
Župan z ministrico 
o poplavni varnosti
Poplavna varnost Krške vasi in Velikih Malenc 
je odvisna predvsem od poglabljanja na sotočju 
Save in Krke, za katero pa mora ministrstvo 
pridobiti še okoljevarstveno soglasje, prav tako 
še nima gradbenega dovoljenja za gradnjo 
protipoplavne zaščite, je na delovnem srečanju 
z županom Ivanom Molanom dejala ministrica za 
okolje in prostor Irena Majcen.
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Danes dve regijski seji
KRŠKO - Danes, 14. septembra bo v prostorih RRA Posavje po-
tekala najprej 8. seja razvojnega sveta regije Posavje, nato pa še 
72. redna seja Sveta regije Posavje. Razvojni svet regije Posavje 
(šest posavskih županov, šest predstavnikov gospodarstva in 
trije predstavniki nevladnih organizacij iz regije) se bo sezna-
nil s sklepi Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slove-
nija, obravnaval osnutek dogovora za razvoj regije 2016-2019 
– sklep o potrditvi projektov za vključitev v prvi dogovor za ra-
zvoj regije Posavje ter informacijo o drugem povabilu za do-
polnitev dogovorov za razvoj regije. Omenjeni osnutek dogo-
vora za razvoj regije 2016-2019 bo obravnaval tudi Svet regije 
Posavje (šest posavskih županov), poleg tega pa še razvojne 
načrte in problematiko regije Posavje v širšem slovenskem 
prostoru. Na dnevnem redu so še predstavitev knjige o posa-
vski kulinariki in projekta Profili zdravja v občini ter informa-
cija v zvezi z ukinitvijo Okrajnega sodišča v Krškem.  P. P.

AKTUALNO

Igor Ilovar, predsednik SPV občine 
Brežice in ZŠAM Brežice:

Kar nekaj prometnih 
ureditev ni najbolj 
posrečenih
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla 28. septembra.
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Bogovič z delegacijo Evropskega 
parlamenta obiskal Kitajsko

Ob harmoniki jima zaigra srce

Obudili staro slavo Gadove peči

Ohranjajo investicijski tempo

Pritožba zadržala gradnjo

Na Agri tudi zlat mulčer 
in srebrna kmetija

Trgatev je skromnejša, 
vina pa bodo odlična
Narava je posavske vinogradnike letos udarila 
tako s spomladansko pozebo kot poletno vročino 
in sušo, ponekod pa še s točo, zato je trgatev 
količinsko skromnejša kot v minulih letih. Je pa 
zato pridelek toliko kvalitetnejši in letošnji vinski 
letnik bo po pričakovanjih zelo kakovosten, če ne 
kar vrhunski.
 Stran 3

EKSPLOZIJA OKUSOV POSAVJA - Slovenskemu trendu sledi tudi Posavje, saj postajamo vedno bolj 
»kulinarično« radovedni. Če smo se nekdaj na prireditvah lahko okrepčali predvsem z jedmi balkanskih 
okusov, organizatorji sedaj samozavestneje v ospredje postavljajo kulinarične spretnosti lokalnih 
gostincev. Posavsko posnemanje ljubljanske »odprte kuhinje«, razni tovornjaki s posebno hitro prehrano, 
pred katerimi se naberejo neverjetne vrste Posavcev, vedno več hrane, ki spremlja festivale vin in piva – 
vse kaže, da je razvajanje brbončic nov recept za uspeh prireditve. Kulinarični radovedneži vseh vetrov 
so si pretekli konec tedna takole zadovoljno oblizovali prste na festivalu Okusi Posavja v Krškem. 
Predvsem pa so kuharji prisotnim dokazali, da se eksplozije okusov in očesu mikavne postavitve hrane 
dá doseči iz predelav tradicionalnih jedi in z uporabo lokalnih sestavin.  M. M., foto: Boštjan Colarič                
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Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Odlična kosila 
vse dni v tednu!

Avtocisterno »kupili« krajani

Spomin je tudi po 75 letih še živ
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LJUBLJANA, KRŠKO - Odbor vlade RS za državno ureditev in 
javne zadeve je na torkovi seji med drugim potrdil predlog Mi-
nistrstva za finance za prerazporeditev pravic porabe na Mini-
strstvo za okolje v višini 3.742.535,01 evra za poplačilo odško-
dnine Občini Krško v skladu z odločitvijo Okrožnega sodišča v 
Krškem. Spomnimo: Ministrstvo za okolje in prostor je 9. apri-
la 2008 z Občino Krško podpisalo Protokol o medsebojnem so-
delovanju pri umestitvi odlagališča NSRAO v prostor, s katerim 
se je zavezalo, da bo sofinanciralo projekte v komunalno infra-
strukturo občine v skupni višini 8,4 milijona evrov, z dinamiko 
financiranja 1,4 milijona evrov letno. Ker protokol ni bil realizi-
ran, je občina na okrožno sodišče 4. januarja 2016 vložila tožbo, 
v kateri je zahtevala 11,6 milijona evrov odškodnine. Sodišče je 
9. decembra 2016 odločilo, da mora ministrstvo občini plača-
ti 3.742.535,01 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Obči-
na Krško je sredstva sicer že dobila nakazana. 
 P. P.

Vlada zagotovila denar za Krško

KRŠKO - Na Občino Krško se je po nekaj le-
tih službovanja na Agenciji za radioaktivne 
odpadke (ARAO) Ljubljana vrnila Janja Špi-
ler, sicer domačinka iz Pleterij pri Zdolah. 
Diplomirana inženirka gradbeništva je bila 
na ARAO vodja sektorja za odlaganje radio-
aktivnih odpadkov in vodja projekta izgra-
dnje odlagališča NSRAO v Vrbini, na Občini 
Krško pa je s 1. septembrom prevzela vode-
nje oddelka za gospodarsko infrastrukturo. 

Špilerjeva je sicer poklicno pot začela v Tovarni celuloza in papir-
ja Djuro Salaj, zatem se je zaposlila kot vodja projektov v podje-
tju IBE, pred odhodom na ARAO pa je bila vodja investicij na Ob-
čini Krško. B. M. 

Vrnitev Špilerjeve v Krško

Janja Špiler

BREŽICE - Prihajajoči ponedeljek, 18. septembra, se bo v sejni 
sobi MC Brežice Občinski svet občine Brežice sestal na 20. seji 
v tem mandatu. Na predlaganem dnevnem redu s strani župana 
Ivana Molana je med drugim sklep o podelitvi priznanj Občine 
Brežice za leto 2017. Poleg tega se bodo svetniki seznanili s po-
ročilom o izvrševanju občinskega proračuna v prvem polletju - 
realizacija na strani prihodkov je v prvih šestih mesecih znaša-
la dobrih 48 %, na strani odhodkov pa 32 %. Obravnavali bodo 
sklep o uskladitvi cene »Pomoč družini na domu«, ki bo odslej 
za uporabnike višja za 6,13 %, namesto 6,20 €/h bo znašala 6,58 
€/h, razlog pa je predvsem v tem, da je Center za socialno delo 
Brežice na občino naslovil vlogo za odobritev dodatne zaposli-
tve za izvajanje te storitve, saj 
se je povpraševanje po pomo-
či na domu povečalo. Na mizah 
bodo imeli še predlog odloka o 
imenovanju nove ulice v Bre-
žicah - ulica ob trgovini Hofer 
se bo po novem imenovala po 
slikarki in častni občanki - Uli-
ca Alenke Gerlovič. Občinski 
svet bo razpravljal tudi o spre-
membi odloka o varstvu javne-
ga reda in miru v občini, saj je 
ZPTM Brežice občino obves-
til, da že dlje časa opaža preti-
rano rabo alkoholnih pijač na 
javnih krajih, zunaj prostorov, 
ki so določeni za točenje alko-
hola, pri tem pa prednjačijo 
mladoletniki, ki na določenih 
točkah, navadno ob petkih po 
pouku ali sobotah zvečer, dalj 
časa popivajo, na koncu takih 
druženj pa na javnih površi-
nah ostajajo smeti, včasih pa 
popivanje vodi tudi v pretepe, 
vandalizem, pisanje po objek-
tih in nedostojno vedenje. Pri 
kadrovskih zadevah pa bodo 
svetniki glasovali o imenova-
nju direktorja JGZ Letalski cen-
ter Cerklje ob Krki. 
 R. R.

Svetniki tudi o popivanju

Za občino je namreč po be-
sedah župana Ivana Molana 
ključnega pomena, da se po-
stopki čim prej in čim hitreje 
nadaljujejo, da se lahko začne 
izgradnja protipoplavne var-
nosti, nasipov, poglabljanje 
Save in ureditev Krke, da se ob 
visokih vodah ne bo treba kra-
janom več bati za svoje imetje. 
Kot je poudaril župan, se grad-
nja HE Brežice zaključuje in v 
pričujočih dokumentih je tudi 
zapisano, da naj bi bila ob teh-
ničnem prevzemu urejena tudi 
poplavna varnost nekaterih 
naselij, predvsem Krške vasi, 
Velikih Malenc pa tudi Šentle-
narta in okolice. Kot je dejal, so 
nasipi pri Šentlenartu konča-
ni, medtem ko v primeru Kr-
ške vasi in Velikih Malenc v 
tem trenutku sploh še ni pri-
dobljeno gradbeno dovoljenje. 
»Kar se tiče protipoplavne zaš-
čite Krške vasi in Velikih Ma-
lenc, je bilo s strani ministrice 
zagotovljeno, da naj bi se dela 
verjetno začela izvajati še le-

Nasipi naj bi nastali še letos
BREŽICE - Župan Ivan Molan je 11. septembra na delovni sestanek povabil ministrico za okolje in prostor 
Ireno Majcen, da bi se z njo pogovoril o zagotavljanju protipoplavne zaščite naselij v občini in nadaljevanju 
izgradnje HE Mokrice, saj se državni projekt izgradnje HE Brežice zaključuje.

tos, konec oktobra ali v novem-
bru, odvisno od vremenskih 
razmer,« je povedal in dodal, 
da so dela odvisna od poglab-
ljanja Save in Krke, kajti pro-
tipoplavna zaščita bo delova-
la samo v primeru poglobitve 
reke Save. Če ne pride do tega, 
bodo nasipi v Krški vasi visoki 
nekaj metrov, na kar pa kraja-
ni že pred časom niso prista-
li. »Edina rešitev tako za obči-

no kot krajane je, da se poglobi 
reka Sava in se s tem gladina 
vode zniža za 1,8 metra, po-
sledično bodo nasipi nižji in 
bolj življenjski,« je še izjavil. 
Poglabljanje Save je odvisno 
predvsem od izdaje pozitivne-
ga okoljevarstvenega soglas-
ja, ki je trenutno še v proced-
uri, je dodal. Ministrica Irena 
Majcen je poudarila, da za iz-
vedbo protipoplavne zaščite v 
roku enega meseca pričakuje-
jo pridobitev delnega gradbe-
nega dovoljenja, s čimer bodo 
lahko nato takoj pristopili k 
sami izvedbi. Ali bodo dela za-
ključena še v tem letu, bo od-
visno tudi od vremenskih raz-
mer. »K izvedbi poglabljanja na 
sotočju reke Save in Krke se bo 
pristopilo konec letošnjega ali 
v začetku prihodnjega leta, od-
visno, kako hitro bomo uspeli 
pridobiti okoljevarstveno so-
glasje,« je dejala.

PRIČETEK GRADNJE HE 
MOKRICE ŠE NI ZNAN 

Glede časovnega načrta na-
daljnjih aktivnosti za HE Mo-
krice ministrica ni mogla dati 
točnega odgovora, v nasled-
njih treh mesecih naj bi mini-
strstvo doreklo vse neznanke, 
med temi tudi finančno kon-

strukcijo oz. tretji vir financi-
ranja za izgradnjo HE Mokri-
ce (poleg sredstev iz vodnega 
sklada in sklada za podnebne 
spremembe). Po njenih bese-
dah investicija v HE Brežice še 
ni čisto zaključena, saj je tre-
ba izdelati še obvodni kanal za 
odvodnjavanje visokovodne-
ga vala v primeru povečanega 
pretoka Save, prav tako je tre-
ba urediti še nadomestne po-
vršine za habitate. Mimogre-
de, tehnični pregled je potekal 
v torek, 12. septembra, ura-
dna otvoritev elektrarne, na 
kateri bo slavnostni govornik 
predsednik vlade RS dr. Miro 
Cerar, je predvidena konec 
septembra. »To ni ovira, je pa 
razlog, da s pripravljalnimi do-
kumenti za HE Mokrice še nis-
mo zaključili. Naša naloga je, 
da si v tem letu zagotovimo in-
vesticijski program za izvaja-
nje te investicije,« je poudarila. 
»O sami izgradnji HE Mokrice 
ni nobene dileme, zato bomo 
procese izpeljali do konca,« 
je še zatrdila. Molan je ob tej 
priložnosti zaprosil tako mi-
nistrico kot celotno vlado, da 
vse svoje napore vloži v ta pro-
jekt, »ki ni pomemben samo za 
nas, ampak za celo državo, saj 
mora ta zagotoviti obnovlji-
ve vire energije«. Zaključil je: 
»Če pa se bo začetek izgradnje 
protipoplavne zaščite zavlekel 
krepko v naslednje leto in da-
našnje obljube ne bodo izpol-
njene, bo treba verjetno spet 
sklicati izredno sejo in se po-
govoriti, kako naprej.«

Sestanka so se udeležili tudi 
direktor Direktorata za vode 
in investicije Leon Behin, di-
rektor podjetja Infra d.o.o. 
mag. Vojko Sotošek, direk-
tor podjetja HESS d.o.o. Bog-
dan Barbič in poslanec v DZ 
RS Igor Zorčič.
 Rok Retelj

Župan in ministrica med izjavo za javnost
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CERKLJE OB KRKI - 11. septembra je na izredno sejo sveta KS 
Cerklje ob Krki prišel predsednik Zveze za avto šport Slove-
nije - AŠ 2005 Anton Anderlič in krajevnim svetnikom pred-
stavil trenutno situacijo v zvezi s projektom v Gaju - poligo-
nom in progo za hitrostne preizkušnje.

Kot je omenil Anton Anderlič, prvi mož zveze, ki investira v nov 
projekt, v zadnjem obdobju stvari niso tekle tako, kot so načrto-
vali, saj je bilo še kar nekaj strahu pred javnim mnenjem pa tudi 
določenimi grožnjami in tožbami, ki so se pojavile. Dejal je, da so 
skladno s petletno pogodbo, ki jo imajo z ministrstvom za obram-
bo, območje Gaja uredili do te mere, da se lahko uporablja za raz-
lične namene. Želijo, da je to območje v prihodnosti namenjeno 
predvsem za razna testiranja proizvajalcev (npr. Akrapovič) ter 
preizkušanja sposobnosti obvladovanja avtomobilov in motor-
jev. Potem ko je lani decembra gradbeno dovoljenje za ta objekt 
postalo pravnomočno, je sodišče letos zgodaj poleti pobudnikom 
pritožbe ugodilo do te mere, da je gradbeno dovoljenje trenutno 
zadržano in investitor posledično ne sme graditi dalje. Anderlič 
je povedal, da vsak mesec lastniku, se pravi MORS, pošiljajo pro-
gram aktivnosti, prav tako Občini Brežice tisto, kar je javnega 
značaja. Od vlade pričakujejo, da se bo v naslednjih mesecih iz-
rekla, kako s tem projektom naprej, saj se pogodba med AŠ 2005 
in MORS izteče leta 2019. Po njegovih besedah imata Agencija 
za varnost v cestnem prometu in ministrstvo za infrastrukturo 
določene načrte v zvezi z akcijami za motoriste, vendar AŠ 2005 
kot investitor projekta v Gaju vsega ne bo zmožen in tudi ne želi 
izvajati, saj sta tu še Raceland v Vrbini in center varne vožnje na 
Vranskem, s katerima pa zaenkrat še ne najdejo skupnega jezika 
o morebitnem sodelovanju. »Razen časovnega zamika projekt v 
ničemer drugem ne odstopa od tistega, kar je zapisano v DPN za 
to območje, vključujoč vzpostavitev pristnega sodelovanja z oko-
ljem,« je še izjavil. Nekaj dogodkov se je v Gaju v tem času že od-
vilo, prvi tak je bil testiranje kombajna, pa testiranje Minijev in 
BMW miting, v začetku junija je že bila ena dirka, sledi še ena pri-
hodnji vikend (23. in 24. septembra), poimenovana KHD Cerklje 
ob Krki 2017, drugih večjih dogodkov pa po Anderličevih zago-
tovilih letos ne bo več. AŠ 2005 pri organizaciji pomaga lokalno 
društvo AMD Gaj, cerkljanski in piroški gasilci, potekajo tudi po-
govori z VTKD Gadova peč za gostinske storitve. 
Krajevnega svetnika Alojza Dimiča pri tem najbolj moti, da se 
MORS še ni odločil, kaj bo s tem objektom počel in dal investi-
torju zeleno luč, naj nekaj naredi iz tega. »Razočaran sem z od-
nosom MORS, saj še vedno razen tega, da je vojašnica šolarjem 
v času gradnje nove šole ponudila nadomestne prostore, drugih 
pozitivnih stvari v odnosu do krajevne skupnosti ni bilo,« je dejal. 
Marjan Žerjav je kot vaščan Črešnjic opozoril na divjanje udele-
žencev dogodkov v Gaju skozi naselje in veliko verjetnost za še 
eno hudo nesrečo s smrtnim izidom, ki se je v tem poletju v bliži-
ni že zgodila. Občinski svetnik Aleksander Gajski pa je apeliral, 
naj investitor poskrbi, da se bodo domačini varno vozili po oko-
liških cestah, izpostavil pa je problem hrupa, ki je za bližnje pre-
bivalce na trenutke še zmeraj zelo moteč, kljub temu, da so ga ob 
progi z zazidavo hangarjev že omejili. Rok Retelj

Pritožba zadržala gradnjo

Le še nekaj prostih mest za POK
BREŽICE - ZPTM Brežice je tudi letos organizator Podjetni-
ško–obrtnega in kmetijskega sejma Brežice – POK 2017, ki 
bo potekal v soboto in nedeljo, 14. in 15. oktobra, na tradici-
onalni lokaciji v Športni dvorani Brežice. Zainteresirana pod-
jetja vabijo, da se na sejem čim prej prijavijo, saj je na voljo le 
še nekaj prostih razstavnih prostorov.
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Kmečka zadruga 
Brežice

Šentlenart 72
8250 Brežice
Delovni čas:

pon-pet.: 7h-19h
sob.:7h-13h

Tel.: 07 49 61 173

šentlenart 72 (07 49 61 173)
globoko 1 (07 49 56 266)
cerklje ob krki 29 (07 49 69 548)
velika dolina 2 (07 49 57 113) 

ozimna žita, gnojila

krmila in mineralno 
vitaminski dodatki

vse za ureditev grobov
 (rože, zemlja, pesek)

sadike sadnega drevja
in grmičevja
sveče, žalni paketi

KMEČKA ZADRUGA BREŽICE 
VAM V SVOJIH PRODAJALNAH NUDI

vabljeni v naše trgovine:

Kristjan Nečemer s.p. 
Veliki Podlog 64 
8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 041 705 918  
www.necemer.com

Thuja smaragd (40 cm višine) po 1,50 €. 
Nakup le s kuponom iz Posavskega obzornika. 

Obveščamo vas, da imamo v prodaji artikle 
iz lastne pridelave in predelave na domu:

  sadike zelenjave vseh vrst
  sezonska zelenjava iz integrirane pridelave
  poljedelski pridelki
  olja iz doma pridelanih oljnic
  moka iz doma pridelanih žit
  semena bučnic, lana, maka, rička
  kislo zelje in repa
  vložena in sušena zelenjava
  zelišča, čaji, tinkture, mazila

KMETIJA JUREČIČ, 
Jurečič Marjan, Veliko Mraševo 15, Podbočje
GSM: 041 730 178, www.kmetijajurecic.si
Prodajni čas: ponedeljek - sobota, od 8. do 16. ure

OBVEŠČAMO VAS, DA SMO ZAČELI Z REDNO 
PRODAJO ARTIKOV IZ LASTNE PRIDELAVE 

IN PREDELAVE NA DOMU:

NAŠE DOLGOLETNE IZKUŠNJE IN ZNANJE 
ŽELIMO DELITI Z VAMI.

Trgatev 2017: količina manjša, kvaliteta visoka

Kot pravi specialistka za vinar-
stvo na Kmetijsko-gozdarskem 
zavodu Novo mesto Ivanka 
Badovinac, je posledica uvo-
doma omenjenih dejstev zelo 
neenakomeren začetek dozo-
revanja grozdja tako v istem 
vinogradu kot med različnimi 
vinogradi in legami. »Ker se je 
nadaljevalo lepo vreme, so se 
te razlike izničile. Opazili smo 
pospešen trend dozorevanja, 
ki se je nadaljeval do prejšnje-
ga tedna - do prvih večjih pa-

davin. V tem času je grozdje 
zelo dobro dozorelo in trga-
tev se je množično začela,« 
nam je sporočila. Za trgatev so 
v glavnem ostale še pozne sor-
te: modra frankinja, žametov-
ka in renski rizling. »Letnik je 
zelo obetaven, sladkorne stop-
nje visoke, ob zmernih kislinah 
in ugodnih pH vrednostih, ven-
dar bo tudi precej zahteven,« je 
še dodala. »Kakovost grozdja je 
zelo dobra, zdravstveno stanje 
prav tako (razen tam, kjer je 
bila toča) in zato pričakujemo 
zelo dober vinski letnik. Zaradi 
naravnih nesreč (pozeba, toča, 
suša) ocenjujemo, da je pride-
lek letos manjši za 30 %. Ne-
kaj manjši bo tudi zaradi slabe-
ga izplena mošta pri zgodnjih 
sortah.« Ker je bil lanski letnik 
količinsko bogat in je še nekaj 
starih zalog vina, ne bo težav s 
pomanjkanjem vina na trgu, po 
drugi strani pa bo letošnji le-
tnik zelo dober in bo vino laž-
je prodati.

ŽAREN: PRIHAJA DO 
SELEKCIJE

Vinogradnik Jernej Žaren iz 
Nemške vasi, sicer tudi pred-
sednik Društva vinogradni-
kov Veliki Trn, ki na 20 hek-
tarjih površin obdeluje 90 
tisoč trt, pravi, da so imeli rav-
no v njihovih krajih letos naj-
hujšo pozebo: »Ta je najbolj 
prizadela prav žametno črni-
no, ki je glavna osnova za cvi-
ček, pri kateri je izpad pridelka 
od 30 do 90 odstotkov.« Žaren, 
po obsegu lastne pridelave 
eden največjih vinogradnikov 
na širšem posavsko-dolenj-
skem območju, tako pričaku-
je približno polovico običaj-
nega pridelka, kvaliteta pa bo, 
kot kaže, zelo visoka, kar se je 
potrdilo tudi pri trgatvi belih 
sort grozdja. Čeprav so neka-
teri pohiteli s trgatvijo, meni, 

POSAVJE - V tem tednu smo na vrhuncu letošnje trgatve. Vinski letnik v vinorodni deželi Posavje so zazna-
movale spomladanska pozeba, suša in visoke poletne temperature ter ponekod tudi toča, zato bo pridelek 
predvidoma manjši za 30 odstotkov, kvaliteta pa naj bi bila po pričakovanjih vrhunska.

da za to ni (bilo) nobene pot-
rebe, saj je grozdje zdravo in 
lepo dozoreva, tudi težave s 
previsoko stopnjo alkohola 
pri cvičku, ki se je bojijo ne-
kateri, ne vidi. »Barva bo letos 
zelo intenzivna, zato bo tre-
ba prilagoditi količino mod-
re frankinje, da ne bo premoč-
na,« pravi. Lani je pridelal kar 
četrt milijona litrov cvička, le-
tos bo vesel, če bo, s pomočjo 
odkupa grozdja (cene se gib-
ljejo od 35 centov za mešano 

belo do 45 centov za franki-
njo), dosegel količino 200 ti-
soč litrov. Odkupiti namera-
va okoli 150 ton grozdja, ki ga 
je na trgu več kot dovolj, zato 
vsem željam ne more ustreči. 
V kleti ima še nekaj zalog lan-
skega letnika, ki bodo zadošča-
le predvidoma do novega leta, 
nato bo šel na tržišče z novim 
letnikom. Pri prodaji cvička še 
ne opaža upada, o katerem se 
pogosto govori, kljub temu pa 
se zaveda, da bo moral na trgu 
svojo ponudbo razširiti tudi 
na druga vina, zlasti bela. Kot 
je opazil v zadnjem času, je v 
kleteh še precej zalog stare-
ga vina, tudi še letnika 2015, 
zaradi česar nekateri vinogra-
dniki napovedujejo zmanjša-
nje površin oz. pridelave. »V 
panogi se dogaja reorganiza-
cija, neka 'naravna selekcija', 
kar pa niti ni slabo, saj je tu-
kaj še precej anarhije,« meni 
Žaren, kar ponazarja s podat-
kom, da je bilo pred 20 leti na 
trgu približno 15 etiket cvička, 
danes pa jih je kar 175.

JELENIČ: CENE NE BODO 
VIŠJE

Da bo količina pridelka zlasti 
zaradi spomladanske pozebe 
pa tudi poletne suše in vroči-
ne polovična glede na običaj-
na leta, pravi tudi vinogradnik 
Marjan Jelenič iz Jablanc oz. 
Zavod v kostanjeviški obči-
ni, kar je ostalo, pa bo po kva-
liteti zelo dobro. »Grozdje je 
zdravo, sladkorne stopnje so 
visoke in iz tega grozdja se bo 
dalo narediti marsikaj dobre-
ga,« pravi. Zlasti pri sortnih be-
lih vinih in modri frankinji bo 
lahko odličen letnik, pri cvič-
ku pa bo treba, meni Jelenič, 
paziti na stopnjo alkohola, da 
ne bo previsoka, zato opozarja 
na pravočasno trgatev grozdja 
za cviček, da ne bo sladkorna 

stopnja »podivjala«. Pri njih so 
obrali že 70 % žametne črnine, 
zlasti tam, kjer jo je prizadela 
pozeba in je prej dozorela, os-
tale so jim še bele sorte in fran-
kinja. Kletarjenje bo letos po 
njegovih besedah dokaj zah-
tevno, saj bo treba biti zaradi 
nizke stopnje kislin pozoren 
pri pretoku vina in dosleden 
pri žveplanju. Običajno sicer 
pridela okoli 100 tisoč litrov 
vina, letos ga bo po pričakova-
njih precej manj, okoli 60 tisoč 
litrov. Zaradi manjših količin si 
ne obeta višjih cen na trgu, saj 
tako trgovci kot potrošniki tež-
ko pristanejo nanje, poleg tega 
je na trgu še precej zalog stare-
ga vina. Sam jih sicer nima ve-
liko in bo že decembra dal na 
tržišče letošnji letnik.

BIZELJSKO: ZAČENJA SE 
OBDOBJE 'DEBELIH KRAV'

S trgatvijo zlasti zgodnjih sort 
grozdja so pričeli tudi na bi-
zeljskem koncu. Kot nam je 
povedal predsednik tamkaj-
šnjega društva vinogradnikov 
Blaž Zagmajster, se glede na 
vremensko neugodno leto, v 
katerem sta tudi njihove kra-
je oplazili pozeba in toča, tako 
kot drugje pa so imeli sušo, 
kaže na nepričakovano dobro 
letino. »Vinska trta se je spet 
izkazala za sušno rastlino, ki 
ji takšne razmere bolj ustre-
zajo kot moča,« pravi. Pride-
lek bo količinsko sicer manjši, 
a zelo kvaliteten, z veliko stop-
njo sladkorja in suhih snovi, 

kar je pomembno zlasti pri bolj 
kakovostnih vinih. Na podlagi 
pridelka in preteklih izkušenj 
tako pričakuje visoko kvalite-
ten letnik oz. »enega boljših v 
zadnjem desetletju«, kot je de-
jal, za katerega upa, da ga bodo 
tudi dobro prodali, saj bi bila 
škoda, če bi obstal v kleteh. Se-
veda pa za dobro vino ne bo za-
doščalo le kvalitetno grozdje, 
pri čemer je veliko vrhunskih 
vinogradnikov, ampak tudi 
dobro kletarjenje, pri čemer 
se, kot pravi, marsikdo izgubi. 
Takšna letina je tudi lepa spod-
buda za bizeljske vinogradni-
ke, ki še dobro pomnijo kata-
strofalno točo 11. julija 2011, 
ki je dobesedno uničila njiho-
ve vinograde. »Če se je takrat 
začelo obdobje sedmih slabih 
let, se to zdaj končuje in verja-
mem, da se za nas začenja ob-
dobje 'debelih krav',« pravi Za-
gmajster, ki obdeluje 4 hektarje 
vinogradov. Opaža sicer, da so 
nekateri manjši, t. i. vikend vi-
nogradniki, v tem času zaradi 
prevelikih stroškov opustili oz. 
prodali vinograde, a so jih na 
drugi strani večji vinogradni-
ki razširili, tako da bistvenih 
sprememb glede obdeloval-
nih površin na njihovem ob-
močju ni.

NA SEVERU LE TRETJINSKI 
PRIDELEK

Pa poglejmo še na sever Posav-
ja, v vinsko gorico Zagrad v ra-
deški občini. Tamkajšnji vino-
gradnik Janez Kmetič, doma 

sicer iz Sopote v zagorski ob-
čini, pravi, da bo zaradi spo-
mladanske pozebe, ki je bila 
kar 80-odstotna, pridelka le 
za tretjino običajnega. S 3000 
trtami sodi med večje vinogra-
dnike na tem območju, letos pa 
namesto običajnih šestih ton 
pričakuje le dve toni grozdja. 
»Kvaliteta bo dobra, razen če 
ne bo cika zaradi poškodova-

nih jagod,« je ocenil pred za-
četkom glavne trgatve. Tudi 
on zaradi manjših količin vina 
in višje kvalitete ne pričakuje 
višjih cen, čeprav pravi, da tam-
kajšnji vinogradniki nimajo ve-
liko starih zalog. Tudi vinogra-
dniške površine so se ustalile, 
ni ne večjega opuščanja vino-
gradov ne njihove širitve.
 Peter Pavlovič 

Letos so zaboji v vinogradih »posejani« bolj na redko (foto: 
Lea Babič).

Kako omiliti vpliv narave?
Kot pravi Badovinčeva, vse kaže, da bo vremenskih neprilik, 
kakršnim smo bili priča letos, vsako leto več, zato se bo treba 
nanje tudi ustrezno pripraviti. Kot ukrepe, ki lahko omilijo ali 
preprečijo nevarnost spomladanskih pozeb, priporoča zava-
rovanje pridelka, večjo pozornost pri izbiri primernih vino-
gradniških dvignjenih leg, sajenje bolj odpornih in na pozebo 
bolj prilagodljivih vinskih sort, obrambo pred pozebo s segre-
vanjem in dimljenjem, uvajanje metode mešanja zraka z me-
šali, helikopterji in traktorskimi pršilniki, vključitev sistemov 
za oroševanje ob urejanju namakalnih sistemov, vplivanje na 
krepitev odpornosti rastlin s pravilno prehrano in škroplje-
njem s snovmi, ki zmanjšujejo zmrzalni stres, ter zagotavlja-
nje kasnejšega odganjanja trte s pravočasnim nanosom snovi, 
ki vplivajo na zakasnitev vegetacije. Ker se je v sodobni pride-
lavi grozdja naravna odpornost trte pred sušo v veliki meri iz-
gubila, meni, da bo treba bolj premišljeno gospodariti z vino-
gradniškimi tlemi, kar zajema tako zastiranje s slamo, travo in 
lesnimi sekanci kot ostro mulčenje ali delno obdelavo tal, s či-
mer lahko hitro preprečimo velike izgube talne vlage. Kjer je 
možno, je seveda priporočljiva tudi uporaba namakalnega sis-
tema, predvsem kapljično namakanje mladih vinogradov. Pole-
tna neurja s točo so bila in bodo stalnica vsakoletne kmetijske 
pridelave. Dolgoročno najboljša oblika zaščite tržnih vinogra-
dov pred točo je ureditev točnih bočnih mrež. »Seveda vsi ti 
ukrepi tudi povečajo stroške, vendar moramo glede na nepri-
jetne situacije, ki jih prinese narava, tudi sami nekaj narediti 
in vložiti,« zaključuje svetovalka.
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NESREČE Z LAŽJIMI POŠKODBAMI - 7. septembra je okoli 
13. ure na cestnem odseku Impoljca – Blanca v bližini hidro-
elektrarne Arto osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Reševalci 
NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli na kraju nesre-
če in jo prepeljali v celjsko bolnišnico. V ponedeljek, 11. 9., je 
ob 9.35 na Tovarniški ulici v Krškem tovorno vozilo zapeljalo 
s ceste, prebilo ograjo in trčilo v drog javne razsvetljave. Ga-
silci Poklicne gasilske enote Krško so vozilo s pomočjo delov-
nega stroja odstranili s cestišča, poškodovanih v nesreči pa ni 
bilo. Istega dne je nekaj čez 11. uro prišlo do nesreče v nase-
lju Malence v občini Kostanjevica na Krki. Udeleženo je bilo 
eno vozilo, lažje poškodovano osebo pa so na kraju oskrbe-
li reševalci NMP Krško.    

INTERVENCIJI POKLICNIH GASILCEV - 10. septembra so ga-
silci Poklicne gasilske enote Krško v popoldanskih urah na 
mejnem prehodu Slovenska vas počistili oljni madež, ki se je 
raztezal v dolžini 60 metrov, v naslednji noči pa nekaj po pol 
eni zjutraj še pravočasno pogasili manjši požar, ki je izbruhnil 
v zabojniku za odpadke na Cesti 4. julija v Krškem.

PADEC Z DELOVNEGA ODRA - 5. septembra je nekaj po 19. uri 
delavec pri izvajanju gradbenih del na Blanci padel z gradbene-
ga odra. Po oskrbi na kraju dogodka je bil prepeljan v Urgentni 
center Brežice. 12. septembra popoldan je občanka padla na 
Savski cesti v Sevnici in si pri tem poškodovala glavo. Reševal-
ci NMP Sevnica so jo ustrezno oskrbeli in jo napotili na nadalj-
nje zdravljenje.  Istega dne, uro pred tem, so gasilci PGD Sevni-
ca nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele 
osebe iz večstanovanjskega objekta v sevniškem Naselju he-
roja Maroka do reševalnega vozila. Občana so prepeljali v ZD 
Sevnica in od tam naprej v UC Novo mesto. 
 Zbrala: B. M.

Ivan Jelančić, Sevnica: V našem vinogradu s ti-
soč trsi je bila letošnja trgatev najzgodnejša gle-
de na pretekla leta. Količinsko grozdja ni bilo 
toliko, kot ga je bilo lansko leto, bo pa zato pri-
delek bolj kakovosten. Letošnja pozeba je na-
mreč prizadela del vinograda, a so se trsi lepo 
obrasli, tako da je bila trgatev uspešna. Na vre-

me nimamo vpliva in tako je tudi prav.

Franci Stipič, Planina nad Podbočjem: Pride-
lek grozdja je količinsko malo manjši, vinogra-
de sta prizadela pozeba in suša, kvaliteta pa je 
na vrhuncu. Suša nas je najbolj prizadela v travi-
nju, imamo živino na paši in se nam zelo pozna. 
Krme bo 70 odstotkov manj kot običajno, razen 
če nam bo zdaj še uspelo kaj pospraviti, sicer jo 

bomo morali dokupiti ali pa prodati živino.

Jože Mlakar, Krško: Verjamem, da bo kvaliteta 
dobra, ker je bilo veliko sonca, bo pa količinsko 
kakšnih 30 % manj pridelka zaradi pozebe, od-
visno od kraja in lege. Glede vinogradništva pa:  
mladi nimajo interesa, sam pa bom nadaljeval, 
dokler bom zmogel delati, ker smo navajeni, da 
kar imaš rad, kot žensko ali vrt, neguješ, nada-

ljuješ in zanemariš stroške (smeh). 

Roman Ograjšek, Cerklje: Letina je zelo slaba, 
kar se tiče poljščin in živinske krme. Najbolj pri-
zadeta sta krompir in koruza, soja še raste, tako 
da še ne vemo točno, kako bo. Največ škode je 
povzročila suša in dolgotrajna vročina. Odločili 
smo se že, da bomo pridelovali bolj zgodnje pri-
delke, kot sta oljna repica in pšenica, jesenske 

pa manj, saj ti ponavadi najslabše odnesejo.

Poletje se je poslovilo in zakorakali smo v jesen, ko pobi-
ramo sadove celoletnega dela na vrtovih, poljih, vinogra-
dih in sadovnjakih. Kakšna je oz. bo letina na vaših obde-
lovalnih površinah, koliko so nanjo vplivale vremenske 
nesreče in ali to kaj vpliva na vaše nadaljnje načrte?

anketa

Vreme skrojilo letino

S čim vse se ukvarja Svet za 
preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu oz. krajše 
SPV?
SPV je posvetovalni organ žu-
pana, imenovan s strani občin-
skega sveta, sestavlja ga 9 čla-
nov z različnimi funkcijami, od 
predstavnika osnovnega šol-
stva, prevozništva, komunale 
do občinskega sveta. Glavna 
naloga SPV je preventiva v ce-
stnem prometu v občini Bre-
žice. Po navodilih Agencije za 
varnost prometa izvaja različ-
ne akcije. Skrbeti moramo za 
tri dejavnike v prometu, ki jih 
lahko povežemo v trikotnik – 
voznik, vozilo in cesta. Za nes-
reče so krivi vsi trije dejavniki, 
naša naloga je, da to s preven-
tivnimi ukrepi preprečimo. 
Najbolj se opredeljujemo na 
voznika, saj je povzročitelj ne-
sreč v največ primerih. Ukvar-
jamo se tako s šoloobveznimi, 
aktivnimi vozniki kot starejši-
mi. Za ceste je zadolžena sku-
pina za pregledovanje cest, ki 
daje pripombe predvsem gle-
de prometne signalizacije. 

Največ imamo prometno pre-
ventivnih šolskih akcij, npr. 
Prvi šolski dnevi, ko se pove-
žemo s policijo, Združenjem 
šoferjev in avtomehanikov – 
ZŠAM Brežice – in nekaterimi 
drugimi, ki stojijo ob križiščih 
in prehodih za pešce ter opo-
zarjajo na upočasnitev pro-
meta; Učna ura o prometu, ko 
na policijsko postajo povabi-
mo vse četrtošolce in jim po-
vemo, kako naj se obnašajo v 
prometu kot pešci, na avto-
busih itd. Organiziramo akci-
je za motoriste na Racelandu, 
letos smo izvedli akcijo Soži-
tje za starejše občane, ki imajo 
zaradi tega, ker so izpit delali 
desetletja nazaj in so se v tem 
času pojavile številne novosti 
v prometu, probleme s pozna-
vanjem pravil, pa tega noče-
jo priznati, družba pa za njih 
premalo naredi na tem podro-
čju. Delimo tudi razne letake, 
s katerimi opozarjamo na do-
ločene preventivne akcije. Vse 
to opravljamo s pomočjo na-
ših prostovoljcev, to pa so v 
glavnem člani ZŠAM, za kate-
re smo res hvaležni, da jih ima-
mo, in bi se jim moralo posve-
čati več pozornosti ter pisati 
o njih.

Ali je vzgojno-prometnih 
vsebin dovolj v učnih načr-
tih šol in ali se s tem začne 
dovolj zgodaj? To znanje je v 
današnjem času gotovo eno 
bistvenih za življenje …
V našem učnem sistemu je de-
finitivno premalo takšnih vse-
bin, s katerimi bi bilo treba za-
četi že v vrtcu. Otroci se učijo 
npr. o mikrobiologiji, ne učijo 
pa se, kako vsak dan prežive-

ti na cesti, da bodo lahko živi 
prišli v šolo. V osnovni šoli se 
sicer malce srečajo s prome-
tom, ko opravljajo kolesarski 
izpit, v srednji šoli, ko posta-
nejo aktivni vozniki, začne-
jo voziti motorje, pa popolno-
ma nič, kaj šele na fakulteti. In 

to je po moje, dolgoročno gle-
dano, eden večjih krivcev za 
toliko nesreč in posledično 
smrtnih žrtev na cestah.

Spet je napočil čas v letu, ko 
se voznike na vsakem ko-
raku opozarja, naj bodo še 
nekoliko previdnejši v bli-
žini šol in vrtcev. Kako pri 
tem sodeluje SPV? Policisti 
in člani ZŠAM v šolskih oko-
liših ponavadi stojijo samo 
prvi teden šolskega leta, se 
vam ne zdi to prekratko?
Naši upokojeni šoferji, čla-
ni ZŠAM in policisti stojijo 
pri vseh osmih šolah v obči-
ni ter prvi teden šole opazu-
jejo in opozarjajo, če je treba, 
udeležence v prometu, pred-
vsem najmlajše, ko prečka-
jo cestišče. Strinjam se, da bi 
bilo zagotovo še veliko ko-
ristneje, če bi stali daljše ob-
dobje, tudi med šolskim letom. 
Treba pa se zavedati, da tako 
policistov kot članov ZŠAM 
v takih primerih primanjku-
je, poleg tega ne gre prezre-
ti tudi dejstva, da je 30 let na-
zaj v šolo šlo 70 % otrok peš 
in je bila gneča na prehodih 
za pešce, danes pešačijo le še 
okoli 3 %, vse ostale pripelje-
jo z avti. S to obrnjeno sliko je 
nastal problem prometne lo-
gistike zlaganja otrok, saj pri 
večini šol ni primernega pros-
tora za to. Zamislite si, da pri-
de recimo pred brežiško šolo 
v desetih minutah več sto av-
tomobilov. Nov rondo, ki naj bi 

omogočal lažje zlaganje otrok, 
je sicer narejen, a je neživljenj-
ski, ker vozniki sploh ne vejo, 
kje v rondoju ustaviti in peljati 
mimo. Ponekod v Sloveniji že 
obstajajo t. i. varnostno-pro-
metne službe, se pravi skupine 
staršev oz. starih staršev, ki so 

angažirani in v bližini šol stoji-
jo tudi med šolskim letom. Gre 
za nek trend, ki naj bi ga v pri-
hodnosti uvedli tudi pri nas.

Kakšna je prometna varnost 
v občini Brežice? 
Statistiko nesreč in smrtnih 
žrtev v naši občini in tudi re-
giji se lahko enači s statistiko 
na državni ravni. V preteklo-
sti je bilo v naši občini še ve-
liko več smrtnih žrtev, ker še 
ni bilo avtoceste in so se na 
hitri cesti dogajale hude nes-
reče, v katerih so umirali ve-
činoma tujci. Odkar imamo av-
tocesto, je teh žrtev bistveno 
manj. Imeli smo tudi že prime-
re, ko v celem letu ni bilo niti 
ene žrtve, lani in letos pa se je 
stanje malce poslabšalo. Ven-
dar na to nimamo skoraj no-
benega vpliva, četudi policisti 
še tako opozarjajo in kaznuje-
jo. Represija zagotovo ni reši-
tev, ampak bi morali oprede-
liti najbolj kritične točke, kot 
so npr. nezavarovani železni-
ški prehodi, nevarna križišča 
itd., da bi lahko potencialno 
zmanjšali število žrtev.

V kakšnem stanju pa je pro-
metna oz. cestna infrastruk-
tura?
Občina da veliko na vzdrževa-
nje cest, za kar se porabi ve-
liko denarja. Na drugi strani 
pa so izvajalci, ki npr. nape-
ljujejo optiko, cesto razkop-
ljejo, sanirajo pa jo, kot jo pač 
sanirajo, nihče ne pride kon-

trolirat. Ko se po Brežicah vo-
zim s kolesom, opazim, kako 
so ceste slabo sanirane, saj 
je veliko lukenj, jaškov … Pri 
infrastrukturi gre za poseb-
no zgodbo, ki bi jo razdelil na 
dva dela. Na eni strani imamo 
veliko dobrih, sodobnih reši-
tev – naj omenim samo najno-
vejši opozorilni sistem COPS@
road na križišču Gubčeve ulice 
in Hrastinske poti v Brežicah 
–, na drugi pa so stvari nare-
jene, a slabo vkomponirane v 
prostor. Dejstvo je namreč, da 
je bilo v zadnjih 20 letih, kar se 
tiče prometne ureditve v Bre-
žicah, kar nekaj ne najbolj po-
srečenih rešitev. Ko so se gra-
dili trgovski centri, so bili na 
silo vrinjeni v prostor. Pri Lid-
lu smo dobili križišče za križiš-
čem, vmes pa prehod za pešce, 
kar je postala ena najbolj kri-
tičnih točk v Brežicah. Takrat 
smo povzdignili glas, tudi žu-
pan je zahteval drugačno reši-
tev z nadhodom za pešce, ven-
dar Direkcija za ceste ni želela 
ničesar slišati in je ostalo pri 
tem. Neposrečene rešitve so 
tudi pri Sparu, Hoferju, Tušu, 
saj so križišča preozka za tako 
veliko frekvenco vozil.

Upam, da se bo premaknilo kaj 
na bolje s Celostno prometno 
strategijo občine Brežice, ki je 
bila letos sestavljena in spre-
jeta s strani občinskega sve-
ta ter pri kateri sem tudi sam 
sodeloval. CPS se nanaša tudi 
na področje javnega potni-
škega prometa, kar je pohval-
no. Število potnikov v železni-
škem in avtobusnem prometu 
po celi Evropi raste, saj s tem 
ubiješ več muh na en mah. Re-
šiš problem s parkirišči, varno 
je in hitro, če je seveda infra-
struktura primerno zgrajena. 
V Brežicah marsikdo pogre-
ša lokalni avtobus, ki je včasih 
vozil po mestu. Tudi mene je 
že večkrat na cesti ustavil kak 
Brežičan in želel izvedeti, kdaj 
se bo lahko z avtobusom od-
peljal do Intermarketa in na-
zaj. Verjamem, da bi se npr. 
tudi prebivalci Trnja odločili, 
da se vsako jutro v službo ali 
po opravkih v mestnem jedru 
odpeljejo z avtobusom.

Je za pešce in kolesarje 
kot najbolj ranljivi skupi-
ni v prometu dovolj dobro 
poskrbljeno?
Pešcev je danes pravzaprav 
malo in je zanje dobro poskr-
bljeno. O kolesarjih se veliko 
govori in piše, a je bore malo 
izvedeno, pa še tisto, kar je, je 
dostikrat slabo izvedeno. Ko-
lesarska steza je recimo v kro-
žiščih zarisana, nato pa se kar 
naenkrat konča in kolesar ne 
ve, kje voziti naprej, robniki 
so previsoki, steze preozke. 
V Brežicah tako ni varnih poti 

Igor Ilovar, predsednik SPV občine Brežice in ZŠAM Brežice:

BREŽICE – Med 16. in 22. septembrom bodo tudi v posavskih občinah tako kot že pretekla leta obeležili 
Evropski teden mobilnosti, ki se zaključi z Dnevom brez avtomobila. Tudi zavoljo tega smo k pogovoru pova-
bili Igorja Ilovarja, ki je že dve desetletji vpet v prometno tematiko in opozarja na kritične točke v prometu.

Kar nekaj prometnih ureditev
ni najbolj posrečenih

Igor Ilovar

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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za kolesarjenje. Ko sva že pri 
kolesarjih, lahko dodam, da 
me kar malo jezi, da niso na-
sipa, ki je nastal ob HE Breži-
ce, uredili do te mere, da bi bil 
normalno prevozen tudi s ko-
lesom, saj bi bila to odlična ko-
lesarska pot vse do Radeč.

So posegi v prometno infra-
strukturo vedno dovolj dol-
goročno premišljeni? Ima-
mo vrsto primerov, ko ni 
tako, npr. tudi gradnja kro-
žišč v Krškem, ki bi jo lažje 
izvedli po izgradnji tretjega 
mostu.
Konkretno za primer v Kr-
škem smo tudi sami spraše-
vali, zakaj ne bi raje počaka-
li izgradnje mostu in se s tem 
izognili prometnemu kaosu, 
ki bo zagotovo prisoten. A ko 
je v igri denar, je to drugačna 
zgodba. Po navadi je tako, da 
imaš za določeno stvar zelo 
enostavne rešitve, a se neka-
teri na žalost skrijejo za zelo 

zakomplicirano zakonodajo.

So krožišča še vedno najbolj 
idealna rešitev za odpravo 
prometnih zamaškov?
So. Treba pa je vedeti, da se ne 
smejo delati vsepovsod, ker s 
tem ’ubijajo’ promet in vpli-
vajo na okolje. Krožišča doka-
zano vplivajo ne samo na za-
stoje, ampak tudi na število 
smrtnih žrtev, saj jih je s kro-
žišči bistveno manj kot z na-
vadnimi križišči, če vzamemo 
samo primer Trnja in Črn-
ca. Spet pa smo pri vpraša-
nju same izvedbe, saj je veliko 
krožišč preozkih in imajo zato 
tovornjaki in avtobusi kar te-
žave, da jih zvozijo. 

Železniški prehodi so že 
vrsto let predmet razpra-
ve. Kako rešiti ta problem, 
da jih bodo vozniki brez ne-
potrebnega čakanja in var-
no prečkali?
Železniški prehodi so rak rana 

tudi brežiške občine, to lahko 
mirno trdim. V zadnjih dese-
tletjih so v občini rešili samo 
en prehod, in sicer s podvo-
zom v Dobovi, o vseh ostalih 
se govori že vrsto let in verje-
tno bomo morali čakati še kar 
nekaj časa, da se bo kaj pre-
maknilo.

Zaradi uvedbe vinjet oz. iz-
ogibanja vožnji po avtocesti 
so nekatere vzporedne ces-
te postale preobremenjene, 
kaj se da tu storiti? O tem 
so ne nazadnje razpravljali 
tudi na nedavni izredni seji 
sveta KS Jesenice na Dolenj-
skem.
Bojim se, da bo samo še slab-
še. Z novim letom bodo za to-
vornjake in avtobuse uvedli 
elektronsko cestninjenje, kar 
pomeni, da bo šoferje še bolj 
udarilo po žepu ter se bodo 
zaradi tega še bolj posluževa-
li vzporednih stranskih cest in 
delali še daljše obvoze. Če ne 
bodo na lokalnih cestah ome-
jili tovornega prometa, ga kon-
trolirali in tudi kaznovali, bi 
znal biti to res velik problem. 

Kakšen je vaš pogled na pro-
blematiko starih, pogosto še 
lesenih mostov, ki niso pri-
merni za današnji promet?
Zelo enostavno je novo stvar 
kupiti, zelo lepo pa je poskr-
beti za stare stvari. To je od-
raz družbe, ali zna to ceniti in 
potem v to tudi vlagati. Naj-
bolj žalosten sem bil, ko so 
zaprli stari brežiški most. To 
je svetovna znamenitost, ki bi 
jo bilo treba ohranjati. Sprem-

ljamo tudi problematiko lese-
nih mostov, tudi sami smo mo-
rali zamenjati večji avtobus z 
manjšim, da gre lahko čez 
cerkljanski most, ko vozi otro-
ke v šolo. Verjetno bi bilo ce-
neje pri vzdrževanju mostov, 
da bi redno skrbeli za te kul-
turne znamenitosti v krajih.

Na tekmovanju osnovno- in 
srednješolcev Kaj veš o pro-
metu imamo Posavci sko-
raj vsako leto razlog za za-
dovoljstvo, saj so učenci oz. 
dijaki skoraj vedno med pr-
vimi v državi. Dokaz, da so 
mladi iz Posavja o prome-
tu dobro ozaveščeni ali stoji 
kaj drugega za tem? 
SPV vsako leto organizira ob-
činsko tekmovanje Kaj veš o 
prometu, na katerem se naj-
boljši kolesar uvrsti na držav-
no. Drži, da so posavski šolarji 
vedno pri vrhu, vendar ne za-
radi dobre osveščenosti. Mo-
ram reči, da so tekmovanja 
postala kar nevarna, saj nanje 
pridejo tudi taki, ki kolesa in 
prometnih predpisov ne ob-
vladajo najbolje. So pa seveda 
tudi taki, pri katerih takoj vi-
diš, da so zrasli s kolesom, so 
spretni in stvar obvladajo. In ti 
po navadi uspejo na tem tek-
movanju. Pozna se, da se da-
nes otroci na splošno ne vozijo 
več s kolesom, kot so se včasih.

Približuje se Evropski teden 
mobilnosti in v okviru tega 
Dan brez avtomobila. Kako 
ga bo obeležil SPV?
V mestnem jedru bomo ime-
li veliko različnih dejavnosti, 

Naš gostitelj je bila organiza-
cija pri kitajski vladi, zadol-
žena za prijateljstvo s tujimi 
državami, ter kitajsko-nizo-
zemska gospodarska zborni-
ca iz Nanjinga. Obiskali smo 
štiri kitajska mesta: Peking, 
Zhengzhou, Nanjing in Yan-
ceng, z ženo pa sva zasebni 
del obiska nadaljevala v Šan-
ghaju. V EP je namreč pov-
sem normalno, da v kolikor 
sam pokriješ stroške potova-
nja, je soproga lahko v tvoji 
družbi. Med obiskom smo si 
ogledali tudi znameniti Veliki 
kitajski zid, ki je Kitajsko va-
roval pred Mongoli in Huni. 
Zid je dolg kar 8850 kilome-
trov. V Pekingu smo obiskali 
Prepovedano mesto, kitajsko 
cesarsko palačo v času dina-
stij Ming in Qing med letoma 
1420 in 1912. Prepovedano 
mesto je največji kompleks 
lesenih palač na svetu. Zgra-
jeno je bilo med letoma 1407 
in 1420 in v njem so prebivali 
kitajski cesarji, njihovih 3000 
žena ter člani kitajske cesar-
ske vlade.

Sprehodili smo se tudi po 
trgu Nebeškega miru, prizo-
rišču številnih prelomnih do-
godkov, ki leži južno od vho-
da v Prepovedano mesto. Na 
trgu, ki lahko sprejme do mi-
lijon ljudi, se nahaja tudi Ve-
lika palača ljudstva - kitajski 
kongres, kakor imenujejo nji-
hov parlament. 

Veleposlanik EU na Kitajskem, 
Hans-Dietmar Schweisgut, 
ki prihaja iz Avstrije, nam je 
na začetku obiska podrob-
no predstavil politično-go-
spodarsko situacijo na Kitaj-
skem ter tudi odprte zadeve 
med Kitajsko in EU. Kitajska 
je v pripravah na potrditev 
drugega petletnega mandata 
predsednika Xi Jinpinga, ki je 
predsednik Kitajske od mar-
ca 2013. V prvem mandatu je 
bila ključna usmeritev pred-
sednika odpiranje Kitajske 
v svet in izgradnja sodobnih 
infrastrukturnih povezav po 
morju in železnicah z Evropo 
in Azijo. Program je poime-
novan Nova svilena pot ali po 
angleško: One Belt One Road. 

Kitajska se tako želi vrniti na 
pota stare slave, ko so v času 
Marca Pola po takratni Svileni 
poti trgovali predvsem s svilo 
in čajem. Danes ima Kitajska 
ponuditi še marsikaj drugega.
Kitajska si prizadeva prido-
biti status tržnega gospodar-
stva. EU temu nasprotuje, saj 
je na Kitajskem, ki ima sicer 
grob kapitalističen sistem, še 
vedno veliko poseganja drža-
ve v gospodarstvo. V zadnjih 
letih Kitajska z velikimi vlož-
ki ohranja železarski sektor, ki 
je zašel v težave zaradi manj-
šega povpraševanja po jeklu 
in železu. Kitajska prav tako 
ovira tujim vlagateljem naku-
pe lastniških deležev v pod-
jetjih prek 50 %, preprečuje 
vstop tujemu kapitalu v nji-
hove banke, na drugi strani 
pa Kitajci pospešeno kupuje-
jo podjetja in banke po svetu 
in v Evropi. 

Kitajska ima še vedno skoraj 
7-odstotno gospodarsko rast, 
kar je sicer nekoliko manj kot 
v preteklosti, ko je bila le-ta 
zadnje desetletje nad 10 %. 

Kitajsko gospodarstvo je po 
kupni moči od leta 2014 naj-
večje svetovno gospodarstvo. 
V letu 2016 je bil bruto naci-
onalni dohodek na prebivalca 
po kupni moči skoraj 15.600 
dolarjev, kar je skoraj 60 % 
slovenskega. Med našim obi-
skom smo obiskali predvsem 
velika mesta, ki so zelo sodob-
no urejena, zelo čista in tudi 
zelo varna. 

Kitajska je dežela osupljivih 
številk. Zanimiv je njen kon-
cept regionalnega razvoja, ki 
zadnjih trideset let sloni na 
zelo načrtovani urbanizaciji. V 
tem času so plansko po državi 
zgradili skoraj 30 velikih mest, 
ki imajo med 8 in 15 milijonov 
prebivalcev. Zadnjih 30 let se 
je tako iz ruralnih okolij prese-
lilo v mesta 300 milijonov Ki-
tajcev. Velika mesta so posta-
la gonilo kitajskega razvoja. V 
planskih dokumentih kitajske 
vlade in velikih mest, ki ima-
jo status provinc, pa se dolo-
čijo ključne razvojne usme-
ritve mest, ki so podprte s 
primernim šolstvom in gospo-

darskim podpornim okoljem. 
V zadnjih 30 letih se je števi-
lo ljudi pod pragom revščine 
zmanjšalo iz 700 milijonov ko-
nec osemdesetih let prejšnje-
ga stoletja na 60 milijonov. 
Kitajska načrtuje v naslednjih 
10 letih preseliti v mesta do-
datnih 100 milijonov ljudi ter 
odpraviti revščino.

Zanimiva je preobrazba kitaj-
skega gospodarstva, ki se je iz 
delovno intenzivnega gospo-
darstva spremenilo v sodob-
no gospodarstvo, v katerem 
prevzema storitveni sektor 
največji del gospodarstva, 
podjetja postajajo tehnološko 
vedno bolj razvita. Zadnja leta 
zelo veliko vlagajo v varovanje 
okolja, zaustavili so gradnjo 
načrtovanih termoelektrarn 
na premog, ki jih nadomeščajo 
z gradnjo novih jedrskih elek-
trarn ter z vetrnimi in sončni-
mi elektrarni. Na Kitajskem je 
v uporabi že več vetrnih elek-
trarn kot v vsej Evropi. Zelo 
veliko vlagajo tudi v električ-

ne avtomobile. Tako bodo čez 
dve leti v Pekingu smeli voziti 
zgolj električni taksiji. V mes-
tu Shezhen, v katerem ima se-
dež tehnološki gigant Huawei, 
pa bodo do leta 2020 nabavili 
več električnih avtobusov kot 
v vsej Evropi skupaj. Zanimi-
va in za Slovenijo zelo pouč-
na je tudi zgodba, kako so na 
Kitajskem v treh letih zgradili 
180.000 kilometrov hitrih že-
leznic - 100 kilometrov na te-
den. 

Kitajska se je pridružila pod-
pisu pariškega podnebnega 
sporazuma, z zgoraj omenje-
nimi ukrepi pa ga tudi učinko-
vito izvršuje. Vsekakor pa jih 
čaka na tem področju še og-
romno dela, saj so velemesta 
prave ekološke bombe, pred-
vsem z zelo slabo kakovostjo 
zraka. A Kitajska z zelo hitri-
mi koraki dohiteva razviti svet 
in bo v naslednjih letih še bolj 
zaznamovala svetovni razvoj.

 Franc Bogovič

Pismo iz Bruslja 

Bogovič z delegacijo Evropskega 
parlamenta obiskal Kitajsko
BRUSELJ/KOPRIVNICA PRI BRESTANICI - Letos poleti je Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamen-
tu (EP), z osmimi kolegi obiskal Kitajsko. Osnovni namen obiska je bila krepitev odnosov med LR Kitaj-
sko in EU s poudarkom na regionalnem razvoju. Objavljamo pismo, ki ga je v zvezi z obiskom pripravil po-
sebej za Posavski obzornik.

www.sl-inzeniring.si / t.: 07 490 22 60 / info@sl-inzeniring.si

SL -inženiring Boršt d.o.o.

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 

Cene stanovanj 
s podzemnimi garažami 

od 92.825 € 
do 144. 702 € (z DDV).
Prodaja lastne nepremičnine. 

Nova stanovanja na Vidmu
v centru Krškega

SL-inženiring
Za naslednjo številko, 

ki bo izšla v četrtek, 28. septembra, 
ponovno pripravljamo tematske strani 

z naslovom Podjetno Posavje.

Vabimo vas k sodelovanju s prispevki in oglasnimi sporočili. 

Več informacij na tel.: 07 49 05 780 ali 040 302 809.

med ostalim tudi kolesarski 
poligon, prav tako bo otrokom 
na voljo ogled avtobusa, sliša-
li bodo lahko, kako se varno 
vozimo z njim. Letošnji teden 
mobilnosti bo potekal pod slo-
ganom ’Združimo moči, deli-
mo si prevoz’, kar pomeni, da 
z deljenjem prevoza zmanjša-
mo lastne transportne stroške 

in izpuhe v okolje, za nameček 
pa naša dnevna potovanja pos-
tanejo še zabaven družabni do-
godek. Organiziranje deljenja 
prevoza je enostavno – pri tem 
nam lahko pomagajo številne 
aplikacije in spletne platforme, 
ne smemo pa pozabiti tudi jav-
nega potniškega prometa. 
 Rok Retelj
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Na podlagi 1. odstavka 112. člena o štipendiranju (Ur.l. RS št. 56/2013-Zštip-1), Regionalna 
razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) objavlja

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO KADROVSKIH 
ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

NAMEN JAVNEGA POZIVA:
 ¾ zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Posavju z namenom informiranja učencev, dijakov in 

študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah,
 ¾ ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo 

potreb med učenci, dijaki in študenti.

PRIJAVITELJI:
Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2017/2018 oddajo vsi 
delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/
študijskim letom 2017/2018.

PRIJAVA
Potrebo po kadrovskih štipendijah delodajalci oddajo preko obrazca, objavljenega na spletni 
strani RRA Posavje (www.rra-posavje.si ).
Prijavo potreb je potrebno oddati do vključno 30. 9. 2017 na naslov RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 
Krško ali skenirano na elektronski naslov danica.kramzar@rra-posavje.si .

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/
študijsko leto 2017/2018 bo objavljen v mesecu oktobru 2017.

Dodatne informacije daje RRA Posavje, in sicer osebno, po telefonu na številki 07 488 10 44 ter 
po e-pošti: danica.kramzar@rra-posavje.si.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Pred začetkom slavnostne seje 
so v spomin na pretekle do-
godke predstavniki ZZB NOV 
Slovenije, Društva izgnancev 
in Občinskega sveta Občine Ra-
deče ter Zveze vojnih vetera-
nov za vrednote NOB Slovenije 
položili venec k Plečnikove-
mu spomeniku in k spomeni-
ku ZVVS, župan Tomaž Režun 
pa je v svojem govoru povezal 
preteklost s sedanjostjo in pri-
hodnostjo. »Moderni časi zah-
tevajo predvsem trdo delo, 
pogum in iznajdljivost. V naši 
lokalni skupnosti se tega za-

vedamo in čeprav znamo tudi 
sanjati, vemo, da samo sanje, 
usmerjene v razvoj moderne-
ga ter občankam in občanom 
prijaznega mesta, niso do-
volj. V zadnjih letih smo tako 
veliko napora vlagali v črpa-
nje evropskih sredstev, s ka-
terimi smo dogradili in ener-
getsko sanirali osnovno šolo, 
zgradili vrtec, tržnico, turistič-
no rekreacijski center in čistil-
no naravo. V zadnjih letih, ko 
so se možnosti črpanja evrop-
skih sredstev močno skrčile, 
smo iskali alternativne sofi-
nancerske vire, ki nam omogo-
čajo ohranjanje investicijskega 
tempa. V zadnjem letu smo se 

Ohranjajo investicijski tempo
RADEČE - 8. septembra so se v tukajšnjem Domu kulture na osrednji slovesnosti ob prazniku občine Rade-
če spomnili dneva, ko je majhen trg Radeče pridobil mestne pravice, ter na izgnanke in izgnance, ki so se 
začeli vračati na svoje domove po zaključku druge svetovne vojne. Podelili so tudi priznanja.

tako odločili za številne manj-
še infrastrukturne projekte, ki 
vsak zase dvigujejo kvaliteto 
življenja v naši občini,« je dejal 
med drugim ter pohvalil tudi 
delovanje številnih društev v 
občini, v katerih mnogi razvi-
jajo svoje talente in so zaradi 
njih prepoznani v širšem slo-
venskem in svetovnem okolju, 
a domači kraj ob izlivu Sopo-
te v Savo ima v njihovem srcu 
posebno mesto. Tako so iz tu-
jine navzoče v dvorani poz-
dravili preko t. i. videorazgle-
dnice violinistka Tanja Sonc, 

ki je trenutno na glasbeni tur-
neji v Libanonu, hornist Bo-
štjan Lipovšek se je javil iz 
Salzburga, saksofonist Jure 
Knez pa iz Münchna, kjer de-
luje že tri leta. V nadaljevanju 
je župan podelil še letošnja ob-
činska priznanja. Srebrnik Ob-
čine Radeče sta prejela Miran 
Grahek, predsednik PGD Jag-
njenica, za dolgoletno tvorno 
delo v društvu, in KD VIS Sve-
ti Peter Radeče za 25 let de-
lovanja zbora. Zlatnik Obči-

ne Radeče je prejela Jolanda 
Mohar za spodbujanje različ-
nih dejavnosti na podružnični 
šoli na Svibnem ter za aktivno 
delo in povezovanje le-te s ce-
lotno občino.  

PRIZNANJA UREJENIM 
HIŠAM IN KMETIJAM

Tako kot vsa leta doslej je 
predsednica Hortikulturnega 
društva Radeče Jovanka Kra-
njec v družbi podžupana Jane-
za Prešička podelila prizna-
nja za najlepše urejeno hišo in 
kmetijo. Tretje mesto za naj-
lepše urejeno hišo je osvoji-
la Marija Keber iz Vrhovega, 
drugo mesto je pripadlo Olgi in 
Urošu Trkaju z Brionov, prve-
ga mesta se je razveselila dru-
žina Kavšek Novak s Počako-
vega. Priznanje in tretje mesto 
za najlepše urejeno kmetijo je 
osvojila družina Kralj z Brun-
ške Gore, drugega mesta sta se 
razveselila Jožica in Mitja Zu-

pančič iz Jelovega, prvega mes-
ta pa Beti Ferle s Svibnega.

Svečano prireditev, ki jo je po-
vezovala Renata Žnidar, so z 
glasbenim nastopom obogatili 
članice in člani godalnega or-
kestra Strunikat pod vodstvom 
Maje Glavač, mezzosopranist-
ka Nuška Drašček Rojko in 
trobentač Franc Kosem. God-
benice in godbeniki Pihalnega 
orkestra radeških papirničar-
jev ter mlajša formacija Kluba 
Mažoret RAP so pred kultur-
nim domom pripravili dobro-
došlico ob prihodu na slav-
nostno sejo, na kateri je bil v 
uvodnem delu predvajan kra-
tek dokumentaren film o ra-
zvoju Radeč od trga do mesta.

Prijetno druženje se je po za-
ključeni slavnostni seji nada-
ljevalo ob prigrizku v šoto-
ru pred radeškim kulturnim 
hramom. 
 Smilja Radi

Nastop godalnega orkestra z Nuško Drašček

V imenu letošnjih občinskih nagrajenk in nagrajencev se je 
zahvalila Jolanda Mohar.

PROIZVODNJA – AVGUST 2017

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 2 ZP - - 230 300 10 100 - -

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 3 ZP - - 225 300 7 100 - -

PB 4 KOEL 9 - 60 400 4 100 0 2

PB 5 KOEL 13 - 74 400 100 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4 

IN PB5
848.643 40 11

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

IZPOSOJA ORODJA, 
STROJEV in OSTALEGA

V KRŠKEM NA CKŽ 134a 
(pri Megadomu levo)

www.najamemo.si
041-784-797

LJUBLJANA, KOSTANJEVICA NA KRKI - Odbor za notranje zade-
ve, javno upravo in lokalno samoupravo v Državnem zboru (DZ) 
je 6. septembra s 14 glasovi za in brez glasu proti sprejel predlog 
sklepa o odpravi nezakonitega ravnanja v občini Kostanjevica na 
Krki, ki kot končno posledico predvideva razpustitev občinskega 
sveta in nadomestne volitve. Zdaj je na potezi Državni zbor, ki bo 
predlog sklepa predvidoma obravnaval na septembrski seji, ki se 
bo začela 18. septembra. V kolikor ga bo sprejel, bo v njem kosta-
njeviški občinski svet pozval, da v 30 dneh sprejme proračuna za 
leti 2017 in 2018. V primeru sprejema proračunov bo Državni 
zbor postopek za predčasno razpustitev občinskega sveta s skle-
pom ustavil. Predlog sklep je dan pred tem podprla tudi Komisi-
ja za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v Državnem svetu. 
Kostanjeviški župan Ladko Petretič je s sprejemom predloga 
sklepa zadovoljen in hkrati presenečen, da sta ga podprla tako 
pozicija kot opozicija. »Še posebej me veseli, da ni bilo nobene-
ga očitka name in občinsko upravo, saj so ves čas tako pljuvali 
po nas,« je dodal. »Čudi pa me, da nekateri občinski svetniki še 
vedno ne vedo, kdo ima pravico predlagati proračun in kdo ga 
izvaja, da še vedno trdijo, da lahko vsakdo predlaga točke na se-
jah občinskega sveta, ter da ne vedo, kdaj se lahko skliče seja in 
izsiljujejo z izrednimi sejami,« še pravi. Sprejem proračunov za 
leti 2017 in 2018 bo, kot pravi, omogočil v skladu z navodili DZ 
in Službe za lokalno samoupravo na MJU.
Kot smo že poročali, so na MJU že spomladi pripravili strokovne 
podlage za začetek postopka za predčasno razpustitev kostanje-
viškega občinskega sveta, s čimer se je junija strinjala tudi Vla-
da RS in predlagala Državnemu zboru RS, da začne s postopkom 
zanjo ter razpiše predčasne volitve v občinski svet, če slednji za 
odpravo nezakonitosti v postavljenem roku ne bo upošteval. Dr-
žavni zbor je obe strani, župana in občinski svet, pozval k poda-
ji mnenja k predlogu takšnega sklepa. Prvotni rok je bil do 10. 
julija, a so ga na prošnjo skupine svetnikov podaljšali do 6. sep-
tembra oz. do seje odbora. P. P.

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

 STROKOVNA IZVEDBA MANSARD Z VPIHOVANJEM 
CELULOZE ALI Z MINERALNIMI IZOLACIJAMI.

NAJUGODNEJŠE RAZMERJE MED
KVALITETO IN CENO.

ČATEŽ OB SAVI – Krajevna skupnost Čatež ob Savi je 20. in 
26. avgusta praznovala krajevni praznik. Letos so praznova-
nje pripravili krajani vasi Prilipe.

Kot je za naš medij povedal svetnik KS Čatež ob Savi Boštjan 
Hribar, sicer krajan Prilip, čateško KS tvori sedem vasi: Čatež, 
Dvorce, Cerina, Dobeno, Žejno, Sobenja vas in Prilipe (vsaka vas 
ima svojega svetnika). Vsaka od omenjenih vasi izmenično prip-
ravi krajevni praznik, tako da je vasi, ki je gostiteljica, posvečeno 
več pozornosti. Letošnje praznovanje je bilo že dvajseto, tretjič 
pa so jo pripravili krajani Prilip, ki štejejo 27 domačij. Pričeli so 
ga z nogometnim turnirjem, ki je potekal na Cerini, nadaljeva-
li s traktorsko povorko iz vasi v druge vasi oziroma čez vso kra-
jevno skupnost z namenom, da pokažejo, kaj je bilo postorjene-
ga v krajevni skupnosti. Gostitelji s Prilip so pokazali letošnjo 
pridobitev: popravilo in preplastitev ceste, ki povezuje Prilipe 
s Cerino, v preteklosti je bila to asfaltirana cesta med Prilipami 
in Dobenim. Krajani so vsake pridobitve veseli in so ponosni na 
doseženo, saj se v veliki meri marsikaj izboljša in pridobi s pro-
stovoljnim delom.
Kot je še povedal Hribar, imajo na Prilipah še veliko želja. Ena iz-
med njih je že vsaj desetletna želja, da bi v vasi nujno dobili ploč-
nik - v upanju na občinsko in državno pomoč. Meritve so bile že 
opravljene, potrebna sta še projekt in izvedba. Želijo si tudi več-
namensko igrišče, saj sta vasi Prilipe in Dobeno edini vasi, ki ni-
mata igrišča. »V vsaki vasi so nujne potrebe po kvalitetnejšem 
življenju krajanov, zlasti glede na varnost prometa in vse, kar na-
redimo krajani sami s svojim prostovoljnim delom, gre v dobro-
bit vasi,« je poudaril. 
 N. J. S., foto: Slavka Klemenčič 

KS Čatež praznovala na Prilipah

Zmagovalna ekipa na vaških igrah

Področje Prevzemno mesto Datum Ura
KS Gora pred gasilskim domom četrtek, 21. 9. 2017 15.00–15.45    
KS Veliki Trn pred sedežem KS četrtek, 21. 9. 2017 16.00–16.45 
KS Senuše pred gasilskim domom četrtek, 21. 9. 2017 17.00–17.45
KS Raka pri osnovni šoli četrtek, 21. 9. 2017 18.00–19.00
KS Leskovec pri osnovni šoli četrtek, 21. 9. 2017 19.15–20.15
KS Veliki Podlog pred novim gasilskim domom petek, 22. 9. 2017 15.00–16.00
KS Podbočje pri osnovni šoli petek, 22. 9. 2017 16.15–17.00
Občina Kostanjevica na Krki pri osnovni šoli petek, 22. 9. 2017 17.15–18.15
KS Krško Polje pri igrišču na Drnovem petek, 22. 9. 2017 18.30–19.30
KS Leskovec pri igrišču v Veliki vasi petek, 22. 9. 2017 19.45–20.45
KS Koprivnica pri osnovni šoli sobota, 23. 9. 2017 08.00–08.45
KS Koprivnica Veliki Kamen pri gasilskem domu sobota, 23. 9. 2017 09.00–09.45
KS Senovo pred domom XIV. divizije sobota, 23. 9. 2017 10.00–10.45
KS Brestanica parkirišče med trgovino TUŠ in TEB sobota, 23. 9. 2017 11.00–11.45
KS Rožno – Presladol pred sedežem KS sobota, 23. 9. 2017 12.00–12.45
KS mesta Krško tržnica Videm sobota, 23. 9. 2017 13.00–14.00
KS mesta Krško za občinsko zgradbo sobota, 23. 9. 2017 14.10–15.10
KS Zdole nasproti pokopališča sobota, 23. 9. 2017 15.30–16.30
KS Sp. St. Grad – Sp. Libna pri igrišču sobota, 23. 9. 2017 16.45–17.45
KS Dolenja vas pri trgovini Gregor sobota, 23. 9. 2017 18.00–19.00

v občinah Krško in Kostanjevica na Krki, 21.–23. septembra 2017  

Veliko izdelkov, ki jih uporabljamo v gospodinjstvih, sodi med nevarne odpadke, zato jih moramo 
po uporabi pravilno odložiti. Prijazno vabljeni, da nas obiščete v času akcije zbiranja nevarnih 
odpadkov in poskrbite, da nevarni odpadki ne bodo ogrožali okolja in nenazadnje tudi našega 
zdravja. 

Zbirali bomo: 
• škropiva (pesticide, insekticide, fitofarmacevtske pripravke),
• zdravila (mazila, posipe, tablete, sirupe), 
• čistila in kozmetiko (pršila, ličila), 
• ostanke lakov, barv, lepil, topil, odpadna olja  

(ostanke motornih in jedilnih olj ter maščob),
• termometre, neonske cevi, baterije in akumulatorje.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov 
iz gospodinjstev

Nevarne odpadke lahko skozi vse leto pripeljete v Center za ravnanje Spodnji Stari Grad. 
Delovni čas centra: ponedeljek–petek: 7.–19. ure, sobota: 7.–15. ure

Več informacij o odpadkih: 07 48 17 278, 07 48 17 276. 

Udeležence slovesnosti, ki jih 
je bilo zaradi sočasnosti trgat-
ve letos sicer nekoliko manj, 
sta uvodoma v imenu organi-
zatorjev (Občina Krško, kra-
jevni skupnosti Podbočje in 
Cerklje ob Krki, krška bor-
čevska, častniška in veteran-
ske organizacije, Slovenska 
vojska, ŠTD Šutna, LD Pod-
bočje, OŠ Podbočje in vaščani 
Planine, organizacijskemu od-
boru predseduje Miha Buta-
ra) pozdravila predsednik sve-
ta KS Podbočje Jani Barbič in 
župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko. Brežiško občino 
sta zastopala podžupan Jure 
Pezdirc in poslanec v Držav-
nem zboru Igor Zorčič.

Letošnji slavnostni govornik je 
bil veleposlanik RS v Makedo-
niji in kandidat za predsedni-
ka RS dr. Milan Jazbec. Kot je 
dejal, bo v kratkem minilo 30 
let, odkar je iz teh krajev odšel 
v diplomatsko  službo, s sabo 
pa je odnesel popotnico dob-
rih pet let dela v tovarni celu-
loze in papirja Djuro Salaj v Kr-

Spomin je tudi po 75 letih še živ
PLANINA - V spomin na ustaški pomor 36 vaščanov Planine in sosednjih vasi ter požig vasi sredi sep-
tembra pred 75 leti ter zajetje skupine vojakov in oficirjev JLA pred 26 leti je 9. septembra na jasi nad nek-
danjim smučiščem potekala tradicionalna spominska slovesnost »Spomin in opomin«.

škem, ki je bila takrat največja 
med Münchnom in Atenami, 
njeni strokovnjaki pa so na 
ključ postavljali papirnice po 
vsem svetu. »To govorim zato, 
da s pretekle perspektive do-
datno poudarim pomen naših 
krajev. Posavje je bilo ves čas v 
zgodovini vstopna točka v slo-
venski prostor, ki je bila odpr-
ta in je vabila, a je bila hkra-
ti tudi meja. S te stične točke 
smo prebivalci teh krajev hkra-
ti uživali dobrote in bili pred-

met grozot,« je dejal uvodoma 
in se navezal na oba dogodka 
spomina. »Ljudje so bili žrtve 
barbarskega zločina,« je dejal 
o pomoru leta 1942, o zajetju 
leta 1991 pa, da je bil to »velik 
dosežek slovenskih obramb-
nih sil«. »Skozi oba dogodka se 
potrjuje strateški, vojaški, po-
litični pomen Posavja in tega 
prostora. Iz tega pomena iz-
haja samoumevna želja po sa-
mostojnem, svobodnem živ-
ljenju in spontan odpor proti 

tujim zavojevalcem,« je ocenil, 
sporočilo slovesnosti na Plani-
ni pa strnil v naslednji stavek: 
»Plemenit spomin, jasen, čvrst 
opomin ter pogumen pogled v 
prihodnost, ki se vedno gradi 
iz preteklosti.«

Prireditev je povezovala Jas-
mina Koretič, z nastopi pa 
popestrili Godba Blanški vi-
nogradniki, Moški pevski zbor 
Svoboda Brestanica, recitator 
Uroš Kerin ter učenki OŠ Pod-
bočje Špela Baškovec in Anja 
Kerin, svoje spomine na med-
vojno tragedijo je z zbranimi 
delila sestra pobitih Planincev 
Terezija Kodrič, rojena Sti-
pič, sodelovali pa so tudi šte-
vilni praporščaki in spominska 
enota 1. dolenjskega partizan-
skega bataljona. Že pred slo-
vesnostjo so Jazbec, Stanko in 
Barbič ter dve delegaciji bor-
čevskih in veteranskih orga-
nizacij k spomeniku pomorje-
nim sredi vasi položili vence, 
odnesli pa so ga tudi k obelež-
ju na kraju zločina.
 Peter Pavlovič

K spomeniku sredi vasi, na katerem so vklesana imena po-
bitih 14. in 15. septembra 1942, so že pred slovesnostjo po-
ložili vence.

JESENICE NA DOLENJSKEM - 
Na zadnji avgustovski dan je v 
prostorih KS Jesenice na Do-
lenjskem potekala 2. izredna 
seja sveta KS, na kateri je bila 
glavna točka prometna uredi-
tev na republiški cesti R675 
Čatež ob Savi-MP Slovenska 
vas. Cesta je z uvedbo vinjetne-
ga sistema postala preobreme-
njena, je zelo ozka na določe-
nih delih, npr. nevarno zoženje 
ceste v Podgračenem, nima 
pločnikov v naseljih (Ribnica, 
Podgračeno ...), prav tako je 
ponekod zelo razpokana. Kra-
jani že vrsto let opozarjajo na 

to, da je potrebna prenove in 
zagotovitve normalnih varno-
stnih pogojev za prebivalce ob 
cesti. V preteklosti je bilo veli-
ko obljub, da se bo cesta pre-

novila ob izgradnji avtoceste, 
da se problematika rešuje in 
se čakajo razna soglasja z od-
kupom zemljišč za razširitev 
ceste in izgradnjo pločnikov - 
a narejeno ni bilo nič. Zaradi 
zgoraj naštetih dejstev je ces-
ta zelo nevarna in skrajni čas 
je, da se pristopi k reševanju 
te problematike. S tem razlo-
gom je predsednik sveta KS Je-
senice na Dolenjskem Bogdan 
Palovšnik na sestanek pova-
bil poslanca v Državnem zbo-
ru ter predsednika Odbora za 
infrastrukturo, okolje in pros-
tor Igorja Zorčiča ter nekaj 

domačinov, ki živijo v naseljih 
ob tej cesti. Zorčič jim je raz-
ložil, v kateri fazi je reševanje 
te problematike, in obljubil, da 
bo v najkrajšem možnem času 
poskrbel, da si bo to omenjeno 
traso ogledal državni sekretar 
Ministrstva za infrastrukturo. 
S prihodom odgovorne ose-
be z ministrstva krajani upa-
jo, da bodo iz prve roke dobi-
li informacijo, kdaj bo njihova 
problematika dokončno reše-
na, seveda si želijo, da bi bilo 
to čim prej.  R. R., 
 vir: KS Jesenice 
 na Dolenjskem

Opozorili na problematiko ceste

Ribnica je eno izmed naselij, 
ki je še vedno brez pločnika, 
pa tudi cesta skozi naselje ni 
ravno v najboljšem stanju.
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Prireditve ob občinskem prazniku
Petek, 15. 9. 2017, 

• ob 16.00 v prostorih Društva invalidov Radeče
Meddruštveni turnir v pikadu

Organizator: Društvo invalidov Radeče 

• ob 17.00 pri Prosvetnem domu Vrhovo
Otvoritev obnovljenega otroškega igrišča
Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo, 

Krajevna skupnost Vrhovo 

• ob 18.00 v prostorih Društva invalidov Radeče
Srečanje invalidov, Organizator: Društvo invalidov Radeče 

• ob 18.00 v Knjižnici Radeče
Predstavitev knjige Pesem mlinov, avtor Jože Potrpin

Organizator: Knjižnica Laško, enota Radeče 

Sobota, 16. 9. 2017, 
• ob 08.00 start pri TRC Savus 
Kolesarsko popotovanje »S kolesom ob Savi« od Radeč do Brežic

Organizator: Občine Radeče, Sevnica, Krško, Brežice

• ob 09.00 v športni dvorani v Radečah 
Mednarodno odprto prvenstvo v namiznem tenisu Radeče 2017

Organizator: Namiznoteniški klub Radeče

• od 14.00 do 17.00 ob Savi pri TRC Savus  
Prikaz gasilskih vozil in gasilske tehnike iz 

vseh gasilskih društev v občini
Organizator: Gasilska zveza Radeče

• ob 17.00 v parku v Radečah (v primeru slabega vremena v 
Domu kulture)

Po ljudsko v parku
Organizator: Folklorno društvo Brusači Radeče

Sreda, 20. 9. 2017, 
• ob 16.00 na Prapretnem

Otvoritev obnovljenega cestnega odseka Prapretno–Mavec
Organizator: Občina Radeče, KS Vrhovo

Petek, 22. 9. 2017, 
• ob 17.00 v jedilnici OŠ Radeče

Večer radeških čebelarjev
Organizator: Čebelarsko društvo Radeče

Sreda, 27. 9. 2017, 
• ob 17.00 na Trgu v Radečah

Svetovni dan turizma – Plečnikovo leto in Plečnik v Radečah
Organizator: KTRC Radeče

Sobota, 30. 9. 2017, 
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče

Abonma odrasli – Kadar miši ni doma, mačkoni 
plešejo; komedija (KD Gornji Grad)

Organizator: Gledališko društvo Radeče
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VITANJE, RADEČE - Društvo kmečkih žena Arnika Svibno, ki 
združuje podeželske ženske radeške občine, se je s 14 čla-
nicami udeležilo 6. srečanja kmetic celjske in koroške regi-
je v Vitanju ter v družbi preostalih 14 društev medsebojno 
izmenjalo izkušnje, mnenja in vtise s področja kmečkega 
življenja.

DKŽ Arnika se je vabilu odzvalo že šesto leto zapovrstjo, gosti-
teljicam letošnjega srečanja pa so ob tej priložnosti izročile spo-
minsko darilo – sliko Svibnega, ob čemer so kraj podrobneje 
predstavile še z besedami. Društvo, ki šteje 60 članic in je pose-
bej navdušeno nad nedavno včlanjenimi mladinkami, se sicer re-
dno odzove številnim povabilom, predvsem s področja kulinari-
ke in zeliščarstva. V društvu, ki uspešno deluje že 15. leto, so se v 
sodelovanju z gospodinjami Dobrega polja in Velikih Lašč prosla-
vile leta 2015, ko so skupaj izdale brošuro Poprtnik ali božični 
kruh na Slovenskem, in ker se ta kulinarična posebnost še po-
javlja v okviru prazničnih obi-
čajev, se je DKŽ Arnika vpisalo 
v Register žive kulturne dediš-
čine v Etnografskem muzeju v 
Ljubljani. Marjana Dolinšek, 
ki je na čelu radeških Arnik, ob 
tem ponosno razkrije, da so le-
tos prvič organizirale blagos-
lov poprtnika v cerkvi na Svib-
nem. 
Ženske s podeželja, ki se jih je 
na srečanju zbralo okoli 400, 
so za en dan odmislile doma-
če obveznosti in se v duhu sku-
pnih interesov pozabavale, za 
DKŽ Arnika pa je bil dan toli-
ko bolj poseben, ker so se ime-
le radeške kmečke žene pri-
ložnost predstaviti vsej državi 
ob snemanju oddaje Ljudje in 
zemlja za RTV Slovenija. 

 D. Jazbec, 
 foto: arhiv DKŽ Arnika 

VELENJE - Letos mineva 250 let od odloka avstroogrske cesarice 
Marije Terezije, s katerim je bilo uvedeno obvezno sajenje krom-
pirja, kar je pomagalo pri izkoreninjenju lakote na Slovenskem. 
Krompir je danes ena najpomembnejših poljščin v prehrani ljudi 
in 2. septembra je potekal ob velenjskem jezeru 17. festival pra-
ženega krompirja. Udeležilo se ga je več kot 80 ekip iz Slovenije 
in tujine, med njimi je bilo tudi Planinsko društvo Lisca Sevnica. 
»Naše društvo je že deveto leto sodelovalo na tej družabni pri-
reditvi, a ker smo planinsko društvo, vedno naredimo prej po-
hod, tokrat smo izbrali pohod na Paški Kozjak, skupina pražil-
cev iz našega društva pa je med tem časom pripravila in spražila 
krompir. 50 kilogramov so ga olupili in prepražili ter ponudili 
obiskovalkam in obiskovalcem, ki so se sprehajali med stojnica-
mi ter okušali tudi ostale dobrote - vino, štrudelj, sadje, salamo, 
kruh,« je opisala dogodek Darinka Avguštin, ki je z možem Jan-
kom pobudnica udeležbe. Prihodnje leto se bo festival pražene-
ga krompirja odvijal v Doberdobu v Italiji. 
 S. R., foto: L. Motore

Sevničani pražili krompir 

Skupina pražilcev krompirja PD Lisca Sevnica

Članice DKŽ Arnika na srečanju v Vitanju

V čast občinskega praznika občine Radeče so Radeče tudi letos obi-
skali predstavniki Občine Velika Plana iz Srbije. Občini Velika Plana 
in Radeče sta pobrateni od leta 2013, Radeče pa so z obiskom tok-
rat počastili namestnik predsednika občine Željko Rajić, pomočnik 
predsednika občine Branko Opačić in načelnik uprave Goran Tomić.

Obisk delegacije Občine Velika Plana

Radeške kmetice na srečanju

Ljubitelja glasbe in narodnoza-
bavnih viž sta v kavarni Grašča-
kova hči na sevniškem gradu v 
pogovoru z Nado Černič Cve-
tanovski razkrila del poti, ki ju 
je usmerila v glasbeno delova-
nje. Glasbenik Boštjan Povše 
iz Gorenjega Leskovca pri Blan-
ci, ki igra poleg harmonike še 
na klaviature, bariton in bas ki-
taro, je občudoval harmoniko 
že od najzgodnješih otroških 
let. Prvo harmoniko je prejel 
za božič pri starosti petih let, 
nanjo pa je že čez nekaj me-
secev zaigral na pustnem kar-
nevalu v Brestanici. Sprva se 
je učil igranja sam, nato je na-
šel izvrstnega učitelja v Toni-
ju Sotošku. Ker si je vedno že-
lel igrati v ansamblu, je postal 
član ansambla Jasmin, čez ne-
kaj let je zaigral v ansamblu 
Tonija Hervola, trenutno pa 
je član ansambla Potep ter KD 
Godba Blanški vinogradniki. V 
domači hiši si je uredil snemal-
ni studio, z velikim veseljem pa 
poučuje tudi diatonično har-

Ob harmoniki jima zaigra srce
SEVNICA - Prvi ponedeljek v avgustu sta bila gosta na Grajski tlaki, pogovornem in glasbenem večeru, ki je 
namenjen predstavitvi zanimivih oseb ter njihovim poklicnim in prostočasnim aktivnostim, priznani izde-
lovalec diatoničnih harmonik Jože Žveglič in glasbenik Boštjan Povše. 

moniko in bariton. »Najmlajši 
učenec šteje šest let, najstarej-
ši jih ima 70,« je nasmejan dejal 
glasbenik, ki je bil v času delo-
vanja Radia Sevnica tudi tonski 
tehnik in glasbeni urednik. 

Jože Žveglič iz Drožanja pri 
Sevnici je odraščal ob očetu, ki 
je igral na bariton in z velikim 
zanosom na harmoniko. Ko 
je obiskoval 7. razred osnov-
ne šole je želel narediti lastno 
harmoniko, a je to željo ures-
ničil nekaj destletij kasneje. Za 

nekaj časa je ljubezen do har-
monike zamenjal za trobento. 
»Zanjo me je navdušil sevniški 
bobnar Jani Košir,« je pojas-
nil in nadaljeval, da je troben-
to igral tudi v zidanmoški in ra-
deški godbi, tako kot Boštjan 
pa je bil tudi on nekaj časa član 
ansambla Hervol. Ko se je sku-
pina razšla, je trobento polo-
žil v kovček, kjer je ostala dol-

gih 25 let. »Sedaj občasno spet 
zaigram nanjo, a harmonika je 
tista, ob kateri zaigra srce,« je 
dejal. Leta 1988 je skiciral in 
izdelal prvo harmoniko zase, 
kasneje je ’frajtonarice’ izde-
loval tudi za priljubljene Mod-
rijane. Za Žvegličeve harmoni-
ke, s katerimi si je služil kruh 
20 let in je zanje prejel tudi 
certifikat »Kakovostni izde-
lek umetnostne obrti«, mno-
gi pravijo, da so več kot samo 
instrument - so košček glasbe-
ne čarovnije, s katero združuje 
tradicionalno s sodobnim. 

Prijeten dogodek so z glasbe-
nim nastopom popestrili učen-
ke in učenci Boštjana Povšeta, 
ki delujejo v harmonikarskem 
orkestru, v katerem nekateri 
igrajo tudi na Žvegličevo fraj-
tonarico. 
 S. Radi

Gosti na avgustovski Grajski tlaki z moderatorko večera. 
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Vinogradniško društvo (kasne-
je so v ime dodali še 'turistič-
no', po novem še 'kulturno') so 
v Gadovi peči ustanovili, kot 
pravi pobudnik in prvi pred-
sednik Ivan Urbanč, z željo, 
da bi obudili staro slavo 'zibel-
ke cvička', ki jo je nekoč poose-
bljal vinogradnik Franc Kerin. 
V desetletju delovanja so prip-
ravili številne vinsko-kulinarič-
ne, glasbene in družabne pri-
reditve, se lotili inovativnega 
projekta Dežurne zidanice, za-
čeli raziskovati edinstveno de-
diščino t. i. vlaških hramov itd. 
Svoje vrste so medtem razširili 
na več kot 200 članov, med nji-
mi je tudi več eminentnih ča-
stnih članov, pridobili števil-
ne prijatelje, iz njihovih vrst 
sta izšli dve cvičkovi princesi 
(Vesna Komatar in Martina 
Baškovič, tudi vinska kraljica 

Obudili staro slavo Gadove peči
GADOVA PEČ - Članice in člani Vinogradniškega, turističnega in kulturnega društva (VTKD) Gadova peč so 
z dvodnevnim dogajanjem na prvi septembrski konec tedna obeležili desetletnico delovanja društva. Dru-
štvo je v tem času postalo prepoznavno po številnih dogodkih in projektih.

Slovenije in eno leto predse-
dnica društva), njihov član je 
tudi kralj cvička leta 2013 Ro-
bert Jarkovič … Urbanč meni, 
da jim je uvodoma omenjeni 
cilj uspelo izpolniti, ne nazad-
nje se je Gadova peč lani uvrsti-
la med deset najbolj zaželenih 
vinskih cest v Sloveniji. 

Ob jubileju so 1. septembra 
pripravili svečano sejo, ki sta 
se je udeležila tudi župan ob-
čine Brežice Ivan Molan in 
poslanec v Državnem zboru 
Igor Zorčič. Župan je društvu 
oz. njegovemu predsedniku 
Francu Kusu podelil plake-
to Občine Brežice, društvo pa 
je podelili dva naziva častnega 
člana: arhitektki dr. Živi Deu, 
ki je sodelovala pri raziskova-
nju vlaških hramov, in zdrav-
niku doc. dr. Tomažu Šerugi. 

Podelili so tudi priznanja šte-
vilnim, ki so društvu stali ob 
strani v prvem desetletju, ter 
podpisali listino o pobratenju 
z Društvom vinogradnikov Ja-
nez Trdina Brusnice - Gabrje. 
Ob tem je bila na ogled razstava 
slikarskih del, ki so jo na lanski 
koloniji v Gadovi peči ustvari-
le akademske slikarke, razsta-
va okoli 30 kruhov, ki so jih ob 
jubileju društva posvetile vino-
gradnice, ter predstavili knjigo 
»Pripovedka o gadu Janezu in 
Vlahu Milošu«, ki jo je napisal 
član društva Anton Zakšek, 
ilustrirala pa Zala Resnik. Za 
kulturni program in zabavo sta 
poskrbela skupina Trta in an-
sambel Jerneja Kolarja.

Še bolj pestro dogajanje so 
pripravili za naslednji dan, 2. 
septembra, a ga je delno okr-
nilo slabo vreme. V tekmova-
nju v kuhanju golaža so se po-
merile tri ekipe, najboljšega je 
skuhala ekipa Gadove peči. V 
promenadni vožnji starodob-

Podpredsednik in predsednik Boštjan Sintič in Franc Kus s pla-
keto Občine Brežice

30 let

Titova cesta 75, SI-8281 Senovo
e-mail: joze.pozun@kabelnet.net

Tel.: 07 48 81 960 
Fax: 07 48 81 967
GSM: 041 739 485

SVETUJEMO IN IZVAJAMO GRADBENA DELA:

-  izgradnja, urejanje in vzdrževanje cest
-  zunanje ureditve, urejanje vrtov, dvorišč in okolice
-  zemeljska dela (izkopi, nasipi, utrjevanje)

BIZELJSKO - 27. avgusta je na Bizeljskem potekal pohod ob 
Sotli. Pohodniki smo se zbrali v Stari vasi pri Vili Istenič in 
se podali na voden pohod proti reki Sotli. Ob reki smo pre-
hodili večino poti do prvega postanka v Gregovcah, kjer 
smo se ustavili pri Jerneji Pregl – Čampa, kjer smo se okre-
pčali z govejo juho, slanimi in sladkimi dobrotami ter 'te-
kočimi zadevami'. Pogostitev so pripravili vaščani Gregovc. 
Dobro okrepčani smo se podali naprej do Nove vasi na Bi-
zeljskem, kjer smo si ogledali tradicionalni spust s »parni-
cami« po reki Sotli s ciljem v Gregovcah, kjer je potekal tu-
di zaključek poti in veselo druženje do zgodnjih večernih ur.  
 Mateja Kmetič, foto: Lea Babič

Zaradi spremenljivega vreme-
na je prvi del slovesnosti pote-
kal v Domu krajanov Sromlje, 
kjer je predsednik PGD 
Sromlje Branko Krošelj uvo-
doma pozdravil vse navzoče 
na čelu s predsedstvom Ga-
silske zveze Brežice (GZB) in 
županom Ivanom Molanom 
ter izrazil željo, da bi nova pri-
dobitev res služila kot pomoč 
krajanom, celotnim Sromljam. 
Predsednik GZB Mihael Bora-
nič je v nagovoru med drugim 
poudaril: »Upam, da bo dru-
štvo v bodoče s svojim delom 
in naporom uspelo vzdrževa-
ti to vozilo, ki je izključno last 
PGD Sromlje, saj gasilska zve-
za v tem primeru ni prispevala 
popolnoma nič. Iz preprostega 
razloga – ker po kategorizaciji 
to ne gre. Se bomo pa trudili in 
še naprej stremeli, da vodstvo 
GZB s PGD Sromlje najde skup-
ni jezik in da poskušamo stva-
ri skupaj uresničevati.« Bora-
nič je sromeljskim gasilcem 
še zaželel, da bi jim novo vo-
zilo služilo vsaj tako dolgo kot 
dosedanje ter da bi z njim op-
ravljali čim manj intervencij in 
čim več vaj. Predsednik sveta 
KS Sromlje Ferdo Pinterič pa 

Avtocisterno »kupili« krajani
SROMLJE - Na prvo septembrsko soboto je PGD Sromlje pred gasilskim domom na ogled postavilo novo av-
tocisterno GVC 16/40 znamke mercedes in jo slovesno predalo svojemu namenu. Investicija vanjo je po 
svoje specifična, saj je društvo sredstva večinoma pridobilo s samoprispevki krajanov in donatorji.

je povedal: »Redko doživimo 
tak dan v tako majhni vasi, kot 
so Sromlje. V takih oddaljenih 
krajih, na obrobju, je potreba 
po kvalitetni opremljenosti še 
večja. Ljudje, ki tukaj živimo, 
se tega še kako dobro zaveda-
mo, zato smo verjetno priprav-
ljeni dati še nekaj več, da čim 
prej pridemo do take pridobi-
tve.«

Kot sta povezovalki Vesna Ko-
zole in Vida Bratanič izposta-
vili v kroniki voznega parka 
PGD Sromlje, je bil le-ta zad-
nje čase oslabljen, predvsem 

njihova 20-letna avtocisterna 
24/50, ki je bila dotrajana in 
ni zagotavljala zmogljivosti na 
intervencijah. Zadnji dve leti 
so se pojavile velike tehnične 
okvare na avtocisterni, ki so 
prinašale velik strošek za po-
pravila. Glede na privarčevana 
sredstva, sredstva krajanov in 
del sredstev, ki so jih po dol-
goročnem planu prejeli s stra-
ni GZB za nabavo vozila GVV-1, 
so se odločili, da 20-letno av-
tocisterno zamenjajo z novej-
šo in jo prilagodijo njihovemu 
požarnemu okolišu. Nova av-
tocisterna GVC 16/40 znamke 

mercedes ima zraven osnovne 
gasilske opreme še visoki tlak, 
dva dihalna aparata, agregat 
3,5 kW, potopno črpalko z 900 
litri in opremo za direktno čr-
panje vode iz potoka ali baze-
na. Avtocisterno je proizvedlo 
podjetje Svit-Zolar d.o.o. s Ptu-
jske Gore, zato so se ob tej pri-
ložnosti zahvalili lastniku Iva-
nu Zolarju, s katerim je PGD 
Sromlje uspešno sodelovalo že 
v preteklosti.

Prevzem vozila so opravi-
li predsednik Krošelj, povelj-
nik Bojan Volčanjšek in voz-
nik nove avtocisterne Martin 
Suša. Silvo Molan je prebral 
daljši sestavek o pomenu ga-
silcev in zgodovini požarov 
predvsem s krščanskega vidi-
ka. Svečanost se je v drugem 
delu prestavila pred Dom kra-
janov, kjer so zbrani prisostvo-
vali blagoslovu nove avtocis-
terne, ki ga je opravil pišeški 
župnik dr. Janez Kozinc. Na 
koncu je sledil še prikaz vozi-
la. Za kulturni program so pos-
krbeli člani MoPZ Sromlje pod 
vodstvom Franca Veglja in KD 
Ljudski pevci Sromlje. 
 Rok Retelj

Zbrani so si z zanimanjem ogledali novo avtocisterno.

ČATEŽ OB SAVI - Brežičan Lojze Ogorevc, ki ga poznamo kot 
glasbenika in promotorja zdravega načina življenja, predvsem 
pa hoje brez obuval, je 26. avgusta pripravil drugi bosonogi po-
hod od Čateža do cerkve sv. Vida. 86 bosonogih pohodnikov, ki so 
prišli iz različnih slovenskih krajev - najmlajši je imel pet, najsta-
rejši pa 84 let -, se je po energijski poti povzpelo na Šentviško 
goro. Pred pričetkom hoje so se okrepčali z raznimi naravnimi 
dobrotami, kot sta orehov medeni namaz in kruh iz krušne peči, 
ter si podplate namazali z zdravilnimi kapljicami. Na vsaki izmed 
14 energijskih točk so se napolnili z energijo in uspešno prišli na 
vrh, kjer je sledila sprostitvena telovadba in demonstracija uži-
vanja surove koprive. Ogorevc je zaigral tudi na harmoniko, raz-
širila se je planinska pesem in bosonogi ples ob poskočni polki. 
Po spustu v dolino so si noge oprali z vodo in podplate zdrgnili 
s krtačo.  M. H.

Bosonogi na Šentvid

Pohodniki na vrhu pri sv. Vidu (foto: V. B.)

BARVE, LAKI, FASADE, LEPILA
Cesta 4. julija 14, 8270 Krško, Tel.: 07 49 05 375

Mešalnica JUB
Naj bodo jesenski dnevi obarvani v tople barve.

nih traktorjev so sodelova-
li štirje traktorji, prvo mesto 
je osvojila Fanika Oštir pred 
Tjašo Salmič ter Alojzem Zo-
ričem in Alojzem Kodričem, 
za naj traktoristko pa so izbra-
li Salmičevo. »Vlečenje gada« 
oz. tekmovanje v vlečenju vrvi 
med vinogradniškimi društvi 
je zaradi dežja odpadlo. Zve-
čer so pripravili še veselico z 
ansamblom Mladi Dolenjci, 
program je povezovala častna 
članica društva Jasna Kuljaj, 
popestrili pa so ga Mama Man-
ka in miličnika iz filma Milice.
 Peter Pavlovič

Anton Zakšek
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Za družbo Kostak je bila gradnja brežiške hidroelek-
trarne največji gradbeni projekt do zdaj, zaradi ob-
sežnosti del je bilo na gradbišču hkrati tudi do 200 
delavcev. Zahtevnost in specifičnost del na objektu 
sta poleg gradbene operative družbe Kostak zahte-
vali tudi sodelovanje podpornih služb skupine Kostak. 
Z intenzivnim sodelovanjem med vsemi deležniki, vi-
soko angažiranostjo mladih strokovnih kadrov ter za-
vezo do kakovostno izvedenega dela je bila gradnja 
zaključena pravočasno ter dokončan objekt predan 
investitorju v upravljanje.

Družba Kostak je izkušnje na področju gradnje hidro-
elektrarn pridobivala že s sodelovanjem pri gradnji 
hidroelektrarn Arto – Blanca in Krško z izvedbo prip-
ravljalnih del in gradnje delov jezovne zgradbe ter 
gradnjo akumulacijskih bazenov. Na podlagi dolgo-
letnih izkušenj in z zbranimi referencami je družba 
Kostak pri projektu izgradnje hidroelektrarne Brežice 
prevzela vodilno vlogo na gradbenem delu. 

Vodja gradbišča Aleš Grmšek: 
»Konstrukcijsko in tehnološko naj-
bolj zahteven del projekta je pred-
stavljala gradnja strojnice jezovne 
zgradbe. Dokončali smo jo pravo-
časno in kakovostno, s čimer smo 
dokazali, da zmoremo zgraditi tudi 
najkompleksnejše objekte. Teme-

lji za uspešen zaključek gradnje hidroelektrarne iz-
virajo predvsem v miselnosti, značaju, trdem delu, 
vztrajnosti in želji po novih izzivih, ki jih v Kostaku 
ne manjka.«

Koordinator za obračun in kal-
kulacije Elmir Ismič: »Zelo sem 
bil vesel, ko sem izvedel, da je bilo 
naše podjetje, Kostak d. d., izbrano 
za izvedbo gradbeno obrtniških del 
za objekt jezovne zgradbe. Pri tem 
projektu je sodelovalo kar nekaj 
lokalnih izvajalcev, ki smo s svo-

jim znanjem prispevali k izgradnji tako pomembnega 
energetskega objekta, sami pa smo bili pri tem pro-
jektu nagrajeni z marsikatero novo izkušnjo.«

Tehnični vodja sektorja gra-
denj Ivan Radej: »Gradnja je bila 
zahtevna in kompleksna, zato smo 
veliko pozornosti posvečali uskla-
jenosti med različnimi službami, pa 
tudi stalni kontroli kakovosti del in 
nenazadnje varnosti delavcev na 
gradbišču.«

Sandi Tekstor, tehnolog zah-
tevnih objektov, je pri projektu 
skrbel za tehnično pripravo dela in 
usklajevanje vseh aktivnosti s ci-
ljem doseganja pogodbenih rokov 
s strani vseh konzorcijskih par-
tnerjev: »Vsa dela so kljub veli-
kemu in zahtevnemu objektu po-

tekala skladno s terminskim planom in predvidenimi 
tehnološkimi načrti, k čemur je vsekakor prispevala 
usklajena ekipa sodelavcev na gradbišču.«

Največji gradbeni projekt družbe Kostak
uspešno zaključen

Hidroelektrarna Brežice v teh dneh začenja s poskusnim obratovanjem. Gradnja je trajala od leta 2014, zaključila se je v začet-
ku julija letos. Vodilni partner konzorcija, ki je gradil jezovno zgradbo, je bila domača posavska družba Kostak, d. d., v sodelo-
vanju z družbami RGP, d. o. o., CGP, d. d., in Kolektor Koling, d. o. o. 

Gradbišče jezovne zgradbe HE Brežice aprila 2015

Hidroelektrarna Brežice je peta v verigi šestih hidroelektrarn na spodnji Savi in bo 
kot največja med njimi v slovenski elektroenergetski sistem prispevala približno 
odstotek trenutne letne proizvodnje električne energije.

V sklopu sejma so bila med 
drugim podeljena tudi prizna-
nja »Akcije s kmetije na vas«, 
ki je potekala v organizaci-
ji Kmetijsko gozdarske zbor-
nice v sodelovanju s spletnim 
portalom Agrobiznis ter te-
dnikom Kmečki glas. Tričlan-
ska komisija, ki so jo sestav-
ljali Barbara Remec, Petra 
Šubic in Andreja Krt Stopar, 
je pri ocenjevanju preverjala 
označenost in urejenost do-
stopa do kmetije ter njeno ce-
lostno podobo, urejenost pro-
dajnega in degustacijskega 
prostora ter načine trženja, 
pestrost in izvirnost ponud-

Na Agri tudi zlat mulčer in srebrna kmetija
GORNJA RADGONA, KRŠKA VAS, STRAŽA PRI RAKI - Potem ko smo vas v prejšnji številki Posavskega obzornika seznanili s posavskimi pridelovalci in izdelovalci, 
ki so bili konec avgusta nagrajeni s kar 37 odličji na 55. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, tokrat izpostavljamo še dva nagrajenca.

be, prepoznavnost izdelkov 
ter težavnost prodora na trg, 
način pospeševanja prodaje 
ter odnos in nastop ponudni-
ka pri predstavitvi kmetije in 
izdelkov. V ožji izbor devetih 
kmetij se je uvrstila tudi Kme-
tija Kerin s Straže pri Krškem, 
ki je prejela srebrno priznanje. 

V obrazložitvi so zapisali, da 
mladega prevzemnika Loj-
zeta Kerina trta spremlja od 
rojstva, saj je njegov oče nje-
govemu rojstvu v čast zasadil 
prvi vinograd modre franki-
nje. Danes je njihova poseb-
nost poleg modre frankinje 

še bela frankinja in še dru-
ga odlična vina. Kerin je na 
fakulteti pridobljeno zna-
nje nadgradil z vrsto izobra-
ževanj, med drugim je prido-
bil licenci za degustatorja in 
someljeja. V praksi se neneh-
no izpopolnjuje in preizkuša 
različne tehnologije kletarje-
nja, v sodobno zasnovani Hiši 
frankinje v Straži pri Krškem 
pa si lahko gostje ogledajo ce-
loten potek zorenja vina, po-
skusijo njihov prodajni asorti-
ma in kupujejo v lično urejeni 
prodajni sobici. Njihova vina 
tržijo tudi v priznanih sloven-
skih gostilnah in restavracijah.

24. in 25. avgusta je na sejmu 
Agra, ki je največji in najpo-
membnejši kmetijsko-živilski 
sejem v srednji Evropi, pote-
kalo tudi tekmovanje kmetij-
ske mehanizacije in opreme, 
na katerem je sodelovalo 30 
podjetij s 46 prijavljenimi ek-
sponati. Med njimi je bilo bre-
žiško podjetje INO iz Krške 
vasi, ki je v kategoriji ocenje-
vanja novih proizvodov iz do-
mače proizvodnje prejelo zla-
to medaljo, in sicer za Mulčer 
elite L z vlečnimi grabljami. 

 B. Mavsar
Lojze Kerin je z eno izmed hčera sodeloval tudi na nedavnem 
festivalu Okusi Posavja (foto: Boštjan Colarič).
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Pripravljalna dela za odlagališče nizko- in sre-
dnjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini 
so potekala skladno s terminskim načrtom in so 
bila 23. avgusta letos zaključena. Na trdno pod-
lago, s katere so bili predhodno odstranjeni hu-
mus in nanosi melja, je bil navožen in utrjen gra-
mozni material, ki predstavlja predobremenilni 
nasip. Na njem bo v prihodnje, kadar se bodo 

začela gradbena dela, narejen plato, na katerem 
bodo stali nadzemni objekti odlagališča: uprav-
no-servisni in tehnološki objekt ter hala nad od-
lagalnim silosom. Nasip bo te objekte ščitil pred 
največjimi možnimi poplavami. 

Pripravljalna dela za odlagališče NSRAO so sta-
la 666 tisoč evrov z DDV. 

Pripravljalna dela za
odlagališče v roku zaključena

Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana; www.arao.si

naročena objava

Predobremenilni nasip je viden kot peščena površina med poslovno stavbo Kostak in NEK (v le-
vem sredinskem delu slike). V ozadju reka Sava. 

Na lokaciji je bila vgrajena velika količina gramoznega materiala, kar 87.251 kubičnih metrov.

Brezplačni izobraževalni pro-
grami so namenjeni podjetjem 
in prednostno zaposlenim, ki 
imajo dokončano največ sre-
dnjo izobrazbo in so starejši 
od 45 let. 

V šolskem letu 2016/2017 so 
tako na Ljudski univerz Krško 
izvedli že 27 programov in na 
štirih javnih podelitvah pode-
lili kar 337 potrdil udeležen-
cem, ki so uspešno zaključili 
programe splošnega in nefor-
malnega izobraževanja, pro-
grame digitalnega opisme-
njevanja in usposabljanje za 
življenjsko uspešnost. 

Ljudska univerza Krško v sklo-
pu projekta izvaja programe 
tudi za zaključene skupine v 
podjetjih. Uspešno so izvedli 
programe v več podjetjih, kot 
so Levas Krško, Poklicna gasil-
ska enota Krško, Preis Sevnica 
in Savaprojekt Krško.

Če želite tudi vi postati del 
zgodbe o uspehu, vabljeni na 
Ljudsko univerzo Krško. Mor-
da vas prepričajo mnenja nji-
hovih zadovoljnih udeležen-
cev:

Programi LU Krško 
za izobraževanje zaposlenih
Ljudska univerza Krško znova piše zgodbo o uspehu. Uspešna je bila na javnem razpi-
su Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada in kot 
vodilni partner v konzorciju (skupaj z Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice in Izobraževal-
nim centrom Prah, d. o. o.) izvaja projekt Pridobivanja kompetenc zaposlenih v Posav-
ju 2016–2019.

»Na Ljudski univerzi Krško 
sem se udeležila brezplačne-
ga nadaljevalnega tečaja ra-
čunalništva za zaposlene, s 
katerim sem zelo zadovoljna. 
Udeleženci v tečaju smo priš-
li z različnim predznanjem ra-
čunalništva, vendar je izvrsten, 
strokoven in spoštljiv preda-
vatelj zelo pedagoško zapolnil 
vrzeli v predznanju,  prilagodil 
se je posameznikom in nauči-
la sem se zelo veliko.« Jožica, 
udeleženka programa Raču-
nalniška in digitalna pismenost

 »Ne le tečaj, tudi druženje in 
izlet – V spomladanskem času 
smo obiskovali brezplačni te-
čaj angleščine za zaposlene, za 

kar se iskreno zahvaljujemo za 
odlično organizacijo, posebno 
profesorici za njena izredno 
dobra predavanja. Po uspeš-
no zaključenem tečaju smo se 
udeleženci odločili, da gremo 
skupaj s profesorico še na zak-
ljučni izlet.« Majda, udeležen-
ka tečaja angleščine

»Obiskoval sem tečaj Excel. Z 
organizacijo tečaja sem bil zelo 
zadovoljen, prav tako s preda-
vanji, ki so bila kvalitetna. Pri-
dobil sem nova znanja, ki jih 
bom koristno uporabil pri svo-
jem delu.« Tomaž, udeleženec 
programa Excel – znanje za 
večjo uspešnost
 Vir: LU Krško

Vodena ekskurzija

»PO GRADOVIH IN SAMOSTANIH POSAVJA« 
Sobota, 23. september 2017, ob 9. uri, začetek na Gradu Sevnica
Upravljavci in lastniki gradov vas vabimo, da skupaj prvič opravimo pot po 

»Gradovih Posavja«, v počas�tev svetovnega dneva turizma, s ciljem večjega 
poznavanja naših potencialov ter skupnega trajnostnega delovanja in razvoja. 

Cena: 28,00 € / osebo. Informacije in prijave: do 20. septembra: 
rok.petancic@kstm.si / 051 680 289.

KOPRIVNIK - Delavci podjetja 
KOP d.d. Brežice so pred ro-
kom dokončali gradnjo mo-
stu čez potok Lokavec v Kop-
rivniku na regionalni cesti med 
Kostanjevico na Krki in Smed-
nikom. Gre za betonski most, 
dolg dobrih 8 in širok 5,6 me-
tra, z ograjo, a brez pločnikov, 
ki je nadomestil prejšnji lesen 
in preozek most. Investitor iz-
gradnje je Direkcija RS za in-

frastrukturo, pogodbena vred-
nost del pa je 134 tisoč evrov. 

Kot pravi Stanislav Rosto-
har z Občine Kostanjevica na 
Krki, si je občina za gradnjo 
tega mostu prizadevala že od 
leta 2008. Vzporedno z grad-
njo novega mostu je bil neko-
liko prestavljen in obnovljen 
tudi odsek ceste v dolžini cca. 
200 metrov.

 P. P., foto: Občina 
 Kostanjevica na Krki

Most v Koprivniku zgradili pred rokom

www.arema.si
INFO o vpisu: 040 272 332, 041 34 97 97

Najbolj praktično naravnana šola in edina zasebna visoka šola za logistiko v Sloveniji!

Pridobljeni naziv: diplomirani/a manager/ka transportne logistike (VS)
Kraj izvajanja programa: Rogaška Slatina, Ljubljana

VPISUJEMO REDNE IN IZREDNE ŠTUDENTE

info@arema.si
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Europa Donna Vas vabi k soustvarjanju rožna�h pletenin, s katerimi bomo v mesecu oktobru ovili drevesa v mestu 
Brežice ter mimoidoče osveščali o raku dojk.

Oktober, mesec boja pro� raku dojk, najpogostejšemu malignemu obolenju žensk v razvitem svetu.

Rožnate pletenine v oktobru v Brežicah

Nakvačkate ali napletete kos pletenine v pretežno rožna� barvi, naj bo to šal, babičin kvadratek, odejica, rožnata 
pentlja, različni vzorci rožna�h odtenkov. Izvedbo prepuščamo vaši domišljiji pri ustvarjanju različnih vzorcev 
rožna�h odtenkov! Veseli bomo vseh oblik in velikos�. Rok oddaje: 25. 9. 2017.

Kdo lahko sodeluje?
Prav vsi! Od izkušenih rokodelk, ki pletete in kvačkate, kot tudi �s�, ki bi se radi naučili te ˝ročne meditacije˝. 
Kako?

Dodatne informacije: Metka Semrajc Slapšak, 041/287-400, metka.semrajc@gmail.com

VELIKA DOLINA – V KS Velika Dolina poteka investicija Izvedba več-
namenskih zunanjih površin. Investicija v vrednosti dobrih 79.000 
evrov zajema rušitev objekta stare šole, nasutje in planiranje večje-
ga območja, izgradnjo (asfaltacija) večnamenskega igrišča, zatravi-
tev površin ob igrišču, izgradnjo opornega zidu ter postavitev ogra-
je. Dela bodo predvidoma zaključena spomladi 2018.

Občina Brežice z investicijami skrbi za enakomeren razvoj vseh kra-
jev, poleg vlaganj v cestno infrastrukturo in večnamenske domove 
proračunska sredstva namenja tudi za urejanje športnih površin po 
krajevnih skupnostih. KS Velika Dolina, ki združuje deset vasi, ima 
urejen vaški trg, ki ga je želela dopolniti z urejenimi večnamenskimi 
rekreativnimi površinami, ki bodo namenjene tako za dnevno druže-
nje, rekreacijo kot tudi za razne dogodke, prireditve oz. tekmovanja.

Z izvedbo zunanjih športnih površin bo pridobil tako kraj Velika Do-
lina kot tudi celotna KS ter vaščani, obiskovalci in društva, saj bodo 
omogočale izvajanje raznih športnih dejavnosti, druženje ter izva-
janje raznih prireditev in tekmovanj. Dela so se pričela v letu 2017, 
dokončana pa bodo spomladi 2018, izvajalec del je podjetje KOP 
Brežice d.d.

Urejanje športnih površin v KS Velika Dolina

PROGRAM DEJAVNOSTI V EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI 2017:

ČAS: LOKACIJA: DOGODEK / IZVAJALEC:
Sobota, 16. 9. 2017
Ura: 7.00 – 14.00 Radeče-Sevnica-Krško-Brežice S kolesom ob Savi od Radeč do Brežic

(Posavske občine)
Sobota, 16. 9. 2017
Ura: 9.00 – 12.00

Igralnica MC Brežice in bližnja 
okolica

Sobotni živ-žav za otroke na temo ETM
(ZPTM Brežice)

Od ponedeljka, 
18. 9. 2017,

do četrtka, 21. 9. 2017
Ura: 7.30 – 8.00

Prostor pred 
Športno dvorano Brežice

Jutranja telovadba 1000 gibov za vse
(Šola zdravja- skupina Brežice)

Sreda, 20. 9. 2017
Ura: 10.00 – 13.00

10.30 – 13.00

Start Terme Čatež (TIC)
Start Motel Čatež

Pohod na Šentvid - voden pohod po Čateževi energijski pešpoti
(ZPTM Brežice)

Sreda, 20. 9. 2017
dopoldne Dom upokojencev Brežice

Medgeneracijska mobilnost - prostovoljci iz Gimnazije Brežice na 
sprehod z vozički peljejo oskrbovance doma in se družijo z njimi

(Gimnazija Brežice, Dom upokojencev)

Četrtek, 21. 9. 2017
Ura: 13.00 – 14.00

Cesta svobode, Brežice
Dobovska cesta, Brežice 

Otvoritev kolesarske steze ob Cesti svobode in Dobovski cesti v 
Brežicah 

(Občina in KS Brežice)

Petek, 22. 9. 2017
Ura: 6.00 – 16.00

Mestno jedro Brežice, CPB 
(med stavbo Občine in cerkvijo 

Sv. Lovrenca).

V primeru dežja bodo aktivnosti 
v Športni dvorani Brežice.

Dan brez avtomobila - delavnice in aktivnosti, vezane na ETM,
na zaprtem delu ceste:

6.00: jutranji pozdrav mimoidočim
7.30 – 8.15: 1000 gibov, jutranja vadba
8.30 – 13.30: delavnice, prirejene za OŠ

13.30 – 15.00: predstavitve
(Zavod za šport in Občina Brežice)

Evropski teden mobilnosti 2017: 
Združimo moči, delimo si prevoz
Občina Brežice in Zavod za šport Brežice vas v sodelovanju s 
partnerji (po abecednem vrstnem redu: Atletski klub Brežice, 
Ekonomska in trgovska šola Brežice, Fakulteta za turizem Univerze 
v Mariboru, Gimnazija Brežice, Integral Brebus Brežice d.o.o., Kolić, 
Komunala Brežice d.o.o., Plesno društvo IMANI, Policija, Posavski 
muzej Brežice, Splošna bolnišnica Brežice, Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu, Zavod za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice, Zdravstveni dom Brežice, mogoče še kdo) prijazno 
vabita, da se ob Evropskem tednu mobilnosti 2017, ki poteka v 
času od sobote, 16., do petka, 22. septembra 2017, po celi Evropi, 
udeležite različnih aktivnosti, ki smo jih pripravili v Brežicah. 

Letošnji teden mobilnosti poteka pod sloganom: Združimo moči, 
delimo si prevoz.

Občina Brežice je v sodelovanju s partnerji projekta pripravila več 
aktivnosti, s katerimi želi spodbujati: zdrav življenjski slog, skrb za 
okolje, več gibanja in druženja, uporabo koles, hoje in uporabo 
javnih prevoznih sredstev. Letos bi vas radi posebej opozorili, da se 
lahko povežemo skupaj tudi na raznih poteh, in sicer s souporabo 

avtomobila, kar pri posameznikih znatno vpliva na zmanjšanje 
stroškov, prispeva k druženju, poleg tega pa seveda razbremenjuje 
okolje tako z zmanjšanjem onesnaženja kot tudi s »pločevino«. 
Avtomobili v zasebni lasti so namreč povprečno kar 95 % časa 
parkirani.

Ob Dnevu brez avtomobila, ki bo v petek, 22. 9. 2017, bomo na 
zaprtem delu Ceste prvih borcev v mestnem jedru Brežic pripravili 
plesne delavnice, jutranjo telovadbo, telovadbo pod vodstvom 
fizioterapevtke, mini zdravstveni pregled, kolesarski in atletski 
poligon, risanje, ogledali si bomo avtobus in električno polnilnico ter 
električni avtomobil ipd. - projektni partnerji bodo skupaj pripravili 
in izvedli kar 10 različnih delavnic. Podrobneje se bodo partnerji 
predstavili na svojih spletnih straneh. 

Vljudno vabljeni in Združimo moči, delimo si prevoz!

Vabljeni na otvoritev  
kolesarske steze v Brežicah

V četrtek, 21.9.2017, bo potekala otvoritev kolesarske steze ob 
delu Ceste svobode in ob Dobovski cesti v Brežicah. 

Prijazno vabljeni, da se nam s kolesi in opremo pridružite na skup-
ni vožnji po obeh stezah (na lastno odgovornost). Vožnjo bomo 
pričeli ob 13. uri na priključku k trgovini Lidl proti krožišču za 

Dobovo in nato po Do-
bovski cesti do grajske-
ga parka pri Mladinskem 
centru Brežice. 

Izgradnja kolesarskih 
stez je že eden izmed 
dosežkov, zastavljenih v 
Celostni prometni stra-
tegiji Občine Brežice, 
ki je bila sprejeta letos 
maja.
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Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice 
Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na 

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.
 

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.

Vabljeni!

ŽE TRETJE LETO POSAVCI 
S KOLESOM OB SAVI – 16. 
SEPTEMBER
Posavske občine Radeče, Sevni-
ca, Krško in Brežice bodo Evrop-
ski teden mobilnosti že tretje 
leto zapored začele s skupnim 
dogodkom S kolesom ob Savi – 
kolesarjenje za vse generacije, ki 
se bo v soboto, 16. septembra, 
začelo ob 8. uri pri TRC Savus v 
Radečah.

k r š k o

š po r t n a
z v e z a

Aktivnosti v sklopu Evropskega tedna 
mobilnosti v občini Krško
Občina Krško se tudi v letošnjem septembru pridružuje tradicionalni evropski in slovenski pobudi Evropski teden mo-
bilnosti. Med 16. in 23. septembrom bodo v občini potekale številne aktivnosti in dogodki, odprli pa bodo tudi nekaj 
novih pridobitev. 

O VARNOSTI V PROMETU NA 
ŠOLSKEM CENTRU KRŠKO – 
SEVNICA 
Šolski center Krško – Sevnica 
varnosti dijakov v cestnem pro-
metu vsako leto posveča veli-
ko pozornosti. Tudi letos bodo 
v sodelovanju z zavodom Varna 
pot pripravili predavanje na to 
temo tako za dijake kot za njiho-
ve starše, na Racelandu v Vrbini 
pa bodo šolo varne vožnje.

DELAVNICA O ZDRAVEM 
ŽIVLJENJSKEM SLOGU – 18. 
SEPTEMBER 
Zdravstveni dom Krško vse ob-
čanke in občane v ponedeljek, 
18. septembra, ob 17. uri vabi 
na delavnice o pomenu gibanja 
in zdravega življenjskega sloga, 
ki bo potekala v mestnem par-
ku pri knjižnici.

GIBALNO OVIRANI NA POTI 
PO MESTU – 19. SEPTEMBER
Otroci z OŠ dr. Mihajlo Rostohar-
ja in Društva Sonček se bodo v 
torek, 19. septembra, v sodelo-
vanju z učenci OŠ Jurija Dalma-
tina Krško in v spremstvu učite-
ljev sprehodili z Vidma v staro 
mestno jedro Krškega. Tudi tok-
rat bodo preizkusili, kako je pot 
po mestu prilagojena gibalno 
oviranim. 

DAN BREZ AVTOMOBILA 
– PROMETNA KNJIGA NA 
CESTI
Kot vsako leto bodo 22. sep-
tembra na ulici v starem 
mestnem jedru Krškega najmlaj-
ši iz krških vrtcev in osnovnih šol 
zavzeli cesto, ki bo ta dan zapr-
ta za promet, in na njej ustvar-
jali, v sodelovanju z Valvasorje-

vo knjižnico Krško bodo na cesti 
poslikali pravo prometno knjigo, 
prisluhnili pravljici in si zmenja-
li knjige.

ŠPORTOFEŠTA – ZAKLJUČEK 
ETM IN ZAČETEK EVROPSKE-
GA TEDNA ŠPORTA 
Evropski teden mobilnosti bodo 
v soboto, 23. septembra, dopol-
dan na Trgu Matije Gubca zaklju-

čili s Športofešto, ki jo pripravlja 
Športna zveza Krško v sodelo-
vanju z OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško in Občino Krško. Dogodek 
bo hkrati tudi uvod v Evrop-
ski teden športa, v okviru kate-
rega se bodo po osnovnih šo-
lah predstavila različna športna 
društva. 

Več o dogodkih pa na: 

NOVA KOLESARSKA POVEZAVA SKOZI BRESTANICO - Potem ko je 
Občina Krško v letu 2014 uredila kolesarsko povezavo iz Brestani-
ce proti Senovem, v lanskem letu pa še za ta namen uredila predor 
nekdanje ozkotirne železnice, bodo v okviru Evropskega tedna mo-
bilnosti v torek, 19. septembra, ob 10.30 odprli novo povezavo teh 
dveh kolesarskih poti skozi Brestanico mimo termoelektrarne. Od 
zaključka kolesarske poti od manjšega predora do Ceste na ribnik 
bo zdaj povezana z novo potjo od Ceste na ribnik do termoelek-
trarne in naprej mimo novega objekta in trgovine vse do naveza-
ve pri gostišču Alegro. Obstoječa povezava od Ceste na ribnik do 
termoelektrarne, ki je bila do sedaj na voljo za ves promet, torej 
tudi za motorni, bo od druge polovice septembra prekategorizira-
na iz ceste za motorni promet v kolesarsko stezo. Stanovalci ob tej 
poti bodo imeli dovoljenje za dostop.

ODPRTJE AVTOMATIZIRANEGA SISTEMA IZPOSOJE KOLES - 20. sep-
tembra bodo tudi uradno odprli avtomatiziran sistem izposoje ko-
les v Krškem. Na voljo bo skupno 15 koles, prve tri postaje pa bodo 
pri železniški postaji, na parkirišču pri Občini Krško ter pri Šolskem 
centru Krško – Sevnica.  Občani in obiskovalci se bodo lahko brez-
plačno registrirali in pridobili kartico z osebno številko, s katero si 
bodo lahko 14 ur na teden brezplačno izposojali kolesa. Gre za mo-
dularen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles v urbanih 
okoljih, kjer obstaja težnja po zmanjšanju motoriziranega prome-
ta. Sistem deluje po principu pridobitve uporabniške »pametne« 
kartice, s katero si lahko posameznik izposodi kolo na eni lokaciji, 
opravi vožnjo do druge lokacije in tam kolo vrne. Celoten sistem 
je ustrezno informacijsko podprt in beleži vse izposoje, čase traja-
nja izposoj in zasedenost posameznih postaj. Občani in obiskoval-
ci se bodo lahko brezplačno registrirali in pridobili kartico z oseb-
no številko, s katero si bodo lahko nato 14 ur na teden brezplačno 
izposojali kolesa. Registracija bo potekala na informacijski točki tr-
žnice Videm, v sprejemni pisarni Občine Krško, v Mestnem muzeju 
Krško ali na Centru za podjetništvo in turizem Krško.

PILOTNI PROJEKT UMIRJANJA PROMETA V OKOLICI KRŠKE OSNOV-
NE ŠOLE - Ob začetku šolskega pouka, ko so na cesti spet najmlajši 
udeleženci v prometu, je Občina Krško na cestah v okolici šol pristo-
pila k bolj vidnemu označevanju bližine šol, vse z namenom večje 
varnosti otrok. Še posebej na Zdolski cesti na območju pri Osnov-
ni šoli Jurija Dalmatina v Krškem, kjer gre za prenos dobre prakse 
iz severne Evrope in enega prvih takih projektov v Sloveniji. S ci-
ljem dati prednost pešcem in kolesarjem pred motornim prome-
tom, predvsem pa zagotoviti varnost otrok pred šolo ter na poti v 
šolo, je Občina Krško uredila nove talne in vertikalne označbe na 
cestišču, kolesarske pasove, dodaten prehod za pešce na Zdolski 
cesti pri vhodu proti telovadnici pri osnovni šoli ter novo avtobu-
sno postajališče na vozišču pri trgovini »Resa« vključno z dodatnim 
prehodom za pešce. Tako se s pisano ureditvijo območja šole voz-
nike na prijazen način opomni / opozori, da hitrost in način vožnje 
prilagodijo okoliščinam na cesti (območje šole in poti v šolo). Zvi-
šanje pozornosti voznikov, sploh v današnjem času polnega raznih 
motenj in znižanja hitrosti vozil je eden ključnih dejavnikov, kako 
z vidika oblikovanja prometne infrastrukture pripomoremo k pro-
metni varnost, predvsem najbolj ranljivih udeležencev v prometu.

www.krsko.s i
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Okrog 60-kilometrska pot bo 
potekala pretežno po maka-
damskih poteh ob Savi, zato je 
potrebna primerna oprema in 
fizična pripravljenost kolesar-
jev, ki vozijo v prometu, orga-
nizirano in na lastno odgovor-
nost. Kolesarsko popotovanje 
se pričenja ob 8. uri pri TRC Sa-
vus v Radečah. Pot bo nato vo-
dila po dolini Save s predvideni-
mi postanki ob 10. uri v Sevnici 
v parku pred občino, ob 11:30 v 
Brestanici pri Hotelu Kozmus in 
ob 13:30 v Brežicah na dvorišču 
gradu. Kolesarji se karavani lah-
ko pridružujejo tudi na posame-
znih postankih.

Z opazovanjem in prijaznim opo-
minjanjem odraslih lahko tudi 
najmlajši izboljšujejo kakovost 
bivanja v domačih krajih in hkra-
ti pridobivajo pomembna, vse-
življenjska znanja o cestno-pro-
metni varnosti. Že četrto leto 
bo tako v tednu mobilnosti iz-
vedena akcija »Smeško-Kisko«, 
s katero bo blizu 700 otrok oce-
njevalo ustreznost uporabe par-
kirnih mest na javnih parkiriščih. 
S »Smeškom« bodo nagrajevali 
voznike, ki bodo omogočili ne-
moten prehod pešcev, s »Ki-
skom« pa bodo voznike na par-
kiriščih v okolici vrtcev in šol po 
občini in v mestu Sevnica le pri-

Vabljeni k sodelovanju v mesecu praznovanja 
občinskega praznika

Poziv je namenjen kulturnim, športnim, turističnim in drugim dru-
štvom ter podjetjem in organizacijam v občini Sevnica. Vabimo 
vas, da s svojimi prireditvami in dogodki obogatite kulturno in 
družabno dogajanje med praznovanjem občinskega praznika.
Osrednja slovesnost v počastitev občinskega praznika občine Sev-
nica s podelitvijo občinskih priznanj bo v petek, 10. novembra 
2017, ob 17. uri v Športnem domu Sevnica, preostale priredi-
tve pa bodo v tem mesecu potekale po celotni občini. Informaci-
je o prireditvah in dogodkih, ki so širšega javnega pomena in jih 
boste organizirali novembra, bomo strnili v celovit program pri-
reditev. Program bo objavljen v medijih in na spletni strani Ob-
čine Sevnica.
Naprošamo vas, da nam podatke o prireditvah in dogodkih za-
radi uskladitve koledarja posredujete do 30. septembra 2017 na 
naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali na ele-
ktronski naslov kabinet.zupana@obcina-sevnica.si.
Javni poziv za sodelovanje v programu prireditev in dogodkov je 
skupaj z obrazcem za prijavo objavljen na spletni strani Občine 
Sevnica. Za dodatne informacije in pojasnila lahko pokličete v Ka-
binet župana Občine Sevnica na telefonsko številko 07/81 61 213.

23.-30. september 2017

Aktivnosti sevniškega tedna mobilnosti

jazno opozorili na oviranje poti 
pešcev oziroma na nepravilno 
parkiranje. 

Odgovornost vseh udeležencev 
v prometu je trajen vzgojni in 
učni proces, zato bo več aktiv-
nosti, dogodkov in prireditev v 
tem tednu potekalo v vzgojno-
-izobraževalnih ustanovah. Ce-
lodnevni dogodek »Mislimo 
varno, ravnajmo varno, bodi-
mo varni« v organizaciji Social-
no-varnostnega sosveta Občine 
Sevnica, Policijske postaje Sev-
nica in Občine Sevnica, ki bo 18. 
septembra pri OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, bo namenjen krepitvi 
odgovornosti za varnost otrok 
pri uporabi različnih oblik mobil-
nosti. Učenci razredne stopnje 
vseh šol sevniške občine si bodo 
ogledali lutkovno predstavo 
(Ne)zgode v prometu, ki je av-
torsko delo Grajskega lutkovne-
ga gledališča Sevnica. Predstavi 
bo sledila predstavitev dela poli-
cije, vozil, opreme, spoznavanje 
dela s službenimi konji in psi ter 
drugih specialnih enot policije. 
Obiskovalci bodo lahko spozna-
li tudi delo policijskega pihalne-
ga orkestra in prisluhnili njihovi 
glasbi. Predstava se tekom dne-
va večkrat ponovi, ogled policij-
ske opreme, dela in vozil pa bo 
potekal vzporedno. Celoten do-

godek je zasnovan tudi kot dan 
odprtih vrat Policijske postaje 
Sevnica. V sklopu dogodka bo 
v duhu načel Evropskega tedna 
mobilnosti Občina Sevnica Poli-
cijski postaji Sevnica v uporabo 
predala službeno kolo za lažje 
izvajanje preventivnih in drugih 
aktivnosti policije.

19. septembra bo potekal do-
godek »Pridi z mano – zame, 
zate, za naravo!«. Občina Sevni-
ca bo v sodelovanju z Zavodom 
za medgeneracijsko solidarnost 
Sopotniki povezala nevladni in 
javni sektor ter različne genera-
cije z namenom ozaveščanja o 
pomenu trajnostne mobilnosti 
v naših krajih in za celotno druž-
bo. Sopotniki bodo na pot pope-
ljali starostnike, pri tem pa jim 
bodo družbo delali župani ob-
čin, v katerih zavod izvaja pre-
voze starejših oseb. Tudi župan 
Občine Sevnica bo za nekaj ur 
postal prostovoljec Sopotnikov 
in se družil s starostniki ter spoz-
naval način in organizacijo dela 
Sopotnikov v občini Sevnica.

V sklopu dogodkov bo 21. sep-
tembra dogodek s predajo na-

mena prikazovalnika hitrosti pri 
Osnovni šoli Krmelj. Prikazoval-
niki hitrosti dokazano vplivajo 
na umirjanje prehitre vožnje. 
So neposredni opomnik vozni-
ku k večji odgovornosti do sebe 
in drugih, zato pomembno pri-
pomorejo k večji cestno-prome-
tni varnosti. Prikazovalnik hitro-
sti, ki se nahaja ob državni cesti 
pri odcepu za šolo v Krmelju, je 
velikega pomena. Lokacija se 
nahaja na začetku oziroma na 
koncu kraja, na relaciji, kjer so 
hitrosti praviloma višje. Prika-
zovalnik k odgovornejšemu ve-
denju v prometu opominja vse 
mimoidoče, s tem pa bolj varu-
je najranljivejšo skupino v pro-
metu: šolarje in predšolske ot-
roke, ki to prometno povezavo 
dnevno uporabljajo kot pešci za 
dostop do bližnje telovadnice na 
drugi lokaciji šole.

Zaključna prireditev Evropske-
ga tedna mobilnosti za vse šo-
larje sevniške občine bo 22. sep-
tembra pri Osnovni šoli Boštanj, 
kjer bo otvoritev nove kolesarni-
ce, dogodek pa bo popestril še 
nastop raperja Zlatka.

Od 16. do 22. septembra obeležujemo Evropski teden mobilnosti. V okviru in z načeli tega tedna bo vnovič izveden 
skupni regijski projekt posavskih občin Radeče, Sevnica, Krško in Brežice, in sicer kolesarsko popotovanje »S kolesom 
od Radeč do Brežic«, ki bo to soboto, 16. septembra.

25. 9. Program Lokacija Skupina/organizator

9:00-11:00 Balinanje Balinišče v Boštanju (pri KS Boštanj) Balinarski klub »Hrasti« Sevnica 

15:00-18:00 Balinanje Balinišče v Boštanju (pri KS Boštanj) Balinarski klub »Hrasti« Sevnica 

17:30-19:30 Gimnastika Športni dom Sevnica ŠD Partizan Sevnica

19:00-20:00 Vadba rekreativne samoobrambe za 
ženske in moške Športni dom Sevnica Društvo borilnih veščin IPPON 

Sevnica
26. 9. 

7:30-8:15 Jutranja telovadba Šole zdravja Ploščad pred Športnim domom Sevnica Šola zdravja

9:00-11:00 Balinanje Balinišče v Sevnici (park pri Srednji šoli) Balinarski klub »Hrasti« Sevnica 

15:00-18:00 Balinanje Balinišče v Sevnici (park pri Srednji šoli) Balinarski klub »Hrasti« Sevnica 

16:30-18:00 Namizni tenis Športni dom Sevnica ŠD Partizan Sevnica

19:00-20:00 Aerobika Športni dom Sevnica ŠD Partizan Sevnica

20:00-21:00 Pilates Športni dom Sevnica ŠD Pilatus

21:00-21:30 Pilates hit effect Športni dom Sevnica ŠD Pilatus

27. 9. 

8:00-9:00 Pilates Športni dom Sevnica ŠD Pilatus

9:00-11:00 Balinanje Balinišče v Sevnici (park pri Srednji šoli) Balinarski klub »Hrasti« Sevnica 

15:00-18:00 Balinanje Balinišče v Sevnici (park pri Srednji šoli) Balinarski klub »Hrasti« Sevnica 

16:00-17:00 Vadba za predšolske otroke Športni dom Sevnica ŠD Partizan Sevnica

16:00-19:00 Gimnastika Športni dom Sevnica ŠD Partizan Sevnica

28. 9. 

7:30-8:15 Jutranja telovadba Šole zdravja Ploščad pred Športnim domom Sevnica Šola zdravja

9:00-11:00 Balinanje Balinišče v Sevnici (park pri Srednji šoli) Balinarski klub »Hrasti« Sevnica 

15:00-18:00 Balinanje Balinišče v Sevnici (park pri Srednji šoli) Balinarski klub »Hrasti« Sevnica 

18:30-19:30 Aerobika Športni dom Sevnica ŠD Partizan Sevnica

20:30-21:30 Pilates Športni dom Sevnica ŠD Pilatus

21:30-22:00 Pilates hit effect Športni dom Sevnica ŠD Pilatus

29. 9. 

8:00-9:00 Pilates Športni dom Sevnica ŠD Pilatus

9:00-11:00 Balinanje Balinišče v Boštanju (pri KS Boštanj) Balinarski klub »Hrasti« Sevnica 

15:00-18:00 Balinanje Balinišče v Boštanju (pri KS Boštanj) Balinarski klub »Hrasti« Sevnica 

19:00-20:00 Vadba rekreativne samoobrambe za 
ženske in moške Športni dom Sevnica Društvo borilnih veščin IPPON 

Sevnica

V Sloveniji letos tretje leto zapored poteka Evropski teden špor-
ta, in sicer med 23. in 30 septembrom 2017. Evropski teden špor-
ta je pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne 
dejavnosti v Evropi. Vloga nacionalnega koordinatorja v Sloveniji 
je bila zaupana Olimpijskemu komiteju Slovenije - Združenju špor-
tnih zvez, projekt pa sofinancira Evropska komisija preko progra-
ma Erasmus+.

Glavna tema kampanje ostaja #BEACTIVE (ang. »bodite aktivni«), 
njen cilj pa spodbuditi najširši krog prebivalcev k redni telesni de-
javnosti skozi vse leto. Izberimo si takšno aktivnost, ki nam je blizu 
in nas osrečuje. Evropski teden športa je namenjen vsem, ne gle-
de na starost, izobrazbo ali telesno pripravljenost; je priložnost, da 
preizkusite različne vadbe in najdete primerno zase. 

Z različnimi aktivnostmi se tem ciljem pridružujemo tudi v Sevnici. 
V tabeli so nanizane različne možnosti vadbe, na katerih je udelež-
ba v okviru Evropskega tedna športa brezplačna; potrebujete le pri-
merno športno opremo. 

Evropski teden športa v Sevnici

Ker Občina Sevnica kot lokalna skupnost vseskozi deluje kot 
aktiven povezovalec skupne promocije lokalnega okolja, se je 
pridružila skupni promociji vikenda nakupov. Seznam sode-
lujočih je objavljen na letaku na spletni strani www.obcina–
sevnica.si, ponudbo pa le-ti predstavljajo na svojih spletnih 
straneh. Akcija poteka individualno, v poslovnih prostorih 
sodelujočih.
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Gre za nadgradnjo lanskih 
predstavitev športnih dru-
štev in klubov po vseh šolah v 
občini, ki bodo v okviru špor-
tnih dni potekale tudi letos, na 
njih pa bo skozi celoten teden 
sodelovalo kar 2.000 športa 
željnih navdušencev vseh sta-
rosti. Na OŠ Jurija Dalmatina 
Krško bodo predstavitev raz-
širili v festival »Športofešta« 
na treh lokacijah - poleg šole 
še na Trg Matije Gubca in rib-
nik Resa. Predstavilo se bo re-
kordno število, kar 22 špor-
tnih društev in organizacij. Pri 
šoli bodo predstavitve pred-
vsem za mlajše, na trgu pa za 
starejše šolarje. V okviru do-

S »Športofešto« v teden športa
KRŠKO - Ob začetku Evropskega tedna športa, ki ga bomo na pobudo Evropske komisije letos obeležili tret-
jič, bo Športna zveza Krško v soboto, 23. septembra, v Krškem pripravila festival športa s predstavitvami 
športnih društev, tekmovanji in pestrim spremljevalnim programom. 

godka bo potekal šolski kros 
za nižjo stopnjo ter kolesarski 
in pohodniški izleti za višjo 
stopnjo, pripravljajo še Pony 
duatlon (tek - kolo - tek), re-
kreativni tek na 10 km (Krško 
– Brestanica - Krško), dobro-
delni tek z Alenom Kobilico, 
cici tek za vrtičkarje, ustvarjal-
ne delavnice na temo športa in 
še kaj. Olimpijski komite Slo-
venije bo ob začetku priredi-
tve, ob 8. uri, na ploščadi pred 
Kulturnim domom Krško izve-
del olimpijski protokol v sklo-
pu promocije podpore »športa 
za vsakogar« na evropski rav-
ni #BeActive, kjer bo sodelo-
val tudi Primož Kozmus.

PODPORA ŠPORTA 
ZA VSAKOGAR

Prireditev sicer organizira-
jo v sodelovanju z Občino Kr-
ško, ki si je v preteklem letu 
lastila laskavi naziv »Evrop-
sko mesto športa«, tokrat pa 
že tretje leto zapored s promo-
cijo Evropskega tedna športa 
aktivno stopa na pot podpore 
»športa za vsakogar«. Občina 
je podprla tudi izdajo brošure 
s podatki o sodelujočih špor-
tnih društvih in njihovih špor-
tnih vadbah v prihajajočem 
šolskem letu za 1500 učencev 
od 1. do 5. razreda vseh OŠ v 
krški občini. Poseben gost pri-
reditve bo že omenjeni slabo-
vidni športnik Alen Kobilica, s 
katerim bodo pripravili pogo-

vor in predstavitev fundacije 
»Vidim cilj«, v nadaljevanju pa 
se mu bodo udeleženci prire-
ditve lahko pridružili pri teku 
na 1 km za vsakogar. V spre-
mljevalnem programu bodo 
pripravili glasbene nastope, 
srečelov, bazen s kajakom, 
gostinski in sladoledni vrt, 
barvanje in popravila koles, 
ustvarjalne delavnice, promo-
cijo vožnje z e-kolesom, doga-
janje pa bo povezovala Anita 
Petrič. V primeru slabega vre-
mena se prireditev prestavi za 
teden dni, na 30. september.

 Peter Pavlovič

 medijski sponzorPredsednik Športne zveze Krško Luka Šebek: »Pričakujemo 
eksplozijo mladostne in športne energije. Posebej je treba po-
udariti zgodovinski primer sodelovanja organizacij iz različ-
nih sfer, športne s športnimi društvi na eni ter Občine Krško, 
osnovnih šol in Kulturnega doma Krško na drugi strani. Po-
sebej bi rad izpostavil dejstvi, da bomo z OŠ Jurija Dalmatina 
Krško in njeno odprtostjo do naših predlogov lahko soustvar-
jali kurikulum prihodnosti, z Oddelkom za gospodarsko in-
frastrukturo Občine Krško pa združevali teden mobilnosti in 
športa. Povezujemo se tudi z lokalnimi podjetji v smeri promo-
cije prihoda na delovno mesto peš ali s kolesom. Letošnja no-
vost je še izdaja lične brošure, kjer bodo otroci in njihovi star-
ši lahko našli prijavnice in dobili celoten vpogled v programe 
vadbe športnih društev za aktualno šolsko leto. Za naše obča-
ne imamo samo eno sporočilo: Športne copatke na noge pa 
gremo 'feštat'!« 

BRESTANICA - Triatlon klub Krško je 9. septembra organiziral 
HESS akvatlon Rajhenburg 2017, na katerem so se triatlonci po-
tegovali za naslove državnih prvakov. Kot je povedal Matjaž Mer-
har, predsednik TK Krško in vodja tekmovanja, se je akvatlona 
udeležilo 72 tekmovalcev v vseh starostnih kategorijah. Kot vsa-
ko leto, se je tudi letos tekaška proga v Brestanici izkazala za pra-
vi izziv. Tekmovalce je namreč čakal kar precej razgiban tekaški 
del, tako da plavanje po prvem teku ni bilo niti malo preprosto. 
Drugi tek na isti (zahtevni) trasi pa navadno dokončno odloča o 
skupni razvrstitvi. Absolutna zmagovalca sprint akvatlona in dr-
žavna prvaka sta postala Nina Mandl (Multisport klub Krško) in 
Domen Obreza (TK Trisport Exoterm). Vir: TK Krško

Zmagala Obreza in Mandlova 

KRŠKO - Igralci NK Krško so prejšnji teden odigrali dve tek-
mi, na katerih so v obeh primerih z igrišča odhajali sklonje-
nih glav. Najprej so sredi tedna izgubili pokalno tekmo pro-
ti Krki, nato pa jih je minulo nedeljo na domačem stadionu 
v zadnji tekmi 8. kroga prve lige premagala še trenutno vo-
dilna ljubljanska Olimpija.

Tekmo osmine finala v No-
vem mestu so Krčani izgubi-
li v 119. minuti oz. predzadnji 
minuti podaljškov, saj se je tek-
ma po rednem delu končala z 
2:2, Krko sta v vodstvo pope-
ljala Maks Slunjski in Luka 
Kambič, izenačila pa sta Tonći 
Mujan in Miljan Škrbić. Igral-
ci so se dodobra že pripravlja-
li na streljanje 11-metrovk, a 
je Kambič s svojim drugim za-
detkom zapečatil usodo krških 
nogometašev in posavski klub 

je tako izpadel iz nadaljnjega tekmovanja. Štiri dni kasneje je na 
Gubcu 1500 gledalcev spremljalo nov spektakel, ki so ga veliko 
bolje začeli domačini, saj so povedli že po osmih minutah igre, 
ko je po podaji Klemna Šturma iz lepega položaja zanesljivo za-
del Marin Jurina. Favorizirani gostje so izenačili v 25. minuti po 
golu Stefana Savića. Čez osem minut je Krško spet vodilo, po iz-
peljanem protinapadu kot iz učbenikov je po Mujanovi podaji že 
deveti gol v sezoni dosegel Škrbić in se še bolj utrdil na vrhu le-
stvice strelcev. V drugem polčasu so imeli ljubljanski nogome-
taši vseskozi pobudo, kar so kronali kar s tremi zadetki. Ricar-
do Alves v 53., Andres Vombergar v 56. in še enkrat Alves v 74. 
minuti so zadeli za končnih 2:4 z vidika Krškega ter se iz Posav-
ja odpravili z novimi tremi točkami. Krčani, ki so padli na peto 
mesto na lestvici, v petek ob 18.45 gostujejo v Celju. 
Nogometaši NK Brežice - Terme Čatež so minuli vikend odigra-
li tekmo 6. kroga 2. SNL na gostovanju v Sežani proti domače-
mu klubu Cherrybox 24 Tabor Sežana in iztržili neodločen izid 
2:2. Strelca za Brežičane sta bila Jure Špiler v 65. in Marko Tro-
jak v 93. minuti, Blaž Žerjav je na začetku drugega polčasa do-
bil neposreden rdeč karton. Varovanci trenerja Alberta Pobor-
ja so tako drugič v sezoni remizirali, z 11 točkami pa zasedajo 
peto mesto na lestvici, do drugega pa jih loči samo ena zmaga. V 
naslednjem krogu posavski drugoligaš doma gosti trenutno vo-
dilno Muro (nedelja, 17. september, ob 16.00).  R. Retelj

Dober začetek, slabši konec

Strelec prvega gola za Krško 
Marin Jurina

Rešitev iz 18. številke

Na fotografiji iz prejšnje številke Posavskega ob
zornika ste lahko prepoznali delček stalne raz
stave lesenih skulptur z imenom Forma viva, ki 
stojijo na travniku pred nekdanjim samostan
skim gradom oz. sedanjim domovanjem Gale
rije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Potem 
ko je bila prva znana razstava "živih oblik" pos
tavljena leta 1959 v Avstriji, so se že čez dve leti 
podobnega projekta lotili pri nas z oblikovanjem 
skulptur iz lesa v Kostanjevici na Krki in iz kam

na v Seči pri Portorožu. Do leta 1988 in nato po desetletni prekinitvi je v Kostanjevici nastalo veliko 
skulptur iz hrastovega lesa, od katerih jih je danes mogoče videti še okoli sto na območju galerije in 
v širši okolici. Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva od leta 1967 poteka vsako drugo leto, tako 
so letošnjega, na katerem so ustvarjali trije avtorji iz Kitajske, Poljske in Slovenije, zaključili 29. julija.

izreži

ALI POZNAMO POSAVJE (4)? 

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

Zaradi kratkega roka, ki je na voljo, lahko tokrat pošljete odgovor tudi po elektronski pošti na 
naslov: marketing@posavje.info

Tudi tokrat bomo izžrebali štiri nove potnike, 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.

na fotografiji je:

naslov:

pošta:

telefon:

ime, priimek:

v kraju:

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: Jaroslava Stoviček (Stojanski 
Vrh), Tatjana Zorko (Brežice), Nada Ličina (Krško) in Ema Urek (Rakovec).

20 let s posavskim obzornikom
- nagradni kviz za bralce

NAGRADNI KVIZ ZA BRALCE (4)

V tej številki Posavskega obzornika nadaljujemo z nagradnim kvizom, v katerem vam zastavlja
mo že četrto vprašanje o posavskih kulturnih znamenitostih. Kot ste lahko že prebrali, smo kviz 
začeli 10. avgusta in bo trajal do 12. oktobra, ko bo izšla 21. številka Posavskega obzornika. Posav
ski obzornik bo v letošnjem decembru namreč napolnil okroglih dvajset let izhajanja in kviz je 
eno izmed presenečenj, ki smo jih ob tem jubileju pripravili za svoje bralce. Doslej smo že spoz
nali rimsko naselje Neviodunum, ki se nahaja na območju današnjega Drnovega, nato spomenik 
NOB, izgnancem in kmečkim uporom v Brežicah, danes pa vam razkrivamo pravilni odgovor iz 
prejšnje številke in zastavljamo novo vprašanje. Lepo vabljeni k sodelovanju!
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BREŽICE - 17. avgusta so na dvorišču brežiškega gradu v 
sklopu petega, zadnjega poletnega koncerta, ki so poteka-
li v soorganizaciji Društva študentov Brežice in Posavskega 
muzeja, številne zbrane obiskovalce navdušile pevke Vokal-
ne skupine POPsi iz Krškega.

Vokalna skupina POPsi je že s prvim javnim nastopom v decem-
bru lani opozorila nase, ko je navdušila zbrano občinstvo na eni 
izmed prednovoletnih prireditev v Krškem, nakar je že v drugi 
polovici januarja letos navdušila zbrane udeležence iz vse Slove-
nije in tujine z nastopom na sadjarskem kongresu v Krškem in 
zatem še z nastopi na nekaj drugih prireditvah, tokrat pa je v Bre-
žicah izvedla svoj prvi samostojni koncert. Kot je povedala mento-
rica zasedbe Anja Kramar, vokalna skupina deluje od leta 2015 
pod okriljem tedaj v Krškem ustanovljene Glasbene šole POPsi, 
vse pevke zasedbe pa obiskujejo njene individualne ure pouka 
solo petja. Od začetnih petih pevk se je njihovo število do danes 
povzpelo na 13, najmlajši članici zasedbe pa štejeta 12 in 14 let. 
Kramarjeva je sicer letos uspešno zaključila magistrski študij na 
Oddelku za glasbo Pedagoške fakultete v Mariboru, kjer je magi-
strirala prav na temo petja v sodobni popularni glasbi. Gre za vse-
stransko glasbenico, violinistko in vokalistko, pod vodstvom ka-
tere so 'Popsice' številne zbrane slušatelje na grajskem dvorišču, 
med katerimi je bilo tudi več tujih turistov, navdušile z okoli 20 
odpetimi gospli in priredbami različnih zvrsti sodobne glasbe ob 
spremljavi instrumentalistov, ki prav tako poučujejo na navedeni 
šoli, in sicer Roberta Petana, Luke Pateta, Primoža Hudoklina 
in Kristijana Račiča. Za uspešno izveden koncert je Kramarje-
va, rekoč »to so moje rožice«, vsaki pevki podarila cvet, nakar jih 
je dan kasneje (na fotografiji med koncertom od leve proti desni: 
Neža, Petra, Manca, Naja, Sarah, Tjaša, Tjaša. Nina, Gala, Mo-
rena, Martina, Aja, Tamara in mentorica Anja) popeljala še na 
sprostitveno druženje ob morju. B. M. 

'Popsice' navdušile na premieri

KRONOSOVA 
ŽETEV
slovenska avtorica 
Mojca Kumerdej
Beletrina 2016
409 strani

Roman, v katerem se razgibano 
prepletata zgodovina in fikcija, je 
slikovit portret renesanse, prežete 
s humanističnim obujanjem antike, 
z umetnostjo, znanstvenimi odkritji 
ter živahnimi filozofskimi in 
teološkimi razpravami. Obenem 
pa je bil to tudi čas spletk, obtožb 
krivoverstva, političnih izdajstev 
in grmad. Avtorica je ubesedila 
večno melodijo o krvnikih, ki v 
imenu boga, posvetne oblasti ali 
skupnega dobrega na žrtvenike 
prinašajo grešne kozle, in izjemnih 
posameznikih, ki se zoperstavljajo 
množici, prevladujoči miselnosti in 
načinu življenja.

ŽITKOVSKE 
BOGINJE
češka avtorica 
Katerina Tučkova
Sanje 2016
422 strani

Žitkovske boginje so navdihujoča 
pripoved o ženski duši, o magiji 
in pozabljenem delu zgodovine o 
osamljenosti, obupu, krutosti in 
maščevalnosti. In kdo so te boginje? 
Tiste, ki so zdravile s pomočjo 
raznih zelišč, naravnavale izpahnjene 
zgibe, napovedovale prihodnost, 
včasih pa tudi, vsaj tako so verjeli 
nekateri, z rituali izzivale zle sile. 
Nadzorovale so jih komunistične 
oblasti, med vojno pa tudi nacisti, ki 
so do njih čutili strahospoštovanje. 
Zgodba se bere kot izbruh izjemne 
domišljije, vendar večina izmed 
dejstev, navedenih v njej, na žalost 
temelji na resničnih dogodkih.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

Razstavljeno instalacijo v ob-
liki knjige, po kateri je razsta-
va tudi poimenovana, sta Miha 
Perne in Leon Zuodar - oba 
sta na isti dan leta 2004 diplo-
mirala na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani  - ustvari-
la prav za krški galerijski pros-
tor. V njej sta raziskovala, ka-
kor sta povedala umetnika, 
odnos med svojo risarsko-za-
ložniško prakso in prostorom: 
»Gre za predstavitev serij risb, 
ki v celoti delujejo kot fanzini, 
zaključene celote, ki se jih li-
sta po principu knjige (fanzin 
- beseda izhaja iz pojmov "fan" 
in "magazin"; je subkulturni 
medij, ki povzema v vsebino 
različne ideje, stile in vredno-
te; praviloma gre za fotokopi-
ran periodični tisk v manjših 
izdajah, ki ga ustvari posame-
znik ali skupina ustvarjalcev - 
op. p.).« Umetnika je pri tem 
zanimala instalacija njunega 
dela v prostor, ki je spreme-
nil namembnost iz sakralne-

KRŠKO - 5. septembra je bila pod naslovom »Dinamična abstrak-
cija« v avli KD Krško odprta razstava likovnih del članov Društva 
likovnikov Krško OKO: Bobe Čekrlić, Branke Benje, Ive Gošek, 
Milene Mraović, Staneta Udvanca, Suzane Zupančič in Anto-
nije Žener. Abstraktna dela so ustvarili pod mentorstvom sevniš-
ke slikarke Jerce Šantej na večdnevni junijski delavnici na Bočju. 
Šantejeva je razstavo povzela z besedami, da se ji je zdela pred-
vsem pomembna pot do cilja, ki so jo skušali kar se da dinamič-
no realizirati: »Zato je tudi naslov razstave Dinamična abstrakci-
ja, ker so se tudi barve obnašale tako kot mi in mi kot barve, in 
menim, da smo dosegli tisto optimalno varianto: veselje, energijo, 
pozitiven odnos do ustvarjanja. Razlog, da smo ustvarjali v nara-
vi, je bil predvsem ta, da smo bili neomejeni, svobodni. Abstrakci-
ja namreč ni definirana, kar pove že beseda, in v tem kontekstu je 
ta svoboda še večja. Gre predvsem za prenos energije ustvarjalca 
na medij, na platno, papir. Poleg tega je Bočje za ustvarjanje kra-
sen in zelo inspirativen kraj.« O razstavi in mentorici je zbranim 
obiskovalcem ob otvoritvi spregovorila še predsednica društva 
Branka Benje, glasbeno pa jo je popestril harmonikar Matjaž Zu-
pančič, učenec Glasbene šole Krško. B. M. 

Fanzin knjiga Belega sladoleda
KRŠKO - 5. septembra je v Galeriji Krško direktorica krške občinske uprave Melita Čopar odprla razsta-
vo Book, ki jo je ustvaril slikarsko-risarski in založniški tandem Beli sladoled, ki ga sestavljata akademska 
slikarja Miha Perne iz Ljubljane in Leon Zuodar iz Postojne.

ga v galerijski objekt, kot smo 
priča tudi pri drugih objek-
tih, je dejala kustosinja raz-
stave Nina Sotelšek, ki skozi 
leta oz. desetletja spreminja-
jo namembnost, kot so deni-
mo nekdanji zapori preureje-
ni v hotele, industrijski objekti 
v nakupovalna središča ali celo 
bivanjske prostore, zato sta ga-

leriji prilagodila tudi svoje fan-
zine: »Svoja dela sta prezenti-
rala v obliki 8-stranske razprte 
knjige, narejene iz kartona, fil-
ca, lepila in drugih materialov. 
Velikost instalacije je prilago-
jena vidnemu polju odrasle-
ga človeka, pri čemer se "listi" 
knjige pahljačasto razpirajo 
okoli osi.« Pri tem sta prva in 

zadnja stran knjige poslikani 
kot naslovnica, notranje strani 
pa sestavljajo risbe A4 formata, 
ki se razlikujejo po stilu - Leo-
nove črno-bele risbe dajejo vtis 
geometrijskih likov, Mihove pa 
odražajo človeške, živalske like, 
rastline in druge podobe.

Ustvarjalca pod nazivom Beli 
sladoled oz. BS books&zines 
delujeta od leta 2005 in se po-
leg slikarske in risarske pra-
kse ukvarjata s samozaložniš-
tvom, izdajo fanzinov, knjig in 
podobnih umetniških publika-
cij, ustvarjata pa tudi na dru-
gačne podlage, kot so zidovi in 
predmeti. Njuno delovanje je 
pomembno, je še povedala So-
telškova, ker dajeta priložnost 
za predstavitev tudi še neuve-
ljavljenim ustvarjalcem. Raz-
stava, ki jo je omogočilo tudi 
Ministrstvo za kulturo, bo v ga-
lerijskem prostoru na ogled do 
15. oktobra.
 Bojana Mavsar

S platnicami Book stilsko usklajena slikarja Leon Zuodar (le-
vo) in Miha Perne  

OKO: Dinamična abstrakcija

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Lamutovem likovnem salonu 
Galerije Božidar Jakac so 8. septembra odprli fotografsko 
razstavo prof. dr. Ane Kučan »Struktura neskončnosti / L’es-
pace infini«. Do 5. novembra je na ogled šest fotografij veli-
kega formata, posnetih februarja 2015 v Versaillskem parku.

Ano Kučan, sicer krajinsko ar-
hitektko, redno profesorico na 
Oddelku za krajinsko arhitektu-
ro Biotehniške fakultete v Lju-
bljani, je predstavil direktor 
kostanjeviške galerije Goran 
Milovanović. Povod za razstavo 
je bila sicer izdaja knjige franco-
skega pisatelja Érika Orsennaja 
»Portret srečnega človeka - An-
dré Le Nôtre 1613–1700«, ki je 
opremljena s fotografijami Ku-
čanove. Kot je v publikaciji, ki 
spremlja razstavo, zapisal filozof prof. dr. Mladen Dolar, »si-
jajne fotografije Ane Kučan, narejene s prodornim očesom kra-
jinske arhitektke, postavljajo pred nas vso nenavadnost in ča-
robnost tega objekta«, direktor Francoskega inštituta v Sloveniji 
Jean-Luc Goester, ki je odprl razstavo, pa je dejal, da fotografije 
predstavljajo Versaillski park, po Disney Worldu drugo najbolj 
obiskano francosko turistično znamenitost, v nenavadni luči – v 
oblačnem vremenu in jutranji megli. Odprtja razstave, ki je nas-
tala v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, 
so se udeležili številni znani in eminentni gostje, med drugim av-
toričina starša Milan in Štefka Kučan. P. P.

Pogled v Versaillski park

Ana Kučan

RADEČE -  7. septembra je v razstavnem prostoru Doma kul-
ture Radeče potekalo odprtje slikarskih del ljubiteljic in lju-
biteljev likovne umetnosti, ki so prvo soboto v septembru 
ustvarjali na že tradicionalni enodnevni likovni koloniji v 
času praznovanja radeškega občinskega praznika. 

S tokratno razstavo, ki nosi naslov Pomniki preteklosti, so ustvar-
jalke in ustvarjalci želeli iztrgati pozabi še en del arhitekturne, 
naravne in kulturne dediščine. »Radeče imajo v zrcalu zgodovi-
ne zanimivo, bogato in viharno preteklost. O življenju v teh krajih 
pričajo že paleolitske najdbe iz pradavnine s koščenim in kamni-
tim orodjem ter znamenja rimske naselbine. Na čase rimskega 
imperija spominjata kamna, vzidana na župnijski cerkvi v Rade-
čah, posvečena bogovoma Savusu in Adsalluti. Nekdanja rimska 
naselbina na radeških tleh se je imenovala Praetorium Latovi-
corum. Rimljani, ki so uredili naše reke za plovbo, so v Radečah 
postavili osrednje rimsko pristanišče za trgovino v Posavju in po 
Savinji proti takratni Celei oziroma današnjemu Celju,« je bil iz-
sek iz preteklosti, ki ga je s prisotnimi delila moderatorka otvo-
ritve Irena Koteska ter v nadaljevanju predstavila motive na sli-
karskih platnih, s katerimi bodo »pomniki preteklosti« ohranili 
svojo podobo tudi za zanamce. Tako je na eni izmed slikarskih 
platen upodobljen veličasten grad Svibno na strmi skali, prepa-
dnem skalnem Ostrem vrhu, kjer na skrivnostno zgodbo slav-
nih lastnikov Ostrovrharjev danes spominjajo le še ruševine, pa 
grad Žebnik na Žebniški gori,  kjer se danes nahajajo skromne 
ruševine zahodno od cerkve, ki je bila nekoč grajska kapela … 

S svojimi deli se na slikarski razstavi, ki je na ogled ves mesec, 
predstavljajo Klavdija Simler in Vojko Janc iz Laškega, Pavla 
Černigoj in Marko Okorn iz Sevnice, Gordana Dobriha iz Šen-
tjanža ter članice in člani Društva ljubiteljev likovne umetnosti 
Radeče - Irena Zgonc, Ludvik Kos, Marija Oven, Mojca Musar 
in Boris Koteski. Odprtje razstave so z glasbenim nastopom po-
pestrile Lea Čeč na violini, Eva Mlakar na flavti in Špela Obšte-
ter na flavti ter z zaigrano skladbo na citrah. Zbrane je nagovoril 
ter se zahvalil za prispevek pri ohranjanju spomina na pretek-
lost župan Tomaž Režun.  S. Radi

Pomniki preteklosti na slikah

V razstavnem prostoru radeškega Doma kulture so postavlje-
na na ogled nova slikarska dela.  
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• ob 8.00 v VGC Posavje (CKŽ 
44, Krško): informiranje in 
medgeneracijsko druženje; 
ob 15.00: kulinarična de-
lavnica - sveže stisnjeni ze-
lenjavni in sadni sokovi

• ob 15.00 v MT Senovo: dru-
žabne igre

Petek, 15. 9.

• ob 8.15 v VGC Posavje (CKŽ 
44, Krško): telovadba na 
prostem (v primeru dežja v 
VGC); ob 14.00: ustvarjalna 
delavnica za otroke

• od 10.00 do 14.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
strokovni posvet ob inter-
disciplinarni razstavi Štirje 
elementi: 1 - Voda »Voda – 
oda radosti«

• ob 16.00 na gradu Raka: Ve-
sela jesen na gradu Raka

• ob 17.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: kuharska delavnica - 
nekaj sladkega

• ob 17.00 v MT Raka: film-
ski večer

• ob 18.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: odpr-
tje slikarske razstave Anje 
Jerčič Jakob »Slike«

• ob 18.00 v MC Krško: Gene-
rator festival 

• ob 19.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: folklorni večer 
ob 15-letnici FS Spomin DU 
Sevnica

• ob 19.00 na igrišču OŠ Arti-
če: Artiški dnevi - košarkar-
ska tekma med mladimi in 
starimi krajani KS Artiče

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: jam session, gost večera: 
Jernej Zoran

Sobota, 16. 9.

• ob 9.00 v igralnici in parku 
MC Brežice: sobotni živ žav

• ob 9.00 v MT Senovo: šiva-
nje

• ob 10.00 s trga v Podbočju: 
pohod »Po poti poplave od 
Levakove jame do Podbočja«

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj - broške iz filca

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
pripravimo nekaj za pod zob

• ob 10.00 v MT Raka: zdra-
va prehrana

• ob 13.00 v MC Krško: Gene-
rator festival - dnevni pro-
gram, ob 19.00: koncerti 

• ob 15.00 v Brezju pri Dov-
škem: 90-letnica Lovske 
družine Senovo

• ob 17.00 na Banovi doma-
čiji v Artičah: Artiški dnevi - 
delavnice, izdelava jesenskih 
aranžmajev

• ob 19.00 na terasi Posav-
skega muzeja Brežice: za-
ključek poletja s kvartetom 
Mascara

• ob 20.00 na gradu Sevni-
ca: koncert vokalne skupi-
ne Gallina

Nedelja, 17. 9.

• od 7.00 dalje na Banovi 
domačiji v Artičah: Artiški 
dnevi - tekmovanje v kuha-
nju golaža, ob 9.00: pohod 

po Artiški sadjarski poti, ob 
13.00: razglasitev rezulta-
tov tekmovanja v kuhanju 
golaža; ob 13.30: druženje 
s podelitvijo priznanj

• ob 10.00 pri OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
32. Kostanjeviški tek

• ob 10.00 na Okroglicah: 
spominska slovesnost pad-
lim kurirjem, slavnostna go-
vornica Tanja Fajon

• ob 19.00 na dvorišču gra-
du Brežice: slavnostni glas-
beno-instrumentalni kon-
cert MePZ Viva Brežice »Vse 
teče« ob 25. obletnici zbora

Torek, 19. 9.

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: gledališka predsta-
va »Pesnikova žena prihaja«

Sreda, 20. 9.

• od 9.00 do 17.00 na LU Kr-
ško: informativni dan za vpis 
v programe za starejše

• ob 10.00 izpred TIC Čatež 
ob Savi: voden pohod na 
Sveti Vid

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: gostovanje raz-
stave »Ars longa, Vita Brevis 
/ akvareli Alenke Gerlovič 
(1919-2010) iz donacije Po-
savskemu muzeju Brežice«

• ob 18.00 v knjižnici na Se-
novem: predstavitev knjige 
Patricije Škoberne »Prep-
roste resnice o otrocih«

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Vodnikov lite-
rarni večer - »Svetlikanje v 
mraku«, predstavitev pisa-
teljice, pesnice, teozofinje in 
svetovne popotnice Alme M. 
Karlin

• ob 19.00 v lapidariju Gale-
rije Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: otvoritev raz-
stave Klare Sax »Carl Andre, 
Billy in Ethel«

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

Četrtek, 21. 9.

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: filmsko-pe-
sniški večer »Molitev mojih 
misli«

• ob 18.00 v dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
Lahkih nog naokrog po Al-
baniji in Kosovu (potopisno 
predavanje)

• ob 18.00 v MC Krško: 
predstavitev mladinske iz-
menjave na Finskem

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje Po-
savskih muzejskih vitrin 
»Zbogom! Mrliške šege v 
Posavju« in »Dobe pri Kosta-
njevici - grobišče iz pozne 
bronaste dobe«

Petek, 22. 9.

• ob 9.00 v MC Krško: usposa-
bljanje »Mladinsko delo: kaj, 
zakaj, kako?«

Sobota, 23. 9.

• od 8.00 dalje na Trgu Mati-
je Gubca v Krškem: festival 

kam v posavju
športa »Športofešta« (več na 
str. 15)

• od 8.00 do 19.00 izpred 
Posavskega muzeja Breži-
ce: ekskurzija po gradovih 
Posavja

• ob 9.00 v igralnici in parku 
MC Brežice: sobotni živ žav

• od 10.00 do 12.00 v MC 
Brežice: sklop glasbeno-
-ritmičnih delavnic s tolka-
li »Kaos v ritmu 1« (tudi 24. 
9.)

• od 10.30 do 12.00 na gradu 
Rajhenburg v Brestanici: de-
lavnica za otroke »Moja graj-
ska medalja«

• ob 14.30 v Krški vasi: 
Evropski teden športa - 
otvoritev obnovljenega igri-
šča, nogometne tekme in 
skupinska vadba društva 
PrejPotem Brežice

• ob 18.00 (otroci) in 19.00 
(starejši) v dvorani KS na Ča-
težu ob Savi: Evropski teden 
športa - delavnica qi-gong, 
rindo, samoobramba 

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: salsa party

Nedelja, 24. 9.

• ob 9.00 v MC Brežice: 
Evropski teden športa - Bo-
otCamp vadba - zahtevnej-
ša oblika (brezplačna ude-
ležba)

• od 10.00 do 13.00 na 
kegljišču ŠD Brežice: Evrop-
ski teden športa - dan odpr-
tih vrat Kegljaškega kluba 
Brežice

Ponedeljek, 25. 9.

• ob 7.30 pred športno dvora-
no Brežice: Evropski teden 
športa - jutranja telovadba 
»1000 gibov« za vse

• ob 9.00 v sejni sobi MC 
Brežice: predavanje VGC 
Posavje »Kaj moram vedeti 
pri dedovanju?«

• ob 9.00 v Mestni hiši Bre-
žice: obeležitev svetovne-
ga dneva turizma - ogled in 
brezplačno vodenje po bre-
žiških znamenitostih

• od 16.00 do 19.00 na atlet-
skem stadionu Brežice: 
Evropski teden športa - dan 
odprtih vrat AK Brežice

• od 18.00 do 20.00 v telo-
vadnici OŠ Globoko: Evrop-
ski teden športa - predstavi-
tev vadbe ju-jitsa za mladino 
od 11 do 18 let

Torek, 26. 9.

• ob 7.30 pred športno dvora-

no Brežice: Evropski teden 
športa - jutranja telovadba 
»1000 gibov« za vse

• od 9.00 do 16.00 pred 
Mestno hišo Brežice: obele-
žitev svetovnega dneva tu-
rizma - stojnice s predsta-
vitvijo lokalnih turističnih 
društev in delavnicami za 
otroke (tudi 27. 9.)

• od 15.30 do 16.30 v telo-
vadnici OŠ Brežice: Evropski 
teden športa - predstavitev 
programa vadbe »Yuki - ka-
rate za otroke«; od 17.30 
do 19.00: predstavitev vad-
be ju-jitsa za dečke in dekli-
ce od 5 do 10 let

• od 16.00 do 19.00 na atlet-
skem stadionu Brežice: 
Evropski teden športa - dan 
odprtih vrat AK Brežice; od 
16.00 do 18.00: test hoje 
na 2 km, meritve sladkorja 
in krvnega tlaka

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: zaključek projek-
ta »Kdor bere, je car!«

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
ustvarjalnica »Dva učitelja - 
dve obletnici«

Sreda, 27. 9.

• ob 7.30 pred športno dvora-
no Brežice: Evropski teden 
športa - jutranja telovadba 
»1000 gibov« za vse

• ob 13.00 v OŠ Podbočje: od-
prtje prenovljene etnološke 
razstave

• od 16.00 do 19.00 na atlet-
skem stadionu Brežice: 
Evropski teden športa - dan 
odprtih vrat AK Brežice

• ob 16.00 na dvorišču OŠ 
Brežice: Evropski teden 
športa - predstavitev dejav-
nosti Orientacijskega kluba 
Brežice, orientacija po kar-
ti mesta Brežice

• od 18.00 do 20.00 v telo-
vadnici OŠ Globoko: Evrop-
ski teden športa - predstavi-
tev vadbe ju-jitsa za mladino 
od 11 do 18 let

• od 19.00 do 20.00 v OŠ Ve-
lika Dolina: Evropski teden 
športa - BootCamp vadba 
- lažja oblika (brezplačna 
udeležba)

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: potopis »Gambija, med-
narodni poletni tabor«

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

Marina Mårtensson 
Quartet

koncert iz cikla ARSonica 2017

sobota, 30. 9., ob 20. uri
Klub KDK

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

KRŠKO - Še nekaj dni bo v krškem Kulturnem domu pote-
kal vpis 27. abonmajske sezone, sestavljene iz novejših gle-
daliških predstav, ki so bile v minulem ali celo letošnjem 
letu premierno uprizorjene v matičnih gledališčih, nekate-
re med njimi pa tudi že nagrajene. 

Kot denimo groteska Ljudski demokratični cirkus Sakešvili (SNG 
Drama), ki prihaja na krški oder z nagrado Slavka Gruma za leto 
2016 ali pa v marcu letos premierno uprizorjena Beraška opera 
novogoriškega gledališča, ki bo izvedel v novi abonmajski sezoni 
na krškem odru tudi bizarno opereto Peter Kušter. Veliko užitka 
ljubiteljem gledališča bo v sklopu Zelenega in Modrega abonma-
ja nudilo po šest predstav, poleg že navedenih jima je skupna 
predstava še glasbena komedija o operni divi brez posluha Glo-
rious! (SNG Maribor), medtem ko se po dve odrski deli razliku-
jeta, in sicer bosta v sklopu zelenega uprizorjeni komediji (Total-
no)Katastrofalna večerja (Gledališče Koper) in Žalujoča družina 
(SLG Celje in PG Kranj), v modrem pa drami Brezmadežna (SNG 
Maribor) in Stenica (PG Kranj in MG Ptuj). Prav tako šest pred-
stav sestavlja Rumeni abonma, ki je namenjen najmlajšim obi-
skovalcem gledališča, od tega bosta dve plesno-glasbeno-gle-
dališki predstavi, ostale pa igrane. Žiga Kump, koordinator in 
organizator kulturnih programov, je še povedal, da si z izborom 
predstav in spremljevalnim programom, to je v lanskem letu uve-
denimi pogovori z ustvarjalci po odigrani predstavi, ki so med 
obiskovalci naleteli na zelo pozitiven in dober odziv, prizadevajo 
še krepiti in razvijati kakovostno gledališko kulturo v okolju, ob 
že navedenih in utečenih abonmajih pa so kot novost v letošnjem 
letu uvedli tudi glasbeni abonma ARSonica, sestavljen iz desetih 
žanrsko raznolikih koncertov in glasbeno-scenskih uprizoritev, 
letošnjo jesen pa se bodo v sklopu njega odvili še štirje koncer-
ti. Cene abonmaja so dostopne, saj ga sofinancira Občina Krško.

Sicer si je v Kulturnem domu Krško in njegovih štirih enotah - 
Mestni muzej, Galerija, Mencingerjeva hiša in Grad Rajhenburg 
- v prvih šestih mesecih letošnjega leta ogledalo predstave ali se 
udeležilo drugih prireditev že prek 40.100 obiskovalcev.  Direk-
torica Darja Planinc je povedala, da so letos organizirali skup-
no že več kot 500 dogodkov, pri čemer so bile najbolj obiskane 
prireditve v osrednji enoti, to je v kulturnem domu, v katerem 
so v letošnjem letu dopolnili 40 let delovanja. V hramu kultu-
re so na dobrih 300 prireditvah zabeležili 26.435 obiskovalcev, 
kar je 14 % več kot v istem obdobju lani. 13.700 obiskovalcev se 
je udeležilo prireditev v ostalih enotah, v katerih si, kakor je iz-
postavila dr. Helena Rožman, vodja muzejskih enot, prizadeva-
jo ne le prezentirati dediščino mesta in občine, temveč tudi raz-
vijati medinstitucionalno sodelovanje, skozi osnovno poslanstvo 
muzejskega dela pa hkrati raziskovati dediščino, jo evidentira-
ti in ustrezno varovati. 
 Bojana Mavsar

KD Krško na pragu 27. abonmaja

Žiga Kump, Darja Planinc in Helena Rožman

KRŠKO - Poletje se je poslovilo in člani pevskega društva Naša 
pesem so svojim zvestim poslušalcem pripravili letni koncert z 
naslovom »Poletju v slovo«. Medtem ko so se v mirno nedeljsko 

popoldne prikradle nežne kaplje dežja, so v Dvorani v parku sta-
rega mesta Krško odmevali čudoviti glasovi Anje Žabkar, Želj-
ke Smičibrada, Tamare Kos, Jerneja in Marka Železnika ob 
spremljavi Nike Tkalec in Mihe Koretiča. Z vezno besedo je 
popestrila program Mirjana Marinčič. Poslušalci so uživali ob 
pestrem izboru pesmi, ki so opevale poletje in naznanjale jesen.
 M. Ž., foto: T. U.

Poletju v slovo

Nastopajoči na koncertu
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Ivanu Oštirju, Jamnica 2, 

1370 Logatec. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

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

Predlog tega tedna za glasovanje:
Navihani muzikanti - Skrita sreča

 Kupon št. 380
Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 16. 9. 2017, ob 17. uri

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

1. nagrada: sončna očala Superdry
2. nagrada: darilni bon v vrednosti 20 €
3. nagrada: trdi etui, krpica in tekočina za čiščenje

Geslo križanke pošljite do četrtka, 21. septembra, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

OPTIKA RIMC 
RIMC D.O.O., POT NA POLŠCO 75, 8270 KRŠKO

Geslo 17/2017 številke: 

NAZAJ V ŠOLO S TRGOVINO PRVA LIGA
Nagrade, ki jih podarja ŠPORTNA TRGOVINA PRVA LIGA 
DOBOVA IN BREŽICE, prejmejo:

1. nagrada:  Adidas športna torba; 
 Stanislav Mak, Dolenji Boštanj 
2. nagrada:  Adidas športna vrečka za telovadno opremo 
 ali za copate, Blaž Sotošek, Veliki Dol
3. nagrada:  Adidas športni bidon; Marija Štos, Gregovce

IZBERI
NOVA OČALA

 ZA LEPŠI 
POGLED NA SVETKRŠKO: 07/4921536

BREŽICE: 07/4990780

KRŠKO - V organizaciji Valvasorjeve knjižnice Krško, JSKD 
OI Krško, KS mesta Krško in založbe Beletrina iz Ljubljane 
je 22. avgusta potekal še zadnji Poletni večer v parku pred 
Valvasorjevo knjižnico v Krškem. 

V Krškem so dan pred začetkom pesniškega festivala Dnevi po-
ezije in vina gostovali Franca Mancinelli iz Italije, Pura López 
Colomé iz Mehike in Haydar Ergülen iz Turčije, prevode njiho-
vih pesmi so brali Katja Puntar, Nina Rezman in Tilen Abram, 
večer pa je povezovala Špela Pavlič.  
Franca Mancinelli je avtorica dveh pesniških zbirk: Mala kruna 
(2007) in Pasta madre (2013). Njena poezija je vključena v več 
pesniških antologij. Kot kritičarka objavlja v reviji Poesia in tudi 
v drugih literarnih revijah. Je urednica literarne revije Smerilli-
ana, zbornika za poezijo Argo – annuario di poesia ter literarne-
ga bloga in založniškega projekta »Interno Poesia«. Njene pesmi 
so prevedene v španski, angleški, slovenski, arabski in kitajski 
jezik. Trenutno se ukvarja s svojo knjigo kratke proze Lažni žepi 
(Tasche finte) in sodeluje pri umetniškem projektu z umetnikom 
Sebastianom Guerrero.

Pura López Colomé je diplomirala iz hispanske, mehiške in latin-
skoameriške literature na Svobodni državni univerzi v Mehiki. 
Od leta 1980 redno objavlja literarne kritike s področja poezije 
in proze ter prevodne kritike. Za svojo poezijo je prejela več na-
cionalnih in mednarodnih literarnih nagrad, poleg tega pa leta 
1992 še nacionalno prevajalsko nagrado. Njene pesmi so bile 
prevedene v angleščino, francoščino, nemščino in nizozemšči-
no in vključene v več antologijskih izborov. Do sedaj je izdala de-
vet pesniških zbirk v Mehiki, ZDA in na Nizozemskem, nazadnje 
zbirko Via Corporis leta 2016. Živi v Cuernavaci.
Haydar Ergülen je eden najpomembnejših pesnikov sodobne tur-
ške književnosti. Diplomiral je iz sociologije na univerzi v Anka-
ri. Poleg poezije piše tudi eseje. Je avtor mnogih pesniških zbirk 
in prejemnik številnih literarnih nagrad.  
Večer sta z glasbo obogatila pevka Irena Hribar in Uroš Pola-
nec na harmoniki. Druženje se je nadaljevalo ob sladkih dobro-
tah Aktiva kmečkih žena Sremič in ob dobri kapljici Vinske kleti 
Resnik, ki je bila vinar letošnjih poletnih večerov. 
 V. Planinc, foto: Sv. Mavsar

Poezija, glasba in vino za 
zaključek poletja v parku

Sodelujoči pesniki in bralci poezije

Pevka Irena Hribar in harmonikar Uroš Polanec
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Anja Avguštin, Gorenja vas 

pri Leskovcu – deklico,
• Barbara Guzej, Roginska 

Gorca – dečka,
• Anja Baškovč, Žejno – 

dečka,
• Miroslava Pelechačova, 

Krško – dečka.

rojstva

poroke

• Jernej Kovačič in Vesna 
Novak, oba iz Dolenjega 
Boštanja,

• Jure Svažič in Tatjana 
Božič, oba iz Sevnice,

• Črt Zorič in Špela Zalokar, 
oba iz Blatnega,   

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

moja poroka

Melania Stipič z Malega Obreža in Marko Kod-
rič iz Velikega Podloga, 27. maj 2017, Veliki Podlog  
(foto: FD-Photography)

RAVNO PRI RAKI - Konec junija so 
na Ravnem pri Raki predsednik 
sveta KS Raka, predsednica Krajev-
nega odbora RK Raka in predstav-
nica raškega Društva upokojen-
cev obiskali tamkajšnjo krajanko 
Ano Vrček, ki je dopolnila devet 
desetletij. V domačih krajih je Ana 
Vrček poznana kot prijazna krajan-
ka, dobra in skrbna kmetovalka, ki 
je ob delu na kmetiji dolga leta svo-

je pridelke prodajala na novomeški tržnici. Še danes bistra, čila 
in prijetna sogovornica živi s hčerko in vnukinjo.
 Vir in foto: Marija Vrhovšek

SPODNJI STARI GRAD - V začetku septembra je 90. vrtnico v svoj 
življenjski šopek dodala Rozalija Zupančič iz Spodnjega Starega 
Grada. Hvaležna za obisk in cvetje predstavnikom sovaščanov – 
krajanov KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna jih je sprejela na 
svojem domu. Veselje in čast zaželeti ji srečo in izročiti šopek sta 
imela predstavnik naselja Damjan Lapuh in predsednik sveta 
KS Andreas Repše, veselje pred družinskim praznovanjem pa ji 
je delala tudi pravnukinja Eva. Gospe Rozaliji želimo zdravja, ve-
liko smeha, toplih objemov najbližjih in optimizma. Naj dodamo 
še, da nam je vaša pohodniška volja vsem za vzgled.
 Vir: KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna

Devet desetletij Ane Vrček

Slavljenka Ana Vrček

90 let Rozalije Zupančič

Slavljenka s pravnukinjo in obiskovalcema

RUGVICA - KD Godba Blanški vinogradniki 
in Folklorna skupina Blaž Jurko z Razbor-
ja pod Lisco (na fotografiji) so se v letošnjih 
prvih septembrskih dneh skupaj udeleži-
li 5. mednarodnega festivala »Dani Rugvi-
ce« na Hrvaškem. Na festivalu, ki je name-
njen predvsem srečanju folklornih skupin, 
so navdušili, še posebej bučen aplavz pa so 
prejeli za ples ob zaigrani Avsenikovi sklad-
bi Na Golici. I. J., foto: J. T.

ob 19.00 uri TEKMA V KOŠARKI med mladimi in starimi
krajani KS Artiče na igrišču OŠ Artiče (info. 031 770 901)

ob 17.00 uri DELAVNICE na temo izdelava jesenskih 
aranžmajev na Banovi domačiji ( info. 040 742 066)

 
ob 7.00 uri začetek TEKMOVANJE V KUHANJU GOLAŽA

na Banovi domačiji (info. 031 770 901)
ob 9.00 uri POHOD PO ARTIŠKI SADJARSKI POTI 

 začetek pred Banovo domačijo (pohodnina - odrasli 8 €,
 otroci 4 €, info. 041 288 792)

ob 12.30 uri POGOSTITEV POHODNIKOV na Banovi domačiji
ob 13.00 uri RAZGLASITEV REZULTATOV 

tekmovanja v kuhanju golaža
ob 13.30 uri PRIJETNO DRUŽENJE s podelitvijo

priznanj na Banovi domačiji

2
0
1
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Pokrovitelji:

V primeru slabega vremena prireditev odpade in se ne prestavi.

PETEK, 15. 9. 2017

SOBOTA, 16. 9. 2017

NEDELJA 17. 9. 2017

Organizator:

Potem ko je Erno, roj. Kumar, 
po rodu iz Šempasa pri Novi 
Gorici, pot pripeljala v Bre-
stanico, saj je bila za paznico 
leta 1948 napotena v Ženski 
politični zapor na gradu Raj-
henburg, je tam v istem letu 
spoznala bodočega moža Sil-
vana Mozerja. »Imela sem 
čudovitega moža! Bila je lju-
bezen na prvi pogled, ki je tra-
jala vse do njegove smrti leta 
1997,« nam je zaupala.  V za-
konu sta se jima rodila hči Sil-
vana in sin Andrej, družina pa 
je najprej prebivala v hiši pri 
brestaniškem gradu, na kate-
rem je Erna do začetka 50. let 
prejšnjega stoletja vodila tam-
kajšnji bife, zatem je prevze-
la vodenje Preskrbinega bife-
ja na Vidmu in v začetku 70. 
let vodenje gostinskega obra-
ta Pod lipo v Brestanici, kjer je 
delala še nekaj let do upokoji-
tve. Z možem sta bila družbe-
no in društveno vpeta v živ-
ljenje v kraju, med drugim sta 
bila člana moške in ženske od-
bojkarske ekipe TVD Partizan 
Brestanica in amaterska igral-
ca dramske sekcija Kulturnega 
društva Svoboda Brestanica. In 
tudi danes ne mine predstava 
brestaniških gledališčnikov, ki 
se je ne bi Erna ogledala, saj 

90-letni jubilej Erne Mozer
KRŠKO - 28. avgusta je 90 let dopolnila Erna Mozer iz Krškega. Nekaj dni pred tem je slavljenka jubilej obe-
ležila v krogu svojih najbližjih, prav na dan rojstnega dne pa v družbi etažnih sostanovalk v oskrbovanih 
najemnih stanovanjih na Sp. Griču. Slavju se je pridružila tudi številčna zasedba predstavnic Društva upo-
kojencev Brestanica. 

so Brestaničani in kraj, pravi, 
pridobili njeno ljubezen, četu-
di sta se z možem kasneje pre-
selila v Krško. 

Po smrti moža se je Erna leta 
2011 preselila v eno izmed 
stanovanj v tedaj novozgra-
jena najemna stanovanja za 
starejše na Spodnjem Gri-
ču v Krškem, saj je menila, da 
zgolj zase in obiske otrok, šti-
rih vnukov, treh pravnukov in 
pravnukinje, četudi zanje še 
vsakodnevno pripravlja kosila, 
ne potrebuje več toliko prosto-
ra, poleg tega se objekt nahaja 
v neposredni bližini stanovanj-

ske soseske, v kateri prebiva 
tudi hči Silvana. Rada se dru-
ži s sostanovalkami, pogosto 
obišče kolegice, ki so nastanje-
ne v Domu starejših občanov, 
je domala redna obiskovalka 
kulturnih in drugih prireditev 
v Krškem in Brestanici, aktiv-
na članica Združenja borcev 
za vrednote NOB Krško ter 
Občinske organizacije Rdeče-
ga križa Krško-desni breg. Vse 
od leta 1957 je tudi organiza-
torka letnih srečanj generaci-
je iz brestaniško-senovske ko-
tline, rojene leta 1927. Vse do 
oktobra lani je še vozila avto, 
sedaj pa odgovorno pravi, da 

spričo nepredvidljivih zdra-
vstvenih sprememb, ki jih 
prinesejo leta, ne želi poten-
cialno ogroziti nobenega živ-
ljenja. Nekdanji sodelavki, ki 
sta se prav tako pridružili Er-
ninem praznovanju, sta pove-
dali, da v času službovanja na 
različnih delovnih mestih bolj-
še šefice, kot je bila Erna, nis-
ta imeli, sostanovalke v oskr-
bovanih stanovanjih pa, da je 
Erna edina prava dama v hiši, 
ki se, čeprav se spravi za štedil-
nik, dnevno uredi, obleče, nali-
či in okiti od glave do pet, po-
leg tega jo odlikuje prijaznost, 
duhovitost, neuničljiv optimi-
zem in nalezljiva dobra volja.

In še mnogo takšnih let ji že-
limo tudi v uredništvu Posa-
vskega obzornika!

 Bojana Mavsar

Slavljenka Erna (spredaj na sredini) v družbi sostanovalk, 
nekdanjih sodelavk in članic DU Brestanica

• Matej Žerjav iz Spodnje 
Pohance in Sandra Volč iz 
Dednje vasi,

• Ivica Stunković in Andreja 
Sodič, oba z Velikega 
Obreža,

• Mihael Orlač iz Repišča 
in Janja Kobe z Dolnje 
Prekope,

• Robert Medvešek iz 
Krškega in Samanta Kavčič 
z Zdol,

• Igor Žuravlev iz Krškega in 
Irena Kus iz Celja,

• Iztok Ostrelič in Manja 
Bučar, oba iz Zgornjega 
Obreža,

• Alan Končar iz Šmarjete 
in Jerica Kuhar iz 
Kostanjevice na Krki,

• Mitja Kožar s Pristave ob 
Krki in Tanja Jamnik iz 
Bušeče vasi.

ČESTITAMO

BREŽICE - Tradicionalno srečanje brežiških izgnancev, ki so 
v tem letu dopolnili 85 let, je kot vsako leto doslej potekalo v 
prijetnem vzdušju. Osmim 85-letnikom so se pridružili tudi 
člani upravnega odbora DI Brežice s predsednico Emilijo Der-
žanič, ki vedno poskrbi tudi za skromne pozornosti za vse, ki 
se lahko odzovejo povabilu. V. P.



Posavski obzornik - leto XXI, številka 19, četrtek, 14. 9. 201720 OBVESTILA, POSAVSKA PANORAMA

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO
SKLADIŠČNIKA M/Ž

Pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta so:

• končana V. stopnja lesne ali druge tehnične smeri,
• znanje računalništva,
• opravljen tečaj za viličarista
• usposobljenost za delo z ljudmi,
• zaželene 12 mesečne predhodne delovne izkušnje.

Delo se bo odvijalo v dveh izmenah. Delovno razmerje bomo 
z izbranim kandidatom sklenili za določen čas, z možnostjo 
zaposlitve za nedoločen  čas.

Vsi zainteresirani kandidati(ke) naj svojo vlogo z dokazili o 
izpolnjevanju pogojev za zasedbo naslovijo na Podgorje d.o.o. 
Šentjernej, Trubarjeva cesta 24 8310 Šentjernej, s pripisom za 
kadrovsko splošni sektor, v roku petih delovnih dni po objavi 
razpisa.

Regionalna razvojna agencija Posavje vabi vlagatelje, da na 
podlagi objavljenega 

Javnega razpisa za garancije bančnim kreditom 
za mikro, mala in srednja podjetja v okviru 
regijske garancijske sheme v Posavski regiji

oddajo vlogo za pridobitev garancije za bančne kredite.

Sodelujoče banke: NLB d.d., Delavska hranilnica d.d., 
Banka Sparkasse d.d., Primorska hranilnica Vipava d.d. in 
Nova KBM d.d.

KREDITNI POGOJI:

 - upravičeni stroški: materialne in nematerialne  
investicije ter obratna sredstva 

 - najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 
EUR. Upravičeni stroški za obratna sredstva so lahko do 
100 %, vendar največ 200.000 EUR

 - obrestna mera od 1,85 % do 2,13 % + 6 m EURIBOR 
(odvisno od sodelujoče banke)

 - doba vračanja do 8 let, vendar največ do 15.5.2025
 - možen moratorij 6 – 12 mesecev
 - garancija RGS v višini 50 - 80 % odobrenega bančnega 

kredita
 - črpanje kredita je namensko, v roku 3 mesecev od 

sklenitve kreditne pogodbe

RAZPIS JE ODPRT DO PORABE SREDSTEV OZ. NAJPOZNEJE 
DO 15. 5. 2018

Za vse dodatne informacije:

 - osebno: na sedežu RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško
 - telefon: 07 488 10 44 – Danica Kramžar
 - e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si 

NEK
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija

  RAZPISUJE
3  KADROVSKE ŠTIPENDIJE

 
za študente magistrskega študija (2. stopnje)
◦ strojništva,
◦ elektrotehnike in 
◦ fizike. 

Kandidati naj pošljejo prošnje izključno 
po pošti do 5. 10. 2017 na naslov:

Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., 
Vrbina 12, 8270 Krško.

 
Prošnje naj imajo v prilogi naslednja 
potrdila o:
◦ zaključenem študiju na 1. stopnji,
◦ vpisu na 2. stopnjo,
◦ opravljenih izpitih/obveznostih na 
 2. stopnji.

OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST:

POMOŽNI DELAVEC NA SORTIRANJU SUROVIN; 
M/Ž – 5 ZAPOSLITEV

Opis dela: kandidati bodo zadolženi za ročno ločevanje odpadnih 
surovin ter čiščenje transportnih trakov.

Pogoji dela: delo za tekočim trakom, delo poteka v 2 izmenah, 
dopoldanski in popoldanski, po potrebi v prerazporejenem 
delovnem času, obremenjenost zgornjih in spodnjih okončin, 
občasno delo na višini ter prenašanje in dvigovanje težjih 
bremen. 

Od kandidatov pričakujemo: končano osnovnošolsko 
izobraževanje oziroma pridobljeno NPK, zmožnost občasnega 
dela na višini ter prenašanja in dvigovanja težjih bremen, 
komunikativnost, delavnost, osebno pozitivno naravnanost ter 
sposobnost timskega dela.

Kandidatom nudimo: delo s polnim delovnim časom, zaposlitev 
za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

STROJNIK - VZDRŽEVALEC;  M/Ž – 2 ZAPOSLITVI

Opis dela: kandidat bo zadolžen za delo s stroji ter za izvajanje 
tekočih in nujnih vzdrževalnih del strojne mehanizacije na 
področju ravnanja z odpadnimi surovinami. 

Pogoji dela: delo poteka v 3 izmenah, po potrebi nadurno 
delo, občasno delo na višini ter prenašanje in dvigovanje težjih 
bremen. 

Od kandidatov pričakujemo: končano poklicno izobraževanje 
tehnične smeri, izkušnje s področja vzdrževanja, opravljeno 
usposabljanje za delo s TGM in viličarjem, opravljen vozniški 
izpit B kategorije, samostojnost, komunikativnost, delavnost, 
osebno pozitivno naravnanost, sposobnost timskega dela.

Kandidatom nudimo: opravljanje dela s polnim delovnim 
časom, zaposlitev za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim 
delom, stimulativno plačilo.

Rok za prijavo na delovno mesto je do 22. 9. 2017. 

Kandidati lahko oddajo vlogo za prosta dela na e-naslov: kostak@
kostak.si ali pošljejo na naslov KOSTAK d. d., Leskovška cesta 2 
a, 8270 Krško. K vlogi morajo kandidati priložiti tudi dokazila o 
izpolnjevanju razpisnih pogojev.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: 
Martina Kukovičič, 07 48 17 203, martina.kukovicic@kostak.si

Kar 51 udeležencev se je od-
ločilo julijske dni preživeti v 
prelepi naravi z vzponi med 
sivobele skale naših Julijcev 
in Karavank. Največ družin 
je bilo iz sevniškega društva, 
pestrost pa sta dodali druži-
ni s Ptuja in iz Celja. Tako je: 
dober glas seže v deveto vas! 
In kot je danes pojem družine 
malce drugačen kot v preteklo-

BRESTANICA - Znana kostumografinja iz Brestanice mag. 
Ina Čebular je izdelala okoli 60 kostumov za muzikal Vero-
nika Deseniška, ki ga je celjska gledališka zasedba od lan-
skega poletja uprizorila že 19-krat, ogledalo pa si ga je več 
kot 15 tisoč obiskovalcev.

»Kostumi za muzikal Vero-
nika Deseniška imajo močan 
pridih srednjeveškega časa, 
a se zgodovinske avtentič-
nosti ne držijo v celoti. Zgo-
dovinski čas se tako sicer za-
čuti, a so kostumi oblikovani 
tako, da se zgodovinska av-
tentičnost umakne tam, kjer 
smo dali prednost sporočil-
nosti. Na primer: oče Her-

man nosi plašč, ki je sodobnega/modernega kroja, njegov sin 
Friderik pa plašč, ki je srednjeveškega kroja, s tem smo Herma-
na predstavili kot naprednega vladarja; Elizabeta sicer pride v 
plašču srednjeveškega kroja, ga kmalu odloži in ostane v rdeči 
obleki s korzetom, ki pa ga tudi tekom predstave odloži in osta-
ne v mehko padajoči, sodobno zasnovani rdeči obleki,« pravi Če-
bularjeva, ki smo jo v našem časopisu podrobneje predstavili 
decembra 2015. Kostume je oblikovala (zasnovala kostumogra-
fijo) in v veliki večini tudi izdelala sama, kar je bil precejšen za-
logaj, pri šivanju ji je pomagala še sodelavka Dragana Kranjec. 
Med 44 nastopajočimi je v vlogi Veronike, v alternaciji z Evo Čer-
ne (na fotografiji), tudi Brežičanka Biba Novak. Spektakel bo na 
Starem gradu Celje spet na ogled naslednje poletje.
  P. P., foto: Rok Deželak

Cicitabor PD Lisca Sevnica 
SLATNA - Konec julija se je na Slatni pod Poncami, ki je 2 km oddaljena od Rateč in leži sredi gozda na nad-
morski višini 1.023 metrov v bližini planiških skakalnic, odvijal 20. cicitabor Planinskega društva Lisca 
Sevnica, ki ima od leta 2002 v najemu Planinsko zavetišče Slatna.

sti, tako tudi družine niso bile 
samo iz staršev in otrok, am-
pak so prišli tudi stari starši z 
vnuki. Tako smo videli, kako 
stopata z roko v roki najmlaj-
ši - triletni vnuk, in najstarejši, 
62-letni dedek. 

Planinske ture so bile prila-
gojene dvema zahtevnostni-
ma skupinama: najmlajši so 

hodili uro in pol do dve uri in 
pol v eno smer, starejši so ho-
dili do pet ur v eno smer. Naj-
mlajši so iskali markacije, razi-
skovali žive (krave, mravlje) in 
nežive živali (na poti na Tru-
pijevo Poldne je namreč straš-
no smrt storil krt in mravlje so 
si privoščile gostijo), se veseli-
li kakšne rdeče jagode, klepe-
tali o računalniških igricah in 
preskočili potočke, ki jih je dan 
prej ustvaril dež. Kakšen padec 
ali na ta zadnjo ali na nos in to-
lažba z bonboni sta popestri-
la pot. Starejši so imeli svoje 
izzive in svoje pogovore. Obe 
skupini sta bili presrečni ob 
vrnitvi v zavetišče, saj je po 
opravljeni turi polno srce, za 
polne želodčke pa je poskrbe-
la najboljša kuharica Marička 
(Marija Šutar). Ture sta prip-
ravila vodnika Jože Lekše in 
Mojč Rupar, ki sta tabor tudi 
vodila. 

Spanje je bilo malce proble-
matično, saj je zvečer v sobi z 
20 različno starimi ljudmi tež-
ko zaspati, še veliko teže pa je 
ob jutrih, ko bi naši ’mladiči’ 
še kako radi nadaljevali s slad-
kim spancem. Toda bujenje s 

pokrovko in kuhalnico je bilo 
neusmiljeno in še tak zaspa-
nec je moral pogledati v beli 
dan. Spanje v sobah ali v šoto-
rih – tudi to je bila stvar izbi-
re. In v obeh primerih je bilo 
možno preseljevanje k prijate-
lju. Lepo je bilo videti otroke 
različnih starosti, kako so ig-
rali enko ali še raje računalni-
ško igrico, brali knjige, brcali 
žoge, nalagali smrekove iglice 
na tovornjak. Najmlajši so sre-
dnješolcem pomagali prinesti 
vejevje, da je zvečer zaplapolal  
taborni ogenj in je zadišalo po 
pečenih hrenovkah. Naloge de-
žurnega so bile ’ta malim’ za-
kon. Malo so se začudili, kako 
to, da hrano deli kuharica, ko 
jo vendar v vrtcu delijo sami. 
Tudi vloga šefa je pomembna, 
saj je šefova beseda pomemb-
nejša od starševskega prigo-
varjanja. Dež je odlična prilož-
nost za igranje v sobah, ogled 
risank v telovadnici, nabiranje 
gob. Jože pa je celo med pos-
teljami speljal vrvno ograjo, 
da smo izvedli malo planin-
sko šolo. Zaključujemo z mis-
lijo: cicitabor je pravo doživet-
je za vse generacije! 
 J. Slukan, foto: J. Lekše

Skupinska fotografija pred odhodom domov (15 udeležencev 
tabora zaradi predčasnega odhoda manjka)

Čebularjeva izdelala kostume za 
Veroniko Deseniško
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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 sez-
nanite 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 živ-
ljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno.

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

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

zahvale, spomin

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

prejeli smo

So ljudje, ki jim je preprosto treba reči hvala. V času velike dru-
žinske preizkušnje in boja, ko je bilo v ospredju le eno vprašanje, 
ali bomo zmogli, smo imeli ob sebi ljudi, ki so nam pomagali, da 
smo. Po sedmih mesecih navajanja na nov način življenja, prila-
gajanja in učenja se želim Vid Zupančič z družino v prvi vrsti zah-
valiti kirurgu SB Brežice gospodu Matjažu Poharju, ki mi je reše-
val življenje in z vso težo bremena poskrbel, da sem lahko fizično 
stopil na novo pot. Skupaj z ostalimi zdravniki in medicinskimi 
sestrami so poskrbeli, da so bile težke stvari malo manj težke, 
da smo videli upanje in da so nam s prijaznimi besedami in ge-
stami vlivali moč, da je treba naprej. Po vsakem težkem obdob-
ju se naučiš še bolj ceniti vsak trenutek življenja in biti hvaležen 
za vse. Zato še enkrat celotnemu osebju bolnišnice izrekam ne-
izmeren HVALA in želim vsem skupaj vse dobro tako na poslov-
nih kot tudi na osebnih poteh. 

 Vid Zupančič z družino z Rake

Zahvala osebju Splošne 
bolnišnice Brežice

 
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. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

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.

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. 

Stojim. Mimo pride gospa, tujegovoreča, s fotoaparatom. Lep po-
snetek je odnesla iz Brežic. Stojim namreč pred upravno enoto. Bli-
zu je TIC (za neznalce Turistično informativni center). Še bliže je 
bankomat ene mnogih slovenskih bank v tuji lasti. In UE, seveda.
Gospa turistka, ena iz skupine, je pofotkala, kaj drugega, ogromen 
cvetlični lonec, v katerem je bila že pred meseci zapisana smrti 
neka rastlina. Ob truplu rastline je v loncu polno ogorkov, pa pa-
pirčkov, pa še kaj od tega, komunalnega. Nisem se obrnila najprej 
na vas, časopis. Opozorila sem upravno delavko, opozorila nasled-
nji dan ženske v TIC-u, povprašala o lastništvu lonca bančnico, od 
vseh je ta odreagirala najbolj grobo, preprosto - najbolj nesramno.
OK. Lonec bo nekega dne odšel k lastniku. Ostala pa bo katastrofa 
na pločniku. Iz UE namreč nemalo njih prileti na - nos. Tako čudno 
speljan izhod iz stavbe na pločnik, nek povsem nepredvidljiv hrib-
ček iz zoprnih granitnih kock, to vse samo čaka, da se nekdo poš-
teno razbije in potem, potem ...
No, do tedaj lahko še enkrat preberete tisto o krajevnih tablah v KS 
Artiče, predvsem o tablah za vas Arnovo selo. Če je država ravnala 
natanko tako, kot smo ji predlagali in kot je v pismu meni potem 
tudi obljubila, torej so označbe na državni cesti proti Artičam zdaj 
pravilne, je označevalna norost na občinski cesti Pohanca - Arno-
vo selo še vedno v celoti tu. Del naše vasi "ni nikjer", Arnšek Rož-
manova hiša je pol "nikjer" in pol v Arnovem selu, nekdo je ukra-
del začetek Sp. Pohance in zdaj dva kola žalostno pričata, da tukaj 
(se pravi tam) nekaj ne štima … Ampak res ne štima.

 Ernestina Rožman, Arnovo selo

Lonec, turizem, pločnik 
in seveda table

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za obiske v zadnjemu letu njegovega življenja. 

Hvala tudi za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala 
gospodu župniku Mateju za obiske na domu ter lepo opravljen 
obred slovesa. Posebna zahvala govornikoma, gospe Biserki Čančer 
in tovarišu Stanetu Preskarju za ganljive besede slovesa. Hvala 
praporščakom ZZB NOB Brežice, konjeniškim društvom, vojnim 
invalidom, Društvu upokojencev Dobova-Kapele ter nosilcema 
zastave in križa. Iskrena hvala PGD Veliki Obrež in ZZB za vrednote 
NOB Brežice, častni straži in spremstvu s praporji. Zahvaljujemo se 
Konjeniškemu društvu Dobova, da so našega Pepčeta pospremili 
po konjarski tradiciji.

Globoka hvala vsem, ki ste nam pomagali, stali ob strani in našega 
dragega Pepčeta pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Ob izgubi našega dragega

PEPČETA
ZUPANČIČA

iz Dobove

JANEZ PLANINC
iz Krškega, Cesta krških žrtev 11.

Bratranec Marijan s sorodstvom 

Umrl je

Na njegovo željo je bil njegov pepel raztrosen 
na ljubljanskih Žalah. 

Spominjali se ga bomo z globokim spoštovanjem. 

SLAVKA HICTALER

SPOMIN

Vsi njeni, ki jo neizmerno pogrešamo

Hvala vsem, ki postojite pri njenem grobu, ji v spomin prižgete 
svečko in jo ohranjate v lepem spominu.

23. septembra bodo minila tri žalostna leta,
odkar nas je zapustila naša draga žena, 

mama, babica in prababica

s Senovega.

Je čas, ki daje, in je čas, ki vzame.
Pravijo, je čas, ki celi rane.

Je tudi čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

IVANA ZORKA

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, 
ki ste nam stali ob strani, nas tolažili in z nami sočustvovali.
Posebna zahvala gospodu Jožetu Lepšini za organizacijo pogreba in 
govor ob odprtem grobu, Lovski družini Dobova, lovskim tovarišem 
ostalih lovskih družin in praporščakom.
Hvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sela pri Dobovi, bivšim 
sodelavcem Term Čatež, bivšim sošolcem gostinske šole Novo 
mesto, Društvu invalidov Brežice, cvetličarni Tina, Anitinemu 
kolektivu restavracije Štefanič, Petrinim sodelavkam Tedi Betribes 
enota Brežice, Bojanovim sodelavcem Vulkanizerstva Furlan, 
Dobovskim rogistom, cerkvenim pevcem s Čateža, gospodu župniku 
Milanu Kšeli, gospodu Jožetu Petelincu, Robiju Petanu, Marjani in 
Tonetu Gerjeviču, Mihatu in Jožici Žibert, Jožici, Ivici, Sandri, Nataši 
in Gordani za vsestransko in nesebično pomoč.
Še enkrat hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od 
njega, mu darovali sveče in nam finančno pomagali ter z nami 
sočustvovali, pa vas v zahvali nismo posebej imenovali.

Žalujoči: žena Anita, hči Petra z Bojanom, 
brat Branko z ženo Marijo in ostalo sorodstvo

iz Sel pri Dobovi.

30. avgusta smo se na brežiškem pokopališču še zadnjikrat 
poslovili od našega dragega moža, atija, brata, tasta, svaka, botra 

dobrega prijatelja, soseda in znanca

Zaman oko te išče, 
kjer naše je dvorišče.

Sonce tvoj dom obseva, 
žarek išče tvoj obraz.

Dnevi žalostno minevajo, 
ker ti si šel od nas.

MARIJE JANKOVIČ

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame,
 tašče, babice, prababice, svakinje, 

dobre sosede in prijateljice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in svete maše.

Hvala osebju Splošne bolnišnice Brežice, gospodu župniku za 
lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar, pevcem za zapete 
pesmi, nosilcem križa in zastave, gospodoma za zaigrane melodije, 
govorniku za prebrani govor pri odprtem grobu ter vsem, ki 
vas nismo posebej imenovali, pa ste nam v teh težkih trenutkih 
neizmerno pomagali in stali ob strani.

Žalujoči: vsi njeni

z Malega Obreža 5

Tudi letos smo v juliju in v avgustu ob četrtkih izvajali asane joge 
v mestnem parku Krško. Naša jogijska skupina se imenuje Joga v 
vsakdanjem življenju. K vadbi je prihajalo 15 udeleženk iz celot-
ne krške občine, pridružil se nam je tudi en moški predstavnik. 
Vsi smo se radi udeleževali jogijskih vadb, kajti dobro se zaveda-
mo, da joga zelo koristi našemu zdravju. Ravno joga nas često re-
šuje iz življenjskih stisk in tudi uspešno obvaruje pred morebit-
nimi telesnimi poškodbami. Tako se telesno krepimo in duhovno 
osveščamo ter osebnostno rastemo. Naj zaključim z zahvalo naši 
odlični inštruktorici Majdi Šeler za njen čas in pozornost ter iz-
vedbo asan. Vsi, ki smo obiskovali vadbo joge v parku, smo skle-
nili, da se le-te drugo leto zopet udeležimo. V jeseni pa nadalju-
jemo s sistematično vadbo joge v prostorih Glasbene šole Krško 
ob torkih in četrtkih. V načrtu imamo osvežiti jogo s težjimi asa-
nami. Veseli bomo, če se nam pridružite!  Zora Pevec, Krško

Joga v mestnem parku Krško
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Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

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

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja Reisch (pomik naprej 
– nazaj, naletna zavora, no-
silnost 6 t), popolnoma brez-
hiben in zelo lep, in rotacij-
sko kosilnico BCS 405 Rotox 
(disk), staro 1 leto, kot novo. 
Cena po dogovoru ob ogledu. 
Tel.: 041 306 944

Prodam ječmen, oves in seno 
ter koruzo v zrnju iz koruznja-
ka. Prodam tudi voz za vprego 
konj ter dva komata z opremo. 
Tel.: 041 928 581

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam kvalitetno vino žame-
tna črnina (300 l), grozdje ža-
metne črnine in mošt. Okolica 
Sremiča. Tel.: 041 652 045

Ugodno prodam vino cviček, 
pridelan na Malkovcu pri Trž-
išču. Tel:. 041 463 254

Prodam belo in rdeče grozdje, 
večje količine. 
Tel.: 031 830 637

Prodam grozdje modre fran-
kinje in žametne črnine. Oko-
lica Krškega. Tel.: 041 549 680

Prodam kletarsko opremo 
(mlin za grozdje, inox cisterne 
itd.). Tel.: 031 774 508

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam cisterno za vino, 50 l. 
Tel.: 031 452 800

ŽIVALI

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, Ta-
dej Drofenik, s.p., Nezbiše 13, 
Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Krškopoljca, 110 kg, prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam prašiče od 20 kg in 
od 90 kg naprej za zakol ali na-
daljnjo rejo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 411 714

Prodam odojke od 20 kg nap-
rej, okolica Dobove. 
Tel.: 040 628 535

Prodam domače očiščene pi-
ščance. Cena 3,50 €/kg ali žive 
kilogramske. Tel.: 070 313 927

RAZNO

Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 
041 493 455, Marko Kranjec 
s.p., Rožno 15a, Brestanica

Izdelovanje in popravilo 
nagrobnih spomenikov, kle-
sanje črk, izdelava okenskih 
polic in pultov ter montaža. 
Tel.: 041 680 358, Kamnose-
štvo Arh Zvonko s.p., Selce 6, 
Leskovec

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

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

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

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

041 726 071

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

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.  

d.o.o.d.o.o.

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.
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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poletni popust  do -50% 
na vsa SONČNA OČALA
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 OKULISTIČNI PREGLEDI - tel. 07 499 22 33

as

Prodam Seat Cordobo GLX, le-
tnik 1995, registrirana, rdeče 
barve, vlečna kljuka. Ugodno. 
Tel.: 031 452 800

Prodam Toyoto Rav 4 1800, le-
tnik 2002, prvi lastnik, upoko-
jenec. Prevoženo samo 71.000 
km, v odličnem stanju. Cena 
3.500 €. Tel.: 051 452 016

Prodam skoraj nove zimske 
gume Kormoran (195-60-15), 
4 kom, prevožene samo 1.900 
km, cena 80 €. 
Tel.: 051 321 481

KMETIJSTVO

Prodam kmetijske stroje. 
Tel.: 041 439 288

Prodam kombinirko JCB 3-4 
WD, starejšo, delujočo; Tamič 
TYP 2001, kiper, vozen z B ka-
tegorijo; bager Gelmax, 1,5 t, 3 
žlice, brezhiben. 
Tel.: 031 345 250

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju, pakirano v vreče. 
Cena 0,20 €/kg. Kapele. 
Tel.: 041 601 691

NEPREMIČNINE
Prodam visoko pritlično hišo 
v Brežicah (E&T šola). Parce-
la 600 m2, tlorisna površina 84 
m2. Cena po dogovoru. EI izde-
lana. Tel.: 041 738 764

Prodam staro hišo z vso infra-
strukturo, zemlja 88 a, Kopriv-
nica. EI v izdelavi. 
Tel.: 041 845 464

AVTOMOBILIZEM

Prodam Audi A4 1.9 TDI, le-
tnik 2006, registriran, sive bar-
ve, zelo dobro ohranjen. Cena 
6.500 €. Tel.: 031 452 800

Prodamo/oddamo 
prostore, do 372,5 m2

2. nadstropje, 
Trdinova 1, Brežice

051 669 917

peter.grcar@sberbank.si
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040 287 597 Robert
www.nnrn.si

Kmetija, okolica Krškega 
(Kočno), ki zavzema 132.985,00 
m² zemljišča. Stanovanjska hiša 

v velikosti 200 m² je bila 
zgrajena leta 1992. 

Cena 87.000,00 €. EI v izdelavi.

- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

www.telsat.si  041/625-406 telsat.si@gmail.com

CPB 13, Brestanica

WWW.KAMNOSESTVO-GRAMA.SI

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, obveščamo vas, 

da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev 
v nedeljo, 1. oktobra, med 
8. in 11. uro (zadnja serija v 

letu 2017). Naprodaj bodo tudi 
enoletne rjave kokoši nesnice, 

vsak delavnik ob 17. uri 
pa dobite mlade rjave jarkice.
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Metrsko blago, šiviljska po-
pravila, unikatni izdelki iz 
blaga za dom in darila. Tr-
govina Atom Krško, d.o.o., 
Papirniška 22, Krško. 
Tel.: 07 49 05 005, 
www.atomkrsko.com

Invalidski skuter, močnejši, kot 
nov, električni, primeren za 
starejše, ugodno prodam, lah-
ko dostavim. Tel.: 041 517 900

Rabljeno spalnico oddam za 
simbolično ceno. 
Tel.: 041 634 025

STIKI
Ženitne ponudbe številnih 
osamljenih, raznovrstnih ljudi, 
različnih starosti, izobrazb, po 
vsej državi. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si 

Upokojenec, star 60 let, s hišo 
in avtom, želi spoznati žensko 
za skupno življenje, staro 50-
58 let. Tel.: 040 675 390

Želim spoznati vdovca, upo-
kojenca, 60-65 let, urejenega, 
poštenega, nežnega, nekadilca, 
nealkoholika, voznika. 
Tel.: 030 600 248

Če želiš spoznati starejšega 
(73 let) lumpa, pokliči 041 460 
956, leta niso pomembna.

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

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, 
za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za pravne 
osebe, s.p. in druge posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 
7,40 €. Oglas mora vsebovati naziv in 
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

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

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
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 obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana

Naklada: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (20/2017) bo izšla v 
četrtek, 28. septembra 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 21. september 2017.

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

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.

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

27. septembra prodaja mladih 
rjavih in črnih jarkic pred 

nesnostjo, 10. oktobra prodaja 
belih kilogramskih piščancev in 
jarkic pri Mirt Alojzu Gmajna 28, 

Raka ter 11. oktobra prodaja 
na Kajuhovi 3, Senovo. 

Vsak četrtek si lahko priskrbite 
enodnevne bele piščance.
Naročila sprejemamo na 

031 676 724 
ali 07 49 73 190.

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
obvestila o dogodkih:

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782

DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK

o VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

o TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

o TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 7. 
septembra smo se v Zavo-
du Svibna in Zavodu RS  za 
varstvo narave, OE Novo mes-
to, ponovno priključili mozai-
ku dogodkov ob mednarodni 
noči netopirjev, v okviru ka-
tere želimo opozoriti na ogro-
ženost teh zanimivih, edinih 
letečih sesalcev, ki so hkrati 
tudi odlični pokazatelj zdra-
vega okolja. Tokrat smo naše 
druženje z netopirji obarvali 
tudi delovno in se najprej lo-
tili čiščenja netopirskega gva-
na na ostrešju cerkve sv. Ane v 
Leskovcu, kjer kotijo netopir-
ji, veliki podkovnjaki. Netopir-
jev, katerih število se zadnja 
leta v cerkvi zaradi nepojas-
njenih razlogov zmanjšuje, si-
cer nismo srečali, razen enega 
poginulega. Nabrano gvano, ki 

je odlično gnojilo, smo razdelili 
zainteresiranim. Druženje smo 
nato ob okrepčilu nadaljevali v 
hramu na sedežu Zavoda Svib-
na, kjer smo družno izdelali še 
dve netopirnici, Andrej Hudo-
klin iz ZRSVN, OE Novo mesto, 
pa je ob tem predstavil še raz-

lične zanimivosti o netopirjih. 
Za zaključek našega druženja 
smo s posebnimi ultrazvočni-
mi detektorji netopirje poslu-
šali pred enim največjih kotišč 
netopirjev v Sloveniji, Ajdo-
vsko jamo.
 B. Zorko

Obeležili mednarodno noč netopirjev

Čiščenje netopirskega gvana na podstrešju cerkve
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Ob raznovrstnih kulinarič-
nih okusih in degustiranjem 
vrhunskih vin domačih pride-
lovalcev so ulično in območje 
mestnega parka z dogajanjem 
popestrili tudi člani različnih 
društev -  Društvo likovnikov 
Krško OKO, Manca z izdelki 
narejeno s srcem, Inštitut za 
svobodo oblačenja Brestani-
ca, rokodelke DU Krško, KUD 
Artotipija, Valvasorjeva knji-
žnica, ki je na ogled postavila 
razstavo kuharskih knjig, Dru-
štvo ArtŠpl, Društvo Magičnost 
gibanja in Produkcija LIJAme-
dia idr.

Jedi so na stojnicah pripravlja-
li in stregli kulinarični mojstri 
Restavracije Tri lučke s Sremi-
ča, Gostilna Kunst iz Leskovca 
pri Krškem, Staromestna čaj-
nica Josipina iz Krškega, Go-
stilna Repovž iz Šentjanža, Go-
stilna Pečnik z Gunt, Kmetija 

Festival Okusi Posavja

Jedi za gurmane, poplaknjene z vrhunskimi vini
KRŠKO - Festival Okusi Posavja, ki je v organizaciji Centra za podjetništvo in turizem Krško ter Občine Krško potekal 9. septembra v starem mestnem jedru Kr-
ško, je združil kulinariko in umetnost, sodobnost in tradicijo. 

Špiler iz Kostanjka ter Izolčan-
ka Sara Rutar, letošnja zma-
govalka kulinaričnega šova 
MasterChef Slovenije. Nave-
deni so postregli z jedmi, prip-
ravljenimi iz  lokalnih sestavin: 
ulične porcije jagenjčka, gove-
ji karpačo na posteljici s sve-
žo solato, hrustavček potočne 
postrvi ob ajdovi kaši, žrebič-
kove ličnice s skuto, korenjem 
in zelišči, kroglice krškopoljca 
s štrukeljci in krača krškopolj-
ca s korejevcem. S suhimi, pol-
suhimi, sladkimi, polsladkimi 
vini in peninami so se predsta-
vili pridelovalci: Hiša trt, vina 
in čokolade Kunej iz Brestani-
ce, Vina Dular in Kmetija Špi-
ler iz Kostanjka, Vinska klet 
Molan iz Čel, Vinogradništvo 
in vinarstvo Žaren iz Nemške 
vasi, Klet Pirc z Ravni, Klet KZ 
Krško, Vinarstvo Kerin iz Stra-
že pri Krškem, Vinogradništvo 
Štemberger iz Šentjerneja, Pe-

nine Istenič in Vinarstvo Kel-
tis z Bizeljskega, Kmetija Ko-
bal iz Trnovca ter Bistro Saša 
iz Krškega z brezalkoholnimi 
pijačami.

Za spremljajočo glasbeno pod-
lago sta poskrbela DJ Who in 
DJ Urbadur, glasbena zvez-
da večera pa je bil hrvaški pe-
vec Petar Grašo. Vse prisotne 
sta pozdravila in jim zažele-
la prijetno preživet večer ob 
gurmanskem razvajanju in 
družbi prijateljev in znancev 
Ksenja Kragl iz CPT Krško 
ter župan občine mag. Miran 
Stanko. Sicer pa sta festival 
in njegovi izvedbi naklonjeno 
vreme pritegnila v Krško ne 
le domačine, temveč smo med 
obiskovalci opazili veliko obi-
skovalcev tudi iz drugih občin 
in regij.
 B. Mavsar
 Foto: B. Colarič Festival je bil zlasti v večernem delu zelo dobro obiskan.

Obiskovalci so se od stojnic "odtrgali" v času koncerta hrva-
škega pevca Petra Graša.

Zdravica direktorja CPT Krško Franca Češnovarja in zmago-
valke šova MasterChef Sare Rutar Majhne, a slastne porcije Kuharska ekipa Gostišča Pečnik

Kmetija Špiler Tandem Treh lučk Staromestna čajnica Josipina

Gostilna Repovž Gostilna Kunst
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