
daljevanju svojega govora 
je prvi mož občine poudaril 
pomen vključevanja občine 
v razna združenja, med dru-
gim v projekt Meniške poti v 
Sloveniji: „V letošnjem letu 
se je občina Kostanjevica na 
Krki odločila, da se poveže 
z občinami, na območjih ka-
terih so v preteklosti delo-
vali samostani, ki so imeli v 
takratnem obdobju nosilno 
vlogo kulturnega in gospo-
darskega razvoja, vzpore-
dno s tem pa se želi občina 
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nadaljevanje na str. 2

Kostanjeviški župan Mojmir 
Pustoslemšek je kostanje-
viške srebrnike podelil (si-
cer odsotnemu) Bojanu Bo-
žiču za skrbno in odgovorno 
vodenje Galerije Božidar 
Jakac, Janezu Kuharju za 
dolgoletno delo na področju 
zborovskega petja in Meli-
ti Skušek za prispevek k ra-
zvoju in delovanju Pihalne-
ga orkestra Kostanjevica na 
Krki ter amaterskega kul-
turnega ustvarjanja v obči-
ni, ključ mesta Kostanjevi-
ca na Krki z nazivom častni 
meščan pa akademskemu ki-
parju Dušanu Tršarju, ki že 
vrsto let sodeluje s kostanje-
viško galerijo, na mesto pa 
ga veže tudi poreklo njegove 
žene, domačinke Jožice Kla-
už. V imenu nagrajencev je 
občinstvo nagovorila Skuško-
va in med drugim dejala, da 
je v času, ko sta umetnost in 
kultura na sramotilnem ste-
bru družbe, skoraj neverje-
tno, da vsi letošnji nagrajen-
ci izhajajo prav iz teh vrst ...

Župan Pustoslemšek je po 
uvodnem pozdravu Gora-
na Milovanovića kot pred-

Priznanja in čast kulturnikom
KOSTANJEVICA NA KRKI – 16. avgusta je minilo 760 let od podelitve mestnih 
pravic Kostanjevici na Krki, zato je bila osrednja prireditev v počastitev ob-
činskega praznika, ki je ravno tega dne potekala v nekdanji samostanski cer-
kvi, še posebej slovesna. Zaznamovali so jo letošnji občinski nagrajenci z no-
vim častnim meščanom Dušanom Tršarjem na čelu ter spremljajoči program 
ansambla za staro glasbo Capella Carniola.

stavnika gostitelja, Galerije 
Božidar Jakac, povzel naj-
pomembnejše investicije v 
občini v obdobju od lanske-
ga občinskega praznika in 
med njimi posebej izposta-
vil izgradnjo športno-rekre-
acijskega centra in nadalje-
vanje rekonstrukcije ceste 
skozi naselje Prekopa, med 
načrtovanimi investicijami 
pa obnovo in dozidavo vrtca 
pri osnovni šoli ter projekt 
Hidravlične izboljšave pitne 
vode, ki bo pripomogel k bolj 
zanesljivi vodooskrbi. V na-

Nagrajenci Janez Kuhar, Melita Skušek in Dušan Tršar z 
županom (manjka Bojan Božič)

PRILOGA OB PRAZNIKU OBČINE 
RADEČE

Strani 8 - 9
Strani 13 - 16

V tej številki tematska priloga

Srečanja, ki je potekalo v ve-
liki dvorani Term, v imenu ka-
terih je udeležencem zaželela 
dobro počutje Nataša Mihajlo-
vić, se je udeležilo okoli 700 
od skupno 6.300 upokojencev, 
vključenih v društva po po-
savskih občinah. Namenjeno 
je, kot je dejala predsednica 
zveze Olga Košir, medseboj-
nemu spoznavanju, druženju 
in še tesnejšemu povezovanju, 
saj so upokojenci, kot je po-
udarila, ranljivejša skupina v 
družbi, ki se v zadnjem času 
v velikem številu sooča z ek-
sistenčnimi težavami. Pri tem 
je v nagovoru zbranim še pou-
darila, da upokojenci niso krivi 
za gospodarski zlom in posle-
dično stanje v družbi, zaradi 
česar bi morali biti zadnji in ne 
prvi v vrsti varčevalnih ukre-
pov. Ne glede na to, da ne mo-
remo zaobiti dejstva, da pred-
stavlja v trenutnih razmerah 
na nacionalni ravni veliko šte-
vilo pokojnin breme, pa je v 

družbi potrebno ohraniti spo-
štovanje do minulega dela, je 
med drugim menil slavnostni 
govornik na prireditvi, krški 
župan mag. Miran Stanko, in 
zbrane pozval, da iz tega na-
slova in v bran svojih pravic 
izkoristijo moč, ki jo imajo v 

številčnosti. In da je potreb-
no prav to moč izkoristiti, je 
menila tudi predsednica Zveze 
društev upokojencev Sloveni-
je dr. Mateja Kožuh Novak, ki 
je poudarila, da si v državi de-
set odstotkov bogatih ustvarja 
vpliv in premoženja na račun 

preostalih 90 odstotkov drža-
vljanov: »In tisti, ki pljuvajo 
danes po komunizmu, pljuva-
jo po nas, upokojencih! Mi ni-
smo ustvarili tedanje družbe-
ne ureditve, temveč smo se 
v njenem obdobju rodili in s 
svojimi rokami ter znanjem 

ustvarjali 50 let, gradili vrtce, 
šole, tovarne. Danes pa se v 
tej šepavi demokraciji gremo 
narod hlapcev, dopuščamo, da 
se z nami manipulira, name-
sto da bi imelo vpliv ljudstvo.« 

Z dobrimi željami sta zbrane 
na srečanju nagovorila še bre-
žiški in sevniški župan, Ivan 
Molan in Srečko Ocvirk, di-
rektor izolskega hotela ZSUS 
Delfin Branko Simonovič pa 
je PZDU Posavje ob tej prilo-
žnosti izročil zahvalo za so-
delovanje, saj posavski upo-
kojenci v velikem številu 
koristijo njihove nastanitve-
ne kapacitete in ponudbo za 
aktivno preživljanje prostega 
časa. Kulturni program, ki so  
ga sooblikovali MePZ DU Se-
novo, baritonist Bojan Kaplan 
in harmonikar Adi Moškon ter 
Folklorna skupina DU Razbor 
pod Lisco, je povezoval mo-
derator Ivan Mirt.
 Bojana Mavsar  

Moč upokojencev je v njihovi številčnosti

Letnega srečanja se je udeležilo okoli 700 posavskih upokojencev.

ČATEŽ OB SAVI – V Termah Čatež je 25. avgusta potekalo srečanje posavskih upokojencev. Srečanje članov iz 13 društev upokojen-
cev je že deveto leto zapored, tradicionalno na zadnjo soboto v mesecu avgustu, pripravila Pokrajinska zveza društva upokojen-
cev (PZDU) Posavje. Slavnostni govornik je bil župan občine Krško mag. Miran Stanko.

POSAVJE – Prihajajoči ponedeljek, 3. septembra, se bodo 
odprla vrata 26 osnovnih šol v Posavju, ki jih bodo v šol-
skem letu 2012/2013 obiskovali skupno 6.103 devetošol-
ci, od tega 703 prvošolci. Po zaključenem osnovnošolskem 
izobraževanju pa se je v prve letnike posavskih srednjih 
šol na novo vpisalo dobrih 460 dijakov.

V skupnem številu osnovnošolcev gre sicer v primerjavi z 
minulim šolskim letom, ko je posavske osnovne šole obisko-
valo skupno 6.096 osnovnošolcev, le za sedem učencev več, 
medtem ko se je število vpisanih otrok v prvi razred osnov-
nih šol v primerjavi z lani povečalo kar za tri razrede. Lani 
je namreč skupno število prvošolcev znašalo 634, letos pa 
703, se pravi 69 več. Na osem osnovnih šol v občini Krško 
je vpisanih 281 prvošolcev (lani 240), skupno pa bo v njih 
nabiralo znanje 2.178 (lani 2.092) učenk in učencev. 1.834 
(1.772) učenk in učencev bo obiskovalo osem osnovnih šol 
v brežiški občini, med njimi bo 220 (191) prvošolcev, v se-
dem osnovnih šol v občini Sevnica pa bo prvič vstopilo 125 
otrok (141), skupno pa 1.392 devetošolcev (1.500). Skupno 
nekoliko manj otrok bo v letošnjem šolskem letu obiskova-
lo edino osnovno šolo v občini Kostanjevica na Krki, in sicer 
190 (196), imeli pa bodo enega prvošolca več - 21 (20). V ra-
deški osnovni šoli imajo v primerjavi z lani tako manj vseh 
osnovnošolcev kot tudi prvošolcev, in sicer njihovo skupno 
število znaša 345 (362), prvošolcev pa 20, to je 15 manj kot 
v šolskem letu 2011/2012. V osnovno šolo v Bistrici ob So-
tli pa je vpisanih 16 prvošolcev (15), skupno pa 164 osnov-
nošolcev (174). 

Na srednjih šolah v Posavju (Šolskem centru Krško – Sevni-
ca, Gimnaziji Brežice ter Ekonomski in trgovski šoli Brežice) 
še ne razpolagajo z dokončnim skupnim številom dijakov in 
s številom dijakov, ki bodo letos obiskovali prvi letnik, saj 
bo natančno število, kot so nam sporočili, znano šele po 15. 
septembru, ko bodo zaključeni popravni izpiti, jesenski rok 
mature ter potencialna prešolanja srednješolcev. Okvirno je 
v prvi letnik vseh izobraževalnih programov na Ekonomski 
in trgovski šoli Brežice vpisanih 76 dijakov, v oba programa 
Gimnazije Brežice 143 dijakov, v prve letnike vseh smeri ŠC 
Krško – Sevnica pa 242 dijakov.    Bojana Mavsar

Posavje: Letos za tri razrede 
več prvošolcev kot lani
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Naslednja številka (19/2012) bo izšla v 
četrtek, 13. septembra 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
6. september.

nadaljevanje s 1. strani
vključiti tudi v združenje zgodovinskih mest Slovenije. Vanj 
se povezujejo tista mesta, katerih predvsem stara mestna 
jedra so razglašena za kulturne spomenike. Vse te povezave 
občin so hkrati temelj bodočega povezovanja s podobnimi 
združenji v Evropi.“ V naslednji finančni perspektivi bo na-
mreč Evropska unija v sodelovanju z zainteresiranimi mesti 
in lokalnimi skupnostmi podprla prenovo mestnih jeder. „V 
teh projektih vidim kot župan bodočnost razvoja tako mesta 
Kostanjevica na Krki kakor tudi same občine,“ je še dodal. 

Slavnostni govornik je bil župan občine Dobrepolje Janez Pa-
vlin. Kostanjeviška in dobrepoljska občina sta namreč lani 
obnovili pobratenje, prvič sklenjeno že leta 1981 med ta-
kratnima krajevnima skupnostima Kostanjevica na Krki in 
Videm-Dobrepolje, ki pa je z leti zamrlo. Zdaj tesno sode-
lujeta tudi pihalna orkestra obeh občin. Prireditev je sicer 
potekala v objemu razstave Tomislava Buntaka Potovanje 
junaštva in ob zvokih ansambla za staro glasbo Capella Car-
niola, povezovala pa jo je Teja Lesjak, uvodne takte pa so 
kot ponavadi prispevali člani domačega pihalnega orkestra.
 Peter Pavlovič

Priznanja in čast kulturnikom

Kot je poudaril župan obči-
ne Krško mag. Miran Stan-
ko, skupna cena investicije 
znaša 3,2 milijone evrov, od 
tega je krška Občina za 1450 
m2 velik objekt namenila 1,1 
milijona evrov, ostalo pa je 

S sortirnico do novih delovnih mest 
in manj vplivov na okolje
SPODNJI STARI GRAD – Na Zbirnem centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu so 17. avgu-
sta namenu predali novo sortirno linijo za avtomatsko mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpad-
kov, edini tovrstni objekt v tem delu države, ki ga je zgradila Občina Krško skupaj s koncesionarjem – 
družbo Kostak d.d.

zagotovil Kostak, in sicer za 
opremo najsodobnejše sor-
tirnice v državi, ki jo je izde-
lalo podjetje Willy Stadler. Z 
novo pridobitvijo se odpira-
jo tudi nova delovna mesta, 
Občina pa bo z njo dosegla 

cilj, da se večina odpadkov 
obdela na lokaciji zbirnega 
centra, na CeROD pa se od-
važa samo tiste, ki so name-
njeni trajnemu odlaganju. 

Po besedah predsednika 
uprave družbe Kostak Mi-
ljenka Muhe so uspeli zgra-
diti zelo kvaliteten sistem 
ravnanja z odpadki, ki omo-
goča predelavo 15 ton me-
šanih komunalnih odpadkov 
na uro, trenutno okoljevar-
stveno dovoljenje pa izva-
jalcu omogoča predelavo 
15.000 ton odpadkov letno. 
Njihova želja je, da se bo 
količina sedaj odloženih od-
padkov s 50 % zmanjšala na 
približno 30 %, vsi ostali od-
padki pa se bodo uporablja-
li kot nova surovina ali nado-
mestno gorivo. Dejal je tudi, 
da bo imela sortirnica velike 
ekološke učinke, saj jo bodo 
nadgradili še z objektom za 
biološko obdelavo odpadkov 

z zaprtim sistemom kompo-
stiranja, kar bo zmanjšalo 
vpliv na okolje, saj bo ves 
zrak iz kompostarne šel sko-
zi biofiltre. 

Slovesne otvoritve, ki jo je 
povezovala Petra Rep Bune-
tič, z glasbo pa popestril kr-
ški glasbeni kvartet trobil, 
so se med številnimi gosti s 
političnega in gospodarske-
ga področja udeležili tudi di-
rektor istoimenskega podje-
tja Willy Stadler, predsednik 
računskega sodišča dr. Igor 
Šoltes ter minister za kme-
tijstvo in okolje Franc Bo-
govič, ki je v svojem nago-
voru med drugim dejal, da 
verjame, da bo ta investici-
ja spodbudila tudi h konča-
nju projekta CeROD 2, saj se 
bomo tako lahko po njego-
vih besedah v jugovzhodnem 
delu Slovenije pohvalili s ka-
kovostnim sortiranjem od-
padkov.  Rok Retelj 

Mag. Miran Stanko, Franc Bogovič in Miljenko Muha (z le-
ve) med prerezom traku V ZC Spodnji Stari Grad bodo s pomočjo najsodobnejše sor-

tirnice v državi lahko predelali 15 ton odpadkov na uro. 

Otvoritve pa se protestno niso udeležili prebivalci KS Spodnji 
Stari Grad – Spodnja Libna, ki so predtem v ŠC Spodnji Sta-
ri Grad pripravili novinarsko konferenco, na kateri so izrazili 
svoje nestrinjanje z odprtjem novega objekta. 

Uničevanje rastlin pelinolistne 
ambrozije, ki je alergena ra-
stlina, je obvezno za vse imet-
nike zemljišč. Da preprečimo 
širjenje rastlin ambrozije mo-
ramo ukrepati preden rastline 
preidejo v fazo cvetenja! Pulje-
nje mladih rastlin je potrebno 
izvesti, ko so rastline še manj-
še in ga ponavljati, vse dokler vznikajo nove rastline. Več in-
formacij o prepoznavanju in zatiranju škodljivih rastlin je do-
stopnih na spletnih straneh: www.fu.gov.si in http://www.
kmetijskizavod-nm.si, pa tudi v prispevku KGZ Novo mesto na 
www.posavje.info.

Obvezno zatiranje alergene 
pelinolistne ambrozije

SEVNICA/KRMELJ - Na krvodajalski akciji, ki je v Sevnici po-
tekala 20. in 21. avgusta, je dragoceno življenjsko tekočino, 
ki vsakodnevno rešuje življenja, darovalo 375 krvodajalk in 
krvodajalcev. V Krmelju je 22. avgusta kri darovalo 72 oseb.  
Po mnenju OZRK Sevnica je to zelo lep odziv. V Sloveniji na-
mreč vsakih pet minut nekdo potrebuje kri - za načrtovan 
operativni poseg ali reševanje življenja v nesreči, zato je 
vsak delovni dan v povprečju potrebnih 400 krvodajalk in kr-
vodajalcev, ki s prostovoljnim darovanjem svoje krvi prispe-
vajo k ohranjanju zdravja soljudi in k preprečevanju smrti. 
Kri je nenadomestljivo zdravilo in najdragocenejše, kar lah-
ko človek podari.  S. R.

Župan Mojmir Pustoslemšek s soprogo, slavnostni govor-
nik Janez Pavlin in častni meščan Dušan Tršar

447 darovalcev krvi

BREŽICE/VRBINA - Najboljši slovenski orači se po osmih letih vra-
čajo v Brežice, kjer se bo v petek in soboto, 31. avgusta in 1. sep-
tembra, na 56. državnem tekmovanju v Vrbini več kot 40 oračev 
pomerilo v oranju strnišča in ledine s plugi krajniki in obračalni-
mi plugi. V petek bodo že dopoldne bodo svoje spretnosti oranja 
predstavili dijaki srednjih biotehniških šol, pred slavnostno otvo-
ritvijo tekmovanja, ki bo ob 12. uri, pa bo ob 9.30 v večnamen-
ski dvorani MC Brežice potekala okrogla miza z naslovom »Nova 
finančna perspektiva s poudarkom na kmetijstvu«. Popoldne bo 
potekalo državno tekmovanje v oranju strnišča ter predstavitev 
obdelave tal brez oranja. V soboto dopoldne bo državno tekmo-
vanje v oranju ledine, popoldne pa sledi slavnostni zaključek z 
razglasitvijo rezultatov. Tekmovanja v oranju bo popestril tudi 
bogat spremljevalni program. Podrobnejši program je na str. 10. 

56. državno tekmovanje oračev

- bogat darilni program
 - žalna dekoracija
  - sadilni in glineni lonci
   - zemlja za presajanje in setve

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

Vabljeni v VC Kerin in Poslovalnico Senovo! 
Obiščite nas in presenečeni boste nad ponudbo.

VELIKE MALENCE – 23. avgu-
sta je Mitja Oštrbenk, upra-
vljalec Športno rekreativnega 
centra Grič ob reki Krki na Ve-
likih Malencah, slednjega pro-
testno zaprl za javnost, kot je 
zapisal v sporočilu za javnost 
in državne institucije, zara-
di nerazumljive gonje in stal-
nih pritiskov Inšpektorata RS 
za promet, energetiko in pro-
stor. Od vsega začetka je naj-
večji problem plavajoči bife v 
ŠRC Grič, za katerega Inšpek-
torat ponovno zahteva grad-
beno dovoljenje oz. njegovo 
odstranitev. Kot je še pou-
daril, delovanje in ureditev 
ŠRC Grič, ki vsem obiskoval-
cem brezplačno nudi dostop 
do vode, bivanje v naravi ter 
uporabo igrišč in igral, podpi-
rajo tako občina in lokalne or-
ganizacije kot tudi občani in 
obiskovalci, saj je do sedaj 
zbral že več kot 520 podpisov 
podpore za ohranitev ŠRC Grič 
in jih od minulega četrtka zbi-
ra še naprej.  R. R.

ŠRC Grič 
protestno zaprt
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Uroš Škof, letnik 1972, je osnovno šolo obiskoval v domačih 
Pišecah, nato pa leta 1991, v času osamosvojitvene vojne, 
končal brežiško gimnazijo. Po študiju geografije in zgodovine 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani je šest mesecev poučeval 
omenjena dva predmeta na OŠ Pišece, leta 1998 pa se je za-
poslil na Gimnaziji Brežice kot profesor geografije. Septem-
bra 2007 je postal pomočnik takratne ravnateljice Stanisla-
ve Molan, novembra 2008 pa je bil imenovan za ravnatelja s 
petletnim mandatom. Od ustanovitve je predsednik Društva 
za ohranjanje naravne in kulturne dediščine grad Pišece, v 
mandatu 2006-2010 je bil član brežiškega občinskega sveta. 
Z družino, partnerko in sinom, živi v Brežicah.

Še vedno ste v fazi obsežne, 
dobre dve leti trajajoče in 
šest milijonov evrov vredne 
prenove gimnazijske stavbe. 
Kaj gimnazija pridobiva s to 
prenovo?
S to obnovo smo pridobili ozi-
roma še bomo, ker se dela v 
starem samostanskem delu 
šole počasi zaključujejo, pre-
potrebne prostore za nemote-
no izvajanje pouka in vseh ti-
stih dejavnosti, ki so vezane na 
gimnazijski program. V prete-
klih letih smo se soočali z ve-
liko prostorsko stisko, nekoli-
ko slabšo opremljenostjo, tako 
da smo pred pričetkom te inve-
sticije pouk izvajali na različ-
nih lokacijah v neposredni bli-
žini šole. 
S to investicijo smo že pridobi-
li novo telovadnico, novo raz-
delilnico prehrane, dve novi 
učilnici, eno nekoliko večjo 
amfiteatralno predavalnico za 
125 dijakov, kabinete za uči-
telje, v vmesnem delu, ki je 
bil zgrajen leta 1966, smo ob-
novili vso inštalacijo, star sa-
mostanski del pa smo celovito 
obnovili, zamenjali vso inšta-
lacijo, okna, opremo itd., pri-
dobili smo tudi nove prosto-
re na podstrešju šole. Dijaki 
bodo prvič imeli tudi dostoj-
no urejeno garderobo, knji-
žnica, ki je bila prej na robu 
starega dela, bo zdaj v središč-
nem delu, z veliko prostori in 
z možnostjo študijskega dela. 
Pridobili bomo tudi prostor za 
različne razstave, nekoliko ve-
čji prostor za gledališke pred-
stave, vaje gledališke skupine, 
večje razstave in tudi nekate-
re športne aktivnosti. Staremu 
delu smo dodali tudi majhen 
prizidek, ki služi kot vertikalna 
povezava med tremi deli šole, 
v katerem pa bodo še pisarne, 
kabineti in prostor za šolski ra-
dio. Ko bo investicija zaključe-
na, bomo imeli takšne mate-
rialne pogoje, da bomo lahko 
izvajali tudi nekatere aktivno-
sti, ki jih prej nismo mogli.  

Kako dela vplivajo na potek 
izobraževalnega procesa?
V šolskem letu, ki ga zaklju-
čujemo, smo imeli del pouka 
v najetih prostorih v neposre-
dni bližini šole – v prosvetnem 
domu, v knjižnici, na zavodu 
za šport. Dijake in učitelje smo 
pripravili na to, da bo pouk na 
različnih lokacijah, temu pri-
merno smo oblikovali urnik in 
verjamem, da smo se v tem 
letu vsi nekako privadili temu 
in da je pouk potekal nemo-
teno. Upam, da bo ta režim, 
ki smo ga vpeljali v minulem 
šolskem letu, trajal najdlje do 
sredine meseca oktobra.

Zadnja leta vpisujete po pet 
oddelkov na generacijo. Kako 
kaže za naprej, glede na to, 
da so osnovnošolske genera-
cije čedalje manjše?
Mi imamo demografsko sliko 
naše regije zelo dobro posne-
to. Podatki kažejo, da se bo ta 
demografski padec oz. zmanj-
ševanje števila učencev posto-
poma ustalilo. Verjamem, da 
bomo glede na dejavnosti, ki 
jih izvajamo v šoli, napolnili 
teh pet oddelkov, štiri oddel-
ke splošne in en oddelek eko-
nomske gimnazije. Vsako leto 
za devetošolce organiziramo 

Uroš Škof, ravnatelj Gimnazije Brežice:

Ne konkurenca, skrbi me premalo programov
BREŽICE - Pišečan Uroš Škof je dokaj mlad, sredi svojih 30. let, leta 2008 prevzel ravnateljevanje najstarejši posavski srednji šoli (ustanovljena 1945) s sko-
raj 600 dijaki in skoraj 50-članskim profesorskim zborom. Novo šolsko leto bo zanj zadnje (polno) v tem mandatu, katerega oceno uspešnosti prepušča za-
poslenim na šoli, dijakom in njihovim staršem. V programu ob nastopu mandata je izpostavil tri ključna področja: obnovo in dogradnjo šolske stavbe, izbolj-
šanje kvalitete dela v razredu in pri ostalih aktivnostih ter ustalitev vpisa dijakov in ohranitev vseh oddelkov. Kot pravi, mu je večji del energije zagotovo 
vzela obnova šole, z začetkom katere so leta 2010 ujeli zadnji vlak pred gospodarsko in finančno krizo.

dan odprtih vrat in jim pred-
stavimo oba programa, hodimo 
tudi po osnovnih šolah v regi-
ji, tako da so potencialni dija-
ki seznanjeni s predmetnikom 
in izobraževalnim procesom. 

Šolsko ministrstvo je ukinilo 
evropske oddelke gimnazij. 
Kaj to pomeni za vas?
Projekt evropskih oddelkov se 
je pričel izvajati leta 2004, za-
stavljeno pa je bilo, da se bo 
izvajal štiri leta, nato pa se bo 
naredila evalvacija in na nje-
ni osnovi odločitev, kaj z nji-
mi v prihodnje. Vmes se je ta 
projekt podaljšal za dve leti, 
po zaključku tega obdobja pa 
je ministrstvo odločilo, da se 
zaključi, saj je projekt zahte-
val določena dodatna finančna 
sredstva, takrat pa smo ravno 
padli v obdobje gospodarske 
krize. Večina ravnateljev in 
učiteljev v šolah, na katerih 
smo sodelovali v tem projektu, 
je videlo v njih veliko dobrega, 
od narodne do mednarodnih iz-
menjav, različnih medpredme-
tnih povezav, timskega pouče-
vanja itd., nekoliko specifičen 
je bil tudi predmetnik. Ta pro-
gram je bil po oceni učiteljev, 
ki so v njem sodelovali, eden 
najboljših in odličnih, zato je 
škoda, da je ministrstvo prišlo 
do takšne odločitve.

Kako kaže z uvedbo športne-
ga oddelka, za katerega ste 
pred časom dobili podporo 
občine oz. občinskega sveta?
S tem, ko so se nam material-
ni pogoji izboljšali, ker imamo 
novo telovadnico, v zadnji fazi 
obnove pa bomo uredili tudi 
zunanje športne površine, smo 
postopoma pričeli iskati pod-
poro v lokalnem okolju, da bi 
v prihodnosti Posavje kot regija 
dobilo program športne gimna-
zije. Zavedamo se, da trenuten 
čas ni primeren za kaj takega, 

ministrstvo izhaja iz tega, da 
so sedanja mreža šol in sedanji 
programi primerni ter da se ne 
odpirajo novi programi, pred-
vsem ne gimnazijski. Upam, da 
nam bo v prihodnosti, v roku 
dveh ali treh let, vseeno uspe-
lo pridobiti ta program.

Gimnazija Brežice je sicer še 
vedno osrednja gimnazija v 
regiji, vendar ste že pred leti 
dobili ‚konkurenco‘ z gimna-
zijskim oddelkom v Krškem, 
želijo si ga tudi v Sevnici. Kaj 
meniti o tej ‚decentralizaciji‘ 
v okviru Posavja?
Res je, da smo gimnazija s se-
dežem v Brežicah, ampak se 
vedno, ko nastopamo v jav-
nosti, predstavljamo kot po-
savska gimnazija, želimo pa 
segati tudi nekoliko širše, v 
občino Bistrica ob Sotli ter del 
občin Kozje in Šentjernej. Tu-
kaj nastopijo težave v zvezi s 
prevozi, ampak upam, da se bo 
to uredilo. Mi smo splošna gi-
mnazija, več kot desetletje iz-
vajamo tudi program ekonom-
ske gimnazije, v tistem času, 
ko smo odprli ta program, pa 
so znotraj Šolskega centra Kr-
ško-Sevnica začeli izvajati pro-
gram tehnične gimnazije. Mi v 
tem ne vidimo neke posebne 
konkurence, ker so ti progra-
mi različni, in lahko rečem, da 
s Šolskim centrom Krško-Sev-
nica odlično sodelujemo, prav 
pa je, da imajo devetošolci 
možnost izbire med različnimi 
programi. Bolj kot nad konku-
renco med srednjimi šolami v 
Posavju sem zaskrbljen, da je 
Posavje ena tistih regij v Slo-
veniji, kjer imamo statistično 
najmanj izobraževalnih pro-
gramov na potencialnega dija-
ka. Drugi zaskrbljujoč podatek 
pa je, da veliko število deveto-
šolcev nadaljuje šolanje izven 
regije. Gre predvsem za deve-
tošolce, ki nimajo možnosti iz-

bire programov, ki bi jih želeli, 
v naši regiji. 

Za kakšne programe gre in o 
kakšnem odstotku devetošol-
cev govorimo?
Zadnja leta, kolikor mi je zna-
no, so to programi s področja 
medicine in vzgojiteljstva, pa 
še kakšen bi se našel. V tem 
smislu menim, da bi v Posav-
ju lahko imeli več programov 
in obdržali dijake v naši regiji, 
tako pa potencial znanja naše 
regije, ki je že tako kadrovsko 
šibka, odhaja v sosednje regi-
je. Podatka o odstotku dijakov 
po resnici povedano sicer ni-
mamo, lahko pa ocenimo, da 
okoli 40 odstotkov devetošol-
cev nadaljuje šolanje izven re-
gije, kar je veliko.

Brežiška gimnazija je pred 
leti slovela po znamenitih 
profesorjih, kot so bili prof. 
Tasič, Savnik, Novak, Senica, 
Rovan … Je današnji kader 
primerljiv takratnemu?
Kot ravnatelj lahko rečem, da 
imamo dobre učitelje, kar po-
trjujejo rezultati. Verjamem, 
da imamo vsi na šoli, vključno z 
menoj kot ravnateljem, še ka-
kšno rezervo, da bi bili boljši, 
in upam, da bomo sedaj, ko se 
nam materialni pogoji izbolj-
šujejo, dobili novo voljo, nov 
zagon za še boljše delo. Pri-
merjavo s preteklimi obdobji 

je zelo težko narediti, nekate-
ri izmed teh, ki ste jih omeni-
li, so bili tudi moji profesorji. 
Verjamem, da imamo tudi da-
nes enako dobre učitelje, res 
pa je, da je sedanji učiteljski 
kader na gimnaziji v povprečju 
mlajši, saj so se ta imena upo-
kojila. Prihajajo novi ljudje in 
upam, da se bo čez kakšno de-
setletje tudi o njih govorilo na 
podoben način.

Smo tik pred začetkom no-
vega šolskega leta. Ali se da-
našnje generacije novih dija-
kov razlikujejo od generacij 
izpred petih, desetih let? 
Opažamo razlike in smo vese-
li, da je vsaka generacija dru-
gačna, izhajamo iz pozitivnega 
pogleda na to. Vsaka nova ge-
neracija prihaja z drugačnimi 
pogledi, razmišljanjem, odno-
som do dela, načini reševanja 
težav, in to nam daje potrebno 
energijo, da se za vsako šolsko 
leto, za vsako generacijo, po-
sebej pripravljamo, ker vemo, 
da nimamo nekega vzorca, s 
katerim bi reševali vse težave, 
ki jih imajo dijaki. Zadnja leta 
opažamo, da prihajajo nove 
generacije z večjim poudar-
kom na računalniški pismeno-
sti v smislu uporabe mobilnih 
telefonov, spletnih socialnih 
omrežij ipd., osnovni proble-
mi mladostnikov, vezani na od-
raščanje, pa ne glede na gene-

racijo ostajajo približno enaki.

Ali to pomeni, da je delo pro-
fesorjev zahtevnejše?
Na eni strani je zahtevnejše, 
na drugi strani pa to marsi-
kateremu učitelju pripomore 
tudi pri osebnostnem in profe-
sionalnem razvoju, ker moraš 
iti s časom naprej, saj ne mo-
reš priti v razred, ne da bi znal 
uporabljati določenih social-
nih mrež. Mnogi učitelji imajo 
svoj facebook ali twitter pro-
fil, pa ne z namenom uporabe 
v osebne namene, ampak kot 
način dela z dijaki, kot neke 
oblike e-razreda, kjer lahko di-
jaki tudi od doma postavljajo 
vprašanja profesorjem.

Morda za konec še vaše spo-
ročilo novim dijakom, ki pri-
hajajo k vam …
Vsi se veselimo 3. septembra, 
ko bomo ob 8. uri zjutraj spre-
jeli nove dijake. Verjamem, da 
se veselijo tudi dijaki višjih le-
tnikov, ki bodo dobili nove ‚fa-
zane‘, saj ta obred sprejema 
še vedno obstaja. Upam, da 
bodo novi dijaki zadovoljni, 
ker so izbrali našo šolo. V zna-
nju je moč in kdor ga ima, ima 
tudi prihodnost. Mi bomo na-
redili vse, da bodo dijaki lah-
ko prišli do tega znanja, velik 
del pa je na njih samih in nji-
hovemu učenju.
 Peter Pavlovič
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PRIMOŽ - Na desnem bregu 
Save, v osrčju Posavskega 
hribovja, leži krajevna sku-
pnost Primož - najmanjša in 
ena najbolj hribovitih kra-
jevnih skupnosti v sevniški 
občini, ki šteje okoli 300 
prebivalk in prebivalcev. 
Obsega enajst vasi in nekaj 
zaselkov: Češnjice, Dedna 
Gora, Dolnje Impolje, Do-
lenje Orle, Gornje Impolje, 
Gorenje Orle, Mala Hubaj-
nica, Primož, Rogačice, Ve-
lika Hubajnica, Znojile pri 
Studencu. Območje obkro-
žajo listnati in iglasti gozdo-
vi, ki so bogati z divjadjo. 

Pri cestnem odcepu za Dedno 
Goro se nahaja lovska preža, 
ki predstavlja stičišče petih 
lovskih družin: Boštanj, Buč-
ka, Studenec, Škocjan, Trži-
šče. Pod vasjo Dolnje Impolje 
raste Ruparjeva bukev, ki je z 
obsegom 487 in s premerom 
155 centimetrov najdebelej-
ša bukev na območju breži-
ške enote Zavoda za gozdo-

Krajevna skupnost Primož

Trenutna prioriteta ureditev igrišča
ve Slovenije. Pod zaselkoma 
Pečice in Češnjice teče ob is-
toimenskem potoku slap Je-
senk. Visok je šest metrov 
in je s strugo potoka zaradi 
posebnih kamnin edinstvena 
posebnost. V zaselku Gornje 
Impolje stoji Kovačeva hiša. 
V njej je preživljal otroška 
leta Alojz Grozde, ki je bil 
leta 2010 kot prvi Slovenec 
proglašen za mučenca. 

Skozi Krajevno skupnost Pri-
mož teče Sevniška kolesar-
ska pot in Gornjedolenjska 
vinska cesta, saj je obmo-
čje poraslo z velikimi in lepo 
urejenimi vinogradi, ki daje-
jo izvrstno vino. Vinogradniki 
so vključeni v Društvo vino-
gradnikov Studenec in v sode-
lovanju s Studenčani že vrsto 
leto pripravljajo na Martino-
vo nedeljo tradicionalni vino-
gradniški pohod s Studenca 
na Primož, kjer po maši sle-
di še blagoslov mladega vina. 
Zadnja leta so začeli tudi z 
obujanjem starega ljudske-
ga običaja žegnanja konj na 
štefanovo. Mnogi krajani in 
krajanke so vključeni v Pro-
stovoljno gasilsko društvo Pri-
mož, ki je bilo ustanovljeno 
leta 1982, prostore pa ima v 
nekdanji šoli na Primožu. Pre-
bivalke in prebivalci so veči-
noma zaposleni v sevniškem 
občinskem središču; nekate-
ri med njimi so tudi uspešni 
obrtniki in podjetniki. Z živi-
norejo in z vinogradništvom 
se ukvarjajo kot z dopolnilno 
dejavnostjo na kmetijah. Ve-

lika pridobitev za KS Primož 
je pred štirimi leti napeljan 
nov vodovod, tako da ne ve-
lja več rek: »Kadar voda je, 
smrdi; kadar voda ne smrdi, 
je pa ni.«

KS Primož že drugi zaporedni 
mandat vodi 45-letni revirni 
gozdar Silvo Vintar, ki nada-
ljuje družinsko tradicijo, saj 
je bil gozdar tudi njegov oče. 
Z življenjem v naravnem do-
mačem okolju je zadovoljen, 
saj so cestne povezave odlič-
ne – do Sevnice vodi 9 kilo-
metrov dolga asfaltirana in 
dovolj široka cesta, do av-
toceste pri Dobruški vasi pa 
je dobrih 10 kilometrov. Ob 
jasnem vremenu se širi lep 
razgled na Posavsko hribov-
je, Bohor, Gorjance, hrvaško 
smučišče Sljeme in na Kamni-
ške Alpe. Problem vodooskr-
be je uspešno urejen za celo-

tno krajevno skupnost. Okoli 
90 % javnih poti je asfaltira-
nih, tako da se bodo poča-
si začele pojavljati potrebe 
po preplastitvi le-teh. V leto-
šnjem letu se je zaključil pro-
jekt izgradnje širokopasovne-
ga optičnega omrežja, tako 
da bodo potekali samo še in-
dividualni priklopi. »Osnovne 
stvari smo zagotovili, sedaj je 
na vrsti še ureditev prostora 
za otroke. Trenutna priorite-
ta je nakup zemljišča in ure-
ditev igrišča. Pri nas je veliko 
otrok glede na število prebi-
valcev. Tudi starostna struk-
tura ni tako slaba – v krajevni 
skupnosti imamo skoraj polo-
vico volilnih upravičencev,« 
je pripovedoval Silvo Vintar, 
ponosen, da so mladi ostaja-
li doma, na domačih kmeti-
jah, kjer so si postavili nove 
domove.
 Smilja Radi

Silvo Vintar

posavske krajevne skupnosti

V KS Primož je mnogo velikih in lepo urejenih vinogradov. 
Aljaž Tuhtar, Orehovo pri Sev-
nici: Šole se veselim, ker je to 
zame eno veliko novo pričakova-
nje. Septembra bom začel obisko-
vati tehniško gimnazijo v Celju in 
še naprej bom treniral nogomet v 
NŠ NK Krško. Počitnice, ki so bile 
zelo kratke, sem preživel v druž-
bi prijateljev. Opravljal sem tudi 
počitniško delo. Zadnje počitni-
ške dni bom izkoristil še za kra-
tek oddih na enem najlepših ja-
dranskih otokov.

Klemen Mirt, Krško: Šole in bolj 
živahnega dogajanja se pravza-
prav že veselim, pa tudi sošol-
ce že pogrešam, saj sem imel 
med počitnicami bolj malo sti-
kov z njimi. Za novo šolsko leto 
sem si zadal cilj, da dosežem 
najmanj takšen učni uspeh, kot 
sem ga v minulem šolskem letu. 
Sicer pa so počitnice minile hi-
tro, delal sem preko študent-
skega servisa, bil pa sem tudi na 
morju, kjer sem se imel super. 

Jernej Žarn, Veliko Mraševo: 
Prvega šolskega dne se že malo 
veselim, saj bom začel s šola-
njem na tehnični gimnaziji v 
Krškem. To šolo sem izbral, ker 
me zanimajo strokovni tehnični 
predmeti. Pričakujem, da bom 
uspešno končal šolo in nato na-
daljeval izobraževanje na fa-
kulteti, verjetno na strojni. Po-
čitnice sem preživel v glavnem 
ob kopanju na reki Krki, kjer 
sem se imel zelo dobro.

Lea Rožman, Račja vas: 
Novega šolskega leta se sicer 
ne veselim najbolj, kljub temu 
pa že nestrpno pričakujem, kdo 
bodo moji sošolci na brežiški 
gimnaziji, kjer bom septem-
bra prvič sedla v šolske klopi. 
Upam, da bomo z nekaterimi iz 
OŠ ostali sošolci še naprej. Vem 
tudi, da bo od zdaj naprej več 
učenja. Drugače pa sem poči-
tnice bolj kot ne preživela de-
lavno, vmes pa sem si privošči-
la nekaj morja. 

Tokrat smo anketno vprašanje namenili dijakom, ki 
bodo v ponedeljek, 3. septembra, znova prestopili šol-
ske pragove. Vprašali smo jih, če se že kaj veselijo 
začetka novega šolskega leta, s kakšnimi pričakova-
nji vstopajo vanj, pa tudi, kako so preživeli počitnice.

Pred začetkom šolskega leta

anketa

SEVNICA – Že šesta glasbena prireditev Kitariada zapovr-
stjo je 18. avgusta privabila pred sevniški športni dom lepo 
število glasbenih skupin ter okoli 500 obiskovalk in obi-
skovalcev iz različnih slovenskih krajev. Zanje se je za en 
prekrasen avgustovski večer čas ustavil v obdobju, ko se 
je plesalo rock‘n‘roll in poslušalo pop/rock glasbo iz obdo-
bja 60-ih, 70-ih in 80-ih let preteklega stoletja.

Kot predskupina je nastopila zelo mlada skupina sevniških glas-
benikov in ljubiteljev rocka Hourglass s pevko Klaro Moškon s Se-
novega. Za njimi so na oder stopile »sevniške legende«, skupina 
Modre zvezde in za njimi še prekaljeni glasbeni mački iz Radeč, 
ki so si nadeli ime Samorastniki. Navdušili sta tudi skupini Svit 
z Dola pri Hrastniku in Vžigalice iz Lesc pri Bledu. Temperaturo 
glasbenega dogajanja so nato dvignili člani skupine Bataljon iz 
Radencev, za njimi člani sevniške zasedbe Patina in nato še Ki-
tarzani iz Celja,  s katerimi je za bobni zaigral Sevničan Jani Ko-
šir. Zvezde večera so bili zasavski Orleki s pevcem Vladom Po-
redošem. Pričakovanja je izpolnil tudi ljubljanski trio Oko, ki je 
izvrstno preigraval skladbe legendarnega Jimija Hendrixa. Ki-
tarska glasbena vročica je dosegla vrelišče z nastopom domače 
skupine Makadam sp., ko so se vsi pozibavali v prijetnih ritmih 
rock‘n‘rolla in si želeli še in še. S. Radi

Šesta sevniška Kitariada 

Sevniška skupina Patina s pevko Romano Košir
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lončnice, 
aranžiranje daril,
rezano cvetje,
suho in svileno cvetje,
razna darila,
žalno floristiko,
keramiko 

CVETLIČNI ARANŽMAJI
POGREBNE STORITVE

Černelčeva 9, 8250 BREŽICE, Tel.: 49 61 090, 49 93 240, 
049 69 134, GSM: 041/619 455, 041 628 420

Delovni čas: 
vsak dan od 7 - 19 
sobota od 8 - 13  

nedelja, prazniki zaprto

C
V

RNA ŽIČKARETLIČA

Vabijo v preventivne programe
BREŽICE - V Zdravstvenem domu Brežice v okviru preventive in 
zdravstvene vzgoje pripravljajo t. i. CINDI delavnice, razna pre-
davanja, šole hujšanja, nordijske hoje itd. K sodelovanju vabijo 
vse ljudi dobre volje, željne aktivnosti in druženja. Kontaktni ose-
bi sta Ljudmila Kramar, dipl. med. sestra (07 49 91 404, ljudmila.
kramar@zd-brezice.si) in Benjamina Šuler, dipl. med. sestra (07 
49 91 454, benjamina.sul@gmail.com). 

N O V O  V  K R Š K E M !  
 Mesinger Janko s.p., Planinska c. 6, Sevnica
PE KRŠKO, CKŽ 35, Krško, tel.: 070 299 266

PRIPRAVITE SE 
NA KURILNO SEZONO!

PE Brežice
Tel.: 07 49 66 130

Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p.
Ribniki 12, Sevnica
Tel.: 07 816 20 60, 031 320 900
info@dimnikarstvo-jelancic.si 

        Opravljamo 
• čiščenje in pregledovanje kurilnih, 
dimovodnih in prezračevalnih naprav,
• meritve dimne emisije, svetovanje in 
diagnosticiranje notranjih sten dimnikov 
pri adaptacijah in sanacijah ter
• strojno odstranjevanje katranskih 
oblog iz dimnika.

PE Krško
Tel.: 07 492 05 90
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KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si

„Gotovo nismo največji in 
najbolj pomembni, smo pa 
srčni, dobrovoljni, marljivi in 
prijazni ljudje, vedno pripra-
vljeni pomagati in prepričan 
sem, da smo zaradi tega pred 
vsemi drugimi,“ je na svečani 
seji dejal predsednik sveta KS 
Dolenja vas Goran Udovč. Kot 
je še povedal, krajani vlagajo 
veliko truda v urejanje svojih 
domov in tako skrbijo, da je 
bivanje in življenje v teh kra-
jih še bolj prijazno, njihovim 
potrebam pa se kljub omeje-
nim finančnim sredstvom tru-
dijo slediti tudi v svetu KS. 
Plod dobrega sodelovanja z 
Občino Krško je letošnja ure-
ditev križišča v Pesjem, po-
leg tega so nabavili manj-
kajočo opremo za dve leti 
star večnamenski dom, tre-
nutno pa poteka še urejanje 
zunanjega športnega igrišča 
pri domu. Prihodnja leta pa 
bo zaznamovala dva milijo-
na evrov vredna izgradnja 
kanalizacijskega omrežja in 
obnova ostale infrastrukture 
v večjem delu krajevne sku-
pnosti. „Z veseljem vam lah-
ko povem, da je javno naro-

VELIKI KAMEN - Izletniška domačija Vertovšek je bila na 
veliki šmaren, 15. avgusta, ko praznuje tudi krajevna sku-
pnost Koprivnica, zopet prizorišče tradicionalnih, že 15. 
po vrsti, vaških iger v organizaciji Turističnega društva 
Koprivnica. Ob tej priložnosti so podelili tudi letošnji kra-
jevni priznanji. 

Ob jubilejni izvedbi je na igrah sodelovalo še nekoliko več 
ekip kot ponavadi, kar osem, med njimi kar tri gostujoče eki-
pe iz Krškega, Zabukovja v sevniški in Gorjan v kozjanski ob-
čini. Tekmovalci so se pod budnim očesom idejnega očeta in 
glavnega sodnika Milana Dularja ter ob moderiranju Sandi-
ja Lekšeta pomerili v petih, predvsem za številne gledalce 
zanimivih igrah: balinčkanju z gumami, metu kopja v tarčo, 
spravilu slame, „vrtanju nafte“ ter svojevrstnem triatlonu, 
sestavljenem iz hoje v „samokolnici“ po rokah, plezanju v 
breg po milnici in spustu po njej navzdol. Največ točk je 
osvojila ekipa Gaj (Mrčna sela), ki si je poleg pokala za na-
grado prislužila tudi čisto pravega živega jagenjčka, drugo 
in tretje mesto pa sta osvojili ekipi Klub ljubiteljev frajto-
narice Mateja Božičnika in PGD Mali Kamen. Sodelovale so 
še ekipe DPM Krško, KD Zabukovje, LD Veliki Kamen, folklo-
risti DKD Svoboda Senovo in Klavžarji iz Gorjan. Poleg pred-
sednice TD Koprivnica Sonje Bračun sta nagrade ekipam po-
deljevala še predsednik sveta KS Koprivnica Matej Božičnik 
in minister za kmetijstvo in okolje, seveda domačin, Franc 
Bogovič. Božičnik in Bogovič sta podelila tudi dve priznanji 
ob krajevnem prazniku. Prejela sta ga Aktiv kmečkih žena Ko-
privnica za dobro organizirano delovanje in promocijo kraja 
ter Anja Radkovič za večletno uspešno vodenje tamkajšnje-
ga Mešanega pevskega zbora Anton Aškerc. Iger in zabave ob 
glasbi ansambla Veseli Dolenjci po njih se je v idiličnem oko-
lju Vertovškove domačije udeležila velika množica krajanov, 
ki so se družili še pozno v večer. P. Pavlovič

Po prazniku začetek velike naložbe 
DOLENJA VAS - Praznik Marijinega vnebovzetja je tudi praznik krajevne skupnosti Dolenja vas, ki so ga 
krajanke in krajani obeležili s celodnevnim praznovanjem. Začelo se je dopoldne s svečano mašo in po-
ložitvijo venca pred spomenik žrtvam druge svetovne vojne, popoldne pa nadaljevalo z vaškimi igrami 
pred večnamenskim domom, razstavo ročnih del in svečano sejo s kulturnim programom.

čilo že oddano, da je podpis 
pogodbe pred vrati, prav 
tako predviden pričetek del. 
Zgradilo se bo kanalizacijsko 
omrežje v skupni dolžini 5500 
metrov, razširjen bo sistem 
javne razsvetljave, zgrajena 
bo tudi kabelska kanalizacija 
za širitev optičnega omrež-
ja. Prepričani smo, da bomo 
v skupnem sodelovanju z ob-
čino ob tej veliki investiciji, 
ki bo potekala kar tri prora-
čunska obdobja, opravili tudi 
manjša, a za nas vseeno po-

trebna popravila,“ je še de-
jal Udovč. V mansardo večna-
menskega doma, v katerem 
domujejo domača društva, 
prihaja enota krškega vrtca, 
prostore in finančno podpo-
ro pa ponujajo tudi mladim. 
Dolenjevaščanom je ob pra-
zniku čestitala še podžupanja 
Ana Somrak in poudarila po-
men omenjene investicije v 
kanalizacijsko omrežje.

„Naša krajevna skupnost ne 
podeljuje priznanj. Prepriča-

ni smo, da prav vsak prispe-
va k skupnemu dobremu,“ je 
med drugim še povedal Udo-
vč v slavnostnem govoru in 
poleg številnih aktivnih po-
sameznikov pohvalil domača 
društva, ki so zaslužna za bo-
gato družabno življenje. Dve 
med njimi, ŠD Dolenja vas in 
PGD Dolenja vas, sta ob pra-
zniku pripravili zanimive va-
ške igre, na katerih je sode-
lovalo pet ekip. Tako kot lani 
je zmagala ekipa Libne pred 
Starim Gradom, Pesjem, go-
stujočo ekipo Spodnji Stari 
Grad in Dolenjo vasjo. Pra-
znično prireditev, ki ji je sle-
dilo še druženje ob hrani in 
pijači, so z nastopi obogati-
li Ljudski pevci Ajda, mladi 
glasbenici Nataša Libenšek 
in Sanja Kelhar, kvartet dia-
toničnih harmonik Glasbene 
šole Krško ter pesnica Joži-
ca Vogrinc, članice Kulturne-
ga društva Libna pa so v več-
namenskem domu postavile 
na ogled razstavo ročnih del 
– vezenin, kvačkanih in gline-
nih izdelkov ter slik v akrilu 
in olju na platnu.
 Peter Pavlovič

Udovč je podžupanji Somrakovi za dobro sodelovanje 
med KS in občino v „športnem duhu“  podaril majico.

Priznanji aktivu kmetic 
in zborovodkinji Radkovičevi

Povezovalec iger Sandi Lekše, minister Franc Bogovič, 
predsednica TD Koprivnica Sonja Bračun, predstavnica 
Aktiva kmečkih žena Koprivnica, Anja Radkovič in pred-
sednik sveta KS Koprivnica Matej Božičnik

RAČJA VAS – Številni vaščani in ostali župljani (na foto-
grafiji) so 18. avgusta v Račji vasi s sveto mašo in ka-
snejšim druženjem obeležili 100-letnico tukajšnje kapeli-
ce Marije Pomočnice. Mašo je daroval cerkljanski župnik 
mag. Janez Žakelj, ki je ob tej priložnosti predstavil tu-
di publikacijo o zgodovini Račje vasi do leta 1912, v ka-
tero je ves svoj trud vložil vaščan David Smukovič. Pred 
100 leti so marljivi in pobožni domačini zgradili kapeli-
co, ki je ostala kraj zbirališča vse do danes. Pred njeno 
izgradnjo naj bi na tem mestu stal križ. V kapelici je oko-
li 400 let star Marijin kip iz kostanjeviškega samostana. 
Tako kot kapelica je bil obnovljen leta 1991, ko so vsi va-
ščani prispevali za obnovo. R. R./Foto: Gregor Smukovič

Tridnevno dogajanje Panoni-
ke harmonike, katere organi-
zator je brežiški Zavod Eufo-
rija, je med drugim postreglo 
z nastopi folklornih skupin iz 
Srbije in Turčije, Trubačev iz 
Šida, Vlatka Stefanovske-
ga, skupin Terrafolk, Frajle 
in Bare i Majke, Čukov, Tanje 
Žagar ter udeležencev med-
narodne glasbene delavnice, 
ki je v okviru festivala ves 
prejšnji teden potekala v MC 
Brežice. Festival so spremlja-
le tudi otroške delavnice, de-
gustacije vin in etno tržnica. 
Panonika harmonika je bila 
letos spet rekordna. Zoran 
Zorko je postavil Guinnes-
sov rekord v neprekinjenem 
igranju na diatonično harmo-
niko, saj je kar 35 ur in 32 mi-
nut neprekinjeno raztegoval 
meh in s tem za več kot štiri 
ure izboljšal prejšnji rekord. 
Prav tako je zadnji dan festi-
vala 39 harmonikark postavilo 
svetovni rekord v največjem 
številu žensk na harmoniki, 
zbranih na enem mestu, or-

Harmonikarke navdušile, obisk slab
BREŽICE – Med 24. in 26. avgustom se je na novi lokaciji, na brežiškem gra-
du in njegovi neposredni bližini, tretje leto zapored odvijal festival Panonika 
harmonika, festival harmonike in rekordov. Slednjih je bilo tudi letos veliko, 
bolj pa bode v oči majhno število obiskovalcev.

ganizatorji pa so skuhali tudi 
obaro v največjem litožele-
znem loncu na svetu. Izbra-
li so tudi mis Panonike har-
monike, ki je postala Natalija 
Hočevar.

Slabo luč na letošnji festival 
zagotovo meče slab obisk, 
povrh vsega pa so zadnji dan 
– po besedah organizator-
jev zaradi slabega vremena – 
predčasno prekinili in s tem 
tudi odpovedali nastope ne-
katerih ansamblov in skupine 

Kingston. O vzrokih za tako 
slab obisk bi se sicer dalo 
razpravljati na dolgo in širo-
ko, dejstvo pa je, kot to po-
trjujejo številne govorice ob-
čanov in kritike uporabnikov 
enega od socialnih omrežij, 
da je bila vstopnina previso-
ka, poleg tega pa tudi sama 
lokacija prireditve ni bila naj-
primernejša. Dež kot eden iz-
med morebitnih vzrokov po-
raznega obiska pa je v tem 
primeru slab izgovor.
 R. Retelj

39 harmonikark bo vpisanih v Guinnessovo knjigo rekordov.

KRŠKO – Na obrobju stare-
ga mestnega jedra v prije-
tnem okolju t. i. Sončne 
hiše, kjer ima sedež Dru-
štvo gluhih in naglušnih Po-
savja Krško, so 25. avgusta 
pripravili literarno druže-
nje s pesnico Marijo Kalčič. 
Pesmi so prebirali tudi otro-
ci članov društva, gluhi in 
naglušni pa so poezijo spre-
mljali v slovenskem znakov-
nem jeziku. 

Kot je v uvodu povedala se-
kretarka društva Vlasta Mo-
škon, so vse letošnje razno-
vrstne prireditve namenjene 
praznovanju 50-letnice de-
lovanja društva, ki ga bodo 
obeležili na mednarodnem 
dnevu gluhih 22. septem-
bra. Nato je zbranim pred-
stavila še avtorico ter njeno 
pred kratkim izdano pesniško 
zbirko „Zakaj je sonce zju-
traj vstalo“, v kateri so zbra-
ne pesmi za otroke. Pesmi iz 
zbirke so poleg avtorice pre-
birali še otroci članov dru-
štva Denis Moreše ter David 
in Lea Cvelbar, prisotni pa 
so poezijo spremljali v slo-
venskem znakovnem jeziku. 
Glasbeni utrinek na harmo-
niki je dodal Blaž Hrvatin. 
V nadaljevanje druženja je 
zbrane povabil predsednik 
društva Bogdan Kuhar, saj 
se člani že po običaju vrsto 
let konec avgusta srečujejo 
na pikniku, ki ga dopolnijo s 
športnimi in družabnimi igra-
mi.  Ur.

Literarno 
obarvali jubilej 
društva

Nastopajoči na literarnem 
druženju (Foto: M. Žnidaršič)
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strokovna izvedba mansard 
z izolacijami za vpihovanje 
ali mineralnimi volnami

prodaja in montaža                                                
strešnih oken

fasadni sistemi                                               
mešalnica

Brezplačni strokovni nasveti 
ob nakupu ali montaži

www.segrad.si - GSM: 041 405 561
Ulica 11. novembra 57, Obrtna cona Leskovec 

KRŠKO - 21. avgusta se je v organizaciji Valvasorjeve knji-
žnice Krško, krške Območne izpostave JSKD, navedenima 
pa se je letos pridružila tudi Krajevna skupnost mesta Kr-
ško, zvrstil peti Poletni večer v parku, ki je v toplem zgo-
dnjem večeru v senci dreves obiskovalcem postregel s po-
ezijo in glasbo. 

V sklopu prireditve, s katero, kakor tudi z ostalimi v krškem 
parku, želijo organizatorji, kot je uvodoma dejala predstav-
nica knjižnice Polona Brenčič, dati dragocen prispevek pri 
obujanja starega mestnega jedra v poletnem času in s pro-
gramsko vsebino pritegniti povabljene ali naključno mimoi-
doče obiskovalce, se je že peto leto zapored zvrstil literar-
ni večer pred dnevi poezije in vina, na katerem so prebirali 
poezijo trije gostujoči pesniki: slikarka, pesnica in esejistka 
Valerie Mejer iz Mehike, madžarski pesnik, scenarist in pre-
vajalec Andras Gerevich in Mateja Bizjak Petit, slovenska 
pesnica in dramaturginja, ki živi v Franciji, kjer se ukvarja 
z lutkarstvom. Tuja avtorja sta pesmi prebirala v maternem 
jeziku, prevode prebranih pesmi pa Miljana Cunta, izvršna 
urednica zbirke Baletrina, ki izhaja pri Študentski založi Lju-
bljana, ki je tudi organizator ptujskega mednarodnega lite-
rarnega festivala Dnevi poezije in vina, ter senovski kulturni 
ustvarjalec Rok Sanda. Ob pesniškem branju je koncetriral 
brežiški kantavtor Peter Dirnbek, prireditev pa so gostujo-
či umetniki in obiskovalci zaokrožili ob druženju in klepe-
tu, in, kot se za prireditev tudi spodobi - s čašo vina v roki.
   B. Mavsar

Večer poezije, glasbe in vina

Večer poezije so oblikovali (z leve): Valerie Mejer, Ma-
teja Bizjak Petit, Miljana Cunta, Andras Gerevich in Rok 
Sanda, zadaj Peter Dirnbek.

www.butanplin.si         

      zelena jeklenka

VEDNO PRI ROKI, 
KJERKOLI ŽE STE

Zelena jeklenka 
za vas na več kot 
500 prodajnih 
mestih po vsej 
Sloveniji.

Butan oglas 128x119.indd   1 8/17/2012   9:08:03 AM

Samo Zeleno jeklenko lahko zamenjate 
tako udobno, varno in enostavno. 
Vedno tudi v vašem kraju. 

Zelena jeklenka bo vedno tam, kjer jo potrebu-
jete. Po njo lahko skočite mimogrede, saj vam 
je na voljo že na več kot 500 prodajnih mestih 
po vsej Sloveniji. Najbolj dostopna jeklenka, ki 
je vedno pri roki, kjerkoli že ste. Če želite, vam 
jo lahko v vaš kraj in na vaš prag enostavno in 
hitro prinese tudi uslužni dostavljavec. 

Edina vedno pri roki, kjerkoli že ste
Razvejana mreža urejenih prodajnih mest Ze-
lene jeklenke, vam omogoča zanesljiv ter va-
ren nakup plina, kjerkoli že ste. Po vsej Slove-
niji vas pričakujejo številna prodajna mesta, ki 
vam bodo bistveno skrajšala pot. Sebi najbližje 
poiščite na www.butanplin.si.

Edina tako varna
Samo Zelene jeklenke imajo na ventilu name-
ščeno zaščitno folijo. To je trdno zagotovilo, da 
je bila jeklenka pregledana, očiščena ter pra-
vilno polnjena. Vsaka Zelena jeklenka je opre-
mljena tudi z rezervnim varnostnim tesnilom, 
ki ob vsakem priklopu poskrbi za vašo dodatno 
varnost. 

Edina zelene barve
Zelena jeklenka se po barvi in obliki razlikuje od 
vseh ostalih. Izdelana je iz posebnega jekla, zato 
je ob enaki količini plina občutno lažja. Zaradi 
prepoznavne oblike pomeni za vas tudi manjšo 
porabo prostora znotraj kuhinjskega elementa, 
z dvojnim ročajem pa je odslej še udobnejša. 
Vsaka Zelena jeklenka je tudi posebej očišče-
na, zato ne oddaja slabega vonja. 

Spoznajte Zeleno jeklenko in se udobno nava-
dite nanjo. Sebi najbližje prodajno mesto eno-
stavno poiščite na www.butanplin.si, kjer pa 
vas čaka tudi Svet ugodnosti in številne nagrad-
ne igre. 

Zakaj cela Slovenija želi Zeleno?

naročena objava

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Potem ko so sredi meseca juni-
ja v Varstveno-delovnem centru Krško-Leskovec v bližini 
krajevnega gasilskega doma predali namenu vrt za pride-
lavo zelenjave, je ta ob skrbnem delu uporabnikov Bival-
ne enote VDC in zaposlenih v zavodu že bogato obrodil.

Pobudnik za ureditev vrta je bil predsednik krškega društva 
Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju 
Dane Mižigoj, ki meni, da pridelava zelenjave ni pomembna 
le z vidika samooskrbe, temveč je pri tem velikega pomena 
obdelovanje zemlje, zasaditev in v nadaljevanju pridelava, 
saj vsi delovni procesi pomenijo za uporabnike gibanje in re-
kreacijo na prostem, hkrati pa tudi razvedrilo, motivacijo in 
način učnega procesa. Najprej so uporabniki z delavci zavo-
da namreč pripravili eno veliko gredo za obdelovanje na obi-
čajen način, zatem pa še dve manjši gredi, ki so ju dvignili 
od tal, ogradili z lesom in ju obdelujejo po načelih perma-
kulture. Zaradi višine sta ti lažji za obdelavo osebam, ki se 
težje prepogibajo, hkrati pa sta tudi zaščiteni pred agresiv-
nimi pleveli. Ob vrtovih na parceli, ki jo je za te potrebe de-
lovnemu centru dala v brezplačni najem Občina Krško, pa so 
postavili tudi vrtno hišico za spravilo orodja, ki pa jo name-
ravajo še dograditi oziroma razširiti s teraso z nadstreškom. 
Omenjene pridobitve so predali namenu direktor VDC Andrej 
Romih, uporabnik Peter Drenik in Dane Mižigoj.
 B. Mavsar 

Ne le samooskrba, ampak tudi 
rekreacija in sožitje z naravo

Z junijske otvoritve vrta

VELIKO MRAŠEVO – Članice in člani društva ILCO Posavje so se 
16. avgusta zbrali pred vaškim domom v Velikem Mraševem in 
se po jutranji kavici in prigrizku podali na pohod ob vznožju 
vinskih goric do reke Krke in nazaj na izhodišče, kjer so ime-

li še delavnico ročnih del. Izdelki bodo namenjeni za razsta-
vo na sedežu društva. »Za nekaj poskočnih ritmov je v prija-
znem popoldnevu poskrbel še naš glasbeni  trio, ki se mu je 
pridružil še harmonikar Sandi. Uspelo nam je ustvariti nepo-
zaben poletni dan, ki smo ga preživeli s prijatelji,« je zapisal 
v svojem sporočilu predsednik društva Ervin Liberšar. S. R.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Član Astronomskega društva NEK Se-
bastijan Jakša je 24. avgusta v sodelovanju s kostanjeviško 
enoto Valvasorjeve knjižnice Krško na njenem dvorišču pri-
pravil predstavitev prvega digitalnega planetarija v Sloveniji. 

»Digitalni planetarij omogoča popoln pregled gibanja teles v 
vesolju. Gre za prvo takšno stvar v Sloveniji in vsaj v astro-
nomskih krogih smo ga kar pogrešali,« je o napihljivi kupoli, 
ki služi kot nekakšen simulator pogleda na zvezdnato nebo, 
povedal Jakša. Planetarij omogoča svojevrstno potovanje po 
vesolju, od planeta do planeta, od zvezde do zvezde, od ga-
laksije do galaksije. »Namenjen je predvsem astronomskim 
društvom, ljubiteljem astronomije in tudi učencem osnovnih 
in srednjih šol,« je še dejal Jakša, ki je planetarij predstavil 
že na nekaterih osnovnih in srednjih šolah. Digitalni planeta-
rij lahko nadomesti klasično opazovanje s teleskopi tudi ta-
krat, ko slednje zaradi slabega vremena ni možno, ker pa so 
bile razmere tokrat ugodne, so udeleženci predstavitve lah-
ko pogledali v nebo tudi na takšen način. P. P.

Nepozaben poletni dan

Članice in člani društva ILCO Posavje so preživeli nepo-
zaben poleni dan v Velikem Mraševem.

S planetarijem na sprehod po vesolju

Sebastijan Jakša (v sredini) med udeleženci predstavi-
tve v planetariju
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S toplotno črpalko boste stroške ogrevanja v 
primerjavi s kurilnim oljem znižali do 60 % !

Toplotna črpalka je ekološko najprijaznej-
ši in energetsko najcenejši način ogrevanja 
prostorov in/ali sanitarne vode. Toplotna 
črpalka odvzema toploto okoliškemu zraku, 
vodi ali zemlji in z njo ter dodano električno 
energijo segreva vodo do temperature 55°C 
ali več. Za pogon naprave je potrebno vloži-
ti od 20-30 % energije (električne), 70-80 % 
energije pa pridobimo iz okolice (zastonj). 

Razmerje med vloženim delom (električno 
energijo) in pridobljeno toplotno energijo 
imenujemo grelno število. To pa je tem 
večje (večji prihranek), čim višja je tem-
peratura vira in tem nižja je ogrevalna 
temperatura. 

Vrste toplotnih črpalk ločimo glede na vir, 
ki ga uporabljajo. Najbolj razširjene so to-
plotne črpalke ZRAK-VODA, ZEMLJA-VO-
DA ter VODA-VODA. 

TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK-VODA

Zrak je neizčrpen vir energije, ki je pov-
sod na voljo. Najsodobnejše izvedbe tovr-
stnih toplotnih črpalk omogočajo ogreva-
nje tudi pri zunanji temperaturi do - 20°C 
in -25°C. Še pri tako nizki temperaturi zra-
ka pa je grelno število še vedno vecje od 
2, kar pomeni 50 % prihranka energije. Ker 
ni potrebno vrtanje vrtin ali polaganje ho-
rizontalnega kolektorja, je to investicijsko 
najcenejša vrsta toplotnih crpalk. Montaža 
in vzdrževanje pa je enostavno in poceni. 
Glede na statistične podatke o gibanju tem-
peratur pa lahko zaključimo, da je v Slove-
niji zelo malo dni s temperaturo pod -5°C, 
kar pomeni, da je letno grelno število tovr-
stnih TC nad 3,5. Na Primorskem pa je le-
tno grelno število preko 4.

TOPLOTNE ČRPALKE ZEMLJA-VODA

V kolikor imate okoli hiše (ali v neposredni 
bližini) na voljo dovolj nezazidane površine, 
potem se lahko odločite za zemeljski kolek-
tor. Na globini cca. 150 cm se položi običaj-
ne PE cevi, in sicer na medsebojni razdalji 
minimalno 80 cm. Potrebna dolžina cevi je 
odvisna od kvalitete zemlje. Bolj je zemlja 
vlažna, več toplote ji lahko odvzamemo na 
isti površini in zato je potrebna manjša dol-
žina cevi. Vodoravni zemeljski kolektor je za-
prt krožni sistem, katerega napolnimo z me-
šanico vode in protizmrzovalnega sredstva v 
koncentraciji za delovanje do temp. meša-
nice -15°C.

TOPLOTNE ČRPALKE VODA-VODA

Podtalnica kot toplotni vir zagotavlja gle-
de na njeno konstanto ter relativno visoko 
temperaturo najvišje grelno število oziro-
ma izkoristek toplotne črpalke ter njeno sa-
mostojno delovanje skozi celo leto. Glav-

ni pogoj je zadostna količina in kemijska 
ustreznost vode. Temperatura podtalne vode 
mora biti minimalno 8°C. Pretok mora biti 
konstanten. V povprečju je potrebno 0,2 
m3/h vode za 1 kW toplote. Npr.: 10 kW to-
plotna črpalka potrebuje cca 2 m3/h podtalne 
vode. Vrtine se vrtajo do cca 30 m, pri čemer 
se voda črpa iz ene vrtine in vrača v drugo. 
Razdalja med njima mora znašati min. 15 m. 
V sesalno vrtino vgradimo potopno črpalko, 
katera prečrpava podtalno vodo skozi upar-
jalnik toplotne črpalke in jo vrača v ponorno 
vrtino. Voda se pri tem ohladi za cca. 4°C. 
Možnosti onesnaženja vode ni.

Toplotne črpalke so najbolj primerne za 
nizkotemperaturno ogrevanje (talno, sten-
sko), odlične rezultate pa dajejo tudi pri 
radiatorskem ogrevanju. Priporočljivo je, 
da objekti energijsko niso potratni. Toplo-
tna črpalka lahko deluje samostojno in ne 
potrebuje dodatnega vira ogrevanja.

Primer sodobne kotlovnice s toplotno črpal-
ko zemlja-voda, sistem rekuperacijskega 
prezračevanja in centralno sesalni sistem.

Naše podjetje CENTROS d.o.o. vam brez-
plačno pripravi ponudbo za kompletno do-
bavo in montažo toplotne črpalke vodilnih 
slovenskih in evropskih proizvajalcev. 

Delovanje toplotne črpalke ZRAK-VODA 
in ZEMLJA-VODA si lahko ogledate na 
naših lastnih referenčnih objektih v Bre-
stanici in na Senovem. 

Primer toplotne črpalke zrak-voda 

ZAKAJ UPORABITI TOPLOTNO 
ČRPALKO ZA CENTRALNO 

OGREVANJE? 

• Ker je ogrevalni sistem prihodnosti 
• Ker vam okolje podari 75 % potrebne 

energije za ogrevanje 
• Zaradi znižanja stroškov ogrevanja  

do 60 % 
• Zaradi zmanjšanja emisij CO2 
• Ker je eleganten ogrevalni sistem 
• Ker ni potreben dimnik in hranilnik 

goriva 
• Ker je potreben minimalen prostor za 

kurilnico 
• Zaradi zelo tihega delovanja 
• Ker uporablja električno energijo, ki je 

stabilnejša tako po ceni kot po zalogi 
kakor fosilna goriva.

Kontakt: 051 302 889, 041 628 489, 041 606 730 
CENTROS d.o.o., Cankarjeva cesta 63, 8281 SENOVO

www.centros.si

S TOPLOTNO ČRPALKO 
DO CENEJŠEGA OGREVANJA 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Na podlagi 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 
49/06-ZMetD,  66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 

in 57/12) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje

O B J A V L J A

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje opravlja naloge s področja varstva okolja, je v soglasju z Občino Krško dne 13.08.2012 
stranki Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško izdala dovoljenje št. 
35436-4/2012-4 za začasno čezmerno obremenitev okolja z emisijo toplote v vode. Stranki 
je od dokončnosti citiranega dovoljenja do 31.10.2012 dovoljeno začasno preseganje 
mejnega emisijskega deleža oddane toplote, pod pogojem, da se voda v vodotoku Sava, na 
mestu iztoka hladilne odpadne vode iz Nuklearne elektrarne Krško, popolnoma premešana 
z odpadno vodo, v dnevnem povprečju ne segreje za več kot 3,5 K nad svojo naravno 
temperaturo, izmerjeno pred odvzemnim mestom za hladilno vodo za potrebe Nuklearne 
elektrarne Krško. Dovoljenje je postalo dokončno 16.08.2012.

Številka:   35436-2/2012-10           
Datum:     17.08.2012                             

 mag. Inga Turk
 Direktorica Urada za varstvo okolja in narave

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52 
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Po podatkih Agencije Republike Slovenije 
za okolje so zaradi še vedno sušnih raz-
mer v večjem delu države zaloge podze-
mnih vod najmanjše v zadnjih petdesetih 
letih. Vse prebivalce pozivajo k varčni rabi 
vode, da s svojim ravnanjem ne bi poslab-

šali količinskega in kakovostnega stanja 
podzemnih in površinskih vod ter dodatno 
ne otežili preskrbe s pitno vodo in zagota-
vljanja vode za gašenje morebitnih poža-
rov v naravi.

Zaloge podtalnice najnižje v zadnjih 50 letih!
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Spoštovane občanke in občani 
občine Radeče!

Čas je zopet obrnil nov list 
in pred vami je občinski praznik, 

ko se boste spominjali mnogih dosežkov 
in prireditev, ki so zaznamovali minulo leto, 

jim dodali novega zagona in polni načrtov 
vstopili v prihodnost. 

Dobro sodelovanje pa je temeljni kamen, ki krepi 
medsosedske odnose, saj se bomo povezani 

na našem posavskem zemljevidu 
lahko skupaj veselili mnogih dosežkov ter tkali 

in utrjevali vezi na vseh področjih, ki nas družijo. 

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

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

Ljudje hodimo skozi čas, se soočamo z različnimi izzivi 
in puščamo sledi v zapisu življenja. 

Tako občina kot občanke in občani ste tesno prepleteni 
pri ustvarjanju življenja v vaši občini. 

Naj bo občinski praznik radosten in poln ponosa 
nad vašimi skupnimi dosežki, priložnost za druženje 

in pogovor ter načrtovanje vaše poti v prihodnost. 
Verjamem, da boste tudi v bodoče odločno stopali 

naprej in s skupnimi močmi skrbeli za nadaljnji razvoj 
vašega kraja in kakovostno življenje v občini Radeče. 

Želim vam uspešno uresničitev vseh zastavljenih ciljev 
in prijetno praznovanje!  

Ivan Molan, 
župan občine Brežice,  s sodelavci

Spoštovane občanke in občani, svetnice in 
svetniki občine Radeče!

Praznovanje praznika naj vas poveže 
v volji za ideje in delo prihodnjega časa. 

Čestitamo vam za vse dosežke 
in presežke minulega leta 

in vam v teh zahtevnih časih želimo, 
da ohranite optimizem, saj je z vztrajnostjo in delom 

mogoče cilje uspešno spremeniti v rezultat.

Hvala za prijazno in spodbudno sodelovanje, 
da lahko naš širši prostor oblikujemo v kraj 

priložnosti in dobrega razpoloženja. Lepo praznujte! 

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško,

s sodelavci

Cenjene občanke, cenjeni občani občine Radeče.

Ob prihajajočem občinskem prazniku vam iskreno voščimo 
in želimo prijetno praznovanje, 

obarvano z veseljem ob skupnih dosežkih. 

Pri kreiranju prihodnosti in uresničevanju razvojnih izzivov 
želimo županji, občinskemu svetu in občinski upravi 

še naprej veliko uspehov in pravih odločitev. 
Zahvaljujemo se vam za dobro sodelovanje 

in hkrati izražamo prepričanje, 
da bomo tudi v bodoče dobri sosedje. 

Praznični dnevi naj bodo polni zadovoljstva 
in priložnosti za prijetna druženja!

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, 

s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Radeče!

Ob praznovanjih se ozremo v minulo obdobje 
in se z radostjo spominjamo uspehov, ob tem pa imamo 

tudi priložnost, da si zastavimo nove načrte in cilje. 
Veselim se z vami ob občinskem prazniku, 

ko se boste še v večji meri družili s prijatelji in znanci 
ter si polni novih pričakovanj zaželeli 

vse najboljše za prihodnost.
 

Ob praznovanju se veselim z vami vseh uspehov, 
ki ste jih delili tudi z nami. 

Iskreno vam čestitam in vam želim vse dobro, 
da bi ohranili tudi prijetno medsebojno sodelovanje 

in veliko novih pridobitev na vseh področjih delovanja. 

Mojmir Pustoslemšek,
župan občine Kostanjevica na Krki,

s sodelavci  

Spoštovane občanke, spoštovani občani Radeč,
v čast si štejem, da vas lahko – prvič v vlogi županje – 
nagovorim ob občinskem prazniku Občine Radeče.

Občinski praznik naše občine je spomin na izgnance, ki so se 
avgusta in septembra 1945 vračali na svoje domove ter iz ru-
ševin začeli graditi temelje za razvoj in podobo današnje ob-
čine Radeče. Občinski praznik pa obeležuje tudi imenovanje 
trga Radeče v mesto Radeče daljnega leta 1925.

Občinski praznik, praznik vseh občank in občanov, vseh de-
lujočih na profesionalni in individualni ravni, v civilni ali druž-
beni sferi, je pomemben zato, da pokažemo, kaj smo posto-
rili. Vi s svojimi prispevki v časopisu in prireditvami v času 

občinskega praznika, mi z dokončanji objektov in predajo namenu uporabe le-teh, ter 
predstavitvijo projektov, ki tečejo oz. bodo v prihodnosti zaznamovali naš prostor. 

Po slabih šestih mesecih županovanja lahko rečem, da je letošnje leto drugačno od prej-
šnjih. Drugačno zaradi splošne gospodarske in finančne recesije, ki jima kar ni videti kon-
ca, zaradi varčevalnih ukrepov na državni in lokalni ravni ter zaradi stečaja podjetja Rade-
če papir, ki je zaznamoval skoraj vsako družino v naši občini. Vsi napori, ki so bili vloženi za 
ponovni zagon proizvodnje papirja, še niso obrodili sadov, se pa kaže možnost vstopa tu-
jega partnerja, ki bi proizvodnjo želel peljati naprej. S strani lokalne skupnosti ima vsak po-
tencialni kupec, ki bi želel nadaljevati tradicijo izdelovanja papirja, vso našo razpoložljivo 
pomoč, saj se zavedamo, da teh težkih časov recesije in varčevanja ne bo možno izpeljati, 
če ne bo delovnih mest in proizvodnje. Ko se bomo vsi zavedali, da so ljudje, poštenje in 
spoštovanje – ne pa denar in kapital – tisti, ki lahko rešijo današnje probleme, potem bo 
tudi delo in vsak posameznik vrednota, ki bo v družbi zaželena in ustrezno plačana. Mo-
goče pa je kriza priložnost za nekaj boljšega, drugega ali drugačnega. 

Tudi zato se veselimo občinskega praznika in vseh dosežkov, ki so zaznamovali čas in pro-
stor v naši občini. Pri tem naj izpostavim vse nagrajence in dobitnike občinskih priznanj, 
ki jim ob tej priložnosti posebej čestitam.

Ob koncu pa vam, drage občanke in občani, iskreno čestitam ob občinskem prazniku in 
vas vabim, da se v čim večjem številu udeležite prireditev v počastitev praznika.

 Rafaela Pintarič, županja

Občina Radeče praznuje
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Ob prazniku
občine Radeče
vam iskreno čestitamo.

Ob prazniku čestitamo vsem občanom, 
učencem in staršem, 

hkrati pa vas vabimo še k vpisu 
za šolsko leto 2012/13.

Več informacij najdete na www.gsradece.si.

Vabljeni!

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

Prireditve ob prazniku 
občine Radeče

Petek, 31. 8. 2012
• ob 18.00 v športni dvorani Radeče
Članski rokometni turnir v počastitev občinskega praznika

Organizator: Rokometni klub Radeče Mik-Celje

Sobota, 1. 9. 2012
• ob 09.00 na strelišču Lovske družine Radeče na Močilnem
Tekmovanje v streljanju na glinaste golobe

Organizator: Lovska družina Radeče

• ob 19.00 v Domu kulture Radeče
Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž

Organizator: OI JSKD Laško

Petek, 7. 9. 2012
• ob 17.00 v Domu kulture Radeče
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Radeče s 
podelitvijo priznanj

Organizator: Občina Radeče, Gledališko društvo 
Radeče, Hortikulturno društvo Radeče

• ob 18.00 
Otvoritev enote vrtca ČIRA ČARA ter rekonstruirane 
kuhinje in jedilnice OŠ Radeče

Organizator: Občina Radeče, OŠ Marjana 
Nemca Radeče z enoto Vrtec

Sobota, 8. 9. 2012
• ob 09.00
Tradicionalni pohod na Nebeško goro
Odhod z avtobusom ob 8.00 s Trga v Radečah na štartno 
mesto v Zagradu

Organizator: Planinsko društvo Radeče

• ob 09.00 na trgu v Radečah (start med 9.00 in 10.00)
Kolesarjenje v oglarsko deželo

Organizator: Športno društvo Jelovo

• ob 09.00 v razstavnem prostoru v Domu kulture v Radečah
Likovna kolonija »Radeče z okolico«

Organizator: Društvo ljubiteljev 
likovne umetnosti Radeče

• ob 19.00 v Prosvetnem domu Vrhovo
Srečanje pevskih zborov in skupin

Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo

Nedelja, 9. 9. 2012 
• ob 10.00 na tekmovalni trasi pri Ribiškem domu
Tradicionalni Pokal SAVA

Organizator: Ribiška družina Radeče

• ob 15.00 pod lipo na dvorišču POŠ Svibno
Nedelja pod lipo 

Organizator: Društvo kmečkih žena Arnika

Torek, 11. 9. 2012
• od 10.00 do 17.00 v Zdravstvenem domu Radeče
Predstavitev programa SVIT

Organizator: Zdravstveni dom Radeče

• ob 17.00 v prostorih OŠ Radeče
Občinsko šahovsko prvenstvo

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Sreda, 12. 9. 2012 
• ob 15.00 na strelišču Močilno
Občinsko prvenstvo v streljanju z zračno puško

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

• ob 16.00 na stadionu Radeče
Test hoje na 2 km za vse občane (v primeru dežja odpade)

Organizator: Zdravstveni dom Radeče

Četrtek, 13. 9. 2012 
• ob 10.00 na balinišču v Radečah
Balinarski turnir za Zeličev memorial

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

• ob 19.00 v razstavnem prostoru v Domu kulture v Radečah
Otvoritev del likovne kolonije »Radeče z okolico«

Organizator: Društvo ljubiteljev 
likovne umetnosti Radeče

VLJUDNO VABLJENI!

Vsem našim strankam in občanom občine Radeče 
iskreno čestitamo ob prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje!

V spektakularnem zgodovin-
skem dramskem delu, uprizor-
jenem na prostem pod vznož-
jem ostankov gradu nekdaj 
slavnih vitezov Ostrovrharjev, 
je številčna zasedba gleda-
liškega ansambla Kulturnega 
društva Svibno pod vodstvom 
režiserja Jožeta Mahneta 
omogočila čudovito popotova-
nje v pozno 13. stoletje, ko je 
na dobro utrjenem svibenskem 
gradu živela mogočna plemiška 
rodbina Ostrovrharjev. V sredi-
šču tragedije je bil hrabri vitez 
Viljem Ostrovrhar  II., ki je  kot 
upornik padel na Grebinjskem 
polju na Koroškem leta 1293. 
V prvem dejanju med lovom v 
gozdu ob zlatem studencu ne-
daleč od Ostrega vrha Vilje-
ma Ostrovrharja premoti vila 
s čudodelnim prstanom, ki mu 
ga izroči v zameno za molčeč-
nost, spoštovanje viteške ča-

Obudili čas Ostrovrharjev
SVIBNO - V deželi Ostrovrharjev, kot domačini radi imenujejo Svibno nad Radečami, si je okoli 600 obi-
skovalk in obiskovalcev v minulem petku in soboti ogledalo zgodovinsko romantično tragedijo Viljem 
Ostrovrhar, ki je v lanskem avgustu doživela krstno uprizoritev.

sti in zvestobo vladarju. V 
drugem dejanju je v ospredju 

Ostrovrharheva hči Tilda, ki jo 
vznemirjata dva snubca. Tre-

tje dejanje poleg ljubezenske 
zgodbe prinaša tudi prve vite-
ške odločitve - Viljem se ukloni 
pritisku Ureha in somišljenikov 
ter se na skrivnem zborovanju 
postavi na stran nasprotnikov 
dosedanjemu prijatelju, voj-
vodi Majnardu. V četrtem de-
janju že potekajo priprave na 
boj, ki se zaključi v petem de-
janju - spopad na Grebinjskem 
polju terja na strani upornikov 
hude žrtve. Viljema doleti pre-
rana smrt, čarobni prstan pa 
dobi novega lastnika …

Poleg dinamične igre so imeli 
močan vpliv na igro še rekon-
struirani kostumi iz časa, v ka-
terem je živel vitez Viljem ter 
prekrasne slike, ki so bile me-
njajoči se del scene in so pope-
ljale obiskovalce ter obiskoval-
ke v različna okolja takratnega 
časa. »Zasluge za občudovanja 
vredno sceno imajo številni do-
mači rokodelci, ki so v prete-
klem letu projektu nameni-
li nešteto prostovoljnih ur za 
izdelavo replik oblačil, opra-
ve, orožja, scenskih rekvizi-
tov ipd.,« je dejala Bernard-
ka Zorko iz Zavoda Svibna.
V organizaciji Turističnega dru-
štva Svibno so se letos uro pred 
predstavo na stojnicah pred-
stavili tudi domači rokodelci 
in pridelovalci hrane (kot trški 
del pred leti odmevnega Graj-
sko tršega dne na Svibnem).
 Smilja Radi

Vitez Viljem Ostrovrhar je nagovoril zbrane in jim povedal, da se podaja v boj. 

Režiser Jože Mahne (desno) je na vajah pozorno spre-
mljal potek igre.

Viljemova hči Tilda je bila 
v skrbeh za očeta, ki se je 
odpravljal v boj.
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Povabilo k ogledu 56. državnega tekmovanja oračev Slovenije
V petek in soboto, 31. avgusta in 1. septembra 2012, vas vabimo, da si  ogledate najboljše slovenske orače pri delu. 
S plugi krajniki in obračalnimi plugi bodo na Vrbini orali strnišče in ledino. Med 40 orači bodo tudi slovenski udele-
ženci svetovnih tekmovanj v oranju: domačin Matej Kostevc z Malega Vrha, Igor Pate z Dolenjske ter letošnja ude-
leženca tekmovanja na Hrvaškem, Anton Filak iz Bele krajine in Matej Sinic iz Prekmurja. 

Že pred otvoritvijo na Vrbini vas vabimo v večnamensko dvorano Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino (MC 
Brežice), Gubčeva 10a, Brežice, da se udeležite okrogle mize z naslovom »Nova finančna perspektiva s poudarkom 
na kmetijstvu«, kjer bodo sodelovali vodja sektorja za kmetijske trge Ministrstva za kmetijstvo in okolje Marjeta Biz-
jak, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Igor Hrovatič ter župan občine Brežice Ivan Molan. 

Tekmovanje v oranju bo popestril bogat spremljevalni program: demonstracije strojev in opreme, tekmovanja v spre-
tnostni vožnji, na stojnicah si boste lahko ogledali predstavitve društev …

ZGORNJA POHANCA – V mesecu avgustu so se pričele pripra-
ve za izgradnjo novega mostu v Zgornji Pohanci nad potokom 
Močnik. Most, ki povezuje naselje Zgornja Pohanca v občini 
Brežice in naselje Zdole v občini Krško, je skupna investicija 
obeh občin, ki sta združili moči pri zagotavljanju večje var-
nosti v prometu. 

Investicija zajema izgradnjo širšega mostu (7.5 m), ki bo imel dva 
vozna pasova in pločnik, kar bo pripomoglo k večji prometni var-
nosti. Zaradi izgradnje novega mostu bo rekonstruiran tudi ce-
stni odsek v skupni dolžini 150 m. Investicijo v vrednosti 160.000 
evrov vodi Občina Brežice, dela so se pričela v začetku mese-
ca avgusta, zaključek del ob primernih vremenskih razmerah je 
predviden do konca meseca oktobra 2012. Kot najugodnejši po-
nudnik za izvedbo del je bil izbran izvajalec podjetje KOP Bre-
žice d. d. Krajani, ki dnevno uporabljajo most, se veselijo nove 
pridobitve, saj bo pomembno vplivala na zagotavljanje večje var-
nosti v prometu z razširitvijo mostu. Stari most, zgrajen daljnega 
leta 1870, je bil prilagojen tedanjim potrebam, za današnji pro-
met pa je most preozek. V spomin na čas, ko so preko mostu vo-
zili le vozovi, bo ob izgradnji novega mostu v njegovo konstruk-
cijo vgrajen tudi kamen iz starega mostu s vklesano letnico 1870. 

Gradnja mostu v Zgornji Pohanci

KRVODAJALSKA AKCIJA
Območno združenje Rdečega križa Brežice v sodelovanju z 
RKS in ZZTM Ljubljana organizira krvodajalsko akcijo, ki bo 
potekala v
• petek, 14. septembra 2012, z vpisom od 8.00 do 13.00 

ure in
• ponedeljek, 17. septembra 2012, z vpisom od 8.00 do 

12.00 ure

Krvodajalska akcija bo potekala v prostorih Ekonomske šole 
Brežice- Bizeljska cesta 45.

Vljudno vabljeni!

Občina Brežice objavlja Javni razpis za 
pospeševanje razvoja podjetništva 

v Občini Brežice za leto 2012
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, sofinanci-
ranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezanih z inve-
sticijo in sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo podjetni-
kov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev.
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 130.000 EUR (postav-
ka 4770 – sredstva za spodbujanje podjetništva). Rok za prija-
vo je do vključno 15.9.2012.
Razpisna dokumentacija s podatki o pogojih in načinu prijave 
je od dneva objave v Uradnem listu do izteka prijavnega roka 
(15.9.2012) dosegljiva na spletni strani Občine Brežice www.
brezice.si (v rubriki Razpisi), zainteresirani pa jo lahko dvigne-
jo v času uradnih ur na sedežu Občine Brežice. Dodatne infor-
macije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič 
na tel. št.: 07-620-55-52. 

Uporabnike pogosto zanima, zakaj je potrebno ločevati 
odpadke, ker menijo, da delavci Komunale Brežice d.o.o. 
z istim tovornjakom vse odpadke odpeljejo na Zbirno-re-
ciklažni center Boršt. 

Komunala Brežice d.o.o. pojasnjuje, da se ločene zbrane 
frakcije nikoli niso mešale med sabo. V preteklosti so bili lo-
čeni odpadki res odpeljani z istim tovornjakom, vendar so od-
padki ostali ločeni, saj je imelo vozilo ločene prekate za po-
samezne frakcije (steklo, papir, plastika - embalaža). Pred 
meseci je podjetje našlo še boljšo rešitev. Sedaj odpadke 
odvažajo z dvema voziloma – prvo vozilo z dvigalom dvi-
gne posodo za papir ali steklo in jo izprazni v svoj zaboj-
nik. V drugo vozilo praznijo embalažo, ki jo sproti stiska-
jo za učinkovitejšo izrabo prostora. 
Hvala vsem, ki vestno ločujete in skrbite za čisto in ureje-
no okolje! 

Ločeno zbiranje odpadkov 
iz ekoloških otokov

Zaradi nemotenega odvoza odpadkov Komunala Breži-
ce d.o.o. prosi uporabnike, da poleg ekoloških otokov ne 
odlagajo kartonov, vreč z odpadki, večjih plastičnih ko-
sov in ostalih odpadkov, ki tam ne sodijo. Odpadki okoli 
otokov ovirajo dostop do otokov, podaljšujejo čas odvo-
za in predvsem mečejo slabo luč na okolico.      

Občina Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, objavlja
 

OBVESTILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega 
osnutka občinskega prostorskega načrta za občino 

Brežice (OPN) in okoljskega poročila (OP)
 
Uvod
Občina Brežice kot pripravljavec prostorskega akta obvešča javnost, 
da bo javno razgrnila:
• dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN) za obmo-

čje občine Brežice in 
• osnutek okoljskega poročila (OP)
V letu 2009 je občina Brežice sprejela spremembe in dopolnitve 
planskega akta za razvojno naravnane pobude. Takoj po uveljavitvi 
omenjenega akta je občina pristopila k pripravi novodobnega pro-
storskega dokumenta imenovanega Občinski prostorski načrt (v na-
daljevanju OPN). Predhodno je bilo potrebno pripraviti ali dodelati 
strokovne podlage. Po novelaciji strokovnih podlag smo lahko resne-
je pristopili k pripravi OPN. Sledila je priprava osnutka OPN, ki je bil 
nosilcem urejanja prostora posredovan v mesecu juliju 2011 z na-
menom, da bi le-ti posredovali usmeritve iz svojih delovnih podro-
čij - smernice. Nekatere smernice smo čakali do junija 2012, zato 
je od 01.06.2012 do 02.07.2012 potekala javna razgrnitev osnutka 
OPN, smernic NUP in osnutka okoljskega poročila. Vmesnem času 
do konca avgusta 2012 smo naknadno pridobljene smernice analizi-
rali in osnutek OPN dopolnili z danimi usmeritvami. Glede na nave-
deno, Občina javnosti razgrinja dopolnjen osnutek. Pripombe poda-
ne v času junijske javne razgrnitve bodo analizirane in obravnavane 
skupaj s pripombami iz septembrske javne razgrnitve. Pripomboda-
jalci iz obeh javnih razgrnitev bodo s stališči do pripomb bili obve-
ščeni po koncu septembrske javne razgrnitve. Stališča do pripomb 
mora predhodno potrditi in sprejeti Občinski svet Občine Brežice.

Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila 
bo trajala od 20. septembra 2012 do vključno 20. oktobra 2012. 
Ogled celotnega dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila je 
možen v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice 
– Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj v času uradnih ur.

Ogled delov dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila, ki se 
nanaša na posamezna območja, bo možen na sedežih posameznih 
območij in sicer:
• v prostorih KS Artiče za območja naselij Artiče, Pečice, Križe, Zgor-

nja Pohanca, Volčje, Sromlje, Silovec, Arnovo selo, Dolenja vas pri 
Artičah, Curnovec, Spodnja Pohanca, Dečno selo, Zgornji Obrež, Glo-
gov Brod, Trebež, Oklukova Gora, (območje šolskega okoliša Artiče) 

• v prostorih KS Globoko za naselja Pišece, Globoko, Pavlova vas, Pod-
gorje pri Pišecah, Blatno, Dednja vas, Brezje pri Bojsnem, Bojsno, 
Piršenbreg, Mali Vrh (območje šolskih okolišev Pišece in Globoko) 

• v prostorih KS Bizeljsko za območja naselij Bizeljsko, Orešje, Bukov-
je, Drenovec pri Bukovju, Brezovica na Bizeljskem, Vitna vas, Stara 
vas, Bizeljska vas, Bračna vas, Dramlja, Gregovce, Nova vas ob Sotli, 

• v prostorih KS Dobova za območja naselij Dobova, Župelevec, Ka-
pele, Slogonsko, Jereslavec, Vrhje, Rakovec, Podvinje, Sela pri Do-
bovi, Mostec, Mihalovec, Loče, Rigonce, Gabrje, Loče, Mali Obrež, 
Veliki Obrež

• na Občini Brežice - OPNR za območje naselij Brežice, Brezina, Bu-
košek, Gornji Lenart, Cundrovec, Čatež ob Savi, Dvorce, Cerina, Do-
beno, Žejno, Sobenja vas, Mali Cirnik, Prilipe

• v prostorih KS Cerklje ob Krki za območja naselij Cerklje ob Krki, 
Krška vas, Skopice, Črešnjice, Hrastje, Velike Malence, Bušeča vas, 
Gorenja Pirošica, Dolenja Pirošica, Čedem, Kamence, Globočice, 
Mrzlava vas, Poštena vas, Vinji Vrh, Kraška vas, Izvir, Vrhovska vas, 
Boršt, Račja vas, Župeča vas, Brvi, Gazice, Stankovo, Stojanski Vrh, 
Zasap

• v prostorih KS Jesenice na Dolenjskem za območja naselij Jesenice 
na Dolenjskem, Velika Dolina, Obrežje, Slovenska vas, Koritno, Laze, 
Ponikve, Brezje pri Veliki Dolini, Rajec, Mala Dolina, Ribnica, Podgra-
čeno, Gaj, Nova vas pri Mokricah, Perišče (šolski okoliš Velika Dolina)

Kraj in čas javne obravnave 
Javna obravnava bo potekala v prostorih Mladinskega centra Breži-
ce v veliki dvorani v pritličju dne 10. oktobra 2012 (sreda) ob 18. 
uri, katero bo vodil Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj Ob-
čine Brežice v sodelovanju z izdelovalcem prostorskega akta – pod-
jetje LOCUS d.o.o. Domžale.

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen osnutek po-
dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani posamezniki, organi in 
organizacije. Pripombe in predloge se lahko poda:
• kot zapis v elektronsko knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na 

mestih javne razgrnitve;
• pisno na obrazcu, ki je objavljen na internetni strani http://

www.brezice.si, in sicer po pošti na naslov Občina Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, Brežice ali na elektronski naslov obcina.brezice@
brezice.si. 

• pisno ali ustno na javni obravnavi;

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu 
osnutku poteče zadnji dan javne razgrnitve – do vključno 20.10.2012.

Naročnik: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice

Občina Brežice vabi vse športne navdušence na Dnevnikovo 
tekaško-kolesarsko preizkušnjo 15.9.2012 v Terme Čatež.

Vsi udeleženci duatlona prejmejo brezplačno vstopnico za 
enkratni vstop na poletno ali v zimsko Termalno riviero 
Term Čatež v terminu med 14.9 in 16.9. 2012. 

Več informacij na: http://duatlon.dnevnik.si

Povzetek programa

Petek, 31. avgust  2012
8:30 Državno tekmovanje v oranju srednjih biotehniških 

šol (Vrbina)
9:30 Okrogla miza »Nova finančna perspektiva s poudar-

kom na kmetijstvu (Brežice)
12:00  Slavnostna otvoritev tekmovanja  (Vrbina)
13:30  Državno tekmovanje v oranju strnišča  (Vrbina)
14:00  Predstavitev obdelave tal brez oranja (Vrbina)
15:00  Državno tekmovanje žensk v spretnostni vožnji 
 (Vrbina)

Sobota, 1. september 2012  
10.00  Državno tekmovanje v oranju ledine (Vrbina)
13:30  Spretnostna vožnja (Vrbina)
14:30  Demonstracija mehanizacije in strojev (Vrbina)
17.00  Slavnostni zaključek z razglasitvijo rezultatov 
 (Vrbina)

Prireditev smo za vas pripravili: 
Zveza za tehnično kulturo Slovenije, HPG d.o.o., Grm Novo 
mesto – center biotehnike in turizma, KGZS KGZ Zavod 
Novo mesto, v sodelovanju z Občino Brežice ter Ministr-
stvom za kmetijstvo in okolje.
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Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za staro jedro Leskovec pri 

Krškem ter okoljskega poročila.

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se jav-
no razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega pro-
storskega načrta (OPPN) za staro jedro Leskovec pri Krškem, 
ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško (april 2012), ter okolj-
skega poročila za občinski podrobni prostorski načrt za sta-
ro jedro Leskovec, ki ga je izdelal Oikos d.o.o. Domžale (de-
cember 2011, dopolnitev april 2012).

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 7. septembra do 
10. oktobra 2012, v času uradnih ur v prostorih Občine Kr-
ško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in var-
stvo okolja, ter v prostorih Krajevne skupnosti Leskovec pri 
Krškem, Ul. 11. novembra 24, Leskovec pri Krškem. Javna 
obravnava bo izvedena v torek, 25. septembra 2012, ob 19.00 
uri v dvorani gasilskega doma Leskovec pri Krškem. 

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripom-
be in predloge na dopolnjen osnutek in okoljsko poročilo. 
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestih javne 
razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se 
pošljejo na elektronski naslov obcina@krsko.si, pri čemer 
se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »OPPN za 
staro jedro Leskovec« in navede, ali se pripomba nanaša 
na OPPN ali na okoljsko poročilo. Ustno se lahko pripombe 
podajo na javni obravnavi.

Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter 
do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni stra-
ni Občine Krško http://www.krsko.si.

IV.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter 
na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

 Mag. Miran Stanko,
 župan

Kulturni dom Krško in Občina Krško objavljata javno zbira-
nje ponudb za oddajo kuhinje, restavracije in kavarne na 
gradu Rajhenburg.

Najemnik mora biti pravna oseba, registrirana za gostinsko 
dejavnost. Najemnik mora ob ponudbi oddati tudi vsebin-
sko vizijo, pri tem pa upoštevati celovito vsebinsko zasno-
vo na gradu Rajhenburg, in sicer pri načrtovanju ponudbe 
in pri drugih programskih aktivnostih. V ponudbi naj pre-
vladujejo lokalne in regionalne jedi, ustrezna živila in živil-
ski proizvodi lokalnih pridelovalcev, živila z zaščitenim ge-
ografskim poreklom in ekološko pridelana živila. Gostinski 
lokal mora biti priložnost za promocijo regionalnih blagovnih 
znamk s področja gastronomije in regionalne gastronomske 
dediščine. Najemnik naj bo sposoben prilagajanja različnim 
ciljnim skupinam in oblikovanja ponudbe glede na temati-
ke stalnih in občasnih razstav ter spremljevalnih dejavnosti. 

Dejavnost gostinskega lokala se mora razvijati v sodelovanju 
z ostalimi dejavnostmi na gradu Rajhenburg, kar najemnik 
usklajuje z upravljavcem. Najemnik je dolžan konstruktivno 

in aktivno sodelovati z upravljavcem in najemniki, kar pome-
ni, da svoje dejavnosti usklajuje tako vsebinsko kot termin-
sko (npr. lokal mora biti odprt v skladu s potrebami muzeja – 
tudi muzej sodeluje z lokalom). Najemnik je dolžan v lokalu 
promovirati dejavnosti ostalih. 

Ime gostinskega lokala je Kavarna grad Rajhenburg in Go-
stilna grad Rajhenburg.Poslovni prostor se oddaja v najem 
pod pogojem, da ga na svoje stroške opremi z drobnim in-
ventarjem, ki mora biti skladen s CGP gradu Rajhenburg. 
Upravljavec in Občina Krško zagotavljata ekskluzivno pravi-
co do opravljanja storitev na gradu Rajhenburg, kar se prič-
ne že z odprtjem po gradbeni obnovi. Konkurenčnost cen 
mora biti zagotovljena.
 
Prijavni obrazec in razpisni pogoji so na spletnih straneh Kul-
turnega doma Krško, www.kd-krsko.si, in Občine Krško, www.
krsko.si. Rok za zbiranje ponudb je 24. 9. 2012. Podrobne 
informacije prejmete pri Alenki Černelič Krošelj, tel. 07 
49 21 099, 051 475 675, e-pošta: alenka.cernelic.kroselj@
mestnimuzejkrsko.si. 

Vsem, ki te dni stopate 
skozi šolski prag, 

želim, da bi novo šolsko leto 
začeli v veselem vzdušju 

in ga nadaljevali z veliko uspeha!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško

Občina Krško je pred tednom dni na spletnem mestu www.
krsko.si objavila Javni razpis za sofinanciranje obnove me-
stnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2012. Razpi-
sana so sredstva za sofinanciranje projektne dokumentaci-
je za funkcionalno obnovo stavb in sofinanciranje izvedbe 
obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe 
in izgleda. Gre za pomembne spodbude, ki se odražajo v 
postopni revitalizaciji mestnega jedra.

Občina Krško tako že deseto leto pristopa k urejanju stare-
ga mestnega jedra, ki vse bolj postaja kulturno, izobraževal-
no in upravno središče. Okvirna višina sredstev namenjenih za 
projekt obnove individualnih hiš v mestnih jedrih in trgu zna-
ša 20.000 evrov. Vloge s predpisano dokumentacijo bo Obči-
na Krško sprejemala do 1. oktobra 2012.

S podrobnostmi in pogoji razpisa se lahko seznanite na spletni 
strani www.krsko.si, kjer je v rubriki javni razpisi objavljena 
tudi razpisna dokumentacija, katero je mogoče v času uradnih 
ur prevzeti tudi na oddelku gospodarske dejavnosti. Dodatne 
informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Miloš Kuko-
vičič (tel. 07/49-81-309, e-mail: milos.kukovicic@krsko.si), ki 
poudarja, da Občina Krško s sofinanciranjem obnove prispeva k 
ohranjanju in lepšemu izgledu starega mestnega jedra, hkrati 
pa omogoča finančno šibkejšim lastnikom večjih in zgodovin-
sko pomembnejših zgradb, da le-te obnovijo. 

Vabilo na otvoritev 
Mladinske točke Senovo

V nekdanji upravni rudniški stavbi na 
Senovem, ki je v lasti Občine Krško, bo po 
novem delovala Mladinska točka. Vabimo 
vas na njeno otvoritev. 

Sobota, 8. 9. 2012, ob 10.00, v novih prostorih 
Mladinske točke Senovo (Titova 106)

 
• ob 10.00 – 10.45 uvodna predstavitev  

in kratek otvoritveni program
• od 10.45 dalje – pogostitev in druženje

Organizator: Mladinski center Krško  
in Mladinska točka Senovo 

Vljudno vabljeni! 

Sofinanciranje obnove starega 
mestnega jedra Krško in trga 
Brestanica

V vrsti obnov kulturnih objek-
tov v starem mestnem jedru 
Krškega novo podobo v tem 
času dobiva znamenita Men-
cingerjeva hiša. Pomemben 
in prepoznaven del arhitek-
turne dediščine mesta bo po 
prenovi služil razvoju in de-
lovanju bližnje Fakultete za 
energetiko, del hiše pa bo 
namenjen predstavitvi Men-
cingerjevega življenja v t. i. 
Mencingerjevi sobi, rekon-
struirana bo tudi sušilnica 
sadja iz 19. stoletja, posebej 
pa bodo predstavljene novo 
odkrite poslikave, portreti 
iz 16. stoletja. V pritličju bo 
vzpostavljen center nesnov-
ne žive tehnične in industrij-
ske dediščine mesta in občine 
Krško. Obnova, ki jo financi-
ra Evropski sklad za regional-
ni razvoj, bo zaključena ko-
nec tega leta.

Današnja Mencingerjeva hiša 

Obnova Mencingerjeve hiše 

Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh 
ena najpomembnejših nalog Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Občine Krško in ostalih vključenih 
akterjev, ki od 1. septembra skrbijo za umirjanje prome-
ta, nadzor upoštevanja prometnih predpisov in na sploh 
za ukrepe, ki zagotavljajo varnost otrok na poti v šolo.  

Že po ustalje-
ni večletni praksi 
bodo vse do 12. 
septembra v oko-
lici vseh osnov-
nih šol in vrtcev 
uniformirani člani 
Združenja šofer-
jev in mehanikov 
Krško, prostovolj-
ni gasilci iz več 
gasilskih društev 
v občini Krško in 
policisti Policijske 

postaje Krško izvajali dežurstvo v začetku in zaključku pouka.

V tem času vse udeležence v prometu, posebej voznike, Občina 
Krško poziva k previdnosti in k upoštevanju opozoril številnih pro-
stovoljcev, ki bodo pomagali šolarjem na poti v šolo. Za nekate-
re med njimi bo prvi šolski dan tudi prvo srečanje s prometom, 
zato naj bo previdnost in pozornost voznikov še posebej usmer-
jena k najšibkejšim udeležencem v prometu.

Kot poudarja predsednik Sveta za preventivo in varnost v ce-
stnem prometu Vlado Bezjak, bo Svet ob poostrenem nadzo-
ru cestnega prometa vse šole oskrbel tudi z informativnim ma-
terialom in pripomočki, ki bodo pripomogli večji varnosti naših 
učencev. V bližini šol in na šolskih poteh bodo postavljeni opo-
zorilni znaki OTROCI NA CESTI – ŠOLSKA POT, Občina Krško pa bo 
v prvih šolskih dneh zagotovila tudi radarske opozorilnike hitro-
sti, ki jih bomo prav v ta namen postavili v bližini šol, kasneje 
pa jih bo moč premestiti in s tem voznike opozarjati na nevar-
nost prekoračitve hitrosti. 

je sestavljena iz dveh skoraj-
da zrcalnih hiš, ki sta bili v 
različnih obdobjih na različ-
ne načine predelani. Objek-
ta sta bila pred obnovo v iz-
redno slabem stanju, zato 
je rekonstrukcija toliko zah-
tevnejša. Hiša bo obnovljena 
prav v času obeležitve 130. 
obletnice Mencingerjeve pre-
selitve v Krško in v času 100. 

obletnice njegove smrti. 
Gradbena dela, izvaja jih 
podjetje SL Inženiring Bor-
št d.o.o., zajemajo obnovo 
pritličja, prvega nadstropja 
in podstrešja, strešne kriti-
ne ter pročelja z restavraci-
jo fresk. 600 m2 v mansardi 
bo namenjenih depoju, osta-
lih 1000 m2 uporabnih povr-
šin pa poslovni dejavnosti in 

muzejskemu prikazu nači-
na življenja v 19. stoletju. 
Obnova je v zaključni fazi, 
izvedena so že tudi vsa ar-
heološka izkopavanja, ki so 
nakazala bogato srednjeve-
ško preteklost. Del odkritij 
bo predstavljenih tudi v ka-
snejših zbirkah, ki bodo del 
hiše. Do otvoritve, predvide-
vamo jo v zadnjih mesecih 
tega leta, sledi restavriranje 
fresk na fasadi in izvedba zu-
nanje ureditve. 

Celoten projekt obnove, ki 
se je leta 2009 začel s prido-
bitvijo lastništva objekta in 
zemljišča, je vreden 2,5 mio 
evrov. Naložbo s 711.000 evri 
sofinancira Evropski sklad za 
regionalni razvoj, v okvi-
ru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov za obdobje 
2010—2012, preostanek pa 
zagotavlja Občina Krško. 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo kuhinje, 
restavracije in kavarne na gradu Rajhenburg

Novo šolsko leto: 
Poskrbimo za varnost na cestah
Vozniki: »Hvala, ker vam ni vseeno«

 Foto: Miloš Kukovičič

 Foto: Miloš Kukovičič

Naročnik: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice
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S pričetkom novega šolskega leta bodo na cestah veliko po-
gosteje kot med počitnicami prisotni otroci, zato je pred 
šolami in vrtci potrebna še posebna previdnost vseh ude-
ležencev v prometu. Občina Sevnica kot ena od pristojnih 
institucij z različnimi aktivnostmi skuša zagotavljati čim 
bolj varne in urejene šolske poti. Ob šolskih poteh je bila 
v preteklih tednih tako opravljena košnja trave in posek 
vejevja za zagotovitev večje preglednosti, kjer je bilo to 
potrebno, pa so bile pred vzgojno-izobraževalnimi zavodi 
prebarvane talne označbe prehodov za pešce. V tem tednu 
se bo sestal občinski odbor za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu s soudeležbo predstavnikov šol, policije in 
vzdrževalcev cest, osrednja tema seje pa bodo aktivnosti 
ob začetku novega šolskega leta na področju cestno-pro-
metne varnosti. Vsem predšolskim otrokom, učencem in 
dijakom želimo varno na poti v šolo in vrtce ter obilo no-
vih znanj in prijetnih doživetij!

Kolesarsko društvo (KD) Sevnica je v nedeljo pripravilo 21. re-
kreativno gorsko kolesarsko dirko Skok na Lisco. Od letečega 
starta na Bregu pa do cilja so udeleženci dirke premagali 9,3-ki-
lometrsko razdaljo in kar 700 metrov višinske razlike. Pri Tonč-
kovem domu je sledila podelitev priznanj, zbrane pa sta poz-
dravila predsednik KD Sevnica Robert Kosaber in direktorica 
KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. 93 kolesarjev je tekmovalo v 
šestih moških in dveh ženskih kategorijah, sočasno pa je pote-
kalo tekmovanje zaposlenih na Slovenskih železnicah. Najhitrej-
ši je bil Gregor Šajn (KK Postojna) s časom 31:06, drugi je bil 
Marko Plank (Team Korak naprej) s časom 31:23, tretji pa Mi-
tja Rok (KD Sevnica) s časom 31:27. Najhitrejši Sevničan je bil 
Rino Zakšek, najhitrejši Posavec pa Gašper Bevc. Več na www.
kolesarstvo.org.  (Foto: Občina Sevnica)

Novi prostori za mladinske 
in turistične vsebine
Sevnica je bogatejša za nove prostore, namenjene mladinskim in turističnim vsebinam. Po celoviti pre-
novi nekdanje knjižnice na Trgu svobode je Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejav-
nosti (KŠTM) Sevnica namreč na novo lokacijo v središču mesta preselil Mladinski center (MC) Sevnica in 
Turistično agencijo (TA) Doživljaj s turistično pisarno. Na uradno odprtje prenovljenih prostorov s celo-
dnevnim spremljevalnim programom ste vljudno vabljeni 1. septembra.

Prostore nekdanje knjižni-
ce je KŠTM Sevnica temelji-
to prenovil in prilagodil no-
vim vsebinam. Po pridobitvi 
dokumentacije so se lotili 
gradbenih in obrtniških po-
segov ter s stenami razmeji-
li turistično agencijo in infor-
mativno točko od prostorov 
mladinskega centra. Na povr-
šini 170 kvadratnih metrov so 
poleg omenjenih prostorov 
tudi skupna kuhinja, arhiv in 
novo urejene sanitarije. Dela 
v vrednosti 42.000 evrov so 
zajemala še izdelavo stropov, 
izolacije, beljenje, ureditev 
parketa, predelavo vhodne-
ga dela, montažo klimatskih 
naprav, sistema za varovanje 
in druge manjše posege. Vso 
obstoječo opremo so preseli-
li iz nekdanjega mladinskega 
centra in turistične agencije. 
S selitvijo v prostore v lasti 

občine, kar pomeni celoten 
prihranek sredstev, prej na-
menjenih najemninam za de-
lovanje na dveh lokacijah, so 
dosežene še druge prednosti. 
Delovanje v središču mesta 
omogoča boljšo dostopnost 
in sodelovanje z lokalno sku-
pnostjo. Zelo pomembno je, 
da je dostop mogoč tudi z in-
validskim vozičkom.

Ponudba 
mladinskega 
centra in turistične 
agencije
Novi prostori za delovanje 
mladinskega centra zara-
di bližine omogočajo lažje 
sodelovanje z drugimi dru-
štvi, kot so Zavod K.N.O.F., 
Družinski inštitut Zaupanje 

in Ozara, ki s KŠTM Sevnica 
soorganizirajo kakovostnej-
še in pestrejše preživljanje 
prostega časa otrok in mla-
dine. Med programskimi vse-
binami v novem MC-ju izpo-
stavimo tečaje tujih jezikov, 
likovne, fotografske in raču-
nalniške delavnice, medge-
neracijsko druženje, učno 
pomoč, družabne igre in tur-
nirje, potopisna predavanja 
in druge vsebine. Turistič-
na agencija Doživljaj pa bo 
tudi odslej nudila programe 
izletov, vstopnice za različ-
ne dogodke in izbiro avtoh-
tonih spominkov. MC Sevni-
ca je od 1. septembra dalje 
odprt od ponedeljka do pet-
ka med 13. in 19. uro ter ob 
sobotah od 15. do 19. ure. 
V nedeljo in med prazniki je 
zaprt, razen v primeru pred-
hodno najavljenih skupin in 

posameznikov. Aktualni de-
lovni čas turistične agencije 
pa je od ponedeljka do pet-
ka med 9. in 17. uro ter ob 
sobotah med 9. in 13. uro. 
Več na spletnih straneh KŠTM 
Sevnica (www.kstm.si).

Novi prostori na naslovu Trg 
svobode 10 bodo namenu 
uradno predani 1. septem-
bra. Med 10. in 11. uro se 
bodo obiskovalcem predsta-
vila mladinska društva in tu-
ristični ponudniki, ob 11. uri 
pa se prične slavnostno od-
prtje z nagovori organizator-
jev in gostov, kulturnim pro-
gramom ter predstavitvijo in 
ogledom prostorov. Družabno 
dogajanje z glasbeno-zabav-
nim programom se bo v mla-
dinskem centru nadaljevalo 
še med 15. in 19. uro.
 (Foto: Občina Sevnica)

Vhod v nove prostore Pogled na prostore mladinskega centra

Računalniška učilnica

Prostori turistične agencije in informativne točke

Nadaljevanje del na Kvedrovi cesti
Na Kvedrovi cesti se intenzivno nadaljujejo dela v sklopu pro-
jekta ureditve tretje etape državne ceste skozi Sevnico. Po 
tem, ko je osnovno asfaltno prevleko dobil pretežni del od-
seka, se dela nadaljujejo mimo gasilskega doma, pri čemer 

je promet urejen s polovično zaporo regionalne ceste. Rok 
za izvedbo projekta, ki ga vodi Direkcija Republike Slovenije 
za ceste in je sofinanciran iz občinskega proračuna, je konec 
letošnjega novembra. Osrednja prometna žila skozi sevniško 
mestno jedro bo z ureditvami bistveno izboljšana tako v smi-
slu cestno-prometne varnosti kot tudi z vidika celovite vizu-
alne urejenosti povezave med starim in novim delom mesta.

Promet je mimo gasilskega doma urejen s polovično za-
poro regionalne ceste. (Foto: Občina Sevnica)

Uspešno v novem šolskem letu 
in varno na šolskih poteh!

21. Skok na Lisco

S podelitve priznanj
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www.osebnikredit.si Kontaktni center: 01 / 477 20 00

Nekatera doživetja 
so nepozabna
Začnejo se v pravi banki. Počitnice, večje nakupe ali izpolnitev drugih želja si lahko 
omogočite z NLB Osebnim kreditom. 

Poznate prednosti plačila z NLB Posojilnimi karticami? Obiščite nas v NLB Poslovalnicah. 
Radi vam bomo prisluhnili in poiskali najkrajšo pot do vaših nepozabnih doživetij.

NLB Osebni kredit
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Raznovrstna živila na krožniku  
za boljši spomin

Že dolgo je dokazano, da naši možgani porabljajo izjemno 
veliko energije in da je učenje proces, ki človeka tako fizično 
kot psihično izčrpa, zato moramo biti ob intenzivnem učenju 
toliko bolj pozorni na enakomeren vnos hrane in tekočine v 
telo. Kot po navadi naj bo hrana na krožniku učenca čim bolj 
raznovrstna in pisana, obroki naj bodo manjši, a pogostejši. 
Kakšne sestavine pa bi morali vključiti v svojo prehrano, če 
želimo okrepiti procese pomnjenja? Strokovnjaki za prehra-
no med drugim priporočajo naslednje:

•	 ne	pozabite	na	kvalitetne	polnozrnate	izdelke	(polnozr-
nate	testenine,	kosmiče),

•	 privoščite	si	fermentirane	mlečne	izdelke	(razni	probi-
otiki,	kefir),

•	 vključite	v	prehrano	mladi	sir	in	tofu,	ki	bosta	telo	oskr-
bela	tako	s	kalcijem,	magnezijem	kot	vitaminom	B,

•	 stročnice,	kot	so	recimo	fižol,	leča,	grah,	bodo	možgane	
oskrbele	z	dragocenim	lecitinom	in	fosforjem,

•	 ob	učenju	si	v	jogurt	vmešajte	različne	semena	(sončnič-
no,	sezam)	in	lanova	semena	–	lan	bo	zagotovil	vir	omega	
kislin,	ostala	semena	pa	bodo	poskrbela	za	cink,	ki	pripo-
more	k	uravnavanju	sladkorja	in	maščob	v	krvi,

•	 na	vaš	jedilnik	naj	si	utrejo	pot	ribe,	saj	tako	morske	kot	
sladkovodne	veljajo	za	eno	najboljših	prehranskih	adu-
tov	za	naše	možgane,

•	 ob	učenju	zobljite	oreščke	(mandlji,	orehi,	lešniki),	ki	z	
vitaminom	E	zavirajo	staranje	možganov,

•	 koristen	naj	bi	bil	tudi	matični	mleček,	saj	med	drugim	
pomirja,	za	učinkovitejše	učenje	pa	se	priporoča	tudi	
vključitev	z	betakarotenom	bogatega	suhega	sadja,	kot	
so	recimo	marelice	in	fige.

V telo moramo torej dovajati dovolj kvalitetnih ogljikovih hi-
dratov, s pomočjo katerih glukoza postopoma in počasi pre-
haja v kri. Maščobe so prav tako pomembne, a morate pazi-
ti, da se omejite na nenasičene maščobe. Ker pa naše telo 
v večini sestavlja voda, je ravno pitje vode in sadnih sokov 
brez umetnih sladil tisto, kar bo omogočilo normalno delo-
vanje našega telesa in možganov. 

Čemu naj se izogibamo med intenzivnim 
učenjem?
Prevelika količina alkohola slabi telo in možgane, prav tako 
ne bo koristila prevelika količina kofeina. Kava je torej v 
manjših količinah kot stimulator koristna, pri preveliki ko-
ličini pa kaže kofein ravno obratni učinek in začne prazniti 
energijske rezerve telesa. 
Dvema razvadama, ki lahko ob pretiravanju oslabita telo, 
se pridružuje tudi tretja, in to je kajenje. Telo ob učenju 
potrebuje zadostno količino kisika, aktivno in pasivno ka-
jenje pa k temu seveda ne pripomoreta. Škoduje tudi pre-
komeren stres, ki ga je nujno kar se da omejiti, sploh pred 
testi in izpiti. 

Brez počitka in rekreacije ne bo uspehov
Pozornejša izbira jedi in dovolj tekočine bo dober začetek, 
prav tako ali pa še pomembnejše pa je spanje. Da, prav ste 
prebrali: dober spanec in počitek omogočata obnovo mož-
ganskih funkcij in krepitev spomina, imeli boste tudi bistve-
no več moči in energije. Priporoča se tudi počivanje med 
posameznimi fazami učenja, prav tako je dobro, če se vsa-
ke toliko posvetite popolni sprostitvi telesa in uma, pribli-
žajte si različne sprostitvene tehnike, privoščite si medita-
cijo, avtogeni trening. 

Za učinkovitejše učenje je pomembno tudi pospeševanje pre-
toka krvi po telesu in povečan 
vnos kisika – za to pa poskrbi 
redna telovadba. Velja si za-
pomniti, da rekreacija nado-
mesti marsikateri dodatek za 
krepitev spomina, pa še cenej-
ša in prijetnejša je.

Akcija!
Učimo se vse življenje in naj-
lepše je, če učenje razumemo 
kot nagrado, izziv svojega ob-
stoja, če si učenje približamo 
kot svojevrsten užitek. Učenje 
mora biti kreativno, zato si dr-
znite in poiščite način, ki vam 
kar najbolj ustreza. Več o tem 
tudi na naslednjih tematskih 
straneh Znanje, ki bodo izšle 
že 30. avgusta. Tistim, ki vas 
učenje čaka ravno te dni, že-
limo veliko uspeha in upamo, 
da bodo nasveti pripomogli k 
najboljšim rezultatom.

� M.�M.

In kako ste se učili vi? 
Ste imeli kakšen trik, ki vam je pomagal, da ste bili pri uče-
nju bolj učinkoviti? Ste se učili zjutraj, ponoči, morda kaj 
takega jedli ob učenju, poslušali glasbo? Mi smo po spomi-
nih na šolo in izkušnjah z učenjem povprašali nekaj simpa-
tičnih kolegov, s katerimi naše uredništvo večkrat sodeluje. 
In kaj so nam zaupali? Odgovori so kratki, a dovolj zgovorni, 
da se lahko tudi iz njih navdihnemo za iskanje novih znanj.

Matjaž Šušteršič

„Spomini na moje šolske dni so 
prijetni in lepi, saj takrat ni bilo 
nobenih resnih skrbi, časa za ne-
umnosti pa je bilo vedno na pre-
tek. 

Nekega splošnega recepta za 
bolj učinkovito učenje ni, vsak 
si mora sam najti način, ki mu 
oz. ji ustreza. Edini splošni na-
svet bi bil morda to, da se ni pro-
blem učiti, če se učiš nekaj, kar 
te zares zanima. Prav zato verjamem, da je za uspešno iz-
obraževanje ključnega pomena že sama izbira srednje šole 
oz. fakultete. 

Ob poplavi vseh mogočih visokošolskih ustanov se mi zdi, da 
je diplomantov čedalje več, znanja pa čedalje manj. Tudi 
zato je znanje v naši družbi čedalje manj cenjeno.“

Še nekaj poletnih dni nas loči od začetka septembrskega šolskega živžava. Študentje se že pridno pripravljajo na jesenski rok izpitov, ko bodo pospravili še zadnje 
obveznosti pred začetkom oktobra, osnovnošolce in srednješolce pa čaka še dobrih štirinajst dni počitnic. V ponedeljek, 3. septembra, bo znova zazvonil šolski 
zvonec in z njim se bo vrnil običajni vsakodnevni ritem tako za otroke kot za starše. V novo šolsko leto že tradicionalno stopamo s časopisom Posavski obzornik in 
tematskimi stranmi z imenom „Znanje“. Tokrat se bomo dotaknili področja, s katerim si beli glavo marsikateri starš, vedno več nasvetov s tega področja pa iščejo 
tudi študentje: kakšna prehrana in kakšen odnos do telesa sta najbolj primerna za učinkovitejše učenje?

Ekonomska in trgovska šola Brežice
v a b i     o d r a s l e 

k vpisu v programa poklicno tehniškega izobraževanja
(dodatni 2 leti za pridobitev pete stopnje izobrazbe)

• ekonomski tehnik, 
• logistični tehnik.

Odraslim udeležencem izobraževanja nudimo tudi brezplačno uporabo 
računalniške opreme, učnega gradiva iz šolske knjižnice ter možnost 

brezplačne rekreacije v šolski telovadnici in novem fitnesu.

Prijave 
sprejemamo v 
tajništvu vsak dan od 
8.00 do 14.00.

Vpis 
bo v septembru 2012.

Informativni dan 
bo v četrtek,
30. 8. 2012, ob 17.00. 

Druge informacije:  
telefon 07 499 25 50  
ali www.etrs.si.

GLASBENI STUDIO O�O LESJAK S.P.
Opekarska ulica 13, 8250 Brežice, Tel./Fax.: 07 49 62 398

Glasbeni studio O�o Lesjak s.p. nudi:
 glasbeni pouk za otroke, mladino in odrasle,

 inštrukcije za nemški, angleški, italijanski in francoski jezik,
 slovenski jezik za tujce,

 popravila za klarinet, saksofon, �avte itd.,
 računalniška notogra�ja,
 brezplačno svetovanje.

Informacije in vpis ob vsakem času!

OLEPŠAJTE VAŠE ŽIVLJENJE Z GLASBO!

Prikljuèi se tudi ti!

Študijska programa I. bolonjske stopnje:

Visokošolski strokovni študijski program 

Energetika

Univerzitetni študijski program 

Energetika

www.fe.uni-mb.si

2. prijavni rok:

22. do 29. avgust 2012

Prijavni roki za vpis v  študijske programe 

Fakultete za energetiko v Krškem:

Študijska programa II. in III. bolonjske stopnje:

Magistrski študijski program

Energetika

Doktorski študijski program

Energetika

prijavni rok: 

3. september 2012

  

 

 

INFORMATIVNI DAN
za vpis 2012/2013

za višješolska programa

POSLOVNI SEKRETAR
in 

EKONOMIST - računovodja

IZREDNI ŠTUDIJ

v četrtek, 6. septembra 2012, 
ob 16. uri.

Druga prijava za vpis do 1. oktobra 2012! 

Informacije:
tel.: 07/39-33-267

spletna stran: www.esnm-visja.si
E-pošta: referat@esnm.si

Center za izobraževanje 
in kulturo Trebnje novemu 

šolskemu letu naproti
Študij na daljavo
Študij na daljavo je učinkovit odgovor na 
današnji način življenja, zato smo na CIK Treb-
nje  v sodelovanju z izobraževalnim centrom 
ERUDIO iz Ljubljane pripravili višješolske 
študijske programe ekonomist, organizator so-
cialne mreže, logistično inženirstvo. Na uvod-
nem srečanju profesor predstavi svoj predmet 
ter določi potek študija. Študentje nato dobi-
jo večino gradiva in informacij po spletu, prav 
tako po spletu potekajo ostala »srečanja« vse do izpita. Izpit se izve-
de neposredno na centru oz. tako kot v klasični obliki študija. 

Iskana znanja
Kakovostno in aktualno znanje je nuja, česar se zavedamo tudi na 
CIK-u, zato razvijamo in omogočamo izobraževanje od osnovne šole, 
srednješolskih do višje-šolskih programov različnih smeri. Udeležen-
ci pridobivajo znanja za poklice, ki so na trgu delovne sile iskani ali 
omogočajo samozaposlitev. Mednje sodijo zlasti predšolska vzgoja, 
poklici s področja gostinstva ter nega starejših oseb in invalidov na 
domu. Zelo so obiskane tudi druge oblike izobraževanja, ki omogo-
čajo širšo razgledanost in so nujne za tako rekoč vse poklice in vse  
generacije - računalniško in digitalno opismenjevanje ter znanje tu-
jih jezikov. Vse večje zanimanje je tudi za učenje slovenskega jezika, 
ki se ga udeležujejo pri nas živeči tujci.  

Vabljeni na informativni dan o izobraževalni ponudbi, v Knjižnico 
Sevnica, Prešernova cesta 1, v sredo, 5. 9. 2012, ob 15. uri. Pred-
stavitev bo potekala v sklopu projekta CVŽU Posavje, ki ga financira-
ta MIZKŠ in ESS in poteka pod koordinacijo LU Krško.  
� Patricija�Pavlič

Patricija Pavlič

NINA SOTELŠEK

Imam simpatične spomine 
na brezskrbna osnovnošolska 
leta. Od hudomušnih trenut-
kov na poti v šolo, popoldan-
skega druženja s prijatelji, 
skupnega reševanja doma-
čih nalog, do tistih bolj re-
snih stvari, kot je prever-
janje znanja. Bolj kot učna 
snov so me zanimale knji-
ge, ki niso bile obvezno čti-
vo, a so vendarle odpirale pot 
v tako čudovite svetove. Že-
lja po spoznanju drugačnosti me je po osnovni šoli odpelja-

la v Ljubljano, kjer sem nato 
tudi študirala. Ker sem vizu-
alni tip človeka, mi je bilo v 
mlajših letih težko sedeti in 
samo poslušati. Vendar se je 
to spremenilo ob prihodu na 
Srednjo šolo za oblikovanje 
in fotografijo, kjer so profe-
sorji razumeli in vzgajali po-
sameznega učenca kot indi-
vidualca.

Sama sem vedno znala na-
tančno določiti, koliko časa 
potrebujem, da se naučim 
snov, zato sem si vzela tudi 
dovolj časa za učenje. To se 
mi zdi še posebej pomemb-
no pri študiju, ko je veliko 
izpitov zgoščenih v kratkem 
času. Menim, da ni pomemb-
no, kdaj in kako dolgo se uči-
mo, ampak, da odkrijemo 
sistem, ki ustreza le nam. 
Sama sem se najraje učila 

Da bi vam olajšali odločanje za pravo šolo in pravi program, 
smo začeli z objavami že v prejšnji številki Posavskega ob-
zornika, ko so vas k nabiranju znanja povabili iz Glasbene-
ga studia Otto Lesjak, Ekonomske in trgovske šole Brežice, 
Visoke gospodarske šole Celje in Fakultete za energetiko. 
Tudi tokrat vas na naših straneh pričakuje kar nekaj povabil, 
na vas pa je, da razmislite, kaj bi vam kar najbolj ustrezalo: 
morda vas zanima poklic strojnega tehnika, elektrotehnika, 
si želite postati mizar ali nekoč odpreti svoj frizerski salon? 
Ste navdušeni nad delom v naravi, si želite skrbeti za priho-
dnost našega okolja z naravovarstvom, morda pa vas zanima-
ta gostinstvo in turizem? Kaj pa, če bi v poslovni svet vstopili 
kot poslovni sekretar ali inženir, inženirka strojništva, logi-
stičnega inženirstva, informatike ali na primer kozmetike? 

Tudi če niste več v rosno mladih letih, pa si želite pridobi-
ti novih znanj, spretnosti in izkušenj, vas v svoje vrste vabi 
več centrov znanja – preverite, kje in kako. Če se boste šo-
lali na področju Novega mesta, bodo prav prišle tudi infor-
macije o nastanitvenih možnostih, o dijaških in študentskih 
sobah. Morda boste potrebovali tudi dodatna finančna sred-
stva ali primerno zavarovanje – dve podjetji vas vabita, da 
preverite njihovo ponudbo. Posavski mladinski centri vam 
nudijo obilo dobrih idej tako za prijetno preživljanje pro-
stega časa kot za resnejšo pomoč pri učenju, preverite, kaj 
se dogaja pri njih. Za vprašanja, ki vam rojijo po glavi gle-
de primernega šolanja ali zaposlitve, so pravi naslov tudi v 
Svetovalnem središču Posavja. Če vas mamijo tuji jeziki ali si 
želite dneve polepšati s plesom, pokukajte v nadaljevanje, 
kjer boste izvedeli tudi, kakšen je utrip v najstarejši srednji 
šoli v Posavju in kako se v Celju usposabljajo za uvajanje so-
dobnih računalniških orodij v razvoj izdelkov in tehnologij.

Znanje iščemo povsem na različne načine, šole pa niso le 
prostor nekega strogega šolskega programa, ampak tudi do-

zorevanja in učenja za življenje. Če so učna leta že za vami, 
kakšni so vaši spomini na šolske dni? Kako ste se vi spopadli z 
učenjem in kaj vam znanje kot tako pomeni? Tokrat sta nam 
nekaj besed o tem zaupali dve ženski z veliko energije, ki, 
vsaka na svojem področju, spodbujata ljudi, da pogledajo v 
svet skozi svetlejšo prizmo. Obe vesta, da se v ljudeh okoli 
nas, naravi in umetnosti najde mnogo lepega – če si le upa-
mo iskati. Preberite si njune misli.

Za pridobivanje in poglabljanje znanja je potrebno kar ne-
kaj poguma ter to, da si znate prisluhniti. Drage bralke, dra-
gi bralci, naj vas pogum in pogled vase spremljata prav vsak 
dan. Priložnosti kljub težavnim časom so, na vas pa je, da 
vztrajate, se borite in jih poiščete. Z željo, da vam nami-
gi v nadaljevanju odprejo še kakšno novo pot, vam želimo 
prijetno branje.
 M. M. 

Dragi učenci, starši, stari starši in vsi, ki boste vstopili v šole, željni novih znanj – za vas imamo zopet zanimive 
strani, polne uporabnih informacij! Včasih je prava ideja ob pravem času in na pravem mestu nekaj najbolj dra-
gocenega, zato smo k sodelovanju povabili razne šole in podjetja, ki menijo, da se boste ravno pri njih ob prido-
bivanju znanja tudi primerno zabavali, se razvijali in odkrili še marsikateri svoj talent.

naročena objava
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V šolskem letu 2012/2013 vas vabimo k vpisu v:

► OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE 
► 6.,7.,8. in 9. razred;

► NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE 
 ► usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije

maser/maserka, refleksoterapevt/refleksoterapevtka;

► ŠTUDIJSKE KROŽKE
► bralni, likovni, zdravilna zelišča, retorika, zdravje, esperanto;

► RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
► računalniška pismenost za odrasle; 
► računalniška in digitalna pismenost; 

► microsoft excel (osnovni in nadaljevalni tečaj);

► TEČAJE TUJIH JEZIKOV
► angleščina (I.-IV. stopnja); nemščina (I.-IV.stopnja); 

► španščina, francoščina, ruščina, italijanščina;

► UNIVERZO ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
► študijski krožki za starejše; 

► tečaji tujih jezikov (angleščina, nemščina);
► tečaj računalništva: Internet za seniorje

predavanja in delavnice in v 

► DRUGE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME,
 ki jih izvajamo v različnih projektih.

Informacije in prijave: spletna stran: www.lukrsko.si
telefon: 07-48-81-170; e- mail: info@lukrsko.si 

Razpis za vpis v javno veljavne programe je objavljen 
na naši spletni strani www.lukrsko.si

VABLJENI NA LJUDSKO UNIVERZO KRŠKO!

ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
V šolskem letu 2012/13 Vas vabimo k vpisu.

Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško 
za poklice:

poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):
• STROJNI TEHNIK,
• ELEKTROTEHNIK 

samostojno izobraževanje:
za pridobitev poklica v vseh programih, ki jih ŠC Krško - Sevnica iz-
vaja v rednem programu:
•  elektrotehnik, strojni tehnik, elektrikar, oblikovalec kovin – orodjar, 

avtoserviser, pomočnik v tehnoloških procesih, tehniška gimnazija

Na Srednji šoli Sevnica za poklice:

poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):
• LESARSKI TEHNIK 

srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):
• MIZAR,
• FRIZER.

INFORMATIVNI DAN:  
torek, 11. 9. 2012, ob 16. uri v ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

VPIS: 
torek, 18. 9. 2012, ob 16. uri v ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

INFORMACIJE: 07 49 06 400, 031 796 533

Brez uporabe sodobnih računalniških orodij si danes ne moremo 
predstavljati uspešnega razvoja novih izdelkov in tehnologij. Z na-
menom, da bi študentom tehničnih ved in inženirjem iz industri-
je, ki želijo postati mentorji praktičnega usposabljanja na Visoki 
gospodarski šoli omogočili pridobitev najnovejših znanj o razvoju 
izdelkov in tehnologij, je visoka šola pripravila usposabljanje z na-
slovom »Uvajanje sodobnih računalniških orodij v razvoj izdel-
kov in tehnologij«. Program usposabljanja vključuje predstavitev 
vseh ključnih računalniških orodij za razvoj izdelkov in tehnologij. 
Udeleženci bodo seznanjeni s teoretičnimi osnovami, poseben 
poudarek pa bo dan praktičnemu delu v laboratorijih z najsodob-
nejšimi programi za računalniško podprto inženirstvo in strojnimi 
orodji za vzvratno inženirstvo. 

Program je sestavljen iz petih modulov, vsak izmed modulov je kre-
ditno ovrednoten z dvema kreditnima točkama. Udeleženci lahko 
izbirajo med naslednjimi moduli:  
• Uporaba sodobnih programskih orodij pri razvoju izdelka, 
• Uporaba sodobnih programskih orodij v proizvodnji, 
• Uporaba sodobnih programskih orodij pri snovanju namen-

skih izdelovalnih naprav in orodij, 
• Meritve z optičnimi sistemi, vzvratno inženirstvo in uporaba 

računalniških orodij za pretvarjanje zajetih podatkov v CAD 
model ter 

• Uporaba računalniških orodij pri načrtovanju logističnih opera-
cij, strege in montaže.

Na usposabljanju, ki bo potekalo med 1. oktobrom in 19. decem-
brom 2012, bodo kot predavatelji sodelovali priznani slovenski in 
tuji strokovnjaki iz industrijskega okolja ter visokošolski učitelji. 

V program so, poleg naravoslovno-tehničnih vsebin, vključene tudi 
vsebine s področja poslovnih ved, s poudarkom na agilnih pristo-
pih trženja in razvoja visokotehnoloških izdelkov in tehnologij. Na 
Visoki gospodarski šoli namreč želijo, da udeleženci poleg temelj-
nih inženirskih znanj pridobijo tudi razgledanost na širšem poslov-
nem področju. Udeleženci bodo seznanjeni s smernicami, kako 
spremeniti odlične tehnične rešitve v finančni uspeh podjetij, saj 
usmerjenost zgolj v tehnično-tehnološko sposobnost in premalo 
v razumevanje vprašanja ustvarjanja dobička v poslovanju, dolgo-
ročno ne prinaša poslovnega uspeha.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna!

Več informacij:
VISOKA GOSPODARSKA ŠOLA

Mariborska cesta 2, 3000 Celje
tel. 03/428 79 00

e-mail: info@vgs-ce.si
internet: www.vgs-ce.si

Zaposlitvene možnosti naših diplomantov so odlične,
saj je poklic diplomiranega inženirja strojništva že

več zadnjih let izrazito deficitaren. 

Mariborska c. 2, Celje

»Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojna prioriteta 3 »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Izboljšajte svojo zaposljivost –
Brezplačno do znanja o uporabi sodobnih 

računalniških orodij za razvoj izdelkov in tehnologij
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ANDREJA NINKOVIĆ

Šolska leta so bila vedno pre-
žeta z obdobjem, v katerem 
so bile pomembne določene 
stvari. V času osnovne šole 
sem preživela najlepše trenut-
ke, kjer so bila pomembna pri-
jateljstva, platonske ljubezni 
in učitelji s srcem. Učitelji, ki 
so bili zahtevni in strogi, a so 
hkrati imeli posluh za otroka, 
so bili zame vedno na prvem 
mestu. Nikoli ne bom pozabi-
la učiteljic Marolt in Pacek, ki 
sta bili zame najdragocenejši, ker sta vedno znali pristopi-
ti tako meni kakor tudi drugim učencem. Še sedaj se spo-
mnim občutkov, ki so me prevevali takrat. Občutek, da nek-
do verjame vame.

Učenje v osnovni šoli je bilo povezano s tem, da sem bila 
prepuščena učenju in razumevanju učenja s stavkom moje 
mame: „Vse zmoreš, če se trudiš. In znajdi se sama." Z uče-
njem nisem imela težav, sem pa (sedaj vem) uporabljala naj-
slabšo tehniko učenja (branje snovi - hiter helikopterski pre-
let), kar sem ugotovila kasneje. Najlažje sem se učila zjutraj 
in popoldan do šeste ure; vse ostalo je bilo neučinkovito. V 
študentskih letih pa sem bila nočna ptica, saj sem največ 
časa preživela v "rudniku" v študentskem bloku.

Vsem bi priporočala, da ugotovijo, kateri učni stil so, saj je to 
najpomembnejše pri tehniki in metodah učenja. Učenje je naj-
bolj učinkovito zjutraj, ko si spočit in poln energije. Velikokrat 
ni recepta, kdaj se je najbolj primerno učiti, saj smo zelo raz-
lični. Ležeč položaj, poslušanje glasbe, uživanje hrane, branje 
revij, učenje z računalnikom s klepetanjem na socialnih omrež-
jih, preveliko število odmorov in spreminjanje položaja učenja 
ne priporočam nikomur, če bi sodila po sebi. Učenje v skupini, 
individualno učenje, učenje s pravilnim stilom učenja, učenje 

po metodi razumevanja snovi in miselnimi vzorci ter mir in ti-
šina so ključni dejavniki učinkovitega učenja.

Moj oče je vedno rekel, da ti lahko v življenju vzamejo vse 
- razen znanja in ponosa, kar sem razumela kasneje. Starši, 
ki spodbujajo svoje otroke in jih usmerjajo v to, da je zakla-
dnica znanja tista, ki je najpomembnejša, ne morejo zgre-
šiti. Vzgled odraslih in okolje, v katerem odraščaš in se gi-
blješ, sta ključna za razcvet znanja in pridobivanje le-tega. 
Znanje je zaklad, katerega si vsi želimo in je odvisen samo 
od nas, da ga osvojimo. Se strinjate?! Prepričana pa sem, da 
je najpomembnejše zavedanje, da je znanje ključno, saj v 
sodobnem svetu preživiš le tako, da se nenehno izobražu-
ješ. Vsem mladim pa bi sporočila, da se pridobivanje znanja 
nikoli ne konča s formalnim izobraževanjem in da je stavek 
odraslih "Učenje se nikoli ne konča" še kako resničen, čeprav 
deluje na prvo noto zelo neresničen.

ponoči ob sveže pečenih kokicah in toplem zelenem čaju. 
Pomagala mi je tudi rekreacija, predvsem tek, kajti tako sem 
ob napornih dneh vsaj za nekaj časa odvrnila misli od učenja 
in se posvetila sama sebi.

Znanje ni samo skupek dejstev in informacij, ki jih pridobi-
mo iz knjig. Tudi niso samo veščine, ki jih pridobimo z izku-
šnjami. Znanje mi pomeni tudi kreativnost, samozavest, in-
dividualno svobodo in neodvisno razmišljanje.
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Šolski center Novo mesto
Višja strokovna šola
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto

Play

KOZMETIKA Vpis od 1.9. 2012 
do 30.9.2012 oz. do 
zapolnitve mest.

V Gimnaziji Brežice se dijaki izobražujejo po programih gimnazi-
ja in ekonomska gimnazija. Trenutno je na šoli 585 dijakov. Vsi gi-
mnazijski programi zagotavljajo splošno izobrazbo, ki je osnova za 
študij na katerem koli študijskem programu pri nas in v tujini. Pre-
teklo šolsko leto je bilo zelo uspešno, kar dokazuje rezultat splošne 
mature. Na šoli so ponosni, da so imeli letos 8 zlatih maturantov. 

Po besedah ravnatelja šole Uroša Škofa si prizadevajo, da bi tradi-
cijo dobre gimnazije nadaljevali in razvijali tudi v prihodnje. V za-
četku tega šolskega leta se bodo zaključila obnovitvena dela sta-
rega samostanskega dela šole. S to investicijo bodo zagotovljeni 
pogoji za normalno delo v prihodnosti. Prav tako pa si močno že-
lijo, da bi šola lahko pričela v prihodnosti izvajati program gimna-
zije s športnimi oddelki. 

Ravnatelj Škof vidi poslanstvo šole v ustvarjanju stimulativnega 
delovnega okolja, v katerem vsak dijak razvija svoje sposobnosti 
in zaključi šolanje z uspešno opravljeno maturo. Učitelji spodbuja-
jo posameznikovo ustvarjalnost in krepitev zavesti o lastni samo-
podobi, hkrati pa šola razvija občutek sobivanja z drugimi ljudmi. 
Ravnatelj vidi prednost gimnazije pred drugimi vzgojno-izobraže-
valnimi ustanovami v tem, da šola ustvarja okolje brez nasilja, ki 
temelji na spoštovanju tradicije in pozitivnih vrednot.

Na šoli potekajo različne aktiv-
nosti: medpredmetno pove-
zovanje splošnoizobraževal-
nih in strokovnih predmetov, 
timsko poučevanje, aktivne 
oblike in metode dela, upora-
ba sodobnih tehnologij, pro-
jekt Učenje učenja, mednaro-
dne izmenjave … 

Gimnazija Brežice je ena iz-
med petih slovenskih gi-
mnazij, ki že peto leto 
sistematično uvaja vzgoj-
no-izobraževalno delo z na-
darjenimi dijaki v srednjih 
šolah, razvija nove oblike in 
metode dela z nadarjenimi 
za poglabljanje in širitev nji-
hovega znanja znotraj pouka 
in v interesnih dejavnostih. 

Šola redno organizira sobotne šole in tabore za nadarjene, skrbi 
pa tudi za vsestransko izobraževanje učiteljev.

V letošnjem katalogu interesnih dejavnosti dijakom ponujajo več 
kot 80 različnih vsebin, od krožkov in bralnih značk do priprav na 
tekmovanja iz znanja na mnogih področjih, medpredmetnih ek-
skurzij po Sloveniji in v tujino, pestrih športnih aktivnosti do pro-
stovoljnega dela. Šola se bo tudi letošnje šolsko leto vključila v 
ŠKL-tekmovanje (nogomet, košarka in odbojka).

Gimnazija Brežice je ponosna, da je članica Unescove mreže šol. 
Dijaki sodelujejo na organiziranih taborih in v drugih neposrednih 
oblikah sodelovanja v skupnem učenju, raziskovanju, ustvarjanju in 
prijateljevanju. Pomembna cilja sta utrjevanje sodelovalnih odno-
sov in neposredno doživljanje socialne soodvisnosti, ki sta temelj 
za ustvarjanje zavezništva v domačem okolju in na svetu.

V tem šolskem letu pa bodo poleg dosedanjega dela, začrtanega 
v učnih načrtih in letnem načrtu šole, nadaljevali začete progra-
me mednarodnega sodelovanja. Ohranjajo stike s šolami v Fran-
ciji, Srbiji in Italiji. 

Številne ostale dejavnosti si lahko ogledate na njihovi šolski sple-
tni strani www.gimnazija-brezice.si

Gimnazija Brežice – najstarejša srednja šola 
Posavja, šola s tradicijo, prepoznavna na mnogih 
področjih, ne samo v posavskem prostoru, temveč 
tudi širše, na državni in mednarodni ravni

Skupinska matura 2012

Evrošola: dijaki Luka Volovec, Bar-
bara�Daskijevič�in�Luka�Fric�pred-
stavljajo�Brežice�in�Slovenijo

Dan�radosti�in�mladosti

Comenius
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Usposabljanje za življenjsko uspešnost 
Beremo in pišemo skupaj

Usposabljanje za življenjsko uspešnost 
Most do izobrazbe

Usposabljanje za življenjsko uspešnost 
Izzivi podeželja

Branje za znanje in branje za zabavo

Računalniška pismenost za odrasle

Vabimo vas k vpisu
v brezplačne programe za odrasle

www.ciktrebnje.siVeč o programih 

07/ 34 82 103 | info@ciktrebnje.siInfo in prijave

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Izbrati ustrezen izobraževalni program in z njim uresničiti zastavljene cilje je 
velik izziv za vse, ki se odločajo za izobraževanje v šolskem letu 2012/2013.

V Svetovalnem središču Posavje vam strokovno usposobljeni svetovalci lahko 
pomagamo z vsemi informacijami, ki jih za lažjo odločitev pri izbiri ustreznega 
izobraževalnega programa nujno potrebujete.

V Svetovalnem središču Posavje vam svetujemo:

- kako izbrati primeren izobraževalni program;
- kako poiskati možnosti za so�nanciranje vašega izobraževanja;
- kako iskati zaposlitev.

V Svetovalnem središču Posavje pri Ljudski univerzi Krško je 
svetovanje za uporabnike zaupno in BREZPLAČNO.

Vabimo vas na INFORMATIVNE DNEVE o izobraževalni ponudbi za odrasle:

v sredo, 5.9.2012 ob 15. uri,
na točko Svetovalnega središča Posavje v Knjižnici Sevnica, 

Prešernova cesta 1, SEVNICA;

v torek, 11.9.2012 ob 15. uri, 
na sedež Ljudske univerze Krško, Dalmatinova 6, KRŠKO;

v torek, 18.9. 2012 ob 15. uri, 
na točko Svetovalnega središča Posavje v Knjižnici Brežice, 

Trg izgnancev 12 b, BREŽICE.

Na informativnih dnevih vam bomo predstavili ponudbo izobraževalnih programov za 
odrasle, ki so jih pripravile organizacije za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2012/13.

Vabljeni v Svetovalno središče Posavje!
Operacijo delno �nancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: 
Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 

IŠČETE DIJAŠKO ALI ŠTUDENTSKO 
SOBO V NOVEM MESTU?

Dijaški in študentski dom Novo mesto 
(DŠD NM) vabi k vpisu v celotno preno-
vljen študentski dom. Prijetno urejene 
sobe, ki so opremljene z internetnim 
dostopom, so dvoposteljne, nekaj pa je 
tudi apartmajev. Sodobno in vzpodbudno 
okolje nudi 174 mest študentom novome-
ških višjih in visokih šol ter fakultet. Poseb-
na pozornost je namenjena nastanitvi 
invalidov in študentskih družin. Poleg 
doma je urejeno parkirišče in zunanja 
športna igrišča. V kuhinji dijaškega doma  

lahko študentje koristijo študentske bone. 
Poleg prehrane in nastanitve v domu 
najdete dobre pogoje za kvalitetno 
preživljanje prostega časa.

DŠD NM se nahaja v neposredni bližini 
največjega srednješolskega centra, deset  
minut hoje od avtobusne in železniške 
postaje ter dvajset minut do središča mesta.

Na voljo je še nekaj prostih mest za nasta-
nitev dijakov v dijaški stavbi.

• Bližina šol
• Bližina avtobusne in železniške postaje

• Koristno preživljanje prostega časa
• Svetovanje v stiskah in težavah

• Dostop do interneta
• Dobra hrana (študentski boni)
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Mobitel:  +386 41 734 204

Vpis v 
IZREDNI ŠTUDIJ 

poteka 
od 14. 9.

do 30. 9. 2012.

Vabimo vas na 
JESENSKI 

INFORMATIVNI 
DAN, ki bo 10. 9. 
2012 ob 17. uri 
v prostorih VSŠ:

VABIMO VAS K VPISU V VIŠJEŠOLSKE PROGRAME:

-  UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE
 (inž. kmetijstva in krajine)

- GOSTINSTVO IN TURIZEM
 (org. poslovanja v gostinstvu in turizmu)

-  NARAVOVARSTVO
 (inž. naravovarstva)
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Na voljo imajo 222 mest 
in ta kapaciteta zadostu-
je povpraševanju. »V veči-
ni primerov je mogoče do-
biti prostor v domu takoj ali 
v zelo kratkem času. Ima-
mo visok bivalni standard, 
saj naše stavbe in prostore 
redno obnavljamo in vzdr-
žujemo. Skoraj vse sobe so 
individualno klimatizirane, 
opremljene s telefonom in 
CaTV. Imamo tudi eno- in 
dvoposteljne sobe tipa gar-
sonjera z lastno kuhinjo in 
s sanitarijami. Cena bivanja 
je ugodna, saj ima Trubar-
jev dom upokojencev eno 
najnižjih cen v državi, nu-
dimo pa tudi kakovostne 
storitve. Dom je vključen v 
standard kakovosti E-Qa-
lin, ki je mednarodni sistem upravljanja s kakovostjo in doseganja poslovne odličnosti,« je 
tekla uvodna predstavitev. 

Ob tem želijo svojim starostnicam in starostnikom nuditi tudi čim več aktivnosti, ki 
zadovoljujejo njihove potrebe po samopotrjevanju, sproščanju, veselem in čustveno iz-
polnjenem življenju. »Naše vodilo je odprt in spoštljiv odnos do stanovalk in stanoval-
cev ter upoštevanje potreb vsakega posameznika oz. posameznice v čim večji meri v okvi-
ru danih možnosti,« je nadaljeval z opisom direktor Robert Potočnik. Dom ima tudi 
lasten park s pogledom na reko Savo, ki ponuja možnosti za mirne sprehode in sproščen 
klepet v naravnem okolju. V središču majhnega kraja je pošta z banko, trgovina, železni-
ška postaja, kulturni dom, enota sevniške knjižnice, bife in frizer. V neposredni bližini je 
tudi cerkev sv. Helene. 

Trubarjev dom upokojencev je s svojo dejavnostjo začel oktobra leta 1947. Naciona-
lizirana graščina oziroma dvorec, ki sodi kot profana stavbna dediščina med spomenike 
lokalnega pomena in med nepremično kulturno dediščino Slovenije, je v začetku nudila 
zatočišče 80 osebam, pretežno invalidom in brezdomcem z območja Zasavja. Sčasoma 
so potrebe po dodatnih kapacitetah narekovale širitev in dograditve k obstoječi grašči-
ni. Tako je bil leta 1970 zgrajen prizidek s 50 mesti, leta 1976 paviljon s 60 mesti, leta 
1983 kuhinja in leta 1990 prizidek z 68 mesti in s servisnimi prostori. Danes dom raz-
polaga z 222 ležišči v sobah različnih kategorij, ki so lično opremljene, primerno vzdr-
ževane in ogrevane. 

Za stanovalke in stanovalce doma skrbijo različne strokovne službe. V domu imajo ureje-
no lastno zobozdravstveno ambulanto, vsakodnevno pa prihaja tudi zdravnik. Kot del služ-
be zdravstvene nege in oskrbe je v domu organizirana fizioterapija in delovna terapija. Sle-
dnja povezuje tako zdravstveno kot socialno področje in kot taka predstavlja pomembno vez 
med zdravstvenim in socialnim delom s stanovalci. Program delovne terapije je prilagojen 
posamezniku oz. skupini z namenom ohranjanja njihove identitete, grajenja pozitivne sa-
mopodobe in aktivnega preživljanja prostega časa. 

Vedno več pozornosti v Trubarjevem domu upokojencev namenjajo tudi delu s svojci, 
zato socialna služba že v krajšem času po sprejemu stanovalke ali stanovalca organizira in-
formativno srečanje. Stiki s svojci se negujejo tudi skozi skupna praznovanja rojstnih dni 
stanujočih v domu, ki jih priredijo v veliki domski jedilnici. »Tukaj mi je lepo. Dobro se po-
čutim. Urejeno in čisto sobo si delim s sostanovalko. Skoraj vsak dan imam obisk. Našla 
sem tudi nove prijateljice, a svoj dom kljub vsemu pogrešam,« je dejala 87-letna Lojzka 
Češnovar s Studenca, ki prebiva v Trubarjevem domu dve leti in pol.

V naslednjih letih bodo napori zaposlenih usmerjeni predvsem v to, da bi v okviru ob-
stoječih kapacitet zagotovili še več enoposteljnih sob in uredili poseben oddelek za stano-
valke in stanovalce z demenco, katerih število zaradi daljšanja življenjske dobe hitro nara-
šča. »Vsakodnevno se skušamo prilagajati novonastalim potrebam oziroma razmeram na 
našem področju, tako smo pred dobrim letom dni uredili tudi dodatne parkirne prostore v 
neposredni bližini doma, ker se je pokazala močna potreba po tem,« je zaključil predstavi-
tev Trubarjevega doma v Loki pri Zidanem Mostu direktor doma Robert Potočnik.

� Smilja�Radi

V Loki pri Zidanem Mostu v sevniški občini, kjer je pred več kot štirimi stoletji služboval avtor prve slovenske tiskane knjige Primož Trubar, 
stoji Trubarjev dom upokojencev - javni socialno varstveni zavod, namenjen oskrbi in negi starejših ter invalidnih oseb, kjer se trudijo 
stanovalkam in stanovalcem skozi oskrbo ter zdravstveno nego lajšati starostne in zdravstvene težave ter jim zagotavljati mirno, varno in 
prijetno starost. 

Trubarjev dom upokojencev vzorno skrbi  
za starejše in onemogle

TRUbaRjEV DOM UPOKOjENCEV
Loka pri Zidanem Mostu št. 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

Tel.: 03/565-81-00 (tajništvo) - Email: loka@ssz-slo.si
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Glavni vhod v Trubarjev dom upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu

Domski park je zelo dobro obiskan. V njem se je mogoče sprehoditi v zavetju dreves 
ali pa na klopci poklepetati s sostanovalko ali s sostanovalcem.

Lojzka Češnovar se je v prijetnem sončnem dopoldnevu razveselila obiska vnukinje 
Vanje, ki od leta 2000 prebiva v Londonu, vendar redno obiskuje svojo babico v Tru-
barjevem domu upokojencev. 

Trubarjev dom upokojencev redno obnavljajo in vzdržujejo kakovost bivanja v njem.

Diplomirani socialni delavec Robert Potočnik vodi 
Trubarjev dom upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu 
šesto leto.
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Kam v Posavju?
Četrtek, 30. 8.

• ob 19.00 v Galeriji Kr-
ško: odprtje razstave Sil-
vana Omerzuja „Katera bo 
prva?“

Petek, 31. 8.

• ob 8.30 v Vrbini: državno 
tekmovanje v oranju sre-
dnjih biotehniških šol, ob 
12.00: slavnostna otvoritev 
tekmovanja, ob 13.30: dr-
žavno tekmovanje v oranju 
strnišča, ob 14.00: pred-
stavitev obdelave tal brez 
oranja, ob 15.00: državno 
tekmovanje žensk v spre-
tnostni vožnji

• ob 19.00 v Lutrovski kleti 
v Sevnici: koncert skupine 
Mascara

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Butnhrupn

Sobota, 1. 9.

• od 9.00 do 13.00 na gra-
du Sevnica: grajska tržnica 
starin in unikatnih izdelkov

• ob 9.30 na igrišču pri kul-
turnem domu v Dobovi: 
štart 13. tradicionalnega 
kolesarskega maratona po 
vaseh KS Dobova

• ob 10.00 v Vrbini: državno 
tekmovanje v oranju ledi-
ne, ob 13.30: spretnostna 
vožnja, ob 14.30: demon-
stracija mehanizacije in 
strojev, ob 17.00: slavno-
stni zaključek z razglasitvi-
jo rezultatov

• od 10.00 do 13.00 in od 
14.00 do 17.00 v Informa-
cijskem središču GEN, Svet 
energije v Vrbini: sobotne 
delavnice s Primožem Koz-
musom

• ob 11.00 na Trgu svobode 
10 v Sevnici: slovesno odpr-
tje novih prostorov Turistič-
no informacijske pisarne, 
TA Doživljaj in Mladinskega 
centra Sevnica

• ob 13.00 v Spodnjih Dulah: 
smučarski skoki za pokal KS 
Gora, ob 16.00: športne 
kmečke igre med vasmi KS, 
od 19.00: družabno sreča-
nje ob zvokih ansambla Ne-
mir

• ob 14.00 na Velikih Malen-
cah: roštiljada v organizaci-
ji DŠ Brežice

• ob 14.30 (prijave ob 12.00) 
na bazenu Brestanica: 2. 
triatlon Rajhenburg (300 m 
plavanja, 6,6 km kolesarje-
nja in 3,3 km teka)

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: otvoritev razstave 
slik članice Društva likovni-
kov Krško OKO Jožice Pavlin

• ob 22.00 v Haciendi Bre-
žice: koncert Jelene Rozge

Nedelja, 2. 9. 

• ob 18.00 v Športni dvorani 
Sevnica: tekma za rokome-
tni superpokal 2012 - držav-
ni prvak Gorenje Velenje 

ter pokalni prvak Celje Pi-
vovarna Laško

Torek, 4. 9.

• v Knjižnici Sevnica: razsta-
va fotografij „Bojana in Sa-
bina“, na ogled do 5. 10.

Sreda, 5. 9.

• ob 19.00 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 3. 
Anin glasbeni večer – Tjaša 
Šulc, klavir

• ob 19.30 v športni dvora-
ni MC Brežice: zvočna kopel 
v izvedbi Kristjana Jurkasa

Petek, 7. 9.

• ob 18.30 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
predstavitev delovanja Kol-
pingove družine in zveze 
doma in po svetu, gostja 
večera: evropska poslanka 
dr. Romana Jordan Cizelj, 
vstop prost

• ob 19.00 v avli MC Breži-
ce: otvoritev razstave Jože-
ta Voduška, slikarja z usti

Sobota, 8. 9.

• od 9.00 do 13.00 v parku 
pri MC Brežice: tržnica uni-
katnih izdelkov in 3. mini 
festival družine

• ob 10.00 na Titovi 106 na 
Senovem: otvoritev Mladin-
ske točke Senovo

• ob 15.00 v OŠ Leskovec 
pri Krškem: svečana seja 
ob 120-letnici PGD Lesko-

vec pri Krškem, ob 16.30 
na parkirišču pri OŠ: para-
da gasilcev, ob 17.00 pred 
gasilskim domom Leskovec: 
postroj gasilskih enot, slav-
nostna prireditev in pre-
vzem poveljniškega vozila, 
ob 18.00: družabno sreča-
nje z gasilci in občani

• ob 17.00 v župnijski cer-
kvi sv. Marka v Cerkljah ob 
Krki: slovesna maša in bla-
goslov obnovljenih oltarjev, 
ob 18.00 pod šotorom pred 
cerkvijo: krajevno druženje 
ob predstavitvi domačih 
kulturnih društev, zborov, 
harmonikarjev, pesnikov in 
drugih aktivnih članov kul-
turnega življenja

Nedelja, 9. 9.

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

 
 
 
 
 
 

 

• ob 16.00 pri kapelici Lurške 
Matere Božje v Župeči vasi: 
blagoslov Leničevega obe-
ležja, ob 16.30 v župnijski 
cerkvi sv. Marka v Cerkljah 
ob Krki: slovesna maša, ob 
17.30 pod šotorom pred 
cerkvijo: družabno srečanje

Ponedeljek, 10. 9.

• ob 17.00 v MC Brežice: za-
četna delavnica energijske 
medicine z Nino Barbič

Sreda, 12. 9.

• od 12.00 do 18.00 v Valva-
sorjevi knjižnici Krško: vo-
deni ogledi ob tretji obletni-
ci otvoritve posebne zbirke 
»Speedway v Sloveniji« 

KONCERT

Z razvojem družbe se v Sloveniji močneje pojavlja potreba 
po oblikah športa, kot sta tek in kolesarjenje, dve učinko-
viti in dostopni obliki rekreacije. Redna organizirana teka-
ška vadba je imela v preteklosti tekmovalni značaj v do-
meni atletskih klubov. Velike rekreativne prireditve kot je 
Ljubljanski maraton, ki ima pri popularizaciji teka v Slove-
niji pomembno vlogo, so dale zamah vodenim tekaškim sku-
pinam, kjer posamezniki pod strokovnim vodstvom pridobi-
vajo tekaške izkušnje. V Posavju že tretje leto deluje prva 
večja tekaška skupina v sklopu ŠD Posavje, kjer na dveh lo-
kacijah prilagojeno vadi okoli 30 tekačev in tekačic razno-
likih sposobnosti. Tako ob posameznikih, ki samostojno raz-
vijajo tekaške sposobnosti, Posavci vse številneje odhajajo 
na "tekaško romanje" v naše glavno mesto. Število posavskih 
udeležencev se nezadržno povečuje, vedno več pa je takih, 
ki se odločajo za izziv kralja tekaških disciplin, teka na 42 
km - maratona. L. Š.

Posavci na Ljubljanski maraton 

izide oktobra

Kruh in pecivo po domače
  Peka brez umetnih dodatkov

več kot 40 receptov 
pekovskega mojstra 
Francija Planinca!

format 210 x 280, 
120 strani, trda vezava

cena: 25 ¤
Dostava na stroške založbe

naročila: 
mob.: 040 634 783

marketing@posavje.info

*Prireditve ob prazniku ob-
čine Radeče so objavljene 
na str. 9.
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Zdravilna barvila za lase 
iz zakladnice narave

KANA – mladi listi delujejo protiglivično, protivirusno, zmanj-
šujejo otekline, bolečine in hladijo naše telo.  Poleg različnih 
maščobnih kislin vsebuje kana tanin in pigment lavson, ki ima 
strukturo molekule in se veže s proteini v naši koži, nohtih in 
laseh. Vezava je tako popolna, da ne poškoduje strukture las, 
nohtov in kože, ampak jo oplemeniti in ojača. Čista kana brez 
primesi je zdravilna za lase in lasišče ter odpravlja glavobol 
ter izpadanje las. 
SENA – že stoletja zavzema vidno mesto v tradicionalni ayur-
vedski medicini. Barvna molekula daje zlato rumeno barvo, pri-
poročamo jo za sive in obledele svetle lase. Je najodličnejši ne-
govalec las, ki daje volumen, prožnost, svilnat otip in zlat lesk. 
Zelo dobrodejna je za lasišče, še posebno, če se bojujemo s pr-
hljajem ali glivičnim obolenjem lasišča. 
INDIJSKI INDIGO - to barvilo je bilo v času antičnih civilizacij 
zelo cenjeno in je imelo status luksuznega izdelka. Lase si lahko 
pobarvamo z različnimi količinami kane in indiga. Če uporabimo 
kano na sivih laseh, bo barva bakrena. Če uporabimo le indigo, bo 
barva modra. Če zmešamo kano in indigo, bo barva rjava. Če na-
reditmo mešanico z več kane kot indiga, bo barva rdeče rjava. Če 
naredimo mešanico z več indiga kot kane, bo barva temno rjava. 
AMLA – je močan antioksidant, bogata z vitaminom C, flavono-
idi, lipidi, esencialnimi olji. Poživlja imunski sistem, delovanje 
kože in lasnih mešičkov. Ima veliko taninov, zato se meša s kano 
in indigom, kadar želimo dobiti rjave odtenke las. Ženske, ki amlo 
uporabljajo redno, kot terapijo, pa zagotavljajo, da se osivelim 
lasem povrne tudi naravni pigment, lasje postanejo bleščeči, pro-
žni in močni, ne izpadajo, lasišče pa čisto in zdravo.
 Nataša Doberšek

1. nagrada: nega mamice ali nosečnice (6 obiskov) 
2. nagrada:  pedikura z lakiranjem
3. nagrada:  naravno čiščenje ušes

Geslo križanke pošljite do četrtka, 6.9.2012, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

VITA MARIN, SALON MASAŽE, PEDIKURE IN 
MANIKURE, ALEKSANDRA GRAMC, S.P.

CESTA PRVIH BORCEV 47, 8280 BRESTANICA

Geslo 17/2012 številke: 

TRADICIJA V KORAKU S ČASOM
Nagrade, ki jih podarja Gostišče Senica, prejmejo:

1. nagrada:  nedeljsko kosilo za 4 osebe, Nada Ličina, Krško
2. nagrada:  družinska pica, Romana Hodnik, Mali Kamen
3. nagrada:  2x malica, Zinka Zierer, Sevnica

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Lari Bec, Krmelj 70 a, 

8296 Krmelj. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1.  (2.) VESELI DOLENJCI - Kaj mi bo taka pomlad
 2.  (3.) Ans. MAJ - Prvi poročni ples
 3.  (1.) MODRIJANI - Pomigaj malo
 4.  (10.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Zanalašč 
 5.  (7.)  Ans. BISERI - Polka je zakon
 6.  (5.)  Ans. NEMIR - Se ujeti ne pustim
 7.  (9.)  PRLEŠKI KVINTET - Ko zvezda se utrne
 8.  (6.)  Ans. SNEŽNIK - Naj pesem odmeva.
 9.  (4.)  Ans. SPOMINI – Pismo brez naslova
 10.  (-)  Ans. SAŠA AVSENIKA - Dolge so noči 
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Skupina Zaka'pa ne - Do poroke

Kupon št. 117
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, 1. september, ob 17. uri

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško, 
T: +386 7 49 20 694, 

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si

BRESTANICA

Nudimo vam: 

 • pedikuro, manikuro
 • kavitacije
 • depilacije

 • anticelulitne tretmaje 
• masaže
www.vita-marin.com

Vabljeni v oazo miru

in počitka!
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BREŽICE – Nekaj dni po prihodu domov in slavnostnem spre-
jemu Primoža Kozmusa se je iz Londona v domovino vrnila še 
druga posavska olimpijka Barbara Špiler. Na novinarski konfe-
renci, ki je potekala 14. avgusta na Občini Brežice, je podoži-
vela svoje prve olimpijske igre in se ozrla tudi v prihodnost.

Barbara Špiler, 20-letna metalka kladiva iz Cundrovca, je svoj 
olimpijski debi končala v kvalifikacijah, kjer je z daljavo 67,21 
m osvojila končno 29. mesto med 37 tekmovalkami. Kot je de-
jala, se ji je največji športni dogodek na svetu za vedno vtisnil 
v spomin: „Zdaj tudi jaz lahko rečem, da sem bila na olimpij-
skih igrah. To je neverjetno doživetje in upam, da se jih bom 
še večkrat udeležila. Metala sem po svojih zmožnostih, glede 
na mojo starost sem naredila eno veliko šolo in temu primeren 
rezultat.“ Špilerjeva je pojasnila tudi svoje nadaljnje načrte: 
„Septembra se že začnejo priprave na novo sezono. Za cilj sem 
si zadala, da naslednje leto še dvignem svojo moč in tehniko, 
da bom konstantno dosegala 70 metrov, kar pomeni finale na 
velikih tekmah.“ 185 cm visoka članica AK Brežice je še pove-
dala, da je bilo vzdušje na olimpijskem stadionu noro in nepo-
zabno, predvsem ga je bila deležna dan po nastopu, ko je se-
dela na tribuni in spremljala tekmovanje. Špilerjeva se ima za 
naslednico Primoža Kozmusa, o katerem pravi: „Primož je re-
snično ‚taprav‘. Mislim, da bi si ga morali vsi slovenski športniki 
vzeti za vzor.“ Njen pogled pa se je že ustavil tudi pri naslednjih 
igrah v brazilskem Riu. „Čez štiri leta grem seveda na medaljo. 
Upam, da boste potem pripravili sprejem tako zame kot za Pri-
moža,“ je v šali izjavila in na koncu še razkrila, da jo je izmed 
nešteto jedi v Londonu najbolj navdušila britanska kuhinja, o 
jamajškem zvezdniku atletike Usainu Boltu pa: „Nisem ga sre-
čala, zato tudi nimam njegovega podpisa. Je prava pojava, kar 
pa nam metalcem kladiva manjka, saj smo preveč sramežljivi.“
Brežiški župan Ivan Molan, ki je Špilerjevi izročil tudi simbolič-
no darilo, je ponosen na oba posavska olimpijca: „To je izjemen 
rezultat za takšno občino, kot je brežiška – imeti dva predstavni-
ka na olimpijskih igrah. Še posebej smo veseli Barbare, ki je bila 
ena najmlajših udeleženk atletike na igrah, zato je njen rezul-
tat zelo dober. V svojem imenu in v imenu vseh občanov ji če-
stitam za nastop in verjamem, da nas bo tudi v prihodnosti ve-
likokrat razveseljevala in dosegala dobre rezultate. Na Občini 
ji bomo stali ob strani in jo spodbujali še naprej, predvsem pa 
skušali še izboljšati pogoje za trening, ki jih nudi metališče na 
brežiškem stadionu.“ Špilerjevo je v Londonu spremljal tudi He-
nrik Omerzu, športni pedagog in trener v AK Brežice, ki je zelo 
realističen: „Od Barbare, ki je v mladinski konkurenci osvojila 
praktično vse, kar se da osvojiti, si želimo vrhunskih rezultatov 
in medalj tudi v članski kategoriji, vendar se moramo zavedati, 
da je od tega odvisnih veliko dejavnikov. Njen trener Vladimir 
Kevo je vrhunski strokovnjak, kar je dokazal tudi s Primožem, 
in zagotovo sta z Barbaro na poti k velikim uspehom. V klubu se 
bomo morali v naslednjih letih krepko zamisliti, kako naprej, 
predvsem v organizacijskem smislu bomo morali marsikaj na-
rediti. V klubu je še ogromno ostalih mladih atletov, ki sta jim 
oba olimpijca za vzgled in bi radi stopali po njuni poti. V klubu 
si želimo, da bi bila ta pot nekoliko lažja, imamo tudi že ideje, 
da bi brežiški Balon preuredili za zimsko vadbo, kajti Barbara 
je do zdaj improvizirala treninge v povsem neprimernih pogo-
jih v Blagovnici.“ Rok Retelj

Barbara Špiler z županom Ivanom Molanom (levo) in Hen-
rikom Omerzujem 

Iz Londona z veliko izkušnjami, 
a brez Boltovega podpisa

Prva slovenska knjiga 
o speedwayu! V knjigi je zajet 
zgodovinski pregled razvoja 
tega športa v svetu, v Sloveniji 
in še posebej v Krškem kot 
zibelki in najbolj množičnem 
centru tega športa pri nas ...

Speedway v Krškem
Silvo Mavsar

Knjiga, ki jo berejo ljubitelji  speedwaya po vsem svetu!
Na voljo še nekaj izvodov

 – s poletNim popustom – 30 %!

148 strani, 205 x 285 mm, 

trda vezava

naročila:  
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info
www.neviodunum.si

17,50
€

25€
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Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

Mateja Kunej iz Zalok in Zvone Devetak s Senovega,  
21. julij 2012, grad Mokrice (Foto: Foto Asja)

moja poroka

V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:

• Nina Grubar, Dolenje 
Skopice – deklico,

• Gordana Volf, Srebrnik – 
deklico,

• Nastja Štrucl, Brežice – 
deklico,

• Saša Jalovec, Senovo – 
dečka,

• Jasmina Pisek, 
Kostanjevica na Krki – 
dečka,

• Simona Kržičnik, 
Kostanjevica na Krki – 
deklico,

• Jasmina Urek, Podbočje – 
deklico,

• Nicole Sara Lokanc – 
Veliko Mraševo – dečka,

• Lea Jakolič, Župelevec – 
deklico,

• Katarina Cvetkovič, Sela 
pri Dobovi – deklico,

• Matejka Kobal, Trebež – 
dečka,

• Nadja Mlakar, Krško – 
deklico,

• Andreja Lapuh, Krško – 
deklico,

• Ljiljana Butina, Brestanica 
– deklico,

• Simona Urbanč, Leskovec 
pri Krškem – dvojčka 
dečka,

• Jožica Kerin, Lomno – 
deklico,

• Sandra Črnelič, Bojsno – 
dečka,

• Martina Jaklič, Ljubljana 
– dečka,

rojstva

• Simon Železnik, Laška vas, 
in Tanja Teraž, Globoko,

• Peter Gorišek in Katja 
Vidic, oba iz Sevnice,

• Branko Bohorč, Dobrova, 
in Anja Brilej, Mali Kamen,

• Janez Molan in Irena 
Molan, oba z Zdol,

• Martin Romih, Selce nad 
Blanco, in Urška Mirt, 
Poklek nad Blanco,

• Davor Mihael Ivanuš in 
Tadeja Kostevc, oba z 
Bojsnega, 

• Stane Marolt, Brege, in 
Aleksandra Ivanšek, Zasap,

• David Mlakar, Dolenji 
Leskovec, in Metka Štravs, 
Kališovec,

• Matej Novak, Črešnjice pri 
Cerkljah, in Maja Petan, 
Stari Grad.

ČESTITAMO!

poroke

• Mojca Iljaš, Dečno selo – 
deklico,

• Mojca Predovnik, Raka – 
deklico,

• Romana Lipar, Mali Vrh – 
dečka,

• Andrejka Hudorovič, 
Kerinov Grm – dečka.

• Andreja Šincek, Brežice – 
dečka,

• Alenka Mihelčič, Krško – 
dečka,

• Nina Stojčovski, Brežice – 
deklico.

ČESTITAMO!

JOGA VVŽ
Obveščamo vas, da se začne vadba joge v naslednjih terminih:
• V torek, 4. 9., ob 9.30 v Glasbeni šoli Krško -  

nadaljevalna in začetna skupina za upokojence; priključite se 
lahko vsi, ki imate težave z gibanjem.

• V torek, 4. 9., ob 19.30 v OŠ Kostanjevica na Krki –  
začetna skupina.

• V sredo, 5. 9., ob 18.30 v OŠ Senovo –  
nadaljevalna in začetna skupina.

• V četrtek, 6. 9., ob 17.00 na Bizeljskem - začetna skupina.
• V ponedeljek, 1. 10., ob 19.30 v OŠ Jurij Dalmatin Krško –  

začetna skupina.

Vse dodatne informacije: 031 581 650, Majda
Inštruktor Joge VVŽ, Majda Šeler s.p., Hočevarjev trg 11, Krško

PRIREDITVE 
V MESECU SEPTEMBRU

 
Razstava fotografij »BOJANA IN SABINA«
• od torka, 4. septembra, do petka, 5. oktobra 2012.

Društvo ljubiteljev fotografije (DLF) Krško letos praznuje 15. 
obletnico obstoja. V vseh teh letih se je društvo predstavilo z 
raznovrstno tematiko razstav (krajina, portreti, arhitektura, 
kulinarika …), v njem pa je trenutno aktivnih dvajset članic in 
članov. Fotografije, ki bodo na ogled v Knjižnici Sevnica, so nastale v 
letošnjem letu v delavnici članov društva v okviru letnega programa 
izobraževanja. Tema je portretna fotografija. Naslov razstave je 
nastal po imenih predstavljenih portretirank, Bojani in Sabini.

Predstavitev knjige Ženske

• v sredo, 19. septembra 2012, ob 18. uri.

Novinarka in pisateljica Milena Miklavčič v knjigi z naslovom 
Ženske v 52 zgodbah razgalja ženske različnih starostnih obdobij, 
kot pravi "brez nepotrebnega olepševanja". Knjiga zajema ženske 
zgodbe, ki zadevajo tako otroštvo, mladost, srednja leta in starost, 
prav posebno pozornost pa namenja ženskam v srednjih letih, 
ki jim želi sporočiti, da se življenje v teh letih šele začenja in ne, 
kot zmotno mislimo, končuje.

Kako sprejeti in ceniti samega sebe? 
(predavanje)

•  v četrtek, 20. septembra 2012, ob 18. uri.

Predavanje bo skušalo odgovoriti na naslednja vprašanja:
-  Kakšna je razlika med samopodobo in našo pravo podobo? 
-  Kako samopodoba vpliva na naše odzive, počutje ter na naš 

odnos do sebe in drugih? 
-  Katere dele samopodobe je treba spremeniti, da bi sprejeli in 

spoštovali sebe takšne, kot smo? 
Predaval bo Brane Krapež, predavatelj in svetovalec Šole 
čustvene inteligence iz Ljubljane.

Peru in Čile (potopisno predavanje)

• v četrtek, 27. septembra 2012, ob 18. uri.

Peru je dežela neštetih raznolikosti, dežela z dolgo zgodovino, je 
dežela, kjer se ustavi čas, kjer se ljudje skoraj požvižgajo na točen 
čas in kjer nestrpni in s časom obremenjen turist ali obiskovalec 
vedno lahko dobi v nasmehu odgovor. Čile pa vas bo navdušil 
s svojo čudovito naravo, vulkani, slanimi jezeri in preprostimi 
ljudmi. Tokrat je zase in za nas po južni polobli potoval dober 
poznavalec Južne Amerike Jože Cajzek.

•	NEGA	OBRAZA	z	naravno	kozmetiko	Decleor
•	MANIKURA
•	PEDIKURA	–	estetska	in	medicinska
•	SVETOVANJE

GSM: 041 943 373
Čateške Toplice, Hotel Terme v Centru zdravja in lepote (pri bazenu)

Že	15	let	se	trudimo	za	vaše	
dobro	počutje.
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ZDOLE - V času, ko večina 
pridelovalcev zelenjave obu-
puje zaradi suše, se nam je 
Jernej z Zdol prejšnji teden 
takole pohvalil s primerko-
ma svojega letošnjega para-
dižnika, ki sta skupaj tehta-
la skoraj 2 kilograma, njuno 
velikost pa je moč razbrati iz 
primerjave z vžigalnikom na 
mizi.  (Foto: S. Mavsar)

Jernejeva 
paradižnika

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V naši ponovno odprti pisarni na glavni ulici v starem mestnem 
jedru Brežic nasproti občine, v Mestnem atriju (CPB 17), lahko 
naročite oglase, male oglase, voščila in zahvale ali pa si ogleda-
te in naročite knjige založbe Neviodunum. 

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
 Uredništvo

Kaj ogreje srce močneje kot posebna pozornost naših najbliž-
jih in voščilo tistih, ki morda ne živijo z nami, pa nam v bese-
di in sliki pošiljajo dobre želje? Voščilo ob visokih življenjskih 
jubilejih, kot so zlata in biserna poroka, obletnica poroke, 
abraham ali drug osebni praznik, čestitke ob posebnih delov-
nih uspehih in dosežkih v tekmovanjih, bo zagotovo videlo naj-
več ljudi, če bo objavljeno v Posavskem obzorniku. Kako na-
ročite voščilo? Pokličite nas na 07 49 05 780 ali 040 634 783.

voščila in pozdravi

Zahvala
Zahvaljujeva se vsem prijateljem in sorodnikom, 

ki ste kakorkoli pomagali 
ob najini 50. obletnici zakona, "zlati poroki". 

Še posebej se zahvaljujeva Niku in Karolini Bogovič
 za vodenje vsega, kar se je dogajalo, 

da je zlata poroka uspela.

Nimava besed za to, kar ste storili za naju.

Iskrena hvala. 

Vaša prijatelja Mira in Miha Špiler, Kanada

10 €samo

Pokličite: 070/878781

Delovni čas: ponedeljek - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure

FOTOGRAFIRAnje 
zA dOkumenTe v Hotelu City Krško

Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško

dRužInskI 
pOpusTI!*

•	 tričlanska	družina	– 20 %
•	 štiričlanska	družina	– 25 %
•	 petčlanska	družina	– 30 %

nOVO! FOTOGRAFIRAmO TudI nA dOmu!
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SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - so-
rodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z obja-
vo lepih misli ob obletnici smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

Naročila in plačila za ZAHVALE in V SPOMIN 
sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Matije 
Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, v 
dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), od 
ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, na-
slov, telefon) ali na elektronskem naslovu marketing@posavje.info. 
Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo v 
naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10.00 ure.

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271
IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7

NUDIM IZPOSOJO
MOBILNE DVIŽNE
KOŠARE VIŠINE DO 12,5m,
ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE IN
PREMIKANJE PO
DELOVIŠČU.

www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net
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 velika izbira sončnih očal
   do 50 % popust

 okulistični pregledi 
   na zdravstveno kartico
 

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

obzornikova oglasna mreža

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 Sevnica

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas

K
am

no
se

št
vo

 J
ak

ša
 g

ra
ni

tik
a 

d.
o.

o.

MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV
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VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, 
E-pošta: 

marketing@posavje.info

Brazmos plus d.o.o.
Trgovina in storitve

• čistilni servis
• vzdrževanje objektov

Čistimo 
poslovne in zaseBne oBjekte

Gsm: 051 873 622
e-mail: brazmosplus@mail.com Br
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Vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti in se od nje poslovili ter 
jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti, daro-
vali vence, sveče in za sv. maše, se iskreno zahvaljujemo. Po-
sebna zahvala g. Žičkarju za vse opravljene storitve, g. župniku 
Vladu Leskovarju za sv. mašo in lepo opravljen obred, prapor-
ščaku, izvajalcu tišine g. Petelincu, govorniku g. Ureku, g. Inču 
za organizacijo, pevcem, ga. Mariji Duhanič, Vesni in Nataši. 
Vsem, ki ste nam karkoli pomagali, še enkrat najlepša hvala!

Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli radi

Ko tvoji želimo si bližine,
gremo tja v ta mirni kraj tišine,

tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče, da te več med nami ni.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,

povsod te čutimo mi vsi, med nami si.

TATJANA SKRBETA,

Od nas se je za vedno poslovila ljuba hčerka, žena, mamica, 
omica, sestra, teta, sestrična, snaha in svakinja

roj. Iljaž, Vinarska cesta 56, Bizeljsko.

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijate-
ljem, sodelavcem, znancem, krajanom, predstavnikom Društva 
upokojencev Raka in Društva izgnancev Raka za izraze sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Posebej 
se zahvaljujemo osebju internega oddelka Splošne bolnišnice 
Brežice za vso njihovo nego in prijaznost v vseh letih njegovega 
zdravljenja, kakor tudi za lajšanje bolečin v zadnjih dnevih, 
pogrebni službi Blatnik in gospodu župniku Levičar Francu za 
lepo opravljen obred in mašo, pevcem iz Šmihela, trobentaču, 
praporščakoma in osebju gostilne Tratnik. Hvala vsem, ki ste ga 
v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Rozika, sin Srečko, hčerki Marinka in Franja 
z družinama ter ostalo sorodstvo

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,

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

FRANCIJA KRŽANA,

Ob mnogo prerani izgubi 
našega dragega moža, očeta, brata, 

strica, botra, tasta, dedija

upokojenega šoferja avtobusa iz Zalok pri Raki,

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega očeta se iskreno zahvaljujemo 
vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, zanj darovali 
cvetje, sveče in svete maše, nam izrekli sožalje in ga v tolikšnem 
številu pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.

Ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,

a v naših srcih še živiš.

MARTIN ŠVALJ

V 68. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi mož, oče, 
tast, brat, bratranec, boter, stric, stari oče in dober sosed

iz Globočic pri Kostanjevici na Krki.

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijate-
ljem za izraze sožalja, podarjene sveče, svete maše in denarno 
pomoč. Posebna hvala dr. Jagrić Jasmini za dolgoletno zdravlje-
nje. Hvala CSD Krško za pomoč na domu, pogrebni službi Kostak 
in Cvetličarni Kerin. Hvala tudi g. župniku za lepo opravljen 
obred in mašo ter pevcem iz Brestanice in trobentačem.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi, ki smo jo imeli radi

Pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane,

od včeraj in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev.

Pojdem v raj.

MINKA RESMAN,

Utrujena od bolezni je za vedno zaspala

roj. Marušič iz Starega Grada pri Krškem.

ZAHVALA

Hvala vsem, ki postojite pri njenem grobu in ji prižgete svečo, 
ji prinesete cvetje ali namenite lepo misel.
Hvaležni smo vsem, ki z nami obujate spomine na čase, ki smo 
jih preživeli skupaj, a nam jih je neizprosna usoda iztrgala iz 
rok.

Žalujoči: vsi njeni

Ne jokajte ob mojem grobu, 
le tiho k njemu pristopite, 

pomislite, kako trpela sem,
in večni mir mi zaželite.

ROZALIJA BLAŽINČ

31.8.2012 bo minilo žalostno leto, odkar nas je zapustila naša 
draga žena, mama, tašča, babica, sestra, teta in botra

iz Cvetne ulice 25 v Dobovi.

V SPOMIN

Prirejamo telovadne večere
ki potekajo ob torkih  in četrtkih ob 20.00 uri 

v FITNESS CENTRU 

KEMO 
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                                       Informacije na tel: 041 / 791 799 

VABLJENE 
NA KLASIČNO TELOVADBO,

PRIMERNO ZA VSE GENERACIJE!

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

BODITE
     VIDNI!

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice
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Prodam grozdje modre fran-
kinje in črnine. 
Tel.: 041 929 830

Prodam grozdje mešano 
belo, okolica Bizeljskega. 
Tel.: 031 213 825

Prodam grozdje v Stari vasi 
na Bizeljskem, kvalitetno, 
mešano. Tel.: 041 503 369

Prodam grozdje, biodina-
mična pridelava: laški ri-
zling, modra frankinja, ža-
metna črnina; pozna trgatev. 
Tel.: 041 310 689

Prodam mešano grozdje, cca 
550 kg; okolica Gadove peči. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 226 751 

Prodam rdeče in belo grozd-
je na Malem vrhu; cena po 
dogovoru. Tel.: 040 718 656

Prodam grozdje modro fran-
kinjo in laški rizling. 
Tel.: 031 528 437 

Prodam vino s Sremiča: mo-
dro frankinjo, grozdje modre 
frankinje, chardonnay, sauvi-
gnon in rumeni muškat. 
Tel.: 031 786 861

Prodam rdeče kvalitetno 
vino, 300 l, 0,80 €/l, ali me-
njam za drva oz. smrekove 
colarce. Tel.: 051 715 918

Ugodno prodam belo in črno 
grozdje v Virštanjskem rajo-
nu. Tel.: 041 446 760

Prodam grozdje za cviček, 
modro frankinjo, 300 kg (0,5 
€/kg) in žametno črnino, 800 
kg (0,40 €/kg). 
Tel.: 031 767 394

Prodam trgatev na 1000 tr-
sih cvičkove sorte ter stiskal-
nico, 230 l, ročni in motorni 
pogon. Tel.: 070 710 370

Prodam belo vino in žganje. 
Tel.: 040 282 851

Prodam vino modra franki-
nja. Tel.: 041 983 525

Zbiram naročila za grozdje, 
kerner, sauvignon, r. muškat, 
chardonnay in m. frankinjo. 
Tel.: 041 719 138

Kupim vino, primerno za ku-
hanje žganja. 
Tel.: 041 277 939

Prodam jedilni krompir. 
Tel.: 051 483 060

Prodam jedilni krompir, beli 
in rdeči, 500 kg. Cena 0,30 
€/kg. Tel.: 031 767 394

Prodam beli kenebek in rde-
či jedilni krompir. 
Tel.: 041 825 153

Prodam domače čisto buč-
no olje, plug Slavonec, Kal-
ce-Naklo. Tel.: 041 396 119

ŽIVALI

Prodam odojke, težke od 30 
do 40 kg. Tel.: 07 49 56 406

Prodam odojke, težke 25-30 
kg. Tel.: 041 587 261

Prodam odojke, težke do 30 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Prodam pujske, cena po do-
govoru. Tel.: 031 590 523

Prodamo pujske 30-50 kg 
za odojke in nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 662 730 

Prodam dve breji kravi; okoli-
ca Sevnice. Tel.: 07 81 88 063

Prodam kravo po prvi telitvi, 
odojke 25-30 kg, možen za-
kol. Tel.: 031 492 837

Prodam dve telički, stari 10 
tednov. Tel.: 07 49 63 417

Prodam kravo dojiljo, sta-
ro 6 let, LS pasme, brejo 9 
mesecev, s četrtim teletom. 
Tel.: 07 49 69 637  

Naročila za male oglase sprejema-
mo vsak delovni dan v tednu od po-
nedeljka do petka od 8. do 15. ure na 
sedežu uredništva (Trg Matije Gubca 
3, 8270 Krško (hotel City, prej Sremič). 
Naročila sprejemamo tudi po faksu 07 
49 05 781 ali po elektronski pošti:

mali.oglasi@posavje.info.
Za objavo v naslednji številki mo-

rajo biti oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure).

Cena za mali oglas za fizične osebe 
v obsegu do 15 besed (ena telefonska 
številka šteje za eno besedo) znaša 
5,00 € + DDV, skupaj 6,00 €. Vsaka 
nadaljnja beseda 0,50 € + DDV, skupaj 
0,60 €. Dodatek za poudarjeno obja-
vo (okvir) znaša 3,00 € + DDV, skupaj 
3,60 €, skupaj znaša osnovna cena 
malega oglasa v okvirju z DDV 9,60 €. 
Cena fotografije (samo za fizične ose-

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

be), max.: 40 x 30 mm znaša 16,67 € + 
DDV, skupaj 20,00 €.

Cena malega oglasa za pravne 
osebe in s.p., v obsegu do 15 besed 
(ena telefonska številka šteje za eno 
besedo) znaša 10,00 € + DDV, skupaj 
12,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 1,00 
€ + DDV, skupaj 1,20 €. Dodatek za 
poudarjeno objavo (okvir) znaša 6,00 
€ + DDV, skupaj 7,20 €, skupaj zanje 
znaša osnovna cena malega oglasa v 
okvirju z DDV 19,20 €. 

Posamezni naročnik lahko v eni 
številki naroči največ dva mala oglasa.

Vsebina oglasa naj bo napisa-
na čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. 
Oglas mora biti napisan v slovenskem 
jeziku. Za resničnost in verodostoj-
nost objavljenih oglasov odgovarja 
naročnik.

mali oglasi

Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje dela (storitev), zaposlovanja in množičnega odkupa - prodaje, ne objavljamo, 
razen, če je naročnik registriran za opravljanje te dejavnosti (zaradi preprečevanja dela in zaposlovanja na črno).

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 (6 €), B. osnovni oglas v okvirju (9,60 €)


NAROČILO MALEGA OGLASA

NEPREMIČNINE

V Brežicah prodam enosob-
no stanovanje (34 m2) v pri-
tličju, prodam tudi cisterno 
za kurilno olje (2200 l), cena 
120 evrov. Tel.: 07 49 62 476 

Prodam hišo na Malem Obre-
žu, mirna lokacija, možnost 
dozidave, centralna, upo-
rabna površina 66,4 m, veli-
ko dvorišče, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 962 610 

Prodamo trisobno stanova-
nje v starem Krškem, CKŽ 
29. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 344 635

Prodamo manjši vinograd z 
možnostjo dokupa zemlje v 
oklici Leskovca pri Krškem. 
Na parceli je voda in elek-
trika, dovoz s tovornjakom. 
Tel: 041 359 516 

AVTOMOBILIZEM

Prodam Fiat Bravo 1.6, letnik 
1999, ali menjam za Golf II s 
5-stopenjskim menjalnikom, 
po možnosti z vlečno kljuko. 
Tel.: 031 749 285

Odkup poškodovanih 
in celih vozil, 

lahko z okvaro motorja, 
od letnika 1997 dalje.

Gotovina takoj. 

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 
Šentjanž 59, Šentjanž

KMETIJSTVO

Prodam traktor IMT 558, ob-
novljen, vreden ogleda. 
Tel.: 051 252 361

Traktorsko rotacijsko kosilni-
co Doutz Far 165 prodam ali 
menjam za govedo ali kobi-
lo. Tel.: 040 309 402

Prodam gumi voz 16 col s 
platonarjem in puhalnik. 
Tel.: 07 49 21 193

Prodam gumi voz 16 col, 
plug dvobrazdni in 3-delne 
traktorske brane. 
Tel.: 040 153 729 

Prodam BCS 127 ali menjam 
za manjšo kosilnico. 
Tel.: 031 713 692

Prodam koruzo za zrnje ali 
silažo, cca. 80 arov, na njivi. 
Tel.: 031 312 651

Prodam cepilec za drva, nov, 
domače izdelave, možnost 
cepljenja metrskih polen, 
delovna moč 21 t. 
Tel.: 040 624 112

Prodam rezana bukova ali 
mešana drva, možna dosta-
va na dom. Tel.: 041 424 434

Prodam mešana drva, žaga-
na, cepljena, možna dosta-
va. Tel.: 031 537 145

Prodam bukova drva, 7 m3, 
razkalana ter žagana na 35–
38 cm, cena 55 €/m3. 
Tel.: 031 570 494

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

Prodam bukova drva, 16 m. 
Tel.: 041 231 401

Akcija v septembru, pro-
dam bukova drva, že pri-
pravljena za kurjavo, za 
vsa kurišča; okolica Bre-
žic. Tel.: 041 734 859, 
040 734 353

Prodam bukova žagana in 
razcepljena drva, možna tudi 
dostava. Tel.: 030 672 090

Prodam 25 m3 suhih bukovih 
drv, lahko tudi razžagam. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 271 181

Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. 
Tel.: 070 665 823 

Prodam ječmen. 
Tel.: 041 581 488

Prodam ječmen, 1000 kg, 
cena 0,30 €/kg. 
Tel.: 031 767 394

Sadjarske lesene box pale-
te, rabljene, ugodno pro-
dam. Tel.: 041 773 508

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

Prodam Vaslinovo 1200-litr-
sko avtomatsko stiskalnico, 
pecljalnik s transportno čr-
palko in 2 poliesterni cisterni 
za vino 1500 in 2500 l. 
Tel.: 041 703 465

Prodam hidravlično stiskal-
nico Muta, 150 l, 50% nove 
cene, 300-litrsko cisterno za 
vino, mlin pecljalnik, različ-
ne velikosti kadi, vse -50%. 
Tel.: 031 524 204 

Prodam električni pecljalnik, 
inox posodo (500 l) in hidravlič-
no stiskalnico (500 l) s košem 
na tečajih.Tel.: 041 539 576 

Prodam 100-litrsko prešo na 
šplint. Tel.: 031 463 516

Prodam lesene sode za vino, 
120, 100 in 60-litrski, ročno 
prešo na vijak in 750-litrsko 
plastično kad. 
Tel.: 00385 91 729 6750

Prodam 3 ovalne hrastove 
sode za vino v zelo dobrem 
stanju in podstavek (470 l, 
300 l, 240 l). 
Tel.: 031 277 045

Prodam grozdje: rumeni mu-
škat, sauvignon, modra fran-
kinja, mešano belo, mešano 
rdeče. Tel.: 041 697 775

Prodam grozdje šmarnice, 
cca 1500 kg, nič škropljeno, 
blizu Kostanjevice, ugodna 
lega. Tel.: 040 527 038

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

obvešča cenjene stranke, 
da bo prodaja

belih kilogramskih piščancev 
in rjavih jarkic tik pred nesnostjo

od 1. 9. dalje, do razprodaje.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol. 

Prodam teličko križanko (LS/
RJ), staro 1 mesec. 
Tel.: 07 49 75 272

Prodam 2 telici simental-
ki, stari 3 in 14 mesecev ter 
grozdje žametno črnino, la-
ški rizling, rumeni plavec. 
Tel.: 031 685 895

Prodam navadne in okrasne 
fazane. Tel.: 041 377 901

Prodam mini kozlička za 100 
kg ječmena, star 10 mese-
cev. Tel.: 070 624 570

Prodam bursko kozo z dve-
ma kozicama, stari 2 mese-
ca. Cena 130 €. 
Tel.: 041 377 860 

Prodam ovce, ovne, jagenjč-
ke, štirikolesnik Eton 300 KM, 
registriran, kupim pa trak-
torski nakladalec, vile, ski-
blo za kopanje zemlje. 
Tel.: 041 598 873

Prodam žive kunce ali pa za 
meso, 10 kom. Cena 6 €/kg. 
Tel.: 031 767 394 

Zajčnik, nov, za dve, tri, štiri 
ali šest samic z mladiči. Mo-
žna dostava, različne veliko-
sti. Tel.: 040 229 459; Miran 
Lopatič s.p., Dolenja Piroši-
ca 3b, Cerklje ob Krki

Podarim prijazno igrivo psič-
ko mešanko, staro 3 mesece, 
manjše rasti, je črne barve. 
Tel.: 051 851 666 

RAZNO

Prodam kozolec Toplar 12 x 
7 m, cena 2.100 €. 
Tel.: 031 790 398 

WC kabina, lesena, firme 
LGL, nova, primerna za vi-
kende, nasade in razne pri-
reditve. Možna dostava. 
Tel.: 040 994 479

Pečem piškote, peciva za 
različne priložnosti, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 211 858, 
Helena Kaučič, Drnovo 66, 
Leskovec 

Kupim 500-litrsko posodo za 
kurilno olje in prodam dobro 
ohranjen gumi voz. 
Tel.: 051 715 918 

Elektro motor, 3-fazni, 8 
kom., in kmetijske stroje, 
več kosov. Tel.: 041 682 672

Ugodno prodam raztegljivo 
aluminijasto lestev 2x4,50 m 
in nahrbtno škropilnico Solo 
425 (15 l). Tel.: 07 49 27 291

Prodam IMP obtočno črpal-
ko 50 Hz, 3x30V, tip GHN 402 
A-R, malo rabljena. Tel.: 031 
808 003 (po 17. uri) 

Poučevanje kitare, klasične 
in akustične, pod vodstvom 
diplomiranega profesorja ki-
tare. Nudim klasično smer in 
učenje akordov. Tel.: 041 586 
353; Tron, poučevanje kita-
re, Janez Ostrelič s.p., Bi-
zeljska cesta 49C, Brežice

Odkup poškodovanih in 
celih vozil. Tel.: 041 513 
822, AVTO, Stojan Šibilja 
s.p., Vranje 22b, Sevnica

STIKI

35-letni, samski, bi rad spo-
znal punco ali razočara-
no mamico za prijateljstvo, 
druženje, možna resna zve-
za. Tel.: 031 244 105

PERUTNINARSTVO CIGLAR
Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 SenovoZa naročilo pokličite na 

07 49 73 190 in 031 676 724.

s Senovega sporoča,
da bo prodaja

 BELIH KILOGRAMSKIH 
PIŠČANCEV ter 

RJAVIH IN GRAHASTIH JARKIC
-  5. septembra pri Mirt Alojzu, 
 na Gmajni 28 Raka, ter
-  7. septembra na Kajuhovi 3,  
 Senovo

Vsak četrtek pa si lahko kupite 
enodnevne bele piščance.

Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar sporoča 
cenjenim strankam, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev

v petek, 31. avgusta in
v soboto, 1. septembra.

Mlade jarkice pa si lahko priskrbite 
vsak delavnik ob 18. uri ter ob 

sobotah med 9. in 12. uro.

Marjetka Štrucl s.p, Lenartova pot 12, Brežice

07 49 646 66

ponedeljek : zaprto

torek - petek : 09.00 - 18.00

sobota : 08.00 - 12.00

Informacije in naročila: 

041 695 167

za vse osamljene ljudi, vseh staro-
sti, od vsepovsod, ki si želijo življe-
nja v dvoje. Imamo preko 2000 
oglasov, reklam, več zaposlenih, 
tradicijo in ogromno ponudb z 
vseh območij, ki so za mlade žen-
ske zastonj, ostale plačajo 14 € za 
neomejeno ponudb 2 leti, ugo-
dno za moške.

Ženitna posredovalnica 

ZAUPANJE

031 836 378, 031 505 495 
090 6286 1,99 €/min.

Leopold Orešnik s.p., Dolenja vas 85 
p.p. 40, 3312 Prebold

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Gospodje, s preganjanjem novinarjev
ne boste rešili krškega speedwaya!

Prvi odziv na članek je poslal 
odvetnik Drago Šribar v imenu 
AMD Krško in njegove predsedni-
ce Violette Freeland ter ob tem 
navedel, da me bosta njegovi 
stranki kazensko in odškodnin-
sko preganjali, drugi odgovor pa 
je poslal direktor in lastnik Sa-
vaprojekta Peter Žigante. Ker 
je bilo v obeh pismih veliko ne-
točnih trditev, v nekaterih pri-
merih pa je šlo tudi za žalitve, 
bom zaradi omejenega prostora 
na kratko odgovoril vsaj na ne-
katere izmed njih.

Zakaj naj bi (me) tožila 
AMD Krško in Violetta 
Freeland?

V prvem pismu AMD Krško in nje-
gova predsednica najprej navaja-
ta, da je bil omenjeni članek »na-
daljevanje negativnega pisanja 
novinarja in odgovornega uredni-
ka Silvestra Mavsarja zoper AMD 
Krško in njegove športne funkci-
onarje v istem časopisu«. O tem, 
kaj je razlika med negativnim in 
kritičnim člankom, ni vredno raz-
pravljati, da pa je (tudi) kritično 
pisanje dolžnost novinarja, naj-
brž tudi ni potrebno pojasnjeva-
ti, je pa očitno kakršnakoli kritika 
problem sedanjega in še mnogih 
vodstev tega kluba, kar ne bi bilo 
težko dokazati.

Navedba, da gre pri mojem pisa-
nju za »nekakšne zamere« proti 
AMD Krško in njegovim funkcio-
narjem, je sama po sebi neja-
sna, saj ni razvidno, za kakšne 

zamere naj bi šlo – jih pa seve-
da tudi ne more biti, saj podpi-
sani nikoli nisem imel nobenih 
ambicij za položaje v tem dru-
štvu ali kaj podobnega. Imam pa 
resnično veliko zamero, ki pa ni-
kakor ni osebna, kot želijo pri-
kazati avtorji pisma, pač pa jo 
delim z vsaj nekaj sto ljubite-
lji speedwaya v Posavju: da na-
mreč že dve desetletji hodimo 
na speedway dirke in zaman ča-
kamo na krono športnih dosež-
kov – naslov državnega prvaka. V 
zadnjem času pa se je tej glav-
ni zameri pridružila še ena, in 
sicer, da so krški organizatorji 
po mojem in mnenju mnogih na 
(pre)lahek način izgubili organi-
zacijo vrhunskih prireditev za SP 
posameznikov! 

Avtorji tudi niso konkretni, ko 
trdijo, da naj bi si »dovolil ob-
javiti izmišljene stvari«. Če pri 
tem merijo na mojo sodbo o 
klubskih funkcionarjih, mi bodo 
morali dovoliti, da si na podla-
gi številnih lastnih opažanj in še 
več mnenj drugih spremljeval-
cev tega športa oceno ustvarim 
sam. Če pa z izmišljenimi stvar-
mi merijo na primer na trditev, 
da »sta tekmovalca Čonda in Ku-
kovica zapostavljena in da ne 
dobivata priložnosti«, moram 
reči, da gre za veliko spreneve-
danje, saj je to moč ugotoviti že 
na podlagi sestave reprezentan-
ce, predvsem pa izbora voznikov 
za razne sistemske in pozivne 
dirke. Res pa je, da so številne 
kritike (seveda ne samo moje) v 
zadnjem času očitno vsaj nekoli-
ko zalegle in so se zadeve v dru-

gem delu letošnje sezone začele 
nekoliko spreminjati.

O tem, da je »bilo s strani pred-
sednice AMD Krško ponujeno, da 
mi poda celovito informacijo o 
delovanju društva« in sem to 
odklonil, ker me to naj ne bi za-
nimalo, lahko na tem mestu re-
čem le, da je bil problem prav 
v tej »celovitosti« informacij, 
o čemer sva se najprej že do-
govorila, nato pa si je predse-
dnica (kdo ve zakaj) premislila. 
Nesmiselna je tudi trditev, da 
»s takšnimi članki avtor samo 
poskuša odvrniti potencialne 
sponzorje«, da ne bi več vlaga-
li v speedway, saj je menda vsa-
komur jasno, da nič ne odvrača 
sponzorjev bolj kot slabi rezul-
tati. Očitati Posavskemu obzor-
niku negativno vlogo pri pro-
mociji posavskega športa pa je 
huda žalitev za celoten kolek-
tiv, ki se že 15 let kot edini pra-
vi domači medij trudi obveščati 
o dosežkih posavskih športnikov.

Za AMD Krško in za njegovo pred-
sednico naj bi bilo žaljivo, kar 
sem zapisal pod fotografijo, na 
kateri je prizor, ko pozira foto-
grafu, medtem ko je ob strani vi-
deti enega od voznikov. Fotogra-
fija je bila posneta »v živo« pred 
zadnjo dirko DP v Krškem in ni 
zmontirana, v podpisu pa nisem 
omenjal nikogar poimensko. Vsa-
komur bi moralo biti jasno, da je 
bila slika uporabljena kot simbol-
na ponazoritev odnosa, ki ga ima 
po mojem mnenju vodstvo kluba 
do voznikov in o čemer bi bilo 
mogoče veliko povedati.

Tudi prejšnji predsednik AMD Kr-
ško Peter Žigante je v svojem pi-
sanju navedel nekaj citatov iz 
mojega članka in napisal vrsto 
očitkov nanje. Med drugim naj-
prej zapiše splošni očitek, da 
»namesto, da bi v Posavju vsi 
združili moči in vsak, tudi me-
diji …«: če bi Žigante bral naš 
časopis, bi vedel, da smo rav-
no jaz in moji sodelavci tisti, ki 
smo in še opozarjamo na dro-
bljenje moči v Posavju, še po-
sebno pa v športu. Vendar pa se 
ne vpraša, zakaj je temu tako, 
in ne pove, kdo so krivci! A če 
pogledamo samo speedway, no-
gomet in rokomet, je jasno, da 
pravega združevanja ne more 
biti tudi zaradi nekaterih vse-
vednih posameznikov, ki čuvajo 
svoje (športne) fevde.

Žigante pravi, da »iščemo ra-
zloge za neuspeh in krivce tam, 
kjer jih ni«. Dobro, da tudi sam 
prizna, da gre za neuspehe, to-
rej so bile trditve v mojem član-
ku točne. Seveda pa žal ne pove, 
kdo in kje so potem krivci in za-
kaj se nič ne spremeni, saj je 
več kot očitno, da v krškem 
speed wayu ne moremo (več) 
govoriti o uspehu, če je potreb-
nih kar 20 sezon, pa še vedno 
nimamo prvaka, četudi ima ta 
klub najboljše pogoje in skrom-
no konkurenco samo enega (lju-
bljanskega) kluba.

Žigante tudi ugotavlja, da je 
»speedway s svojim stadionom 
neke vrste sinonim oziroma pre-
poznavni znak Krškega«. Zanima 
me, kdo od mene je v zadnjih 
desetih letih v širši javnosti več-
krat poudarjal ta vidik speed-
waya in v ta namen tudi marsi-
kaj konkretnega storil (knjige o 
speedwayu, pobuda in delo pri 
postavitvi muzejske zbirke itd.), 
za kar nisem nikoli želel ali pre-
jel nikakršnega materialnega 
povračila.

Ob branju Žigantejeva pisma je 
moč ugotoviti, da nama je obe-
ma speedway prirasel k srcu 
in da je tako že približno ena-
ko dolgo obdobje. Le da ga je 
on imel tako rekoč v hiši že 
od rojstva in da se ta tradici-
ja pri njih očitno nadaljuje tudi 
v mlajši rod. V veliki večini tr-
ditev se celo strinjava, a ostaja 
le ena bistvena razlika – kdo je 
za stanje v krškem speedwayu 
odgovoren in kdo ima možnost 
sprememb. Po preprosti kmeč-
ki logiki bi to morali biti vodilni 
kadri in tisti, ki imajo vpliv na-
nje (z denarjem ali kako druga-
če), še najmanj pa so odgovorni 
ljubitelji, ki o težavah v klubu 
razpravljajo, ali celo novinarji, 
ki še sploh hočejo poročati in pi-
sati o tem športu.

»Vsi, ki razpravljate o krškem 
speedwayu, počnite to V NJEGO-
VO KORIST«, še pravi Žigante in 
tudi tu se strinjava. Ne znam si 
predstavljati, zakaj bi delal pro-
ti Krškemu in speedwayu, ko se 
že desetletja trudim, da bi si o 
krškem speedwayu pripovedova-
le tudi naslednje generacije? Če 
on in njegovi somišljeniki misli-
jo, da so temu in drugim špor-
tom v korist samo pohvalni član-
ki, potem res nenavadno gledajo 
na novinarsko delo in niti ni ču-
dno, da sklenejo novinarja tožiti. 
In če je njihov načrt, da bi stanje 
v krškem speedwayu začeli iz-
boljševati s kazenskimi in odško-
dninskimi tožbami zoper mene in 
časopis, ki se jim je tako zame-
ril samo zaradi pisanja o speed-
wayu, je to precej žalostno.
 Silvester Mavsar

OB TRETJI OBLETNICI OTVORITVE 
»SPEEDWAY ZBIRKE V SLOVENIJI«

• sreda, 12. september, od 12. do 18. ure – 
Osrednja knjižnica v Krškem

12. septembra 2009 je bila v osrednji knjižnici v Krškem 
odprta posebna zbirka o zgodovini slovenskega speed-
waya »Speedway v Sloveniji«. Ob tretji obletnici vas 
v sredo, 12. 9. 2012, med 12. in 18. uro vabimo na vo-
dene oglede po zbirki.

POLETNI VEČER V PARKU 
VEČER S PISATELJEM 

ANDREJEM E. SKUBICEM 
• četrtek, 20. september, ob 19. uri –   

Dvorana v parku, Krško

Ob zaključku letošnjih poletnih večerov v parku vas sku-
paj z Javnim skladom za kulturne dejavnosti OI Krško in 
Krajevno skupnostjo mesta Krško vabimo na pogovor s 
pisateljem in prevajalcem Andrejem E. Skubicem, le-
tošnjim dobitnikom Delove literarne nagrade Kresnik za 
roman Koliko si moja?. S pisateljem se bo pogovarjal 
bibliotekar Vilko Planinc.
 

TEMATSKI PREDAVANJI

Za konec septembra in začetek oktobra smo vam pripra-
vili dve tematski predavanji Braneta Krapeža, učitelja 
v Šoli čustvene inteligence in dolgoletnega raziskovalca 
osebne in duhovne rasti. 

UMETNOST RAVNANJA S ČUSTVI 

• torek, 25. september, ob 18.30 –  
Dvorana v parku, Krško

SAMOPODOBA IN SAMOSPOšTOVANJE 

• četrtek, 4. oktober, ob 18.30 –  
Dvorana v parku, Krško

PREDAVANJE O VZGOJI 

• četrtek, 27. september, ob 17.00 –  
mladinski oddelek v Krškem

Starše, vzgojitelje, učitelje in ostale, ki se vsakodnev-
no srečujete z vzgojo otrok, vabimo na predavanje pri-
znane psihologinje Zdenke Zalokar Divjak, ki bo pred-
stavila različne vzgojne teme, spregovorila pa bo tudi o 
branju in kako vzgajamo bralca.

RAZSTAVA SAVA SKOZI KRšKO

• Osrednja knjižnica v Krškem

V avli krške knjižnice bo še v septembru na ogled do-
moznanska razstava, ki predstavlja reko Savo  v njenem 
toku od Brestanice do Zatona. Avtor razstave je Živko 
Šebek. Tudi ostala društva, ki bi se želela predstaviti v 
knjižnici, vabljena, da nas pokličete za dogovor na tel. 
07 4904 000 (Urška Šoštar).

FOTOGRAFSKI NATEČAJ 
KNJIŽNIČAR V AKCIJI

Slovenske splošne knjižnice objavljamo fotografski na-
tečaj z naslovom Knjižničar v akciji: podoba knjižni-
čarja. Natečaj bo potekal do 15. oktobra 2012, nanj se 
lahko prijavijo vsi ljubitelji dobrih fotografij. Fotogra-
fije bo pregledala strokovna komisija in izbrala 12 naj-
boljših, ki bodo nagrajene z izidom v knjižničnem ume-
tniškem koledarju za leto 2013. Najboljše fotografije 
bodo razstavljene na fotografski razstavi ob Dnevu slo-
venskih splošnih knjižnic, 20. novembra, v Mestni knji-
žnici Kranj. Več o natečaju si preberite na domači stra-
ni knjižnice ali povprašajte v knjižnici.

RAČUNALNIšKE DELAVNICE ZA STAREJšE

• ob četrtkih, tedensko med 9. in 11. uro -  
Osrednja knjižnica v Krškem  

Računalniška znanja so danes nepogrešljiv del vsakda-
na, ker pa se zavedamo, da je mnogokrat pri prvih kora-
kih v svet računalniških znanj potrebna pomoč, vas va-
bimo na računalniške delavnice za starejše. Dogovorite 
se lahko na tel. 07 4904 000.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V SEPTEMBRU

199,20
EUR

MOTORNE ŽAGE ŽE OD

Vsak si jo želi!
Akcijska ponudba traja od 25.8 do 14.10. 2012

KMETIJSKA TRGOVINA CERJAK
Bukošek 69, SI-8250 Brežice
Tel: 07 499-3-900

www.KmetijskaTrgovina.com

KRŠKO - V Posavskem obzorniku št. 15 z dne 19. 7. 2012 sem objavil članek z naslovom Še ena sezona brez prvaka – 
bron za Čondo, v katerem sem poročal o zaključku letošnjega državnega prvenstva v speedwayu in na kratko ocenil, 
kateri so poglavitni vzroki za tekmovalni neuspeh krškega kluba, ki v skoraj dveh desetletjih tudi tokrat ni osvojil na-
slova prvaka. Po objavi sta v uredništvo prišli dve zahtevi po objavi odgovora v skladu z zakonom o medijih. 

Kaj moti Petra 
Žiganteja?


