica dr. Stanka Preskar ob skorajšnji selitvi v novo šolo pravi,
da ima ta več scenarijev, kar je odvisno od zaključevanja del in
prevzemanja prostorov. »Pomembno je, da bomo uredili internetno povezavo, saj je veliko sistemov vezanih nanjo. Pri selitvi
si bomo po potrebi pomagali z Vojašnico Jerneja Molana. Logistika je naslednja: čiščenje in postopno vseljevanje. Zaposleni
so pripravljeni, da se bomo vseljevali tudi po delovnem času, saj
drugače ne bo šlo. Šolski delavci so prostore že videli in se že veselijo vselitve,« poudarja.
Na žalost moramo poročati, da je prišlo tudi že do prvih oblik
vandalizma - šlo je za poškodbo zaščitnih mrež na šolskem igrišču. »Upam, da se bodo krajani in ostali zavedali, da je ta šola njihova in da s tem ne uničujejo občinskega, šolskega premoženja,
ampak skupno premoženje, ki je namenjeno predvsem njim,« je
pokomentiral župan in dodal, da že razmišljajo in se dogovarjajo s projektantom, da bi se šolsko igrišče ogradilo, kar pa ne pomeni, da zaradi tega ne bi bilo dostopno za krajane. Vsekakor bo
potrebnega več nadzora v okolici šole, je še povedal župan. Projekt Rekonstrukcija in dograditev OŠ Cerklje ob Krki je ena največjih investicij na področju občine, celotna vrednost projekta
znaša kar 6,6 milijona evrov.

R. Retelj

Kostak gradi eno najsodobnejših
sortirnic v Evropi

naročena objava

Krško, Maribor – Na Teznem v Mariboru raste nova sortirnica mešanih komunalnih odpadkov, ki bo ena najsodobnejših v Evropi. Gre za
največji projekt podjetja Snaga, v katerega bodo vložili 12,5 milijona evrov. Pri projektu sodelujejo tri krška podjetja: projektantsko
podjetje Kostak GIP, podjetje Willy Stadler kot dobavitelj opreme in družba Kostak kot glavni izvajalec in koordinator vseh gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del.
Nova sortirnica naj bi s poskusnim obratovanjem začela junija 2018. Objekt
bo obsegal 4.500 kvadratnih metrov,
v njem pa bo mogoče obdelati 25 ton
mešanih komunalnih odpadkov na uro.
Količina odloženih odpadkov na deponijo se bo zelo zmanjšala, kar bo bistveno pocenilo ravnanje z odpadki v občini Maribor.
Mateja B. Zevnik, Kostak GIP, odgovorna projektantka: »Med projektiranjem smo veliko truda namenili
zmanjševanju vplivov na okolje. Z
ustrezno zasnovo
objekta in prezračevalnim sistemom
je preprečeno širjenje morebitnega
smradu in prahu. Vse odpadne vode so
speljane preko vodotesnih sistemov v
javno kanalizacijo. S tem je preprečen
kakršen koli izliv vodá v naravo. Najsodobnejša sortirnica v Sloveniji se razlikuje od klasičnih obstoječih naprav za
mehansko-biološko obdelavo odpadkov.

Iz mešanih komunalnih odpadkov bo izločala tiste materiale, ki jih je mogoče
reciklirati (predelati) in jih uporabiti kot
sekundarne surovine.«
Nejc Božič, Willy Stadler, projektant
sortirne linije: »Sortirno linijo v Mariboru smo načrtovali po zadnjih tehnoloških smernicah na področju sortiranja

Tehnološka oprema v objektu

in predelave odpadnih surovin. Vse
ključne funkcije
sortiranja opravljajo stroji, človeška
delovna sila pa izvaja samo optično
kontrolo nad prebranimi frakcijami in

upravlja posamezne stroje. Mariborska
sortirna linija bo postavljena ob bok najnaprednejšim sortirnicam na svetu, kot
je Stadlerjeva sortirnica v Oslu na Norveškem, ki je prejela več nagrad na tehnološkem področju.«
Aleš Grmšek, Kostak, odgovorni
vodja gradbišča: »Najprej bomo izvedli vsa nujno
potrebna gradbena dela, vključno
z elektro in strojnimi inštalacijami,
začetek montaže
strojne tehnološke
opreme – sortirne
linije pa načrtujemo v začetku leta 2018. Zaradi velikega števila delavcev na gradbišču bomo
posebno pozornost posvečali koordinaciji del ter izpolnjevanju pogojev varnosti in zdravja pri delu. V družbi Kostak se zavedamo izjemne pomembnosti
projekta, zato verjamemo, da bo zgrajeni objekt dosegel načrtovane rezultate
in izpolnjeval okoljevarstvene zahteve.«
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Kuhate (tudi) po starih receptih?
Ker je časopis v znamenju »okusov Posavja«, nas je zanimalo, ali v domačo kuhinjo vključujete tudi tradicionalne 'kmečke' jedi ali kuhate bolj po sodobnejših receptih,
ali uporabljate tudi doma pridelane sestavine ter ali dajemo dovolj pomena naši kulinarični dediščini.
Jasmina Juratovec, Volčje: Pri nas so na mizi
tradicionalne jedi, saj večinoma kuha mama.
Doma imamo kmetijo, sami pridelamo zelenjavo in sadje, kar se ne da pridelati, pa še najraje kupimo pri lokalnih kmetih, nekaj pa tudi v
trgovini. Menim, da dajemo dosti pomena kulinarični dediščini, čeprav je tudi veliko novosti, ki jih poskusiš in ugotoviš, da je domače še vedno najboljše.

Katja Sever, Prapretno pri Vrhovem: Sezonska, lokalna, tradicionalna, takšna je naša kuhinja. V veliki meri pridelamo hrano sami doma,
pripravimo tudi ozimnico. Mleko in meso kupimo pri lokalnih kmetih, olivno in bučno olje prav
tako. Radi imamo preproste jedi, kot so jih pripravljali nekoč, ko pa v kuhinjo vstopi naš profesionalni kuhar, poveže preteklost s sedanjostjo in prihodnostjo.

Tanja Levstik, Malo Mraševo: Pri kuhi se držim načela, da je najboljše domače in tradicionalno, denimo za nedeljsko kosilo goveja juha,
domač pražen krompir s čebulo, domača pečenka ali piščanec in solata. Rada imam stare jedi,
tudi otroci so jih vajeni, modernih jedi jemo bolj
malo. Če ne bomo tega prenesli na naše otroke,
dejansko ne bodo znali ničesar skuhati.

Marija Zelič, Libna: Kuham po receptu, kar
imam, uporabim. Imela sem večji vrt, sedaj gojim osnovno zelenjavo, sestavine pa kupim v trgovini ali na tržnici. Menim, da dediščini ne dajemo dovolj pomena, vnuki pridejo z veseljem
na 'kmečko pojedino'. A mladim ne gre oporekati ne očitati, da ne znajo kuhati, le časa jim primanjkuje, ki ga za pravo domače kosilo potrebuješ.

kronika

OBOROŽEN DO ZOB GOJIL TRAVO - Zaradi suma prometa s
prepovedano drogo so brežiški policisti 25.8. skupaj z vodniki
službenih psov in kriminalističnimi tehniki na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 35-letnemu moškemu
v okolici Brežic, pri katerem so v rastlinjaku za stanovanjsko
hišo našli več rastlin konoplje in nekaj kilogramov posušenih
rastlinskih delcev zelene barve. Poleg navedene najdbe so našli več kot 3000 nabojev različnih kalibrov (od nabojev kalibra
22 do nabojev za puško šibrenico kalibra 12), pištolo neznane
znamke z optično napravo in dušilcem zvoka, tri lovske puške
in menjalno cev za lovsko puško. Za navedeno orožje ni imel
ustreznih orožnih listin, zato izvor orožja policisti še raziskujejo. Ovaden bo za posest in promet s prepovedanimi drogami ter orožjem.
V OKOLICI SEVNICE VEČ VLOMOV IN TATVIN - 24. 8. je bilo
v okolici Sevnice vlomljeno v počitniško hišico, iz katere je neznani storilec odnesel visokotlačni čistilec in kosilnico, s čimer je lastnika oškodoval okvirno za 1000 evrov. V zgodnjih
jutranjih urah dan kasneje je neznanec z opeko najprej razbil
steklena vrata bencinskega servisa v Tržišču, zatem pa iz notranjosti odnesel prek 20 škatel cigaret različnih znamk in nekaj tobaka za zavijanje cigaret. S krajo je podjetje oškodoval za
okvirno 100 evrov, še več od tega pa so morali odšteti za zamenjavo steklene površine. 26. 8. so sevniški policisti opravili
ogled vloma v leseno uto v kraju Križ. Po prvih ugotovitvah so
storilci odlomili obešanko in odnesli rotacijsko kosilnico Alko,
nahrbtno kosilnico na nitko Jakoma in motorno žago Husqvarna. Tatovi so lastniku povzročili za okoli 3.000 evrov škode.

TRK Z MOTORISTOM USODEN ZA DIVJO SVINJO - 26. 8. zvečer se je nevsakdanja nesreča pripetila 42-letnemu motoristu
na cesti Brežice–Bizeljsko, ki so ga opazili negibnega ležati
na omenjeni relaciji, poleg njega pa poginulega divjega prašiča. Za slednjega so poskrbele pristojne službe, motorist, ki so
ga na kraju oskrbeli brežiški reševalci, pa na srečo ni utrpel
hujših poškodb. 25. 8. dopoldne je 49-letni voznik osebnega
vozila na parkirišču v Brežicah pri vzvratni vožnji spregledal
82-letnega pešca, ki si je pri padcu zlomil roko. 26. 8. je med
vožnjo proti Lukovcu 76-letni voznik zbil 54-letnega kolesarja, ki je po napačni strani ceste ob sebi potiskal kolo. Kolesar
se je lažje poškodoval.

Zbrala: B. M.
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Jolanda Mohar, vodja POŠ Svibno in prejemnica zlatnika Občine Radeče:

Šola na vasi je srce kraja

SVIBNO - Vodji podružnične šole na Svibnem Jolandi Mohar, ki poučuje na razredni stopnji že skoraj tri desetletja, vsako jutro, ko stopi skozi vrata šolske zgradbe, srce nemirno vztrepeta - v šolskih učilnicah se vsak
dan odvija nova zgodba. Le-to pogosto poveže z okoljem, v katerem je odraščala in našla tudi zaposlitev.
Kaj vam pomeni učiteljski
poklic, zakaj ste se odločili
zanj? Bi ga še enkrat izbrali,
če bi imeli možnost?
V tem poklicu ogromno dobim
in ogromno dajem. Je prioriteta mojega življenja, me osrečuje in izpopolnjuje, mi daje možnost, da ohranjam nagajivega
otroka, ki prebiva v meni. Vsak
dan, se na novo učim, kako je
biti iskren, ker otroci v starosti, ki jih učim, to še znajo biti.
Ves čas se učimo drug od drugega, tudi odgovornosti. Rada
imam otroke in ker sem bila
sama zelo živahna, včasih tudi
neubogljiva, morda zato lažje
razumem tiste, ki so težje vodljivi. Takšni otroci so največkrat v neki stiski in vesela sem,
če jim lahko pomagam. To isto
pot bi šla še tisočkrat, ne samo
enkrat.

Kako ste se, Radečanka,
znašli kot učiteljica na Svibnem?
Z učiteljevanjem sem začela na
centralni šoli v Radečah, ko pa
so želeli šolo na Svibnem zaradi odhoda sodelavke Marte v pokoj zapreti, sem se odločila, da grem jaz in zdaj sem
tukaj že dve desetletji. Spominjam se, da me je prvič peljal
mož, ker sploh nisem vedela,
kje stoji šola. V razredu so me
čakali štirje fantki. Vse skupaj
sem sprejela kot izziv - želela
sem ugotoviti, kaj lahko naredim s tako malo učenci in to veliko zgradbo. Začeli smo se pogovarjati, delati, ustvarjati … V
šoli sem ostajala dolge popoldneve, učilnice sem želela narediti zanimive, tudi z barvami. In potem smo iz leta v leto
rasli. V letošnjem šolskem letu
pouk obiskuje deset otrok, kar
je nekoliko manj kot pretekla
leta, a to ne vpliva na kakovost
šolskega procesa in obiskovanja interesnih dejavnosti. Zaposlene smo tri učiteljice, na
podružnično šolo pa redno prihaja učiteljica angleščine in po
potrebi specialna pedagoginja.

Poučujete v kombiniranem
oddelku 1. in 2. razreda in
ste vodja podružnice, kako
usklajujete delo in kako poteka sodelovanje z matično
šolo v Radečah?
Ker je v oddelku majhno število
otrok, v lanskem letu jih je bilo
sedem, lahko naredim pouk individualen. Ko pišem pripravo,
vem, kaj in kako bom povedala posameznemu učencu, da bo
lažje napredoval pri usvajanju
učne snovi. Prvi stik z matično
šolo v Radečah vzpostavimo
že v prvem razredu, saj hodimo skupaj na otroški abonma
v radeški kulturni dom. Na dan
ogleda predstave preživimo celoten dan na centralni šoli. Posebno doživetje je, ko gremo z
avtobusom s Svibnega v Radeče in nato skupaj malicamo v
veliki šolski jedilnici ter si skupaj z učenci ’velike šole’ ogle-

damo predstave. V eni izmed
gledaliških predstav za abonma zaigrajo tudi vsi učenci
naše podružnične šole. Vsako
leto gremo ’podružničarji’ in
’matičarji’ skupaj v šolo v naravi, izvedemo pa tudi skupen
športni dan na Svibnem. Teste
pišemo vedno isti dan in naloge so popolnoma enake kot na
radeški šoli. Ko nadaljujejo šolanje v petem razredu na cen-

šestletnika v svet črk in števil?
Proces učenja poteka popolnoma drugače kot pri sedemletniku. V prvem razredu je
sicer prisotna vzgojiteljica, a
sama sebe pogosto sprašujem,
če sem v pretirani želji po učenju dovolila Katarini uporabiti znanje, ki ga ima za ravnanje
s šestletnikom. Sem morda kot
storilnostno naravnana učiteljica vodila poučevanje po šol-

Jolanda Mohar
tralni šoli, jim prostori niso tuji,
v razredu imajo že nekaj prijateljev, njihovo znanje je enakovredno tistim, ki niso obiskovali podružnice. Učiteljski
zbor ima skupne konference,
isti dan govorilne ure za starše, enako roditeljske sestanke.
Vse je enako, le da smo mi na
drugi delovni lokaciji, pa manj
nas je, tako da hitreje prebrodimo kakšno težavo ali preskočimo oviro, ki se znajde na poti.
Vedno se najde rešitev in potem gremo z nasmehom v novo
jutro, nov dan.
Z uvedbo devetletne šole je
bilo mišljeno, da bo prvi razred most med vrtcem in
šolo, a praksa je drugačna učilnica je vse manj igralnica, zakaj?
Ko se je začela devetletka, je
v prvem razredu vse potekalo preko igre, ker nismo vedeli, kaj nas čaka v drugem. Naslednje leto je bilo že nekoliko
drugače, saj smo že vedeli, koliko znanja se pričakuje v drugem razredu in igre je bilo malenkost manj. Potem je svoj
lonček pristavilo še ministrstvo za šolstvo, ki je pripravilo nov učni načrt, v prvi razred
so dali spoznavanje velikih tiskanih črk in računanje do 20.
Črke se pišejo sede, črk otrok
ne more pisati, če nima grafomotorike, to ni isto kot igra v
peskovniku. Sprašujem se tudi,
ali smo bili učitelji dovolj izobraženi, kako preko igre voditi

sko in posledično za otroke izbirala za njihovo starost manj
ustrezno pot? Zgodil pa se je še
en premik, in sicer so v marsikateri šoli strokovne sodelavke
v prvem razredu več ali manj
učiteljice razrednega pouka in
tako mehak prehod iz vrtca v
šolo počasi bledi.

Mislim, da bi morali ohraniti
nekdanjo malo šolo, le drobne spremembe bi bilo potrebno vnesti vanjo. Vrtec je igralnica, kar šola ni - šola je šola.
Otrokom smo prehitro vzeli
igro. So generacije, ki zmorejo
in so generacije, ki ne zmorejo. Na to vpliva tudi starost otrok. Nekateri so januarski ali
februarski in so ob vstopu v
šolo stari šest let, eni dopolnijo
šest let decembra, kar pomeni,
da pridejo v šolo kot petletniki. Razlike v socialni in čustveni zrelosti so ogromne. Sama
prilagodim šolsko uro in učim
tisto, kar vem, da v danem trenutku zmorejo. Tega sem se naučila skozi več kot dvajsetletno
poučevanje in ker sprejemam
življenje takšno, kot je - v njem
so bistri in malo manj bistri otroci, a vsi potrebujejo prijazno
in spodbudno besedo, razumevanje, spoštovanje in ljubezen.

Kaj menite o uvedbi obveznega učenja tujega jezika
v 1. razredu, bo to škodovalo opismenjevanju v maternem jeziku?
Otroci se z angleščino srečuje-

jo na vsakem koraku, imajo risanke z angleško govorečimi
osebami, imajo ’pametne telefone’ in tudi, ko se igrajo, slišijo besede v tujem jeziku, tako
da jim angleščina sploh ni tuja,
zato razmišljam, če potrebujejo tistih 45 minut, da jih nekdo
preko igre sistematično uči ta
tuj jezik. Sama bi jim raje dala
kakšno uro športne vzgoje več,
da bi se več gibali. V šoli večino
časa sedijo, doma potem sedijo
za zvezki in knjigami, pa za računalnikom in televizijo. Prvošolci naj bi po novem imeli dve
uri angleščine na teden, kar
je po mojem mnenju preveč.
Mi imamo sicer odlično učiteljico, ki angleščino poučuje v
prvem razredu že tri leta, zato
ker imamo kombiniran oddelek. Kljub temu se veliko gibamo in če je le možno, to počnemo na svežem zraku. Ali bo
to škodovalo opismenjevanju v
slovenskem jeziku, zaenkrat še
ne moremo vedeti.

Trenutno je aktualen nacionalni preizkus znanja (NPZ),
ki naj bi se pričel že v 3. razredu. Menite, da je to potrebno?
Sem proti. Mislim, da je vsak
učitelj dovolj odgovoren do
svojih učenk in učencev, da ve,
da jih ne uči samo za oceno.
Z nacionalnim preverjanjem
znanja ne stremimo k znanju, pač pa k dobrim rezultatom pisnih nalog, ker je to tudi
neke vrste ocena učiteljevega
dela, koliko je naučil. Ko so nas
pred leti izobraževali za NPZ v
prvem triletju, so nam predstavili tipe nalog, ki naj bi jih urili. Kasneje so naloge res vsebovale enake tipe nalog. Učitelj, ki
je bil na izobraževanju in je z
učenci pridno treniral, je bil z
rezultati zelo zadovoljen. Kako
kvalitetno pa je bilo učenčevo
širše znanje, je vprašanje. Govorni del se mi sicer ne zdi napačen, ampak pisna naloga s
snovjo čez celo šolsko leto, ki
jo mora otrok v tretjem razredu rešiti v 45 minutah, se mi
zdi nesmiselna. Eni imajo koncentracijo, drugi manj. Gre za
stran vržen denar, saj ne vem,
komu in čemu služijo rezultati.
Nekateri starši se odločajo
za šolanje otrok na domu, je
to dobra odločitev?
Sprejmem, če mislijo, da je
tako dobro. Sama kot učiteljica bi svojega otroka znala naučiti učno snov, a sobivanja s
sošolci, kako biti glavni med
igro ali zadnji v igri, mu kot
mama teh izkušenj ne morem
dati. Takšni otroci nimajo tistega, kar ima skupina - veščino
sobivanja, socializacije. Znanje
mu kot starš lahko daš, danes
je tako ali tako že skoraj vse na
internetu, a pristnega stika s
sovrstniki v takem primeru ne
dobiš. Tudi če kot otrok potuješ s starši, je odlično, vidiš cel
svet, samo v tem svetu si videl
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»Čas, da naredite nekaj zase«
STUDENEC - 26. avgusta je pod velikim šotorom, postavljenim v bližini tukajšnjega gasilskega doma, potekalo 13. srečanje Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavja. Tokratna gostiteljica je bila občina
Kostanjevica na Krki, slavnostni govornik pa kostanjeviški župan Ladko Petretič.
»Čas aktivne zaposlitve,
spoštovane in spoštovani, je
za vami in vsi ste s svojim delom doprinesli k dobrobiti kraja, občine in ne nazadnje tudi
države, v kateri živimo, zato
je za vas nastopil čas zasluženega oddiha; čas, ko morate še kljub številnim obvezno-

Slavnostni govornik Ladko
Petretič
stim nekaj narediti zase,« je
nagovoril na Studencu okoli
700 upokojenk in upokojencev iz 13 upokojenskih društev iz štirih posavskih občin (brežiške, sevniške, krške
in kostanjeviške) osrednji govornik, kostanjeviški župan
Ladko Petretič. »Od kvalitete
vašega življenja je odvisna kvaliteta življenja vseh generacij,«
je poudarila krška podžupanja
Ana Somrak. Vsakoletno sre-

stvari, nisi se družil s sovrstniki, ni bilo stika s prijatelji v domačem peskovniku. Če te interakcije otrok ne razvije, kako je
lahko potem dober sodelavec?
Ne zna biti, čeprav bi si želel. To
so kasneje čisti individualisti.

Šola na vasi, prednosti in pomanjkljivosti ...
Na vasi je lepo, ljudje so še
pripravljeni pomagati drug
drugemu, šola pa je njihovo
srce. V šolski stavbi na Svibnem, ki stoji že več kot sto let,
so njihovi otroci, hčere in sinovi, vnuki. Starši in stari starši, starejši bratje in sestre jih
vedno pridejo s ponosom pogledat, ko nastopajo pri folklorni, plesni ali gledališki skupini.
Otroci so srečni, razposajeni,
igrivi, nasmejani … Lepo nam
je skupaj, čeprav kdaj pa kdaj
pridrvijo tudi temni oblaki, a
za njimi vedno posije sonce.
Pouk pa poteka tako, kot sem
že opisala v enem izmed gornjih vprašanj.
Kakšna je vloga Društva učiteljev podružničnih šol, kjer
ste podpredsednica?
Društvo deluje dobrih 17 let in
zelo pomembna je njegova vloga pri ohranjanju podružničnih
šol, pomaga pa tudi pri izobraževanju učiteljev, ki poučujejo
v kombiniranem oddelku. Poučevanje v takšni šoli ima svoje posebnosti in pomembno
je vedeti, kako čim bolj kakovostno izpeljati učno uro, da
šolarji osvojijo vsa zahtevana
znanja. Pozorno sledimo tudi
vsem spremembam in vsako

Tradicionalno srečanje posavskih upokojenk in upokojencev
je potekalo v prijetnem in sproščenem druženju.
čanje posavskih upokojenk in določenim zadevam,« je meupokojencev je sevniški župan nil predsednik Zveze društev
Srečko Ocvirk označil kot en- upokojencev Slovenije (ZDUS)
kratno doživetje, brežiški žu- Janez Sušnik ter poudaril popan Ivan Molan pa je vsem za- men odpiranja novih delovnih
želel lep dan in veliko zdravja. mest ter nadaljnji razvoj go»Smo aktivni in ustvarjalni spodarstva, saj so od tega odljudje v tretjem življenjskem visne tudi pokojnine.
obdobju, čeprav ni vse rožnato. Med nami so tudi upoko- Nekaj prijaznih besed je najenci, ki živijo na robu preži- menila dobro razpoloženi
vetja, česar si naša družba ne družbi tudi vodja projekta Stabi smela dovoliti. Marsičemu rejši za starejše pri ZDUS Rožsmo se odrekali, zato si želi- ca Šonc, ki se je zahvalila vsem
mo dostojanstvenega življenja prostovoljkam in prostovoljter da bi bilo naše minulo delo cem v omenjenem projektu.
cenjeno in nagrajeno,« je dejal Evropski parlament je prepozpredsednik Pokrajinske zveze nal pomembnost tega projekdruštev upokojencev Posavja ta, ki ga vodijo v ZDUS vse od
Jožef Žnidarič. »Ni več časa, leta 2004, ter mu v letošnjem
da se umikamo in uklonimo juniju namenil posebno nagra-

leto imamo dvodnevni strokovni posvet, ki nas izobražuje, utrjuje naše stike in nas
povezuje. Letošnji posvet učiteljev podružničnih šol je potekal v deželi Ostrovrharjev in
prinesel je mnogo pozitivnih
izkušenj. Veseli me, da se je
srečanja udeležil Mitja Bervar,
predsednik Državnega sveta, ki
je obiskoval šolo na Svibnem.
Tisti, ki so kadar koli obiskovali podružnično šolo, vedo, kako
pomembna je za kraj in za življenje v njem. V zadnjem času
se tudi vedno več mladih družin vrača v ta hribovitejši del
radeške občine, kar pomeni,
da bo šola imela v prihodnosti
mladino. Dogaja se celo, da se
k nam vozijo učenci iz Radeč in
Vrhovega.
Kaj je učiteljeva največja nagrada?
To, da te učenka, učenec, ko
odraste, prepozna na cesti, se
ne obrne stran, ker si mu morda v času šolanja nehote storil
kakšno krivico. Lepo je videti
nekdanje šolarke in šolarje, ki
se vračajo na šolo kot starši. To
pomeni, da ti zaupajo, da verjamejo v tvoje dobro in pošteno
delo. Nekoč, ko sem šla na bazen po sina, je k meni pritekel
trinajstletni fant in me poklical
'učiteljica', me v istem trenutku močno objel in glavo položil na moja ramena. Presenečena sem pogledala fantiča,
s katerim je bila vsaka šolska
ura drugačna zgodba. Ni mu
bilo lahko, a razumela sva se,
saj sva postavila jasna pravila,
ki sva se jih oba trudila drža-

ti. Tega objema ne bom nikoli
pozabila. To je najlepša nagrada, to je priznanje za vse tisto,
kar si v času šolanja vložil vanje, da odrastejo v samozavestne, odločne in odgovorne posameznike.

Ob občinskem prazniku boste prejeli najvišje občinsko
priznanje, zlatnik Občine
Radeče, kaj vam to pomeni?
To je zame veliko presenečenje.
Ko so me poklicali na matično
šolo, sem mislila, da moram na
zagovor k ravnateljici, niti pomislila nisem, da mi pripravljajo kaj takega, da me želijo predlagati za občinsko priznanje.
Sodelavke so me prijetno presenetile z zbranim gradivom iz
mojega celotnega obdobja učiteljevanja na Svibnem, vse so
zbrale, za več kot dvajset let nazaj, od slik za vsak nastop do
pisnih zapiskov. Za obuditev
spominov, kaj vse sem počela, bodo poskrbeli z obrazložitvijo na osrednji proslavi. Hvaležna sem, a tudi po prejetem
priznanju bom delala naprej
tako, kot sem vajena - še naprej
bom imela rada ljudi, jih sprejemale takšne, kot so, še naprej bom delovala povezovalno
in pozitivno.

Je nagrada tudi to, da živite
v Radečah?
Da. To je kraj mojega otroštva,
mladosti, neštetih spominov.
Sem ponosna na kraj, ki se je
razvil ob izlivu Sopote v Savo
in ki na nek način povezuje
Posavje ter Zasavje z osrednjo
Slovenijo, Štajersko, Dolenjsko,

do z nazivom Državljan Evrope 2017. Zbrane sta nagovorila
še direktorica izolskega hotela
Delfin, kjer upokojenci radi letujejo, Nina Golob in predsednik upokojencev iz hrvaškega
Brdovca Željko Gašperinčić,
ki se je potrudil in spregovoril v slovenskem jeziku. »Občina Brdovec meji na Sotli z občino Brežice, aktivnih imamo
1950 članov in mnogi med njimi so penzijo zaslužili v Sloveniji, tako kot sem si jo tudi sam.
Marsikdo med vami me verjetno pozna, sem geodet in na
marsikateri parceli sem ’glihal’ z vami in vašimi sosedi,
kam postaviti mejnik. Sem počaščen, da sem lahko danes z
vami,« je dejal Gašperinčić in
z izrečenimi besedami privabil dodaten nasmeh na obraze
zadovoljnih poslušalk in poslušalcev.
Srečanje, ki ga je povezovala
Melita Skušek, so popestrili učenci in učenke OŠ Jožeta
Gorjupa Kostanjevica na Krki
z mentorico Mojco Jevšnik
ter pevke Društva podeželskih
žena Kostanjevica na Krki. Za
prijetno nadaljevanje popoldneva sta poskrbela Gostilna
Janc in narodnozabavni ansambel Franca Ocvirka.

Smilja Radi
Koroško. Tukaj je še zelo močno prisoten ’lokal patriotizem’,
kar pomeni, da si ali pa nisi Radečan. Nekdo lahko živi v našem kraju že desetletja, a za
nas bo priseljenec, s katerim
imamo odlične odnose, a kljub
vsemu ni ’naš’. Mislim pa, da se
podobna zgodba odvija tudi v
drugih krajih.

Kje vidite dodatne priložnosti za razvoj svojega domačega kraja?
Rada imam Radeče in rada vidim, da se imamo v Radečah
lepo. Lepo je zaživela zgodba
Savusa, rečnega boga, ki naj bi
živel v globini Save, tudi splavarjenje je del turistične ponudbe, o radeških ribičih je
vedno več slišati, pa o marlji-
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Addiko Bank express v Krškem
KRŠKO - S prvim septembrskim dnem so v Krški Qlandii uradno odprli poslovalnico drugačnega formata Addiko Bank
express, kjer lahko stranke storitve opravijo kar same, del
poslovalnice pa je klasična poslovalnica.

Ani Nuša Masnik, direktorica Doma starejših občanov Krško,
in Matej Falatov, predsednik uprave Addiko Bank d.d., ob predaji donacije (foto: Boštjan Colarič)
Po uspehu poslovalnice Addiko Bank express v ljubljanskem
BTC-ju so odprli podobno poslovalnico tudi v Krškem. Nova poslovalnica združuje elemente tradicionalne bančne poslovalnice ter nove sodobne digitalne poslovalnice. Stranke bodo do poslovalnice dostopale lažje in hitreje. Fizične osebe lahko v novi
poslovalnici opravijo vse storitve kot v ostalih poslovalnicah, v
»digitalnem« delu poslovalnice pa najbolj pogosto uporabljene
storitve opravljajo kar same. Tako lahko npr. sklenejo HIP kredit do višine 5.000 evrov ali Express kredit do višine 35.000
evrov, v nekaj minutah pa lahko razpolagajo z gotovino do višine 5.000 evrov. Na t. i. pametnem bankomatu lahko opravijo hitre transakcije, uporabljajo pa ga lahko tudi podjetniki za
gotovinske pologe. Prednost tega bankomata je, da je polog na
računu stranke poknjižen takoj. Strankam so na voljo tudi svetovalci za vso pomoč in vprašanja. Poslovalnica posluje od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro ter med 13. in 16.30 uro, ob
sobotah pa med 9. in 12. uro. Pametni bankomat je strankam
na voljo od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro ter v nedeljo med 7.30 in 13. uro.
Kot znak pomembnosti dobrega sodelovanja z lokalno
skupnostjo je banka donirala 2.000 evrov Domu starejših občanov Krško, in sicer z namenoma nakupa medicinskega pripomočka defibrilatorja. 
B. K.
vih čebelarjih. Marsikaj imamo, a še so rezerve. Ena izmed
zgodb je Kum, zasavski Triglav.
Pot nanj imamo tako s Svibnega kot iz Radeč, a te poti nihče
nikoli ne omeni.
Kaj pa Starograjska ulica v
centru Radeč?
V njej je nekaj zanimivih stavb,
a njihov videz ni ravno všečen. Mogoče bi se dala dobiti
sredstva iz kakšnega evropskega projekta za njihovo obnovo,
morda bi ulico oživeli z malimi
obrtniki, ki bi jim lastniki oddali prostore. Ulico bi lahko oživeli tudi z manjšimi trgovinami, kakršne vidimo recimo v
stari Ljubljani ali v obmorskih
mestih. Krasno zgodbo bi lahko
naredili, kajti za temi starimi

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

pročelji se skrivajo zanimive
zgodbe, ki bi jim bilo potrebno vdahniti življenje. Možnosti je ogromno, a za to je potrebno želja, pogum in tudi znanje.
Hiše so prazne, propadajo, zato
mislim, da bi jih lastniki dali v
najem po primerni ceni, saj bi
s tem ohranili bivalne prostore.

Kateri moto vas vodi po križiščih življenja, da ohranjate
optimizem in vedrino?
Dovolim, da me življenje vodi.
Vse, kar pride nasproti, mi je
podarjeno. Če padem, se takoj
poberem. Vedno si prepevam
pesem, ki nekako opisuje moj
slog življenja: 'Življenje je lepo,
če ga živiš. Tako kot ponuja se
samo. In ne, da drugega želiš.'

Smilja Radi
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Najbolj odzivni v kostanjeviški,
najmanj v bistriški občini
POSAVJE – V Sloveniji se je v prvih šestih mesecih letošnjega leta vabilu v preventivni presejalni program Svit odzvalo 62,42 odstotkov vabljenih (moški in ženske v starosti od
50 do 74 let). V Posavju beležijo dobro odzivnost v kostanjeviški, radeški in sevniški občini, nižjo v krški in brežiški,
najslabšo pa v bistriški občini.
V prvem letošnjem polletju je bilo v program Svit povabljenih
157.645 oseb. Izjavo o sodelovanju je vrnilo 98.046 oseb, kar je
62,42 %, od tega so bile ženske 67,33-odstotno odzivne, moški
pa 57,24-odstotno. Med analiziranimi osebami je imelo 93,50 %
oseb negativni izvid, pozitivnega pa 6,5 %.
V Posavju je najvišjo odzivnost dosegla občina Kostanjevica na
Krki - 67,61 %, pri čemer so bili moški 59,34-odstotni, ženske
pa 76,47-odstotne. Dobra je tudi odzivnost v občini Radeče 66,29 % (moški 59,66 %, ženske 72,88 %). V občini Sevnica
so beležili 65,25-odstotno odzivnost (moški 56,67 %, ženske
73,63 %). Občina Krško je bila odzivna pod slovenskim povprečjem - 58,65 % (moški 52,80 %, ženske 64,68 %). Podobno sliko kaže občina Brežice, ki je dosegla 58,51-odstotno odzivnost
(moški 51,81 %, ženske 64,97 %). Daleč pod državnim povprečjem je občina Bistrica ob Sotli, kjer se je odzvala le polovica vabljenih (51,22 % moških in le 49,21 % žensk).
Rak na debelem črevesu in danki je v Sloveniji še vedno druga
najpogosteje odkrita oblika raka. Bolezen v začetni fazi nima očitnih in prepoznavnih znakov, ko se pojavijo težave, pa je že tako
napredovala, da je tudi zdravljenje manj uspešno. Program Svit
slovenskim državljanom, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno
zavarovanje, brezplačno omogoča odkrivanje te zahrbtne bolezni. Morebitno zdravljenje je lahko tako učinkovito, da se bolniku
kvaliteta življenja ohrani v enaki meri kakor pred odkrito boleznijo. Preventivni presejalni Program Svit je namenjen populaciji
oseb od 50 do 74 let ter temelji na zgodnjem odkrivanju in obravnavi predrakavih sprememb in raka debelega črevesa in danke z
uporabo testa na prikrito krvavitev v blatu. Povabljeni svoj vzorec blata lahko odvzamejo na domačem stranišču. Bistvo testiranja blata je iskanje morebitne prikrite in zelo majhne krvavitve
v blatu, ki je očem nevidna. Šele v primeru, ko je test pozitiven,
je potrebno opraviti kolonoskopijo. Če je test negativen, prejme
udeleženec vabilo ponovno čez dve leti.

Marija Hrvatin
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Za še boljše počutje mamic
BREŽICE - V sejni sobi upravne stavbe Splošne bolnišnice Brežice je 28. avgusta potekala slovesna predaja
donacije NLB ginekološko-porodnemu oddelku brežiške bolnišnice. Z 9.585 doniranimi evri bodo pristopili k ureditvi porodne sobe in sanitarnih prostorov.
Ček je direktorici SB Brežice
Anici Hribar izročila Alenka
Janžekovič Kavšek, direktorica NLB za Dolenjsko, Belo
krajino in Posavje. Sredstva
je NLB skupaj s svojimi strankami in športniki zbrala v dobrodelni akciji »Majhni koraki spreminjajo svet na bolje«.
Kot je poudarila Hribarjeva,
so z vodstvom omenjenega
oddelka sklenili, da vsa prejeta sredstva namenijo celoviti
prenovi porodne sobe, za katero imajo že dlje časa pripravljen projekt, vendar do njegove realizacije do sedaj še ni
prišlo, ker imajo precejšnje finančne težave kot ostale bolnišnice v Sloveniji. »Celovita
prenova porodne sobe poleg
posodobitve predvideva tudi
njeno povečanje, da bi v prihodnje lahko Posavke in porodnice iz drugih krajev rodile po želji tudi na alternativen
način,« je povedala direktorica
bolnišnice in dodala, da bodo
morali za udejanjenje alternativnih porodov v nadaljevanju
nakupiti še dodatno opremo,
zato bodo tudi v prihodnje
veseli vsakršne donacije. Donacija NLB sicer predstavlja
približno četrtino potrebnih
sredstev za izvedbo projek-

Slike so simbolične.

Pripravljeni na jesen!

www.eurogarden.si

EUROGARDEN d.o.o., Podsmreka 7b, 1356 Dobrova, Tel.: 01 24 25 135, PE Krško, tel.: 07 49 88 385
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ta prenove ginekološko-porodnega oddelka, katerega
ocenjena vrednost je 40 tisoč
evrov. Preostanek sredstev bo
zagotovila bolnišnica sama.

Po besedah predstojnice ginekološko-porodnega oddelka Nataše Kočnar, dr. med.,
spec. ginekologije in porodništva, bo prenova porodne
sobe omogočila še boljšo skrb
in udobnejše počutje za njihove uporabnice, novorojenčke
in družine ter še boljše varovanje zasebnosti, spoštovanje
individualnih potreb porodnic in alternativne porode.
Kočnarjeva je navedla še nekaj statističnih podatkov. Zadnji dan preteklega leta je bilo v
ginekološkem dispanzerju registriranih 6500 pacientk, lani
so v vseh njihovih ambulantah
opravili skoraj 14 tisoč pregledov. V lanskem letu je brežiška
porodnišnica zabeležila 509
porodov in 515 rojstev (259
dečkov in 256 deklic). V prihodnosti si želijo še ureditve
nadstandardnih sob, odprti
pa so tudi za skupno bivanje
mladih družin v bolnišničnem
okolju, ko bo to potrebno. »V
novih prostorih bomo dojenčku lažje zagotavljali tako telesno bližino mame in očeta kot
tudi umirjeno in neomejeno
telesno in čustveno povezanost matere, otroka in očeta
že v porodni sobi,« je še dejala Kočnarjeva. Shematski
načrt projekta prenove ginekološko-porodnega oddelka,
ki je bil izdelan že leta 2009,
je predstavil vodja tega projekta Rok Škvarč. Nova porodna soba bo večja in bo omogočala tri porodna mesta, k
temu bodo dodani še prostori
za pripravo nosečnice z umi-

Med predajo donacije: (z leve) Hribarjeva, Janžekovič Kavškova in Kočnarjeva
valnico ter poseben prostor
(filter) za očete oz. partnerje
in osebje. Na novo bo urejena
tudi kopalnica za invalide in
osebje. Direktorica bolnišnice Hribarjeva je po slavnostni
predaji donacije, ki sta ji prisostvovala tudi župan Ivan
Molan in direktor ZD Brežice
Miroslav Laktić, povabila prisotne na ogled prostorov ginekološko-porodniškega oddelka, prenovljeno porodno sobo
pa bodo javnosti razkazali čez
približno dva meseca.
MAMOGRAF BO KMALU V
BOLNIŠNICI

Hribarjeva, ki je novo funkcijo nastopila z julijem, je ob tej
priložnosti za naš časopis dejala, da se je morala ob svojem
prihodu najprej spoznati s celotnim sistemom, soočena je
bila s pripravo finančnega načrta in slabo finančno situacijo bolnišnice, spoznava kader
itd. Upa in načrtuje, da bodo
z začetkom septembra pričeli
z izvajanjem določenih notranjih ukrepov za racionalizacijo stroškov in s tem izboljšanje
finančne situacije bolnišnice.
O nujno potrebnem nakupu

sterilizatorja pravi: »Na srečo smo dva tedna nazaj s strani ministrstva dobili odobritev
sofinanciranja nakupa sterilizatorja, saj je obstoječi popolnoma dotrajan in se stalno kvari. Zdaj čakamo še na
ustrezen sklep o začetku postopka in objavo javnega naročila, da bi lahko sterilizator v
letošnjem letu pridobili.« Direktorica še dodaja, da je bila
za digitalni mamograf v juliju
podpisana pogodba za dobavo
in montažo naprave, tako da
računajo, da ga bodo dobili konec oktobra in bo pričel služiti
svojemu namenu. »V brežiški
bolnišnici imamo še nekaj
prostih možnosti za operacije kil in holecist, tako da se
lahko pacienti iz cele Slovenije septembra za tovrstne operacije prijavijo tudi k nam,« je
izpostavila in dodala, da bodo
za nadaljnje investicije, kot je
npr. ureditev dodatnih prostorov nad urgenco in s tem preselitev določenih oddelkov na
novo lokacijo, potrebna sofinancerska sredstva ministrstva, saj bolnišnica sama takih
investicij ne bo mogla izvesti.


Rok Retelj

Otroški bazar na brežiški tržnici
BREŽICE - Pod okriljem Komunale Brežice je 26. avgusta na brežiški tržnici potekal že 3. otroški bazar, ki so
se ga udeležili številni domačini.
»Na naši tržnici nam je uspelo pričarati prav poseben
utrip. Običajno mestno življenje smo prepletli s smehom in
z otroško živahnostjo,« je povedal direktor Javnega podjetja Komunala Brežice Aleksander Zupančič. »Tik pred
začetkom šole smo pomislili
na naše otroke, ki so za en dan
postali prodajalci. Na stojnicah
so si med seboj lahko izmenjali rabljene šolske potrebščine,
knjige in igrače. Vsak udeleženec bazarja, tudi tisti malo
starejši, je doma pobrskal po
omarah in s seboj prinesel
otroško obutev in oblačila ter
tudi kakšno uporabno otroško opremo, ki je ne potrebuje več – na primer vozičke, kolesa, avtosedeže … « poudari

Pester sobotni utrip na tržnici Brežice
Zupančič. Na brežiški komu- vimi ugankami.« Na dogodku,
nali so poskrbeli za pestro so- ki je bil namenjen vsem občabotno dopoldne: »V otroškem nom, so se tokrat predstavili
kotičku je bilo ves čas zabav- tudi lokalni ustvarjalci unikano, ob sproščenem druženju tnih izdelkov. Tako kot vsaso otroci na plano spustili vso ko soboto se je tudi tokrat na
svojo ustvarjalnost, saj so lah- tržnici odvila akcija Prinesi –
ko iz papirja izdelali hobotnice odnesi. Občani, ki dogodek že
ali pa so se odločili za barvanje dobro poznajo, so na stojnicah
pobarvank. Knjižničarka An- tokrat med drugim lahko našdreja iz Knjižnice Brežice pa li veliko oblačil, obutve, slik,
je otrokom prebirala pravlji- knjig in otroških stvari.
ce in jih kratkočasila z zanimi- 
Vir: Komunala Brežice
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Klopotec letos poje na Sremiču
KRŠKO, SREMIČ - V Društvu vinogradnikov Sremič so 25. avgusta že šestič postavili društveni klopotec, letos pri vinogradih družin Kovačič in Baš na Sremiču. Tradicionalnega dogodka se je udeležilo okoli 150
udeležencev, ki so jih ob društveni rujni kapljici pogostile članice Aktiva kmečkih žena Sremič.
Klopotec - gre še vedno za enega večjih v Sloveniji, saj njegove vetrnice, pripete na os lesenega ohišja, ki s pomočjo vetra
s kiji udarjajo ob desko, merijo v dolžino kar štiri metre so letos na Sremič prestavili z
lanskoletne lokacije na Libni,
saj ga v društvu leto za letom
selijo po petih lokacijah. Tako
bo prihodnjo jesen klopotal na
Kremenu, zatem v Kostanjku,
na Velikem Kamnu in Libni,
čez pet let pa ponovno na Sremiču. Kot je povedal Jože Kodela, predsednik DV Sremič,
naj bi klopotec postavljali na
lovrenčevo, a ker gre za dopustniško obdobje, so njegovo
postavitev prestavili okvirno
deset dni kasneje, da ji lahko
prisostvuje čim več članov in
članic ter njihovih družin, saj
gre za izredno priljubljen in iz
leto v leto bolj obiskan dogodek pred trgatvijo. Kar pove že
podatek, da se je prve postavitve klopotca udeležilo 40 članov in simpatizerjev društva,
letos pa že okoli 150. Sicer DV
Sremič trenutno šteje 130 članov, nadvse vzpodbudno pa je,
da se njihove vrste pomlajujejo. Še pred leti so člani šteli od
50 let dalje, sedaj pa imajo že
večje število mladih, je povedal Kodela, ki štejejo med 20
in 30 let: »V društvu delamo
skozi vse leto, prirejamo izobraževanja, strokovne ekskurzije, udeležujemo se sejmov in
prazničnih prireditev, denimo
Martinovega sejma na krški
obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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Letine za 50 litrov mošta
BISTRICA OB SOTLI - V društvu vinogradnikov in kletarjev
Šempeter so se na prvi septembrski večer veselili ob obilni vinogradniški beri na starih občinskih vinskih trtah na
pročelju občinske stavbe.

Zbrani berači z vinsko kraljico Bizeljskega Marijo Krivec

Dvig klopotca je pospremilo krepko prek sto članov in simpatizerjev sremiškega društva, pa
tudi glasba Ansambla Jožeta Škoberneta, ki je poskrbel za prešerno vzdušje v nadaljevanju
druženja pod Kovačičevim kozolcem, kjer so za razvajanje brbončič poskrbele članice AKŽ
Sremič.
tržnici ali prireditev ob občin- V aktivu se sicer ukvarjajo naj- gradniških območjih preko
skem prazniku, prazniku kra- več s peko, pogostitvami in so klopotca kot zaščitnega znajevne skupnosti in prireditev, v okolju že dodobra uveljav- ka vinogradov ponovno obuja
ki jih prirejajo kulturne usta- ljene in zaželene, dodaja Ko- in vse bolj uveljavlja, v sreminove ali društva. Po tem smo vačičeva: »Radi nas povabijo škem društvu pa je prerasel že
že dobro prepoznavni v oko- malo za dušo, malo pa za nji- v tradicionalno prireditev, ki je
lju, ljudje znajo ceniti domače hove 'lušte in gušte'. Trenutno namenjena v prvi vrsti sprošpijače in pečene dobrote, ki je aktivnih 34 članic, nekaj pa čenemu druženju pred trgatjih pripravijo v Aktivu kmeč- je tudi častnih članic, kot deni- vijo. Da je trgatev letos zelo
kih žena Sremič.«
mo 90-letna Anica Zupančič zgodaj oziroma so z njo mnogi
z Lok, ki je naša vzornica, ima pričeli že v začetku septembra,
Sremiški vinogradniki in čla- res zlate roke in srce, še ved- je dejal tudi predsednik Kodenice Aktiva kmečkih žena Sre- no rada kaj speče, nam marsi- la, ki pričakuje izredno kakomič namreč delajo z roko v kaj uporabnega pokaže, med- vosten letnik: »Gre za specifičroki ali, kot je dejala Marjana tem ko najmlajša članica, teh no, sušno in vroče leto, kot je
Kovačič, predsednica AKŽ, ob želimo pridobiti še več, šteje bilo denimo leto 2003. Pričakujemo vrhunsko kvaliteto, ne
pogostitvi s pogačami, več vr- 18 let.«
stami potic in drugimi dobglede na to, da je bilo spomlarotami, ki so jih spekle žene Postavitve klopotca se je tako di nekaj pozebe in na posamekmetice: »Ker so članice v več- kot vseh dosedanjih udeležil znih območjih tudi toče, kar pa
ji meri tudi same vinogradni- tudi evropski poslanec Franc si bodo vinogradniki prizadece, imajo rade to deželo, vinog- Bogovič, ki je poudaril, da gre vali popraviti pri kletarjenju.«
rade, delo in se rade družijo.« za lep dogodek, ki se po vino- 
Bojana Mavsar

Slavnostno trgatev so pod taktirko predsednika društva vinogradnikov Blaža Černelča ter v družbi vinske kraljice Bizeljskega Marije Krivec in podžupana Dušana Berkoviča opravili po
starem običaju: z lesenimi škafi, vedricami, kadmi, prešo, sodi - in
dobro voljo ob delu. Po opravljeni trgatvi so pod kozolcem pripravili prikaz stiskanja grozdja, najprej so dekleta grozdje tlačila z
nogami, sledilo je pretakanje v prešo ter iz škafa izpod preše v leseni sodček. Malico so beračem v jerbasu in košarah prinesle članice Društva kmetic Ajda, aktiva Bistrica ob Sotli. Z veselo pesmijo
je dogodek popestrila skupina pevk iz zbora La Vita ter trije muzikanti družine Dobrina. Ob trgatvi so se radostili še dolgo v večer.
Za nego občinskih vinskih trt šempetrsko vinogradniško društvo
skrbi že več kot poldrugo desetletje. V zadnji sezoni so bili skrbniki trt Urh Hohnjec, Dušan Planinc in Matej Kajba. Z letino so,
čeprav je vinogradnike prizadela že druga zaporedna spomladanska pozeba ter čez poletje sušno vreme, ponekod pa celo rahla
toča, zadovoljni, saj je grozdje s štirih trt laškega rizlinga, žametne črnine in sivega pinota dalo okrog 50 litrov mošta, sladkorna
stopnja je znašala 75 Oe. Nadaljnja kletarska opravila bodo potekala v kleti predsednika Černelča. Ko bo vino sorte rose dozorelo, ga bodo polnili v steklenice in jih namenili za občinska protokolarna darila. 
E. Šterlek

STROKOVNA IZVEDBA MANSARD Z VPIHOVANJEM
CELULOZE ALI Z MINERALNIMI IZOLACIJAMI.
NAJUGODNEJŠE RAZMERJE MED
KVALITETO IN CENO.

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 405 561

Addiko gotovinski kredit
Najhitrejši način
do 35.000 EUR
resnično obstaja!

Nova stanovanja na Vidmu
v centru Krškega
Velikost stanovanj
od 71 do 112 m2.
Cene stanovanj
s podzemnimi garažami
od 92.825 €
do 144. 702 € (z DDV).
Prodaja lastne nepremičnine.

Poslovalnica Addiko Bank express
Qlandia Krško, Cesta Krških Žrtev 141
07 371 90 71
addiko.si

SL-inženiring
SL -inženiring Boršt d.o.o.

www.sl-inzeniring.si / t.: 07 490 22 60 / info@sl-inzeniring.si
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Z Malkovca v Čehnarjevo dolino
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Klopotčeva pesem pri Ručmanu
KAMENŠKO - V Društvu vinogradnikov Šentjanž so 25. avgusta šesto leto zapored postavili društveni klopotec v vinogradu svojega člana, ki je na Tednu cvička dosegel najvišjo oceno. Letos je bil to 26-letni Boš
tjan Ručman, ki je v lanskem letu uspešno zaključil tudi študij strojništva.
selila tudi prihoda letošnje, že
19. cvičkove princese Dragice
Ribič iz Mirne Peči.

Kulturni program v Čehnarjevi dolini
MALKOVEC - 29. julija je Krajevna organizacija zveze borcev za
vrednote NOB Tržišče pripravila tradicionalni pohod z Malkovca v Čehnarjevo dolino. Zbrali smo se pri spomeniku žrtvam fašizma na Malkovcu, kjer sta nas nagovorila Vladka Blas in predsednik Zveze ZB za vrednote NOB Tit Turnšek. Nato nas je naš
vsakoletni vodič Jože Strupih vodil na Slančji Vrh, kjer smo na
pokopališču prižgali svečke na grobu žrtev, ki so bile 2. avgusta
1942 ustreljene na Malkovcu. Pri Kosovih smo se okrepčali z malico, potem pa po gozdnih poteh odšli na Krsinji Vrh, kjer smo
se ustavili pri podžupanu Janezu Kukcu, kateremu smo voščili za rojstni dan. Po kratkem postanku in okrepčilu smo pot nadaljevali v Čehnarjevo dolino, kjer smo imeli v prijetnem hladu daljši postanek s kulturnim programom, Janez Valant pa je
predstavil dogodke, ki so se na tem mestu odvijali v letu 1942.
Pohod smo zaključili pri Prijateljevi vili v Kompoljci, kjer smo
imeli krajšo komemoracijo in kulturni program ob 75. obletnici dogodkov, ko so italijanski okupatorji na tem mestu ustrelili
sedem ljudi. Ob spominski plošči in obeležju na zidu, kjer so še
danes vidni sledovi fašističnih krogel, smo postavili informativno tablo, na kateri so opisani dogodki tistega usodnega dne. Pohod je kljub vročini in času dopustov lepo uspel. Kulturni program so pripravile recitatorki Jolanda Lenič in Jelka Robar ter
pevka Marjetka Popovska.

Alojz Povšič, foto: Tomaž Kužner

Na šestih poteh 150 pohodnikov
SEVNICA, LISCA - Planinsko društvo Lisca Sevnica je 26. avgusta organiziralo edinstveno športno in pohodno-rekreativno prireditev 3. Sevniški planinski maraton. Zanimiv izbor šestih raznolikih pohodnih poti, ki potekajo pretežno
po Sevniški planinski poti, in sončna sobota sta privabila
okoli 150 pohodnikov.

Zadnji petek v avgustu so člani DV Šentjanž postavili društveni klopotec v vinogradu družine Ručman v Kamenškem.
Društveni klopotec, ki ga je
šentjanškemu društvu vinogradnikov podarila Ruša
Kotnik z Breškega pri Šentjanžu, bo celotno jesen pel svojo pesem v vinogradu enega
mlajših, a zelo prizadevnih članov. »Pristnejši in podrobnejši
stik z vinogradom je Boštjanu
Ručmanu približal stari oče, ki
mu še vedno dá kakšen dragocen nasvet. Vinograd s 1500
trsi ni tako majhen, a mladi
vinogradnik pravi, da če delaš z veseljem, ni prav nič težko. Čeprav v njegovem hramu
prednjači cviček, pa ne manjkata niti dolenjsko belo in modra frankinja. V zadnjem času

se rad poigrava še s predelavo
zgodnje sorte rizvanca, iz katerega nastaja polsuho vino.
Poleg tega mu je na letošnjem
Tednu cvička uspelo doseči
enakovredno oceno kot kralju
cvička, kar se ne pripeti vsak
dan. Osvojil je veliko zlato medaljo in dosegel najvišjo oceno v kategoriji cviček , in sicer
16,37. Njegova zbirka medalj
pa se je povečala še za veliko zlato medaljo za dolenjsko
belo in za srebrno medaljo za
vino modra frankinja,« je mladega vinogradnika predstavljala moderatorka prijetnega
dogodka, 14. cvičkova princesa Vesna Perko, ki se je razve-

V prečudovitem vinorodnem
območju naselja Kamenško
v sevniški občini, kjer pogled
seže od Gorjancev in Kuma do
Lisce ter celo do Sljemena nad
Zagrebom, je nato sledila postavitev ter blagoslov klopotca, ki ga je opravil šentjanški
župnik Janez Cevec. Številne
zbrane so nagovorili: predsednica Društva vinogradnikov
Šentjanž Renata Kuhar, sevniški župan Srečko Ocvirk,
predsednica krajevne skup-

nosti Krmelj Slavica Mirt,
cvičkova princesa Dragica Ribič in vinogradnik Boštjan Ručman.

Za dobro razpoloženje pred
postavitvijo klopotca in po
njem, ko je sledil še družabni
del ob rdečem in belem vinu
ter domačih dobrotah, so skrbeli Šentjanški jurjevalci, ki so
hkrati tudi pevci Društva vinogradnikov Šentjanž, vsako
leto pa sodelujejo pri postavitvi društvenega klopotca, tako
da ta kmalu zapoje svojo veselo pesem ob igrivem vetru.

S. Radi

Regijsko srečanje članov SDS
BOŠTANJ - V Boštanju je 2. septembra
potekalo srečanje članov in članic SDS
Posavske regije, ki sta ga organizirala sevniški odbor stranke s predsednikom in poslancem v Državnem zboru
Tomažem Liscem in Regijska koordinacija SDS Posavje s predsednico
mag. Martino Prevejšek. Dogodek se
je pričel s sv. mašo za domovino, ki jo
je v boštanjski cerkvi daroval župnik
Fonzi Žibert, sledilo je kulturno druTomaž Lisec
žabno srečanje v kulturnem domu Boštanj. Srečanja sta se udeležila tudi brežiški župan Ivan Molan
ter dvakratni minister in predsednik brežiškega odbora mag.
Andrej Vizjak. Osrednji govornik na prireditvi je bil predsednik
SDS Janez Janša. 
Vir: SDS Posavje

Vabimo k vpisu v Osnovno šolo za odrasle
Vedno je čas, da končate osnovno šolo in pridobite nova znanja ter izkušnje.
Najhitrejšim na Gamsovi poti so zvečer podelili nagrade (foto: Ljubo Motore).
27 se jih je podalo na najdaljšo, skoraj 63 km dolgo Gamsovo
pot. Bolje pripravljeni so se udeležili 46 km dolge Maratonove
poti, večina pa je izbrala krajši, 29 km dolgo Ajdovsko pot ali 19
km dolgo Lisjakovo pot. Vse poti so vodile čez Lisco, najbolj priljubljeno izletniško in pohodniško točko v Posavju. Najmlajši so
se lahko preizkusili na 11 km dolgi Cicibanovi poti ali 6 km dolgi Škratkovi grajski poti, na katerih je potekal tudi zanimiv program z delavnicami, grajskimi igrami, letečo sokolarsko prestavo, animacijami …
Prireditev v osnovi ni bila tekmovalnega značaja, nagradili so le
najhitrejše na najdaljši Gamsovi poti z več kot 3.500 m, ki jo je
najhitreje, v času 7 ur in 43 minut, premagal Andrej Martinčič
iz Brestanice, drugi je bil lanski in predlanski zmagovalec Matej Mlakar iz Artič (8 ur in 29 minut), tretji pa Sevničan Danilo
Kunšek (9 ur in 5 minut). Le nekaj minut za tretjeuvrščenim je
na cilj prispela prva ženska Pia Peršič iz Krškega s časom 9 ur
in 17 minut, druga pa je bila Sevničanka Barbara Resnik s časom 11 ur in 10 minut. Nagrade najboljšim na Gamsovi poti je
v večernem delu podelil sevniški župan Srečko Ocvirk. Nagrade so podelili tudi najstarejšemu (Alojz Rupar) in najmlajšemu
(Tian Gregurić) udeležencu, najbolj številčni družini (družina
Jazbinšek), najbolj številčni ekipi (Komunala Sevnica), najtežjemu udeležencu (Aleš Gunstek) in najbolj izvirno oblečenem
udeležencu (Jernej Klinc). Posebna »zmagovalka« je bila 4-letna Neva Prosenik, ki je skupaj z družino prehodila celo Lisjakovo pot iz Sevnice na Lisco in nazaj. Kljub vročini je prireditev,
pri kateri je sodelovalo kar okoli 50 prostovoljcev PD Lisca Sevnica, glede na odzive udeležencev odlično uspela.


P. P./vir: ekipa SPM 2017

Morda so vam življenjske okoliščine preprečile,
da bi dokončali osnovno šolo. Še vedno imate
priložnost. Ljudska univerza Krško vpisuje v 8. in
9. razred Osnovne šole za odrasle. Metode in
oblike dela so prilagojene odraslim. Program je
načrtovan tako, da lahko v enem šolskem letu
končate dva razreda. Spričevalo o končani
osnovni šoli je enakovredno spričevalu rednih
osnovnih šol.
Osnovna šola za odrasle in mladostnike je namenjena vsem, ki iz različnih vzrokov niste
končali redne osnovne šole. Vpiše se lahko vsak, ki ima vsaj 15 let in je izpolnil osnovnošolsko
obveznost, vendar ni uspešno končal osnovnošolskega izobraževanja. Vpišejo se lahko tudi
odrasli, ki so končali osnovno šolo s prilagojenim programom.
Program osnovne šole za odrasle financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in
je za udeležence BREZPLAČEN!
INFORMATIVNI DAN: sreda, 13. 9. 2017, od 9.00 do 17.00 v prostorih Ljudske univerze
Krško, Dalmatinova ulica 6, Krško.
KONTAKT: 07 48 81 160, info@lukrsko.si, www.lukrsko.si.
Spremljajte nas na www.facebook.com/lukrsko

Stopite z nami na pot znanja! Vaša Ljudska univerza Krško
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Med gasilci jih je že tisoč
BREŽICE - Gasilska zveza Brežice (GZB) je letošnji dan gasilcev, tradicionalno osrednjo prireditev zveze,
društev ter gasilk in gasilcev, organizirala 1. septembra v dvorani MC Brežice, ki so jo napolnili predstavniki vseh 31 prostovoljnih gasilskih društev v brežiški občini.
Ker nobeno od štirih gasilskih
društev, ki so letos obeležila
90 let delovanja (PGD Globoko, PGD Rigonce, PGD Loče in
PGD Rakovec), ni organiziralo
prireditve širšega pomena, je
GZB ta dan organizirala posebej in še nekoliko bolj svečano.
Začelo se je s slovesnim prihodom praporščakov z gasilskimi prapori in pevsko točko
Vokalne skupine Aria iz Dobove, ki je poskrbela za kulturni
program prireditve. Predsednik GZB Mihael Boranič je
dejal, da je večina gasilske infrastrukture, vadbenih poligonov in ostalih dobrin v brežiški
občini nastala s prostovoljnim
delom, kar je vredno poudarka. Letošnji dan gasilcev je
bil posvečen tudi 62. obletnici GZB, ki danes vključuje 32
gasilskih društev, v katerih se
je število članov povzpelo do
številke 500. Društvene vrste
dopolnjuje več kot 200 žena
gasilk in blizu 300 gasilskih veteranov. Vsem stoji ob strani še
okoli 4500 podpornih članov,
simpatizerjev, kar je skoraj šestina vseh prebivalcev občine Brežice. »Še naprej se trudimo uresničiti geslo ’Gasilci
pripravljeni pomoči smo podnevi in ponoči’. Posledično smo
naša PGD organizirali in s tem
poskrbeli za njihovo ustrezno

Predstavnika PGD Rakovec in PGD Loče s plaketama
tehnično opremljenost. Danes
lahko rečem, da je le-ta zadovoljiva, četudi nenehno primanjkuje denarja. Sredstva, ki
jih dobivamo na podlagi podpisane tripartitne pogodbe,
poskušamo čim bolj oplemenititi ter usmerjati predvsem
v nakup in zamenjavo gasilske tehnike in zaščitne opreme,« je pojasnil. Med drugim
se je zahvalil tudi krajanom, ki
v okoljih, kjer delujejo gasilska
društva, prispevajo sredstva za
njihovo delovanje: »Marsikaterega vozila, motorne brizgalne, obnove ali izgradnje novega gasilskega doma ter nakupa
druge opreme brez njihovega
deleža ne bi bilo.« V GZB si želijo, da bi Gasilska zveza Slove-

nije (GZS) v bodoče omogočila
udeležbo večjega števila tečajnikov na izobraževanjih.

Navzoče sta nagovorila tudi
član upravnega odbora GZS in
predsednik regijskega sveta
Dolenjske regije Marjan Šmalc
ter »prvi gasilec v občini« župan Ivan Molan. Po Šmalčevih besedah bo v prihodnosti
zelo pomembno sodelovanje
med gasilskimi društvi, zvezo, lokalno skupnostjo in državo, opredeliti pa bo treba tudi
status gasilca, ko gre na posredovanje. GZS si bo prizadevala, da bo imela v prihodnosti
vsaka regija svoj vadbeni poligon za gasilce. Župan je dejal,
da si pred leti verjetno nihče

Želite preživeti svoj prosti čas
ustvarjalno in ob prijetnem
druženju?

Želite del svoje energije nameniti
izobraževanju in ostati umsko in
telesno aktivni?
Želite življenju dodati novo
vrednost s pridobljenim znanjem
in medsebojnim sodelovanjem?

Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili z »da«, Vas vabimo, da se pridružite
članicam in članom Društva Modra sova Univerza za tretje življenjsko
obdobje (UTŽO) Brežice.

UNIVERZA ZA TRETJE
DRUŠTVO MODRA SOVA UTŽO BREŽICE JE
ŽIVLJENJSKO
OBDOBJE
namenjeno izobraževanju
in razvoju starejših odraslih za osebno rast,

medgeneracijsko sodelovanje in dejavno državljanstvo. Vanjo se vključujejo
starejši odrasli, ki si želijo novih izzivov in priložnosti, novih znanj in spoznanj,
izražanja neuresničenih želja in talentov. Tako jim je omogočeno ustvarjalno
delovanje na različnih področjih, ki so zajeti v obliki krožkov, delavnic in
predavanj.

KAKO POTEKA ŠTUDIJSKO LETO?

UTŽO razvija izključno izobraževanje, ki ima obeležje študijskih dejavnosti.
Študij na UTŽO je usmerjen k doseganju akcijskih ciljev (razstave, raziskave,
prevodi, svetovanje, boljšanje lokalnega okolja, spodbujanje kulturne,
ekonomske in socialne dejavnosti v lokalnem okolju).
Enkrat tedensko oz. v dogovoru z mentorjem boste znanje lahko poglabljali v
študijskih krožkih, v majhnih skupinah.
Vabim Vas na našo spletno stran www.modrasova-utzo.si, kjer lahko bolj
podrobno spoznate naše delo, ter se morda vključite v aktivnosti društva.

ni mislil, da bodo tudi gasilci reševali begunsko krizo, pomagali zdravstveni ekipi, če ne
more priti do obolele osebe,
in podobno. »Dejansko je danes tako, da karkoli se zgodi,
najprej pomislimo na pomoč
gasilcev. Žal pa se država, ko je
treba urediti določene statuse,
ne spomni tako hitro na vas,« je
povedal gasilcem in dodal, da
ima občina Brežice posluh za
gasilstvo, kar dokazuje z vsakoletnim dodeljevanjem sredstev
iz proračuna. Ob tej priložnosti je dvema društvoma, ki v tem
letu obeležujeta 90 let delovanja, pa nista imeli posebne svečanosti ob jubileju, podelil plaketo Občine Brežice. V imenu
PGD Loče jo je prevzel Tonček
Katič, v imenu PGD Rakovec pa
Stanko Ogorevc.
Od povabljenih gostov so zbrane pozdravili in nagovorili poveljnik regije Posavje Gašper
Janežič, poveljnik Civilne zaščite občine Brežice Darko Ferlan, predstavnik GZ Šmarje
pri Jelšah Vincenc Cvetanovič ter v imenu gasilskih društev iz Samoborja, Zaprešića in
Brdovca Josip Gerjević. Povezovalka prireditve je bila Sara
Tomić, tudi članica VS Aria.


Rok Retelj

Popravek
V prejšnji številki časopisa smo v članku na str. 9 »Vseh želja
še niso uresničili« v podpisu pod fotografijo vodjo športnih
iger ob prazniku KS Dolenja vas Henrika Molana pomotoma preimenovali v Henrika Omerzuja, kot se piše znani
brežiški atletski trener. Obema se opravičujemo za neljubo
zamenjavo priimkov.

Ur.

TEČAJI V ŠTUDIJSKEM LETU 2017-2018
•
•
•

Šivanje (15 ur)
Tečaj 10-prstnega tipkanja (15 ur)
Uporaba pametnih telefonov in tablic (15 ur)

KROŽKI V ŠTUDIJSKEM LETU 2017-2018

Tuji jeziki na začetni stopnji:
• Angleški jezik; začetni in nadaljevalni
• Nemški jezik; začetni in nadaljevalni
• Italijanski jezik; začetni
• Francoski jezik; začetni
Splošno izobraževanje:
• Foto krožek (digitalna fotografija in računalniška obdelava)
• Zdravilna zelišča in začimbe v kulinariki in kozmetiki
• Permakulturno vrtnarjenje
• Rodoslovje in etnologija

CENA
Večina krožkov oz. tečajev je v obsegu 30 ur in znašajo 90 € (3 €/h).

Ob zadostnem številu prijav bomo organizirali
učenje NEMŠKEGA JEZIKA (začetni) in krožek Zdravilna zelišča …
v KS BIZELJSKO.
V PROGRAME BOMO VPISOVALI

Vsak četrtek do 5. 10. 2017, od 15. do 17. ure, oz. do zapolnitve posameznih
krožkov, v 3. nadstropju Doma upokojencev Brežice, Dobovska cesta 8.
Članarina za študijsko leto znaša za redne člane 15 € in za podporne člane 20 €.
S članstvom pridobite pravico do vpisa v programe in obveščanje o dogodkih.
Toplo povabljeni!

Kontaktna oseba: Lilijana Žiroš, predsednica društva | GSM: 041 79 13 79 | E-mail: drustvomodrasova@gmail.com | Spletna stran: www.modrasova-utzo.si
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PRAZNIK OBČINE RADEČE
Investicijski projekti v zadnjem letu
INVESTICIJE NA PODROČJU
ŠOLSKIH OBJEKTOV
Radeški šolski okoliš je v zadnjih
letih doživel popolno prenovo in
je lahko v čast tako kraju kot občini. Po izgradnji novega vrtca,
ureditvi kuhinje z jedilnico, obnovi igrišča, energetski sanaciji šole ter zamenjavi strešne kritine na starem delu šole smo v
času letošnjih poletnih počitnic
izvedli še obsežen projekt obnove sanitarnih vertikal in sani-

Obnovljene šolske sanitarije

tarij razredne stopnje v radeški
osnovni šoli. Sočasno s tem je
potekal tudi projekt sanacije
vrtca Biba Baja – urejena je bila
površina pred vhodom, obnovljeni so bili zunanji betoni oz. fasade, urejena je bila tudi notranja razsvetljava.
INVESTICIJE NA PODROČJU
CESTNE INFRASTRUKTURE
Številne večje investicije na drugih področjih so v zadnjih letih
narekovale zmanjšan obseg investiranja v cestno infrastrukturo, po sanaciji občinskih financ
pa smo se v zadnjem letu lotili obnove več cestnih odsekov,
katerih stanje je narekovalo izvedbo obnovitvenih del.
Konec aprila je zaradi deževja prišlo do usada brežine reke
Save na lokalni cesti Podkraj-Ra-

Spoštovane občanke in občani
občine Radeče!
Osmega septembra Občina Radeče praznuje svoj občinski praznik. Osmi september, ki sicer obeležuje tudi podelitev
mestnih pravic naselju Radeče, je v zgodovini naše občine prav poseben dan, saj
so se v prvih septembrskih dneh, še posebej pa na ta dan, leta 1945 po koncu
druge svetovne vojne domov vračali številni Radečani, ki so bili v času vojne pregnani s svojih domov, na tujem pa bili primorani spoznati vse krutosti življenja v
suženjstvu. Konec vojne in vrnitev na domačo grudo sta našim prednikom prinesla mir in svobodo, ob
negotovi prihodnosti pa predvsem upanje, da bo življenje nekoč
lažje, lepše in boljše.
Čeprav je življenje v teh norih časih, v katerih živimo, vse prej kot
enostavno, pa verjamem, da živimo življenje, o kakršnem so naši
predniki le sanjali. Tudi po njihovi zaslugi živimo v demokratični lastni državi, v kateri je svet na dosegu roke, živimo v mirnih
časih, v katerih naša življenja in življenja naših najdražjih niso
ogrožena, in živimo v deželi, ki se ponaša z izjemno naravo, čisto vodo in kakovostnim zrakom. Življenje resda ni nikoli popolno, vsak se spopada s takšnimi in drugačnimi tegobami, a tudi
na temeljih krvi in žuljev naših prednikov je življenje danes lepše
in boljše. Tudi zato je prav, da se vsaj enkrat na leto spomnimo
teh prvih septembrskih dni leta 1945, ko sta se svoboda in upanje s culo na rami vračala v naše kraje.
V duhu naših prednikov se na Občini Radeče vsakodnevno trudimo, da bi bilo življenje v teh krajih čim lepše, boljše in tudi lažje. To nikoli ni enostavno, saj so naše možnosti precej omejene,
vsekakor pa manjše od vaših želja in zahtev, a prepričan sem,
da delamo dobro, predvsem pa, da delamo v dobro naše lokalne skupnosti. To je naše osnovno vodilo in tega se striktno držimo, pri čemer pa se zavedamo, da dobro posameznika ni vedno
skladno z dobrom skupnosti, zato so – v dobro nas vseh – včasih potrebni tudi kompromisi.
Različne investicije in projekti, o katerih pišemo na tej strani, so
le del naših aktivnosti, saj naše delo na občini sicer zavzema še
številna druga področja, od delovanja društev, izobraževanja do
sociale. Na vseh teh področjih zgledno sodelujemo z vami, našimi
občani, saj se dobro zavedamo, da smo skupaj močnejši in boljši.
Tudi zato v prihodnost zrem z optimizmom in verjamem, da bo
življenje v naših krajih še lepše, boljše in tudi lažje.
Ob praznovanju občinskega praznika vsem občankam in občanom občine Radeče iskreno čestitam, posebne čestitke pa gredo
prejemnikom občinskih priznanj. Obenem vas vse skupaj vabim,
da se v čim večjem številu udeležujete prireditev v čast občinskemu prazniku.
Tomaž Režun
župan občine Radeče

deče, zaradi česar je bila zgrajena nova kamnita zložba z varovalno ograjo, preplastili smo
poškodovan del cestišča, dela
so bila uspešno zaključena konec julija. Občina Radeče je v sodelovanju s krajani Počakovega
v mesecu juniju izvedla posodobitev dela javne poti št. 842771
Jagnjenica–Počakovo, na odseku od domačije Vozelj do križišča proti domačiji Kmetič, prav
tako v mesecu juniju so potekala gradbena dela na cesti od
domačije Potrpin do domačije
Podlesnik v Zagradu. V mesecu
avgustu je bil saniran odsek ceste Brečko-Mavec na Prapretnem
v Vrhovem, ob koncu meseca se
je začela še sanacija odseka lokalne ceste Gabrce-Radeče št.
372321 na Močilnem pod lovsko kočo. V istem času je bil
celovito urejen tudi 120 metrov
dolg odsek javne poti št. 842131
Radeče-Prnovše, vključno z varovalno ograjo. V začetku septembra smo pristopili k sanaciji
dela javne poti št. 842601 Log-Gol. Kapela na Vrhovški gori, v
teh dneh pa se bodo pričela sanacijska dela na usadu na javni
poti št. 842801 Zajec–Klenovšek
na Vetrnem vrhu.
UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
Ob rednem vzdrževanju javnih
površin je Občina Radeče skupaj z JP Komunala Radeče v zadnjem letu pristopila tudi k projektoma urejanja avtobusnih
postajališč in stopnišč. Konec
lanskega leta je bila tako postavljena nova avtobusna nadstrešnica Komunala na Titovi
ulici, letos pa sta bili postavljeni še nadstrešnici Trg pred Jadranom v Radečah in Brioni pri
Jagnjenici.
Iz podobnih razlogov, vezanih
predvsem na varnost uporabnikov, smo se lotili tudi obnove
stopnišč na območju naselja Radeče – stopnišča pri šolski dvorani, stopnišč pri Zdravstvenem
domu Radeče ter stopnišča z ograjo med Ulico talcev in zaključkom Gledališke poti.
UREJANJE IN NADGRADNJA
SISTEMA JAVNE
RAZSVETLJAVE
V zadnjih nekaj letih so bili urejeni in nadgrajeni številni kra-

ki sistema javne razsvetljave na
območju občine Radeče. Z deli
na tem sistemu smo nadaljevali v mesecu avgustu, ko je JP
Komunala Radeče pričelo z obnovo in obsežno nadgradnjo
obstoječega kraka sistema javne razsvetljave na Svibnem. V
letošnjem letu je bil nadgrajen
tudi krak v naselju Krakovo, nujna investicijsko-vzdrževalna dela
so bila opravljena tudi v Ul. talcev in Ul. Milana Majcna.
UREJANJE MRLIŠKE VEŽICE
NA POKOPALIŠČU V
RADEČAH
Eden največjih projektov zadnjega leta je bil projekt urejanja mrliške vežice na pokopališču v Radečah. Na objektu so
bila že v lanskem letu izvede-

NAPOVED VEČJIH INVESTICIJ
V NASLEDNJEM LETU
Med večjimi projekti velja izpostaviti projekt izgradnje pločnika na državni cesti na Jagnjenici od mosta čez Sopoto pri jezu
do križišča na Brionih. V okviru
skupnega projekta z Direkcijo RS
za infrastrukturo bo v letih 2017
in 2018 poleg izgradnje pločnika in preplastitve celotnega cestišča urejena vsa cevna kanalizacija, urejena bo tudi nova javna
razsvetljava.
V pripravi je trenutno tudi projektna dokumentacija za ureditev območja pod šolskim gričem,
katerega izvedbo načrtujemo za
naslednje leto, z njim pa želimo
po eni strani učenkam in učen-

cem izboljšati dostop do šole v
smislu ureditve stopnišča in avtobusnega postajališča, po drugi strani pa prometno bolj funkcionalno urediti območje stičišč
med Ul. Milana Majcna, Ul. OF in
Potjo na stadion v smeri Krakovega ter zagotoviti dodatne parkirne prostore.
Za konec lahko omenimo še projekte, s katerimi smo kandidirali za evropska sredstva iz naslova
instrumenta CLLD. Občina Radeče je vodilni partner ali partner
v več projektih, ki so na prvi stopnji že potrjeni, pred pričetkom
izvajanja pa jih mora dokončno
potrditi še Agencija za kmetijske
trge in razvoj podeželja. Izvajanje
je v primeru dokončne potrditve
predvideno za leti 2018 in 2019.

Prireditve ob občinskem prazniku
Četrtek, 7. 9. 2017,
• ob 19.00 v razstavnem prostoru v Domu kulture: Otvoritev
razstave del likovne kolonije »Pomniki preteklosti«
Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

Mrliška vežica
na najbolj nujna investicijsko-vzdrževalna dela, v začetku letošnjega leta smo pristopili še k
urejanju prostorov mrliških vežic
in prostorov za svojce z izvedbo
notranjega hodnika, s čimer se
je močno izboljšala funkcionalnost objekta.
INVESTICIJE NA PODROČJU
GASILSTVA IN ZDRAVSTVA
PGD Vrhovo je v avgustu tudi
uradno prejelo v uporabo novo
gasilsko vozilo za prevoz moštva,
v prostorih PGD Radeče je bila
v začetku leta namenu predana
nova komandna soba, ki se bo
lahko uporabljala tudi kot štabno mesto Gasilske zveze Radeče
ali Civilne zaščite Radeče, predsednikom vsem štirih prostovoljnih gasilskih društev pa so bili s
strani Občine Radeče predani
nahrbtniki z opremo za nudenje prve pomoči.
Tudi v letošnjem letu je Občina
Radeče uspešno kandidirala na
razpisu za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene
dejavnosti in ZD Radeče zagotovila sredstva za nakup dveh zunanjih avtomatskih defibrilatorjev in radijskih terminalov.

Petek, 8. 9. 2017,
• ob 09.00 na balinišču v Radečah:
Spominski turnir v balinanju
Organizator: Društvo upokojencev Radeče
• ob 18.00 v Domu kulture Radeče: Slavnostna seja Občinskega
sveta Občine Radeče s podelitvijo priznanj
Organizator: Občina Radeče, KTRC Radeče, HD Radeče
Sobota, 9. 9. 2017,
• ob 08.00 odhod avtobusa iz ŽP Radeče v Zagrad:
Tradicionalni pohod na Nebeško goro
Organizator: Planinsko društvo Radeče
• ob 10.00 v Ribiškem domu Radeče:
Predavanje Jožeta Praha – Slovenski gozdovi
Organizator: Hortikulturno društvo Radeče
• ob 17.00 v športni dvorani v Radečah:
Tradicionalni rokometni turnir
Organizator: Rokometni klub Radeče papir nova
• ob 18.00 na dvorišču pri PŠ na Svibnem:
Anina pesem in Večer pod lipo s Slovenskim oktetom
Organizator: DKŽ Arnika, Ljudski pevci Svibno
Nedelja, 10. 9. 2017,
• ob 09.00 na dvorišču pri PŠ na Svibnem:
Predstavitev in predaja defibrilatorja v uporabo
Organizator: KO Rdečega križa Svibno
• ob 10.00 na asfaltnem igrišču na Jagnjenici:
Malonogometni turnir Marjanov memorial 2017
Organizator: Telesno kulturno društvo Jagnjenica
• ob 17.00 v Prosvetnem domu v Vrhovem:
Kozolci nekoč in danes
Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo,
Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče
Torek, 12. 9. 2017,
• ob 09.00 na balinišču v Radečah:
Balinarski turnir za ženske »Pokal prijateljstva«
Organizator: Društvo upokojencev Radeče
Sreda, 13. 9. 2017,
• ob 15.30 v Zagradu: Otvoritev obnovljenega cestnega odseka
od domačije Potrpin do domačije Podlesnik v Zagradu
Organizator: Občina Radeče, Krajevna skupnost Svibno
• ob 17.00 na Svibnem:
Predaja javne razsvetljave Svibno v uporabo
Organizator: Občina Radeče, Krajevna skupnost Svibno

Razsvetljava Svibno
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60 let Ribiške družine Radeče
RADEČE - 18. avgusta je Ribiška družina (RD) Radeče, katere letnica ustanovitve sega v leto 1957, s slovesnostjo v Domu kulture obeležila šest desetletij delovanja. Radeški ribiči se ponašajo z ribiškim domom,
svojo ribogojnico in eno najlepših ribiških stez v Evropi.

Župan je ob jubileju ribiške družine podaril njenemu predsedniku sliko z motivom ene najlepših ribiških tras v Evropi.
stično zaključil, da so nove priložnosti tudi v širitvi ribiškega
turizma, dolino potoka Sopota
pa je označil za »neizbrušen diamant«.

Tudi predsednik Ribiške zveze Slovenije (RSZ) dr. Miroslav Žaberl je opomnil na stanje rek in potokov, ki je zaradi
»nespametnih človekovih posegov v naravo« drugačno, kot
je bilo pred dobrega pol stoletja. Pohvalil je delovanje radeške ribiške družine, ki ima v
svoji sredini tudi izjemne ribiče, ter podelil RD Radeče jubilejno listino ob 60-letnici.
Prizadevnost domačega ribiškega društva ter njihovo željo po napredku in razvoju je
pohvalil župan Tomaž Režun
ter ob tem zagotovil, da bo lokalna skupnost tudi v bodoče
podpirala programe, ki so se

pokazali za uspešne in učinkovite. Poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Matjaž
Han je izrazil ponos, da je radeško ribištvo postavilo ime
Radeč, Posavja in Slovenije na
svetovni zemljevid.

Posebno svečanost je dogodku
dodala še podelitev priznanj
posameznicam in posameznikom. Priznanje RD Radeče je
njen predsednik Branko Zelič
podelil Ibrahimu Džombiču,
Igorju Medvešku, Jozu Perkoviču, Ivanu Rotarju, Francu
Terglavu, Petru Wetzu, Nuški
Sluga, Anici Kolander, Ivanki
Mesec in Tjaši Mladovan. Posebna priznanja RD Radeče so

prejeli Ferdo Barachini, Anton Zimšek, Franc Klanšek,
Zdenko Mladovan, Kristina
Cerar, Jernej Ambrožič, Tina
Pikelj, Robert Makuc, Rudi
Centrih, ekipa ribogojcev do
leta 2016, ki jo sestavljajo Vinko Mesec, Drago Čeč in Jernej
Pikelj ter Ribiška zveza Slovenije. Dr. Žaberl je v imenu RZS
podelil znak Mladi ribič Urški
Žonta, red za ribiške zasluge 3.
stopnje Igorju Troštu in Vilmi
Mervič, red za ribiške zasluge
2. stopnje Zoranu Podlesniku, znak za ribiške zasluge na
predlog RD Radeče pa občinama Sevnica in Radeče ter Matjažu Hanu. Franc Jug, ki je
član radeške ribiške družine že
50 let, je postal častni član domače ribiške družine, predsednik omenjene družine Branko
Zelič pa je prejel plaketo Ivana
Franketa, nestorja slovenskega ribištva.
Zbrane na prireditvi, ki jo je
povezovala Vesna Močilar, so
s pevskim nastopom obogatili člani vokalne skupina Jarica.
Po prireditvi se je nadaljevalo družabno srečanje pri ribiškem domu na Hotemežu, v
katerem so pred časom uredili
tudi 12 postelj za namen širitve
ribiškega turizma.

Smilja Radi

www.muﬂon.si

Šolska pot 5, 1433 RADEČE
Tel.: (03) 56 87 004, 56 88 138
E-pošta: gs.lasko-radece@guest.arnes.si
Splet: www.gsradece.si

V torek, 29. avgusta, je bil pri županu sprejem članov Karate kluba
Radeče, po prejetih odličjih na zadnjih večjih tekmovanjih: na svetovnem mladinskem Savate prvenstvu v disciplini Savate Assault v
Varaždinskih Toplicah na Hrvaškem, ki se je odvijalo 14. in 15. julija
ter na odprtem karate tekmovanju KIMON OPEN 2017, ki je v Ljubljani potekalo 2. aprila. Po županovem uvodnem nagovoru in čestitki se je predsednik kluba Aljoša Kramar zahvalil za odlično sodelovanje in podporo občine.
Na svetovnem mladinskem Savate prvenstvu v disciplini Savate
Assault v Varaždinskih Toplicah so radeški karateisti dosegli najvišje klubske uspehe do sedaj, in sicer je Urška Lamovšek osvojila 6.
mesto v kategoriji do 52 kg, David Trošt prav tako 6. mesto v kategoriji do 70 kg, za veliko veselje pa je poskrbel David Hren, ki je osvojil bronasto medaljo in tretje mesto na svetovni Savate lestvici v
kategoriji do 75 kg.
O dobrih rezultatih kluba je večkrat slišati, eden pomembnejših in
izjemno uspešnih tekmovanj v pretekli sezoni pa je bilo tudi odprto
karate tekmovanje KIMON OPEN 2017, kjer je Karate klub Radeče
z dvajsetimi tekmovalci v konkurenci 15-ih karate klubov iz Slovenije ter skupno 155 tekmovalcev doseglo 10 prvih mest, 10 drugih
mest in 10 tretjih mest. Župan je predsedniku društva Aljoši Kramarju podelil fotografijo kot spomin na KIMON OPEN 2017, na katerem
so tudi kot klub osvojili 1. mesto! Vseh dvajset tekmovalcev, ki so
prispevali k skupni zmagi, je župan obdaril z drobno pozornostjo. K
rezultatom veliko doprinese tudi strokovno delo trenerjev in spremljevalcev, zato se je župan zahvalil tudi Blažki Lamovšek, Urški Lamovšek in Ernestu Kramarju.

www.radecepapir.si

Občinski praznik je dogodek, posvečen druženju,
razvoju in ustvarjalnosti kraja,
k čemur prispevamo tudi mi
z glasbenimi in plesnimi dejavnostmi.

Sprejem Karate kluba Radeče

Sprejem Krosmintonskega kluba Radeče

Za praznik vseh nas iskreno čestitamo
in vabimo v glasbeno šolo.

NOVO

www.lekarnanaklik.si

RD Radeče ima na Hotemežu svoj ribiški dom, v zaselku Zagrad svojo ribogojnico,
ki je po mnenju radeških ribičev ena izmed najboljših v tem
delu Evrope, ter eno najlepših
in najbolj urejenih ribiških tras
v Evropi, ki se vije od izliva Sopote v Savo mimo prostranega
hotemeškega polja skoraj do
HE Vrhovo. Okoli 700 metrov
dolga trasa nudi enake ribolovne pogoje za vse tekmovalke in
tekmovalce, ki se udeležujejo
tako društvenih kot svetovnih
ribiških tekmovanj (voda sega
od 3 do 5 metrov, nekoliko dalje od obale pa tudi do 7 metrov
globine). Družino, ki združuje
ljubitelje narave in ribolova, že
dalj časa vodi Branko Zelič:
»Verjamem, da bi ustanovni
člani, deset jih je bilo, s ponosom gledali na dosedanje dosežke Ribiške družine Radeče.
Nadgradili smo njihovo pionirsko delo in morda naredili kaj
takega, o čemer so lahko takrat
le sanjali,« je dejal in nato nanizal nekatere prelomnice, ki so
botrovale uspešnemu razvoju ribištva s postopnim razvijanjem tekmovalne dejavnosti.
Opozoril je na starostno strukturo članic in članic, ki se viša,
medtem ko podmladka skorajda ni. Kritičen je bil do odnosa
državnih institucij do ribištva
in ribičev ter opozoril na škodo, ki jo delajo ribojede ptice ta naj bi dosegla višino milijon
evrov. »Zatajili smo pri gradnji hidroelektrarn brez ribjih
stez,« je nadaljeval in optimi-

globinsko navlaži
pomiri razdraženo kožo
prva izbira tudi po sončenju
Edinstvena kombinacija ognjiča in dekspantenola.

OGNJIČEVO MLEKO
za nego kože in telesa

Istega dne je župan Tomaž Režun skupaj z direktorico občinske uprave Brigito Stopar ter strokovnima sodelavkama Melito Simončič in
Dragico Kovačič Žohar sprejel tudi najuspešnejše člane Krosmintonskega kluba Radeče, po odličnih rezultatih na zadnjem Svetovnem prvenstvu v Varšavi na Poljskem, ki se je odvijalo od 29. junija do 1. julija. Po pozdravnih besedah župana in predsednika kluba
Mitje Kolenca je sledila podelitev spominskih fotografij in priložnostnih daril dobitnikom medalj, in sicer: Žaku Kolencu, ki je osvojil
bronasto medaljo v kategoriji fantov do 12 let, Piki Rogelj in Hani
Zorec, ki sta osvojili bronasto medaljo v kategoriji deklet do 14 let,
Rebeki Škerl, ki je osvojila bronasto medaljo v kategoriji deklet do
18 let, ter Matjažu Šušteršiču in Jasmini Keber, ki sta v kategoriji mešanih dvojic pri članih osvojila bronasto medaljo. Ana Marija
Vintar je osvojila bronasto medaljo v kategoriji deklet do 12 let, a se
je za sprejem opravičila. Sledila je podelitev prejemnikom najvišjih
priznanj, in sicer sta srebrni medalji vsaka v svoji starostni kategoriji osvojili Lana Glavač in Lori Škerl, v sam vrh pa so posegli Rebeka Škerl in Lori Škerl, ki sta osvojili naslov svetovnih prvakinj v kategoriji dekliških dvojic do 18 let, ter Tilen Knez, ki je postal svetovni
prvak v kategoriji fantov do 14 let.
Župan se je s simboličnim darilom zahvalil tudi vodstvu kluba in trenerjem Danaji Knez, Matjažu Šušteršiču in Jasmini Keber.
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Druga radeška gasilska golažijada
MAGOLNIK - V organizaciji PGD Svibno je zadnjo avgustovsko soboto na Magolniku potekala druga golažijada gasilcev radeške občine, na kateri je pet ekip tekmovalo v kuhanju najbolj okusnega golaža, osrednji
namen srečanja pa je bilo druženje gasilcev vseh generacij.

Priznanja sodelujočim so podelili Leon Žlajpah, Anita Ključevšek, Tomaž Režun in Aleš Pernišek.
Zavzeti kuharji golaža so se gasilskim kuharskim ekipam.
zbrali že ob 9. uri zjutraj, da so V konkurenci petih sodelujodo 14. ure, ko se je pričel pogo- čih je drugo leto zapored najstitveni in družabni del sreča- bolj okusen golaž skuhala ekinja, pripravili priljubljeno jed pa PGD Radeče, 2. mesto so
na žlico. Ocenjevalna komisi- zasedli gostitelji PGD Svibno, 3.
ja v sestavi Slavko Breznikar, mesto je osvojila Gasilska zveBojan Hrepevnik, Marjan za Radeče, 4. mesto PGD VrhoKmetič, Rudi Jevševar in Bri- vo, peti so bili člani PGD Jaggita Stopar je podelila ocene njenica.
š NEGA
DOMACA

KOŽE
IZ DOBROT
NARAVE
WWW.4KIDSANDUS.COM
Pridružujemo se š
cestitkam ob prazniku naše obcine.
š

Na golažijadi sta predsednica
PGD Svibno Anita Ključevšek
in poveljnik PGD Svibno Aleš
Pernišek izročila spominsko
darilo - gasilni aparat letošnjim
slavljencem v domači gasilski
zvezi, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vrhovo. Zbrane je
nagovoril predsednik GZ Radeče Rado Mrežar, ki se je udeležil srečanja s stanovskim tovarišem, poveljnikom GZ Radeče
Karlom Klembasom. Spregovoril je tudi župan občine Radeče Tomaž Režun, ki je izrazil
zadovoljstvo, da se gasilci uspejo zbrati v takšnem številu,
ob izrečeni podpori gasilskim
društvom pa je gostu, regijskemu poveljniku Bojanu Hrepevniku, izročil darilo, penino Vinske kleti Mastnak, katera je pol
leta zorela v reki Savi. Podporo gasilcem so prišli izrazit še
direktor JP Komunala Radeče
Slavko Kočevar in direktorica
radeške občinske uprave Brigita Stopar s sodelavcema, finančnico Marto Ašič in Daliborjem Crljenkovićem, ki
skrbi za strokovne in tehnične
naloge s področja varstva okolja ter varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
Vodja tekmovanja v kuhanju
golaža je bil Leon Žlajpah, ki
je povedal, da je skupna želja

Drage občanke, cenjeni občani občine Radeče,
vse najboljše ob vašem prazniku!

V slogi, spoštovanju in razumevanju je moč.
Naj vas omenjene vrednote vodijo
pri uresničevanju zastavljenih ciljev
v dobrobit vseh, ki sestavljamo
ožjo in širšo skupnost
dobromislečih ljudi.
Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki,
s sodelavci

Vsem občankam in občanom občine Radeče iskreno
čestitam ob občinskem prazniku!

vseh društev radeške gasilske
zveze, da bi takšno druženje, ki
predstavlja nekakšen zaključek
leta tako za operativne gasilce
kot tudi tekmovalne desetine,
postalo tradicionalno. Po lanskoletni prvi golažijadi, ki je
potekala v znamenju 20-letnice Gasilske zveze Radeče, je bil
odziv na vabilo k udeležbi na
letošnjo zadovoljiv - zbralo se
je namreč okoli 70 gasilcev iz
vseh štirih društev GZ Radeče.

Doroteja Jazbec

Ob prazniku občine Radeče čestitamo
vsem občanom in občankam.
Želimo vam prijetno bivanje v okolju,
ki ga skupaj soustvarjamo.

Cenjene občanke,
spoštovani občani občine Radeče,
v mesecu septembru praznuje vaša občina,
ki je pomemben soustvarjalec gospodarskega,
kulturnega in političnega utripa v regiji Posavje.
Naj se dobri medosebni
in medsoseski odnosi nadaljujejo
in naj bodo še naprej osnovno vodilo
pri doseganju osebnih in širših ciljev,
kajti le srečen človek
lahko ustvarja zadovoljno skupnost.
Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci

Drage občanke in občani občine Radeče,
predano delo, volja in povezovanje na vseh ravneh
so tisti temelji, na katerih je moč graditi uspešno zgodbo
posamezne lokalne skupnosti, kar ste v Radečah
v preteklem letu ponovno dokazali. Prepričan sem,
da se boste na podlagi preteklih uspehov
in rezultatov dela tudi v prihodnje s pogumom
in dobro voljo spoprijeli z vsemi izzivi, ki vas čakajo.
V teh prazničnih dneh vam iskreno čestitam
in se vam ob tem zahvaljujem za tvorno sodelovanje
na naši skupni posavski poti.
Naj bo praznični čas priložnost za veselje in druženje.
Prijetno praznovanje želim in vse dobro.
mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Radeče.
Prve barve prihajajoče jeseni v vašo občino prinašajo tudi praznične
barve. Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo in želimo,
naj bo bivanje v vaših krajih še naprej prijetno.

Praznovanja so odlična priložnost
za pregled opravljenega dela in prijetno druženje
vseh občank in občanov. Sadovi vašega sodelovanja
so vidni v lepo urejenem kraju in številnih društvih,
ki skrbijo za kulturni in družabni utrip v občini.

Praznik naj vas povezuje in združuje, razveseljuje in s prireditvami še
dodatno obogati utrip življenja. Posebne čestitke vsem, ki vas je
lokalna skupnost v letošnjem letu prepoznala kot še posebej zaslužne
za družbeni in gospodarski doprinos okolju.

V prihodnje vam želim še mnogo uspehov na vseh
področjih in uresničitev vseh zastavljenih ciljev.

V Sevnici zelo cenimo naše prijetne sosedske odnose in skupne
projekte, ki jih v dobrem sodelovanju udejanjamo vsi Posavci.
Vse dobro in veliko lepega tudi v bodoče.

Ivan Molan,
župan občine Brežice, s sodelavci

S spoštovanjem,
Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

OKUSI POSAVJA
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kusi Posavja
Tematske strani Posavskega obzornika, 7. september 2017

Če radi potujete, veste, da je ena izmed najbolj zgovornih in
pristnih »osebnih izkaznic« vsake države ravno njena gastronomija. Kulinarika nam pove o narodu precej več in predvsem veliko hitreje in dinamično kot le besedni zapisi. Skozi široko paleto
okusov, presenetljive strukture in z vsaj malo zanimanja o sledljivosti sestavin do krožnika, se nam pred očmi naslikajo prekrasne, življenja polne pokrajine. Z analizo jedilnih listov dobimo
tudi vpogled v kulturni razvoj regije, prepoznamo lahko močnejše sosedske ali mednarodne kulinarične vplive na neko državo. Če odpremo čute tudi za ambient gostinskega obrata ali
restavracije in smo pozorni še na druge posebnosti, kot na primer način priprave krožnikov, je slika še popolnejša. Morda pa
imamo srečo in prisluhnemo še zgodbi gostinca ali kuharja. S
tem pridobimo nezamenljivo dragocen spomin. Spomin na človeka, ki je pripravljal hrano za nas. Tako okušamo ne le z brbončicami, ampak tudi s srcem.
Veliko ljudi, tudi državnih odločevalcev, v tujini izredno rado
razvaja svoje brbončice. Doma pa, že pregovorno, ne prepoznajo gastronomskega potenciala lastne države in regij. Okusi Po-

savja - nove tematske strani Posavskega obzornika – poudarjajo
ravno ta, prepogosto spregledan pomen regionalne identitete in obstoja kvalitetne gastronomske ponudbe v naših krajih.
GOSTINSTVO JE POSEL ZA IZBRANCE
To dvoje – da se jedi iz tradicionalnih receptov postopno oživljajo in da sploh obstajajo gostinci, ki se vsakodnevno trudijo
držati višji nivo ponudbe in postrežbe v regiji – nikakor ni samoumevno. Gostinstvo je zelo trdo zaslužen kruh. Za vsako kvalitetno ponudbo je vedno požrtvovalna ekipa. Kuhar, ki iz dostopnih sestavin snuje igrišče za vaše brbončice, pa je vse prej
kot nekdo, ki pride do rezultata mimogrede. Dolgi urniki, neizmeren trud, iskanje priložnosti za ustvarjalnost v vsakem kulinaričnem dogodku … očitno je marsikaj tudi v razponu nekaj
desetletij, ki ločujejo Štefko Colarič in Dejana Mastnaka, ostalo povsem enako. Le redki vztrajajo v tem poklicu in so pri tem
tudi prepoznani v okolici. To velja za oba sogovornika. Ona je
kuhala preprostim delavcem in najvišjim delegacijam. Ustvarila
je tudi prve jedilnike gostišča na vzpetini nad Krškim. On, tudi

izkušen, hodi po istem prostoru, a svoje korake oblikuje povsem po svoje. Na fotografiji ju vidimo skupaj, v »stari-novi« kuhinji. Noben od njiju se ni bi izpostavljal, veliko raje vidita, da
zanju govori njuno delo in delo ekipe. A skozi pogovor z nami
sta bralcem omogočila, da na drugačen, nevsiljiv način spoznajo življenje kuharja.
Na tematskih straneh pa smo in bomo opozarjali tudi na druge
predane gostince, ki vsakodnevno prepričajo tudi najbolj zahtevne goste. Dotaknili smo se tudi nekaj dediščinskih zanimivosti, ki bodo mnoge popeljale v otroštvo na deželi.
POSAVSKA KULINARIKA – JO SPLOH POZNAMO?
Slovensko kulinariko odlikuje velika raznolikost, saj so jo prežemali vplivi panonskih močnatih širjav, mediteranske sveže lahkotnosti in alpskih krepkih jedi. Te sledi so prisotne tudi v jedeh,
ki so se kuhale v posavskih krajih in ki v prerojenih različicah
nastajajo še danes. Naša regija je ena izmed 24 gastronomskih
slovenskih regij, a o njej domačini vemo vse premalo. Da bomo
lahko prepoznali kvaliteto in jo ločili od kvantitete ter nezahtevnega, tudi nezdravega polnjenja želodca, je ravno osveščanje in izobraževanje o hrani, odnosu do nje, sodobni pripravi in
tradicijah tako zelo pomembno. Že čez dva dni, v soboto, 9. septembra, imate posebno priložnost, da velik del kulinarične ponudbe Posavja spoznate v Krškem, na festivalu kulinarike, vina
in umetnosti – Okusi Posavja (več o tem na str. 15).
Bodimo čim bolj radovedni. Z vsemi čuti.


Maruša Mavsar

V štedilniku je moralo goreti,
da je kar sijalo od njega

Kuhar brez zeliščnega vrta
je kot avto brez akumulatorja

BIRNA VAS – Štefka Colarič
iz Birne vasi pri Šentjanžu je
svojo poklicno pot posvetila
kuhanju, še danes pa z veseljem pripravi kakšno dobroto za družinska praznovanja. Najin pogovor je tekel za
mizo v njeni kuhinji, na kateri mi je ob kavici ponudila
svežo rolado, ki je dišala po
domači marmeladi. Zunaj je
nevihta klestila bližnja drevesa, tudi elektrike je zmanjkalo za kakšne pol ure, a dolgoletne kuharice, ki je bila
pred upokojitvijo vodja kuhinje v krškem hotelu Sremič, to ni ustavilo v njeni živahni pripovedi.

TRI LUČKE – Pomirjujoč
je občutek svobode, ko se
v jutranji svetlobi nad savsko dolino sonči obnovljeni kompleks Treh lučk,

»Dobra kuharica ne postaneš
kar čez noč. V kuhinji začneš
z manj zahtevnimi deli in skozi izkušnje ogromno pridobiš,
če si le dovolj radoveden in prizadeven,« Colaričeva vseskozi
poudarja pomen nenehnega
učenja, spoznavanja različnih
kuhinj ter prebiranja knjig s
področja kuharske umetnosti.
Zelo pomembno je tudi dobro poznavanje normativov in s
tem povezano načrtovanje pri
pripravi potrebnih jedi za večje ali manjše skupine gostov, da
ti česa ne zmanjka, ali da ti česa
ne ostane preveč.
Opravila je kvalifikacijo za kuharico, vendar je svoje šolanje
ob delu nadaljevala in v Ljubljani obiskovala dvoletno hotelsko šolo, ki jo je, kot s ponosom pove, kljub trem otrokom
in zahtevni službi, kot ena redkih končala v dveh letih. Tudi
kasneje je, kolikor je bilo le priložnosti, obiskovala različne
kuharske delavnice, med drugim tudi pri znanem kuharju Ivanu Ivačiču. Z veseljem
pa se spominja kuharja Jane-

za Perdana, ki je bil med drugim vodja delegacije Mercatorjevih gostinskih delavcev, ki se
je odpravila v Vzhodno Nemčijo, kjer so predstavljali slovensko kuhinjo, in v kateri je bila
tudi Colaričeva.

»Kuhinja je bila tako velika, da
bi se lahko s kotalkami vozil po
njej, in za tiste čase je bila zelo
sodobna,« se Colaričeva spominja prvega dne, ko je leta 1957
prišla v tedanji krški hotel (sedaj v stavbi domuje Glasbena
šola Krško, op. p.). Vendar pa je
bil v kuhinji ogromen štedilnik
na trda goriva, ki ga je bilo treba kurit ves dan, poleti in pozimi, za kar je bilo treba zjutraj
najprej prinesti zaboj premoga.
»Takrat so bile potrebne močne
in spretne roke,« se spominja
Colaričeva. »Nobenih pripomočkov ni bilo na voljo, nobenih strojev, vse se je gnetlo in
pripravljalo ročno. Če smo imeli večje skupine gostov, je moralo v štedilniku goreti ves dan,
tako da je kar sijalo od njega.«
Naporen je bil tudi njen delovnik, ki je običajno trajal od 8. do
15. ure in od 17. do 22. ure. Kot
pravi, se je zgodilo, da je delala
tudi po tri mesece, v katerih je
imela le en prost dan.
Ko je prišla družina, v kateri je
rodila tri otroke, je Colaričeva
šla za kuharico v bližnji obrat
družbene prehrane, kjer je bil
sicer delovni čas nekoliko bolj
ugoden, a delo je bilo naporno
in odgovorno. Vsak dan so morali pripraviti okoli 1.200 malic in 300 kosil. »Malica je bila
pri nas vedno sveža. Pogosto
me je že pošteno bolela roka,
ko je bilo treba iz 150 ali 200
litrskih kotlov z zajemalko razdeliti porcije na krožnike,« se
spominja dela v družbeni pre-

hrani, kjer je morala biti hrana
prilagojena fizičnim delavcem.
»Na jedilniku so bili v glavnem
pasulj, ričet, golaž s polento,
mineštra, tudi krompir, sola-

Tri generacije v kuhinji: Štefka Colarič, nekdanja vodja kuhinje v hotelu Sremič, Dejan Mastnak, vodja restavracije Tri lučke (desno) in njegov sokuhar Aljaž Novšak (levo). Foto: B. C.
ta in kaj ocvrtega, kakšen kos
mesa. »Spominjam se tudi, da
smo za pusta od petih zjutraj
do petih popoldne ročno pripravili po 800 krofov, ki so jih
gostje nato še tople pojedli.«

Z delom v novem hotelu Sremič, ki so ga odprli leta 1977,
ko je mesto Krško praznovalo
500 let mestnih pravic, so prišli novi izzivi, saj je po upokojitvi predhodnice Colaričeva
prevzela vodenje kuhinje. Tam
so kuhali za različne goste, saj
je bil to čas hitrega gospodarskega razvoja mesta. Veliko je
bilo priprave jedi po naročilu,
raznih zrezkov, med njimi tudi


nadaljevanje na str. 14

ki marsikomu zbuja prijetne spomine na druženja
in dobro hrano. Čas trgatve je in pridni trgači že pobirajo grozdne sadove v bližnjem vinogradu, ko steče
pogovor z vodjo restavracije in kuharjem Dejanom
Mastnakom, ki v kulinaričnem smislu zagovarja manj
je več, povezanost z naravo
in sezonsko prehranjevanje.
Dejana Mastnaka iz Turja pri
Hrastniku je za kuhanje navdušila stara mama Ančka, ki
je bila, kot pravi, kuharica od
glave do nog. Tako tudi njegova odločitev za gostinsko
šolo v Celju ni bila preseneče-
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nje. Prve prave praktične izkušnje je doživel v restavraciji na
Gradu Tabor v Laškem in svojima prvima mentorjema Juretu
Kapelarju in Branetu Podmeniku bo vedno hvaležen za znanje, ki si ga je pridobil z njuno
pomočjo. Kot kuhar se je med
drugim gradil na Bledu, v gostišču Mont Paris na Planini pri
Sevnici, v Gostinskem podjetju Sevnica, pa tudi marsikje
drugje. Bil je na izobraževanju
v Dubaju in kot del slovenske
kuharske ekipe kuhal za martinovo v francoskem mestu Tours. Prelomnica je bilo vodenje
restavracije in kuhinje Dvorec
Impoljca, kjer so se usmerjali v izvirnejšo pripravo hrane
in začeli dobivati priznanja.
Uvrščeni so bili med sto najboljših restavracij v Sloveniji,
Mastnak pa je leta 2002 prejel priznanje Zlata žlica. Slučaj
je nanesel, da sem bila na deževno nedeljo leta 2005 na Impoljci na tematskem dogodku,
kjer je skupaj s kolegi pripravil vrsto zanimivih in okusnih
bučnih jedi.

čutno padel. Natakarji morajo
imeti nekaj kuharskega znanja
in do potankosti poznati jed, ki
jo postrežejo, prav tako morajo
kuharji imeti osnovna znanja
o vinu. Novo jed preverjajo toliko časa, da jo standardizirajo v njihovi kuhinji. »To pomeni, da ne glede na to, ali kuham
jaz ali kdo drug, mora tista jed
biti vedno enako postavljena,
vedno enako okusna. Sistem
mora biti samohoden,« razlaga
naš sogovornik. Po njegovem
mnenju kuhinjo ne ustvarja
samo eden, ampak je to timsko delo. Zato si ne predstavlja
vodenja restavracije in kuhinje
brez odličnega sokuharja Aljaža Novšaka, ki je bil eden njegovih prvih vajencev, in vodje
strežbe ter sommelierja Slavka Gorenca.

Mastnak pravi, da je delež šolanega kadra v gostinstvu žal ob-

Kuharske oddaje po njegovem

Kot kuhar je svoj razvoj in delo
želel kreirati sam, zato je leta
2008 vstopil v samostojne čevlje. Pripravljal je cateringe,
izvajal kulinarična svetovanja,
pridobival znanje, navezal številna poznanstva in iskal nove
priložnosti. Tako so konec leta
2015 prišle Tri lučke: »Prijatelji so mi rekli, to ti bo nov poslovni izziv. In res je bila to nekako ljubezen na prvi pogled.«
Na Treh lučkah v prejšnji preobleki prej namreč ni bil, se je
pa v posavskih koncih kar dobro znašel, saj je že sodeloval s
tukajšnjimi gostinci.

»O hrani se ogromno govori
in piše, vendar je popolnoma
drugače skuhati za štiri osebe,
kot kuhati vedno enako kvalitetno za večje število gostov,«
pravi Mastnak in dodaja, da
mora biti storitev vrhunska,
gost se mora dobro počutiti in
hrana mora biti kvalitetna. Sodobnih trendov manj je več in
da je pripravljena hrana okusna ter izvor sestavin znan,
se držijo tudi na Treh lučkah,
kjer nabavljajo le sestavine,
nato vse pripravljajo sami, od
pašte, njokov, štrukljev. V jedilnik vključujejo lokalno hrano
in jedilnike sezonsko prilagajajo. »Naša kuhinja ni preplet
15 okusov na krožnikih, ampak so to trije, štirje okusi. Pomembno pa je, da lahko povemo, od katerega dobavitelja je
kakšna sestavina prišla,« še
pojasni Mastnak.
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V štedilniku je moralo goreti ...
nadaljevanje s str. 13

sremiški, pa različna, tudi novoletna praznovanja. Ob kongresu mladine v Krškem leta
1986 so morali nahraniti 600
ljudi, zmogljivosti v hotelu pa je
bilo le za 400. Zanimiva izkušnja je bila gotovo tudi, ko je bila
izbrana v skupino gostinskega
osebja, ki je pripravljalo pogostitev ob obisku predsednika tedanje države Josipa Broza
Tita, ki je 1. decembra 1974 položil temeljni kamen za gradnjo
NEK. Kolikor se lahko spomni,
so takrat med drugim pripravili bouillon juho z jetrnim rižem, nadevan domač želodec,
puranja prsa, telečje zarebrnice, rdeče zelje, cmoke in za sladico ajdovo potico.

Colaričeva se rada spominja
tudi začetkov gostišča Tri lučke na Sremiču, kjer je poskrbela za prvo uvajanje kuhinje.
Pripravila je prve jedilnike, si
zamislila način strežbe, saj so
hrano stregli v lončenih in lesenih posodah. Nasploh je šlo
tam za višji nivo priprave in
strežbe hrane. Poleg aperitiva
so vedno postregli kanapeje z
domačo zaseko. Pripravljali so
na primer tudi flosarsko kosilo
(goveja juha, pražen krompir,
kuhana govedina in hren), o katerem se je poučila pri znanem
krškem gostincu Kriegerju, pri
katerem so se nekoč ustavljali flosarji.
Šele skozi najin pogovor sem
odkrila, zakaj me pica v Sta-

ri krški piceriji tako spominja
na pico v piceriji moje mladosti, ljubljanski Parmi. Ko so odpirali prvo picerijo v Krškem
(današnja Stara krška picerija, op. p.), so Colaričevi zaupali, da se spopade tudi z izzivom
priprave pice. »Teden dni sem
se z vlakom vozila v Ljubljano,
kjer sem v piceriji Parma v praksi spoznavala, kako se pripravi pica,« pravi in doda, da recepture ni dobila zapisane na
papirju. Naj kot zanimivost dodamo, da je moja sogovornica
v krškem hotelu uvedla tudi t.
im. ledeno torto, ki je bila tam
poleg kremne rezine več desetletij zelo iskana sladica.

Colaričeva je bila prizadevna,
radovedna in ustvarjalna kuharica, še posebno jo je veselilo, ko so pripravljali različne hladne bifeje, kjer so lahko
vključili tudi svojo kreativnost
in znanje dekoracije. S slednjim
se je še posebno pokazala, ko je
sodelovala na gostinskih zborih, na katerih je za svojo izvirno pripravljeno hrano prejela
tudi različna priznanja. Posebno rada se spomni štrukljev,
kuhanih in pečenih, za katere
je dobila najvišjo možno oceno
v konkurenci šestnajstih drugih. Večkrat je tudi sama sestavila kakšen recept in tokrat je
za naše bralce ljubeznivo dodala zanimiv recept za bučno
potico.


BUČNA POTICA
Sestavine za testo: 1 kg bele moke (T400-mehke), 4 rumenjaki, ½ masla, 15 dag sladkorja,1 kocka kvasa, cca 70 dag očiščene buče (hokaido ali kakšna druga jedilna vrsta, ki ima rumeno
meso, ki je bolj suho), mleko po potrebi, 1 vanilij sladkor, malo
ruma, sol, limonina lupinica
Pripravljene buče grobo zrežemo in na malo masla dušimo
do mehkega (brez dodatne tekočine). Zmehčane buče razdelimo na dva enaka dela. Za testo jih zmečkamo v pire z malo
mleka, drugo polovico, za nadev, zmečkamo v pire brez mleka.
Nadev: 40 dag zmletih bučnih semen (golice), zmeljemo jih v
kavnem mlinčku, malo mletih petit keksov, 1 velika kisla smetana, sladkor po okusu (25 dag – 30 dag), 1 jajce, 1 vanilij sladkor,
malo ruma, ½ pripravljenega bučnega pireja, limonina lupinica, po želji: čokolada v prahu 20 dag, 1 žlica medu

Priprava: Vse sestavine naj bodo sobne temperature. Pripravimo kvas (malo mlačnega mleka, 1 žlico sladkorja in kocko
kvasa zmešamo in vlijemo na moko). Rumenjake, sladkor, stopljeno maslo, vanilij in rum dobro zmešamo in dodamo moki,
ko kvas začne delovati. Solimo, dodamo še bučni pire in zamesimo testo. Testo naj bo bolj čvrsto, ker ga bodo buče še zmehčale. Pustimo ga vzhajati. Vse sestavine za nadev zmešamo in
dodamo toliko keksov, da je nadev primerno gost. Vzhajano testo razvaljamo, namažemo z nadevom in zvijemo. Testo damo
v pekač, ki smo ga prej obložili s peki papirjem. Pustimo vzhajati. Vzhajano potico premažemo s stepenim jajcem in pečemo
pri 180 °C eno uro. Dober tek!

Štefka Colarič

Polona Brenčič

Gostišče Močivnik Okroglice
Na kmetiji, ki med posavskimi vrhovi živi že okoli 200 let, je bila
gostilna že pred 1. svetovno vojno. Kasneje je bil tu dolgo ''pušelšank'', na teh temeljih pa je zrasla Turistična kmetija Močivnik, sedaj Gostišče Močivnik, blizu in daleč znano tudi na kratko pod imenom ''Pri Vidkotu''.
Gostišče Močivnik lahko v spodnjem prostoru sprejme do 100 gostov, v zgornjem
do 60 gostov, zunaj pa prostrana pokrita
terasa zadošča za okoli 80 gostov, ki lahko uživajo v lepem razgledu na južni del
Slovenije. Za tiste, ki si radi vzamejo čas
za oddih in ogled okolice, nudijo tudi pet lepo urejenih in bogato opremljenih sob s televizijo, možnostjo uporabe brezplačnega
brezžičnega interneta in klimo. Vse sobe imajo na voljo tudi skupno manjšo kuhinjo in balkon s čudovitim razgledom.

Foto: Tomo Jeseničnik

Najnovejša pridobitev pri Močivnikovih je sedaj že kar dobro znano lastno smučišče z dvema progama. Krajša, dolga okoli 70 m, je
namenjena najmlajšim smučarskim nadobudnežem, daljša, dolga
okoli 200 m, pa bolj izkušenim smučarjem.
Ne nazadnje pa je zelo pomembno tudi dejstvo, da iz Gostišča
Močivnik nikoli ne boste odšli lačni in žejni. Ponudijo vam domače dobrote, kot so koline, ko je čas za njih, suhomesnate izdelke, vedno odličen domač kruh, smetanove štruklje, ki so odlični
tudi s slivovo marmelado, smetanovo potico, ki se kar stopi v ustih, ob aperitivu domačo puhlo in še in še. Pogostili vas bodo ob
posebnih priložnostih, osebnem prazniku, prvem obhajilu, birmi,
srečanju s prijatelji, poroki, nedeljskih kosilih ali kosilih za skupine po dogovoru. Vabljeni!
Tel.: 03 56 84 123, 031 367 890 in 041 849 231
E: vidko.mocivnik@gmail.com | W: www.mocivnik.si
F: www.facebook.com/gostiscemocivnik

Kuhar brez zeliščnega vrta ...
nadaljevanje s str. 13

mnenju pogosto ustvarijo napačno predstavo o tem poklicu. »Potem pa pridejo otroci iz
šole na prakso in jih zanimajo
čisto druge stvari kot pa tisto,
kar se je treba najprej naučiti. Šole imajo premalo šoloobvezne prakse pri delodajalcih.
Fant ali deklica, ki je star 15
let, se v tistih 14 dnevih komaj
navadi prostora, drugih ljudi,
dela in načina, kako stvari tečejo. Prve postavitve so zlaganje materialov, lupljenje, trebljenje, kako posamezni aparati
delujejo. Seveda jih moraš tudi
za štedilnik spustiti, a ne morejo takoj pene delati. Treba je
znati narediti žličnik in štrukelj, dobro govejo juho skuhati, zavitek speči, domač njok in
rezance narediti, potem lahko
gradiš naprej.«

Skozi popularizacijo kuhanja pa se gotovo spreminja
tudi odnos do hrane, izboljšuje se kultura prehranjevanja.
Mastnak pravi, da je med gosti na Treh lučkah tudi veliko
mladih, ki se pridejo razvajati in preskusiti nove jedi, saj je
to tudi namen degustacijskega menija, ki ga ponujajo. Ob
vprašanju, kaj bi pripravili gostu, ki prvič prihaja v Posavje,
nekoliko pomisli, nato pa našteje: domače salame in sire,
kolerabično juho, rdečo Goričarjevo postrv, krškopoljskega
prašiča in drugačno pehtranovo potico. Med jedmi iz Posavja še omeni fižolove štruklje,

šivanko, pregreto smetano in
smetanovo potico.
»Kuhar mora imeti občutek za
živila, za okus, estetiko, barve, spremljati trende in rad
moraš imeti ta poklic,« pravi
Mastnak, in zanimivo, kuharji si kljub internetu recepte
še vedno zapisujejo, da poznajo sestavine in gramaturo,
kar je še posebej pomembno
pri pripravi sladic. Zato še danes pogreša zvezek z recepti, ki ga je pred časom izgubil.
Dela kuharja si naš sogovornik
ne predstavlja brez zeliščnega
vrta. »Kuhar brez zeliščnega
vrta je kot avto brez akumulatorja. Če ga nima v podjetju, ga
mora imeti doma.«

Kot vodjo restavracije na Treh
lučkah ga poleg kuhanja čaka
tudi nabava in skrb za kadre,
vendar kot pravi, je tu zadovoljen, saj sta mu lastnika dala
svobodo pri delu. »Vsak kuhar
kot mlad sanja, da bo dobil Michelinove zvezdice, kasneje v
ospredje pridejo druge prioritete. Pomembna mi je družinska tradicija in če bosta moja
sinova, ki mi že zdaj občasno
pomagata, našla lepoto v tem
zelo napornem poklicu, ju bom
podprl,« mi še zaupa Mastnak,
ki se najprej ni želel izpostaviti
v pogovoru za naš časopis, saj
pravi, da je v Posavju še veliko drugih mojstrov kuhalnice.


Polona Brenčič

Okusne jedi – kraljice druženja
Na kaj pomislite, ko vas
vprašajo: »Kaj je bilo tako
lepega pri praznikih v vaši
mladosti?« Večina bi vas
najbrž izstrelila: pristno
druženje ob posebnih jedeh. Hrana je od nekdaj prinašala veselje v hišo, vas in
mesto. Omogočala in olajšala je trdo kmečko delo in
gurmansko popestrila družabno življenje meščanov.

kaj«, so delovne akcije in prazniki na podeželju na kuharice naložili spet svoje zahteve.

Tudi Posavje je gastronomsko
oblikovala ravninska in hkrati
hribovita geografska lega, svoje trende pa so dodale migracije iz vseh smeri, ki so tu našle
svoje križišče. Prehransko dediščino so skozi dolga stoletja
spretno vezle predane gospodinje. Pogosto so morale imeti občudovanja vredne organi-

Prazniki so prinašali »predpise« glede primernega obnašanja, primernih oblačil in predvsem primernih jedi. Jedi so
združevale vse generacije in
jim vlivale voljo do življenja.
Leta 2012 so v pisani obliki
mnoge jedi ob praznikih zanimivo zabeležile tudi članice etnološkega društva Terica
z Jelenika (v knjigi Prehranska kulturna dediščina Posavja). Čeprav je bilo mesa večino
časa le za vzorec, je ravno to živilo na krožniku opozarjalo, da
ne gre za navaden dan. Pust je
recimo vabil k mizi z domačo
juho s 'posukancem', kuhanimi
prekajenimi mesninami, oki-

zacijske sposobnosti, najsi je
bilo potrebno prehraniti številčno družino ali pa, ob posebnih priložnostih, kar celo
vas. Posegale so po domačih
pridelkih z bližnjih polj in njiv
ter skrbno načrtovanih predelanih živilih, kot so suhe, prekajene mesnine, sušeno sadje,
prihranjena ozimnica in drugo.
Medtem ko so morale v težjih
časih iz »nič« ustvariti »marsi-

sano krompirjevo solato, ocvirkovo potico, krofi, flancati
ipd. Med postom, vse do velike noči, se naj bi tudi pri nas v
loncih znašla aleluja iz repnih
olupkov. Na binkoštno nedeljo
se je recimo jedlo kuhane prekajene jezike in orehove štrukelce. Ob žegnanju so postregli tudi s kompoti in smetanovo
potico, poroke so pobožale z
vsem, kar je pogrelo mlada

Puhla, potanc, trinjet, drnulovec, kašpret, tomerl presnc, štrklavka, panus, maželj, godlja, šeberle, ponada,
ajnprejn župa, ajmoht – še pomnite, kaj vse se skriva za temi imeni?

srca, v ospredju pa je bila svatbena pogača. Za svete tri kralje
je v zahvalo domačim živalim
v praznično pospravljeni hiši
zadišalo tudi po »poprtniku«.
Vsaka gospodinja je receptu

dodala svojo noto in tako so
nastajali posavski okusi, ki jih
marsikdo še danes išče, saj so
kot posebni časovni stroji, ki
popeljejo v otroštvo.

M. M.

OKUSI POSAVJA
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Vabljeni na festival Okusi Posavja

naročena objava

KRŠKO – Festival OKUSI POSAVJA na ulice starega krškega mestnega jedra v soboto, 9. septembra, prinaša pestro festivalsko dogajanje,
ki bo postreglo z naborom izbranih in okusnih doživetij.
V okviru festivala Okusi Posavja - festivala vina, kulinarike in umetnosti se bo zvrstila kopica dovršenih
okusov "za vse okuse"! Festival organizira Center za podjetništvo in
turizem Krško v sodelovanju z Občino Krško ter društvi in javnimi zavodi ter domačimi ponudniki, z namenom oživljanja starega mestnega
jedra, sproščenega druženja občanov, hkrati pa gre za promocijo in
predstavitev kulinarične ponudbe
Posavja širšemu krogu obiskovalcev.
Gostinci bodo poskrbeli za naše brbončice z izvrstno kulinarično ponudbo, ki jo odlikujejo sveže lokalne
surovine in domačnost okoliša. Obetamo si pravšnje krepčilo ob okusnih zvrhanih uličnih porcijah.
Okoliški vinarji nam bodo postregli z izbrano kapljico, ki s svojim svojstvenim in razpoznavnim izborom podaja bogastvo okusov, ki jih ponuja Vinorodna dežela Posavje. Na voljo bo za vsakogar nekaj - od nežnih penin do polnih okusov rdečih in belih vin.
NA ZAPRTI ULICI CKŽ, OD OBČINE DO HOČEVARJEVEGA TRGA,
SE BODO PREDSTAVLJALI VINARJI IN GOSTINCI
Posavski vinarji bodo ponujali svoja najbolj izbrana rdeča in bela

vina, od modrega pinota, modre frankinje, laškega rizlinga, sauvignona, chardonnaya, okusnih penin, čokoladnega vina in seveda cvička, pa še kakšno presenečenje se bo našlo.
Okušali boste lahko: goveji karpačo na posteljici s svežo solato; žrebičkove ličnice s skuto, korenjem in zelišči; kroglice krškopoljca s štrukeljci; hrustavček potočne postrvi ob ajdovi kaši; kračo krškopoljca s
korejevcem in celo ulične porcije jagenjčka. Posavski vinarji bodo ponujali svoja najbolj izbrana rdeča in bela vina.
Gostinci obljubljajo ulične porcije svežih, lokalnih, okusnih jedi,
ki bodo vsem dostopne po enotni ceni 4 € za porcijo.
Mamljivi ponudbi vin in ostalih kulinaričnih dobrot se z roko
v roki pridružuje tudi umetnost. V mestnem parku in na Cesti
krških žrtev, pred parkom, se nam bodo predstavila društva, ki
jih povezuje ljubezen do umetnosti. Razstavili bodo različne izdelke, vodili delavnice, oči boste lahko spočili na akvarelih in slikah na platnu, videli umetniško razstavo stolov, rokodelske izdelke, modno smer steampunk, družbeno angažiran fotografski
projekt Konzerviramo ljubezen, predstavitev tehnik različnih poslikav, izdelovanje nakita, si ogledali razstavo kuharskih knjig, sodelovali na pravljično/ustvarjalni delavnici itn.
KDO NAS BO RAZVAJAL?
Ponudniki vina: Hiša trt, vina in čokolade Kunej, Vina Dular,
Kmetija Špiler, Vinska klet Molan, Vinogradništvo in vinarstvo
Žaren, Klet Krško, Klet Pirc, Kmetija Kobal, Vinarstvo Kerin,

Vinogradništvo Štemberger, Penine Istenič, Vinarstvo Keltis,
Bistro Saša (brezalkoholne pijače)
Ponudniki kulinarike: Restavracija Tri lučke, Gostilna Kunst, Staromestna čajnica Josipina, Gostilna Repovž, Gostilna Pečnik,
Kmetija Špiler
Sodelujejo tudi: Društvo likovnikov Krško OKO, Manca-narejeno s srcem, Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica, Rokodelke DU Krško, KUD Artotipija, Valvasorjeva knjižnica Krško, Društvo ArtŠpl, Društvo Magičnost gibanja, Produkcija LIJAmedia,
ostali ponudniki starega mestnega jedra
Za prav posebno kuharsko doživetje bo poskrbela Sara Rutar, letošnja zmagovalka najbolj gledanega kuharskega resničnostnega šova v Sloveniji, ki bo ob pestrem uličnem dogajanju mojstrsko vrtela svojo kuhalnico.
Festival prinaša tudi razvajanje za vse glasbene sladokusce, za
katere bo s svojimi hiti poskrbel Petar Grašo z zasedbo. Hkrati
bosta za vmesno ulično pozibavanje in zabavo skrbela še DJ Urbadur in DJ Who s spevnimi popevkami iz 70. let.
Vabljeni, da si privoščite malo drugačen, okusov poln in lep sobotni popoldan in večer.
Več na www.visitkrsko.si in FB VisitKrško

PROGRAM:
17.00 – 22.00
Ulična umetnost
17.00 – 19.00
Sara Rutar, zmagovalka kuharskega šova,
kuha za vas
17.00 – 1.30
Ponudba vinarjev in gostincev na stojnicah

Sveže
Lokalno
Okusno

17.00 – 21.00
DJ Who in DJ Urbadur
21.00 – 23.00
Petar Grašo, koncert
23.00 – 1.30
DJ Who in DJ Urbadur

STARO MESTNO JEDRO KRŠKO, sobota, 9. 9., od 17.00
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Žolnir – gostilna z veliko začetnico
V Splavarju prisegajo na
kakovost lokalnih sestavin
Splavar je dobil ime po svojih prvih gostih, ki so po toku reke
Save prišli v Brežice. Pri nas so se spočili, hiša pa jim je postregla najboljše dobrote, ki jih ponuja Posavje.

Naša hišna filozofija je tesno povezana z besedami Iva Andrića o
majhnih gostilnah, namreč delamo s srcem in spoštovanjem do
kulinarike in gostov. Enostavno
je: to, kar nas navduši, ponudimo gostom in vedno, kadar hrana pove več, kot bi lahko o njej
spregovorili sami, nas premakne
na nov nivo ustvarjanja. Prisegamo na kakovost lokalnih sestavin,
kajti dobra sestavina v vseh izpostavah svojega okusa je osnova za
kreacije, ki zlahka navdušijo v še tako nepričakovanih kombinaciHOTEL • RESTAVRACIJA • SLAŠČIČARNA
jah. Vsak krožnik,
narejen in postrežen, je odsev našega spoštovaBrežice
o., Cesta prvih borcev 40 a, SI-8250 Brežice
nja in ljubezni doSplavar
dela,
dod. o.gosta.

V Kostanjevico na Krki je že od leta 1892 vpeta Gostilna Žolnir, »furmanska« gostilna ob cesti, kjer so v preteklosti gostili furmane. Sedaj gostilna z bogato družinsko tradicijo izreka
dobrodošlico vsem, ki si vzamejo čas zase in ki radi okusijo dobro hrano.

Leta 1892 je gostilno v hiši odprl Aleksander Gregorič. Z ženo Elizabeto sta bila
predana gostinca, med drugo svetovno
vojno sicer izseljena, vendar sta tradicijo
nadaljevala takoj po vrnitvi. Njun sin Aleksander je gostilno po štirih letih sicer zaprl, a se je v želji nadaljevanja gostilniške tradicije spopadla hči Fanika z možem
Ottom, s katerim sta objekt obnovila in
ga za obiskovalce in goste ponovno odprla leta 1977. In če je bila v preteklosti njihova ponudba naravnana za romarje, ki so se najraje okrepčali z golažem ali
obaro z ajdovimi žganci, so današnje žel-

Danes vas v sodobno obnovljenem delu
gostilne s teraso pod kostanji pričakuje
prijazno osebje in vas vabi, da skupaj s
poslovnimi partnerji ali svojimi najdražjimi doživite prijetne kulinarične trenutke. Za kakovostno hrano poskrbijo njihovi
dobavitelji z okoliških kmetij, pohvalijo se
pa lahko z domačo pekarno kruha, mlincev, štrukljev, skute, ajdovih njokov, rezancev …

je in okusi gostov raznovrstni, zato pri Žolnirju ohranjajo tako domačo kulinarično
tradicijo kot ob prvovrstni postrežbi ter
ponudbi vin tudi pestro ponudbo mednarodne kuhinje.
V letu 2010 so sicer ognjeni zublji uničili
gostinski objekt, a gostinca nista klonila in
ob podpori družine in sokrajanov ponovno obnovila objekt, v kateri se angažirata
tudi njuna hči Simona in sin Klemen, ki
ambiciozno nadgrajujeta kvalitetno ponudbo in gostoljubje.

splavar.si

Splavar Brežice d.o.o.,
Cesta prvih borcev 40 a, 8250 Brežice
T: 07 499 06 30, splavar.si

Gostoljubje in kvalitetna ponudba

Ime je Gostilna Žolnir dobila po Jurčičevi povesti Kloštrski Žolnir, v kateri se gozdarski inženir, ki so ga domačini klicali kar
Žolnir, zaljubi v lepo kostanjeviško dekle
Katrico. Kot je izpričano v zgodovinskih
virih, naj bi šlo za znamenitega inženirja
Josefa Ressla, ki je kot gozdar deloval v
teh krajih in ob tem prav tu iznašel znameniti ladijski vijak, ki ga je na reki Krki
tudi preizkušal.

Fanika in Otto Sevšek

www.zolnir.eu | 07 49 87 133
Odprto vse dni v tednu.

Gostilna sprejme do 250 gostov, na voljo
pa imajo tudi 12 dvoposteljnih sob in štiri apartmaje. Tiste, ki prisegajo na pristno
domače okolje, lahko pogostijo v čarobnem in mirnem okolju obnovljene zidanice v Zavodah nad Kostanjevico, kjer lahko
poleg tradicionalnih domačih jedi v njihovi kleti degustirajo številna izbrana vina.
Njihovo kvalitetno ponudbo in gostoljubje potrjujejo tudi mnogi gostje, ki se k
njim vračajo že vrsto let, pa ne le iz Slovenije, temveč vse več tudi iz tujine.

Srnin medaljon po hišnem receptu.
Vabljeni na pokušino!

Posavci z Agre s kar 37 odličji
Popestrite jedilnik s
kakovostnimi ribami
Družinska zgodba Ribogojstva Goričar ima začetke že v letu 1978,
ko so pričeli z osnovno dejavnostjo vzreje, predelave in prodaje rib in ribjih izdelkov (postrvi in sladkovodnih rib). Vodila jih je
misel, da trgu ponudijo kakovostne ribje izdelke ter izpolnijo zahteve in želje zahtevnih kupcev, saj je njihova predelava rib okolju
prijazna, za kar skrbijo z rastlinsko čistilno napravo.
Da bi zagotovili pričakovani nivo kakovosti, so za uskladitev
sistema kakovosti
s svetovno prakso
izbrali mednarodni
standard kakovosti ISO 9001:2000.
Vzpostavljen imajo
tudi sistem HACCP
ter stalni veterinarsko-sanitarni in zdravstveni nadzor nad živili, ki ga opravlja Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), s čimer skupaj zagotavljajo varstvo zdravja
potrošnikov. V neokrnjenih dolenjskih vodah reke Krke, potokov
Studene in Kolarice vzrejajo najkvalitetnejše sladkovodne ribe, ki
jih tudi sami predelujejo in so jih označili z lastno ribogojno znamko 'natur'. Njihov proizvodni program obsega živi program - natur, sveži program - omrežje, zamrznjeni program - okusi vodovja in delikatesni program – Ribela.
Njihove sveže ribe so zdrava hrana in pomemben člen tudi največjim kuharskim mojstrom, zato v svoji trgovini poiščite izdelke
Goričar, na njihovi spletni strani www.naturomrezje.com pa lahko
najdete tudi malo drugačne recepte za pripravo okusnih ribjih jedi.
Ribogojstvo Goričar d.o.o., Slivje 2, 8312 Podbočje
e-pošta: natur.omrezje@siol.net, www.naturomrezje.com

GORNJA RADGONA, POSAVJE – Na nedavnem 55. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni je potekalo več mednarodnih ocenjevanj: mleka in mlečnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov, sadnih
sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, medu ter odprto državno ocenjevanje vin. Pridelovalci in
izdelovalci z območja Posavja so na radgonskem sejmu osvojili skupno kar 37 odličij.
NAJVEČ PRIZNANJ ZA VINA
Najštevilčnejše ocenjevanje je
potekalo v sklopu 43. odprtega državnega ocenjevanja vin,
ob katerem so sedmič ocenjevali tudi vina iz ekološko pridelanega grozdja. Komisija je
ocenila skupno 495 vzorcev
vin 160 vinarjev in 36 vzorcev vin ekološke pridelave desetih pridelovalcev. Med skupno devetimi podeljenimi odličji
z nazivom Šampion, ki ga pridobi najbolje ocenjeno vino v
posamezni kategoriji, se s tem
nazivom ponaša tudi traminec,
letnik 2016, ki so ga pridelali
na Sadjarsko-vinogradniški
kmetiji Bostele z Zdol, ki si
je to lovoriko prislužil v kategoriji polsladkih aromatičnih
belih vin. Veliko zlato medaljo (VZM), zlate (ZM) in srebrne medalje (SM) so si prislužili
naslednji posavski vinarji: Stanislav Barkovič iz Brezja pri
Veliki Dolini ZM in SM za cviček PTP (letnik 2016); Hiša
trt, vina in čokolade – Aleš
Kunej s.p. iz Brestanice SM
za chardonnay (2016); Hiša
vina Grabnar z Ardra pri Raki
ZM za laški rizling – vino iz sušenega grozdja (2011) in SM
za cviček PTP (2016); Huba
Martinčič z Male Hubajni-

Podelitev naziva Šampion Bosteletu (foto: AGRA)
ce pri Studencu ZM za sauvig- (2016) ter SM za modro frannon (2015); Kmečka zadru- kinjo (2016) in zeleni silvanec
ga Krško VZM za sauvignon (2016).
suhi jagodni izbor (2009),
tri ZM za sauvignon ledeno OSTALA OCENJEVANJA
vino (2003), modro frankinjo
prestige (2011) in cviček PTP Na ocenjevanju sadnih sokov,
1 l (2016) ter štiri SM za modro brezalkoholnih pijač in minefrankinjo premium (2015), beli ralnih vod, slednje se je v sklopinot premium (2015), zeleni pu mednarodnega sejma zvrsilvanec classic (2015) in cvi- stilo 21. leto zapored, so si
ček PTP 0,75 l (2016); Sandi odličja prislužili tudi trije soVidmar iz Dobove SM za bize- kovi Evrosada Krško, in sicer
ljčan rdeči PTP (2016); Vinska ZM 100 % hruškov sok, SM pa
klet Pinterič z Bizeljskega SM 100 % jabolčni sok in 100 %
za chander brut (2013); Wisell breskov sok. Na senzoričnem
– Dvorec Bizeljsko ZM za la- ocenjevanju mleka in mlečški rizling SJI (2016) in SM za nih izdelkov, gre za edino tovrrumeni plavec JI (1996) ter Ža- stno ocenjevanje v Sloveniji, ki
ren vinarstvo in sadjarstvo iz pokrije širok spekter celotne
Nemške vasi ZM za cviček PTP proizvodnje mleka in mlečnih

izdelkov iz industrijskega in zasebnega sektorja, sta si s svojimi izdelki prislužila odličja dva
proizvajalca z območja Posavja, in sicer je Sirarstvo Denis
Kranjec s.p. iz Kapel pridelalo Koščevo skuto (albiminska
skuta), za katero je prejelo veliko zlato medaljo, Ključevšek
Matej, dopolnilna dejavnost
na kmetiji s Počakovega (občina Radeče), je prejel SM za
sadni jogurt višnja in sadni jogurt gozdni sadeži ter bronasto medaljo za čvrsti navadni
jogurt. Tudi v sklopu mednarodnega 28. ocenjevanja kakovosti mesa in mesnih izdelkov
Posavci niso ostali praznih rok,
saj je Kmečka zadruga Sevnica prejela ZM za panceto krškopoljskega prašiča ter tri SM
za prekajeno šunko s kožo, sevniško tradicionalno salamo in
sevniško salamo – krškopoljka. Brez odličij pa nismo ostali
niti v ocenjevanju medu (o čemer pišemo v ločenem članku),
kjer je Luka Jurečič iz Hrastja
pri Cerkljah pridelal prvaka
med kostanjevimi medi, zlato
medaljo je za gozdni med prejel Gorazd Kranjc iz Šentjanža,
srebrno medaljo pa prav tako
za gozdni med Čebelarstvo Kolenc iz Tržišča.

Bojana Mavsar
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S pivom Ressel na pot
odkrivanja okusov
V Slivju pri Podbočju je
na prvi septembrski dan
»pot odkrivanja okusov«
začela Pivovarna Ressel.
Gre za majhno pivovarno
z lastno polnilno linijo, v
kateri bodo z znanjem
in sodobno tehnološko
opremo varili in polnili kakovostno craft pivo.
Kot pravi direktor pivoVodja proizvodnje Samo Žabkar
varne Dominik Goričar,
in direktor Dominik Goričar
je kapaciteta pivovarne
600 tisoč litrov na leto, že naslednje leto pa jo želijo razširiti na
milijon litrov letno in s pivom prodreti na nove trge.
Gre za novo dejavnost v okviru družinskega podjetja Goričarjevih,
kjer se že več rodov ukvarjajo z vinogradništvom, znani pa so predvsem po ribogojnici. Pivovarno in pivo so poimenovali po svetovno znanem izumitelju, ki je leta 1817 (torej pred 200 leti) kot gozdarski inženir prišel službovat v bližnjo Kostanjevico na Krki, kjer
je na reki Krki preizkušal ladijski vijak in se, kot je opisano v Jurčičevi povesti Kloštrski žolnir, zaljubil v lepo Katrco ...
Za začetek ponujajo tri vrste piva, ki jih je na dnevu odprtih vrat
predstavil vodja proizvodnje Samo Žabkar. Golden ale je svetlo,
zelo pitno angleško pivo s poudarkom na ravnotežju med sladkim
in grenkim, Pale ale je ameriško svetlo pivo, v katerem prevladujejo arome in okusi tropskega sadja, Porter pa temno pivo z nizko
alkoholno stopnjo, v katerem se zazna okuse kave, čokolade, karamele, rozin, lešnikov … »Kot pravi naš slogan Odkrivamo okuse,
bomo postopoma dodajali v ponudbo nove stile piva. V pripravi
so še štiri piva, recepti so že sestavljeni,« pravi Žabkar. Pivo Ressel
boste že kmalu lahko poskusili na katerem od številnih festivalov
craft piva, zahtevate pa ga lahko tudi v vašem najljubšem lokalu.
Pivovarna Ressel d.o.o.,
Slivje 2, Podbočje, info@pivo-ressel.si

Jurečičev med postal
prvak vrste
GORNJA RADGONA, HRASTJE
- Na Pomurskem sejmu v
Gornji Radgoni je v okviru
55. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA
2017 8. avgusta potekalo
ocenjevanje medu. Na ocenjevanju je sodelovalo skupno 93 čebelarjev s 120 vzorci
medu, med dobitniki medalj
pa smo zasledili tudi tri čebelarje iz Posavja.
Naslov Prvak vrste, kar pomeni, da je med v posamezni vrsti
medu dosegel najvišje število
doseženih točk (ocenjevanje je
potekalo v kategorijah akacijev, cvetlični, gozdni, smrekov
in kostanjev med), je osvojil
kostanjev med čebelarja Luke
Jurečiča s Hrastja pri Cerkljah,
ki je prejel tudi zlato medaljo.
Medaljo enakega leska je za

Luka Jurečič (foto: R. R.)

gozdni med prejel tudi Gorazd Kranjc iz Šentjanža oz.
Leskovca v Podborštu, srebrno medaljo pa za gozdni med
Čebelarstvo Kolenc iz Vrhka
pri Tržišču. Sicer je na ocenjevanju najvišje priznanje, naziv Šampion, dosegel kot med
z najvišjim številom doseženih točk izmed vseh ocenjenih vzorcev gozdni med proizvajalca Antona Megliča iz
Tržiča. Ocenjevalna komisija je vzorce medu ocenjevala
po veljavnem pravilniku Čebelarske zveze Slovenije, na vseh
vzorcih pa so bile v skladu s
pravilnikom predhodno opravljene meritve vsebnosti vode
in elektrolitske prevodnosti.
Obiskali smo 27-letnega Luko
Jurečiča, ki je tri leta registriran kot mladi čebelar, sicer pa
je že od majhnega povezan s čebelami, saj je
vseskozi pomagal očetu in staremu očetu pri
točenju in transportu medu. Ne
nazadnje je predstavnik že osme
generacije v družini, ki se ukvarja
s čebelarstvom.
Skrbi za 25 panjev oz. čebeljih
družin, sicer pa
imajo pri Jureči-

tel.: 031 682 885
www.gostilna-senica.si

Brezžični
internet

GOSTILNA SENICA

•

DNEVNO SVEŽE

•

NEDELJSKA KOSILA

•

KMEČKE POJEDINE

•

V Oštariji Margareta
polni dobrih okusov

MALICE IN KOSILA

JEDI Z RAŽNJA IN ŽARA

HIŠNA SPECIALITETA: BUKOV OSTRIGAR
(PRIPRAVLJEN NA VEČ NAČINOV)

čevih skupno okoli 90 10-satnih AŽ panjev, tako gospodarnih kot rezervnih. Poleg
kostanjevega medu, s katerim
je na prvem ocenjevanju, ki se
ga je udeležil, pobral dve nagradi, doma pridelujejo še cvetličnega, akacijevega in ajdovega.
Letno ob idealnih vremenskih
pogojih pridelajo 20 kg/panj in
vsakič na domu prodajo čisto
vse. Luka, ki pridobiva tudi cvetni prah in propolis, se redno
udeležuje predavanj in izobraževanj v organizaciji Nacionalnega veterinarskega inštituta
in Čebelarske zveze Slovenije.
»Ocenjevanj se bom v prihodnosti še udeleževal, vendar
ne zaradi medalj, ampak zaradi analize medu, da bom vedel,
kje sem, kaj je treba še izboljšati. Naslov Prvak vrste in zlata medalja sta dokaz, da sem na
pravi poti,« pravi član ČD Krška vas in dodaja, da so pri pridelavi medu najpomembnejše
zdrave čebelje družine in to, da
narava daje.

Na ocenjevanju je sicer sodelovalo skupno 93 čebelarjev iz
petih držav s 120 vzorci medu,
od tega je bilo največ - 57 gozdnega medu, med ostalimi
63 vzorci pa je bilo 19 vzorcev
cvetličnega, 17 vzorcev smrekovega, deset vzorcev akacijevega, devet vzorcev kostanjevega, šest vzorcev lipovega in
dva vzorca hojevega medu. Na
odlično kakovost vseh senzorično ocenjenih vzorcev kaže
kar 60 zlatih in 40 srebrnih
priznanj. Ocenjevalno komisijo so sestavljali predsednica
prof. dr. Terezija Golob z Biotehniške fakultete v Ljubljani
ter člani prof. dr. Dragan Bubalo (Agronomska fakulteta
Zagreb), Franc Tratnjek (Biotehniška šola Rakičan), Jakob Madjar (terenski svetovalec ČZS) ter mag. Amalija in
Primož Božnar (Čebelarstvo
Božnar d.o.o.).



B. Mavsar,
R. Retelj

Ob videmski cerkvi v Krškem obratuje gostilna že več kot 150
let, zadnjih deset let se pod taktirko priznanega krškega gostinca Roberta Blazinška imenuje Oštarija Margareta.
V ambientu oštarije vam s pridihom mehiškega in rustikalnega
stila ter v toplini naravnih barv ponujajo jedi italijanske in mehiške kuhinje. Obratujejo vse dni v tednu, ob delavnikih pa poleg
redne ponudbe pripravljajo tudi okusne malice in kosila. Tako njihov slogan »Polni dobrih okusov« več kot upravičujejo, saj lahko v
njihovi pestri ponudbi picerije, špagetarije in mehiške kuhinje poskusite kulinarične dobrote tako domače kot mednarodne kuhinje. Njihova posebnost je v testeninah in njokih, ki jih pripravljajo sami in vam jih z izvirnostjo tudi postrežejo. V jesenskem času
vam ponujajo jedi s pridihom jeseni, ki jih lahko zaokrožite z doma
pripravljenimi sladicami, katerim se prav nihče ne more upreti.
Oštarija je zasnovana tako, da vsak kotiček ponuja nekaj drugačnega z različnimi stili za različno razpoložene goste. Istočasno sprejme do 100 gostov in ima več prostorov, namenjenih zagotavljanju diskretnosti skupin ali posameznikov, to so kavarna, jedilnica
ter zimski ali letni vrt.
Šef gostilne Robert Blazinšek vam zagotavlja: »Oštarijo boste vedno zapustili z namenom ponovnega obiska, na drugačen način in
z željo po okusu, ki ga danes niste poizkusili. Verjemite, ne bo jih
zmanjkalo!«
www.ostarija-margareta.si
Tel.: 031 33 50 50, 07 490 50 50
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Gradnja kanalizacije Loče

V Globokem kmalu varnejša pot v šolo
BREŽICE – V drugi polovici leta 2017 potekajo po krajih brežiške
občine številne investicije, namenjene izboljšanju prometne varnosti, še posebej za kolesarje in pešce kot najbolj ogrožene udeležence v prometu. Občina prednostno ureja pločnike na šolskih
poteh in ob prometnih cestah. V mesecu septembru se začenja izgradnja 2. in 3. faze pločnika Globoko, ki predstavlja tudi prednostno investicijo Krajevne skupnosti Globoko.

Predsednik KS Globoko Mihael Petančič na lokaciji 2. faze pločnika

Občina Brežice je pričela z
novo investicijo v kanalizacijsko omrežje - izgradnjo sekundarnega voda, tlačnega voda
in črpališča v naselju Loče. Za
ureditev tega dela kanalizacijskega omrežja bo občina namenila 600.000 evrov lastnih
sredstev. Dela na terenu so se
pričela avgusta 2017 in bodo zaključena predvidoma do marca
2018. Urejanje kanalizacijskega
omrežja pomeni čistejše in bolj
zdravo okolje, zmanjšanje emisije v vodotoke iz komunalnih virov onesnaževanja, zaščito podtalnice in izboljšanje kvalitete
bivanja prebivalcev.

darnega voda, 850 m tlačnega
voda in črpališče. Investicija obsega izgradnjo sekundarnega kanala v naselju Mihalovec, ki se
navezuje na primarni kanal fe-

kalne kanalizacije in dalje do Čistilne naprave Brežice na Mostecu. Trasa fekalne kanalizacije
poteka po trasi lokalne ceste in
po trasi javnih poti. Po izvedbi bodo imeli vsi objekti v naselju Loče možnost priključitve

na javno kanalizacijsko omrežje
(okvirno 61 objektov). Izvajalec
del je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. s podizvajalci,
potek del na terenu si je ogledal tudi župan občine Brežice
Ivan Molan.

Občina Brežice gradi kanalizacijo Loče, in sicer 1.540 m sekun-

Občina Brežice skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI)
sodeluje pri izgradnji pločnika
Globoko ob državni cesti R3676 (odsek 2204 Spodnja Pohanca-Kapele), kjer Direkcija
zagotavlja sredstva za ureditev
prepustov preko reke Gabrnice in drugih mestih, občina pa
sredstva za izgradnjo pločnika v
skupni dolžini približno 947 m.
Druga faza pločnika v dolžini
551 m poteka od odcepa za Pišece do odcepa za Bojsno z javno razsvetljavo in dvema avtobusnima postajališčema, tretja
faza pa predstavlja nadaljevanje pločnika od odseka Mali Vrh
proti odcepu Cundrovec. Vrednost del znaša dobrih 340.000
evrov, večino sredstev bo zagotovila Občina Brežice, 15 %
sredstev pa država. V postopku javnega naročanja je bilo
kot najugodnejši ponudnik za
izvedbo del izbrano podjetje
HPG d.o.o.
Po besedah predsednika sveta
KS Globoko Mihaela Petančiča
se krajani veselijo nove investicije v izboljšano prometno varnost, ki bo predvsem za šolarje pomenila varnejšo pot v šolo.

POIŠČIMO JIM DOM

TITA (17245B)
ALLIE (17216-B)
MLADIČKI IŠČEJO DOM
je odrasla psička nižje/srednje
je simpatična, igriva, nagajiva in
Psički so stari 2 meseca in bodo
predvidoma manjše rasti. Iščerasti, stara približno 3 leta. Je
živahna mladička, trenutno staprijazna, nežna, rada je v družbi
jo ljubeč, odgovoren dom, kjer
ra približno 4 mesece. Navdušena je nad raziskovanjem, navaljudi in tudi drugih psov, lepo vose bodo zavedali, da pes ni igrajena na povodec, najraje pa je
dljiva na povodcu. Čaka jo samo
ča, ampak živo bitje, za katerega
v naročju. Predvidoma bo nižje
še sterilizacija, potem bo pripje potrebno odgovorno skrbeti.
ravljena na odhod v nov in oddo srednje rasti. Išče odgovoren
dom, v katerem bodo zanjo zglegovoren notranji dom.
dno skrbeli.
Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse.

Stran pripravlja Občina Brežice

Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56
Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. do 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.
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V drugi polovici septembra začetek
rekonstrukcije krožišč na mostu v Krškem
V drugi polovici septembra, natančneje 18. septembra, bodo na mostu v Krškem začeli z gradbenimi deli rekonstrukcije montažnih krožišč v trajna, ki bodo v treh fazah potekala vse do konca leta. V tem času bo oviran promet, zato je
Občina Krško 31. avgusta občanom predstavila potek del, terminski plan posameznih faz obnove ter predvidene obvoze oz. potek prometa v času obnove.
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Ur. list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Odloka o proračunu občine Krško za
leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16, 38/17), objavlja Občina Krško

Javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega
jedra Krško in trga Brestanica za leto 2017
Prva faza obnove bo potekala od 18. septembra do začetka oktobra. Priključek z Narpla bo zaprt (označeno z rumeno), iz smeri Sevnice, Vidma in Drnovega pa bo promet urejen s semaforji.
Projekt rekonstrukcije poleg
obeh krožišč obsega tudi preplastitev, ureditev hidroizolacije in zamenjavo t. i. dilatacij –
kovinskih elementov, ki so na
mostu potrebni zaradi raztezanja mostne konstrukcije. Gre za
skupno naložbo Občine Krško
in Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), saj je to državna cesta, v skupni višini 497.000 evrov,

urejen skozi Goro ali Golek.
V drugi fazi v oktobru bo potekala rekonstrukcija druge polovice krožišča na cesti Drnovo
– Sevnica. Dostop z Narpla bo
sproščen, popolnoma pa bo zaprt most do nadvoza nad železniško progo oz. drugega krožišča. Obvoz z Vidma do Krškega
oz. do ceste Drnovo – Sevnica
V tretji fazi bo popolnoma zaprt most in nadvoz nad železniško progo (označeno z rumeno). Obvoz z Vidma do Krškega oz. do ceste
Drnovo – Sevnica (z levega na desni breg Save) bo potekal skozi
Staro vas, Vrbino (mimo objekta Gen energije), po obvoznici do HE
Krško ali pa na relaciji Sotelsko – Brestanica – Gunte.
Obvoz z Vidma do Krškega oz.
do ceste Drnovo – Sevnica (z
levega na desni breg Save) bo
potekal skozi Staro vas, Vrbino
(mimo objekta Gen energije),
po obvoznici do HE Krško ali pa
na relaciji Sotelsko – Brestanica – Gunte. Promet na cesti Drnovo – Sevnica bo v tej fazi že
potekal po novo zgrajenem kro
žišču.

Most in nadvoz bosta v času obnove odprta za pešce.
Dodatne informacije:
Občina Krško, mag. Romana Pečnik - telefon: 041 610 618, e-naslov: romana.pecnik@krsko.si
Kostak Krško, Mitja Mlakar - telefon: 051 369 022, e-naslov:
mitja.mlakar@kostak.si

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško in
trgu Brestanica in sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov
stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda. In sicer za obnovo fasade, strehe, za dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v neprofitni najem, za lokale s turistično ponudbo (spominki,
bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe …), za obnovo objekta kulturne dediščine ali za obnovo zunanjosti gospodarskih objektov.
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so lastniki zgradb v
predelu starega mesta Krško od vhoda iz pijavške strani do mostu čez reko Savo, ali so lastniki zgradb v območju starega trga
Brestanica; so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle; so dela izvedle na osnovi
veljavnega dovoljenja in Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če pa so obnavljale fasado na območju Zatona, so dela
izvedle v skladu z usmeritvami za prenovo fasad, ki so podane
v prilogi Strokovnih podlag za obnovo fasad na območju Zatona; lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2017
(do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu in niso prejele
sredstev iz drugih razpisov;
Okvirna višina sredstev namenjenih za Projekt obnove individualnih hiš v mestnih jedrih na proračunski postavki 5762 Obnova
individualnih hiš v mestnih jedrih, konto 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom je 30.000 evrov.
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 9. 10. 2017, na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270
Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2017."
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem
listu dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v
rubriki Razpisi in objave ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo
v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije posreduje Miloš Kukovičič, tel.
07/49-81-309, e-naslov: milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur.

V občini Krško letos več kot 300 prvošolčkov

V drugi fazi bo zaprt most do nadvoza nad železniško progo (označeno z rumeno). Promet v smeri Drnovo – Sevnica ter z Narpla bo
skozi krožišče potekal izmenično enosmerno, urejeno bo s semaforji. Obvoz z videmske strani do Krškega oz. ceste Drnovo – Sevnica pa bo urejen čez nadvoz, po priključku do Vipapa, po obvoznici do HE Krško.

Stran pripravlja Občina Krško

od tega je strošek Občine Krško
227.000 evrov, preostanek pa
je strošek DRSI. Dela bo izvajalo podjetje Kostak Krško.
V prvi fazi, ki bo potekala predvidoma od druge polovice septembra do začetka oktobra,
bodo začeli z obnovo prve polovice krožišča na cesti Drnovo
– Sevnica. Na krožišču bodo iz
smeri Vidma, Drnovega in Sevnice postavljeni semaforji, priključek z Narpla pa bo v tem
času zaprt. Obvoz z Narpla bo

(z levega na desni breg Save) bo
potekal po nadvozu nad železniško progo, po priključku do Vipapa, naprej po obvoznici do mostu pri HE Krško.
V zadnji, tretji fazi, ki bo predvidoma potekala od konca oktobra do konca leta, bo zaprt
most kot tudi nadvoz nad železniško progo. V tem času bo
potekala rekonstrukcija drugega krožišča - na mostu, preplastitev mostu, ureditev hidroizolacije ter zamenjava t. i. dilatacij.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je učencem koprivniške
osnovne šole, še posebej pa prvošolčkom, zaželel prijeten začetek šolskih dni.
Župan občine Krško mag. Miran Stanko je na prvi šolski dan v šolske klopi pospremil 96 učenk in učencev OŠ Koprivnica, med katerimi je 15 prvošolčkov. Tako ravnatelj OŠ Koprivnica Jože Ivačič kot
župan sta jim na krajši uvodni slovesnosti zaželela prijeten začetek
šolskih dni ter veliko uspeha, ob tem pa jih tudi opozorila na previdnost na cesti na poti v šolo in domov. Prve dni je sicer za varnost
vseh osnovnošolcev v okolici šol v občini Krško skrbelo 25 članov
Zveze šoferjev in avtomehanikov Krško in deset policistov. V občini Krško je sicer v osmih osnovnih šolah v šolskem letu 2017/2018
skupno vpisanih 2420 otrok v 126 oddelkih.
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Štipendije za deficitarne poklice in prevzemnike kmetij
Od petka, 1. septembra, je odprt javni razpis o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja za leto
2017, in sicer za štipendiranje
bodočih prevzemnikov kmetij.
Namen ukrepa je finančna po-

TEDxSevnica po vzoru svetovno znanih konferenc Razpis za dobitnike
22. septembra bo v Sevnici potekal TEDx dogodek. Gre za liobčinskih priznanj
cenčni dogodek po zgledu globalno znanih ameriških TED
konferenc, na katerih se skozi govore občinstvu predstavljajo strokovnjaki številnih področij – med njimi so bili tudi
Elon Musk, Steve Jobs in Stephen Hawking – z namenom širiti inovativne in prebojne ideje.

TEDx dogodki so neodvisno organizirani lokalni dogodki, na
katerih se izmenjujejo različni govorniki, ki pripravijo kratke
govore z veliko novih znanj in idej. Doslej so se takšni dogodki
zvrstili po 133 državah sveta, tudi v Sloveniji – tokrat pa drugič v Posavju. Organizatorji na čelu z domačinko Natalijo Hočevar, nosilko licence dogodka TEDx, verjamejo, da imata Sevnica
in celotno Posavje veliko ponuditi, hkrati pa ju želijo postaviti
na globalni zemljevid TEDx dogodkov in govore s TEDxSevnica narediti vidne svetovni populaciji. Tematika dogodka v Sevnici bo »Posadimo ideje«, TEDxSevnica pa bodo med drugimi
zaznamovali ter se inovacijam in novim znanjem željnemu občinstvu skozi govore predstavili tudi naslednji govorci: Gregor
Žakej, eden najboljših oblikovalcev na svetu, Milena Miklavčič, raziskovalna novinarka in pisateljica, Damjan Burger, direktor podjetja M TOM, Mehtab Singh, podjetnik in inovator iz
Indije, ter Barbra Drnač, plesna strokovnjakinja, kritičarka in
voditeljica edine oddaje o plesu na slovenskih tv postajah. Dogodek bo 22. septembra ob 19. uri v atriju Gradu Sevnica. Organizatorji obiskovalcem zagotavljajo brezplačne vstopnice, ki so
na voljo od 7. septembra od 20. ure dalje na uradni spletni strani dogodka –. Na uradni spletni strani ali na Facebook profilu je
možno spremljati novosti in se seznanjati z bodočimi govorci.

Še do 13. septembra je odprt
razpis za zbiranje predlogov za
dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2017. Občina Sevnica ob prazniku občine, 12.
novembru, podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom,
društvom, klubom, združenjem
ter drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu
in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine
Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva,
vzgoje in izobraževanja, zaščite
in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove
ustvarjalnosti. Predlog za podelitev priznanja lahko podajo občani, podjetja, zavodi, društva,
združenja, druge organizacije
in skupine, organi lokalne skupnosti. Celotna dokumentacija
razpisa je objavljena na spletni
strani www.obcina-sevnica.si.

VIKEND NAKUPOV

moč pri izobraževanju rednih za naslednje deficitarne pokli- izboljšujejo zaposljivost ter tisdijakov, študentov
kmetijske,
ži- ce:
kamnosek,
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je bila
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tere ni v
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vilske in gozdarske
stroke
iz
obnaslovljena pobuda k organizaciji vikenda nakupov
Sevnici.
čine, ki bodo po končanem šo- kovin-orodjar, elektrikar, avtoka- višina razpisanih sredstev znaša
lanjuGre
ostali
delali kako
na domači
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Prejemniki občinzainidejo,
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in drugih
kmetiji kot njeni bodoči prevze- klepar-krovec, izvajalec suho- ske štipendije ne morejo biti
tržnih storitev, da kupcem v duhu skupne promocije našega
mniki. Upravičenec do štipendi- montažne gradnje, slikopleskar- hkrati tudi prejemniki državne
vse bolj
prepoznavnega
ponudijo
zanimive
ponudbe,
črkoslikar,mesta
pečar, gozdar,
dimnije mora imeti stalno
prebivališštipendije,
namenjene za podnagradne
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če v občini Sevnica in
živeti na igre,
kar, popuste
gastronomske
in hotelske
poro deficitarnim poklicem.
kmetiji, ki je vpisana v register storitve (kuhar), strojni tehnik in
kmetijskih gospodarstev v ob- lesarski tehnik. Namen štipendi- Razpisna dokumentacija obeh
čini Sevnica. Višina razpisanih ranja je zagotavljanje ustrezne- razpisov je dostopna na spletni
ga kadra na trgu dela glede na strani www.obcina-sevnica.si
sredstev je 14.280 evrov.
Občina Sevnica drugo leto zapo- povpraševanje delodajalcev ter oziroma na oddelku za gospored razpisuje tudi 10 štipendij za spodbujanje vpisa na vrste in darske dejavnosti. Rok za odšolsko leto 2017/2018 za izobra- področja izobraževanja, ki po- dajo vloge na oba razpisa je do
ževanje za pridobitev izobrazbe spešujejo gospodarski razvoj in vključno 16. oktobra 2017.

Prvi vikend nakupov v Sevnici bo

22. in 23. septembra 2017
sodelujejo pa:

Gostilnica Plus (www.gostilnica-plus.si)
Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. (www.kz-sevnica.si)
Kolesarski center Sevnica (www.kolesarski.com)
Kopitarna Sevnica d.d. (www.kopitarna.com)
KŠTM Sevnica (www.kstm.si;
https://www.kstm.si/kmecka-trznica-sevnica)
Lekarna Sevnica (www.lekarna-sevnica.si)
Lekos d.o.o. Sevnica (www.lekos.si)
Na Občino
Sevnicainjeknjigarna
bila iz vrst (facebook
sevniških gospodarstvenikov
LinPapir,
papirnica
stran DarLinPosta)
naslovljena pobuda
k
organizaciji
vikenda
nakupov
v Sevnici.
Lisca d.d. (www.lisca.si)
Pizzeria
Rondo
(www.pizzeriarondo.si)
Gre za idejo, kako
povezati
čim več
prodajaln, lokalov in drugih ponudnikov
Polona
Figaro
Frizerski
salonvd.o.o.
(polona.ﬁgaro@gmail.com)
tržnih
storitev,
da kupcem
duhu skupne
promocije našega
vse bolj prepoznavnega
mesta ponudijo
zanimive
ponudbe,
Saloni keramike
in kopalnic Extra-form
trgovina
(www.extraform.si)
nagradne
igre,
popuste
oziroma
druge
ugodnosti.
Sava avto d.o.o. (www.sava-avto.si)
Slaščičarna, pekarna, čokoladnica in kavarna Julija
(facebook stran SLAŠČIČARNA JULIJA)
Stilles d.o.o. (www.stilles.si)
Studio Vitaja (www.studio-vitaja.si ali facebook stran Studio Vitaja)
Terraplant d.o.o. (facebook stran VrtnarijaTERRAPLANT)

VIKEND NAKUPOV
Prvi vikend nakupov v Sevnici bo

22. in 23. septembra 2017
sodelujejo pa:

kolesarsko popotovanje

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 16. septembra 2017,
s pričetkom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah.

Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz smeri Brežic do Radeč
bo za kolesarje iz vseh občin organiziran z železniške postaje v Brežicah ob 7:11 s postanki
na vseh železniških postajah do Radeč.
Kolesarska pot nas bo vodila po dolini Save s predvidenimi postanki :
8:00
Radeče – pri TRC Savus
10:00
Sevnica – pred stavbo občine
11:30
Brestanica – Hostel Kozmus
13:30
Brežice – na dvorišču gradu
Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.
Povratek z vlakom iz Brežic do Radeč je predviden ob 15.16.
Pot je dolga približno 60 km in vodi pretežno po makadamskih poteh ob Savi, zato je
potrebna primerna oprema in fizična pripravljenost kolesarjev, ki vozijo v prometu,
organizirano in na lastno odgovornost.
Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen prevoz koles
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno ponedeljka, 11. septembra 2017,
na enega od elektronskih naslovov: dalibor.crljenkovic@radece.si,
robert.kase@obcina-sevnica.si, romana.pecnik@krsko.si in teja.leben@brezice.si.
Vabljeni!

Vsi navedeni svojo ponudbo predstavljajo na svojih
spletnih straneh, akcija pa poteka individualno,
v poslovnih prostorih sodelujočih.
Ker Občina Sevnica kot lokalna skupnost vseskozi deluje
kot aktivni povezovalec skupne promocije lokalnega okolja,
se je pridružila skupni promociji vikenda nakupov.

S strani vseh sodelujočih SEVNICA
tržnih ponudnikov na vas naslavljamo povabilo
k udeležbi na prvem vikendu nakupov v Sevnici in vas lepo pozdravljamo.

Stran pripravlja Občina Sevnica

Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice
Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na

Gostilnica Plus (www.gostilnica-plus.si)
Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. (www.kz-sevnica.si)
Kolesarski center Sevnica (www.kolesarski.com)
Kopitarna Sevnica d.d. (www.kopitarna.com)
KŠTM Sevnica (www.kstm.si;
https://www.kstm.si/kmecka-trznica-sevnica)
Lekarna Sevnica
(www.lekarna-sevnica.si)
SEVNICA
Lekos d.o.o. Sevnica (www.lekos.si)
LinPapir, papirnica in knjigarna (facebook stran DarLinPosta)
Lisca d.d. (www.lisca.si)
Pizzeria Rondo (www.pizzeriarondo.si)
Polona Figaro Frizerski salon d.o.o. (polona.ﬁgaro@gmail.com)
Saloni keramike in kopalnic Extra-form trgovina (www.extraform.si)
Sava avto d.o.o. (www.sava-avto.si)
Slaščičarna, pekarna, čokoladnica in kavarna Julija
(facebook stran SLAŠČIČARNA JULIJA)
Stilles d.o.o. (www.stilles.si)
TERRAPLANT d.o.o.
Studio Vitaja (www.studio-vitaja.si ali facebook stran Studio Vitaja)
Terraplant d.o.o. (facebook stran VrtnarijaTERRAPLANT)

POSAVSKA PANORAMA
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Naj harmonikarka je 11-letnica
VELIKI TRN - V soorganizaciji Turistične agencije BooM
iz Krškega, Društva za ohranitev podeželja Veliki Trn in
tamkajšnje Krajevne skupnost se je 2. septembra na
Velikem Trnu zvrstilo 20.
državno prvenstvo harmonikark z diatonično harmoniko in 4. državno prvenstvo
pevcev harmonikarjev.
Tričlanska strokovna žirija, ki
so jo tako kot v preteklih letih sestavljali Marija Ahačič
Polak, Slavko Rauch in Matevž Zaveršnik, je imela letos
izredno zahtevno delo, saj so
vse tekmovalke in tekmovalci
izredno kvalitetno izvedli ali
ob spremljavi s harmoniko zapeli skladbe. Z naslovom državne prvakinje na diatonični
harmoniki, kar pomeni, da je
za izvedbo dveh skladb (ljudskega izvora in skladbo narodno-zabavnega žanra) zbrala
najvišje število točk, se je okitila 11-letna Danaja Grebenc
iz Dravograda. Nikita Kapušin Galuh iz Metlike je bila na
podlagi ocene strokovne žirije in oddanih glasov obiskovalcev razglašena za najboljšo izvajalko ljudske skladbe obeh
izvedenih državnih prvenstev
(na diatonični harmoniki in
pevk/pevcev harmonikarjev),
s čimer je osvojila pokal Vitala
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Občinstvo za Evo Julijo in Tanito,
strokovna žirija za Medeo

16 sodelujočih tekmovalk in tekmovalcev na obeh tekmovanjih, spredaj (desno) državna zmagovalka Danaja Grebenc,
zadaj (z desne) Marcela Barle, Nikita Kapušin Galuh in Tjaša Ulčnik
Ahačiča, Marcela Barle iz Vodic je kot pevka harmonikarka
že četrto leto zapored osvojila naziv »vižarka leta«, občinstvo pa je za najprikupnejšo
harmonikarko že drugo leto
zapored izbralo Tjašo Ulčnik
iz Leskovca pri Krškem.

Poleg Ulčnikove je letos z diatonično harmoniko tekmovala tudi Alja Slovenc iz Dobove, kot pevka in pevec, ki se
spremlja z diatonično harmoniko, pa še Staša Zgonc s Studenca in Nejc Šinkovec z Rake.
Pokale in medalje so podelili že omenjeni člani strokovne
komisije ter Milan Brecl iz TA

www.PosavskiObzornik.si

BooM, Franc Lekše, predsednik sveta KS Veliki Trn in Irena Žarn, predsednica Društva
za ohranitev podeželja, v katerem so poskrbeli tudi za pogostitev številnega občinstva, ki
je letos povsem zapolnilo prireditveni prostor. Tekmovanje,
ki ga je povezovala Irena Janc,
je v letošnjem jubilejnem letu
potekalo pod pokroviteljstvom
predsednika države Boruta
Pahorja. Zaradi velikega interesa za tekmovanje organizatorji razmišljajo, da bi ga v prihodnje izvedli namesto v enem
v dveh dneh, sicer pa je 21. DP
harmonikark in 5. DP pevk in
pevcev harmonikarjev napovedano za 1. september prihodnje leto. Več o tekmovanju
na www.PosavskiObzornik.si.

B. Mavsar

Finalisti letošnjega mednarodnega pevskega festivala
BREŽICE – Na dvorišču bre- zeljskega. Eva Julija je zmagažiškega gradu se je 26. av- la v v svoji starostni kategogusta v finalu drugega riji (od 6 do 9 let), bila pa je
mednarodnega festivala v tudi najboljša po oceni občinorganizaciji Brigite Šuler stva, medtem ko je Tanita po
predstavilo 32 tekmoval- mnenju publike zasedla drugo
cev iz štirih držav (BiH, Hr- mesto. V kategoriji od 10 do 13
vaške, Srbije in Slovenije), let je zmagala Katarina Abraki so se tja uvrstili na pod- mović iz Srbije, v kategoriji od
lagi nastopov na dveh polfi- 14 do 17 let pa Medea Marnalnih večerih v MC Brežice. ket-Sindik, ki je bila tudi abNa festival so se uvrstili na solutna zmagovalka festivala.
podlagi avdicije, ki se je od- Najboljšim po izboru strokovne žirije so podelili praktične
vijala že junija.
nagrade in pokale, glavno nagPosavje so v velikem finalu za- rado za zmagovalko festivastopale Eva Julija Borovšak la pa je tako kot lani prispeval
iz Župelevca, Nika Čižmek iz glasbeni producent Alex VolaGlobokega, Tanita Lipar iz sko, in sicer snemanje in proBrežic in Manca Mihelin z Bi- dukcijo skladbe.

Obiskovalci, ki so prišli poslušat polfinalna in finalni večer,
so bili, pravi Šulerjeva, očarani nad vrhunskimi nastopi otrok. »Sama sem zelo zadovoljna in ponosna na našo ekipo,
ki jo poleg mojega soproga sestavljata še producenta festivala Alen in Dubravka Jelušič.
Uspelo nam je postaviti festival na zelo visok nivo in tako
vrhunskih pevcev, kot smo jih
dobili letos, niti približno nismo pričakovali. Se pa trudimo
in želimo, da bi imeli vsi najboljše možne pogoje za nastop
in predvsem, da bi se pri nas
počutili dobro,« je ocenila festival.

Sv. Mavsar

VPISI 2017/18
izobraževanje odraslih v Krškem

11 odličnih programov - 11 odličnih poklicev
Srednja strokovno tehniška šola:
-

Logistični tehnik
Predšolska vzgoja
Elektrotehnik
Strojni tehnik
Tehnik računalništva
Ekonomski tehnik

Srednja poklicna šola:
- Voznik
- Bolničar / Negovalec
- Gastronomske in hotelirske
storitve
- Zidar*
- Tesar*
- Upravljalec težke gradbene
mehanizacije*
- Pomočnik
pri tehnologiji gradnje
(v postopku vpisa v razvid*)

Žadovinek 36, 8273 Krško (nova lokacija od 1.10. dalje)

info o vpisu: C.K.Ž. 130, KRŠKO / referat@prah.si

www.prah.si

040/272 332
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Abonmajska ponudba za vso družino
KRŠKO - Poletje se poslavlja in prihaja čas novih doživetij. V želji, da bi bili prihajajoči dnevi in večeri zanimivi tudi za ljubitelje gledališča, glasbe, plesa in filma,
so v Kulturnem domu Krško za novo sezono 2017/2018 pripravili bogat in vsebinsko raznolik program. S kakovostnimi predstavami želijo zadovoljiti različne
okuse in generacije ter z njimi približati kulturni hram čim širšemu krogu ljubiteljev različnih zvrsti umetnosti.
Kulturni dom Krško, pod čigar
okriljem delujejo še Mestni
muzej Krško, Grad Rajhenburg
in Galerija Krško (prostor ima
v nekdanji cerkvi sv. Duha v
starem krškem mestnem jedru na desnem bregu Save),
je bil zgrajen s samoprispevkom občank in občanov, neprekinjeno pa deluje od leta
1977. S svojo dejavnostjo je
postal v štirih desetletjih delovanja zelo dobro prepoznaven v ožjem in širšem okolju,
kajti s skrbno izbranimi programi in vsebinami vpliva na
kulturno-izobraževalni razvoj
celotne populacije - od predšolskih otrok, šolarjev, dijakov, študentov in zaposlenih
vse do upokojencev. S posredovanimi vsebinami je kulturni dom skozi desetletja sooblikoval kulturni okus publike,
ob tem pa ves čas skrbi tudi
za ustrezno uvajanje novosti
umetniške produkcije.
PROGRAM NOVE SEZONE

Kaj prinaša nova sezona, katere predstave in dogodke,
smo vprašali koordinatorja in
organizatorja kulturnih programov Žigo Kumpa: »Tradicionalno novo sezono odpiramo z vpisom gledaliških
abonmajev, ki prav gotovo

Žiga Kump

predstavljajo enega ključnih
programskih stebrov Kulturnega doma Krško. Že 27. zaporedna abonmajska sezona
znova prinaša izbor nekaterih najkakovostnejših gledaliških uprizoritev slovenskih
profesionalnih gledališč, ki
so premiere v svojih matičnih
hišah doživele v lanski sezoni. Med izbranimi predstavami je kar nekaj takih, ki so že
prejele različne strokovne nagrade in resnično predstavljajo najboljše, kar premore zelo
kakovostno in vitalno slovensko gledališče. Kot že v nekaj
preteklih sezonah, tudi v letošnji razpisujemo tri gledališke abonmaje – dva za odraslo,
to sta Zeleni in Modri, ter enega za otroško publiko, in sicer
Rumeni abonma.«

In katerim kriterijem so sledili v krškem kulturnem domu
pri izboru predstav in dogodkov? Kump odgovarja:
»Zlasti pri abonmajskih programih je ključno, da obiskovalcem ponudimo predstave,
ki ne le kratkočasijo in ugajajo, temveč predvsem ’provocirajo’ misel, vzbujajo mišljenje
in terjajo aktivno participacijo gledalcev. Najboljše predstave so namreč tiste, v katere z lastno refleksijo na nek
umetnosti specifičen način
vstopamo tudi sami kot gledalci in gledalke. Pri izboru
se torej trudimo, da bi v program uvrstili predstave, ki v
kar največji meri nagovarjajo ’duha časa’, se nanj odzivajo in ga kritično reflektirajo.
Gledališča torej ne dojemamo
le kot razvedrila, temveč kot
prostor razmisleka o temeljnih vprašanjih naše identitete in družbeno-zgodovinskega trenutka, ki ga živimo. Prav
dodatnemu raziskovanju omenjenih aspektov in pogloblje-

nemu razumevanju gledališča
so namenjeni naši pogovori
z ustvarjalci predstav, ki smo
jih, kot dodatno obogatitev
programa, uvedli v lanski sezoni in bomo z njimi nadaljevali tudi letos. Trudimo se
torej, da bi gledališko doživetje, ki je že kot tako, ob spremljanju umetniških stvaritev,
precej celostno, saj nagovarja našo celotno bit, razvijali tudi kot celostno družabno
doživetje.«

ZADOVOLJNO OBČINSTVO
»Dober glas se sliši v deveto vas,« pravi slovenski pregovor in število zadovoljnih
obiskovalk ter obiskovalcev,
ki obiskujejo prireditve v KD
Krško, se povečuje. Prihajajo
iz celotnega Posavja, a tudi z
dolenjskega in širšega slovenskega prostora ter celo iz Zagreba. Mnogi med njimi se odločijo za nakup abonmajskih
vstopnic.

Kulturni dom Krško
Koordinator in organizator
kulturnih programov v KD Krško je še navedel, da so imeli v lanski sezoni 233 abonentov za modri in zeleni ter 77
za rumeni abonma. Povprečno
število obiskovalk in obiskovalcev abonmajskih dogodkov je bilo sicer 210 (rumeni
abonma) oz. 350 (modri, zeleni abonma). Velika dvorana
KD Krško ima v klasični postavitvi 512 sedežev. Prijetna
je tudi lanskoletna uvedba t. i.
gledališke kavarne, kar pomeni, da se po koncu vsake predstave v avli kulturnega doma
nadaljuje druženje obiskovalk
in obiskovalcev, kjer imajo
včasih tudi možnost spoznati
igralsko ekipo, se fotografirati z njo itd.

»S soprogo sva hotela otrokoma nekoliko razširiti horizonte, saj v Sevnici ni bilo dovolj
tovrstne kulturne ponudbe,
zato sta bila tudi otroka lastnika rumenih abonmajev vse od
začetka obiskovanja osnovne
šole, midva sva imela modrega. Tega je že okoli 15 let. Ker
smo bili zvečine zadovoljni z
repertoarjem, smo abonmaje zadržali tudi, ko sta otroka
postala srednješolca in tako je
še danes, navkljub študijskim
obveznostim, ki jih imata v
Ljubljani. Za program Kulturnega doma Krško smo prepričali še sorodnike, za nekatere
predstave še prijatelje, tako
da so se nekateri odločili še za
abonma. Nekatere predstave
sem včasih izpustil, ker sem si

jih že ogledal drugje, nekatere
sem si z zanimanjem ponovno
ogledal, ker je predstave uprizorila druga gledališka hiša
in sem se osredotočil bolj na
primerjavo režiserjevih pristopov in seveda tudi interpretacijo igralcev,« pojasni svojo
odločitev Pavel Perc iz Sevnice ter pohvali vodstvo KD KK,
ki po predstavah v avli doma
dostikrat omogoča tudi druženje z nastopajočimi v predstavah. »Izmenjava mnenj ’v živo’
lahko pripomore tudi k večji (po)ustvarjalnosti akterjev,
gledalcev in poslušalcev,« zaključi.

Podobno mnenje ima tudi študentka Lucija Župevc iz Krškega: »Za abonma v krškem
kulturnem domu sem se prvič
odločila lansko leto. Predstavili so ga na šoli, pa sva s sošolko rekli: Zakaj pa ne? Ugotovili sva, da so to super večeri.
Najpomembneje se mi zdi, da
sva se veliko več družili ’v živo’
in pustili telefone pri miru, kar
današnji mladini prav gotovo
manjka. Z repertoarjem sem
zelo zadovoljna, dramske skupine prihajajo iz cele Slovenije, zato lahko uživamo tudi v
različnih narečno obarvanih
govoricah. Izbor predstav zadovolji tudi okus mlajših gledalcev. Sama imam najraje
komedije, saj mi gledališče pomeni razvedrilo. Smeha ni nikoli preveč. Zanimive so tudi
gledališke in glasbene predstave, a glede na to, da sem
glasbenica, imam raje slednje,
zato bi si mogoče želela tudi
kakšen muzikal. Všeč mi je, da
so cene za dijake in študente
zelo dostopne.«
Matjaž Habinc iz Leskovca
pri Krškem izpostavi glasbeni
abonma ARSonica: »Program
je resnično vrhunski, a včasih

vidim težavo v tem, da so nekateri dogodki manj obiskani in je velika dvorana prevelika. Morda bi to lahko rešili s
pregradami, kar bi prostor navidezno pomanjšalo, ali pa bi
za dogodke, ki so manj obiskani, izbrali prostor kluba KDK
ali pa katero od dvoran na gradu Rajhenburg.« Pohvali kakovost ostalih predstav, ki so po
njegovem mnenju vse zahtevnejše in to mu je všeč, saj z
njimi »raste« tudi občinstvo:
»Občutek imam, da je publika
vse bolj zahtevna in gledališko izobražena, kar je verjetno
med drugim tudi posledica rednih obiskov. Glede na to, da
se z družino občasno udeležimo tudi predstav v Ljubljani ali Mariboru in da imamo
tako gledališki kot glasbeni
abonma ARSonica, mi trenutno število dogodkov v KD Krško ustreza in je za moje potrebe optimalno. Za kaj več bi
že zmanjkalo časa.«
Programi Kulturnega doma
Krško potekajo pravzaprav
vseh 12 mesecev. »Klasični«
sezoni, ki v grobem poteka od
druge polovice septembra pa
vse tja do konca junija, sledi
tudi poletna sezona, ki se od
začetka julija do začetka septembra odvija večinoma v atriju gradu Rajhenburg. V matični enoti Kulturni dom Krško se
vsak mesec povprečno odvije
med 20 in 25 različnih prireditev in dogodkov ter med 20
in 30 filmskih projekcij. V vseh
enotah Kulturnega doma Krško (KDK, Galerija Krško, Mestni muzej Krško, Mencingerjeva hiša in Grad Rajhenburg)
pa se je denimo v letu 2016
zvrstilo 880 dogodkov, ki jih
je skupno obiskalo 72906 obiskovalcev.

Smilja Radi

foto: Sven Mavsar

Program abonmajev
ZELENI ABONMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SNG Nova Gorica: BERAŠKA OPERA, glasbena komedija
SNG Drama Ljubljana: LJUDSKI DEMOKRATIČNI CIRKUS SAKEŠVILI, satira / komedija
SNG Nova Gorica: PETER KUŠTER, bizarna opereta
Drama SNG Maribor: GLORIOUS!, glasbena komedija
Gledališče Koper: (TOTALNO) KATASTROFALNA VEČERJA, komedija
SLG Celje in PG Kranj: ŽALUJOČA DRUŽINA, komedija

MODRI ABONMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SNG Nova Gorica: BERAŠKA OPERA, glasbena komedija
SNG Drama Ljubljana: LJUDSKI DEMOKRATIČNI CIRKUS SAKEŠVILI, satira / komedija
SNG Nova Gorica: PETER KUŠTER, bizarna opereta
Drama SNG Maribor: GLORIOUS!, glasbena komedija
Drama SNG Maribor: BREZMADEŽNA / IMMACULATA, drama
PG Kranj in MG Ptuj: STENICA, satirična drama / komedija

RUMENI ABONMA

KULTURNI DOM KRŠKO
VABI K VPISU ABONMAJEV
ZA SEZONO 2017/2018, OD 28. 8. DO 22. 9. 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.

EnKnapGroup: HUD PESJAN, plesna predstava
PG Kranj: MUCA COPATARICA, igrana predstava
Plesni Teater Ljubljana: VEVERIČEK POSEBNE SORTE, plesno-glasbeno-gledališka predstava
Lutkovno gledališče Ljubljana: GROZNOVILCA, igrana predstava
Gledališče Koper in SNG Nova Gorica: ŽIVALSKE NOVICE, igrana predstava
SSG Trst: PEDENJPED, avtorski projekt Primoža Forteja / igrana predstava

Informacije: T: 07 488 01 90, W: www.kd-krsko.si, E: info@kd-krsko.si

KULTURA
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kam v posavju
Četrtek, 7. 9.
• ob 15.00 v MT Senovo: igre
na prostem
• od 17.00 dalje pri cerkvi
sv. Ane v Leskovcu pri Krškem (v primeru dežja od
19.00 dalje na sedežu Zavoda Svibna v Brezovski Gori):
mednarodna noč netopirjev
• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižnici Krško: Razvijanje intelekta in osebnosti pri otrocih – predstavitev programa
Brainobrain
Petek, 8. 9.

• ob 8.00 v MC Brežice: Veliko
majhnega za veliko dobrega krvodajalska akcija
• ob 8.15 v VGC Posavje (CKŽ
44, Krško): telovadba na
prostem (v primeru dežja v
VGC)
• od 15.00 dalje v atriju gradu Sevnica: 3. Grajski festival
kraft piva
• ob 17.00 v MT Senovo: likovna delavnica
• ob 17.00 na igrišču pred OŠ
Koprivnica: športno v novo
šolsko leto
• ob 17.00 v MT Raka: povejmo po nemško
• od 18.00 do 19.30 v prostorih društva Magičnost
gibanja (Hočevarjev trg 1,
Krško): vadba energijskih
tehnik Magičnost gibanja
(vsak petek)
• ob 19.00 v Lamutovem li-

kovnem salonu Kostanjevica na Krki: otvoritev razstave
Ane Kučan »Struktura neskončnosti / l'espace infini«

Sobota, 9. 9.

• ob 9.00 v MT Senovo: obesek za ključe
• ob 9.00 v igralnici in parku
MC Brežice: sobotni živ žav
• ob 9.30 na igrišču pri Kulturnem domu Dobova: start
18. tradicionalnega kolesarskega maratona po vaseh KS
Dobova
• ob 10.00 v MT Podbočje:
naredimo kazalo za knjige
• ob 10.00 v MT Raka: otroške igre
• od 10.00 dalje v prostorih
PK Lukec Krško v poslovni
stavbi Kubus/Avto Krka v
Krškem: dan odprtih vrat brezplačne delavnice
• ob 11.00 pri smučarski koči
na Planini pri Podbočju:
spominsko srečanje »Planina - v spomin in opomin«,
slavnostni govornik: dr. Milan Jazbec
• ob 11.00 na bazenu Brestanica: HESS akvatlon Rajhenburg 2017 - državno prvenstvo Slovenije
obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
www.pmb.si

Posavski muzej Brežice

• od 17.00 v starem mestnem
jedru Krškega: festival vina,
kulinarike in umetnosti »Okusi Posavja«, glasbeni gost: Petar Grašo
(podrobnejši program na
str. 15)
• ob 18.00 pri krušni peči v
Uradniški koloniji na Senovem: tradicionalna prireditev »Dobrote iz krušne peči«
Nedelja, 10. 9.

• od 10.00 dalje na športnem igrišču v Loki pri Zidanem Mostu: 2. mednarodna čilijada
• od 10.00 dalje v prostorih
PK Lukec Krško v poslovni
stavbi Kubus/Avto Krka v
Krškem: dan odprtih vrat hip hop avdicija in brezplačne delavnice
• ob 18.00 v Mestnem muzeju
Krško: Poletju v slovo
Torek, 12. 9.

• ob 18.00 v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Bo-

židar Jakac Kostanjevica na
Krki: glasbeni performanse in video instalacija Ljobe
Jenče »Spomin sveta zapoje
v meni«
• ob 18.30 v KD Krško: plesna trilogija »Dotik / Identiteta / Pulz« v izvedbi PD Imani Brežice
Sreda, 13. 9.

• od 9.00 do 17.00 na LU Krško: informativni dan za vpis
v programe za odrasle
• ob 10.00 izpred TIC Čatež
ob Savi: voden pohod na
Sveti Vid
• ob 17.00 v Posavskem muzeju Brežice: javno vodstvo
po interdisciplinarni razstavi »Štirje elementi: 1 - Voda«
- Kako zveni voda gluhim in
naglušnim
• ob 20.00 v klubu MC Brežice: hard rock sreda z Dmitrijem
*Prireditve ob prazniku občine
Radeče so objavljene na str. 10.

Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki

SEPTEMBER V GALERIJI
petek, 8. september, ob 19.00
Ana Kučan: Struktura neskončnosti / l’espace infini,
Lamutov likovni salon, otvoritev razstave

torek, 12. september, ob 18.00

Muzejski programi
13. september, 17.00: JAVNO VODSTVO PO
RAZSTAVI ŠTIRJE ELEMENTI: 1 – VODA IN VITEŠKI
DVORANI: KAKO ZVENI VODA GLUHIM IN
NAGLUŠNIM
15. september, 10.00–14.00: STROKOVNI
POSVET VODA – ODA RADOSTI

Strokovni ekskurziji
16. september, 10.00, Podbočje: PO POTI
POPLAVE OD LEVAKOVE JAME DO PODBOČJA
23. september, 8.00–19.00: EKSKURZIJA PO
GRADOVIH POSAVJA
Kotizacija

Koncert
16. september, 19.00: ZAKLJUČEK POLETJA
S KVARTETOM MASCARA
Vstopnina

Posavski muzejski vitrini
21. september, 19.00: ZBOGOM! MRLIŠKE ŠEGE
V POSAVJU in DOBE PRI KOSTANJEVICI –
GROBIŠČE IZ POZNE BRONASTE DOBE
Več informacij:
vodnik@pmb.si, 07 466 0517, 031 708 737

Ljoba Jenče, Spomin sveta zapoje v meni,
glasbeni performanse, nekdanja samostanska cerkev

sreda, 20. september, ob 19.00
Klara Sax: Carl Andre, Billy in Ethel,
Lapidarij, otvoritev razstave

torek, 26. september, ob 17.00
Dva učitelja – dve obletnici,
ustvarjalnica
Vstop na dogodke je brezplačen. Vljudno vabljeni!
GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 150
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

PRIREDITVE V SEPTEMBRU
RAZVIJANJE INTELEKTA IN OSEBNOSTI PRI
OTROCIH – predstavitev programa Brainobrain
• četrtek, 7. september, ob 18. uri –
Osrednja knjižnica v Krškem
Vabimo vas na predstavitev mednarodno priznanega
izobraževalnega programa za otroke od 4. do 14. leta
Brainobrain. Program bo predstavila licencirana Brainobrain trenerka Alenka Hriberšek.

PREPROSTE RESNICE O OTROCIH predstavitev knjige
• sreda, 20. september, ob 18. uri –
Knjižnica Senovo
Patricija Škoberne nas bo s fotografijami popeljala po
Tajski, Vietnamu, Novi Zelandiji in Fidžiju, deželah, ki
jih je prepotovala s svojo hčerko in nam hkrati predstavila svojo knjigo Preproste resnice o otrocih.

MOLITEV MOJIH MISLI - filmsko-pesniški večer
• četrtek, 21. september, ob 18. uri –
Osrednja knjižnica v Krškem
V filmsko-pesniškem večeru se bo knjižničar Vilko Planinc pogovarjal z mladim filmskih ustvarjalcem Amadejem Petanom iz Brežic, ki na filmski trak najraje beleži dokumentarne zgodbe. Tako je nastal tudi kratki film
Molitev mojih misli, v katerem je bila njegova portretiranka literarna ustvarjalka Marija Hrvatin z Libne, ki
je avtorica pesniške zbirke z istim naslovom.

KDOR BERE, JE CAR! - zaključek projekta
• torek, 26. september, ob 17. uri –
Mladinski oddelek
Vsi, ki radi prebirate dobro, zanimivo, napeto, kreativno in zabavno mladinsko literaturo, vabljeni, da do 15.
septembra še sodelujete v bralnem projektu. Na letošnji, že peti, zaključni prireditvi bomo gostili mladinsko
pisateljico in scenaristko Majdo Koren, vsi carji pa boste prejeli praktične nagrade.

RAZSTAVA ROČNIH DEL ČLANIC
KULTURNEGA DRUŠTVA LIBNA
• od sredine avgusta –
Avla osrednje knjižnice v Krškem
V avli knjižnice je od sredine avgusta do sredine septembra na ogled razstava kvačkanega nakita, vezenin, okrasnih in uporabnih izdelkov, nastalih v različnih tehnikah,
članic Kulturnega društva Libna. Tudi ostali, ki bi se želeli predstaviti pri nas, vabljeni, da nas za dogovor pokličete na tel. 07 4904 000 (Urška Šoštar).
Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

Večerna zarja v sevniškem grajskem atriju

SEVNICA - 24. avgusta so se
v atriju sevniškega gradu
predstavili član in članice
literarne skupine Večerna
zarja Društva upokojencev
Sevnica, ki so v svojo sredino
povabili še nadarjene mlajše
ustvarjalce, da so večer obogatili z glasbo.

Z izbranimi pesniškimi in proznimi besedili so se predstavili Štefka Vidrih, Jana Cvirn,
Zdravka Brečko, Jože Žnidarič, Gabrijela Kolar, Vida
Križnik in Anica Perme. V
duetu sta zapela in zaigrala ci-

Sodelujoči na literarnem večeru so skupaj zapeli slovensko
ljudsko pesem Rasejo v strmi gori bele planike tri.
trarka Anja in Leon Drstven- samostojno predstavila Lara
šek na klarinetu, na kitari se je Beršnak, ob spremljavi Mar-

tina Marka na harominiki in
kasneje na kitari je zapela Ema
Žvar, medtem ko so Favstina,
Marjeta in Lucija Plavčak zapele ob kitarski spremljavi
najstarejše sestre. Z lastnim
pesniškim besedilom se je v
zaključnem delu predstavila
še dijakinja Alina Špan. Za povezovanje prireditve je skrbela Elizabeta Ernestl, zbrane
pa je nagovorila predsednica
sevniškega društva upokojencev Marijana Kralj in se zahvalila za lep poletni večer.


S. R.
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Tihi cilj osvojitev 4. lige

26. gorski kolesarski preizkus

Krčani in Brežičani pri vrhu

BREŽICE - Članska zasedba Košarkarskega kluba Brežice je v
avgustu uradno začela priprave na sezono 2017/2018. Brežičani, ki so se v nekoliko okrnjeni zasedbi zbrali v začetku
avgusta, so večinoma trenirali individualno, kasneje pa so
se jim pridružili ostali igralci. Večjih sprememb v letošnji
ekipi ni, k članom se je priključilo nekaj mladincev. Članska ekipa bo tudi v letošnji sezoni nastopala v 4. SKL vzhod,
kjer bodo njihovi nasprotniki
v prvem delu tekmovanja stari znanci iz KK Zagorje, KK Vrani Vransko, KK Vojnik, KK Dravograd ter novinec v ligi KK
Prebold 2014. Kot je že tradicija za 4. SKL, se liga začne
tretji vikend v oktobru, prvi
nasprotnik KK Brežice pa bo
že tretje leto zapored ekipa iz Zagorja. Cilji članske ekipe pred
letošnjo sezono so preboj v ligo za prvaka in po tihem tudi osvojitev 4. lige. Ekipa fantov U15 bo letos nastopala v 2. SKL, prva
tekma jih čaka 17. 9. doma proti KK Metlika. Kadeti U17 bodo
za uvod prvega dela 2. SKL doma gostili KK Metlika (23. 9.). Premierni nastop v ligi bo doživela ekipa mladincev U19, ki se bo
24. 9. doma pomerila proti ekipi KK Rudar Trbovlje. Za mlajše
selekcije bo razpored znan naknadno. V klubu vabijo vse košarkarske navdušence, da se pridružijo na treningih v športni dvorani Gimnazije Brežice in tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije.
R. R., vir: KK Brežice

SEVNICA, LISCA - 27. avgusta se je že 26. leto zapored odvijala rekreativna kolesarska prireditev »Skok na Lisco«, ki
se je je udeležilo 74 ljubiteljic in ljubiteljev kolesarjenja.

KRŠKO, BREŽICE - Tako krški kot brežiški nogometaši imajo v prvi oz. drugi ligi trenutno kar veliko razlogov za zadovoljstvo, saj prvi zasedajo visoko tretje mesto na lestvici 1.
SNL, drugi pa so dveh zaporednih zmagah peti, a samo s tremi točkami zaostanka za prvim mestom.

Posavski alpinisti znova v Peruju

POSAVJE, PERU - V mesecu juliju
je v Peruju, na območju Cordillere Blance, potekala alpinistična
odprava, ki so jo sestavljali trije
člani Posavskega alpinističnega
kluba, Peter Sotelšek, Andrej
Trošt in Mitja Kolman, ter član
AO Celje Matica Albin Simonič.
Po nekaj začetnih zdravstvenih
težavah, ki so bile posledica hitre aklimatizacije, so fantje začeli z uresničevanjem zastavljenih
ciljev. Sotelšek in Kolman sta se
iz doline Ishinca najprej povzpeNa vrhu Esfinge po prepleza- la na 5495 metrov visok Urus,
ni Klasični smeri
po dnevu počitka pa dostopila do izhodiščnega tabora za Tocllaraju. Ob siju lune sta ponoči opravila večji del vzpona in prišla na vrh 6034 metrov visoke
gore malce po sončnem vzhodu. Sledil je zahteven sestop v slabem vremenu s sneženjem in nizkimi temperaturami. Trošt in
Simonič sta istočasno uspela z vzponom preko 750-metrske granitne stene pettisočaka La Esfinge (5320 m). Preplezala sta jo v
enem dnevu, prosto, po Klasični smeri iz leta 1985, največje težave pa se približajo VIII. stopnji.
V nadaljevanju odprave sta Peter in Mitja osvojila še 5750 metrov visok vrh Pisco. Po dveh dneh počitka so vsi člani odprave
poskusili z vzponom na zahteven vrh Nevado Copa (6188 m). Ponoči so se na višini pribl. 5300 metrov uspešno rešili iz labirinta
ledeniških razpok, potem pa jim je poslabšanje vremena z močnim vetrom in gosto meglo onemogočilo osvojitev vrha. Tik pod
njim, na pribl. 6080 m, so se bili prisiljeni obrniti in sestopiti v
dolino. Pred iztekom bivanja v Peruju sta Andrej in Peter s hitrim
pristopom in sestopom osvojila še pettisočak na območju Cordillere Huayhuash, imenovan Huarapasca (5420 m).
Odprava je izpolnila cilje in pričakovanja, zato jo člani in alpinistična javnost ocenjujejo kot uspešno. Fantje so se domov vrnili bogatejši za nepozabne izkušnje in doživetja, za podporo njihovemu udejstvovanju pa se zahvaljujejo podjetju GEN energija.

PAK, foto: Andrej Trošt

Na posavski biser, na Lisco, se je s kolesom podalo 71 kolesarjev in tri kolesarke.
Pravi preizkus kolesarske pripravljenosti se odvija na 9,3 km
dolgi trasi vzpona na priljubljeno posavsko razgledišče, za kar je
treba premagati 700 metrov nadmorske višine. Letošnjega »skoka«, ki se je pričel s štartom na Bregu in končal pred Tončkovim domom na Lisci, se je udeležilo 71 kolesarjev in tri kolesarke.
Za pravično razvrstitev udeleženci tekmujejo v šestih moških in
treh ženskih starostnih kategorijah. Prestižno skupno zmago je
ponovil lanskoletni zmagovalec Kristjan Hočevar (AdriaMobil)
s časom 31.18, drugi je bil Jan Trotovšek (KD Sevnica) s časom
31.24, tretji Dejan Jordan (KD Papež Podgorje) s časom 32.26.
Med tremi kolesarkami je bila občutno najhitrejša 16-letna Nika
Jančič (KK Laško) s časom 39.53 pred Vido Ceglar (Bicikel.com)
s časom 53.15 ter Ireno Berčon (KD Partizan Trbovlje), ki je vrh
Lisce osvojila s časom 1:02:21.
Nagrado za najhitrejšega Sevničana si je prikolesaril član tekmovalne ekipe KD Sevnica – Tanin Sevnica Gaber Vandur s časom
35.50. Najmlajši kolesar je bil 13-letni Grega Podlesnik (KD Sevnica - Tanin), ki je dosegel čas 40.57. Najstarejši udeleženec je
bil 80-letni Đuro Kovač (KD Papež Podgorje), ki se je pogumno
spopadel s strmino Lisce v vseh dosedanjih 26 letih. Uspešen
je bil tudi le nekaj mesecev mlajši Lojze Levičar (RKD Krško).

S. R./R. Kosaber, foto: A. Ameršek

Multisport četrti na klubskem DP

Moška in ženska ekipa Multisport kluba Krško
LJUBLJANA, KRŠKO - V okviru 3. ljubljanskega triatlona je potekalo tudi klubsko državno prvenstvo. Multisport klub Krško
je nastopil z žensko in moško
ekipo. V ženski ekipi so tekmovale Nina Mandl, Melita
Hajdinjak in Tina Jeromen,
v moški ekipi pa Gregor Dolinar, Jaka Kramaršič in Urban
Cehner. Vsaka ekipa je moraEnoletno obvezno zavarovanje
la preplavati 500 m, prekoleNapolnjen rezervoar goriva
sariti 16 km in preteči 3,5 km,
za uvrstitev pa je štel seštevek
Letna vinjeta
osvojenih točk ženske in moške ekipe posameznega kluba.
Multisport klub Krško se je na
klubskem državnem prvenstvu uvrstil na 4. mesto.
 Vir: Multisport klub Krško

23. septembra bo »Športofešta«
KRŠKO - Ob začetku Evropskega tedna športa bo Športna zveza Krško v soboto, 23. septembra,
v Krškem pripravila festival športa s predstavitvami športnih društev, tekmovanji in pestrim
spremljevalnim programom. Na dogodku, ki bo potekal na OŠ Jurija Dalmatina, Trgu Matije Gubca in ribniku Resa, se bo predstavilo kar 22 športnih društev in organizacij, skozi celoten teden
pa bo v aktivnostih sodelovalo kar 2.000 športa željnih navdušencev vseh starosti. Več o prireditvi v naslednji številki časopisa.
Dodajmo še, da je Športna zveza Krško v sodelovanju z Občino Krško izdala brošuro s predstavitvami in prijavnicami za programe športnih društev, namenjene otrokom. Brošuro bodo na
roditeljskih sestankih prejeli starši na vseh osnovnih šolah v občini ter se tako lažje odločali in
prijavljali na 22 ponujenih športov. 
P. P.

Krški prvoligaš, ki bo v nedeljo v 8. krogu na stadionu Matije
Gubca gostil ljubljansko Olimpijo (16.50), je na zadnji tekmi pred
reprezentančnim premorom prav tako igral pred domačimi navijači in premagal Domžale s 4:2. Strelci so bili Miljan Škrbić,
Tonći Mujan, Marin Jurina in Luka Gajič, za goste pa sta zadela Matija Širok in Rubin Hebaj. Krčani so imeli od 63. minute dalje, ko je bil izid še 2:1 za Domžalčane, številčno premoč na
igrišču, saj si je gostujoči osrednji branilec Miha Blažič v roku
dveh minut prislužil dva rumena kartona in posledično rdečega. Krški igralci so to znali unovčiti in na koncu zasluženo zmagali ter se z 11 osvojenimi točkami povzpeli kar na tretje mesto
prvenstvene lestvice, pred njimi sta samo Olimpija in Maribor. S
slednjim se je Krško pomerilo krog pred tem, ko je v Ljudskem
vrtu po hrabri igri pokleknilo že po izteku sodniškega dodatka
- v 96. minuti je za mariborsko zmago s 3:2 zadel Aleks Pihler.
Zadetke so dosegli še Gregor Bajde in Damjan Bohar za domače ter David Kovačič in Škrbić za goste. Slednji je v tej sezoni zabil že osemkrat in je zanesljivo na vrhu lestvice strelcev. Še prej
so varovanci trenerja Stipeta Balajića na domači tekmi z ekipo
Ankaran Hrvatini iztržili neodločen izid 2:2 (Škrbić 11-m, Mujan; Kidrič, Klapan). Včeraj so Krčani odigrali še pokalno tekmo z novomeško Krko.
Nogometaši NK Brežice - Terme Čatež so v 2. SNL po petih odigranih krogih na zelo dobrem petem mestu. Imajo deset točk in
za vodilno Muro zaostajajo samo tri točke. Zadnji dve tekmi so
dobili, in sicer so s 3:1 doma premagali Krko iz Novega mesta in
z 1:0 AŠK Bravo na gostovanju. Na posavsko-dolenjskem dvoboju so zadeli Robert Drugovič, David Bučar in Omer Seferović,
Bučar je bil uspešen tudi ob gostujoči zmagi v Šiški. V prvih treh
krogih so Brežičani dosegli zmago (Brda), remi (Jadran Dekani)
in poraz (Roltek Dob). Varovance Alberta Poborja v naslednjem
krogu čaka gostovanje v Sežani (sobota ob 16.30).

R. Retelj

Začetek badminton sezone
OPATIJA - Minuli vikend se je tudi uradno pričela nova badminton sezona. Že prvi mednarodni turnir je bil prvi krog ADA badminton lige v Opatiji. Sodelovalo je 138 tekmovalk in tekmovalcev iz petih držav. Od posavskih tekmovalcev se je najbolje
odrezal Luka Stjelja (BK Brežice), ki je v konkurenci MDA skupaj z Juretom Staničem (BK Ljubljana) osvojil tretje mesto. Dobro je nastopil tudi Daniel Tkalec iz BK Pišece in dosegel 5. mesto. Po besedah predsednika ADA lige Tadeja Škofa je letošnja
liga še na višjem nivoju in predvsem bolje organizirana. Dodali
so še en turnir. Plan turnirjev do konca sezone je sledeč: Varaždin (7. 10.), Sarajevo (25. 11.), Pišece (27. 1. 2018), Ljubljana (3.
3. 2018), Zagreb (21. 4. 2018) in zaključni turnir konec meseca
maja prihodnje leto v Beogradu. Posavska kluba bosta do konca leta organizirala tudi dve odprti prvenstvi kluba, in sicer turnir MOPi v dvorani Gimnazije Brežice (14. oktobra) v organizaciji BK Pišece in Brežice open (4. novembra) v organizaciji BK
Brežice. 
Vir: BK Pišece

PRIPRAVLJEN
NA VOŽNJO!

Paket ugodnosti in prihranki do

4.100 €*

Odpeljite se na svojo
prvo pustolovščino takoj
in brezskrbno.

*Prihranki po modelih vključenih v kampanjo so: Adam, Mokka X in Insignia do 4.100€, Meriva do 2.950€, Zafira do 2.800€, Corsa do 2.600€, Astra do 2.500€ in Crossland X do 1.700€.
Povprečna poraba goriva: 3,2 – 10,5 l/100 km. Emisije CO2: 92 – 146 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6. Specifične emisije NOX: 0,0069 – 0,0704 g/km. Vrednost specifične
emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0001 – 0,0031 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,0161 – 2,2900/ 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. Slike so simbolične. Avtohiša Kolmanič & Co. d.o.o., PE Brežice.

AVTOHIŠA KOLMANIČ & Co. d.o.o., PE BREŽICE
Cesta svobode 37, 8250 Brežice
Tel.: 07 499 23 12/13 | opel.avtohisa-kolmanic.si
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POSAVSKA PANORAMA
posavske glasbene novičke

Nika na festivalu v Hrastniku, stoner rockerji s posavskim pridihom. Tokrat preberite:
V Hrastniku so pripravil novo pevsko tekmovanje »Slovenska nota 2017«, ki nudi neuveljavljenim pevkam in pevcem možnost uveljavitve v glasbenem svetu. Zmagovalko,
to je postala Samantha Maya Šolaja, je določila kombinacija glasov publike, zbrane v dvorani, in strokovne žirije. Za nagrado bo izvajala pesem, ki jo bo sama izbrala
med tremi različnimi skladbami avtorja Roka Hvale. Na
omenjenem festivalu je nastopila tudi mlada brežiška pevka Nika Čižmek, ki zadnje čase žanje uspeh za uspehom,
prav tako pa smo o njej v naši rubriki že pisali. »Slovenska
nota 2017, vesela sem da sem lahko bila del tega neverjetnega zasavskega tekmovanja,« je vsa navdušena zapisala,
kljub temu da ji tokrat ni uspelo zmagati.

Spoznajte glasbeno zasedbo s
posavskim bobnarskim pridihom, ki sliši na
ime Dust Collector (na fotografiji). Gre za nekakšno mešanico
skupin Queens of
the Stone Age in Kyuss, prav tako pa se čuti vpliv grunge
scene. Skratka, fantje preigravajo nekakšno mešanico stoner rocka. Sestavljajo jo: Jernej Podgoršek (kitara), Aleksander Jovanovič (bas) in Uroš Hlastan – Bufo (bobni). »Trudimo se biti pridni in delati nov material, kar nam
gre kar nekako uspešno, samo še posneti ga moramo. Upamo, da nam bo uspelo posneti demo/EP čim prej. V prihodnosti nas bo moč slišati na porokah in na festivalih,« povedo fantje malo za šalo, malo zares. Njihov edini posneti
komad, dejansko prvi, ki so ga sestavili, je moč poslušati
na portalu youtube, že v soboto pa jih boste lahko v živo
videli na Generator festivalu v Krškem.


Pripravlja: Simon Uršič

glasbene.novicke@posavje.info
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Brežice »olajšali« za štiri tone
BREŽICE - Na atletskem stadionu v Brežicah so 27. julija s športnimi uricami z dobrodelno noto člani ekipe
PrejPotem Brežice obeležili tretjo obletnico delovanja. Z zbranimi sredstvi za diagnostično napravo so priskočili na pomoč Zavetišču za male živali Brežice.
Dogodek so pripravili v sodelovanju s karateistko Kajo
Budič, Košarkarskim klubom
Brežice, motokrosistom Maticem Žitnikom, športnim
društvom Tim5 iz Brežic, Pilatesom z Nežko Koritnik in
ljubljanskim LifeintoLife, svetovanjem za boljšo kvaliteto življenja. Po besedah Petra
Gramca, enega od trenerjev
v ekipi PrejPotem Brežice, ki
je skupaj s svojo ženo Tamaro, pobudnico in idejno vodjo dogodka, pred tremi leti začel z delavnicami ozaveščanja
o pravilnem gibanju in zdravi prehrani, so se odločili, da
tako kot lani tudi tokrat svojo obletnico obeležijo na dobrodelen način - da pomagajo
brežiškemu Zavetišču za male
živali, poleg tega so ga še športno obarvali. »Imel sem 135

ne, sprehodilo že 10 tisoč ljudi.
PrejPotem Brežice deluje tudi
v drugih posavskih krajih, in
sicer Kostanjevici na Krki, Bistrici ob Sotli, Dobovi, pa tudi
čez mejo v Bregani in celo na
Madžarskem in v Nemčiji.

Kaja Budič si je za prvo »žrtev« izbrala kar Petra Gramca.
kilogramov in sem potrebo- ni, da so Brežice lažje za pribval spremembo. S konceptom ližno štiri tone. Poleg zakonPrejPotem je prišel rezultat - cev Gramc je v ekipi PrejPotem
izgubil sem 40 kilogramov, kar Brežice danes še deset izobranaju je navdahnilo, da sva tudi ženih trenerjev, ki skozi delavv Brežicah začela z delavnica- nice in pametne vadbe skrbijo,
mi.« Dodal je, da se je v treh da se udeleženci počutijo veletih delavnic udeležilo okoli liko bolje, to namreč povedo
300 ljudi, v grobem to pome- sami. Med rednimi »strankami« sta tudi karateistka Kaja
Budič in motokrosist Matic Žitnik, ki jima omenjeni koncept
zelo pomaga na njuni športni
poti. »Naša filozofija je 'od ust
do ust', promoviramo se skozi
zadovoljne uporabnike, zaupanje raste iz dneva v dan, s tem
pa tudi obiskanost delavnic in
vadb,« je dejal Gramc in dodal,
da se je skozi koncept PrejPotem, ki sta ga pred dobrimi
Danijel Vovk iz ŠD Tim5 med prikazom pravilnega dvigova- sedmimi leti v Sloveniji uvenja uteži
dla zakonca Jakše iz LjubljaGF17_PLAKAT_B2_001_1.pdf
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»PrejPotemovci« iz Brežic se
bodo jeseni preselili na novo
lokacijo pri trgovini Tuš v
Brežicah, kjer bodo na 300
kvadratnih metrih imeli povsem svoje prostore s telovadnico, predavalnico in tuši. Vizija ekipe PrejPotem je, kot je
še omenil Gramc, da bi v roku
petih do desetih let skoraj vsako naselje v Posavju imelo vadbene skupine, večja mesta v
Sloveniji pa podobne prostore kot bodo v Brežicah, v katerih bodo uporabniku lahko
ponudili vse na enem mestu teorijo o pravilnem gibanju in
zdravi prehrani, pripravo zdrave prehrane ter pametno vadbo, vse na podlagi znanstveno
dokazanih informacij, na katerih sloni koncept PrejPotem. V
zadnjem delu dogodka je potekalo nagradno žrebanje tistih, ki so za zavetišče prispevali več kot 20 evrov, in predaja
donacije Zavetišču za male živali Brežice v višini 900 evrov,
kolikor so zbrali ta dan.

Rok Retelj

13:56

Mladinski center Krško in KUD ID predstavljata:

GENERATORFESTIVAL2017
15. in 16. SEPTEMBER

MC KRŠKO

USPOSABLJANJE ZA DELO NA PROJEKTU
»V POSAVJU ŽURAMO BREZ DROG
ALKOHOLA« ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Petek, 15. 9. 2017, ob 18.00
GENERATOR FESTIVAL
Vstop prost!
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Sobota, 16. 9. 2017, ob 10.00
MC Direndaj (Broške iz filca)

MY

CY

Sobota, 16. 9. 2017, dnevni program s pričetkom
ob 13.00, koncerti ob 19.00
GENERATOR FESTIVAL
Vstop prost!
Četrtek, 21. 9. 2017, ob 18.00
PREDSTAVITEV MLADINSKE IZMENJAVE
FINSKEM

NA

Petek, 22. 9. 2017, ob 9.00
Usposabljanje MLADINSKO DELO: KAJ, ZAKAJ,
KAKO?
Trener: Aljaž Zupan
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si
Četrtek, 28. 9. 2017, ob 17.00
Usposabljanje prostovoljcev za projekt V POSAVJU
ŽURAMO BREZ DROG IN ALKOHOLA
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si
Sobota, 30. 9. 2017, ob 10.00
Kuharska delavnica: USTVARJANJE ZDRAVE
OZIMNICE
Mentorica: Katja Glas, dipl. inž. živ. in preh. (UN)
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si

V MC Krško v jesenskem času pričenjamo zopet s
tradicionalnim projektom V POSAVJU ŽURAMO
BREZ DROG IN ALKOHOLA. Če te zanima delo z
mladostniki, če si želiš svoj prosti čas preživeti na
zanimiv in koristen način in imaš željo se preizkusiti
v pedagoškem delu, te vabimo k prijavi. Iščemo
mlade študente, absolvente in diplomante različnih
pedagoških smeri, pa tudi tiste mlade, ki jih delo z
mladimi veseli in razmišljajo o pedagoškem poklicu.
Za delo v projektih je predvideno usposabljanje v dveh
delih, prvo v mesecu septembru in drugi del v oktobru,
ki te bodo opremilo z znanjem za delo. Obeta se ti
obilo delovnih izkušenj, novega znanja ter prijetnega
druženja v Mladinskem centru Krško.

CMY

K

Petek, 15.september

GERO ı KEMIK ALIJA ı GOK
VELEBOR
BAYRO
DJ MRIGO
DJ SUNNY SUN

Sobota, 16.september

DEMOLITION GROUP
KARMAKOMA
KONTRADIKSHN
SUZI SOPRANO
DUST COLLECTOR

Parkirišče pred Mladinskim centrom Krško

VSTOP PROST

KUD ID

KULTURNO IN UMETNIŠKO DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KREATIVNE IDENTITETE

IMPLICIT DIVISION

MC KRŠKO
MLADINSKI CENTER KRŠKO

Mentorica: Barbara Masnik, prof. RP
Informacije in prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si,
041 637 662
Organizatorja: MC Krško in LAS Krško
MC Krško, četrtek, 28.9.2017, ob 17.00
Podpirajo nas:
Občina Krško, URSM, Zavod Movit in JSKD,
Zavod RS za zaposlovanje

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 KRŠKO
T: 07/488-22-80
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

POSAVSKA PANORAMA
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rojstva
V brežiški in novomeški
porodnišnici so rodile:
• Matejka Komočar,
Sobenja vas – dečka,
• Špela Erman, Veliki Cirnik
– deklico,
• Andreja Ocvirk, Sevnica –
dečka,
• Tjaša Kodrič, Leskovec pri
Krškem – deklico,
• Judita Prosenik, Apnenik
pri Velikem Trnu – dečka,
• Doroteja Rau, Sevnica –
deklico,
• Tea Zakšek, Sevnica –
deklico,
• Doroteja Kozmus,
Jablanica – dečka,
• Mojca Gerjevič, Sela pri
Dobovi – dečka,
• Mateja Kukovičič, Mrčna
sela – dečka,
• Maja Jerele, Brod v
Podbočju – dečka,
• Jasmina Duraković
Pompe, Golobinjek pri
Planini – dečka,
• Katja Širola, Krško – dečka,
• Tina Stanič, Krško – dečka,
• Elizabeta Šega, Brežice –
dečka,
• Andreja Vovk, Lončarjev
Dol – dečka,
• Mateja Malus, Bizeljsko –
deklico,
• Mateja Lipej, Bračna vas –
dečka,
• Barbara Godler, Senovo –
dečka,
• Iuliia Shymko, Vetrnik –
dečka,
• Vesna Kartuš, Senovo –
deklico,
• Melani Filković, Ribnica –

deklico,
• Tadeja Sotošek, Križe pri
Koprivnici– dečka,
• Suzana Kostanjšek,
Brestanica – dečka,
• Resmije Krasniqi, Krško
– dečka,
• Martina Močivnik, Log –
dečka,
• Ana Hostnik, Brestanica –
dečka,
• Anja Zupan, Skrovnik –
dečka,
• Katja Karlič, Veliki Cirnik
– deklico,
• Vida Božič, Gorenja vas pri
Leskovcu – dečka,
• Anja Vogrinc, Sela pri
Dobovi – dečka,
• Maja Ilić, Piršenbreg –
dečka.

moja poroka
Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik,
Trg Matije 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 (po možnosti tudi
ime in priimek fotografa).

Ja, Joga v vsakdanjem življenju pomaga!
S pravilno vadbo izvorne joge vrnemo v svoje življenje
sprostitev, zadovoljstvo, notranji mir, radost in telesno
gibljivost. Razvijamo koncentracijo, optimizem, samozavest,
spoštovanje in notranje moči, potrpežljivost ter bolj sočuten
odnos do okolice in samega sebe. Ob življenju z jogo se
sčasoma naučimo obvladovati vsakdanje skrbi.
Osnovna značilnost sistema je tradicija duhovne linije
učiteljev, njegov ustanovitelj je Vishwaguru Paramhans
Swami Maheswarananda.
Vadba je postopna, zato lahko vadijo vsi,
ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Z vami smo že 27 let, danes že v 91 krajih po Sloveniji.

Naredite nekaj zase, pridite na vadbo
in izkusite blagodejne učinke izvorne joge.

poroke

• Peter Volovec iz Župelevca
in Sabina Grdovič iz
Spodnje Pohance,
• Matej Krmelj in Kristina
Virant, oba iz Krškega,
• Vinko Neven iz Brežic in
Saška Spirić iz Krškega,
• Drago Žnidaršič iz Sevnice
in Brigita Oštrbenk s
Cerine,
• Miran Umek in Jasmina
Župevc, oba s Studenca,
• Robert Hrastelj iz Sevnice
in Suzana Požun z
Žigrskega Vrha,
• Žiga Omerzu s Senovega in
Anja Krajnc iz Brestanice,
• Matej Kučič iz Krškega in
Jerica Jeke iz Brežic,
• Robert Lubšina iz Gabrja
pri Dobovi in Mateja
Rožman iz Podvinja.
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VPIS
in ZAČETEK
v drugi
polovici
septembra

Pridružite se nam:

Maja Sušin iz Pavlove vasi in Darjan Donevski iz Blatnega, 27. maj 2017, grad Mokrice (foto: Gregor Molan)

Brežice: Knjižnica Brežice
SREDA/19.30-21.00
Krško: Osnova šola Jurija Dalmatina
PONEDELJEK/19.30 - 21.00
ČETRTEK/19.30 - 21.00
Sevnica: Knjižnica Sevnica
PONEDELJEK/18.30 - 20.00

Za ortodontski aparat ni nikoli prepozno

O lepem in zdravem nasmehu sanjamo verjetno vsi. A ni treba, da ostane le pri sanjah. Današnja stomatologija je namreč tehnološko zelo napredna, zato je želja po lepem nasmehu še kako uresničljiva. Le pogum je treba zbrati in narediti prvi korak. In čeprav je nekdaj veljalo, da je ortodontija primerna le za otroke in
najstnike, pa temu še zdaleč ni tako.

Vsak pacient zgodba zase

Za ortodontski aparat oziroma zvezdice, kot
jim tudi laično rečemo, praktično ni starostne
omejitve. Lahko bi celo rekli, da so edini pogoj zdravi zobje in obzobna tkiva, pomembni pa sta tudi dobra higiena in motiviranost
pacienta.
Kot pojasni Živa Tatalović, dr. dent. med., ki
opravlja specializacijo ortodontije, lahko v
Zobozdravstvu Tatalović lep nasmeh pacientu uresničijo s protetičnimi nadomestki v obliki zobnih kron, lusk, implantatov ali pa z ortodontskim aparatom. »Veliko pacientov ima
neravne zobe, ki jim ovirajo sproščen nasmeh
že od rojstva. Poleg tega pa vedno več odraslih želi imeti lep nasmeh brez brušenja svojih
zob. Kar je seveda mogoče, saj se tudi stomatologija razvija v smeri, da poudarek dajemo
minimalno invazivnim posegom, seveda kadar so za to izpolnjeni pogoji pri pacientu,«
pojasni Tatalovićeva.

Številni pozitivni učinki
Ortodontija pa ni pomembna le iz estetskega vidika, pač pa omogoča tudi boljši zagriz
in manjšo obrabo zob ter boljšo izgovorjavo.
»Zavedati se moramo, da ravni zobje zagotavljajo veliko več kot zgolj lep nasmeh. Omogočajo nam lažjo higieno in posledično manj kariesa ter manj vnetih obzobnih tkiv, prav tako
pa tudi boljši ugriz in manjšo obrabo zob,«
razloži stomatologinja Živa Tatalović.
Čeprav marsikoga skrbi, kako bo videti z
»zvezdicami« na zobeh, pa so tovrstne skrbi
povsem odveč. Izbira zobnih aparatov je na-

mreč velika, med odraslimi pacienti pa so priljubljeni predvsem tako imenovani estetski
keramični aparati. Ti so enaki kovinskim, ki
so pogosti pri otrocih, le da so keramični aparati bele barve in so zato praktično nevidni.

Pestra izbira
»Kateri zobni aparat je za posameznika najbolj primeren, je odvisno od želja pacienta pa
tudi od same nepravilnosti zob. Ko ortodont
opravi vse potrebne analize, se lahko s pacientom lažje odločita, kateri načrt zdravljenja je
zanj najbolj sprejemljiv,« pojasni Tatalovićeva in doda, da je praviloma zobni aparat vedno prisoten v zgornjem in spodnjem zobnem
loku, lahko pa ga namestijo tudi na notranji
strani zob. V tem primeru govorimo o lingvalnem aparatu.
Pred samo namestitvijo aparata je treba opraviti še fotografiranje pacienta ter odvzem odtisov za izdelavo modelov pa tudi rentgensko
slikanje zob, ki je pomembno za nadaljnjo diagnostiko in planiranje terapije.

Trajanje terapije je odvisno od pacienta oziroma njegovega stanja zob, povprečno pa traja
okoli leta in pol do dveh let, z rednimi kontrolami na približno šest tednov. A to ni pravilo,
saj je vsak pacient zgodba zase.
»Na trgu je vse več ponudnikov, ki pacientom
obljubljajo hitre in čudežne terapije, vendar
se mora vsak posameznik zavedati, da zob
ne premika zobni aparat pač pa ortodont, ki

upravlja z aparatom kot krmar upravlja s krmilom barke. Tako kot je želja krmarja, da
barko pripelje varno v pristan, si tudi ortodont želi, da bo pacient na koncu od njega odšel zadovoljen, s sijočim in zdravim nasmeškom,« pojasni stomatologinja Živa Tatalović.
Lep nasmeh torej ni cilj, ki bo prišel čez noč,
pač pa cilj, ki bo trajal. Tako pri pacientu kot
pri ortodontu.

K. A.
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PREJELI SMO, OBVESTILA

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor

Spoštovani uporabniki poštnih storitev,

www.posta.si

Pošta 8283 Blanca bo 2. oktobra 2017 pričela poslovati kot
pogodbena pošta na naslovu Okrepčevalnica Trimček, Blanca 36 a,
8283 Blanca.
Delovni čas pogodbene pošte 8283 Blanca:
ponedeljek – petek:
sobota:
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8.00 – 18.00,
8.00 – 12.00.

Na pogodbeni pošti lahko opravite večino storitev povsem enako kot na
običajni pošti:
• oddate pisemsko pošiljko ali paket,
• prevzamete pošiljko, ki vam je pismonoša ni uspel dostaviti,
• vplačate obrazec UPN ali poštno nakaznico, položite ali dvignete
gotovino na oz. z osebnega računa ali hranilne vloge Nove KBM ter
dvignete gotovino prek POS-terminala ob predložitvi kartic Maestro,
MasterCard, American Express, Diners Club in Visa,
• kupite znamke, vrednostne kartice, dopisnice, paketno embalažo,
pisemske ovojnice, voščilnice in razglednice,
• pravne osebe, ki imajo TRR pri Novi KBM, lahko opravijo
negotovinsko plačilo, polog in dvig gotovine v omejenih zneskih ter
preverijo stanje na računu,
• storitve Športne loterije (srečke, stave…) na določenih poštah,
ki izpolnjujejo kriterije za te storitve.

Odraslim pripovedovali pravljice
KRŠKO - Kulturno društvo Fabularij je 25. avgusta v Dvorani
v parku v Krškem pripravilo »Večer pripovedovanja pravljic
za odrasle« ter ga podkrepilo s sloganom »Kjer bo prostor in
čas za ljudske pripovedi«.
Uvodoma je Katja Puntar iz KD
Fabularij med drugim dejala, da
zgodbe povezujejo in združujejo: »Različne pravljične junake,
ki domujejo v sferi folklore, oživljajo pripovedovalci ljudskih
zgodb. Potovanje ljudskega izročila 'od ust do ust' se še zdaleč
ni končalo. Zato se obeta še en
večer, kjer bodo zaživele zgodbe naših prednikov in se preselile v sodobni čas, v svet, v katerem živimo.« Zatem je ponesla
med obiskovalce prvo izmed
Z leve: Katja Puntar, Janko zgodb, nato pa besedo predala
Gabrič, Katarina Nahtigal
moškemu pripovedovalskemu
liku Janku Gabriču. Z vedrim glasom je naznanil, da bodo njegove pripovedi v 'svetoduščini', saj je doma z Velikega Trna, ki se
je nekdaj imenoval Sveti Duh, v nadaljevanju pa je odlično interpretiral tudi v ribniškem dialektu. Tretja pripovedovalka je bila
Katarina Nahtigal, ki je tudi z izjemno obrazno mimiko podala
eno izmed zgodb zadnjega avgustovskega petka. Večer je besedno izredno dinamično zaključila Puntarjeva, ki je poslušalcem
nanizala še eno izmed pravljic za odrasle. Nato pa jih povabila na
sproščeno druženje in razmišljanje o povedanem, ko je pravljični svet kot sanjski oblak prhutal med stenami dvorane in se vračal po odtenkih kot odmev.

M. Hrvatin

prejeli smo
SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja
ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organizacij, društev ...). Objavljeni prispevki
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

Odprto pismo g. Štihu
Z zanimanjem sem prebral vaše odgovore pod naslovom "Ne,
ne toži se mi po Jugoslaviji, le ljudem naj vrnejo, kar so imeli".
Čestitam vam za vse, kar ste v svoji karieri dosegli, in pripominjam, da v življenju niti približno nisem bil tako družbeno aktiven
kot vi - je pa tudi res, da za kaj takega nisem imel nobene možnosti, saj nisem bil nikoli član privilegiranega "novega razreda"- povzeto po Milovanu Đilasu iz leta 1957.
Tudi vam, g. Štih, z vsem srcem pritrjujem, ko pravite "naj ljudem
zagotovijo, kar so imeli", le da imam v mislih eno drugo obdobje
kot vi. V medvojnem in povojnem revolucionarnem obdobju je za
Slovence namreč nastopilo precej mračno obdobje, ki ga zaznamujejo tako zaplembe premoženja (od tovarn premožnežev do posesti preprostih ljudi, pa umetniških zbirk itd.) kot tudi nešteta ponižanja, nečloveška mučenja ter neupravičene smrti ljudi in otrok.
Zanima me, če se kdaj vprašate, ali je vzpostavitev "novega reda"
resnično odtehtala vsa ta grozodejstva? Ali je bilo res vredno, da
je bila za vzpostavitev "novega reda" pod vodstvom Komunistične
partije ljudstvu de facto odvzeta pravica do svobodnega izražanja misli in zamisli ter da je zaradi pranja možganov v ljudeh dobesedno izginil svobodni, ustvarjalni duh ter privatna iniciativa kot
gonilo razvoja? Ali je bilo potrebno, da so se premožni ljudje, intelektualci, pa tudi drugi nadpovprečno razgledani ljudje bili primorani ponižno pogrezniti v sivino povprečja in da so tisti, ki jim to ni
uspelo, preprosto poniknili, ker niso bili po volji "novem razredu"?
Posledice so vidne še danes. Pred NOB oz. komunistično revolucijo je bila Slovenija v primerjavi s sosednjimi državami na precej
višji ravni po razvitosti in standardu kot je danes, ko nas izobražujejo, nam ustvarjajo javno mnenje, nam sodijo in tudi vladajo v
glavnem somišljeniki in potomci "novega razreda".

Premoženje, ki se ga je petnajstih letih nabralo za tri dodobra napolnjena tovorna vozila, so člani začasno prestavili na dve lokaciji. Društvo, ki šteje 97 članov, je delovalo na cca. 15 m2 pisarniški
površini in nekaj več kvadratnih metrih skladiščnih prostorov.
Po informacijah, s katerimi razpolagamo v društvu, se bodo gradbena dela v notranjosti objekta na naslovu Ul. 11. novembra 24
pričela v prvih dneh meseca septembra ter predvidoma zaključila konec leta 2017, je v sporočilu za člane in za medije zapisal
predsednik KD Leskovec Janez Kerin in dodal, da bodo do tedaj
»gostovali« na več lokacijah v Leskovcu in njegovi bližini, vsekakor pa bodo, tako kot je bilo to tudi že do sedaj, najpogosteje gostje v domači osnovni šoli, ki se ji lokalni snovalci kulturnih programov že vnaprej zahvaljujejo za njeno odprtost in sodelovanje.
»Vsakega premika na bolje smo v društvu veseli in resnično upamo, da nam bo prenova prostorov na obstoječi lokaciji prinesla novoletno darilo v obliki novih, primernejših in udobnejših
prostorov.
Kljub oteženim razmeram delovanja društva v prihajajočem obdobju pa v društvu zagotavljamo, da bomo izvedli vse načrtovane aktivnosti, ki smo si jih zadali še v času, ko nam začetek
predmetnih gradbenih del v obstoječem objektu ni bil znan«,
spodbudnih misli zaključi Kerin.

D. Jazbec

Ko govorite o Jugoslaviji, g. Štih, pravite tudi, "da naj kdo reče, da
ni res, da so imeli takrat vsi učenci zagotovljeno šolanje in štipendije ter da so imeli vsi, ki so želeli delati, službe". Jaz odgovarjam:
kar se štipendij tiče, sem že povedal, da ni res, glede zagotovljenega šolanja pa trdim, da si v tistih časih učenci niti približno nismo
mogli izmišljati vseh smeri in študijskih programov, kamor bi se
želeli vpisati, kot se (škodljivo) danes dogaja. Tudi trdim, da kdor
želi danes delati, lahko delo najde, saj je dela dovolj, je pa res, da
ni dovolj služb. Teh dveh pojmov pač ne gre več enačiti!
Ko hvalite bivši sistem, ste, g. Štih, pozabili omeniti, da je takratna
oblast celo omogočila študij že zaposlenim ljudem, tako da so vsa
leta študija dobivali svojo redno plačo z dodatki, pri tem pa se jim
je čas študija vštel v pokojninsko dobo - no ja, res ne ravno vsem,
ki so to želeli! Pa da je oblast v "izogib" prenaprezanju privatnega
sektorja obrtnikom omejila število zaposlenih, kot je tudi kmetom
omejila velikost obdelovalnih površin, da se ne bi preveč iztrošili!
Pa lep pozdrav!


Jurij Kreutz, univ. dipl. ing., Brestanica

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB
20a, 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.

Ko govorite o TSŠ Krško, pravite, da so takrat (po letu 1957) vsi dijaki dobili štipendije. To je krepko zavajanje - osebno sem živ dokaz
(pa ne edini), saj sem bil takrat dijak tehniške šole, ki nisem mogel dobil nikakršne štipendije. Še več, po uspešno končani tehniški srednji šoli sem se kljub želji po študiju moral kot strojni tehnik
zaposliti v Tovarni celuloze in papirja Đuro Salaj Krško, ker tudi
za študij na strojni fakulteti v Ljubljani nisem mogel dobiti štipendije, čeprav sem vlogo poslal na vse možne tovarne v Sloveniji, od
Dolenjske do Gorenjske, od Štajerske do Primorske.

skozi vaš objektiv
SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 9. 9. 2017, ob 17. uri

Leskovški kulturniki so se izselili

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Člani Kulturnega društva Leskovec
pri Krškem, ki so imeli svoje domovanje v prostorih Občine
Krško na naslovu Ul. 11. novembra 24, Leskovec pri Krškem,
so 26. avgusta svoj inventar z mešanimi občutki izselili iz
svojih prostorov. S prvim septembrom so se namreč na tej
lokaciji začela obsežna gradbena dela, ki bodo spremenila
notranjost objekta.

Čisto sprenevedanje se zdi tudi, ko, g. Štih, navajate, da so takrat
vsi dobili zaposlitev in se sprašujete, kaj bi na to porekli danes. Tukaj je odgovor: če ne bi "novi red" pripomogel k zaprtju nič koliko
proizvodnih obratov in tovarn po Sloveniji in če bi danes izobraževali tak kader kot takrat, bi le-ta bil tudi danes polno zaposljiv.
Usposobljenost današnjega tehničnega kadra se seveda ne more
primerjati s prejšnjo usposobljenostjo, saj ste somišljeniki iz privilegiranega novega razreda pred približno 35 leti uvedli "usmerjeno izobraževanje", ki nas je pripeljalo in nas še pelje v vode, v katerih se utapljamo.

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden
podelil nagrado (CD ploščo) Slavi Mlečnik, Črni Vrh 34,
5274 Črni vrh. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani
www.radiosraka.com.
Lestvica tega tedna:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(3.) Ans. MURNI - Še eno noč
(5.) Ans. JUHEJ - Plesalka
(1.) LOJZE OGOREVC - Morje šumi
(2.) Ans. AZALEA - Dekle s planin
(7.) Ans. FANTJE IZPOD LISCE - Domača pesem
(4.) Skupina GADI - Ljubim te
(6.) Ans. MODRIJANI - Digidi polka
(9.) Ans. POTEP - Na potep
(10.) Ans. ZADETEK - Deklica
(-.) KVINTET 7 - Glasba je moje življenje
Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Akordi - Pevec

Kupon št. 379

Glasujem za:_______________________________________________________________
Moj predlog: ______________________________________________________________
Moje ime in naslov:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kupone pošljite na naslov:
Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto

Ob zadnjem obisku brežiškega pokopališča sem naletela na
tale prizor, je ob fotografiji zapisala bralka, ki želi ostati neimenovana. »Na žalnem vencu piše 'v slovo izjemnemu človeku' - žalostno, da je ta izjemni človek, verjetno zahvaljujoč
svojcem, svoj pečat nevede odtisnil tudi na takšen izjemen
način. Zabojnik za odpadke, primerne za kompostiranje, je
bil seveda prazen. Na drugače vzorčno in vzorno urejenem
otoku za ločeno zbiranje odpadkov je poleg odvrženega venca pristala tudi kartonska škatla s kozarci za vlaganje in kos
betona nezanemarljive velikosti. Dodatna presenečenja verjetno skrivajo tudi rumene vreče, sicer namenjene odlaganju plastike. A ni to objestnost in to na skoraj posvečenem
kraju?« je zaključila.
Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.
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zahvale, spomin
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 seznanite 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 življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici 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
• 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.

SPOMIN
Mama, pogrešamo te ...
Hvala ti za vse ...

ZAHVALA

JOŽETA NAGLIČA
s Površja 15 pri Raki

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Hvala za izrečeno sožalje, podarjene sveče in svete maše. Hvala
pogrebni službi Blatnik d.o.o., gospodu župniku za lepo opravljen
obred in pevcem za lepo zapete pesmi. Posebna zahvala vaščanom
in sovaščanom, sorodnikom, prijateljem in znancem za iskreno in
nesebično pomoč v teh težkih trenutkih.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

ALOJZIJA PFAJFAR

Mnogo si ustvaril,
zdaj vsak korak,
spomin je nate
in hvaležna misel,
luč je, ki ne ugasne

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, tasta,
dedka, pradedka, botra in dobrega soseda

27. avgusta je minilo pet žalostnih let,
odkar nas je zapustila naša draga
s Spodnje Libne.
Vsi njeni

ZAHVALA
K mojemu grobu pristopite in ne jočite,
svečo mi prižgite, spomnite se,
kako trpel sem, in večni mir mi zaželite.

Ob boleči izgubi našega dragega
moža, očeta, deda in tasta

FRANCA BOŽIČNIKA
z Velikega Kamna

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem za izrečena
sožalja, podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč.
Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, gospodoma
župnikoma iz Koprivnice in Podsrede za opravljeno daritev svete
maše, pevcem skupine Lavrencij za zapete žalostinke, gospodu Blažu
za poslovilni govor, lovcem iz vseh lovskih družin za častno stražo,
lovski pogreb ter besede slovesa ob odprtem grobu.
Hvala tudi njegovim zdravnicam dr. Medveščkovi, dr. Zorko
Kurinčičevi in dr. Roku Malavašiču iz Splošne bolnišnice Novo mesto
za lajšanje bolečin.
Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih dneh kakor koli pomagali, pa vas
nismo posebej imenovali, in vsem, ki ste našega ata v tako velikem
številu pospremili k zadnjemu počitku.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Bil je lep poletni dan,
a z žalostjo zaznamovan.
Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a v naših srcih boš večno ostal.
V torek, 8. avgusta 2017, smo se na
pokopališču v Brežicah poslovili od našega
dragega moža, očeta, starega ata, brata, strica,
svaka, bratranca in botra

MARTINA CERJAKA
iz Brezine.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in
znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, podarjeno cvetje, sveče
in svete maše ter vsem, ki ste našega TINČETA pospremili na njegovi
zadnji poti.
Posebna zahvala gospodu Milanu Kšeli za lepo opravljen obred in
besede slovesa. Hvala tudi Domu upokojencev Brežice, posebej
osebju na enoti Sava, za nesebično, požrtvovalno in nenadomestljivo
skrb in nego v času njegovega bivanja.

Še enkrat iskrena hvala vsem dragim sorodnikom, prijateljem,
sodelavcem in znancem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih
trenutkih.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Tiho, tiho čas beži,
a ne veš, kako boli,
ko tebe več med nami ni.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

Ob boleči izgubi našega dragega moža,
očeta, sina, brata, nečaka in svaka
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Ob mnogo prerani izgubi našega dragega

MARTINA GERJEVIČA

iz Kostanjka
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in denarno
pomoč. Zahvala velja pogrebni službi Žičkar, pevcem, trobentaču,
praporščakom in gospodu župniku.
Iskrena hvala gospe Erni Rožman za govor in Gostišču Dular za
gostinske usluge.
Vsem, ki ste nam v teh najtežjih trenutkih pomagali in ga v tako
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti, še enkrat hvala.
Njegovi: žena Jožica, hčerka Mojca in sin Bojan z družinama

ZAHVALA
Že res, da si se rešila
in nam bolečine zapustila,
a praznine za teboj nihče,
ampak res nihče zapolniti ne more.

V 52. letu starosti nas je zapustila

JANEZA CIRNSKEGA

MAJA BLAZNIK KREJAN

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi naše drage žene, matere, hčere, sestre, nečakinje in
svakinje se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, sošolcem,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče
ter druge darove. Hvala Zdravstvenemu domu Sevnica, Splošni
bolnišnici Celje in Onkološkem inštitutu Ljubljana za zdravljenje
in zdravstveno oskrbo. Zahvala tudi Kmečki zadrugi Sevnica za lep
govor, g. duhovniku za mašni obred, izjemnim pevcem in trobentaču
ter Komunali Sevnica za organizacijo pogreba.

s Cirnika
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za
izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in svete maše. Posebna
zahvala kolektivu Spar Brežice, Zamm servis, Tuš Brežice, Spinu,
Termam Čatež in nekdanjim sodelavcem skladišča Petrol Brežice.
Hvala sosedi Mariji Bizjak, Lidiji Horvat s Prilip in družini Bašič iz
Koritnega, Anici Glogovšek za ganljive besede ob slovesu, pevkam
Aria, gospodu župniku Janezu Zdešarju in pogrebni službi Žičkar.
Hvala vsem, ki vas nismo imenovali in ste ga v tako lepem številu
pospremili na njegovi zadnji poti.

ZAHVALA

Ko ti življenje je čaša trpljenja,
je smrt odrešitev, je tožba odveč ...
Le mir in pokoj mi dragi želite ...
in zame prižgite lučko v spomin ...
Ob boleči izgubi naše drage mame,
stare mame, prababice, tašče, sestre,
svakinje, botre in dobre sosede

CILKE SOVDAT
z Blance

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in svete maše. Posebna
zahvala Marici in Hermanu Radej, družinam Radej-Pavlič, Štefanič in
Jeras. Hvala pogrebni službi Kostak, pevcem, trobentaču, Štefki Vidrih
za ganljive besede ob slovesu. Iskrena hvala tudi kaplanu Gregorju za
lepo opravljen obred in vsakomesečne obiske v času njene bolezni. Še
enkrat hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali in ste našo drago
mamo pospremili v tako velikem številu.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni ...
Ostali so živi spomini,
z nami potuješ vse dni.

V 74. letu starosti se je ustavilo
izmučeno srce mojega dragega moža,
očeta, dedka in pradedka

IVANA GREGLA
iz Bračne vasi 18, Bizeljsko.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, darovane
sveče in svete maše ter vsem, ki so ga pospremili na njegovi zadnji
poti. Posebna hvala g. župniku Vladu Leskovarju in g. župniku
Tončku Majcu iz Maribora za izrečene besede slovesa in lepo
opravljen obred.
Žalujoči: vsi njegovi

iz Sevnice.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Ob nenadni izgubi ljubega moža, atija,
dedija, brata, strica, svaka, bratranca in tasta

VINKA LEKŠETA
iz Leskovca pri Krškem

se zahvaljujemo ekipi urgence iz Krškega, gospodu Žičkarju za
organizacijo pogrebnega slovesa, vsem domačim, prijateljem in
znancem, sosedom, gospodu župniku Ludviku za lepo opravljeno
sveto mašo, pevskemu zboru Pevci zvoka, Bojani za ganljive besede
ter vsem, ki jih nismo posebej imenovali.
Hvala vsem za darovane sveče, vence, svete maše, žalostinke
in tistim, ki našega Vinka ohranjate v lepem spominu ter ste ga
pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši
sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini?
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo.
Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina,
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.
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mali oglasi

NEPREMIČNINE

MY

CY
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051 669 917

peter.grcar@sberbank.si

Kupimo parcelo na sončni lokaciji v okolici Krškega, primerno izključno samo za gradnjo stanovanjske hiše.
Tel.: 031 758 597

Prodam bivalno zidanico z vinogradom - Pišece (Orehovec).
Tel.: 070 272 362
Prodam starejšo hišo na čudoviti lokaciji ob Krki, Velike
Malence pri Cerkljah ob Krki.
Cena po dogovoru.
Tel.: 031 608 427

Oddam 2-sobno stanovanje s
1. 10. 2017, Brežice.
Tel.: 041 359 585

Na Sromljah oddam v najem
stanovanjsko hišo, možna takojšnja vselitev.
Tel.: 031 670 586
Na Vidmu v Krškem oddam
opremljeno, takoj vseljivo enosobno stanovanje. EI: da.
Tel.: 040 530 650
V Veliki vasi oddamo v najem opremljen frizerski salon (53,4 m2).
Tel.: 041 745 717

AVTOMOBILIZEM

Renault Clio 1.2, letnik 2001,
redno vzdrževan, ohranjen,

obzornikova oglasna mreža

Protihrupna vrata - Silence™ - 599 EUR - VGRADNJA NA KLJUČ!

Prodam luščilec koruze in
inox cisterno za vino, 400 l.
Tel.: 030 694 956

Marko Celestina s.p.,
Šentjanž 59, Šentjanž

prevoženih 80.700 km, prodam. Tel.: 031 222 907

Prodamo koruzo v zrnju iz koruznjaka. Cena 0,25 €/kg, Sela
pri Dobovi. Tel.: 040 742 006

Prodam razne dele za VW
Polo, letnik 1999. Stranski in
zadnji del sta zelene barve.
Tel.: 041 468 182

Staro seno in otavo menjam
za gnoj, okolica Brežic.
Tel.: 041 251 940

KMETIJSTVO

Peleti s certifikatom EN plus
in lesni briketi. Tel.: 070 665
823, www.eko-peleti.si

Prodam kosilnico Bucher, motokultivator Figaro, Labin diesel z mulčarjem, kosilnico Gorenje Muta, rezervne dele za
BCS. Tel.: 040 295 510

Prodam suha hrastova drva,
narezana na 33 cm, cena 49,00
€/m3. Okolica Trebnjega.
Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam škropilnico Solo Minor, samohodna, 800 l, 8 KM,
letnik 1992, obnovljena, kot
nova, cena 650 €, in kosilnico
Figaro Lombardini, 14 KM, širina 127, cena 650 €. Tel.: 070
529 957

Prodam suha bukova drva,
narezana na 33 cm ali 25 cm,
cena 53,00 €/m3. Okolica
Trebnjega. Tel.: 041 637 146,
po 20. uri

Prodam dvobrazdni obračalni plug Lemken. Cena po dogovoru. Tel.: 07 49 56 114 ali
040 496 083

Prodam drobnejša mešana
suha drva. Cena po dogovoru.
Okolica Tržišča.
Tel.: 031 752 514

Prodam suho koruzo v zrnju
in piro. Tel.: 051 773 825
Prodam 6 m bukovih drv, žaganih na 35 cm, in kozličke.
Tel.: 051 743 901

Odkupim les: oreha, slive,
jablane, hruške, javorja, vseh
grmovnic... Lahko hlodovina ali
že razsekan. Tel.: 070 494 397

VINOGRADNIŠTVO

Kupim vino za kuhanje žganja.
Cena od 0,20 € do 0,25 €.
Tel.: 041 277 939
Poceni prodam 1.500 l cvička,
količina po želji.
Tel.: 031 879 072
Prodam belo sortno vino in
koruzo na rasti. Okolica Krškega. Tel.: 031 566 370

Prodam kvalitetno vino žametna črnina (300 l), grozdje žametne črnine in mošt. Okolica
Sremiča. Tel.: 041 652 045

Prodam vino sremičan rdeči
in frankinjo ter desko za sneg
za Tomo Vinkovič.
Tel.: 041 549 680

Prodam vino, rdeče in belo,
ter grozdje (frankinja in črnina). Tel.: 07 49 72 307 ali 031
557 321

Prodam dobro rdeče vino po
ugodni ceni. Tel.: 070 746 010
ali 07 49 56 086
Prodam grozdje modre frankinje, 200 kg. Tel.: 070 874 165
Prodam grozdje modre frankinje, približno 1500 kg.
Tel.: 051 338 819

Prodam mešano belo grozdje
(0,50 €/kg) in kvalitetno belo
vino (1,00 €/l). Koprivnica.
Tel.: 040 432 431
Prodam grozdje modre frankinje, cca. 400 kg. Okolica Pišec. Tel.: 031 773 196

Prodam grozdje: žametno
črnino, mešano belo, modro
frankinjo, mošt in vino.
Tel.: 041 455 331
Prodam grozdje žametne
črnine in frankinje ter vino cviček. Tel.: 031 312 627
Prodam grozdje modre frankinje in črnine, okolica Krškega, ugodno. Tel.: 041 929 830

www.ecovind.si

Pozabi na hrup iz hodnika. Pokliči! 051/229-225

aluminijaste ograje
Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec
Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

as

K

V najem oddam hišo, 90 m2,
delno opremljeno, 8 km iz Brežic. EI izdelana.
Tel.: 041 630 491

Tel.: 041 597 309

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

Prodam rdeče vino žametna
črnina in nekaj belega vina.
Cena po dogovoru.
Tel.: 051 613 541

poletni popust do -50%
na vsa SONČNA OČALA

OKULISTIČNI PREGLEDI - tel. 07 499 22 33

H
kak itro
ovo in
stn
o

proizvodnja in montaža
Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Tel.: 07/ 49 61 200
Fax: 07/49 61 747
GSM: 031 / 304 374

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev.
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

040 255 244

d.o.o.

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor,
odgovorni geodet

041 726 071

Tel./fax: 07 49 62 715, girus@siol.net, www.girus.si

glogovsek.jernej@gmail.com

Tel.: 07/ 49 57 350 / 041 298 777 / 041 710 916
vijaki@vijaki.si / Velika Dolina 32

STOPNICE
NAGROBNIKI

KUHINJSKI PULTI
OKENSKE POLICE

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

SPAX CINKANI + INOX + TORX od Ø 2,5 - Ø 8 X 350
VIJAKI DIN 931 + 933 od M2,5 - M48 CINKANI + INOX
VIJAKI S FINIMI NAVOJI KV 10.9., VIjAKI PO NAČRTIH ...
ISO 7380, INBUSI S PODLOŽKO ALI BREZ, CINKANI + INOX
MATICE, PODLOŽKE, NAVOJNE PALICE OD 1-3M, ZN + A2
KOVICE, ZATIČI, KOTNIKI, PVC + KOV. VLOŽKI, ČEPI,ŠKRIPCI,
KNIPINGI, SIDRNI VIJAKI, KAVLJI LESTENČNI + ZIDNI, itd.

Jernerj Glogovšek s.p., Ribnica 6, Jesenice na Dolenjskem

CM

Prodam vikend z manjšim vinogradom in gozdom v bližini Vinske kleti Krško na lepi
sončni legi. Tel.: 051 483 103

Odkup celih in
poškodovanih vozil
ter traktorjev.

www.steklarstvo-lekse.si

Y

Prodamo/oddamo
prostore, do 372,5 m2
2. nadstropje,
Trdinova 1, Brežice

Prodam ličkalnik koruze, puhalnik Tajfun, dvobrazdni
plug, tr. brano, zapravljivčka,
2 komata z opremo, tr. kosilnico 170, črpalko za pretakanje
vina. Tel.: 051 884 658

Kamnoseštvo Jakša granitika d.o.o.

M

Optika Keber, Damjan Keber s.p., Trdinova 1, 8250 Brežice

C

Oddajamo sobe s stroški od
100 € naprej na mesec. Na
relaciji Krško- Brežice.
Tel.: 031 421 102

ODKUP
VOZIL

Ugodno prodam nakladalko
SIP 19, krožne brane in puhalnik. Tel.: 031 304 169

OBVESTILA
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Grozdje otele, prodam. Okolica Kostanjevice na Krki.
Tel.: 031 255 355

Prodam belo grozdje: laški
rizling (1.000 kg), zeleni plavec (250 kg – 300 kg). Okolica Senovega. Tel.: 041 261 140
Prodam 1.000 kg grozdja
modre frankinje. Bizeljsko–
sremiški okoliš.
Tel.: 041 845 675

Prodam grozdje modre frankinje, žametne črnine, rizlinga in plavca. Cena po dogovoru. Tel.: 051 254 413
Prodam grozdje: modri pinot, modra frankinja, žametna
črnina, Bizeljsko.
Tel.: 040 781 444

Prodam grozdje žametne črnine in modre frankinje. Cena po
dogovoru. Lokacija Vrhulje –
Reber. Tel.: 041 720 996
Prodam večjo količino belega grozdja sorte rumeni plavec oz. mešano belo. Bizeljsko.
Tel.: 041 585 659

Prodam grozdje L.R., cca. 600
kg, in rdeče vino (150 l). Bizeljski okoliš.
Tel.: 051 480 824
Prodam ročni mlin za grozdje
s pecljalnikom, rabljen samo
enkrat. Cena 155 €.
Tel.: 051 392 915

GENS d.o.o., Zgornja Pohanca 45, ARTIČE.

Prodam hidravlično stiskalnico (300 l) in drugo kletarsko
opremo (gajbice, kadi, inox posodo). Tel.: 031 774 508

PERUTNINARSTVO CIGLAR

s Senovega sporoča
cenjenim strankam, da bo
12. septembra prodaja
belih kilogramskih piščancev
in jarkic pri Mirt Alojzu
Gmajna 28, Raka ter
13. septembra prodaja na
Kajuhovi 3, Senovo. Vsak
četrtek si lahko priskrbite
enodnevne bele piščance.
Naročila sprejemamo na
031 676 724
ali 07 49 73 190.

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

Prodam zelo kvalitetno
grozdje frankinje, cca. 400 kg,
po 0,60 €/kg in žametno črnino po 0,40 €/kg.
Tel.: 040 855 723

Prodam cisterni za vino, 400
l in 480 l. Cena po dogovoru.
Tel.: 041 726 606
Prodam 100 l cisterne za vino.
Tel.: 03 56 88 473

Prodam lep hrastov sod
(2.000 l) za vino ali okras. Cena
simbolična. Tel.: 041 923 192
Prodamo grozdje, belo in rdeče, večje količine, bizeljski okoliš. Tel.: 031 830 637

Ugodno prodam 2 vinski cisterni Inox, 615 l, in 2 kadi,
1.000 l. Tel.: 041 823 389

SADJARSTVO IN
ŽIVILA

Prodam bel jedilni in krmni
krompir. Tel.: 041 895 974
Prodam bel in rdeč jedilni
krompir za ozimnico.
Tel.: 031 897 928

ŽIVALI

Prodam breje krave po izbiri.
Cena po dogovoru.
Tel.: 040 882 590

Prodam teličko simentalko,
staro 3 mesece, za nadaljnjo
rejo ali zakol. Tel.: 040 378 228

d.o.o.

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583
email: sabina@girs.si

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

Odslej pisarna tudi
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
izdelava geodetskega načrta
etažni načrt
zakoličba
parcelacija

vris stavbe
ureditev meje

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.
www.geodet-kralj.si

Celovite geodetske storitve
in prodaja nepremičnin
GSM:
031-370-397
Telefon: 07-490-50-40
e-pošta:
helena.poznic@gmail.com

Oglašujte na jumbo
panojih in opozorite
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)
- in drugih krajih po
Sloveniji!

INFO:

070 77 77 65

Perutnina Rostohar - E
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

Rjave in grahaste jarkice, tik
pred nesnostjo, dobite vsak
delavnik med 18. in 20. uro.
Beli kilogramski piščanci
bodo na voljo
konec septembra.
Nudimo vam tudi prašiče za
nadaljnjo rejo ali zakol.

www.metelko.si

Kupim pitane krave in telice
za zakol. Plačilo takoj + davek.
Polajžer Marjan s.p., Vidovica
2, Pristava pri Mestinju.
Tel.: 040 673 009

Kupimo debele krave in telice
za zakol. Plačilo takoj + davek.
Trgovina z živimi živalmi, Tadej Drofenik, s.p., Nezbiše 13,
Pristava pri Mestinju.
Tel.: 040 179 780
Prodam pašni telici, breji 9 ali
7 mesecev. Tel.: 041 745 368

Prodam telico simentalko,
brejo 8 mesecev, težko cca. 700
kg. Tel.; 041 396 301

Prodam teličko LS/CHA, skoteno 24. 5., težko 215 kg, cena
570 €. Tel.: 041 377 860, samo
resni
Prodam bikca simentalca in
teličko limuzin, stara 3 mesece. Tel.: 041 380 075 ali 07 49
56 236
Prodam pujske, težke okoli 30
kg. Okolica Boštanja.
Tel.: 041 662 730

Prodam odojke, bikce za nadaljnjo rejo, brejo kravo simentalko in mešano grozdje.
Tel.: 031 431 681, v večernih
urah
Krškopoljca, 100 kg, prodam.
Tel.: 051 634 338

Prodam odojke, težke do 25
kg, za nadaljno rejo ali zakol
in domače zajce.
Tel.: 041 563 404
Prodam zajce nemški lisec za
zakol ali nadaljnjo rejo, rdeče
vino (0,80 €/l), cisterni (80 l,
220 l) in ajdovo moko.
Tel.: 068 606 233

UGODNA PONUDBA

dvo-kilogramskih piščancev ter mladih rjavih
jarkic vsak delavnik med 15. in 18. uro.
Obveščamo vas, da bo prodaja
belih kilogramskih piščancev (zadnja serija v letu 2017)
v nedeljo, 1. oktobra.
Naprodaj bodo tudi enoletne rjave kokoši nesnice.
Telefon: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p., Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Prodam odojke, primerne ob
trgatvi. Prodam tudi planerno
desko za traktor, okolica Brežic. Tel.: 041 560 136
Prodam odojke, težke 30 kg,
možna dostava (okolica Dobove). Tel.: 041 848 740
Prodamo prašiče od 20 kg
naprej in od 90 kg naprej za
zakol ali rejo. Cena po dogovoru. Tel.: 031 411 714

Prodam prašiče od 80 do 120
kg, mesnate sorte, za nadaljno rejo ali zakol. Prodam tudi
odojke. Tel.: 040 796 830
Prodam kozo molznico sanske
pasme, staro 3 leta. Ima nepoškodovano vime, čez celotno
leto v hlevu. Tel.: 041 482 397

Prodam zajce za nadaljnjo
rejo ali zakol. Cena po dogovoru. Tel.: 070 658 532
Prodam domače jarkice in
peteline ter frezo za Kuboto
1600. Tel.: 041 915 707
Prodam čebele na sedmih satih (letošnja matica).
Tel.: 07 49 64 087

RAZNO

Izdelava nagrobnih napisov in
nagrobnikov ter obnova. Tel.:
041 493 455, Marko Kranjec
s.p., Rožno 15a, Brestanica
Izdelovanje in popravilo
nagrobnih spomenikov, klesanje črk, izdelava okenskih
polic in pultov ter montaža.
Tel.: 041 680 358, Kamnoseštvo Arh Zvonko s.p., Selce 6,
Leskovec

NAVODILA

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

040 753 911

info@geodet-kralj.si
Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

Bodite
vidni!

www.agencijaspin.si
Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice
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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)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

Metrsko blago, šiviljska popravila, unikatni izdelki iz
blaga za dom in darila. Trgovina Atom Krško, d.o.o.,
Papirniška 22, Krško.
Tel.: 07 49 05 005,
www.atomkrsko.com
Podarim rabljen delujoči namizni računalnik (Windows
XP) in malo rabljen potovalni foto nahrbtnik (prostor za
večji aparat, računalnik, osebno opremo). Tel.: 031 275 030
Prodam cisterno za olje
(1.800 l) za 100 € in cisterno
za vino (300 l) za 200 €.
Tel.: 040 759 946
Prodam cisterno za kurilno
olje, 1.500 l, gumi voz, 14 col,
in 5 jeklenk za plin.
Tel.: 031 670 586
Podjetje Sanabela d.o.o., Cesta
Dolomitskega odreda 10c, Ljubljana, zaposli dva komercialista za dopoldansko delo. Vabljeni tudi upokojenci!
Tel.: 031 722 604

STIKI

Ženitne ponudbe številnih
osamljenih, raznovrstnih ljudi,
različnih starosti, izobrazb, po
vsej državi. Tel.: 031 505 495,
www.zau.si
Sem samski, star 39 let, s
službo, avtom, stanovanjem,
brez staršev. Rad bi spoznal
punco s službo od 35 let naprej. Dobro bi bilo, če bi imela
avto. Tel.: 051 759 447

Preprost 49-letni moški, vdovec, želim spoznati prijazno
žensko za resno zvezo.
Tel.: 051 364 422

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
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: Bojana Kunej
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,
Rok Retelj, Smilja Radi
Sodelavke in sodelavci:
Natja Jenko Sunčič, Marija Hrvatin,
Simon Uršič
OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar
TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene objave v rednih številkah, na tematskih straneh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz.
naročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, izražena v kolumnah in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih del v Posavskem obzorniku so Zavod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem sklenjene avtorske pogodbe,
zato teh del ni dovoljeno reproducirati,
distribuirati ali drugače uporabljati v tržne namene brez ustreznega pisnega dovoljenja 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. Fizične in pravne osebe ga lahko naročijo po
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške 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: 27.100 izvodov

Naslednja številka (19/2017) bo izšla v
četrtek, 14. septembra 2017.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora
je 8. september 2017.

NAROČILO MALEGA OGLASA
Vsebina oglasa:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

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 €.

Telefon:

Datum:

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.

Ime in priimek:

Podpis:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!
Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ulica, kraj:
Pošta:

Kontaktni telefon:
Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.
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Crossoverji Renault

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. **V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob
nakupu novega modela znamke Renault priznamo 500€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. Več
informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,6–6,2 l/100 km. Emisije CO2 95–156 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.

COPYRIGHT: JAN STEINHILBER

Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

KADJAR, KOLEOS in CAPTUR

renault.si

Renault priporoča

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 18.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

let
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20 let s posavskim obzornikom
- nagradni kviz za bralce

Rešitev iz 17. številke

NAGRADNI KVIZ ZA BRALCE (3)

Na fotografiji iz prejšnje številke Posavskega
obzornika je bronasta skulptura "kose", ki se
nahaja v Brežicah. Njen avtor je bil akademski kipar Stojan Batič, umestitev spomenika
v park pred vhodom v staro mestno jedro pa
je načrtoval brežiški arhitekt Franc Filipčič.
Skulptura v obliki dveh pokončnih, okoli pet
metrov visokih kos, ki stoji ob današnji Bizeljski cesti (v prejšnji državi se je imenovala Ulica 21. maja), simbolizira kmečke upore in narodnoosvobodilni boj. Na podstavku
skulpture je zapis, ki pojasnjuje, da sta kosi
obogateni z reliefnimi upodobitvami motivov iz zgodovine slovenskega naroda od 16. do sredine 20. stoletja. Spomenik je bil postavljen oktobra leta 1972, ob 400-letnici velikega slovensko-hrvaškega kmečkega upora.

Spoštovani bralci, tokrat objavljamo že tretje vprašanje našega nagradnega kviza, ki smo ga začeli
10. avgusta in bo trajal do 12. oktobra, ko bo izšla 21. številka Posavskega obzornika. Ker bo Posavski obzornik v letošnjem decembru napolnil okroglih dvajset let izhajanja, smo se v uredništvu
odločili, da ob tej posebni priložnosti pripravimo nekaj presenečenj za svoje bralce. Eno izmed
takih je nagradni kviz, v katerem bomo preverili, koliko poznamo posavske kulturne objekte
in znamenitosti. Doslej smo že spoznali rimsko naselje Neviodunum, ki se nahaja na območju
današnjega Drnovega, ter spomenik NOB, izgnancem in kmečkim uporom v Brežicah. Danes pa
imamo za vas novo vprašanje. Lepo vabljeni k sodelovanju!

na fotografiji je:

r

ež

i

Med bralci, ki bodo pravilno odgovorili na vprašanje, bomo tokrat izžrebali 4 nove bralce in na
koncu kviza bomo dobili 24 potnikov, ki se bodo v drugi polovici meseca oktobra lahko udeležili
zabavnega in poučnega izleta s turističnim avtobusom družbe Posavc po Posavju. Izletnikom
bomo poleg predstavitve nekaterih zanimivosti pripravili tudi prijetno druženje pri enem izmed
posavskih gostinskih ponudnikov.

iz

A. Ajlec

M. Požgaj

J. Gobec

I. Mesinger

Katera znamenitost je na spodnji fotografiji in v katerem kraju se nahaja?
Odgovore napišite v priloženi obrazec in izpolnjenega pošljite na naslov:
Posavski obzornik, za nagradni kviz, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

v kraju:

L. D. Špan

R. Toplišek

E. Grilc

ime, priimek:

A. Mihelič

Izžrebani potniki

Posavski obzornik št. 16, 17

KDO BO POTOVAL Z NAMI PO POSAVJU?
Med prispelimi pravilnimi odgovori iz prejšnje številke smo izžrebali naslednje potnike, ki bodo
v jeseni z nami potovali s panoramskim avtobusom družbe Posavc: Rok Toplišek (Cerklje ob
Krki), Martin Požgaj (Jesenice na Dolenjskem), Lily Doris Špan (Dolenja vas pri Krškem) in
Anica Ajlec (Brežice).

ALI POZNAMO POSAVJE?

naslov:
pošta:
telefon:

