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Janija Koširja

Naslednja številka bo izšla 
11. septembra 2014!

Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.
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V tej številki tematska priloga

Slavnostni govornik, župan 
Mojmir Pustoslemšek, je 
povzel svoje videnje prvih 
dveh mandatov samostojno-
sti občine in hkrati svojega 
županovanja. Kot je dejal, 
so to obdobje na eni stra-
ni zaznamovali procedural-
ni zapleti na sejah občinske-
ga sveta v prvem mandatu in 
nesoglasja glede vračila vla-
ganj v telekomunikacijsko 
omrežje v drugem mandatu, 
na drugi strani pa tudi števil-
ni uspešno izpeljani projekti, 
ki so dodobra spremenili po-
dobo občine: obvoznica z no-
vim mostom, dve fazi obnove 
ceste skozi Prekopo, obnova 
Gorjanske ceste, sanacija 
zdravstvene postaje, popra-
vilo mostov, ureditev infra-

Pustoslemšek: Od novega župana 
ne pričakujte nemogočega
KOSTANJEVICA NA KRKI – Osrednja prireditev ob letošnjem prazniku obči-
ne Kostanjevica na Krki, posvečenem obletnici podelitve mestnih pravic v 
letu 1252, je minila v znamenju poslovilnega govora župana Mojmirja Pusto-
slemška, ki je vodil občino v prvih dveh mandatih samostojnosti, ter dobitni-
kov občinskih priznanj: podjetja Kostak Krško, Pihalnega orkestra, Kluba ja-
marjev in Etnološkega društva Prforcenhaus Kostanjevica na Krki.

strukture v obrtni coni, špor-
tno-rekreacijski center pri 
osnovni šoli, sprejem občin-
skega prostorskega načrta, v 

zadnjem času pa še obnova 
in dozidava vrtca ter obno-
va vodovodov v okviru pro-
jekta Hidravlične izboljšave 
vodovodnih sistemov. V obeh 
mandatih skupaj so za inve-
sticije namenili približno 15 
milijonov evrov, prvič pa so 
se zadolžili šele letos, a so 
kljub temu še vedno med 
najmanj zadolženimi obči-
nami v državi. Podrobnejšo 
oceno svojega županovanja 
je Pustoslemšek sicer podal 
v pogovoru za prejšnjo šte-
vilko Posavskega obzorni-
ka. »Čez dva meseca se moj 
mandat konča, izvoljen bo 

Predstavniki občinskih nagrajencev (levo Jurij Kovačič in 
Miljenko Muha, desno Franc Curhalek in Toni Homan) z 
županom Mojmirjem Pustoslemškom v sredini

Praznični čas v Radečah
RADEČE - V občini Radeče se pripravljajo na praznovanje 
občinskega praznika, ki ga praznujejo 8. septembra - v spo-
min na dan, ko so Radeče pred skoraj sedmimi stoletji dobi-
le mestne pravice, in v spomin  na izgnance, ki so se v prvih 
septembrskih dneh leta 1945 začeli vračati iz izgnanstva na 
svoje domove. Osrednja slovesnost ob prazniku bo poteka-
la v ponedeljek, 8. septembra, ob 18. uri v Kulturnem domu 
Radeče s slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, 
na kateri bodo v spremljajočem kulturnem programu pode-
lili tudi letošnje občinsko priznanje. Zlatnik Občine Radeče 
bo prejel Vito Žnidar za aktivno vključevanje na raznih po-
dročjih lokalnega delovanja. Predlogov za podelitev srebr-
nika in priznanja častni občan pa tokrat ni bilo.  S. R.

POSAVJE – Z začetkom šolskega leta 2014/15 bo prag posa-
vskih osnovnih šol prvič prestopilo kar 81 prvošolcev več 
kot v minulem šolskem letu - letos skupno 760, lani 679. 
Skupaj bo 30 osnovnih šol v šestih posavskih občinah obi-
skovalo 6.234 osnovnošolcev (lani 6.170).

Porast najmlajših šolarjev beležijo po vseh občinah razen v 
radeški, kjer je njihovo število v primerjavi z lanskim šolskim 
letom za 15 manjše. Tako bo OŠ Marjana Nemca s podružni-
co na Svibnem začelo letos obiskovati 33 prvošolcev, prav 
tako pa bo skupno število šoloobveznih otrok v Radečah le-
tos nižje za 37 - v minulem šolskem letu so imeli 376 osnov-
nošolcev, letos pa zgolj 339. Skupno manj učencev kot lani 
bodo imeli tudi v OŠ Bistrica ob Sotli, ki jo bo v letošnjem 
šolskem letu obiskovalo 159 učencev, lani 171, število prvo-
šolcev pa bo povsem enako lanskemu, in sicer 17. Treh prvo-
šolcev več kot lani se veselijo na kostanjeviški šoli, na kate-
ro je letos vpisanih 26 prvošolcev (lani 23), skupno pa bo v 
njej nabiralo znanje 200 učencev (lani 192). V prvi razred v 
devet osnovnih šol in osnovno šolo s prilagojenim programom 
v brežiški občini je vpisanih 246 prvošolcev, 43 več kot lani 
(203), skupno pa bo brežiške osnovne šole obiskovalo 1889 
osnovnošolcev (1.840). Prav tako devet osnovnih šol v sevni-
ški občini, od tega dve podružnični in eno s prilagojenim pro-
gramom, bo obiskovalo v novem šolskem letu 151 prvošolcev, 
sedem več kot lani (144), skupno pa bo v njih 18 osnovnošol-
cev več – 1.395 (1.377). 45 ali za dobra dva razreda prvošol-
cev več bo letos obiskovalo osem osnovnih šol v krški občini, 

V Posavju letos več osnovnošolcev
in manj srednješolcev

KRŠKO – Potem ko so se na 
zadnji predpočitniški seji v 
mesecu juliju pod petici-
jo »Urgence v Krškem ne 
damo!« podpisale člani-
ce in člani krškega občin-
skega sveta, Občina Krško 
v tem tednu na več stojni-
cah v Krškem, Senovem in 
Kostanjevici na Krki zbira 
širšo podporo s podpisi ob-
čanov. Zbrane podpise s pe-
ticijo bodo naslovili na Mini-
strstvo za zdravje in novega 
predsednika vlade.

S peticijo Občina Krško in 
občani nasprotujejo ukini-
tvi nujne medicinske pomoči 
(NMP) v Zdravstvenem domu 
Krško, ki v mreži zdravstve-
nih enot na podlagi obstoje-
čega statusa enote C izvaja 
potrebne intervencije 24 ur 
na dan vse dni v letu. Poleg 
tega ima ZD Krško z Nukle-

Široka podpora peticiji za ohranitev krške urgence

arno elektrarno Krško skle-
njeno pogodbo o zagotavlja-
nju nujne medicinske pomoči 
in prevozu poškodovancev v 
primeru nesreče. V prime-
ru ukinitve NMP oziroma nje-
ne preselitve v nov urgentni 
center Brežice v NEK napo-
vedujejo prekinitev omenje-

nega pogodbenega razmerja, 
medtem ko namerava ZD Kr-
ško zoper Republiko Slovenijo 
vložiti škodni zahtevek zara-
di izpada dohodka iz tega na-
slova. V primeru ukinitve NMP 
bi bil ZD Krško izven redne-
ga delovnega časa za iskalce 
nujne pomoči zaprt, v njem 

bi bila stacionirana le ekipa 
za izvajanje nujnih reševalnih 
prevozov, med delovnikom pa 
bi morali bolniki, ki potrebu-
jejo hitro medicinsko oskrbo, 
počakati na sprejem pri oseb-
nem zdravniku, ki bi jih v na-
daljevanju napotil v Brežice.

Z Ministrstva za zdravje pa so 
sporočili, da ne ukinjajo enot 
službe NMP, ampak naj bi na-
črtovali zgolj reorganizacijo, 
nujno potrebno zaradi izgra-
dnje urgentnih centrov. V zve-
zi s tem načrtujejo temeljit 
pregled obremenitev posame-
znih enot NMP, v skladu s tem 
pa nameravajo izvesti »ali po-
stopke racionalizacije oziroma 
prenosa enot NMP v urgentni 
center Brežice ali pa bo enota 
NMP v Krškem še okrepljena. 
Cilj je najkakovostnejša oskr-
ba pacienta na enem mestu«. 
Zbiranje podpisov s strani Ob-

čine Krško ocenjujejo kot ne-
odgovorno dejanje. »Predvide-
vamo, da je peticija posledica 
bližajočih se lokalnih volitev 
in možnega prenosa finančnih 
sredstev iz zdravstvenih domov 
na urgentne centre,« so še za-
pisali na ministrstvu. 

Zbiranje podpisov občanov 
poteka na več mestih: od 25. 
do 29. avgusta med 10. in 16. 
uro pred Občino Krško, pošto 
na Vidmu, Valvasorjevo knji-
žnico, Mladinskim centrom, 
Zdravstvenim domom ter se-
novsko in kostanjeviško zdra-
vstveno postajo, v soboto, 
30. avgusta, pa bodo med 
8. in 12. uro podpise zbirali 
tudi pred nakupovalnima cen-
troma Mercator in Qlandija. 
Samo v prvih dveh dneh akci-
je je bilo na ta način zbranih 
več kot 2000 podpisov.
 Bojana Mavsar

Podpise zbirajo na več stojnicah.
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časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
V. d. izvršne direktorice: Maruša Mavsar

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji: Peter Pavlovič, Bojana 
Mavsar, Maruša Mavsar, Rok Retelj, 
Smilja Radi

Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Ljubo Motore, 
Luka Šebek, Simon Uršič

TEHNIČNA PRIPRAVA
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem ob-
zorniku se nahaja na sedežu uredništva.

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.500 izvodov

Naslednja številka (19/2014) bo izšla v 
četrtek, 11. septembra 2014.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
4. september.

nadaljevanje s str. 1
nov župan, ki mu želim vse dobro in uspeh pri nadaljnjem 
vodenju občine. Občankam in občanom pa bi svetoval, da mu 
ob srečanju namenite prijazen nasmeh in besedo, ne priča-
kujte pa od njega nemogočih zadev, ki zakonsko in z občin-
skimi predpisi niso dovoljene. Župan odgovarja za vsa deja-
nja v občini, žal se veliko ljudi tega ne zaveda,« je zaključil 
svoj govor odhajajoči župan ter se zahvalil občinskim svetni-
kom, zaposlenim v občinski upravi in vsem, s katerimi je so-
deloval pri vodenju občine, pa tudi svoji družini.

Pustoslemšek je ob programu pevske skupine Anime, kate-
re članica Biliana Ivanović je tudi povezovala prireditev, še 
zadnjič podelil občinska priznanja. Zlato listino za posebne 
dosežke na gospodarskem področju je ob 60-letnici delova-
nja prejelo podjetje Kostak Krško (prevzel ga je predsednik 
uprave Miljenko Muha), s katerim je Občina Kostanjevica na 
Krki leta 2010 podpisala koncesijsko pogodbo za opravljanje 
gospodarskih javnih služb za obdobje osmih let, svoj pečat 
pa je na območju občine pustilo tudi z izvajanjem gradbe-
nih del, npr. z obsežno obnovo otoka ob 750-letnici mesta, 
izgradnjo čistilne naprave, 1. fazo rekonstrukcije ceste skozi 
Prekopo, 1. fazo infrastrukture v obrtni coni, izgradnjo špor-
tno-rekreacijskega centra itd. Kostanjeviške srebrnike so ob 
svojih jubilejih prejela tri društva: Pihalni orkester Kostanje-
vica na Krki ob 20-letnici delovanja (prevzel ga je dirigent 
Toni Homan), Klub jamarjev Kostanjevica na Krki ob 50-le-
tnici delovanja (prevzel predsednik Franc Curhalek) in Etno-
loško društvo Prforcenhaus ob 160-letnici pustnega festivala 
Šelmarija (prevzel predsednik Jurij Kovačič).
 Peter Pavlovič

Pustoslemšek: Od novega župana 
ne pričakujte nemogočega

Slavnostna seja občinskega sveta je znova potekala v nek-
danji samostanski cerkvi oz. v okolju ambientalne postavi-
tve akademskih slikarjev Milana Eriča in Zvonka Čoha z na-
slovom Koprnenje po svetlobi. Predstavnica Galerije Božidar 
Jakac, pod katere okrilje sodi ta nekdanji sakralni, danes pa 
razstavni prostor, Helena Rožman je v uvodnem pozdravu 
spomnila, da bo osrednja kulturna ustanova v občini decem-
bra praznovala 40 let. 

 

POSAVJE - Časopis, ki ga nekateri berete že osemnajsto leto, bo s septembrom nekoliko drugačen, kot 
ste ga bili vajeni doslej. Natisnjen v novem formatu in v višji nakladi, z nekaterimi novimi rubrikami in 
temami, ki jih bo prinašal na večjem številu strani, bo pomembno spremenjen, pa vendar bo še naprej 
ostal zvest svojemu osnovnemu poslanstvu - obveščanju prebivalcev Posavja.

Uredniško sporočilo bralcem in poslovnim partnerjem

Tretja prenova Posavskega obzornika

Že dolgo je znano, da se z 
nenehnim razvojem novih 
načinov komuniciranja časo-
pisom v svetu in pri nas ne 
obeta nič dobrega. Zato že 
vrsto let padajo njihove na-
klade, mnogi pa so se do-
končno poslovili z medijske 
scene. Za zdaj tudi strokov-
njaki v razvitem svetu niso 
našli prave rešitve za preži-
vetje časopisne industrije. 
Vendar pa se k sreči najbolj 
črnoglede napovedi (še) niso 
uresničile in pokazale so se 
nekatere zanimivosti v zvezi 
z delovanjem današnjih tis-
kanih medijev. 

Časopisi imajo še 
vedno več bralcev
Med drugim je bilo ugoto-
vljeno, da vzrok za padan-
je naklad ni toliko v tem, 
da bi ljudje manj brali, pač 
pa v spreminjanju njihovih 
bralnih navad. Mlajše gene-
racije mnogo manj zanima-
ta na primer politika in gos-
podarstvo, bolj pa zabava in 
prosti čas, o čemer na hitrej-
ši in bolj zanimiv način obveš-
čajo elektronski mediji. Vse 
manj ljudi je tudi pripravlje-
nih časopis kupiti ali pa pla-
čati njegove spletne vsebine. 
Izkušnje kažejo, da tiska-
ne edicije lokalnih časopisov 
dosežejo še vedno veliko več 
bralcev kakor njihove splet-
ne različice. To pa je vendar-
le ohrabrujoča ugotovitev, ki 

daje voljo, da časopisom sku-
šamo "podaljšati življenje". In 
to je tudi eden izmed razlo-
gov, da smo se v uredništvu 
Posavskega obzornika odloči-
li za njegovo tretjo prenovo.

Naj zelo na kratko spomni-
mo, da je Posavski obzornik 
začel svojo pot ob koncu leta 
1997 kot revija - mesečnik v 
nizki nakladi (3.000 izvodov), 
nato leta 2000 prešel na zelo 
visoko naklado in tisk na ča-
sopisnem papirju. Zadnji po-
memben korak pa je bil juli-
ja 2005, ko je začel izhajati 
v časopisnem formatu, nje-
gova naklada pa je bila že 
tolikšna, da so ga prejemala 
vsa gospodinjstva v občinah 
Krško, Brežice in Sevnica. Se-
veda se je skozi čas spremin-
jala tudi vsebina, časopis pa 
je ustvarjalo vse več rednih 
ali občasnih sodelavcev.

Ko smo pred poldrugim le-
tom z obsežno številko obe-
ležili 15-letnico izhajanja, 
smo tako iz sporočil bral-
cev kot posavskih županov, 
direktorjev javnih zavodov, 
gospodarstvenikov in drugih 
pomembnih ljudi lahko v 
uredništvu razbrali, da smo 
na pravi poti. Med drugim smo 
lahko zasledili priznanje, da 
smo v poldrugem desetletju 
povezali Posavje bolj, kot si 
je kdo lahko predstavljal, pa 
tudi, da je Posavski obzornik 
časopis z dušo, prijatelj 
ljudem, ki tukaj živijo in 
zato dobrodošel v njihovih 
domovih. Tudi tokrat mora-
mo ponoviti, da nas veseli, 
da večina posavskih politikov 
in drugih ljudi na odgovornih 
funkcijah razume vlogo in po-
slanstvo Posavskega obzorni-
ka. Vendar je treba pošteno 
povedati, da vsi v Posavju le 
niso takega mnenja. 

Neodvisni, 
predvsem pa 
pozitivni medij

V pogledu politične oziroma 
strankarske usmerjenosti 
uredniška politika Posavske-
ga obzornika ostaja še naprej 

taka, kot je za regionalni oz. 
lokalni medij najbolj primer-
na, torej sredinska in urav-
notežena ter usmerjena v 
konstruktivno sodelovanje 
znotraj Posavja. Ker pa lo-
kalni časopis že po zasnovi 
v veliki meri odslikava do-
gajanje v svojem okolju, je 
zelo hitro mogoče dobiti vtis 
o pristran(sk)osti medija. Po 
drugi strani je pogosto prav 
Posavski obzornik edini me-
dij, ki se udeleži predstavi-
tev različnih (političnih) list 
in njihovih kandidatov, saj za 
druge medije le-ti niso zani-
mivi ali pa jim uredniška po-
litika tega ne omogoča. V 
svojih rubrikah Pisma bralcev 
in Prejeli smo, pa tudi Skozi 
vaš objektiv, je vedno odprt 
za drugačna mnenja in opo-
zorila na nepravilnosti, če le 
niso osebno žaljiva in preob-
sežna. Razen na samem za-

četku časopis doslej ni bil 
deležen pomembnejših tožb, 
bilo pa je nekaj resnih najav, 
da bo do njih prišlo. Nekoli-
ko bolj zaskrbljujoči so bili 
poskusi fizičnega obračuna z 
našimi sodelavci in poškodo-
vanje osebnega avtomobila 
ter še nekatere druge, bolj 
sofisticirane oblike pritiskov, 
o katerih pa ne gre javno go-
voriti. Vse, ki soustvarjamo 
ta medij, pa najbolj prizade-
nejo javno ali zlasti anonim-
no navedene neresnice o fi-
nanciranju časopisa, ki danes 
prihaja brezplačno na dom 
okoli 25.000 gospodinjstev.

Seveda, tudi 
brezplačniki niso 
zastonj

Tudi za izdajanje brezplačni-
kov je seveda potreben de-
nar, saj stanejo papir, tisk, 
novinarji in vsi drugi, ki ča-
sopis ustvarjajo, pa tudi tisti, 
ki poskrbijo, da časopis pride 
do svojih bralcev. Zaradi tega 
nenehno ponavljamo pomen 
odločitve posavskih županov, 
ki so leta 2005 prisluhnili na-
šemu predlogu in z zakupom 
strani za potrebe sicer zakon-
sko obveznega obveščanja o 
svojem delu ter delu občinskih 
uprav in svetov omogočili po-
krivanje stroškov dostave ča-
sopisa do vseh gospodinjstev. 
Po mnenju mnogih je bila to 
ena boljših odločitev tedan-
jega časa, ki ji sedanji vodilni 
ljudje v občinah iz leta v leto 
sledijo in s plačilom omenje-
nih objav časopisu zagotovijo 
do petine potrebnih sredstev 
za izhajanje regijskega časo-
pisa. Vse drugo je potrebno 
zbrati s pomočjo oglasov, na-
ročenih objav in predstavitev 
podjetij, zavodov, organizacij 

iz Posavja, pomemben vir pri-
hodkov pa so tudi naročila ma-
lih oglasov, zahval, spominov 
in drugih objav.

A vrnimo se k že omenjeni 
prenovi časopisa, ki bo stekla 
z letošnjo številko 19. Spre-
membe, kot so nova oblika 
časopisa, drugi tipi črk za os-
novno besedilo in za naslove, 
pa tudi poimenovanja rubrik 

bodo vidne že na prvi pogled. 
Posavski obzornik bo prvi re-
gionalni časopis pri nas, ki 
ga bo (na našo željo) Tis-
karna Delo tiskala v novem, 
bralcem prijaznem formatu 
kompakt SP, ki je v svetu ča-
sopisov na pohodu že nekaj 
časa, pri nas pa so ga uved-
li za Sobotno prilogo Dela in 
edicijo 50 Plus. S prenovlje-
no obliko posoda bljamo časo-
pis v smeri pričakovanj veči-
ne bralcev, hkrati pa se kaže 
tudi potreba po drugačni for-
mi novinarskih člankov oz. 
vsebin. Povsem novih rubrik 
bo sicer malo, pač pa bomo 
v časopis odslej redno uvršča-
li nekatere, ki so se pojavlja-
le že v minulih letih, pa smo 
jih, največkrat zaradi po-
manjkanja prostora, morali 
umakniti. Naša prizadevan-
ja bodo v prihodnje šla tudi 
v smeri kvalitetnejšega dela, 
kar pomeni več analitičnih in 
raznovrstnih člankov ter dru-
gih novinarskih oblik. Časopis 
naj bi ohranil sedanje vsebin-
sko jedro, težili pa bomo k 
spremembam v sprednjem, 
aktualnem delu časopisa in 
v zadnjem, namenjenem za 
prosti čas, v katerega bomo 
skušali vnesti več vedrine in 
zanimivosti.

NRB: 50.000 rednih 
bralcev
V času priprav na izid prve 
prenovljene številke je ured-
ništvo prijetno presenetila še 
ena informacija. Potem ko so 
pred tremi leti velike sloven-
ske časopisne hiše otežile do-
stopnost podatkov o branos-
ti manjšim izdajateljem, je 
pred kratkim vendarle prišlo 
do javne objave. Za razliko 
od velikega padca branosti, 
ki so ga v Nacionalni razis-
kavi branosti ugotovili pri re-
gionalnih medijih na vzhodu 
in zahodu od Posavja, so Po-
savskemu obzorniku prisodili 
še vedno visokih 50.000 red-
nih bralcev. To pa je doda-

ten razlog, da se v uredništvu 
vašega in našega časopisa še 
naprej držimo stare modros-
ti: "Streho je treba pokriva-
ti, ko sije sonce!" Nasviden-
je torej spet 11. septembra, 
ko vas bomo obiskali s kar 
27.000 izvodi prenovljenega 
Posavskega obzornika!

 Silvester Mavsar, 
 odgovorni urednik

Poslanstvo Posavskega obzornika
Poslanstvo Posavskega obzornika ostaja tudi naprej: "Zagoto-
viti objektivno in zanimivo obveščanje o vseh straneh življe-
nja in dela v posavski statistični in razvojni regiji (potencial-
no upravno-politični pokrajini). S svojo naklado, pokritostjo 
in široko vsebinsko usmeritvijo ter nestrankarsko uredniško 
politiko nuditi občanom oziroma svojim bralcem različne mo-
žnosti demokratične izmenjave mnenj o vseh vidikih življe-
nja v Posavju. Medij, ki omogoča gospodarskim družbam in 
podjetnikom, pa tudi neprofitnim organizacijam različne obli-
ke predstavitev njihovih dejavnosti, izdelkov ali storitev."

Od 1. septembra dopisništvo v Sevnici
Poleg pisarne, ki jo imamo v Brežicah na Cesti prvih borcev 
17 (Mestni atrij), bomo od 1. septembra bližje bralcem tudi 
v Sevnici. V pisarni na Cesti heroja Maroka 29, nedaleč od 
Zdravstvenega doma, v prostorih Turizem, prevozi, avtošo-
la Prah, boste lahko izvedeli kaj več o našem delu, sporočili 
naši sodelavki zanimivosti ali oddali naročila za male ogla-
se, spomine in zahvale, in sicer vsak ponedeljek in petek od 
9. do 12. ure. Vabljeni!

BREŽICE – Aktualni župan Ivan Molan je 26. avgusta kot prvi 
v Posavju predstavil kandidaturo za župana na bližajočih 
se lokalnih volitvah. Nanje se podaja kot samostojen kan-
didat s podporo občank in občanov ter političnih strank, 
predlagatelj njegove kandidature pa je direktor Splošne 
bolnišnice Brežice Dražen Levojević. 

»Za samostojno kandidatu-
ro sem se odločil, ker sem 
vedno deloval povezovalno, 
poleg tega pa me podpirajo 
ljudje iz različnih strank in 
strankarsko neopredeljeni. S 
samostojno kandidaturo bom 
dal poudarek svojemu dose-
danjemu delu in programu za 
prihodnost, ne pa temu, kdo 
je predlagatelj kandidatu-
re,« je dejal Ivan Molan, ki 
se na županske volitve podaja 
že četrtič. Sicer računa tako 
na podporo stranke SDS, ka-
tere član je, in zanika govori-

ce, da je samostojna kandidatura posledica spora v stranki, 
kot nekaterih drugih političnih strank. Kandidaturo bo vlo-
žil s podpisi podpore občank in občanov (potrebuje jih okoli 
190), ki jih bo zbiral do 3. septembra, ko bo tudi sam priso-
ten na stojnici pred Mestno hišo Brežice, kjer se lahko ob-
čani z njim pogovorijo. 

Med ključnimi točkami svojega programa je izpostavil zago-
tavljanje dostopnosti do storitev za občane (subvencionira-
nje omrežnine pri komunalnih storitvah in vrtcev ter mreža 
pomoči za starostnike na domu). Na področju gospodarstva 
je poudaril pomen zapolnitve obrtnih con, pomoči start-up 
podjetjem ter povezave kmetijstva in turizma. Tretja toč-
ka programa je infrastruktura (obnova cest, gradnja ploč-
nikov in kolesarskih stez ter protipoplavne zaščite), četrta 
pa skrb za ohranitev državnih ustanov v občini, saj zaposlu-
jejo skoraj 40 % občanov. 

Dražen Levojević je dejal, da Molana predlaga za župana, 
ker je bil slednji v krogu ljudi, ki so bolnišnico podpirali v 
boju za ohranitev ustanove, ter zato, ker želi vplivati na pri-
pravo programa županskega kandidata s poudarkom na zdra-
vstvenem sektorju, ki bi lahko bil ne le zaposlitveno, pač pa 
tudi razvojno jedro občine.
 P. Pavlovič

Molan s samostojno kandidaturo

Ivan Molan s prvimi podpi-
si podpore
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Angela Kostrevc, Krško: Šolarji si po mojem 
mnenju zadajo preveč aktivnosti, kar pred-
stavlja za starše veliko obveznost, zato smo 
jim v pomoč tudi dedki in babice. Zagovar-
jam zdravo mero vključevanja v športne in 
kulturne dejavnosti. Zdi se mi pomembno, 
da imajo otroci dovolj prostega časa, ko na-

pišejo domačo nalogo in se naučijo učno snov, da se poigra-
jo, potrebno pa je tudi druženje s sovrstniki.

Ida Ribič, Senovo: Danes je otrokom na raz-
polago veliko dejavnosti in vsakdo lahko naj-
de kaj zase. Starši bi morali pri odločanju, v 
koliko aktivnosti bo vključen otrok, izhaja-
ti predvsem iz poznavanja otroka in njego-
vih zmožnostih, da ne bi zaradi preobreme-
nitve trpelo učenje. Prevelika angažiranost 

zna biti stresna za vso družino, saj je potrebno usklajevati 
čas, prevoze, nenazadnje tudi sredstva.

Svetlana Novak, Sevnica: Moja dva otroka 
sta bila do pred kratkim osnovnošolca in se 
mi je zdelo grozno, da so imeli tako veliko iz-
birnih predmetov, s katerimi bi lahko zapol-
nila ves prosti čas oz. jima ga ni ostalo veli-
ko. Sicer sta hodila tudi v glasbeno šolo, kar 
je bila kar precejšnja obremenitev, vendar 

otroci to potrebujejo, sicer so veliko na računalnikih, pa na 
njih ne delajo nič kaj pametnega. 

Mojca Švab, Sevnica: Težko je določiti, ka-
kšna je prava mera obšolskih aktivnosti. Če 
ima otrok voljo in mu starši pomagajo pri or-
ganizaciji popoldneva, ki vključuje tudi čas 
za učenje, potem lahko vadi tudi trikrat do 
štirikrat na teden. Časa je dovolj, problem 
je predvsem pri volji in organiziranosti. Se-

veda je na prvem mestu uspeh v šoli, čeprav potrebuje vsak 
otrok še dodatne aktivnosti.

Številni šolarji in šolarke se po pouku udeležujejo tudi 
raznih obšolskih in izvenšolskih dejavnosti, od krožkov, 
športnih treningov do glasbene šole. Kolikšna je po vašem 
mnenju prava mera teh aktivnosti, katerih in kolikokrat 
se udeležujejo vaši otroci, kaj to pomeni zanje in za vas?

anketa

Koliko dejavnosti še ob šoli?

Kakšen vpliv ima glasbena 
vzgoja na otrokov razvoj?
Včasih me starši na spreje-
mnih preizkusih vprašajo, ali 
menim, da je njihov otrok do-
volj sposoben za vpis v glas-
beno šolo. Odgovorim jim, da 
vsak otrok na svoj način obču-
ti in doživlja glasbo ter se na-
njo odziva. Vsakemu bi morala 
biti dana priložnost, da se naj-
de v njej. Name, kot otroka, 
je imela glasba izjemen vpliv 
in še danes je tako. 

Koliko je v glasbi, v šolanju, 
pomemben talent in koliko 
vztrajnost, delovne navade? 
V svoji dolgoletni praksi sem 
poučevala učence, ki so na za-
četku pokazali zelo dobre glas-
bene dispozicije, a se je med 
samim šolanjem izkazalo, da 
niso razvili dovolj intenzivnih 
delovnih navad ali motoričnih 
sposobnosti, zato so predča-
sno zaključili šolanje. Bilo pa 
je tudi obratno, učenci, ki niso 
imeli dovolj razvitih glasbenih 
dispozicij, a so se zelo trudili, 
pridno vadili v šoli in doma, so 
glasbeno šolo uspešno zaklju-
čili. Izjemni so seveda učenci, 
ki s svojim talentom in pridno-
stjo dosežejo odlične rezulta-
te in se kasneje uveljavijo kot 
pedagogi ali glasbeniki doma 
in v tujini. 

Ali po vaših izkušnjah zmo-
rejo učenke in učenci še obi-
skovati katero drugo izven-
šolsko dejavnost? So, na 
primer, lahko aktivni tudi v 
športu?
Seveda in prav je, da so otro-
ci športno ali kako drugače 
aktivni. Pomembno je le to, 
da jih starši ne obremenju-
jejo preveč oz. jim znajo po-
staviti mejo. Če jih vpišejo v 
glasbeno šolo, kjer morajo po 
predmetniku poleg inštrumen-
ta in nauka o glasbi obiskova-
ti še komorno igro ali orkester, 
nekateri pa imajo še sodobni 
ples, potem to pomeni, da so 
učenci v glasbeni šoli lahko 
vsak dan in temu je potrebno 
prilagoditi ostale aktivnosti. 

Katero pot izberejo tisti, ki 
se želijo ljubiteljsko ukvar-
jati z glasbo po zaključenem 
šolanju?
Na naši glasbeni šoli deluje de-
kliška vokalna skupina in pet 
orkestrov, od tega dva pihal-
na, godalni, harmonikarski in 
kitarski. Po predmetniku je 
komorna oz. orkestrska igra 
obvezen predmet. Učenci se 
pri tem predmetu navajajo 
na skupinsko delo, spoznava-
jo različno literaturo in nasto-
pajo. V vseh letih šolanja pri-
dobijo znanje, s katerim se po 
zaključku šolanja lahko vklju-
čijo v različne inštrumentalne 
in vokalne sestave. V našem 
šolskem okolišu občin Laško 
in Radeče deluje veliko števi-
lo glasbenih društev, od vokal-
nih skupin in zborov, folklornih 
skupin ter pet pihalnih godb 
in godalni orkester, tako da je 
možnost izbire udejstvovanja 
prepuščena otrokom in njiho-
vim staršem.

Glasbena šola, ki jo vodite, 
ima dve samostojni enoti, in 
sicer v Radečah ter v Laškem 
z dislociranim oddelkom v 

Rimskih Toplicah. Kako velik 
kolektiv vodite, kako uskla-
jujete delo?
Pedagoškemu vodenju posve-
čam veliko pozornosti, zato 
lahko rečem, da je v kolek-
tivu, ki ga v novem šolskem 
letu sestavlja 37 zaposlenih, 
od tega 25 domačinov iz obeh 
občin, prijetno delati. Potreb-
no je imeti občutek do sočlo-

veka, prisluhniti znam dobrim 
idejam, ki izboljšujejo delo, in 
tudi pedagoškim problemom, 
ki jih skupaj rešujemo. Nasto-
pe pripravljamo na vseh loka-
cijah, še posebej smo v stiku 
z osnovnimi šolami in vrtci, za 
katere pripravljamo koncerte 
in plesne predstave. V šolskem 
letu, ki se izteka, nam je kot 
rezultat timskega dela zelo 
dobro uspela glasbena pravlji-
ca Dežela glasbil, nad katero 
so bili osnovnošolci in otroci iz 
vrtca navdušeni. 
Tako velika enota pa zahteva 
porazdeljeno delo, zato bom z 
letošnjim 1. septembrom ime-
novala pomočnika ravnatelja, 
ki bo prevzel organizacijsko 
delo v Laškem, saj želimo še 
naprej delati v dobrobit naših 
učencev in njihovih staršev. 

Ste zadovoljni z vpisom v 
novo šolsko leto 2014/2015? 
Imate še kaj prostih mest?
Z vpisom smo zadovoljni, saj 
smo zapolnili skoraj vsa pro-
sta mesta pri inštrumentalnem 
pouku. Pri skupinskem pou-
ku, Predšolska glasbena vzgo-
ja in Plesna pripravnica, pa je 
še nekaj prostih mest. Starši 
povprašujejo o možnosti vpi-
sa tudi v septembru. V prime-
ru, da ni več prostih mest za 
inštrument, ki ga želijo igrati, 
se potrudimo in poiščemo dru-
ge možnosti vključitve otroka 
v glasbeno šolo. 
V začetnih letih mojega vode-
nja šole nismo imeli omejitev 
vpisa, kasneje se je to zače-
lo uveljavljati, sedaj pa mini-
strstvo striktno omejuje vpis 
in ne smemo širiti oddelkov. 
Razporeditve lahko delamo le 
znotraj šole in v okviru siste-
miziranih oddelkov. Včasih so 
starši tudi razočarani, ker ni 
prostega mesta za njihove-
ga otroka, zato kompromisno 
sklenemo dogovor, da poča-
kajo na prosto mesto, kamor 

potem lahko vpišejo otroka in 
jim ob tem svetujemo, naj ne 
obupajo prehitro. Če bi sama 
bila na mestu starša, bi takšno 
sodelovanje s šolo ocenila kot 
pozitivno.

Načrt dela za novo šolsko leto 
je že narejen, kaj vsebuje?
Vsako leto naredimo v avgustu 
plan dela za naslednje šolsko 

leto, ki ga predlagajo strokov-
ni aktivi in ga skupaj oblikuje-
mo. V šolskem letu, ki je pred 
nami, bo poudarek na projek-
tih posameznih aktivov - te-
matski nastopi, delavnice z 
gostujočimi učitelji itd., or-
ganizaciji 14. klavirskih dni, 
gostili bomo ravnatelje Zveze 
slovenskih glasbenih šol, vod-
je orkestrov pripravljajo sode-
lovanje s plesnim oddelkom, 
udeležili se bomo 44. državne-
ga tekmovanja glasbenikov ter 
tekmovanj v tujini. Pestro bo.

V občini skoraj ni dogodka, 
na katerem ne bi bili prisotni 
učenci glasbene šole. Čemu 
to pripisujete, dobremu pe-
dagoškemu delu, korektnemu 
sodelovanju z lokalno sku-
pnostjo, z vodstvom občine?
V minulem šolskem letu smo 
sodelovali oz. pripravili in iz-
vedli 175 nastopov različnih 
vsebin. Zadnjih nekaj let se je 
ta številka iz leta v leto dviga-
la, kar pomeni, da smo z delom 
dosegli prepoznavnost v obeh 
občinah in s kvaliteto dela po-
trdili, da učenci lahko suvere-
no nastopajo tudi izven šole 
ob različnih dogodkih. Vseka-
kor pa je za uspešno delo šole 
pomembno okolje in podpora 
ustanoviteljic, Občin Radeče 
in Laško, ki nam redno zagota-
vljata finančna sredstva. Lan-
sko leto smo tako na prvi šol-
ski dan odprli nove prostore v 
enoti Laško; v enoti Radeče 
pa so med letošnjimi počitni-
cami izvedli energetsko sanaci-
je starega dela šole, v katerem 
je tudi glasbena šola. Najbolj 
smo veseli novih vhodnih vrat 
in oken, saj so stara prepušča-
la dež ob vsakem nalivu.
 
Kako ocenjujete povezova-
nje z ostalimi glasbenimi šo-
lami, predvsem v Posavju? 
Z glasbenimi šolami Posavja v 
preteklih letih nismo veliko so-

delovali, lansko leto pa smo na 
pobudo staršev iz Loke pri Zi-
danem Mostu pripravili skupni 
koncert učencev, ki so doma 
v Loki in obiskujejo glasbeno 
šolo v Radečah oz. v Sevnici. 
Vrsto let pa že sodelujemo z 
glasbenimi šolami Zasavja, ka-
mor smo bili prej vključeni v 
regijo. Letos bo tako na pri-
mer potekala že 38. inštru-
mentalna revija, poleg nje pa 
pripravljamo še plesno in or-
kestrsko revijo. Vzorno je tudi 
sodelovanje z aktivom ravna-
teljev celjsko-koroške regije, 
s katerimi sodelujemo tudi pri 
soorganizaciji regijskega tek-
movanja. Učitelji naše šole na-
vezujejo stike tudi z drugimi 
učitelji glasbenih šol po Slove-
niji, še posebej, ko za učence 
organiziramo in pripravljamo 
enodnevne delavnice z gostu-
jočimi učitelji, v katerih so v 
preteklih letih sodelovali tudi 
učitelji iz Glasbene šole Sevni-
ca in Glasbene šole Krško.

Kljub temu da ste ravnatelji-
ca, še vedno poučujete, in si-
cer nauk o glasbi. Ali s tem 
ohranjate »živ« stik z učen-
kami in učenci ter s starši?
Trenutno poučujem v razre-
du Predšolska glasbena vzgo-
ja, kamor so vključeni petle-
tni otroci in kjer poteka prvi 
stik s glasbenimi dejavnostmi, 
kot so izvajanje in poslušanje 
glasbe, ustvarjanje, igranje 
na glasbila … Vodim tudi de-
kliško vokalno skupino, v ka-
tero ob tej priložnosti vabim 
nove pevke, stare od 13 let da-
lje. Prisotna sem tudi na vseh 
javnih in internih nastopih šole 
v obeh enotah, še posebej pa 
na zaključnih oddelčnih nasto-
pih, kjer učenci prikažejo zna-
nje celoletnega dela. Takrat 
učencem in njihovim mentor-
jem ob zaključku šolanja če-
stitam za prizadevno delo, 
staršem pa posredujem infor-
macije o vzgojno-izobraževal-
nem delu. Prepričana sem, da 
je takšno delo zelo pomemb-
no za kvalitetne odnose v ko-
lektivu in v povezavi s starši.

Bi v dosedanjem delovanju 
glasbene šole želeli še kaj iz-
boljšati?
Z opravljenim delom sem za-
dovoljna, ko občutim, da so 
zadovoljni tudi učitelji in mi 
to tudi povedo. Vesela sem, ko 
se učenci po nastopu nasmeja-
ni vračajo z odra v dvorano in 
ko so starši ob zaključku šola-
nja otroka hvaležni učiteljem 
za podano znanje.
Želimo si, da bi šola dobila 
novo učilnico za pouk flavte, 
saj je sedanja zelo utesnjena 
in neprimerna za delo. Morda 
bo kdaj možnost in priložnost 
tudi za samostojno zgradbo, 
v kateri bo delovala glasbena 
šola v Radečah.

Glasbena šola bo v novem 
šolskem letu 2014/2015 pri-
sotna v Radečah že 65 let. 
Nekoč ste bili tudi sami nje-
na učenka ...
Na šolo, šolanje in moje uči-
telje ohranjam lepe spomine, 
še posebej na nekdanjo rav-
nateljico Jadrenko Štovičej, 
ki je pred mano uspešno vodi-
la šolo. Vesela sem, ko se od-
zove našim vabilom in prihaja 

na koncerte ter mi pove, da 
je ponosna, ko vidi, kako se je 
šola uspešno razvija. 
Naj ob tem povem, da se je 
moja glasbena zgodba začela, 
ko je mati dejala, da me bo 
vpisala v glasbeno šolo k pou-
ku klavirja. Tako sem se proti 
svoji volji nekega dne znašla 
na sprejemnem preizkusu. Ko 
me je ravnateljica med drugim 
vprašala, kakšen glas ima moj 
oče, sem ponosno odgovorila, 
da visok. Mati pa je še dodala, 
da se včasih res visoko oglaša. 
Najsrečnejša pa sem bila, ko 
sta mi starša kupila nov pia-
nino. Seveda ne takoj, ampak 
šele v drugem razredu klavir-
ja, ker sem morala prej vsak 
dan hoditi na vajo v šolo. Pri 
urah klavirja je bilo zelo pri-
jetno, ker sem uspešno napre-
dovala, pri pouku nauka o glas-
bi pa je bilo kar nekaj težav, 
saj je bila snov takrat mojemu 
razumevanju teoretičnih za-
konitosti pretežka. Sama sem 
kasneje v razredu, kot učitelji-
ca, posvetila precej pozorno-
sti učencem, da sem jim tež-
jo snov približala z zanimivimi 
pristopi s pomočjo različnih 
glasbeno didaktičnih iger.
Danes ima šola 21,13 oddelka, 
v petih programih pa je vpi-
sano skoraj 500 učencev. Po-
leg petih orkestrov in komor-
nih skupin imamo številčno 
zelo močan plesni oddelek, ki 
ga obiskuje 122 učencev. Po-
učujemo različne inštrumen-
te, tudi ljudska inštrumenta, 
kot sta diatonična harmonika 
in citre, že peto leto pa se lah-
ko učenci učijo tudi petja. Ve-
lik poudarek namenjamo vpi-
su otrok k inštrumentom za 
potrebe šolskih orkestrov, še 
posebej nizkih trobil. Imamo 
tudi oddelek violončela in tri 
učence kontrabasa. Tako že-
limo ohranjati visok standard 

šolanja in poučevati široko pa-
leto inštrumentov, za katere je 
tudi zanimanje.

Del svojih moči usmerjate 
tudi v vodenje Moškega pev-
skega zbora Papirničar. Ko-
liko je članov, kje in koliko-
krat na teden vadite? Kakšni 
so pogoji za vadbo? 
MoPZ Papirničar vodim 25 
let. Zbor ohranja bogato pev-
sko tradicijo in stike z drugi-
mi zbori po Sloveniji, vsa leta 
pa s svojim ustvarjalnim zago-
nom bogati glasbeno življenje 
v občini. Prav tako je vsa leta, 
kljub krizi tovarne Radeče Pa-
pir, zbor ponesel njeno ime v 
številne slovenske kraje, kjer 
smo nastopali. Tudi ko je pa-
pirnica prenehala z delova-
njem, smo ohranili ime zbora. 
Sedaj, ko je tovarna ponovno 
v zagonu, pa si v Radečah že-
limo močno in stabilno pod-
jetje, ki bo v prihodnje pod-
piralo tudi tovrstno kulturno 
dejavnost. Pogoji za enkrat te-
densko vadbo in druženje 20-
ih pevcev pa so slabši kot pred 
leti, zato si želimo novih več-
namenskih prostorov na Jag-
njenici.

Kaj vam pomeni glasba, ka-
kšne občutke prebuja?
Zelo rada sem med učenci v 
dvorani, ko nastopajo. Ko po-
slušam njihovo igranje, jih ob-
čudujem, ko ugotavljam, kako 
so v enem šolskem letu razvi-
li svoje glasbene sposobnosti. 
Upam, da bodo to njihovo spo-
sobnost še dolgo ohranjali in 
nadgrajevali. Muziciranje in 
kreativnost ob inštrumentu in 
plesu sproščata naše misli in 
duha. Doma večkrat sedem za 
klavir in si zaigram tudi kakšno 
skladbo za svojo dušo. 

 Smilja Radi

Rosana Jakšič

Rosana Jakšič, ravnateljica Glasbene šole Laško-Radeče:

RADEČE - Glasbeno šolo Laško-Radeče že četrti mandat vodi prof. glasbe Rosana Jakšič, ki se je po za-
ključenem študiji na Akademiji za glasbo v Ljubljani vrnila v svoj domači kraj in najprej začela na de-
lovnem mestu učiteljice nauka o glasbi. Njeno dolgoletno pedagoško delo pušča vidne sledi v glasbenem 
razvoju številnih mladih generacij in prav tako v širšem kulturnem dogajanju, saj vodi tudi Moški pevski 
zbor Papirničar z Jagnjenice, ki letos praznuje že 45 let obstoja. 

Vsak otrok po svoje občuti glasbo
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skim kolektivom ter krajan-
kami in krajani. 

Obnove tudi drugje
Pri OŠ Dobova so zaradi ve-
čje prometne varnosti v leto-
šnjem poletju uredili parkiri-
šča in dovozno pot, trenutno 
pa urejajo okoli šole še zuna-
nje športne površine. V bre-
žiški občini je bila energetsko 
sanirana OŠ Velika Dolina, v 
sevniški občini se zaključuje 
energetska sanacija OŠ Sava 
Kladnika s športno dvora-
no in enoto vrtca Kekec ter 
podružnične šole na Studen-
cu. Kljub energetski sanaciji 
OŠ Jurija Dalmatina Krško bo 
pouk prvi šolski dan normal-
no stekel, za učenke in učen-
ce bodo prilagojeni le vhodi v 
šolo, sicer pa bo delovišče za-
ščiteno. Energetska sanacija, 
in sicer športne dvorane, je v 
teku tudi na Osnovni šoli Le-
skovec pri Krškem. Tudi na tej 
šoli bo pouk nemoteno pote-
kal, za učence bo prilagoje-
na le izvedba predmeta špor-
tna vzgoja, ki bo v primeru 
lepega vremena potekala na 
zunanjih športnih površinah, 
v primeru slabega vremena 
pa bodo predmet prilagajali 
oz. izvajali v skladu z ostalimi 
razpoložljivimi šolskimi povr-
šinami in prostori.
 Smilja Radi, 
 Bojana Mavsar

KDO ZNA BOLJE KOT RENAULT 
VZDRŽEVATI VAŠ RENAULT

www.tpv-avto.si

TPV AVTO vam nudi:
 KLEPARSTVO IN LIČARSTVO ZA VOZILA VSEH ZNAMK
 CENILNO MESTO in OGLED ŠKOD
 SKLEPANJE ZAVAROVANJ
 RENAULT POMOČ (080 10 80)
 POPRAVILO POŠKODOVANIH VOZIL OD TOČE
 POPRAVILO IN MENJAVA VETROBRANSKIH STEKEL
 SERVISNE STORITVE

Renault priporoča

TPV AVTO D.O.O, KANDIJSKA C. 60, NOVO MESTO, TEL: 07/ 391 81 08, WWW.TPV-AVTO.SI
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7. DO 19. URE, SOBOTA OD 7. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.

TPV AVTO D.O.O, BRATOV CERJAKOV 11, BREŽICE, TEL: 07/ 499 19 01, WWW.TPV-AVTO.SI
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8. DO 18. URE, SOBOTA OD 8. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.
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BREŽICE – Na grajskem dvorišču v Brežicah je 12. avgusta 
župan Ivan Molan sprejel prvo skupino udeležencev sploh 
prvega pohoda »The European Peace Walk« oz. pohoda, 
posvečenega evropskemu miru in integraciji. Gre za pot, 
ki vodi skozi šest evropskih držav, pohodniki pa so v 23 
dneh prehodili 550 kilometrov.

Prva skupina je svojo pot začela 28. julija na Dunaju, torej 
ravno na dan, ko se je pred 100 leti začela 1. svetovna voj-
na, ter prečkala Slovaško, Madžarsko, Hrvaško in Slovenijo, 
njihova končna postaja pa je bil Trst. Naslednji dan se je na 
pot odpravila naslednja skupina, naslednji dan spet druga in 
tako naprej. Evropskega pohoda miru se je tako skupno ude-
ležilo več kot 200 ljudi iz različnih evropskih držav. Župan 
Ivan Molan je pohodnikom predstavil občino Brežice in nje-
ne znamenitosti ter ob koncu dejal, da še posebej rad sprej-
me tiste, ki želijo nekaj narediti za mir. V nadaljevanju je 
direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Kro-
šelj udeležencem pohoda predstavila zgodovino mesta Bre-
žice in jih popeljala po brežiškem gradu. Nekaj besed pa je 
s predstavniki medijev spregovoril tudi eden izmed udele-
žencev pohoda, Irec Andrew Aidan O'Shea, ki je med dru-
gim povedal, da je bilo v njihovi skupini 37 pohodnikov in da 
je bila ideja, da bi dva do tri tedne hodili po skupinah in pri 
tem koristili najenostavnejše oblike prenočitve. Potek tega 
pohoda je sicer zasnoval njegov rojak Grattan Lynch, vsi pa 
si tudi prizadevajo, da bi ta pohod postal tradicionalen in iz 
leta v leto tudi številnejši ter zajel še več držav. Prva skupi-
na pohodnikov in tudi še nekatere ostale, ki so ji sledile, so 
prespale v brežiškem MC hostlu, »mirovniki« pa so svojo pot 
nadaljevali proti Kostanjevici na Krki, kjer so tudi prespa-
li, in potem naprej proti Trstu, kamor je prva skupina priš-
la 18. avgusta.
 R. Retelj

Za mir hodili tudi po Posavju

Prva skupina pohodnikov z županom Molanom in direkto-
rico Posavskega muzeja Černelič Krošljevo

V Brestanici bodo pouk pred-
vidoma prva dva meseca, 
septembra in oktobra, izva-
jali na nadomestnih lokaci-
jah. Učenci od 1. do 3. ra-
zreda bodo imeli pouk v 
šolski zgradbi, v veliki telo-
vadnici so pripravili učilnico 
za prvošolčke, v trim kabine-
tu bo potekal pouk za učen-
ce 2. razreda, v zgradbi za 
šolo, kjer je že en oddelek 
vrtca, pa bodo "domovali" 
učenci 3. razreda. Učenci od 
4. do 9. razreda bodo imeli 
pouk na nadomestnih loka-
cijah v kraju, in sicer v bre-
staniškem domu krajanov, v 
župnišču in v prostorih ga-
silskega doma. »Želimo, 
da nam zaupate, da bomo 
kljub temu izvajali kvalite-
ten pouk in da se bodo učen-
ci prijetno počutili na vseh 
lokacijah. Poskrbeli bomo za 
njihovo varnost, organizirali 
vse potrebne prevoze otrok 
do nadomestnih lokacij in 
zagotovili dostavo malice 
in kosila,« še dodaja ravna-
teljica OŠ Adama Bohoriča 
Martina Ivačič.

V Tržišču, v majhnem kra-
ju v Mirnski dolini v sevniški 
občini, kjer je bila prva šol-
ska stavba postavljena leta 
1888, se bo v letošnji jeseni 
začela gradnja nove osnov-

V Brestanici in Tržišču bo pouk 
na nadomestnih lokacijah
POSAVJE – V novem šolskem letu 2014/2015 bodo učenke in učenci OŠ Adama Bohoriča Brestanica in 
OŠ Tržišče pouk obiskovali na nadomestnih lokacijah. Na brestaniški šoli se nadaljuje energetska sana-
cija objekta po novem razpisu za izvajalca, po katerem je Občina Krško 22. avgusta podpisala pogod-
bo z družbo SL inženiring. V Tržišču se bo po jutrišnjem podpisu pogodbe začela gradnja nove osnov-
ne šole. V ostalih posavskih šolah, na katerih so prav tako potekala sanacije ali pa še potekajo, bo pouk 
potekal nemoteno. 

ne šole. Slavnostni podpis 
pogodbe za izvedbo projek-
ta med Občino Sevnica kot 
investitorjem in na razpi-
su izbranim izvajalcem bo 
potekal v jutrišnjem dopol-
dnevu v prostorih OŠ Trži-
šče, 1. septembra pa bodo 
učenke in učenci razredne 
stopnje vstopili skozi vrata 
nekdanjih prostorov šivalni-
ce Intima design, ki so ureje-
ni za potrebe pouka. »Leto-
šnje šolsko leto pričenjamo 
še posebno optimistično, če-
prav se zavedamo, da prina-
ša vrsto sprememb, prilaga-
janj in potrpežljivosti vseh 
udeležencev vzgojno-izobra-
ževalnega procesa. Začenja-
mo namreč dolgo načrtovano 
gradnjo nove šole. Verjame-
mo, da bomo kljub manjši 
stiski delo opravili kvalite-
tno, strokovno in da učenci 
ne bodo prikrajšani za zna-
nje, ki je osnova vzgojno-

-izobraževalnega procesa. 
Posebno skrb bomo nameni-
li prometni varnosti, saj bo 
potrebno kar nekaj organi-
zacijskih sprememb pri pri-

hodu in odhodu učencev v 
šolo in iz šole. V sodelova-
nju z oddelkom za okolje in 
prostor na Občini Sevnica ter 
sevniško policijsko postajo 
bomo poskrbeli za varnostne 
ukrepe in namestili ustrezne 
označbe na vozišče, voznike 
in uporabnike pa pozvali k 

varni vožnji skozi kraj,« je 
dejala ravnateljica Zvonka 
Mrgole, ki se veseli uresni-
čitve dolgoletne želje skupaj 
z učenkami in učenci, s šol-

V OŠ Jurija Dalmatina Krško bo pouk potekal nemoteno.

Sanacija OŠ Sava Kladnika Sevnica se zaključuje.

Nova vrtca v Brežicah in Kostanjevici
V naslednjih dneh bosta potekali dve veliki otvoritvi na po-
dročju predšolskega varstva: v petek, 29. avgusta, otvori-
tev novega Vrtca Mavrica Brežice, naslednji petek, 5. sep-
tembra, pa otvoritev obnovljenega in dograjenega vrtca pri 
OŠ Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki. 

Popravek
V prejšnji številki Posavskega obzornika sem v prispevku z 
naslovom »Kdo najlepši je v deželi tej?« zapisala, da bo ko-
nec letošnjega avgusta državna ocenjevalna komisija v okvi-
ru projekta »Moja dežela - lepa in gostoljubna« ocenila tudi 
vas Kompolje v sevniški občini, kar pa ne drži. Ocenjena bo 
vas Kompolje v občini Dobrepolje. Za napako se opraviču-
jem.  Smilja Radi

od tega je ena podružnična 
in ena s prilagojenim in po-
sebnim programom. Prvo-
šolcev bo skupno 287, vseh 
učencev po šolah v občini pa 
2.252, lani 2.206. Tri po šte-
vilu učencev največje osnov-
ne šole v Posavju so OŠ Bre-
žice s 723 učenci, OŠ Jurija 
Dalmatina Krško s 715 učen-
ci in OŠ Leskovec pri Krškem 
s 573 učenci. 

In če bo v letošnjem šolskem 
letu več osnovnošolcev, pa 
bo, sicer po še ne povsem do-
končnih podatkih srednjih šol 
v Posavju, na katerih v za-
dnjem tednu še vedno vna-
šajo podatke o (ne)uspešno 
opravljenih popravnih izpitih 
in prepisih dijakov, te obisko-
valo skupno manj srednješol-
cev. Razen Šolskega centra 
Krško–Sevnica, katerega bo 
v izobraževalnih programih 
Gimnazija Krško, Srednja po-

Več osnovnošolcev in manj srednješolcev
klicna in strokovna šola Kr-
ško ter Srednja šola Sevnica 
obiskovalo skupno več dija-
kov – 709 (lani 700) in na ka-
terem tudi kot edinem bele-
žijo porast novincev, v prve 
letnike navedenih programov 
je namreč vpisanih 235 bodo-
čih »fazanov« (lani 217), so 
v primerjavi z minulim šol-
skim letom zabeležili manjši 
vpis tako na Gimnaziji Breži-
ce kot Ekonomski in trgovski 
šoli Brežice. Gimnazijski pro-
gram je lani obiskovalo 560 
dijakov, letos bo teh pred-

vidoma 476, od tega je 106 
učencev vpisanih v prvi le-
tnik (lani 112), Ekonomsko in 
trgovsko šolo pa naj bi v pri-
merjavi z lanskim letom obi-
skovalo kar 40 dijakov manj 
- lani 280, letos 240, od tega 
bo predvidoma 40 novincev 
(lani 50). Skupno bo v šol-
skem letu 2014/15 srednje-
šolske ustanove v Posavju v 
rednih programih obiskovalo 
1.425 dijakinj in dijakov (lani 
1.540), od tega 381 vpisanih 
v prve letnike (lani 379).
 Bojana Mavsar

nadaljevanje s str. 1



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 18, četrtek, 28. 8. 2014 5UTRIP REGIJE

www.tpv-avto.si

TPV AVTO vam nudi:

V primeru poškodovanega vozila (prometna nezgoda, poškodbe na parkirišču, toča...) lahko prijavo škode 
opravite neposredno v naši enoti TPV Avto, saj imamo v ta namen sklenjene pogodbe z zavarovalnicami, 
ki vam omogočajo cenitev škode na vozilih v našem centru.
Zavarovalnice:

V naši ličarski delavnici uporabljamo barve Standox. Je eden 
izmed vodilnih evropskih proizvajalcev avtoreparaturnih barv.

unovčljiv ob nakupu vzdrževalnega paketa za vaše vozilo
Paket vsebuje: servisni pregled vozila, fi lter olja, tesnilo čepa, olje, 1l tekočine za vetrobransko steklo.

BON 25 €

Originalni nadomestni deli Renault

Hitra karoserijska popravila

Popravilo in menjava 
vetrobranskih stekel

Večja karoserijska popravila

Površinske praske

Vzdrževalni pregled

Popravilo poškodovanih 
vozil od toče

Vulkanizerska popravila

vilavila VzVz
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Praznovanje jubileja se je 
pričelo 15. avgusta, na dan 
Marijinega vnebovzetja, z 
večerno mašo, ki jo je vodil 
grkokatoliški duhovnik Go-
razd Bastašić, in blagoslo-
vom zdravilnih rož. Po maši 
so si verniki in obiskovalci 
premierno ogledali film »Ro-
kova cerkev in rokovo« v pro-
dukciji Društva 1824 ter Vi-
deokoma Davorja in Črta 
Lipeja. Osrednje slovesno 
bogoslužje se je nadaljevalo 
na god sv. Roka, 16. avgusta, 
z mašo, ki jo je vodil celj-
ski škof dr. Stanislav Lipov-
šek; od jutranjih ur pa vse 
do pogostitve s »telerflaj-
šem« - govejo juho z mesom 
brez zakuhe - in druženja pa 
je na obnovljenem platoju 
pred cerkvijo sv. Roka pote-
kal rokodelski Rokov sejem.

Osrednje dogodke je povezo-
vala umetnostna zgodovinar-
ka Alenka Černelič Krošelj, 
aktivna članica Društva 1824. 
Seznanila je, da je bila po-
budnica za oživitev praznika 
sv. Roka, zavetnika rok in ro-
kodelcev, dr. Ivanka Počkar. 
Ob jubileju je Društvo 1824 
s predsednikom Filipom Fe-
renčakom ob podpori Obči-
ne Brežice izdalo zloženko, v 
kateri je dr. Počkarjeva med 
drugim zapisala: »Na glav-
ni ulici med gradom in fran-

Rokova cerkev z urejenim platojem
BREŽICE – Župnija sv. Lovrenca, Društvo 1824, Občina in Krajevna skupnost Brežice so 15. in 16. avgu-
sta pripravili osrednje jubilejno dogajanje ob 250-letnici romarske cerkve sv. Roka.

čiškanskim samostanom so 
bile pomembnejše ustanove, 
vzdolž ulice pa je med obe-
ma vojnama dvakrat letno, 
zlasti na rokovo, potekal bo-
gato obiskan sejem. Sejem-
ske stojnice s šotorskimi krili 
so postavili trgovci in obrtni-
ki na predvečer sv. Roka in 
ostale so en teden. Za sejem 
na rokovo so bile postavlje-
ne strnjeno vse od nekdanje 
tržnice pri današnji občinski 
stavbi do Antončičeve, da-
nes Kuglerjeve hiše, na seve-
ru, nekaj pa jih je bilo tudi 
na južnem delu ulice v smeri 
proti gradu. Nekateri brežiški 
trgovci in obrtniki so ponuja-
li svoje blago kar na stojnici 
pred svojim lokalom ali de-

lavnico. Prodajalci so stoči-
li veliko medice, ki so jo ro-
marjem ponujali v glinenih 
decilitrskih kozarčkih. Napro-
daj so bili različni obrtniški 
izdelki: lončenina, glinaste 
piščalke, klobuki, slamniki, 
košare, koši, kosišča in kose, 
grabljišča in grablje, srpi in 
noži, copati, kvačke in dru-
go. Tudi za otroke so bili po-
leg družabnega sejemskega 
razpoloženja največje vese-
lje predmeti, ki so jih ponu-
jali trgovci na stojnicah. Že 
pred prvo svetovno vojno so 
prodajali barvan okrašen le-
cet, zlasti v obliki srčkov, do-
jenčkov in ur, priljubljeni pa 
so bili tudi petenoštri - mede-
ni moleki. Zapeljiv je bil okus 

po medici, ki so jo pili tako 
odrasli kot nekateri otroci …«

Po maši se je dogajanje pre-
mestilo na obnovljen plato 
ob osamosvojitveni lipi, kjer 
je romarje pozdravil breži-
ški župnik Milan Kšela. Za-
hvalil se je Černelič Krošlje-
vi in Društvu 1824 za izvrstno 
izpeljano rokovo ter zaželel, 
da bi bilo jubilejno romarsko 
srečanje zapisano v zgodovi-
no. Ferenčak se je zahvalil 
vsem soorganizatorjem in so-
delavcem ter poudaril, da je 
bilo Društvo 1824 leta 2011 
ustanovljeno s poglavitnim 
ciljem združiti vse vseh sta-
rosti pod okriljem Slomško-
vega doma. Predsednik sveta 
KS Brežice Boštjan Lukež je 
spomnil, da je zasnovo plato-
ja dal že arhitekt Franc Fi-
lipčič, v KS pa so si prizade-
vali za njegovo obnovo, da 
bi služil tako za rokovo kot 
kateri drug dan. Župan Ivan 
Molan je povedal, da v ob-
čini zadnjih deset let ve-
liko pozornosti namenjajo 
obnovi mesta in kulturnim 
spomenikom, zahvalil se je 
vsem, ki se trudijo vzdrže-
vati naše cerkve, in Društvu 
1824 za prizadevno obnavlja-
nje Slomškovega doma. Škof 
Lipovšek je vpetim v jubilej-
no rokovo dogajanje iskreno 
čestital ter blagoslovil plato, 
rekoč da je to simbolni pri-
reditveni zbirni center novih 
moči in novih navdihov, vse 
pa naj služi plemenitemu na-
menu. Z zapetimi pesmimi je 
množico romarjev razveseli-
la Nuša Derenda.
 Natja Jenko Sunčič 

Osrednji maši, ki jo je vodil škof dr. Stanislav Lipovšek, 
je sledila otvoritev in blagoslov obnovljenega platoja 
pred cerkvijo.     

VELIKE MALENCE – Od 15. do 17. avgusta so se na jasi ob 
Krki na Velikih Malencah ponovno zbrali motoristi s svojimi 
lepotci, saj je Moto klub (MK) Škorpijon Brežice organiziral 
že 22. srečanje motoristov, 12. zapored na tem prizorišču.

Srečanje velja tudi za največje moto srečanje v Sloveniji. Le-
tos je bilo zaradi slabšega vremena sicer nekoliko manj obisko-
valcev, vendar pa so organizatorji tako kot vsako leto pripravili 
pestro dogajanje na prizorišču. Tudi tokrat je bila na voljo bo-
gata ponudba jedače in pijače, stojnice z motorističnimi pri-
pomočki ter srečelov, seveda pa srečanje ni minilo brez glas-
benih nastopov. V petek so nastopile skupine Metallica tribute 
band, Doctor Doctor, Prismojeni profesorji bluesa in The Drin-
kers, v soboto pa so »zažigali« Good Vibrations, Uranium Pills 
Project, Vatrena voda in Let 3. Letošnjega srečanja so se po-
leg moto klubov iz vse Slovenije udeležili tudi člani klubov iz 
Srbije, BiH, Slovaške, Švice, Nemčije, Madžarske in celo Turči-
je. Tradicionalne moto igre (s smučkami po travi, vrtenje okrog 
palice) so letos dobili člani MK Netopir iz Šoštanja pred MK Ca-
stle Riders z Mokric in MK Tomos Riders. Nastopili pa so še čla-
ni Moto kluba Prnjavor iz BiH, MK Scorpion iz Švice, MK Apache 
Riders iz Slovenj Gradca, MK Packenstein iz Šmartnega ob Paki 
in MK Krampus iz Mežice.

Predsednik MK Škorpijon Brežice je že sedem let Tomaž Kodrič 
z Dolenje Pirošice. Za naš časopis je dejal, da imajo trenutno 
25 članov, od tega eno članico in eno pripravnico. V klubu ve-
liko pozornost posvečajo tudi usposabljanju za prometno var-
nost, saj vsako leto na začetku motoristične sezone člani opra-
vijo tečaj varne vožnje. Kodrič je ob tem dodal, da se je pred 
leti njihov član žal tudi smrtno ponesrečil. Sicer pa poleg vsako-
letnega srečanja motoristov vsako zimo organizirajo tudi 'win-
ter party', pa tudi drugače se večkrat srečajo in družijo. Ude-
ležujejo se seveda tudi ostalih moto srečanj tako pri nas kot v 
tujini. Omeniti velja še to, da je MK Škorpijon ob letošnjih hu-
dih poplavah na območju Balkana svojim kolegom iz MK Prnja-
vor namenil donacijo v višini 2.000 evrov, za kar so se jim na 
srečanju bosanski motoristi tudi zahvalili. R. Retelj

Organizatorja sta bila Občina 
Brežice, vodja letošnjih glas-
benih delavnic je bila podžu-
panja Katja Čanžar, ter Za-
vod za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice. Glasbe-
ne delavnice citer, tamburi-
ce in harmonike so sprejele 
70 udeležencev in so pote-
kale pod okriljem Mladinske-
ga centra, Mladinskega hostla 
in Glasbene šole Brežice. 2. 
mednarodne glasbene delav-
nice so del projekta Cultural 
Network of South-Eastern Eu-
rope in je v programu Kultu-

ra sofinanciran s strani Evrop-
ske komisije. Občina Brežice 
se je tako prijavila in posta-
la nosilka projekta ter za pro-
jekt pridobila 198.920 evrov 
sofinancerskih sredstev, kot 
prijaviteljica pa je edina ob-
čina v Sloveniji, ki je bila že 
drugič tako uspešna. Poleg 
glasbenih delavnic projekt 
obsega še štiri večje aktiv-
nosti, ki se poleg v Brežicah 
odvijajo še v Bački Palanki 
(Srbija), v Bihaču (Bosna in 
Hercegovina) in v Zagrebu 
(Hrvaška).

Poleg delavnic in bogatega 

Motoristom dež ne more do živega

Predsednik MK Škorpijon Brežice Tomaž Kodrič s priprav-
nico Urško Švigelj

Glasbene delavnice oživile mesto

programa animacij za vse 
domače in tuje udeležence 
so poleg že omenjenega za-
ključnega koncerta pripravi-
li pred tem že dva koncertna 
nastopa. Zaključni večer so 
glasbeno obogatili vsi ude-
leženci in mentorji znotraj 
posameznih orkestrov: ko-
morna zasedba mlajših cit-
rark z Anito Veršec, komor-
na skupina starejših citrark 
s Tinko Vukič, mlajša skupi-
na tamburašev z Anamari-
jo Šimičić, starejša tambu-
raška skupina z Dragutinom 
Križanićem, harmonikarski 
orkester z Danielom Ivšo in 

Urošem Polancem ter prvič 
skupaj kot orkester medna-
rodnih glasbenih delavnic – 
orkester citer, tamburic in 
harmonik s premierno izved-
bo himne delavnic – s prelu-
dijem za citre, tamburice in 
klavirske harmonike avtorja 
Matjaža Predaniča. Skladba 
je posebna, edinstvena in 
učenci so jo v petih inten-
zivnih dneh osvojili.

Ravnatelj Glasbene šole Bre-
žice Daniel Ivša je povedal, 
da je vse potekalo po na-
črtih, bilo je mnogo zbiran-
ja glasbenega materiala in 
usklajevanja, delavnice so 
potekale šest ur dnevno in 
intenzivno, zato ni bilo eno-
stavno v petih dneh sestaviti 
kvaliteten program. Mentorji 
so bili usklajeni in so se veli-
ko naučili od učencev, seve-
da tudi učenci od mentorjev. 
Delavnice in koncerti pome-
nijo prenos mednarodnih iz-
kušenj in znanj, ob tem pa je 
hkrati oživelo mesto. Prog-
ram je vodila Alja Kovačič.

 N. Jenko Sunčič, 
 foto: Amir Tokić  

BREŽICE – 2. mednarodne glasbene delavnice, ki so v Brežicah potekale od 
18. do 23. avgusta, so se zaključile s koncertom na grajskem dvorišču brežiš-
kega gradu. Zaključni koncert je privabil množico poslušalcev, ki so izvajalce 
programa navdušeno nagrajevali z aplavzi.

Harmonikarski orkester pod vodstvom Daniela Ivše

Starejša tamburaška skupina z Dragutinom Križanićem
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Po sveti maši v domači cerkvi 
svete Matere Božje in polo-
žitvi venca ob spomeniku žr-
tvam 2. svetovne vojne so 
članice KD Libna v večnamen-
skem domu v Dolenji vasi pri-
pravile razstavo ročnih del, 
pred domom so potekale vaš-
ke igre, zvečer pa je sledila 
še slavnostna seja s kulturnim 
programom in druženjem. Na 
slavnostni seji je najprej zbra-
ne pozdravil in jim čestital za 
krajevni praznik župan občine 
Krško mag. Miran Stanko, ki 
je poudaril, da je KS Dolenja 
vas ena lepših v šopu 16 kra-
jevnih skupnosti v občini, saj 
»ste izredno aktivni na dru-
štvenem področju, pa tudi pri 
urejanju kraja. To se vidi vsak 
dan, ko gremo skozi Dolenjo 
vas in vidimo, da je vse lepša 
in lepša.« Lepšo podobo bo po 
njegovih besedah dala tudi in-
vesticija, ki je v zaključni fazi 
– gradnja kanalizacije sko-
zi naselje. Ob koncu je česti-
tal vsem, ki delajo v društvih, 
kajti po njegovem niso aktivni 
samo doma, ampak tudi dru-
god po občini. 

Za njim je na oder stopil pred-
sednik sveta KS Dolenja vas 
Goran Udovč. Ker se izteka 
štiriletni mandat, odkar je na 
čelu KS, se je ozrl na štiriletno 
prehojeno pot. Med drugim je 
dejal: »V letu 2010 se je pre-

Stanko: Dolenja vas je vse lepša
DOLENJA VAS – Krajevna skupnost Dolenja vas je 15. avgusta v sodelovanju s KD Žarek, KD Libna, ŠD 
Dolenja vas in PGD Dolenja vas obeležila krajevni praznik, ki ga vsako leto praznuje v spomin na vse, ki 
so bili izgnani iz kraja.

dal v uporabo ta večnamen-
ski dom, dvorano je bilo po-
trebno opremiti z akustično in 
svetlobno tehniko, zagotoviti 
je bilo potrebno tudi sredstva 
za ostalo opremo. Urejeno 
je bilo zunanje športno igriš-
če in okolica večnamenskega 
doma. Objekt je postal dom 
za domača društva, mansar-
da je zaživela z oddelki vrt-
ca. Krajanom Pesja je bilo z 
razširitvijo in prometno ure-
ditvijo zagotovljeno varnejše 
vključevanje na lokalno ces-
to, izvedena je bila asfaltna 
prevleka ceste v Starem Gra-
du in manjša vzdrževalna dela 
na cestnem omrežju na Libni. 
Postavljeni in urejeni so tudi 
novi ekološki otoki.« Dodal 

je, da so ob izgradnji kana-
lizacijskega sistema obnovili 
vodovodno omrežje, postavi-
li hidrante, vgrajevali kabel-
sko kanalizacijo za izvedbo 
optičnega omrežja, v celo-
ti so obnovili tudi pločnik in 
avtobusno postajališče. Vese-
li ga, da se jeseni nadaljuje 
obnova cestišča in izgradnja 
komunalne infrastrukture na 
Marofu in da je Občina Krško s 
podaljšanjem predvidene tra-
se fekalne kanalizacije v sme-
ri Libne pokazala resno name-
ro, da se komunalno uredi tudi 
spodnji del Libne. V prihod-
nosti so pričakovanja krajanov 
usmerjena tudi v ureditev ka-

nalizacijskega in odprtega ši-
rokopasovnega omrežja v Pes-
ju in Libni ter v modernizacijo 
cestnih povezav. Med vsemi 
nalogami, ki so bile opravlje-
ne v iztekajočem se mandatu, 
pa je svet KS zagotovo najbolj 
ponosen na dejstvo, da so se 
krajani v vseh štirih naseljih 
znali prostovoljno organizirati 
in opravljati razna dela v prid 
skupnosti.

Kulturni program so oblikovali 
sestri Anja in Klara Drstven-
šek s petjem in igranjem na 
flavto oz. citre, Nuša Planinc 
na violončelu ob klavirski 
spremljavi Martina Šušterši-
ča, Ženski pevski zbor Prepeli-
ce pod vodstvom Mire Dernač 
Hajtnik ter Andrej Cerjak in 
Matija Kodrič na harmoniki. 
Prireditev je povezovala Ves-
na Kodrič. Podelili so tudi po-
kal najboljšim v vaških igrah. 
Sodnik Henrik Molan in pred-
sednik KS Udovč sta čestita-
la kapetanu ekipe Libne, ki je 
zmagala že četrto leto zapo-
red in tako dobila vse igre do 
sedaj. V dodatni igri za zma-
go je krajšo potegnila ekipa 
Starega Gradu, 3. mesto sta 
si razdelila Pesje in Dolenja 
vas, četrti pa je bil Spodnji 
Stari Grad.
 Rok Retelj

Henrik Molan (desno) je čestital kapetanu ekipe Libne, ki 
je zmagala na vseh vaških igrah v Dolenji vasi do sedaj; v 
ozadju predsednik KS Dolenja vas Goran Udovč.

Spoštovane Radečanke, 
spoštovani Radečani,

ob priložnosti občinskega praznika naše ob-
čine vsem občankam in občanom izrekam 
iskrene čestitke. Za nami je pestro leto, v 
katerem smo uspešno nadaljevali z zasta-
vljenimi projekti; pri tem je bilo potrebno 
precej odrekanja na vseh ravneh, zato se za 
razumevanje in sodelovanje pri dokazova-

nju, da je s skupnimi močmi moč premagati vsakršne izzi-
ve, vsem še enkrat zahvaljujem. Ob tem vas vljudno va-
bim, da se udeležite prireditev, ki potekajo v čast našemu 
občinskemu prazniku.
 Rafaela Pintarič, županja 

Občinski praznik občine Radeče
Petek, 29. 8. 2014, 

• ob 19.00 v športni dvorani v Radečah: Rokometno 
srečanje med RK Radeče Mik-Celje in RK Sevnica

Organizator: Rokometni klub Radeče Mik-Celje

Ponedeljek, 1. 9. 2014, 
• ob 19.00 v Prosvetnem domu Vrhovo: Turnir v 

namiznem tenisu, »laufer«
Organizator: PD Vrhovo, namiznoteniška sekcija

Sreda, 3. 9. 2014, 
• ob 9.00 na balinišču v Radečah: Balinarski turnir za 

Zeličev memorial
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Četrtek, 4. 9. 2014, 
• ob 17.00 v prostorih Društva invalidov: Občinsko 

šahovsko prvenstvo
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Petek, 5. 9. 2014, 
• ob 16.00 v Domu PORP: Predstavitev življenja in dela 

Mavricija Scheyerja, gozdarskega strokovnjaka in 
družbenega delavca v Radečah

Organizator: JZ KTRC Radeče, ZGS, ŠK Mauritius, 
Občina Radeče

Sobota, 6. 9. 2014, 
• ob 10.00 na strelišču na Močilnem: Strelsko 

tekmovanje v streljanju na glinaste golobe
Organizator: Lovska družina Radeče

Sobota, 6. 9. 2014, 
• ob 10.00 v razstaviščnem prostoru v Domu kulture 

Radeče: Likovna kolonija - Radeče z okolico
Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

Nedelja, 7. 9. 2014, 
• ob 15.00 na dvorišču PŠ Svibno: 10 let Ljudskih 

pevcev iz Svibnega pod vaško lipo
Organizator: Ljudski pevci iz Svibnega, 

Društvo kmečkih žena Arnika

Ponedeljek, 8. 9. 2014, 
• ob 18.00 v Domu kulture Radeče: Slavnostna seja 

Občinskega sveta Občine Radeče s podelitvijo priznanj 
Organizator: Občina Radeče, Gledališko društvo Radeče, 

Hortikulturno društvo Radeče

Ponedeljek, 8. 9. 2014, 
• ob 19.30 v Domu PORP: Voden ogled razstave o 

Mavriciju Scheyerju
Organizator: JZ KTRC Radeče, ZGS, ŠK Mauritius, 

Občina Radeče

Sreda, 10. 9. 2014, 
• ob 9.00 na balinišču v Radečah: Ženski balinarski 

turnir za pokal prijateljstva
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Sreda, 10. 9. 2014, 
• od 10.00 do 18.00 pri Centralni čistilni napravi Radeče: 

Dan odprtih vrat Centralne čistilne naprave Radeče
Organizator: Občina Radeče

Četrtek, 11. 9. 2014, 
• ob 17.00 pri spomeniku I. svetovne vojne (pod 

cerkvijo na Svibnem): Proslava ob 100. obletnici I. 
svetovne vojne z mašo zadušnico

Organizator: Občina Radeče, Gledališko društvo Radeče

PODGORJE - Ob vstopu v majhno vas Podgorje, ki leži na nad-
morski višini 480 metrov nad dolino potoka Sevnična v sevniški 
občini, stoji podružnična cerkev Naše ljube Gospe. Ta sakral-
ni spomenik je v preteklosti že doživel nekaj obnov, v leto-
šnjem avgustu pa so se lotili še obnove cerkvenega zvonika. 
»Obnove smo se lotili kar krajani oz. farani zabuškovške žu-
pnije, ki jo vodi župnik Franc Vidic. Obnova cerkvenega zvo-
nika je bila zaključena v štirinajstih dneh,« je dejal eden od 
udeležencev obnove in domačin.  S. R., foto: L. M.

Domačini sami obnovili zvonik 

Krajani Podgorja so sami obnovili cerkveni zvonik na do-
mači podružnični cerkvi.

KOPRIVNICA – Članice »Ivančic«, sekcije ročnih del, ki de-
luje pri tamkajšnjem Kulturnem društvu Anton Aškerc, so 
22. avgusta z razstavo v tamkajšnji osnovni šoli in boga-
tim kulturnim programom obeležile desetletje delovanja. 

Koprivniške vezilje, ki vsa leta ustvarjajo vezenine ob torkih 
pod večer pod mentorstvom vodje sekcije Ivane Lekše, so 
v letih delovanja nanizale preko 40 razstav ročnih del tako 
na samostojnih letnih razstavah kot tudi ob različnih prilo-
žnostih in prireditvah v domačem kraju, občini in drugih slo-
venskih krajih, vsako drugo leto pa s svojimi izdelki sodelu-
jejo tudi na Mednarodnem festivalu vezenja v Velenju. Med 
njihovimi izdelki prevladujejo izvezene posteljnine, pregri-
njala, zavese, prti in drugi uporabni in okrasni izdelki. Priza-
devno delo osmih »Ivančic« je na prireditvi vodja krške ob-
močje enote Javnega sklada za kulturne dejavnosti Sonja 
Levičar nagradila s podelitvijo priznanja sklada, podžupanja 
Ana Somrak pa je izpostavila tudi njihov pomemben prispe-
vek pri ohranjanju kulturne dediščine. Jubilejno slovesnost 
z razstavo so obogatili s petjem domači Mešani pevski zbor 
Anton Aškerc ter vokalno instrumentalna dueta Anja in Kla-
ra Drstvenšek ter Tina in Špela Kodrin, povezoval pa jo je 
Sandi Lekše. B. Mavsar 

Desetletje koprivniških Ivančic

»Ivančice« delujejo pod mentorstvom Ivane Lekše (desno).
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Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.si

KOSTANJEK - V Društvu vinogradnikov Sremič so 22. avgusta 
že tretje leto zapored postavili orjaški klopotec, tokrat pri 
vinogradu Turistične kmetije Dular v Kostanjku. Za potrebe 
društva so klopotca, ki s štirimi metri dolgimi vetrnicami sodi 
še vedno med največje v Sloveniji, pred leti izdelali v Murski 
Soboti. Klopotec so prvo leto postavili pri vinogradniku Ur-

šiču na Sremiču, lani v vinogradu vinogradnika Habinca na 
Kremenu, letos, kot že omenjeno, pa pri Dularjevih v Kostan-
jku. In tako kot v preteklih dveh letih so se na tem društve-
nem in družabnem dogodku v velikem številu zbrali člani od 
leta 1995 delujočega društva, teh je okoli 130, ter drugi lju-
bitelji vinske kapljice, pridelane na območju Bizeljsko-sre-
miškega vinorodnega območja, za spremljajoče vesele zvo-
ke pa je poskrbel Ansambel Jožeta Škoberneta.
 B. M. 

Sremiški klopotec pri Dularjevih

Klopotec je odgnal škorce in vrabce iz vinograda, priva-
bil pa člane društva.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Drugi koncert v nizu letošnjih glas-
benih Aninih večerov v Leskovcu pri Krškem, ki se je zvrstil 
20. avgusta, je oblikoval 19-letni brežiški kitarist Simon Ro-
guljić. Slednji je glasbeno izobraževanje začel na domači 
glasbeni šoli pri prof. Tomislavu Vrandečiću, ga nadaljeval 
na zagrebškem »Glasbe-
nem učilišču Elly Bašić«, 
februarja letos pa uspe-
šno opravil še sprejemne 
izpite na dunajskem Kon-
servatoriju za glasbo, ka-
mor se odpravlja v jesen-
skih mesecih.
Roguljić, ki je sicer le-
tos zaključil srednješol-
sko izobraževanje na Eko-
nomski in trgovski šoli v 
Brežicah, je skozi leta 
glasbeno znanje nadgra-
jeval na poletnih šolah pri 
priznanih profesorjih, pa 
tudi z nastopi na raznih prireditvah in koncertih v sklopu glas-
bene šole. Osvojil je več zlatih priznanj in prvih nagrad na 
glasbenih tekmovanjih, celo desetletje pa sodeluje tudi na 
Dnevih kitare, vsakoletnem ciklusu koncertov klasične glasbe 
na kitari. Poslušalce na Aninem glasbenem večeru, katerim 
je nadarjenega  kitarista predstavila moderatorka Jasmina 
Spahalić, je navdušil z igranjem skladb skladateljev Heitor-
ja Ville Lobosa, Johanna Sebastiana Bacha, Carlosa Gusasta-
vina, Borisa Papandopule in Sergeia Rudneva.  B. M.  

Drugi Anin glasbeni večer 
v sozvočju Roguljićeve kitare

Simon Roguljić je sprejet na 
študij kitare na dunajskem glas-
benem in igralskem konservato-
riju, ki spada med največje to-
vrstne na svetu.

Na gradu Rajhenburg je bilo v 
soboto živahno že vse od zgo-
dnjih popoldanskih ur, ko so 
potekale različne dejavnosti 
za otroke in odrasle. Tako so 
se obiskovalci med drugim 
lahko preizkusili v izdelavi 
srednjeveškega orožja, stre-
ljali z lokom, izdelovali papir 
in usnjene izdelke. V nada-
ljevanju je Turistično društvo 
Brestanica v romanski dvora-
ni pred številnim občinstvom 
z izdajo fotomonografije Bre-
stanica proslavilo uspešno 
petdesetletno delovanje, ki 
so ga izpolnili številni reali-
zirani projekti za obogatitev 
življenje v kraju in tudi šir-
šem lokalnem okolju.

Svojega predhodnika ima 
društvo že v leta 1908 usta-
novljenem Društvu za pro-
met s tujci v Rajhenburgu, 
ki pa je med obema vojna-
ma prenehalo delovati. Po-
novna potreba po ustanovi-
tvi društva se je pojavila po 
drugi svetovni vojni, njegovi 
začetki pa so povezani z od-
piranjem gradu Rajhenburg 
javnosti. Društvo, ki je bilo 
ustanovljeno 18. avgusta 
1964, je od takrat skupaj z 
drugimi društvi in organiza-
cijami sodelovali pri izvedbi 
številnih projektov v kraju, 
tako so med drugim prire-

»Ljudje so tisti, ki ustvarjajo vsebino 
in smisel v kraju«
BRESTANICA – V sklopu srednjeveškega dne na gradu Rajhenburg je Turistično društvo Brestanica, ki danes 
šteje preko sto članov, slovesno proslavilo 50-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti so predstavili 
fotomonografijo z naslovom Brestanica in podelili priznanja najaktivnejšim članom ter podpornikom.

jali maškarade, tekmovanja 
harmonikark na diatonično 
harmoniko, srečanja 50-le-
tnikov, Petrov sejem, se pri-
družili prangerskim krajem 
in v veliki meri skrbeli tudi 
za urejenost kraja. Pred-
vsem pa so aktivno sodelo-
vali pri skrbi za obnovo in 
ureditev gradu, saj je dolgo-
letni predsednik društva Mir-
ko Avsenak od leta 1971 vo-
dil tudi Odbor za upravljanje 
gradu. Danes dobro sodelu-
jejo tudi z OŠ Adama Bohori-
ča, na kateri deluje turistič-
ni podmladek.

Predsednica društva Ve-
sna Butkovič, ki je v uvodu 
predstavila delovanje dru-

štva, je poudarila: »Biti del 
zgodbe, ki se piše v Bresta-
nici, ni le priložnost in čast, 
temveč privilegij, saj s svo-
jim delom ustvarjamo do-
godke in trenutke, ki nam 
polepšajo naš vsakdan.« Fo-
tomonografijo pa je predsta-
vil eden od njenih soustvar-
jalcev Žiga Kump, ki je med 
drugim dejal: »Ljudje so ti-
sti, ki ustvarjajo vsebino in 
smisel v kraju.« Kraj in lepo 
naravno okolje njegove oko-
lice je predstavljen na šte-
vilnih zanimivih fotografijah, 
ki jih je v veliki meri ustvaril 
fotograf in pobudnik za pri-
pravo knjige Boštjan Cola-
rič. Fotografije spremljajo 
tudi krajša besedila, ki nam 

predstavijo nekatera zgodo-
vinska dejstva, trapistovski 
samostan, grad Rajhenburg, 
baziliko Lurške Marije, na-
ravno in kulturno dediščino, 
gospodarstvo in utrip v kra-
ju danes.

Ob tej priložnosti so zaslu-
žnim članom Andreju Fa-
bjančiču, Tonici Zupančič, 
Boštjanu Železniku, Bojanu 
Cizlu, Urški Übleis in Boštja-
nu Colariču podelili prizna-
nja. Turistična zveza Slove-
nije je TD Brestanica za 50 
let uspešnega dela pri razvo-
ju turizma podelila prizna-
nja, častni zlati znak TZS je 
prejel ustanovni član društva 
Jože Zidar, dvanajst priza-
devnih članov pa je prejelo 
bronasti znak TZS.

Zbrane so pozdravili tudi 
podžupanja občine Krško Ana 
Nuša Somrak, predsednik KS 
Brestanica Vlado Bezjak in 
predstavnik občinske turi-
stične zveze Alojz Kerin, ki 
je društvu ob tej priložno-
sti podelil priznanje. Prejeli 
so tudi čestitke KD Svoboda 
Brestanica, PGD Brestanica 
in še nekaterih društev. Ve-
čer se je sklenil s prijetnim 
druženjem in srednjeveški-
mi plesi.
 Polona Brenčič

Soustvarjalca fotomonografije Boštjan Colarič in Žiga Kump 
s predsednico TD Brestanica Vesno Butkovič (v sredini)

www.segrad.si, GSM: 041 477 715
Ulica 11. novembra 57, Obrtna cona Leskovec 

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

Pestro dogajanje je bilo že 
v četrtek, 14. avgusta, ko so 
pripravili številne aktivnosti 
za otroke in odrasle ter se v 
večernih urah med drugim 
zabavali s skupinama Urani-
um Pills Projekct in Pops. Na 
veliki šmaren, 15. avgusta, 
ko svoj praznik obeležujejo 
tudi v KS Koprivnica, so po-
tekale že 16. vaške igre, ki 
se jih je udeležilo šest ekip: 
Zabukovje, Mali Kamen-Se-
novo, Lovska družina Veliki 
Kamen, PGD Veliki Kamen, 
Športno društvo Koprivni-
ca in ekipa Mrčnih sel. Mladi 
so se pomerili v petih zabav-
nih igrah - posebne gasilske 
igre, poskočni duhec, čarov-
nik z metlo, povezovalna igra 
in potujoče gnezdo. V njih so 
morali pokazati veliko domi-
šljije in spretnosti. Ob tem 
so se številni obiskovalci do-
bro zabavali. 
 
Letošnji priznanji je predse-
dnik KS Koprivnica Matej Bo-
žičnik podelil Mladinski točki 

Koprivniška noč in vaške igre 
ob prazniku KS Koprivnica
KOPRIVNICA – Ob letošnjem krajevnem prazniku KS Koprivnica sta v okviru dvodnevnega praznovanja 
organizatorja TD Koprivnica in PGD Veliki Kamen pripravila pester  zabavni program s kar dvodnevno 
Koprivniško nočjo in že 16. tradicionalnimi vaškimi igrami ter podelitvijo dveh priznanj ob prazniku KS. 
Letos je dogajanje prvič potekalo na igrišču in v šotoru ob koprivniški osnovni šoli. 

Veliki Kamen in njeni vod-
ji programov Dragici Gor-
jup ob desetletnici uspešne-
ga delovanja, saj je bila to 
prva mladinska točka v Slo-
veniji z inovativnim pristo-
pom dela z mladimi, ki de-
luje v ruralnem okolju, in 
Sonji Bračun za dolgoletno 
uspešno vodenje Turističnega 
društva Koprivnica, ki je pod 
njenim vodstvom izpeljalo 
številne zanimive projekte, 
ki so vplivali na promocijo in 
razvoj kraja. V vaških igrah 
so se najbolje izkazali tek-
movalci združene ekipe Mali 
Kamen-Senovo.

Zbrane je pozdravil in jim ob 
prazniku čestital tudi doma-
čin, evropski poslanec Franc 
Bogovič. Niti dogajanja je 
spretno povezoval prizadev-
ni društveni delavec Sandi 
Lekše. Krajani so se v nada-
ljevanju zabavali na gasilski 
veselici z ansamblom Navi-
hanke.
 Polona Brenčič
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Vsi, ki razmišljate o vstopu v podjetništvo, imate morda že 
poslovno idejo (bolj ali manj jasno razdelano), ali pa bi se želeli 
s podjetništvom bolje seznaniti, preveriti svoje priložnosti: 

vabimo vas na 
izobraževalni podjetniški teden 

pod skupnim naslovom 
»PREBOJ V PODJETNIŠTVO«!  

KDAJ?  Od ponedeljka do četrtka, od 8. do 11. septembra 
(cca. 3 - 4 ure dnevno) 

KJE?  V Mladinskem centru Krško, CKŽ 105, Krško, razen v 
četrtek, 11.9.2014, ko se bo delavnica odvijala v podjetju INO 
BREŽICE d.o.o., Krška vas 34 b, Krška vas.  

KAKO?  Vsak dan bo kaj novega! 

1. DAN 8.9.2014: ČESAR NAS NISO NAUČILI V ŠOLAH

13.00 – 16.30 Podjetnost na vsakem koraku. Predavateljica 
Petra Škarja bo v vas skušala prebuditi 
podjetnost. 

2. DAN 9.9.2014: TRŽENJE 

13.00 - 15.30 Tržne aktivnosti za preboj v podjetništvo 
(mag. Metka Galič) 

15.45 - 16.30 Znano podjetje bo predstavilo iz prakse 
izvajanje svoje trženjske strategije.  

3. DAN 10.9.2014: START-UP

13.00 - 13.45 Ustanovitev podjetja in pogoji poslovanja (CPT 
Krško) 

13.45 - 14.30 Davki na kratko (Milena Krošelj, KIN.SI)
14.45 - 16.00  Poslovna informatika – luksuz ali potreba?! 

(Aleksander Gelb, Hermes d.o.o.) 

4. DAN - 11.9.2014 – INOVATIVNOST 
 (LOKACIJA INO BREŽICE D.O.O)

13.00 - 13.30  Pomen spodbujanja inovativnosti za razvoj 
podjetništva (Franc Češnovar, uni.dip.inž., CPT 
Krško).

13.30- 14.45  Spodbujanje inovativnosti v podjetju INO 
Brežice 

15.00 - 16.00 Inovativni marketinški pristop podjetja INO 
Brežice

16.00 – 17.00  Diskusija, neformalno druženje 

ZAKAJ?  Podjetništvo lahko prinese marsikatero nagrado, od 
možnosti udejanjanja lastnih potreb in potencialov, do svobode 
in izbire sodelavcev, pa tudi do potencialnih velikih zaslužkov. 
Vendar pa je na drugi strani realnost ta, da podjetništvo prinaša s 
seboj tudi ogromno odgovornosti in pot do prej naštetih nagrad 
ni lahka. Za uspeh v podjetništvu je potrebno veliko truda, 
odrekanja, sreče – predvsem pa kreativnosti in inovativnosti. 
Ni enotnega recepta za uspešen preboj v podjetništvo, vsakdo 
ga mora sestaviti sam. Na kakšen način in še mnogo več lahko 
izveste v prijetnem druženju na delavnici. Vljudno vabljeni.

Rok za prijavo: najpozneje do petka, 5. septembra, udeležba 
na delavnicah je brezplačna. Prosimo vas, da nam svojo 
udeležbo za posamezni dan sporočite na tel. št. 07/ 490 22 
20 ali po elektronski pošti: info@cptkrsko.si. Za več ostalih 
informacij se lahko oglasite na našem sedežu (Center za 
podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46), dobite pa jih lahko na 
zgoraj navedenih telefonskih številkah, e-pošti oz. na spletni 
strani www.cptkrsko.si.

Center za podjetništvo in turizem Krško

Ekonomske, tehnološke in 
politične spremembe so tudi 
MSP prisilile, da so pričela 
razmišljati o prodaji svojih 
izdelkov in storitev na tuje 
trge. V procesu internaciona-
lizacije se podjetja razvijajo 
na globalnem trgu s pomočjo 
različnih poslovnih aktivnos-
ti, ki omogočajo konkurenč-
nost v mednarodnem okolju. 
Tu ne gre le za tradicionalni 
pristop k internacionalizaci-
ji, kot je izvoz, temveč tudi 
za razvijanje poslovnih od-
nosov v mednarodnem okol-
ju, kot so tuja partnerstva in 
investicije, ki so postali kl-
jučen instrument poslovan-
ja ne le za velika podjetja, 
temveč tudi za MSP. Po po-
datkih OECD-ja naj bi bila v 
svetu že ena četrtina MSP in-
ternacionaliziranih.

Internacionalizacija je za 
mnoga uspešna slovenska 
podjetja ključnega pomena. 
Gre namreč za to, da je slo-
venski trg majhen, zrel in zelo 
zasičen. Posledično so podjet-
ja primorana vstopiti v med-
narodno okolje, saj jim le-ta 
omogoča širitev dejavnosti in 
rast podjetja. Izvoz slovenskih 
podjetij je v letu 2013 ustva-
ril 21,6 milijarde evrov. Slo-
venska podjetja izvažajo naj-
več v države EU, saj je le-ta v 
letu 2011 (zadnji dostopni po-
datki) predstavljala kar 70,8 % 
celotnega slovenskega izvoza. 
Od tega nam Nemčija, Italija, 
Avstrija in Francija predstavl-
jajo največje izvozne trge. 
Poleg EU pa nam pomem-
bne izvozne trge predstavl-
jajo tudi nekdanje republike 
SFRJ, v katere izvozimo 14 % 
celotnega izvoza. 

Največji slovenski izvoznik je 
Krka, katere izvoz je v lan-
skem letu znašal 1,11 mili-
jarde evrov, kar predstavlja 
kar 93 % vseh prihodkov druž-
be. Sledi Gorenje, ki je lani 
na tujih trgih ustvarilo 1,07 
milijarde evrov prihodka. V 
Posavju je največji izvoznik 
Vipap Videm Krško (83 mili-
jonov evrov izvoza v lanskem 

Internacionalizacija podjetij kot 
pogoj za njihov obstanek
POSAVJE - Internacionalizacija podjetij ima največkrat pozitiven vpliv na gospodarjenje in posledično 
je glavni razlog za izboljšanje konkurenčnosti organizacij. Internacionalizacije pa se ne poslužujejo le 
velika podjetja, temveč se v mednarodno poslovanje vključujejo tudi mala in srednje velika podjetja 
(MSP), čeprav je internacionalizacija MSP manj obdelana in poznana. 

letu), skupno pa so posavska 
podjetja lani izvozila za 450 
milijonov evrov blaga in sto-
ritev oz. 6400 evrov na prebi-
valca, s čimer se Posavje med 
dvanajstimi slovenskimi sta-
tističnimi regijami uvršča na 
deseto mesto. 

Največji izvoznik v občini 
Sevnica je družba Lisca. V 
lanskem letu je podjetje iz-
vozilo za 22 milijonov evrov 
blaga. Pri Lisci je pomembno 
poudariti, da ne gre le za iz-
voz, temveč ima Lisca moč-
no razvejano lastno prodaj-
no mrežo kot tudi franšizne 
enote. Na domačem, sloven-
skem trgu družba proda pri-
bližno petino svojih izdelkov 
v 25 prodajalnah. Liscina pro-
dajna mreža obsega, poleg 
slovenskih prodajaln, več kot 
100 prodajaln na tujih trgih. 
Družba svojo prodajno mre-
žo stalno širi, zato se stalno 
pojavljajo potrebe po novih 
zaposlenih, ki jih je trenut-
no okoli 650. V podjetju se 
močno zavedajo prednosti 
širjenja trga, zato so si kot 
strateški cilj zadali, da za-
držijo pozicijo najmočnejše 
in najbolj prepoznavne bla-
govne znamke ženskega pe-
rila na trgih bivše Jugoslavije 
in se hkrati uveljaviti na iz-
branih trgih evropske unije. 
V Lisci tako povečujejo svo-
jo prodajo na zahodnih trgih 
v Italiji, Nemčiji in na Nizo-
zemskem, na vzhodnih pa v 

Rusiji, Češki in Turčiji, pred-
vsem z uveljavljanjem svojih 
blagovnih znamk. V Nemčiji 
prodajo že desetino svojih 
izdelkov. Lisca se ponosno 
predstavlja z dvema blagov-
nima znamkama, in sicer Lis-
ca in Cheek by Lisca. Poleg 
krovnega sevniškega podjetja 
pa skupino Lisca sestavljajo 
še hčerinsko podjetje Inplet, 
Liscino proizvodno podjetje 
v Srbiji ter njene prodajne 
hčerinske družbe v Zagrebu, 
Beogradu, Sarajevu, Skopju, 
Münchnu in Pragi. 

Med največje sevniške izvoz-
nike pa lahko štejemo tudi 
družbo Tanin. Tanin je us-
pešno sevniško podjetje, ki 
več kot 90 % izdelkov izvo-
zi ter že devet desetletij kl-
jubuje spremembam na trgu 
s kvalitetnimi proizvodi in 
nenehnim razvojem. Zara-
di dolgoletne prisotnosti na 
mednarodnem trgu se v pod-
jetju zavedajo velike konku-
renčnosti v svoji panogi, zato 
stalno iščejo nove alternative 
sedanjim produktom in tržne 
niše. V podjetju so pred dve-
ma letoma odprli sodobno 
opremljen razvojni in pilot-
ni laboratorij, v katerega so 
vložili 850 tisoč evrov in v ka-
terem od 118 zaposlenih de-
luje kar enajst raziskovalcev. 
Kako pomemben je razvoj 
za podjetje, kažejo tudi po-
datki, da na letni ravni vlo-
žijo v razvoj od pet do deset 

odstotkov letnega prihod-
ka. Uspešno sodelujejo tudi 
z inštituti in razvojnimi cen-
tri tako doma kot v tujini, ki 
jim omogočijo najboljše ra-
ziskave za določen izdelek. 
Glede na trende optimistič-
no gledajo v prihodnost in za 
letos načrtujejo 15,3 milijo-
na evrov izvoza, za drugo leto 
pa 16,3 milijona evrov. Zno-
va in znova iščejo nove trge 
in širijo obstoječe, trenutno 
se največ posvečajo zunaje-
vropskim trgom, kot so kitaj-
ski, ruski, indijski, brazilski 
ameriški in kanadski. Pri ši-
ritvi na tuje trge jim največ 
preprek povzročajo registra-
cije produktov in vsa potreb-
na testiranja, saj so izdelki 
namenjeni kot dodatki pre-
hrane za živali.

Proces internacionaliziran-
ja podjetja je zelo komplek-
sen in zapleten. Podjetja, ki 
se odločijo za internaciona-
lizacijo, se srečujejo tako z 
notranjimi (v podjetju) kot 
zunanjimi (na trgu) ovirami. 
Najpogostejša notranja ovira 
je ''cena'' celotnega procesa, 
torej visoki stroški interna-
cionalizacije. Nepoznavanje 
zakonodaje na tujem trgu in 
pomanjkanje kapitala ter fi-
nanc sta najbolj pogosti zu-
nanji oviri v evropskih MSP. 
Slovenska MSP pa se poleg 
omenjenih ovir srečujejo še 
z nizko tehnološko opreml-
jenostjo, nizkim nivojem iz-
kustvenega znanja ter z ne-
katerimi institucionalnimi 
ovirami. Kljub vsem omen-
jenim težavam pa raziskave 
kažejo, da ima internaciona-
lizacija na podjetja pozitivne 
učinke in je ključnega pome-
na pri širjenju in povečanju 
konkurenčnosti podjetja, kar 
pa potrjujejo tudi slovenski 
managerji internacionalizi-
ranih podjetij.  
 dipl.ekon. 
 Benjamin Hlebec (UN) 

Med večjimi izvozniki v sevniški občini je tudi podjetje 
Tanin, ki izvozi več kot 90 % izdelkov.

RADEČE - Tradicija papirništva v Radečah, ki sega v leto 1736, 
se bo nadaljevala. Potem ko je letošnjega prvega aprila po 
dveh letih premora ponovno stekla proizvodnja papirja, je 
podjetje Radeče papir Nova pridobilo nekaj novih pomemb-

nih naročil. V Sirijo so že poslali prve vzorce potnih listov, v 
Francijo papir za potne liste, v Irak pa 2000 ton bančnih če-
kov. V letošnji jeseni bo tudi znano, ali bo podjetje izbrano 
za 25-milijonski posel tiskanja papirja za indijske rupije. Če 
jim bo uspelo, bo papirniški stroj številka pet začel v priho-
dnjem letu s tiskanjem papirja   za indijske bankovce, pove-
čala pa se bo tudi zaposlitev. Stroj številka štiri, na katerem 
izdelujejo bel pisarniški papir, pa dela s polno zmogljivostjo 
že peti mesec. Na njem so v preteklem mesecu zabeležili 
promet v višini 1,8 milijona evrov.  S. R.

Radeška papirnica ponovno deluje

Radeška papirnica upa na nov posel v Indiji.

PODBOČJE – Na tamkajšnjem pokopališču se je po izvedenih 
pripravljalnih in zemeljskih delih pred kratkim pričela grad-
nja nove mrliške vežice oz. t. i. poslovilnega parka. Pogodbo 
za že vrsto let načrtovano in težko pričakovano investicijo sta 

ob junijskem krajevnem prazniku podpisala podžupanja ob-
čine Krško Ana Somrak in Silvester Lopatič iz SL-inženirin-
ga, ki je bil izbran za izvajalca kot najugodnejši ponudnik. 
Nov poslovilni objekt gradijo zunaj pokopališkega obzidja oz. 
na jugovzhodnem delu pokopališča, ki bo v ta namen razšir-
jeno. Investicija v novo mrliško vežico, vključno z ureditvijo 
kuhinje in sanitarij, znaša 185 tisoč evrov, po zadnjih infor-
macijah pa naj bi bila zaključena predvidoma v aprilu 2015. 
Do takrat bo v funkciji obstoječa mrliška vežica.  P. P.

V Podbočju gradijo novo vežico

Nov poslovilni park nastaja izven obstoječega pokopa-
liškega obzidja.

NOVO MESTO – V skupini Krka so v prvem polletju prodali za 
599,4 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je 0,4 % več 
kot v enakem lanskem obdobju, doseženi dobiček skupine 
pa znaša 106,6 milijona evrov (6-odstotna rast). Družba Krka 
je dosegla prodajo v višini 582,6 milijona evrov (0,8-odsto-
tni padec) in ustvarila 98,8 milijona evrov dobička (6-odsto-
tna rast). V tem obdobju so registrirali devet novih izdelkov 
v 20 farmacevtskih oblikah in jakostih ter za 83 izdelkov na 
različnih trgih na novo pridobili 219 registracij. Za naložbe 
so namenili 88,7 milijona evrov, od tega 80,3 milijona evrov 
v obvladujoči družbi in 8,4 milijona evrov v odvisnih druž-
bah, predvsem za povečanje in posodobitev proizvodne in ra-
zvojno-raziskovalne infrastrukture. Julija 2012 so v Krškem 
začeli graditi nov kompleks za proizvodnjo zdravilnih farma-
cevtskih učinkovin. V prvi fazi bodo zgradili proizvodni obrat 
Sinteza 1 s pripadajočo infrastrukturo. Naložba je ocenje-
na na 85 milijonov evrov, proizvodnja pa bo stekla do konca 
leta 2014. V skupini Krka je bilo konec junija 10.298 zapo-
slenih (zunaj Slovenije jih je zaposlenih skoraj 53 %), kar je 
250 oziroma 2,5 % več kot na začetku leta.
 Vir: Krka

V skupini Krka v prvem polletju 
povečali prodajo in dobiček
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Šola zdravega življenja v Nerezinah
»Program za vitalno življenje« pod vodstvom Staneta Iskre«

Program klimatsko rekreativnega oddiha je namenjen vsem vam, 
ki želite nekaj narediti za svoje zdravje in tudi tistim, ki imate 
težave z zmanjševanjem srčne, dihalne in mišične moči. Vadbeni 
program ne pomeni čudežnega zdravila, je pa program, ki ima 
pozitivne učinke za krepitev zdravja in vitalnosti.

PONUDBA 12. – 19. september 2014

Rok prijave je do 10. septembra 2014 oz. do zasedbe prostih mest.

Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago v pisarni 
ZPM Krško (Tanja Božičnik), CKŽ 57, Krško tel: 07/48-80-366,

051-382-095 ali e-mail: zpm@zpmkk.si 
in Vida Ban (041- 342-095).

Pridobljena prva uporabna dovoljenja v okviru 
hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema
Projekt »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Posavje«, ki poteka v občinah Krško, Brežice in 
Kostanjevici na Krki, poteka v skladu s terminskim načrtom. V občini Krško so bila za tri odseke in en 
objekt že pridobljena uporabna dovoljenja, ostala dela pa napredujejo skladno s terminskim načrtom, 
po katerem bo projekt zaključen sredi leta 2015. 

V sklopu projekta, ki v obči-
ni Krško obsega štirinajst od-
sekov, je bilo ob koncu avgu-
sta dokončanih in položenih 
80 odstotkov predvidenih ce-
vovodov. Med tem pa so bili 
na območju občine Krško do-
končani in v uporabo predani 
štirje odseki, in sicer odsek 
Velika vas – Mali Podlog, od-
sek Velika vas – Drnovo, do-
končan je bil Vodohran Do-
brova in pa odsek Zajetje 
Dobrova 1 (Studenčna) – Dov-

ško (cevovodi). 

Dela trenutno potekajo na 
odsekih Velika vas – Leskovec 
in črpališče Brege – NEK – Vr-
bina – Stara vas - VH Resa, v 
zaključni fazi pa potekajo na 
odsekih Gorica – Jelše – Veli-
ki Podlog – Kalce Naklo – Malo 
Mraševo - Brod – Žabjek, Pre-
sladol – Dolenji Leskovec, Vo-
dohran Gora, Gora – VH Spo-
dnje Dule in črpališče Drnovo 
– Krško. Dela se bodo s sep-

tembrom pričela na odseku 
ČN Brestanica – HE Krško pa 
tudi na odseku OŠ Jurij Dal-
matin Krško – Zdolska cesta.
Celotna vrednost projekta v 
občinah Krško in Kostanjevi-
ca na Krki znaša 7,4 milijona, 
od tega 3,3 milijona evrov 
predstavlja delež evrop-
skih sredstev iz Kohezijske-

ga sklada, v okviru programa 
razvoja okoljske infrastruk-
ture za obdobje 2007 - 2013, 
razvojne prioritete: varstvo 
okolja, področje voda; pred-
nostne usmeritve: »Oskrba s 
pitno vodo«. Nekaj manj kot 
600.000 evrov bo zagotovila 
država, preostanek pa obči-
ni sami. 

Za vodohran Dobrova je bilo že pridobljeno uporabno 
dovoljenje.

Tudi Občina Krško bo v tednu med 16. in 22. septembrom 2014 z različnimi aktivnostmi sodelova-
la v projektu Evropski teden mobilnosti, ki bo številna evropska mesta tudi letos povezal v prizade-
vanjih za človeku bolj prijazne načine mobilnosti.

Organizirali bomo več dogodkov, med drugim bomo zaprli ulico CKŽ v starem mestnem jedru Kr-
škega in Cesto 4. julija na Vidmu ter umaknili avtomobile z ulic, k sodelovanju pri aktivnostih pa po-
vabili osnovne šole in vrtce, organizirali medobčinsko kolesarjenje ter odprli nove kolesarske poti 
na relaciji Brestanica – Senovo, vrata pa bo v tem tednu odprla tudi izposojevalnica koles. Za star-
še bomo pripravili predavanje zavoda Varna pot z naslovom Rdeča luč, izvedli več aktivnosti za sre-
dnje in osnovne šole na temo varnosti v prometu in preverili mobilnost invalidov v mestu Krško.
Podroben program bomo objavili v naslednji številki Posavskega obzornika!

Vabljeni k sodelovanju!Ena najpomembnejših nalog 
Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Obči-
ne Krško je z novim šolskim 
letom gotovo zagotavlja-
nje varnosti otrok. SPV Ob-
čine Krško skupaj z drugimi 
organizacijami in združenji 
s 1. septembrom poskrbi za 
umirjanje prometa in nadzo-
ruje upoštevanje prometnih 
predpisov, vse s ciljem zago-
tavljanja varne poti otrok v 
šolo.

Kot vsako leto bodo tudi le-
tos vse do 12. septembra 
uniformirani člani Združenja 
šoferjev in avtomehanikov 
Krško, prostovoljni gasilci iz 
več gasilskih društev v obči-
ni Krško in policisti Policijske 
postaje Krško v okolici vseh 
osnovnih šol in vrtcev izvaja-
li dežurstva v začetku in ob 
zaključku pouka. V tem času 
Občina Krško vse udeležence 

Krožišče v Leskovcu: V tem tednu so se začela dela gradnje povoznega krožišča v Les-
kovcu pri Krškem, in sicer na križišču Ulice 11. novembra in Ulice mladinskih delovnih 
brigad, pri podjetju Infra. Promet bo po novem režimu stekel predvidoma 1. septembra.

V okviru projekta »Moj sa-
mooskrbni urbani vrt v občini 
Krško« vabljeni na delavnico 
»Setev solatnic za zimo in 
oskrba vrta v jeseni«, ki jo 
bo v torek, 2.9.2014, od 9. 
ure dalje na vzorčnem vrtu 
nad hotelom City v Krškem 
vodila strokovnjakinja Klu-
ba Gaia Nevenka Breznik. Vstop je prost. Prijazno vabljeni!

Dodatne informacije: info@agroposavje.si, 
031 618 526 (Kristina Ogorevc Račič)

Delavnica o oskrbi vrta v jeseni

Varno ob začetku šolskega leta

v prometu, še posebej pa vo-
znike motornih vozil, poziva 
k previdnosti in upoštevanju 
opozoril vseh, ki bodo otro-
kom pomagali na poti v šolo. 

Po besedah predsednika Sve-
ta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Kr-
ško Vlada Bezjaka bo SPV ob 

poostrenem nadzoru cestne-
ga prometa o varnosti na ce-
stah v prvih šolskih dneh v 
šolah opozarjal tudi z infor-
mativnim materialom in pri-
pomočki za večjo varnost 
otrok. Na šolske poti in v bli-
žini šol bodo postavili opozo-
rilne znake OTROCI NA CESTI 
– ŠOLSKA POT.

Zaključna dela na odseku Dolenja vas pri Raki - Smednik

Po novem razpisu za energetsko sanacijo OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica je Občina Krško 22. avgusta podpisala pogodbo z 
novim izvajalcem, družbo SL inženiring, ki je v teh dneh za-
čela z deli. Ta bodo trajala predvidoma do konca oktobra. 

Vrednost del, katerih obseg 
se je nekoliko povečal, zna-
ša 760. 000 evrov brez DDV. 
Do zaključka del bo pouk po-
tekal na nadomestnih loka-
cijah, in sicer v telovadnici 
šole, v domu krajanov, gasil-
skem domu in župnišču.

Dela energetske sanacije na 
OŠ v Brestanici se nadaljujejo
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Kako bi kot umetniški vodja opisali pripravo 
in potek delavnic? Je vse potekalo po načrtih? 
Priprave na 2. mednarodne glasbene delavnice so se 
začele s predstavitvijo le-teh s strani organizatorja, 
Občine Brežice. Sama tehnična izvedba (vodja pro-
jekta, stik z mediji, koordinatorji, animatorke, tonski 
mojstri, ekipa za oder, transport …) je bila zagoto-
vljena, tako smo se mentorji lahko posvetili strokov-
nemu delu, kar je bilo tudi jedro samega dogodka.
Po pregledu prijavnic smo dobili podatek o glasbe-
nem predznanju in starosti kandidatov. Na osnovi 
tega smo mentorji pripravili notni material za komor-
no in orkestrsko igro. Nekatere note smo učencem 
poslali po e-pošti, saj smo se zavedali, da bo pet dni 
zelo malo časa za pripravo dveh dogodkov: koncer-
ta solistov in zaključnega koncerta orkestrov. Vadili 
smo po šest ur na dan, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 
do 18.15 s krajšimi pavzami. Izvedeli smo, da neka-
teri starši svojim otrokom niso upali pokazati urnika, 

da si ne bi premislili in ostali doma. Vseeno je ostalo 
dovolj prostega časa za druženje in počitek. Na vsa-
kem instrumentu sta bila po dva mentorja, ki sta si 
razdelila učence in vadila solistične skladbe in glas-
bo za komorno igro in orkestre (Tinka Vukič in Anita 
Veršec – citre, Daniel Ivša in Uroš Polanec – harmo-
nika, Anamarija Šimičić in Dragutin Križanić – tam-
burice). Vsak dan smo zaključili z skupno vajo vseh 
udeležencev, ki jo je vodil skladatelj Matjaž Preda-
nič. Največje pričakovanje je bila skladba za vse tri 
orkestre: Preludij za citre, tamburice in harmonike. 
Že na ponedeljkovi vaji smo začutili, da bo skladba 
pravo doživetje. Lahko rečem, da so vaje v naslednjih 
dnevih potekale v ustvarjalnem vzdušju.

Kako je potekalo sodelovanje z mentorji?
Mentorji smo pred delavnicami pripravljali urnike in 
notno literaturo. S skladateljem smo se usklajevali 
glede nekaterih tehničnih elementov na posameznih 
instrumentih. Poseben izziv je bil priprava progra-
ma za koncert mentorjev. Združili smo kombinaci-
jo instrumentov, ki ni v vsakdanji uporabi (harmo-
nika, tamburica, citre in kontrabas) in pridno vadili.

Domačin, skladatelj Matjaž Predanič, je pri-
pravil himno glasbenih delavnic? Bo ta posta-
la tudi del repertoarja na glasbeni šoli Brežice?
Matjaž trenutno zaključuje magistrski študij iz kom-
pozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Za to-
vrstno zasedbo verjetno še ni bila napisana nobe-
na skladba. Vsebinsko je zelo zanimiva, tehnično ne 
prezahtevna in primerna za izvedbo tudi po ostalih 
glasbenih šolah po Sloveniji. Zaradi posebne kom-
binacije instrumentov bi skladatelju predlagal, da 
napiše orkestracije za različne zasedbe (npr. samo 
za harmonikarski, tamburaški, citrarski, simfonič-
ni … orkester), saj zelo malo šol po Sloveniji pouču-

je vse tri instrumente, kot imamo možnost na Glas-
beni šoli Brežice. Prepričan sem, da skladba ne bo 
obstala na krstni izvedbi.

Si želite še več tovrstnih izobraževalnih semi-
narjev v Brežicah? Kakšen je doprinos glasbi 
in kulturi v okolju?
Predvsem z vidika otrok se mi zdi pomembno, da se 
delavnice ohranijo. Njihova izkušnja, ki so jo dobili 
v šestih dneh, je izredna. Nekateri so bili prvič sami 
od doma, igrali so v 60-članskem orkestru, na veli-
kem odru, s kompletno tehnično opremo, sodelovali 
s skladateljem in bili prvi, ki so izvajali skladbo, na-
pisano prav za njih. Domov so odšli z nasmehom, z 
novim znanjem in novimi prijateljstvi. Brežice so z 
delavnicami pridobile festival, ki je v poletnem času 
vseboval tri polno obiskane koncerte, in so se izka-
zale kot odličen gostitelj in organizator.

� Katja�Čanžar,�vodja�projekta��

Nastop�orkestra�citer,�tamburic�in�harmonik�pod�vodstvom�skladatelja�Matjaža�Predaniča

S 192.980,00 evri evropskih sofinancerskih sred-
stev  sta Občina Brežice in Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice izvedla šestdnevni po-
letni glasbeni tabor z brezplačnimi glasbenimi de-
lavnicami iz citer, tamburice in harmonike. Za ude-
ležence je bila brezplačna tudi nastanitev, prehrana 
in bogat spremljevalni program. V projekt smo po-
vabili priznane mentorje iz domačega okolja. Od 
60 vključenih udeležencev, večinoma otrok, je bilo 
približno 45  »domačinov«, sicer pa so bili udele-
ženci iz treh držav (poleg Slovenije še iz Hrvaške 
in Srbije), kar pomeni, da je projekt tako za ude-
ležence kot tudi za mentorje omogočal pridobitev 
mednarodnih izkušenj in znanj. Za občane in vse 
prijatelje glasbe smo v tednu delavnic organizira-
li tudi tri koncerte, in sicer nastop mentorjev v po-
nedeljek, nastop udeležencev v sredo in veliki pet-
kov zaključni koncert, kjer smo premierno slišali 
tudi »himno« 2. mednarodnih glasbenih delavnic, 
ki jo je za projekt pripravil skladatelj Matjaž Pre-
danič in s skladbo postavil nov mejnik v sklada-
nju, saj je to prva skladba, pisana za citre, tambu-
rice in harmoniko.  

Z uspešno zaključenimi delavnicami sta organiza-
torja uresničila zastavljene cilje. 

Projekt se bo z mednarodno konferenco v Zagre-
bu zaključil v novembru. Do takrat v projekt vklju-
čujemo še ostale organizacije (s področja mladih, 
kulture in športa …) in navezujemo partnerske sti-
ke za nove projekte. Razmišljamo tudi o nadaljeva-
nju projekta oziroma razširitvi projekta še na ostala 
področja kulturnega ustvarjanja. Za program Kultu-

Orkester citer, tamburic in harmonik 
za zaključek 

2. mednarodnih glasbenih delavnic
V petek, 22. avgusta, se je na grajskem dvorišču odvil zaključni koncert 2. mednarodnih glasbenih delavnic, ki so v 
Brežicah potekale med 17. in 23. avgustom. V velikem slogu, s »himno« Preludij za citre, tamburice in harmonike, av-
torja Matjaža Predaniča, se je zaključila najobsežnejša aktivnost projekta Cultural Network of South-Eastern Europe. 

ra pri EK je že v pripravi projekt, ki bo poleg glasbe 
vključeval tudi ples, za naše kraje tradicionalno in 
dobro prepoznano ter zastopano folkloro. V načrto-
vani projekt želimo poleg folklornih vključiti še dru-
štva s področja kulinarike. Zagotovo pa so projek-

ti v programu Kultura pri EK še ena priložnost več, 
tako za sofinanciranje programov tako javnih zavo-
dov kot tudi društev, ki je v Brežicah ne izpuščamo.

Ob zaključku delavnic smo se pogovarjali 
z umetniškim vodjem delavnic Danielom Ivšo, 

ravnateljem Glasbene šole Brežice. 

Daniel�Ivša,�umetniški�vodja�delavnic
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. – 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html

KLARA
Simpatična psička je zelo dru-
žabna, hitro se naveže tako na 
otroke kot na starejše. Je ste-
rilizirana, cepljena in čipirana, 
želi si skrbne družine in tople-
ga doma. 

BEN
Zdrav in bister, leto dni star 
kuža je prijazen do otrok. Rad 
je v družbi ljudi, zato bo vesel 
nove družine, ki ga bo vodila na 
sprehode.  

DARUJMO KRI-
REŠUJMO ŽIVLJENJA!

Spoštovani! 

Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdra-
vilo, ki bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, prepreče-
vanje posledic nezgod in preprečevanje smrti. To omogo-
čajo krvodajalci, saj si pri tovrstnem zdravljenju lahko 
pomagamo le ljudje med seboj. 
Krvodajalstvo je odsev človečnosti, ki temelji na nače-
lih prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. Da za-
dostimo potrebam zdravstva, dnevno potrebujemo 400 
krvodajalcev.
Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za 
krvodajalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari 
od 18 do 65 let in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske 
lahko dajejo kri vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

Območno združenje Rdečega križa Brežice 
v sodelovanju z RKS in ZZTM Ljubljana organizira 

krvodajalsko akcijo v

ČETRTEK, 11. SEPTEMBRA 2014, 
z vpisom od 8. do 14. ure 

V MLADINSKEM CENTRU BREŽICE, GUBČEVA ULICA 10/A

Vljudno vabljeni!

OBVESTILO
Pričetek zbiranja prijav dogodkov za program priredi-
tev v počastitev 28. oktobra, praznika občine Brežice

Občina Brežice poziva vsa društva, klube in organizaci-
je, ki načrtujejo prireditve v mesecu oktobru ob prazni-
ku občine Brežice, da do srede, 10.9.2014, posredujejo 
podatke o prireditvah, ki jih želijo vključiti v program 
Brežiškega oktobra 2014. 

Predloge bomo lahko upoštevali in uvrstili v program le 
v primeru, če bodo pisno sporočeni do navedenega da-
tuma. Prijave sprejemamo po elektronski pošti na nas-
lov lavra.kreacic@brezice.si, osebno v Kabinetu župana 
(1. nadstropje, soba št. 26) ali po pošti (Občina Brežice, 
s pripisom Prijava prireditev v oktobru, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice). 

Prijava dogodka oz. prireditve naj vsebuje:
1. naslov prireditve,
2. kratek opis prireditve,
3. navedbo nosilca oziroma organizatorja prireditve in 

telefonsko/GSM številko kontaktne osebe,
4. kraj prireditve,
5. čas (datum in ura) prireditve.

Predmet javnega razpisa je: 

A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A). 
B. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, 

povezanih z investicijo (v nadaljevanju namen B).
C. Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetni-

kov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in 
storitev (v nadaljevanju namen C)

D. Subvencioniranje najemnin v starem mestne jedru (v na-
daljevanju namen D)

Razpoložljiva sredstva:
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 130.000 EUR (po-
stavka 4770 – sredstva za spodbujanje podjetništva).

Namen A: 95.000 EUR
Namen B:  20.000 EUR
Namen C:   5.000 EUR
Namen D: 10.000 EUR
SKUPAJ: 130.000 EUR

Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na razpis le z eno vlo-
go za posamezni namen, in sicer za namen A z eno vlogo in 
za namen B z eno vlogo in ravno tako za namen C z eno vlo-
go oziroma namen D.  

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – 
fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na 

www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html 
ali obiščete zavetišče. 

Naslov: Zavetišče za male živali Brežice
Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice

Telefon: 07 496 11 56

Uradne ure za obiskovalce: delovniki od 9. – 13. ure
Sobota, nedelja, prazniki: po dogovoru z dežurnim veterinarjem

VELIKA DOLINA – Uspešno je zaključena investicija v ener-
getsko obnovo stavbe Osnovne šole Velika Dolina, katere 
večji del zajema izboljšano ogrevanje telovadnice. Tako 
bodo imeli v šolskem letu 2014/2015 učenke in učenci OŠ 
Velika Dolina zagotovljene boljše pogoje pouka, predvsem 
športne vzgoje. Vrednost energetske obnove šole znaša 
350.000 evrov, od tega je investitor, Občina Brežice, pri-
dobila 230.000 evrov evropskih sredstev. Prihranek ener-
gije bo znašal 146,60 Mh/W letno.

Dela obnove
Izvedena je bila energetska sanacija ovoja stavbe (zamenja-
va dela oken – pretežno na telovadnici, kjer je bilo energet-
sko potratno kopilit steklo zamenjano z energetsko učinko-
vitim stavbnim pohištvom, vsa zunanja vrata ter streha kot 
ovoj stavbe). Vzpostavljeni so pogoji za energetsko izbolj-
šavo regulacijskega sistema ogrevanja (hidravlično uravno-
teženje ogrevalnega sistema, vgradnja termostatskih venti-
lov), vgrajeno je tudi radiatorsko ogrevanje v telovadnici in 
priprava sanitarne tople vode s toplotno črpalko. 

Občina Brežice je projekt prijavila na razpis Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor v sklopu operacij iz naslova pred-
nostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb« razvoj-
ne prioritete »Trajnostna raba energije« OP razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva v občini Brežice (Uradni  list RS št. 29/14), Odloka o proračunu  Ob-
čine Brežice za leto 2014 (Uradni list št 101/13, 27/14) in priglasitvijo sheme državne pomoči št. M001-5880173-2014 
pri Ministrstvu za finance objavlja Občina Brežice

Javni razpis za pospeševanje razvoja 
podjetništva v občini Brežice za leto 2014.

Novost:

Pri razpisu za namen A imajo prednost t. i. start up podjetja. 
Sredstva za ta namen bodo razdeljena tako, da bodo upra-
vičene investicije »start up« podjetij sofinancirane z  dva-
krat višjim deležem kot ostale. Za »start up« podjetje se 
po tem razpisu smatrajo podjetja, ki so bila ustanovljeno po 
15.9.2011 oziroma niso starejša od treh let, računano od za-
dnjega dne za prijavo na razpis.

Prijave:

Rok za prijavo je do vključno 15.9.2014. 

Razpisna dokumentacija (pogoji in način kandidiranja 
za sredstva):

Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči-
ne Brežice www.brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvi-
gnejo v času uradnih ur na sedežu Občine Brežice. 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje 
Roman Matjašič, tel: 07 620 55 52. 

Uspešno zaključena energetska 
obnova OŠ Velika Dolina

VABILO NA RAZSTAVO
Občina Brežice ter Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
vas vljudno vabita na ogled razstave natečajnih elaboratov za

JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI 
NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE 

REŠITVE ZA REKONSTRUKCIJO IN DOGRADITEV 
OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA V CERKLJAH OB KRKI.

Razstava bo v atriju Upravna enota Brežice 
vsak delovni dan od 2. do 12. septembra 2014.

 

Vljudno vabljeni  

na otvoritveni dogodek novega Vrtca Mavrica Brežice, ki bo  

v petek, 29. avgusta 2014,  

s pričetkom ob 16. uri na parkirišču vrtca.  

Slavnostni govornik bo Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.  

            Silvija Jelen,         Ivan Molan,  
              ravnateljica                   župan 

Vljudno vabljeni na otvoritveni dogodek 
novega Vrtca Mavrica Brežice, ki bo 

v petek, 29. avgusta 2014,
s pričetkom ob 16. uri na parkirišču vrtca.

Slavnostni govornik bo Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.

 Silvija Jelen, Ivan Molan,
 ravnateljica župan
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JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE 
V PROGRAMU PRIREDITEV OB 

OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE SEVNICA

Poziv je namenjen kulturnim, športnim, turističnim in dru-
gim društvom ter podjetjem in organizacijam v občini Sev-
nica. Vabimo vas, da s svojimi prireditvami in dogodki obo-
gatite kulturno ter družabno dogajanje v času praznovanja 
občinskega praznika.

Osrednja slovesnost v počastitev občinskega praznika Obči-
ne Sevnica bo v petek, 28. novembra 2014, ob 17. uri v 
Športnem domu Sevnica, ostale prireditve pa se bodo od-
vijale po občini tekom meseca novembra.

Informacije o predvidenih prireditvah, ki so širšega javnega 
pomena in jih boste organizirali v novembru, bomo strnili 
v celovit program prireditev. Program bo javno objavljen v 
medijih in na spletni strani Občine Sevnica. 

Prosimo, da nam podatke o nazivu prireditve v času pra-
znovanja občinskega praznika, kraju in času dogajanja ter o 
organizatorju prireditve (naslov, telefonska številka kon-
taktne osebe) zaradi uskladitve koledarja posredujete pra-
vočasno, v pisni obliki na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 
19 a, 8290 Sevnica ali na elektronski naslov kabinet.zupa-
na@obcina-sevnica.si, najkasneje do 30. septembra 2014. 
Za dodatne informacije in pojasnila lahko pokličete v Kabi-
net župana na telefonsko številko 81 61 213.

 Občina Sevnica

Veliki namakalni sistem Blanca prinaša 
modernizacijo in stalnost pridelave 
Sadjarstvo Blanca je zaključilo izgradnjo velikega namakalnega sistema, ki za podjetje in v projekt 
vključene kmetije prinaša pomemben razvojni napredek. Letina v prihodnosti ne bo več toliko odvisna 
od vse bolj nepredvidljivih vremenskih razmer, saj bo tovrstna modernizacija zagotavljala kakovost in 
stalnost proizvodnje sadja in zelenjave, s tem pa prisotnost na trgu brez velikih nihanj. 

Projekt, za katerega je bil v 
tem mesecu uspešno opravljen 
tehnični pregled, zajema iz-
gradnjo enotnega namakalne-
ga sistema z odvzemom vode 
iz reke Save, ki bo zagotavljal 
vodo na območjih v skupni po-
vršini 81 ha. Poleg sadovnjakov 
Sadjarstva Blanca na Čanju (55 

ha) in na Otoku (13 ha) je v in-
vesticijo vključeno tudi bližnje 
Arško polje (13 ha), kjer ze-
mljo obdeluje enajst kmetov.
Kot pojasnjuje direktor Jože 
Ratajc, direktor Sadjarstva 
Blanca kot nosilca izvedbe 
projekta, gre za prvo fazo iz-
gradnje namakalnega sistema, 
v kateri je bil izveden dovod 
vode za namakanje do posa-
meznih sektorjev. To v praksi 
pomeni, da so bili v prvi fazi 
zgrajeni črpališče ob jezovni 
zgradbi HE Blanca, glavni ce-
vovodi namakalnega sistema 
za območja obeh nasadov in 
njivskih površin na Arškem po-
lju ter izgradnja dveh manjših 

vodnih zbiralnikov s prečrpali-
ščem za namakanje obravna-
vanih območij s celotno avto-
matiko delovanja. V drugi fazi, 
ki bo sledila v roku enega leta, 
bo izvedena še napeljava ka-
pljičnih cevi po nasadih ozi-
roma mikrorazpršilcev na Ar-
škem polju.

Ko bo investicija v celoti za-
ključena, bo omogočeno tur-
nusno, računalniško vodeno 
namakanje kar okrog 220.000 
sadnih dreves Sadjarstva Blan-
ca in zelenjave, ki jo bodo pri-
delovali kmetje na Arškem po-
lju. Oba sistema sta izjemno 
učinkovita in omogočata naj-
racionalnejšo rabo vode in 
energije. Kapljični sistem po-
leg namakanja omogoča tudi 
dodajanje rastlinskih hranil v 
majhnih odmerkih glede na iz-
kazano potrebo rastlin. Gre za 
tako imenovano »pametno na-
makanje«, kar pomeni, da bo 
preko merjenja vlage tal na 
različnih globinah in na osno-
vi potreb rastlin mogoče raču-
nalniško nadzirati in uravna-
vati količino potrebne vode in 
hranil, upoštevajoč določene 
faze v procesu vegetacije. 
Gradnjo projekta je uspe-
šno izvedlo na javnem razpi-
su izbrano podjetje Komuna-
la d.o.o. Sevnica, namakalna 
oprema pa je bila nabavlje-
na iz tujine. Da je bila gra-
dnja tehnično zelo zahtevna, 
pove že podatek, da cevovo-
di od črpališča pri hidroelek-
trarni do najvišje točke pre-
magujejo višinsko razliko kar 
110 metrov. Še posebno zah-

tevna je bila položitev cevo-
vodov do Arškega polja, saj je 
bilo pri tem potrebno prečkati 
reko Savo. Kot najprimernej-
ši način izvedbe za dosego ci-
lja je bil izbran sistem podvr-
tavanja. 

Nosilec in investitor projekt je 
podjetje Sadjarstvo Blanca, z 
namenom pomoči pri pridobi-
vanju dokumentacij in soglasij 
za izvedbo tega zelo obsežne-
ga projekta pa je kot partner k 
izvedbi pristopila tudi Občina 
Sevnica. Vrednost celotne in-
vesticije je znašala 1.300.000 
evrov, pri čemer je bilo Sadjar-
stvo Blanca uspešno na razpi-
su Agencije Republike Sloveni-
je za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, s čimer bo povr-
njenih 75 odstotkov investici-
je. V projektu nastopajo tudi 
razni stroški, ki so neobhodno 
potrebni za izvedbo projek-
ta, razpis jih pa za refunda-
cijo ne priznava; to so pred-
vsem stroški raznih služnosti 
in s tem povezanih soglasij, 
kot tudi razna projektna do-
kumentacija za prečkanje in-
frastrukturnih objektov. 

Predvidena vrednost druge 
faze projekta bo znašala še 
do 400.000 evrov, nosilci pa 

bodo posamezni lastniki ze-
mljišč. Tudi v tej fazi v Sadjar-
stvu Blanca računajo na sred-
stva države iz naslova podpor 
kmetijstvu. Po zaključku izgra-
dnje bo sledila postopna uved-
ba namakanja na celotnem ob-
močju.

Polaganje cevovodov do nasada Čanje

Črpališče ob jezovni zgrad-
bi HE Blanca

Polaganje cevovodov pod Savo s sistemom podvrtavanja

Sadjarstvo Blanca iz zraka

Srečno 
v šolsko leto!
Pred skorajšnjim pričetkom 
šolskega leta 2014/2015 se 
je, kot vsako leto, sestal Svet 
za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu. Na seji so 
se članom sveta poleg stro-
kovnih sodelavcev občine, 
ki skrbijo za področje ureja-
nja in vzdrževanja lokalnega 
cestnega omrežja, pridruži-
li tudi predstavniki osnovnih 
šol in sevniške policijske po-
staje. Razprava je bila name-
njena predvsem aktivnostim 
ob začetku novega šolskega 
leta. Zaradi gostejšega pro-
meta pred šolami in vrtci bo v 
tem času namreč potrebna še 
posebna previdnost vseh ude-
ležencev v prometu, k čemur 
z obveščanjem in ukrepi v so-
delovanju s pristojnimi insti-
tucijami pripomore tudi de-
lovanje sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu. 
Za varnost otrok na poti v in 
iz šole so v prvi vrsti odgo-
vorni starši. Kot pomoč pri 
spremljanju varnosti otrok 
na poti v in iz šole ob naj-
bolj frekventnih poteh bodo 
v dogovoru s šolami in polici-
jo oblikovane skupine prosto-
voljcev. V sklopu priprav na 
novo šolsko leto bodo, kjer je 
to potrebno, opravljena bar-
vanja talnih označb pred šo-
lami in obnovitve prometne 
signalizacije. 
Občina Sevnica ter Svet za 
preventivo in varnost v ce-
stnem prometu pozivata 
vse udeležence v prometu 
na dosledno spoštovanje 
cestno-prometnih predpi-
sov ter še posebno pozor-
nost ob pričetku novega 
šolskega leta.
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Kot je v uvodnem pozdra-
vu povedal direktor Zavoda 
RS za šolstvo (ZRSS) dr. Vin-
ko Logaj, je bil cilj konference 
»predstavitev nalog, pristojno-
sti in odgovornosti ravnatelja 
v perspektivi sistemskih spre-
memb; predstavitev strategi-
je Zavoda RS za šolstvo za so-
ustvarjanje šole prihodnosti; 
predstavitev vloge ravnatelja 
v podporo učiteljevemu pro-
fesionalnemu razvoju in dvi-
gu ravni znanja ter opolnomo-
čenje za vodenje z razvijanjem 
t. i. mehkih veščin«, konferenca 
pa naj bi postala tradicionalna. 
Udeležence je v uvodu nago-
voril tudi (odhajajoči) minister 
za šolstvo dr. Jernej Pikalo. Kot 
je dejal v odgovoru na nekoli-
ko provokativno zastavljen na-
slov konference, tudi sam izhaja 
iz pedagoških vrst, pedagoško 
vodenje pa je zanj resničnost, 
ne iluzija, v tej resničnosti pa je 
najpomembnejša gradnja od-
nosov med ravnateljem, sode-
lavci, starši in družbenim oko-
ljem. »Naloga ravnatelja je, da 
koordinira in poskuša uglasiti 
vse te strani, da čim bolje delu-
jejo. Kar nekaj je konceptualnih 
področij, o katerih naj bi razmi-
šljal vsak ravnatelj: eno je vode-
nje za učenje, drugo profesio-
nalni razvoj zaposlenih, tretje 
učno okolje, četrto dobro ure-
jena gradiva in dokumentaci-
ja, na koncu pa še preverjanje 
in ocenjevanje ne samo učen-

cev, ampak celotnega proce-
sa, da lahko naredimo povra-
tno zanko ter tisto, kar se iz te 
evalvacije naučimo, prenesemo 
naprej v pedagoški proces« je 
dejal. Po njegovih besedah bo 
potrebno v naslednjem letu 

oz. obdobju narediti razmislek 
o sistemskih rešitvah na podro-
čju vodenja in organiziranja jav-
nih šol. »V tem mandatu nismo 
šli toliko v smer sprememb or-
ganizacije, pač pa v smer vse-
binskih sprememb. Sedaj je čas, 
da v prihajajočem šolskem letu 
naredimo razpravo o področju 
vodenja in da se začnemo po-
govarjati o tem, katere spre-
membe vnesti v zakon o uči-
teljih, da bodo slednji ne samo 

dobili drugačno družbeno vlo-
go, ampak da bodo tudi sami 
sebe opogumili in razmišljali 
o fleksibilnejših oblikah šolske 
organizacije. To konferenco vi-
dim kot začetek tega procesa, 
da bomo na koncu lahko prišli 

do sistemskih zakonskih spre-
memb,« je zaključil.

Uvodnim pozdravom so sledi-
la plenarna predavanja. Gost iz 
Škotske Norman Emerson je v 
predavanju z naslovom »Ravna-
telj kot pedagoški vodja« pred-
stavil implementacijo sistem-
skih sprememb v škotske šole, 
od usposabljanja učiteljev do 
vloge ravnatelja v procesu uva-
janja sprememb. Logaj je govo-

ril o razvojnem delu Zavoda RS 
za šolstvo, dr. Stanka Preskar o 
nalogah, pristojnosti in odgo-
vornosti ravnateljev v luči sis-
temskih sprememb, dekan Pe-
dagoške fakultete v Ljubljani dr. 
Janez Krek pa o vzgojnem na-
črtu, vzgojnem ravnanju v šoli 
in o pravu. V popoldanskem 
delu je sledilo še šest delav-
nic z aktivno vlogo ravnateljev, 
konferenca pa se je zaključila z 
okroglo mizo, na podlagi kate-
re so oblikovali skupno sporoči-
lo za strokovno javnost in pred-
stavnike šolske oblasti.

Ravnatelj kot manager
Kot je za naš časopis povedala 
Preskarjeva, vodja novomeške 
območne enote ZRSS in vodja 
oddelka območnih enot zavoda, 
ki je na konferenci spregovorila o 
nalogah, pristojnosti in odgovor-
nosti ravnateljev v luči sistemskih 
sprememb, so konferenco kon-
cipirali na osnovi dejstva, da se 
delo ravnateljev v zadnjih letih, 
namesto da bi imeli vlogo pred-
vsem pedagoškega vodje (spre-
mljava pouka, delo z učitelji, 
skrb za njihov profesionalni ra-
zvoj, analize vpliva določenih do-

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:
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 brezplačno svetovanje.
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GRM NOVO MESTO - 
CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

izobražuje za poklice 

»OD   NJIVE   DO   MIZE«.
Predstavitev izobraževalnih programov  

na spletni strani: www.ksgrm.net.

Prijave: 030 362 111, info@krske-mazoretke.si
Mažoretni klub Baton, CKŽ 131 Krško, www.krske-mazoretke.si
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Ravnatelj namesto pedagoški vodja
prepogosto manager in pravnik
ČATEŽ OB SAVI – Ali zakonodaja omogoča ravnatelju učinkovito pedagoško vodenje? Na to vprašanje so po-
skušali odgovoriti organizatorji in udeleženci prve letne konference za ravnatelje vseh vzgojno-izobraževal-
nih zavodov z naslovom »Pedagoško vodenje – realnost ali iluzija«, ki jo je 20. avgusta v Termah Čatež pripra-
vil Zavod RS za šolstvo. Konference se je udeležilo prek 330 ravnateljev in predstavnikov strokovnih inštitucij 
s področja izobraževanja.

Še konferenca matematikov
V dveh dneh po konferenci ravnateljev je na Čatežu ob Savi po-
tekala še druga mednarodna konferenca o učenju in poučevanju 
matematike (KUPM 2014), ki jo je prav tako organiziral Zavod RS 
za šolstvo. 400 učiteljev matematike v osnovnih in srednjih šo-
lah, učiteljev razrednega pouka in strokovnjakov za izobraževa-
nje matematike je prisluhnilo predstavitvam novih in izvirnih pri-
stopov k učenju in poučevanju matematike po vsej vertikali in za 
vse izo braževalne programe. Na plenarnih predavanjih, delavni-
cah ter daljših in krajših predstavitvah je približno 110 avtorjev 
predstavilo skoraj 100 prispevkov. 

Prve ravnateljske konference sta se udeležila tudi resorni minister dr. Jernej Pikalo (levo) in direktor 
Zavoda RS za šolstvo (ZRSS) dr. Vinko Logaj (desno).

Le še nekaj dni nas loči do 1. sep-
tembra, ko se vse začne vrte-
ti okoli izobraževalnih institucij. 
In tokratni Posavski obzornik je 
znova v znamenju tega utripa, 
polnega pričakovanj in vesel-
ja ob novem začetku. Že na 
naslovnici vas pričaka članek „V 
Posavju letos več osnovnošolcev 
in manj srednješolcev“ z zanimi-
vimi statističnimi podatki, temi 
sledite tudi v članku o ener-
getskih sanacijah šol, v tokratni 
anketi beseda teče o obšolskih 
dejavnostih, intervju pa smo na-
redili z Rosano Jakšič, ravnatelji-
co Glasbene šole Laško-Radeče.

Tematske strani Znanje prinašajo 
v prvi meri učencem, staršem 
in starim staršem, ki sodelu-
jejo pri odločitvah o nabiran-
ju znanja svojih otrok, nabor 
zanimivih programov, v kat-
ere vas vabijo institucije: Grm 
Novo mesto-Center Biotehnike 
in turizma, Fakulteta za indust-
rijski inženiring, Center za 
izobraževanje in kulturo Trebnje, 
različni programi Ljudske univer-
ze, Gimnazija Brežice, Šolski cen-
ter Krško-Sevnica, Visoka šola 
Šolskega centra Šentjur, Fakulte-
ta za logistiko, Fakulteta za en-
ergetiko, Ekonomska in trgovs-

ka šola Brežice. V miru preberite, 
kam vas vabijo na informativne 
dneve ali kam se obrnete po 
več informacij o zanimivih pro-
gramih, ki jih ponujajo. Da je po-
nudba aktivnosti v našem okolju 
raznovrstna, dokazujejo tudi os-
tala podjetja in organizacije, ki 
vas vabijo, da poiščete kaj prim-
ernega zase: Svet energije, Ple-
sni klub Lukec, Mažoretni klub 
Baton, Nova Ljubljanska ban-
ka z mobilno aplikacijo, zava-
rovalnica Vzajemna, šola vožnje 
Posavc s tečajem varne vožnje 
za voznike začetnike in Glasbe-
ni studio Otto Lesjak. 

Vabi pa vas tudi nekaj dodatnega 
branja, v katerem se boste posta-
vili v kožo ravnateljev, prebrali o 
novih oddelkih strojnih tehnikov 
v Krškem, dobili dodatne infor-
macije o možnostih prepisov 
na druge šole ter spoznali, da 
fakultete v Posavju delujejo tudi 
mednarodno. Tokrat so malo več 
povedali na Fakulteti za energeti-
ko, ob drugi priložnosti se do tak-
nemo delovanj drugih fakultet s 
sedežem v Posavju. 

Prijetno branje in veliko modro-
sti pri vaših odločitvah! 
 Maruša Mavsar

Časopis za začetek šolskega leta

nadaljevanje na str. 14
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sežkov na znanje učencev), vse 
bolj prepleta z managerskim de-
lom. Temu pritrjujeta tudi dva iz-
med posavskih ravnateljev. »Če 
bi brali slovensko zakonodajo, 
bi morali biti v osnovi pedago-
ški vodje, glede na to, da se na 
šolsko zakonodajo lepijo vsi za-
koni z ostalih področij, pa imam 
občutek, da čedalje bolj postaja-
mo managerji in moramo skrbeti 
za ta del, za katerega v preteklo-
sti po mojem mnenju ravnate-
lji niso imeli toliko skrbi. Srednje 
šole smo recimo financirane po 
glavarini oz. na glavo dijaka, s či-
mer moramo preživeti celo šol-
sko leto,« pravi Uroš Škof, ki je 

na čelu Gimnazije Brežice zadnjih 
šest let. Podobno ugotavlja tudi 
ravnatelj OŠ XIV. divizije Senovo 
Vinko Hostar, ki ima z ravnate-
ljevanjem že 16 let izkušenj: »Vse 
bolj razmišljam, da smo ravnatelji 
vse prej kot pedagoški vodje, kaj-
ti zakonodaja in vse, kar je pove-
zano z njo, nas usmerja v to, da 
moramo delovati tako na prav-
nem, ekonomskem in mana-
gerskem področju, za pravo pe-
dagoško vodenje pa ponavadi 
zmanjka časa. Na srečo imamo 
v kolektivih odlične pedagoške 
delavce, ki se izobražujejo ter pri-
dobijo znanja in veščine, potreb-
ne za dobro in strokovno vzgojo 
otrok in mladine, na šolah pa te 

stvari samo še utrdimo in dolo-
čimo smer, v katero bo šola plu-
la. Mislim, da se da z dobrim so-
delovanjem med kolektivom in 
ravnateljem dobro voditi šolo, 
seveda pa bi si sam želel, da bi 
bil lahko več časa v pravem po-
menu pedagoški vodja.«

Ločitev vodenja?
Ali bi na podlagi tega velja-
lo razmisliti o ločitvi strokov-
nega in poslovnega vodenja 
šol po vzoru nekaterih zavo-
dov v zdravstvu? Škof in Hostar 
temu nista naklonjena. »Sem 
proti temu, ker je večina šol ta-
kšne velikosti, da lahko ravnatelj 
opravlja obe funkciji, po zako-
nodaji pa ima večina ravnate-
ljev pomočnika, ki jim poma-
gajo pri pedagoškem vodenju 
in organiziranju pouka, zato ne 
vidim te potrebe. Velike šole, ki 
imajo po tisoč ali celo več tisoč 
dijakov, pa so tako ali tako orga-

nizirane v šolske centre, ki ima-
jo direktorje, ki skrbijo izključno 
za ekonomsko, managersko vo-
denje šole, ravnatelji pa skrbijo 
za pedagoško vodenje,« pravi 
Škof. Da je zaenkrat šolo še mo-
žno voditi tako pedagoško kot 
managersko v eni osebi, meni 
tudi Hostar, ki za ločitev teh 
dveh funkcij ne vidi niti finanč-
nih možnosti: »Z entuziazmom 
in dobro voljo vseh, ki delamo 
v vzgoji in izobraževanju, pelje-
mo slovensko šolo v pravi smeri, 
bi si pa želel več pomoči struk-
tur iz lokalne skupnosti, se pra-
vi ustanovitelja, pa tudi s strani 
ministrstva, ki imajo ustrezne 
službe, da bi nam pomagali in 
svetovali na pravnih, ekonom-
skih in drugih področjih. Imamo 
pa tudi združenje ravnateljev, 
kjer deluje ravnateljski servis, 
kar je pravna pomoč, ki je prej 
nismo imeli.« Ravno k maksi-
malni strokovni pomoči ravna-

teljem so se, kot pravi Preskarje-
va, na podlagi nakazanih rešitev 
na konferenci zavezali na zavo-
du, saj ugotavljajo, da si ravna-
telji »želijo pedagoškega vode-
nja in da se tehtnica prevesi v 
to smer, da jim sistemske spre-
membe to omogočajo, hkrati 
pa jim zahteve predvsem mini-
strstva in različnih inšpektora-
tov tega ne dovoljujejo«. Naše 
šolstvo je po njenih besedah 
tehnološko na visoki ravni, ima-
mo zelo lepo opremljene šole in 
dobre kadrovske pogoje, treba 
pa je delati še na odnosih. 

Nič brez protokola
Opozorila pa je še na en pro-
blematičen vidik: »Vzgojne pri-
jeme smo spremenili v pravno 
delovanje, torej moraš imeti za 
vsako stvar protokol. Če nekaj 
ni predpisano, učitelji kot da ne 
upajo več delovati po neki zdra-
vi kmečki pameti. Ne gre za to, 

da ne bi znali, ampak se boji-
jo, ker vedo, da se bo na vsako 
stvar, ki bo narejena mimo pro-
tokola, nekdo pritožil. Rezultat 
je vedno tak, da so starši v pred-
nosti.« Kot ilustracijo navaja pri-
mer, ko se otrok spotakne in 
poškoduje pri športni vzgoji, za-
radi česar doma ne bo nihče ho-
dil na socialno službo, v šoli pa 
to lahko povzroči zaplete in ne-
všečnosti. »Pravni sistem delu-
je tako, da inšpektorat pogleda 
najprej proceduro, ne pa vsebi-
ne, ki prav nikogar več kaj dosti 
ne zanima,« opozarja. Kako toga 
pravila razrahljati in določiti, kaj 
je res nujno, pa ni tako prepro-
sto in bo terjalo precej časa in 
napora. Predvsem pa še vedno 
velja, poudarja Preskarjeva, da 
je tako doma kot v šoli največ, 
kar lahko dosežeš, vzgoja z zgle-
dom, ne le z besedami in mora-
liziranjem. 
 Peter Pavlovič

 Kar lahko opraviš zdaj,  
lahko kasneje pozabiš.
Naloži si mobilno aplikacijo  z generatorjem 
enkratnih gesel OTP in svoj NLB Klik ali mKlik 
uporabljaj na kateremkoli računalniku, tablici al 
pametnem telefonu z dostopom do interneta. 
Brez prenosa certifikata. 

 

www.klikin.si

V šolskem letu 2014/2015 vas vabimo k vpisu v:

OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE
8. in 9. razred;

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
Usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije:

maser/maserka, refleksoterapevt/refleksoterapevtka;

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST
Beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS);

Most do izobrazbe (UŽU-MI);
Moj korak (UŽU-MK);

Izzivi podeželja ( UŽU-IP);

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

francoščina;

TEČAJE KONVERZACIJE V TUJEM JEZIKU
Pogovori v angleščini;
Pogovori v nemščini;

TEČAJE SLOVENSKEGA JEZIKA
Začetna integracija priseljencev;

IZPITA IZ ZNANJA SLOVENŠČINE NA OSNOVNI RAVNI
Izpitni rok: 11. 11. 2014;

April 2015;

RAČUNALNIŠKE TEČAJE
Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (60 ur);

Word, urejevalnik besedil, osnovni in nadaljevalni;
Excell, elektronske preglednice, osnovni in nadaljevalni;

PowerPoint, predstavitve, osnovni in nadaljevalni;
Access, podatkovne zbirke, osnovni in nadaljevalni;

Izdelava spletnih strani;

ŠTUDIJSKE KROŽKE
Prehodimo pešpoti v naši okolici;

Družabne igre nekoč in danes;
Samooskrbni vrt;

Z nemščino po mestih Evrope;
Slovenija, tu živim in se učim;

Reciklaža starih oblačil in izdelava krpank;
Iz petindvajsetih črk gradimo knjižne hiše;

UNIVERZO ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Tečaji tujih jezikov (angleščina, nemščina);

Moj prvi stik z računalnikom;
Osvežimo in nadgradimo znanje računalništva;

Po stopinjah veličastnih umetnikov (umetnostna zgodovina);
Druženje s knjigo;

Tihožitja in portreti (likovni program);
Spoznajmo sebe in najdimo svojo pot;

Spoznajmo kraje v svoji okolici;
Pa zapojmo eno po slovensko;

Tečaj nordijske hoje;
Ročna dela;

Šivaj in uživaj;
Ustvarjajmo z zelišči;

VPISUJEMO TUDI V
Tečaje (dig. fotografija; desetprstno slepo tipkanje; 

krojenje in šivanje);
Likovne ustvarjalnice; 
Kuharske delavnice;

Skrb za zdravje;
Izdelovanje aranžmajev za različne priložnosti …

SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE
Nudimo vam brezplačno informiranje in svetovanje 

za izobraževanje odraslih in brezplačne postopke ugotavljanja 
in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja.

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

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

Programe sofinancirata Občina Krško 
in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

VABLJENI NA LJUDSKO UNIVERZO KRŠKO!

nadaljevanje s str. 13
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V Gimnaziji Brežice se dijaki izobražujejo po programih gimna-
zija in ekonomska gimnazija. Trenutno je na šoli 530 dijakov. 
Oba gimnazijska programa zagotavljata splošno izobrazbo, ki je 
osnova za študij na katerem koli študijskem programu pri nas 
in v tujini. Preteklo šolsko leto je bilo zelo uspešno, kar doka-
zuje rezultat splošne mature. Na šoli so ponosni na letošnjih 5 
zlatih maturantov. 

Po besedah ravnatelja šole Uroša Škofa si prizadevajo, da bi 
tradicijo dobre gimnazije nadaljevali in razvijali tudi v priho-
dnje. Tudi v tem šolskem letu nadaljujejo izvajanje gimnazij-
skega programa s športnimi vsebinami.

Ravnatelj Škof vidi poslanstvo šole v ustvarjanju stimulativnega 
delovnega okolja, v katerem vsak dijak razvija svoje sposobno-
sti in zaključi šolanje z uspešno opravljeno maturo. Učitelji spod-
bujajo posameznikovo ustvarjalnost in krepitev zavesti o lastni 
samopodobi, hkrati pa šola razvija občutek sobivanja z drugimi 
ljudmi. Ravnatelj vidi prednost gimnazije pred drugimi vzgojno-
-izobraževalnimi ustanovami v tem, da šola ustvarja okolje brez 
nasilja, ki temelji na spoštovanju tradicije in pozitivnih vrednot. 
Na šoli potekajo različne aktivnosti: medpredmetno povezova-
nje splošnoizobraževalnih in strokovnih predmetov, timsko po-
učevanje, aktivne oblike in metode dela, uporaba sodobnih teh-
nologij, projekt Učenje učenja, mednarodne izmenjave … 

Evropski center za talente v Budimpešti je uvrstil šolo na zemlje-
vid evropskih centrov za spodbujanje mladih kot edino šolo v 
Sloveniji. Šola že šesto leto sistematično uvaja vzgojno-izobra-
ževalno delo z nadarjenimi dijaki, razvija nove oblike in meto-
de dela z nadarjenimi za poglabljanje in širitev njihovega znanja 
znotraj pouka in v interesnih dejavnostih. Šola redno organizira 
sobotne šole in tabore za nadarjene, skrbi pa tudi za vsestran-
sko izobraževanje učiteljev.

V letošnjem katalogu interesnih dejavnosti dijakom ponujajo 
več kot 90 različnih vsebin, od krožkov in bralnih značk do pri-
prav na tekmovanja iz znanja na mnogih področjih, medpred-
metnih ekskurzij po Sloveniji in v tujino, pestrih športnih ak-
tivnosti do prostovoljnega dela. Šola je ponosna, da je članica 
Unescove mreže šol. Dijaki sodelujejo na organiziranih taborih 
in v drugih neposrednih oblikah sodelovanja v skupnem uče-
nju, raziskovanju, ustvarjanju in prijateljevanju. Pomembna cilja 
sta utrjevanje sodelovalnih odnosov 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, začrta-
nega v učnih načrtih in letnem načrtu šole, nadaljevali začete 
programe mednarodnega sodelovanja. Ohranjajo stike s šola-
mi v Franciji, Srbiji in Italiji. 

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

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

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
V šolskem letu 2014/15 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 
izvaja 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, 9. 9. 2014, ob 16. uri v ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

VPIS: 
torek, 16. 9. 2014, ob 16. uri na ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

INFORMACIJE: 07 49 06 400, 031 796 533

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

Zlati maturanti (z leve) Mirko Vintar, Ivana Krajnc in Leon Ja-
rabek z županom Molanom in ravnateljem Škofom (manjka-
ta Jan Bogovič in Katja Bevc)

„Manergy“ je ime projekta, ki 
je namenjen pomoči državam 
centralne Evrope pri izpolnje-
vanju zahtev Kjotskega pro-
tokola, strategije EU ter osta-
lih programskih dokumentov. 
Cilj mednarodnega projekta, 
v katerem poleg tukajšnje Fa-
kultete za energetiko sodelu-
jejo tudi razvojne institucije in 
energetske agencije iz Madžar-
ske, Nemčije, Poljske, italijan-
ske pokrajine Treviso in Avstrije 
je podpora odgovornemu izko-
riščanju okoljskih virov, pred-
vsem s promocijo trajnostnih 
pristopov k upravljanju okolju 
prijaznih virov energije. V pro-
jektu „GeoSee“, ta poteka v juž-
nem in vzhodnem delu Evrope, 
Fakulteta pomaga pri proučeva-
nju možnosti izrabe nizkotem-
peraturnih geotermalnih virov 
energije v kombinaciji z ostalimi 
obnovljivimi viri energije na ob-
močju Jugovzhodne Evrope in 
širše, tako s tehničnega, kot tudi 
z ekonomskega vidika. Partner-
ji prihajajo iz mednarodno uve-
ljavljenih institucij iz Slovenije, 
Italije, Romunija, Bolgarija, Ma-
džarske, Hrvaške, Srbije in Ma-
kedonije. Tudi mediteransko 
področje je center sodelovanja: 
Fakulteta za energetiko sodelu-
je v projektu PV-NET z Univerzo 
Cipra, Andaluzijskim tehnolo-
škim inštitutom (Španija), Uni-
verzo Aristotla iz Thessalonikov 
(Grčija), Regionalno energetsko 
in okoljsko agencijo iz Algarveja 
(Portugalska), Energetsko agen-
cijo Cipra in francosko Rhonal-
penergie-Environment. Nasle-
dnji projekt s kratkim imenom 
„PV-NET“ cilja na najboljše in 
cenovno ugodne uporabe fo-
tovoltaičnih tehnologij z upo-
rabo daljinskega pametnega 
neto merjenja električne ener-
gije. Podatki in izkušnje, pri-
dobljene iz projekta, se naj bi 
uporabile za izgradnjo tipičnih 

KRŠKO - Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško, ki deluje v 
okviru ŠC Krško-Sevnica, bodo v novem šolskem letu 2014/15 
prvič po skoraj 30 letih vpisali dva oddelka strojnih tehnikov. 

Zanimanje med osnovnošolci za to smer izobraževanja je bilo 
letos rekordno, zato je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport konec maja šoli izdalo soglasje k vpisu dodatnega oddelka, 
pojasnjuje ravnatelj SPSŠ Krško Jože Pavlovič. »Odločitev o pove-
čanju števila vpisnih mest za tehnične poklice nasploh je korak v 
pravo smer, ki bo pripomogel k izboljšanju kadrovske podhranje-
nosti na tem področju. Tudi v Posavju že danes primanjkuje kad-
rov s poklicnimi in tehničnimi znanji, v luči prihodnjih razvojnih 
projektov, ki se načrtujejo za izvedbo v naslednjem desetletju, pa 
bo povpraševanje po tovrstnem znanju samo še večje,« meni. Za 
SPSŠ Krško pomeni dodatni oddelek hkrati priznanje in odgovor-
nost za kvalitetno delo vnaprej. »To je potrditev, da smo v zadn-
jih letih delali dobro tudi na področju promocije tehničnih pokli-
cev, predvsem pa je in bo še naprej ključno dobro sodelovanje z 
gospodarstvom v smislu neprestanega prilagajanja izobraževal-
ne sfere potrebam gospodarstva,« še dodaja Pavlovič, zagotavlja 
pa tudi, da dijaki krške šole po končanem izobraževanju tako s 
področja strojništva kot tudi elektrotehnike in računalništva pra-
viloma nimajo težav z zaposlitvijo.
 P. P.

Po 30 letih v krški  šoli spet 
dva oddelka strojnih tehnikov

Fakulteta vpeta v mednarodno okolje
POSAVJE, EVROPA – Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru s sedežem v Krškem iz leta v leto krepi so-
delovanje z institucijami stare celine. Poleg izmenjav učiteljev in študentov, sodelovanja pri organizaciji in iz-
vedbi mednarodnih konferenc pa naj bi bila fakulteta zelo aktivna tudi na področju izvajanja mednarodnih 
projektov. Trenutno so vključeni v pet projektov raziskovalne narave, ki se izvajajo v sodelovanju s partnerji z 
različnih univerz, iz agencij, podjetij in organizacij s celotne Evrope. Opisi projektov v nadaljevanju bodo bliže 
tistim, ki ste ali delate v energetiki, a takšnih vas je v Posavju zelo veliko. 

shem porabe energije končnih 
uporabnikov, za razvoj optimal-
nih načinov neto merjenja z na-
menom izboljšanja razumeva-
nja vpliva lokalnih pogojev na 
profile proizvodnje in porabe 
energije.

Namen projekta z nazivom 
„MAGEF“, kjer partnerji Fakulte-
te prihajajo iz hrvaške Univerze 
in uveljavljenih podjetij, pa je 
„načrtovanje, izdelava in ekspe-
rimentalna verifikacija učinko-
vitejšega električnega pogon-
skega sistema s sinhronskim 
motorjem s trajnimi magneti 
za pogon električnega tramva-
ja in/ali manjše potniške ladje“, 
kot piše v opisu projekta. V teku 
pa je ta čas še en skupen pro-
jekt, in sicer „CO-Efficient“, kate-
rega namen, opišejo na Fakul-
teti, je spodbujanje inoviranja 
in uvajanja naprednih tehno-
logij za povečanje energetske 

učinkovitosti in rabe obnovlji-
vih virov v poslovnih in proi-
zvodnih procesih majhnih in 
srednje velikih podjetij.

Medtem Fakulteta znova odpi-
ra svoja vrata za nove radove-
dne študente, ki bodo mogoče 
sodelovali tudi pri omenjenih 
projektih. Drugi prijavni rok za 
vpis v dodiplomska študijska 
programa I. stopnje traja do 29. 
avgusta, tretji prijavni rok pa od 
1. do 5. oktobra 2014. Iz Fakul-
tete sporočajo, da je za drugi 

prijavni rok prostih še 28 vpi-
snih mest na univerzitetnem 
študijskem programu Energe-
tika ter 56 vpisnih mest na vi-
sokošolskem študijskem pro-
gramu Energetika. Tisti, ki bi 
si želeli študij nadaljevati na 
podiplomskem programu, pa 
tudi še niste zamudili prijavne-
ga roka, saj naj bi ta bil – za ma-
gistrski program Energetika ter 
doktorski program Energetika 
- od 17. septembra do 21. sep-
tembra.
 M. Mavsar

Obisk NEK v okviru sestanka projektnih partnerjev projekta Manergy

Prenos električne energije
Robert Rožman

naročila:
mob.: 040 634 783

format 198 x 260 mm,
166 strani, broširano
cena 20,00 ¤
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Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
Telefon: +386 (0)3 746-29-00, fax: +386 (0)3 746-29-20

Informacije: www.sc-s.si

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola 
vabi k vpisu v redni in izredni študij v višješolske študijske programe:

- UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 

- ŽIVILSTVO IN PREHRANA 

- NARAVOVARSTVO 

- GOSTINSTVO IN TURIZEM 

Z drugo prijavo za vpis se lahko prijavite od 1. do 5. septembra 2014 
na Višješolski prijavni službi.

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

k vpisu v programa poklicno tehniškega izobraževanja

• ekonomski tehnik 
• 

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

brezplačne rekreacije

Prijave 
sprejemamo v 
tajništvu vsak dan od 
8.00 do 14.00.
Vpis 
bo v septembru 2014.

bo v petek,
29. 8. 2014, ob 17.00. 
Druge informacije:  
telefon 07 499 25 50  
ali www.etrs.si.

Visokošolski strokovni študijski program
GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA 

Univerzitetni študijski program
LOGISTIKA SISTEMOV

PREDAVANJA in VAJE v ŽIVO tudi za študente 
visokošolskega strokovnega programa v KRŠKEM

Več informacij na: http://fl.um.si

sodobne vsebine z upoštevanjem trendov in 
potreb gospodarstva 

moderno študijsko okolje

ZAVARUJTE SVOJE JUNAKE

Ker lahko super ideje včasih spodletijo. 

www.vzajemna.si

V današnjem času veliko staršev ne more nezgodno zavarovati 
svojih otrok, zato smo se odločili za dobrodelno akcijo, v kateri 
bomo združili moči in skupaj z vami nezgodno zavarovali čim več 
otrok iz socialno ogroženih družin. Vi zavarujte svojega otroka, mi 
pa bomo za vsako sklenjeno nezgodno zavarovanje eno podarili. 
Vas pa bomo nagradili tudi z atraktivno riši-briši majico Vzajemko.

Vzajemna, d.v.z, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana. 
Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z. 

080 20 60

Majica
riši-briši

Darilo ob sklenitvi 
zavarovanja, na katero 
otroci rišejo in pišejo s 
kredo kot po tabli. 

ZASTOPSTVO 
KRŠKO
Bohoričeva 9
tel.: 07/488 05 80

POSLOVALNICA 
BREŽICE
Črnelčeva 3A
tel.: 07/496 39 80

POSLOVALNICA 
SEVNICA
Trg Svobode 12
tel.: 07/81 62 650 

Vzajemna_ZOT_oglas_128x119_(20-08-2014)-PE NM.indd   1 20.8.2014   12:04:18

Se želi vaš otrok prepisati na 
drugo šolo, pa ne veste, kako 
bi to storili? Najlajžja in najhit-
rejša pot je, da pokličete sveto-
valno delavko na šoli, kamor se 
želi vaš otrok prepisati, in po-
izveste, ali imajo prosto mes-
to. Če je vpis na želeno šolo 
mogoč, potem greste s sinom 
ali s hčerjo k svetovalni delav-
ki šole, ki jo trenutno obiskuje. 
Tam boste podpisali izpisnico, 
odšli v tajništvo po morebitne 
originalne dokumente (spri-
čevala, rojstni list ...), ki ste jih 

predložili pri vpisu, in nato od-
šli s temi dokumenti na želeno 
šolo. Pred tem morate doma 
napisati še formalno prošnjo 
za vpis v želeni letnik na šoli, v 
katero se želite prepisati. Če je 
otrok bival v dijaškem domu, je 
potrebno obvestiti vzgojitelja 
in podpisati izpisnico tudi v tej 
ustanovi. 

Pred prepisom na drugo šolo 
je priporočljiv pogovor z 
otrokom o razlogih za prepis, 
ki naj bodo čim bolj tehtni. Če 

gre za zamenjavo šole zaradi 
ocen, to ni rešitev. Povsod 
je treba pokazati določeno 
mero znanja, voljo ... Trud bo 
nagrajen, nedelo pač ne. 

In še to: terminsko ni določe-
no, do kdaj najkasneje se lahko 
prepišete, je pa najbolje to sto-
riti na začetku novega šolske-
ga leta, čeprav je prepis mogoč 
tudi sredi leta. No, pomembne 
so tudi ocene, ki morajo biti po-
zitivne. Uspešen začetek nove-
ga šolskega leta.  S. Radi 

Kako poteka prepis na drugo šolo?
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ZÜRICH, BREŽICE – Posavskima predstavnikoma na evrop-
skem prvenstvu v atletiki v Zürichu, metalcema kladiva 
Barbari Špiler in Primožu Kozmusu, se nastopa nista iz-
šla po načrtih. Medtem ko je Špilerjeva ostala brez finala 
na 16. mestu, Kozmusu ni uspelo osvojiti medalje, edine 
manjkajoče z velikih tekmovanj, in je končal na 6. mestu.

Potem ko je suvereno opravil s kvalifikacijami, saj je že v 
prvem metu izpolnil kvalifikacijsko normo (75 m) in se z izi-
dom 75,87 m uvrstil v finale, je Primož Kozmus tudi v finalu 
začel obetavno. V prvi seriji je vrgel 77,45 m, v drugi seriji 
še za centimeter popravil dosežek in bil po polovici tekmo-
vanja na 3. mestu, nato pa je nanizal tri neveljavne mete. 
Zmagal je Madžar Krisztian Pars (82,69 m), srebro je osvojil 
Poljak Pawel Fajdek (82,05 m), bron pa Rus Sergej Litvinov 
(79,35 m). Pred Kozmusom sta bila še Belorus Pavel Krivicki 
(78,50 m) in Poljak Szymon Ziolkowski (78,41m). »V prvi se-
riji sem se odločil za počasnejši met, po doseženi daljavi sem 
verjel, da lahko vržem čez 79 m in s tem dobim medaljo, Po-
tem sem skušal dodajati hitrost, vendar mi ob večjih hitrostih 
meti niso uspevali. Konkurenti so bili boljši, Pars si je z izje-
mnim metom zmago zaslužil. Vem, kje so bile napake in na 
teh bom delal  v prihodnje. Še vedno spadam med najboljše 
in cilj ostaja tekmovati na najvišji ravni do olimpijskih iger 
2016,« je po tekmovanju dejal Kozmus, ki je kljub vsemu iz-
enačil svojo najboljšo uvrstitev na evropskih prvenstvih, saj 
je do 6. mesta prišel že na EP v Göteborgu leta 2006.
Barbara Špiler je v kvalifikacijah, ki so potekale v dežju, 
dosegla rezultat 64,48 m, kar pa je bilo dovolj za 16. me-
sto. Kot je povedala, za slabši nastop (letos je že presegla 
69 m) ni bilo krivo vreme, ampak tehnične napake, dejala 
pa je tudi, da je s tem končala letošnjo tekmovalno sezono, 
razen za reprezentanco. P. P.

Kozmusu ni uspelo do medalje, 
Špilerjevi pa ne do finala

BRESTANICA/RIM – Član Ribi-
ške družine Brestanica - Krško 
Zdravko Bregar je bil član pe-
tčlanske slovenske veteranske 
reprezentance, ki se je med 2. 
in 9. avgustom udeležila eki-
pnega svetovnega prvenstva v 
ribolovu rib s plovcem, ki je 
potekalo na reki Tiberi v ita-
lijanskem Rimu. Slovenska re-
prezentanca je v tekmi s 14 
veteranskimi ekipami osvojila 
6. mesto, kar je najboljša slo-
venska uvrstitev do sedaj, če-
tudi so pogoji tekmovanja po-
tekali izven regularnih meja, 
predvsem zaradi nečistoč v reki Tiberi, je za naš časopis po-
vedal Bregar iz Radeč, ki je s 63 leti najstarejši tekmovalec 
v slovenski A ligi v ribolovu rib s plovcev, sicer pa je že 40 let 
član brestaniške ribiške družine, v kateri je tudi vodja tek-
movalne ekipe. Istočasno se je ribiškega svetovnega prven-
stva udeležila tudi slovenska invalidska reprezentanca, ki je 
tekmovala v konkurenci desetih ekip in osvojila 8. mesto. 
Udeležbo obeh reprezentance na prvenstvu so podprli tudi 
nekateri posavski podjetniki in podjetja.  B. M.

Ribiška reprezentanca šesta na SP

Radečan Zdravko Bregar

KRŠKO – V Rekreativnem kolesarskem društvu Krško so 17. 
avgusta organizirali 12. kolesarski maraton po deželi cvička. 
Medtem ko so starejši udeleženci prevozili 70 ali 40 km dolgo 
traso, so  za najmlajše pripravili t. i. čričkov maraton v raz-
dalji šest kilometrov. Skupno se je maratona udeležilo več kot 
400 kolesarjev, med njimi je bil najstarejši udeleženec Dani-
lo Pečnik iz Brežic, najstarejša kolesarka Olga Radakovič iz 

Krškega, zmagovalec velikega maratona pa je postal kolesar 
Jože Vesel, član Kolesarskega kluba Papež Podgorje iz Novega 
mesta. Udeležene rekreativne kolesarje, za katere je po za-
ključku maratona organizator pripravil družabno srečanje ob 
pogostitvi in žrebanje prek 100 nagrad, med katerimi je bila 
največja gorsko kolo, sta pred startom nagovorila tudi krški 
župan mag. Miran Stanko in predsednica sveta KS mesta Krš-
ko Jožica Mikulanc.  B. M., foto: Sven Mavsar

12-ič kolesarili po deželi cvička
  OHLADITE SE

V TERMAH PARADISO

Terme Paradiso, Marjan Cvetkovič s.p., Selska cesta 15b, SI - 8257 Dobova
+386 (0)7 45 22 988, paradiso@siol.net, www.paradiso.si

NOVOSTI           POLETJAtobogan Kamikaze    tobogan Multitrackpočasna reka

Želeni cilji so dosegljivi 
predvsem skozi delo z la-
stnim podmladkom, s po-
stopnim vključevanjem 
doma vzgojenih igralcev v 
člansko ekipo za tekmova-
nja na najvišjem nivoju ter 
vzgojo igralcev za potre-
be slovenskih rokometnih 
reprezentanc. Stabilizira-
ti želijo tudi delovanje klu-
ba v okviru danih možnosti 
ter izboljšati sodelovanje z 
Rokometno zvezo Sloveni-
je, ki je »precej pasivna«.

V mlajših selekcijah bo v le-
tošnji sezoni aktivnih več kot 
100 otrok v petih selekcijah. 
Cilj teh selekcij je uvrstitev 
v polfinalne skupine in izbolj-
šanje uvrstitev pretekle se-
zone. Mini rokomet deluje na 
treh osnovnih šolah v občini, 
in sicer v Sevnici, Boštanju in 
Šentjanžu, v letošnji sezoni 
pa si ga želijo razširiti še na 
šoli v Krmelju in Tržišču. Tre-
ninge na osnovnih šolah vodi-
jo trenerji RK Sevnica.

Razvoj rokometa v Sevnici 
se je začel leta 1958, ko se 
je peščica rokometnih zane-
senjakov zbrala na nekdanji 
»Gmajni«, na travnatem igri-
šču ob Savi, in začela z or-
ganiziranim rokometnim de-
lovanjem. V letu 1970 se je 
začel vzpon sevniškega roko-
meta z osvojenim 1. mestom 
v Zasavski ligi, ki je nato vo-
dil v republiško ligo. Leta 
1972 so sevniški rokometa-
ši nastopali v takratni 2. ju-
goslovanski ligi, kar je eden 
največjih uspehov kluba. V 

Sevniški rokometaši želijo 
ostati med osmerico najboljših
SEVNICA - Predstavniki Rokometnega kluba Sevnica so 22. avgusta na novinarski konferenci predstavili 
dosedanje delo v klubu in načrte. Njihov osrednji cilj je potrditev lanske uvrstitve članske ekipe na 6. 
mesto v prvi državni ligi oz. ostati med osmerico najboljših. 

sezoni 1976/1977 so iz jugo-
slovanske lige dokončno iz-
padli in nadaljevali tekmova-
nje v republiški ligi, kjer pa  
uspehov ni bilo in sevniška 
»rokometna barka« je v drugi 
polovici osemdesetih let sko-
raj potonila. Ponovna oživi-
tev kluba je nastopila po letu 
1990, ko je klub prevzel ime 
Lucia in nastopal v takratni 
3. slovenski ligi. Že v prvem 
letu delovanja so se mladi ro-
kometaši uvrstili v 2. sloven-
sko ligo in s tem se je začel 
ponovni vzpon rokometa v 
Sevnici. V sezoni 1994/1995 
so sevniški rokometaši prvič 
po dolgih letih zaigrali tudi 
v športni dvorani pri OŠ Sava 
Kladnika Sevnica, kjer tre-
nirajo in igrajo še danes. V 
sezoni 1996/1997 je roko-
metna javnost Sevničane že 
odpisala, a so se mladi fan-
tje potrudili in uspeli obdr-
žati prvoligaški status. Ekipa 

je ponovno zaigrala pod sta-
rim imenom RK Sevnica, a se 
kljub željam niso uspeli ob-
držati v prvi ligi. Po dveh le-
tih so se v sezoni 1999/2000 
ponovno uvrstili v 1. držav-
no ligo. Po ponovnem izpa-
du iz 1. lige se je ekipa moč-
no oslabila in vsako sezono 
je bilo manj uspehov. V se-
zoni 2006/2007 je ekipa pa-
dla v najnižjo slovensko ligo. 
Ponovni vzpon je sevniški ro-
komet doživel po obeležitvi 
50-letnice kluba, saj se je 
članska ekipa že sezono ka-
sneje vrnila v 1.B ligo. Dve 
sezoni kasneje pa se je sev-
niški klub pridružil najboljšim 
ekipam v Sloveniji z uvrstitvi-
jo v 1.A državno rokometno 
ligo, kjer želi tudi ostati.

Prvi preizkusi telesne kondi-
cije in psihične stabilnosti so 
potekali pretekli petek, ko 
se je v sevniški športni dvo-
rani odvijal že 43. rokome-
tni turnir v spomin na premi-
nule sevniške rokometaše. 
Na njem so rokometne moči  
merili RK Sevnica, RD Riko 
Ribnica in RK Sviš iz Ivančne 
Gorice. Slavili so rokometa-
ši Ribnice, ki so ubranili prvo 

mesto tudi na sobotnem Šil-
čevem turnirju, kjer so se že 
omenjenim ekipam v Sevnici 
pridružile še tri ekipe s tur-
nirja, ki se je istega dne odvi-
jal v Škofji Loki. Na Šilčevem 
memorialu je vseh šest roko-
metnih ekip odigralo tekme 
za končno razvrstitev. Sev-
niški rokometaši so upali, da 
bodo po petkovem 2. mestu 
uspeli osvojiti 1. mesto, a so 
na koncu pristali na 4. mestu.

Po obeh zaključenih tur-
nirjih v sevniškem rokome-
tnem klubu verjamejo, da 
bodo uspeli obdržati mesto 
v 1. A državni rokometni ligi. 
»Igralci so motivirani, pri-
pravljeni na začetek prven-
stva in na ohranitev 6. mesta 
iz pretekle sezone,« je de-
jal trener Iztok Godec. »Vi-
deli smo vrhunski nivo te-
kem, zelo izenačene tekme. 
Naša ekipa je pripravljena,« 
pa je ocenil potek dogodkov 
predsednik RK Sevnica Voj-
ko Švab. RK Sevnica bo že 
naslednjo soboto, 6. sep-
tembra, ob 19.30 v domači 
športni dvorani zaigral pro-
ti RK Maribor Branik. 
 Smilja Radi

Šilčevega memoriala so se udeležili tudi nekdanji sevniški rokometaši, t. i. zlata gene-
racija 70-ih; spredaj sedanja članska ekipa (foto: RK Sevnica).

BOŠTANJ -  23. avgusta se je na balinišču v Boštanju, ki je 
bilo urejeno v letošnjem letu, odvijal otvoritveni balinar-
ski turnir in balinarski memorial Bineta Hribarja (v spo-
min na pokojnega člana sevniškega balinarskega društva 
Hrast iz Trbovelj). 

Sodelovalo je osem ekip upokojencev iz Posavja in Zasavja. 
V vsaki ekipi so bili trije tekmovalci ter nekaj rezervnih ig-
ralcev. Po zaključenem balinarskem turnirju, ki je trajal dob-
re tri ure in ga niso zmotile dežne kaplje, je slavila ekipa DU 
Krško, drugo mesto je osvojila ekipa DU Sevnica, tretje pa 
ekipa DU Trbovlje. Na nehvaležnem četrtem mestu so prista-
li člani DU Zidani Most, na petem DU Senovo, na šestem DU 
Dol pri Hrastniku. Predzadnje, sedmo mesto so osvojili bali-
narji DU Hrastnik in zadnje, osmo mesto, balinarji iz Radeč.

Udeleženci in organizatorji (Društvo za šport in rekreacijo 
Partizan Boštanj, KS Boštanj DU Sevnica in sevniški balinar-
ski klub Hrast) so bili s potekom tekmovanja zadovoljni; ve-
seli so bili  številne udeležbe ter obiska žene pokojnega ba-
linarja Bineta Hribarja, ki se je turnirja udeležila s svojimi 
otroki in vnuki.  »Vsi so pohvalili prostor, opremo balinišča in 
kvaliteto štirih balinarskih stez, kar nam daje nov zagon,« je 
dejal po zaključenem turnirju predsednik  Društvo za šport 
in rekreacijo Partizan Boštanj Roman Novšak. 
 S. R., foto: L. M.

Balinarski turnir v Boštanju 

Na novem balinišču v Boštanju se je v soboto odvijal pr-
vi balinarski turnir in balinarski memorial.

Šport v Posavju
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Mednarodni olimpijski komi-
te je odločitev o organizaci-
ji mladinskih olimpijskih iger 
(MOI) sprejel z namenom, da 
ponudi mladim športnikom 
možnost, da se večkrat med 
sabo primerjajo in postopo-

ma rastejo na poti do ka-
snejših vrhunskih dosežkov. 
Tokratne igre, ki se tako kot 
»prave« odvijajo vsaka štiri 
leta, namenjene pa so špor-
tnikom od 14. do 18. leta 
starosti, so druge po vrsti.

Med 47 slovenskimi športni-
ki so na igrah sodelovali tudi 
štirje mladi Posavci v para-
dnih posavskih športih, atle-
tiki in rokometu. Mlada roko-
metaša, Sevničan Blaž Janc 
in Krčan Urh Kastelic, sicer 
člana celjskega rokometnega 
kolektiva, sta nosila igro re-
prezentance, ki je tudi final-
no tekmo zaključila zmagovi-
to. Urh je v težko dobljenem 

polfinalu proti selekciji Nor-
veške obranil kar 20 strelov 
na svoja vrata, v finalu pro-
ti Egiptu še enajst, Blaž pa 
je kot drugi strelec reprezen-
tance na turnirju v zaključnih 
bojih zabil dvakrat po osem 

zadetkov. Urh je ob zaključ-
ku tekmovalnega dela pove-
dal: »Organizacija iger je na 
nivoju OI v Londonu, domači-
ni so prijazni in se trudijo na 
vso moč. Šele sedaj, po kon-
čanem tekmovanju, nas čaka 
raziskovanje mesta in zauži-
tje Kitajske.«
   
Razveselil je tudi nežnej-
ši del posavske odprave na 
Kitajskem. Brežiški atletinji 
Leda Krošelj in Lara Omer-
zu sta se z lahkoto prebi-
li skozi kvalifikacijsko sito. 
Leda je pod budnim očesom 
trenerja Timoteja Kostrev-
ca v skoku s palico preskoči-
la letvico na višini 3,90 m, s 

čimer je zaostala le za zla-
to Švicarko Angelico Moser 
( 4,36 m) in srebrno Venezu-
elko Robeilys Peinado (4,10 
m). Leda sicer ni bila favo-
ritinja za kolajno, a je pred 
20.000 gledalci dosegla viši-
no na ravni svojih trenutnih 
sposobnosti: »Prvotni cilj na 
igrah je bila uvrstitev med 
prvih osem, vsaj na glas pa 
nisem razmišljala o kolajni. 
Lep občutek je tekmovati 
pred toliko gledalci, z osvo-
jeno medaljo sem napada-
la svoj osebni rekord, ki mi 
ostaja poglavitni cilj na na-
slednjih tekmah.«

Skok v višino pa ni prinesel 
popolnega zadovoljstva Lari, 
ki je ciljala na višine nad 180 
cm, kjer se tudi nahaja ob-
močje njenega osebnega re-
korda. V predtekmovanju je 
nastopila zanesljivo in uspe-

šno, finale pa se ni izšlo po 
načrtih. Z osvojenim 7. me-
stom si je vseeno pridobila 
prepotrebne izkušnje za na-
daljnje izzive, ki jo še goto-
vo čakajo v uspešnem atlet-
skem življenju.

Kakšen pomen so dali tem 
igram v MOK in na Kitajskem, 
je razvidno iz tega, da sta 
bila glavna govorca na otvo-
ritveni slovesnosti pred pol-
nim stadionom tudi predse-
dnik MOK Thomas Bach in 
kitajski predsednik Xi Jin-
ping. Na igrah je sodelova-
lo kar 18.000 prostovoljcev. 
MOI so za mlade športnike ob 
tekmovalnem tudi neprecen-
ljivo družabno doživetje. Z 
njimi stopajo večjih korakov 
na svoji športni poti in z ude-
ležbo postajajo del olimpij-
skega gibanja.
 Luka Šebek 

 koncert:

PETEK, 11. 11. 2011, OD 13.00 DALJE

PETEK, 21.9.

DJ PARTY
rola: Thom Yorke

mT VELIKI KAMENmT rAKA

sobota, 8.2.12, 

sreda, 12.9.12, 

sobota, 22.9.12, 

petek, 28.9.12, 

sobota, 29.9.12 , 

sreda, 12.9.12, 

ob 10.00

otvoritev MT Senovo

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

ob 10.00 

Sobotno varstvo otrok

ob 19.00

Stand up - Tin Vodopivec 
in prijatelji

ob 21.00

Metal koncert

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Zlata rokometaša in bronasta atletinja
PNANJING, POSAVJE – Kar trije izmed štirih posavskih udeležencev mladinskih olimpijskih iger v kitaj-
skem mestu Nanjing se domov vračajo z medaljo: rokometaša Blaž Janc in Urh Kastelic z zlato, skakalka 
s palico Leda Krošelj pa z bronasto. Le skakalki v višino Lari Omerzu naskok na medaljo ni uspel in je 
osvojila še vedno visoko 7. mesto.

Zlata rokometna reprezentanca s Posavcema Urhom Kas-
telicem in Blažem Jancem

Leda Krošelj (desno) na zmagovalnem odru s Švicarko Mo-
serjevo in Venezuelko Peinado

ligaški semafor

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati – Krško : Dob 3:1 
(Jurečič, Urbanč, Drnovšek), 
Šmartno : Krško 3:3 (Jurečič, 
Blažinčič, Dvorančič), Krško : 
Triglav 1:0 (Dvorančič) 
Lestvica – 1. Aluminij 9, 3. 
Krško 7

MLADINCI/KADETI 1. SNL
SKL – Domžale : Krško 3:1 
(Kneževič), Krško : Gorica 
2:1 (Kovačič, Kerin), Celje : 
Krško 2:0, Krško : Izola 4:0 
Kerin 3, Kovačič); Lestvica 

SKL - 1. Aluminij 15, 9. Kr-
ško 6
SML – Domžale : Krško 5:0, 
Krško : Gorica 4:1 (Držić, Ku-
har 3), Celje : Krško 4:2 (Dr-
žić 2), Krško : Izola 3:2 (Žer-
jav, Kuhar 2); Lestvica SML 
– 1. Interblock 15, 11. Krško 6
Skupna lestvica : 1. Aluminij 
27, 11. Krško 12

STAREJŠI DEČKI 1. SNL - 
VZHOD
Rezultat – Dravograd : Kr-
ško 1:0
Lestvica - 1. Rudar Velenje 6, 
12. Krško 0

KRŠKO – Igrišče z umetno travo v sklopu športnega parka 
Stadiona Matije Gubca je bilo 26. avgusta prizorišče prire-
ditve »Dan dekliškega nogometa«. V prijetnem športnem 
ambientu se je na zabavnih igrah zbralo približno trideset 
mladih, nogometa željnih deklet.

Projekt je bil pripravljen v sodelovanju domače Nogomet-
ne šole NK Krško, Ženskega nogometnega kluba iz Novega 
mesta in krovne slovenske nogometne organizacije. V pr-
vem delu nogometnega dneva so na igrišču potekale zabav-
ne igre in poligončki z nogometno vsebino, dekleta so lahko 
osvojila tudi nagrade, vsaka udeleženka pa je prejela spo-
minsko majico.
Nogometna zveza Slovenije izvaja projekt pod naslovom 
»Rada igram nogomet«, kjer gre za vsedržavno akcijo spod-
bujanja deklet k nogometni igri. Po izvedenem zabavnem 
delu je bila na stadionu Matije Gubca odigrana še medna-
rodna nogometna tekma med selekcijama deklet do 19. leta 
starosti med reprezentancama Slovenije in Hrvaške. Na tri-
bunah se je ob udeleženkah akcije zbralo 150 gledalcev, ki 
so prišli iz radovednosti pogledat, kakšen nogomet igrajo 
dekleta na tej ravni. Videli so borben nogomet z lepim šte-
vilom tehničnih vložkov, ki jih dekletom lahko zavidajo tudi 
člani domačega nogometnega kluba. V izenačeni predstavi 
je odločil gol po napaki slovenske obrambne vrste v pričet-
ku srečanja. Slovenke so na pripravah v Tuheljskih toplicah, 
kjer pilijo formo za bližnja kvalifikacijska srečanja. 
 L. Šebek

Nogometni dan za dekleta
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Najsodobnejše storitve SiOL na optičnem omrežju so sedaj na voljo tudi v vaši občini. Z veseljem vas obveščamo o pričetku priključevanja 
»sivih lis« na odprtem širokopasovnem omrežju (OŠO) na območju občin Mokronog-Trebelno, Mirna peč, Trebnje, Mirna, Šentrupert, 
Žužemberk in Sevnica.  

Za polno mero nepozabnih doživetij, začinjenega humorja ter odkrivanje novih znanj, napetih športnih trenutkov ali zadnjih modnih trendov 
vam ni treba odpotovati v daljne dežele. Najboljša zabava za vso družino je sedaj na voljo kar v udobju vašega doma. V visoki ločljivosti in ob 
najboljših vsebinah. Sodobno optično odprto širokopasovno omrežje vam omogoča dostop do storitev, kot so internet SiOL s hitrostmi 
do 50 Mb/s, napredna SiOL TV ter sodobna telefonija SiOL. 

Z internetom SiOL boste s svetom povezani hitro, zanesljivo in varno. Z visokimi hitrostmi, ki jih nudi optično omrežje, boste lahko internet 
hkrati uporabljali vsi člani družine, poleg tega pa še spremljali HD-vsebine ter prenašali glasbo in filme.  

SiOL TV ves čas ponuja novosti. Tako lahko s SiOL TV spremljate več kot 195 izbranih TV-programov, od tega več kot 40 v HD-ločljivosti (med 
njimi tudi dokumentarni History HD, popotniški Travel Channel HD, modni Fashion TV HD, glasbeni iConcerts HD in znanja poln Discovery HD), 
HBO, BBC Knowledge, vsebine za odrasle za vse svoje skrite strasti, programe Balkan in sinhronizirane otroške programe za nepozabno zabavo 
najmlajših ter tudi vse pomembnejše nacionalne in regionalne televizijske in radijske programe. Poleg tega lahko poslušate več kot 70.000 
radijskih postaj in si ogledate številne filme, risanke ali druge vsebine, ki so na voljo v več videotekah, do katerih dostopate s pritiskom na gumb 
svojega daljinca. Izbrane programe si lahko ogledate tudi do 3 dni nazaj, lahko pa zamujeno oddajo ali film tudi posnamete. Če vam je družinski 
član spet zasedel TV, si lahko svoj najljubši film, oddajo ali izbrano nogometno tekmo UEFA Lige prvakov v živo ogledate tudi na računalniku, 
tablici ali mobitelu s storitvijo TViN. Tako boste vedno in povsod na tekočem. Na TV-zaslonu lahko pregledujete fotografije ali posnetke s svojega 
računalnika, se zabavate z igranjem igric, na voljo pa so vam tudi aktualne informacije, vremenska napoved in športni rezultati. SiOL TV vam 
omogoča, da si izberete paket programov, ki vam najbolj ustreza, in z vrsto dodatnih vsebin in možnosti uporabe prilagodite gledanje televizije 
svojemu načinu življenja.

Naročnikom SiOL je na voljo strokovna pomoč 24 ur na dan, sodelujete pa lahko tudi v Programu zvestobe Telekoma Slovenije. Vse informacije 
o aktualni ponudbi storitev SiOL na optičnem odprtem širokopasovnem omrežju in možnosti priklopa na vašem naslovu so vam na voljo v 
Telekomovem centru Novo mesto na Novem trgu 9 ali na brezplačni telefonski številki 080 8000. Pripravili bomo najboljšo ponudbo za vas.

STORITVE SiOL NA OPTIČNEM OMREŽJU
SEDAJ TUDI PRI VAS DOMA
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SEZONSKA ODPRODAJA AKCIJSKA PRODAJA - MEGA CENA - MEGA POPUST VEDNO NA 
ZALOGI

MEGADOM KRŠKO CESTA KRŠKIH ŽRTEV 135F, 8270 KRŠKO, tel.: 07 48 81 203                  ODPRTO: pon.-pet. 7:00-19:00, sob. 7:00-13:00                  www.megadom.si

MEgAdOM jE VAŠA TRgOVInA z gRAdbEnIM MATERIAlOM, METAluRgIjO, InŠTAlACIjAMI In KOpAlnICAMI, OROdjEM, VIjAKI In OKOVjEM, bARVAMI 
In lAKI, bElO TEHnIKO In MAlIMI gOSpOdInjSKIMI ApARATI, zAbAVnO ElEKTROnIKO, pOHIŠTVOM (lOgO lES In VSE zA dOM In VRT.

Akcija velja do 30. 9. 2014 oz. do razprodaje zalog. Popusti se obračunajo na blagajni. Akcije se ne seštevajo. Cene so v EUR z DDV. Slike so simbolične. Pridružujemo si pravico do spremembe programa in cen. Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.

VRTNA GARNITURA 
BAHAMAS

-40 %

VRTNI TRAKTORJI
IN KOSILNICE

PREMAZI ZA LES
-20 %

ŽARI IN GORILCI -15 %

-30 %

STREŠNIKI GOLOB
cementno siv - nebarvan - visoko 
kvaliteten beton

Cena za komplet 180 m2

strešniki in slemenjaki

Dostavljeno in razloženo pri vas.

1.09700€

BIdON
fLOMASTRI
MEGA
CENA 999€

27100 €

+
KVADRAT TKK 90 v=185
polistirensko steklo, beli profili (130900)

TUŠ KAdTUŠ KABINA

16836 €

TRIN 90/O
liti sanitarni akril (107379) 

15006 €

CENE VSEBUJEJO 22 % DDV. 
MOŽNOST NAKUPA POSAMIČNO ALI V KOMPLETU.

SKUPAJ  31842 €

OKNO
Domix

AVX 700

24524€
31440€

MEGA
POPUST 22 %LAMINAT 

EGGER
razširjen asortiman,
7 mm, razred 31

696€/m2

995€/m2

- 30 %
MEGA
CENA

MEGA
POPUST 25 %

NOTRANJA 
ZIdNA BARVA
Opti color 25 kg, Demit

3399€

2549€

ZAMRZOVALNA 
OMARA
BEKO
energijski razred A+, 
no frost, dim. 150 x 60 x 60 cm,
5 let garancije

-100 €
MEGA

POPUST

VSE ZA
OGREVANJE

PEČI, KAMINI,
dRVA, PELETI, BRIKETI, 

TRSKE ZA POdŽIG

ELEKTROMATERIAL Lendava d.d.
Kolodvorska 8, SI-9220 Lendava- EU

www.luxem-lighting.com

Made in P.R.C.

Uvoznik za Hvatsku:
ELEKTROMATERIAL d.o.o. Zagreb 
Stonska 1, 10020 Zagreb, p.p. 56

ELEKTRO
PROGRAM
IN SVETILA

DO
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Kam v Posavju?
Četrtek, 28. 8.

• ob 18.00 v stari galeri-
ji gradu Sevnica: Sevniško 
grajsko poletje - odprtje 
likovne razstave Petre Poz-
derec »Pol srca«

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave »Made in 
Us« fotografa Uroša Abra-
ma v sodelovanju z Urošem 
Weinbergerjem, Markom 
Požlepom, Luko Uršičem 
in Miho Štrukljem

• ob 19.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem: recital »Srč-
ni privezi«, sodelujejo Ana 
Rostohar, Melita Osojnik, 
Robert Pirc in Peter Urek

• ob 21.30 na grajskem dvo-
rišču Posavskega muzeja 
Brežice: koncert skupine 
Mams

Petek, 29. 8.

• ob 16.00 na igrišču Vrtca 
Mavrica Brežice: otvoritev 
novega vrtca

• ob 17.00 pri Francu Špo-
larju v vinski gorici Apnenik 
na Ravniku pri Šentruper-
tu: postavitev društvene-
ga klopotca Društva vino-
gradnikov Šentjanž

• ob 20.00 v atriju gradu 
Rajhenburg v Brestanici (v 
primeru dežja v veliki dvo-
rani gradu): koncert Prifar-
skih muzikantov

• ob 21.00 v parku pri Mla-
dinskem centru Brežice: 
akustični koncert The Whi-
skeys (Zoran Mišić in Juraj 
Jurlina)

Sobota, 30. 8. 

• od 8.00 do 11.00 v Sevni-
ci: Posavska špajza - Živa-
hen dan na tržnici Sevnica, 
ob 9.30: otvoritev tržnice

• od 9.00 do 12.00 na kopa-
lišču pri severnem mostu v 
Kostanjevici na Krki: plava-
nje okoli otoka

• od 10.00 in 18.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestani-
ci: seminar za pozavno

• ob 11.00 v veliki dvora-
ni Term Čatež: 10. sreča-
nje upokojencev pokraji-
ne Posavje

• ob 18.00 v MC Brežice: 
dan odprtih vrat in ogled 
nove dvorane Thai boxing 
kluba Brežice

• ob 18.00 na bazenu Bre-
stanica: igre brez meja, ob 
21.00: koncert skupine Ei-
ghtbomb

• ob 19.00 v atriju gradu Sev-
nica: Sevniško grajsko pole-
tje - koncert vokalnih sku-
pin Triola in Vilinke z gosti 
»Melodije poletja in ljube-
zni«

Nedelja, 31. 8.

• ob 10.00 pri Športnem 
domu Sevnica: tradicio-
nalni 23. kolesarski skok 
na Lisco

• od 10.00 in 18.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestani-
ci: seminar za pozavno

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: predavanje ezote-
rične mojstrice, kabalistke 
in učiteljice holistične me-
dicine Avigail Mor iz Izrae-
la, vstop prost

Ponedeljek, 1. 9.

• ob 15.00 v učilnici RK Sev-
nica: izpit iz prve pomoči

Sreda, 3. 9.

• ob 19.00 v Knjižnici Sev-
nica: odprtje razstave del 
Društva Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Sevnica

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
Radogost večer, gostja: sli-
karka in keramičarka Tatja-
na Potokar iz Dolenjih Sko-
pic

Četrtek, 4. 9.

• ob 18.00 v dvorani v parku 
Krško: razstava ročnih del 
»Prepletanje niti«, razsta-
vljajo: KD Libna in Ročno-
delska skupina KD Leskovec 
pri Krškem

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje raz-
stave »100 let v dobro de-
diščine«, avtor: ZVKDS OE 
Novo mesto

Sobota, 6. 9.

• od 9.00 do 13.00 v parku 
pri MC Brežice: mini festi-
val družine in Unika tržnica

• od 10.00 do 18.00 na Se-
nušah: delavnica »Ohrani-
mo les« iz cikla »Zaščitimo 
predmete – ohranimo spo-
mine«, na kateri se boste 
lahko spoznali z restavri-
ranjem lesenega pohištva; 
prispevek 10 €/dan (tudi še 
7. 9.)

• ob 11.00 pri smučarski 
koči na Planini nad Podbo-
čjem: tradicionalno spo-
minsko srečanje Planina 
– spomin in opomin 1942 – 
1991 – 2014, slavnostni go-
vornik: režiser in drama-
turg Matjaž Berger

• ob 11.30 in 14.00 v Svetu 
energije v Vrbini: sobotne 
delavnice – verižni ekspe-
riment v izvedbi osnovno-
šolcev iz OŠ Boštanj 

• ob 16.00 v parku pri MC 

Brežice: Feria (francosko-
-španski mednarodni dan) 
s skupino Trobsi

• ob 19.00 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 3. 
Anin glasbeni večer – Duet 
DoubleTej (Timotej Siter – 
glas, kitara in Matej Horze-
lenberg – glas, kitara)

• ob 19.30 v športni dvorani 
Sevnica: članska rokome-
tna tekma med RK Sevnica 
in RK Maribor Branik

Nedelja, 7. 9.

• ob 14.00 pred gasilskim 
domom v Boštanju: gasil-
ska parada in proslava ob 
90-letnici PGD Boštanj, ob 
16.00: vrtna veselica z an-
samblom Modrijani

Ponedeljek, 8. 9.

• od 13.00 do 16.30 v MC 
Krško: izobraževalni podje-
tniški teden »Preboj v pod-
jetništvo« - Česar nas niso 
naučili v šolah

• ob 19.30 v MC Krško: film-
ski večer FKK – Sling blade 
(1996)

Torek, 9. 9.

• od 13.00 do 16.30 v MC Kr-
ško: izobraževalni podjetni-
ški teden »Preboj v podje-
tništvo« - Trženje

Sreda, 10. 9.

• od 13.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: izobraževalni podjetni-
ški teden »Preboj v podje-
tništvo« - Start-up

Četrtek, 11. 9.

• od 13.00 do 17.00 v v pod-
jetju INO Brežice v Krški 
vasi: izobraževalni podje-
tniški teden »Preboj v pod-
jetništvo« - Inovativnost

*Prireditve ob prazniku obči-
ne Radeče so objavljene na 
str. 6.

V poplavi informacij smo največkrat slepi ali zasle-
pljeni za tiste podatke in procese, ki so za nas dol-
goročno gledano najpomembnejši. Nebodigatreba 
zanimivosti ali mini-afere nam polnijo čas, name-
sto da bi poskušali trezno razmišljati o vsem, kar s 
svojimi dejanji povzročamo bodisi v naši okolici, 
bodisi na drugem koncu sveta.

Navidezna malenkost, kot naj bi bila pomota in iz-
pustitev stavka o prepovedi setve gensko spreme-
njenih rastlin v Sloveniji iz predloga Programa 
za razvoj podeželja 2014-2020, ki je bil že poslan v 
Bruselj, ni od muh. Napake se resda dogajajo pov-
sod in predvidevajmo, da je v letošnjem poletju do 
nje res prišlo, a vprašanje, kdaj bi se ta izpust po-
membnega stavka odkril, če ne bi dr. Martina Ba-
vec, bivša direktorica Direktorata za kmetijstvo, ki 
je znana tudi kot začetnica vzpostavljanja organi-
ziranega sistema ekološke pridelave v naši državi, 
z odprtim pismom Bratuškovi in medijem sprožila 
alarm in zahtevala odgovor, zakaj so to, v prejšnjih 
dokumentih vsebovano prepoved, v zadnji verziji 
izpustili. 

Ta napaka naj bi bila odpravljena ter usklajena 
septembra v Bruslju, so pomirili z ministrstva, in 
naša država menda ostaja med tistimi v EU, ki si že-
lijo omejitve uporabe gensko spremenjenih semen v 
Uniji, a takšni alarmi se mi zdijo vedno dobrodošli. 
Ne zato, da takoj začnemo preplah o moči proizva-
jalcev in lobijev gensko spremenjenih semen, kot so 
Monsanto, Syngenta, Bayer in drugi, temveč najprej 
v tem, da nas ponovno spomnijo na našo izredno 
razpršeno pozornost. Medtem ko energijo usmerja-
mo v prerivanja med posameznimi ego-izmi, si nek-
do bolj ali manj tiho prilašča našo podtalnico, nekdo 
drug v zameno za onesnaževanje našega zraka ku-
puje emisijske kupone, tretji pa bi v naši okolici se-
jal gensko spremenjena semena, ki jih veter z najve-
čjo lahkoto odnese na naše vrtove in njive. 

Resničnega razumevanja o tem, da smo mi odgo-
vorni za to, kakšen svet bomo zapustili svojim otro-
kom in drugim živim bitjem, še ni zaznati. Kljub 
daljši splošni življenjski dobi smo pač naučeni ži-
veti na kratek rok, s kratkim spominom in, oprosti-
te, bolj kratko pametjo. Naše ugodje nam je očitno 
še preveč dragoceno, da bi manj sebično mislili na 
danes, kaj šele na jutri.

Avtohtona ter stara tradicionalna semena, avtoh-
tone rastlinske in živalske vrste. To ni le del neke 
patriotske promocije ali pot proti napredku, to je 
nekaj, za kar se je vredno boriti. Pomembne so se-
menske knjižnice, pomembna t. i. štafeta semen, 
pomembna nacionalna semenarna. Seveda, stare 
sorte, ki so jih sejale naše babice, nimajo enako ve-
likega hektarskega donosa kot nove in tudi precej 
bolj omejene so na določen del leta, a z razlogom so 
uspevale in preživele na naših tleh. Kot povsod sta 
tudi pri odločanju za semena potrebna zmernost in 
soobstoj obojega, tradicije in napredka. Biotehnolo-
gi Monsanta, največjega proizvajalca GSO, oblju-
bljajo svetu gensko spremenjena semena, ki bodo 
preživela celo najhujšo sušo, in, priznajmo si, ne 
vemo, v kaj bo naše otroke čas nekoč privedel - ka-
kšen bo zrak, ali bo kaj vode, kakšna bodo tla. A do-
kler še imamo možnost, da skrbimo za svoje vire in 
da vzgajamo rastlinske kulture, ki preživijo v na-
ših razmerah, se oklenimo te možnosti kot zlata! In 
ob tem še lepo in javno prosimo vse tiste, ki vsako-
dnevno spremljajo spremembe na področju naše 
kmetijske politike, da naj tudi oni mislijo na svoje 
in naše otroke. 

Semena, 
semena

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

komedija

PRIFARSKI 
MUZIKANTI

KONCERT
petek, 29. 8., ob 20. uri
ATRIJ GRADU RAJHENBURG 

(velika dvorana gradu v primeru dežja)

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

KOSTANJEVICA NA KRKI - Galerija Božidar Jakac je v zadnji 
del razstavne sezone vstopila z odprtjem slikarske razstave 
Ljubljančanke Milene Gregorčič z naslovom »Linije in trans-
parence« v Lamutovem likovnem salonu. Gregorčičeva, sicer 
avtorica znamenite kostanjeviške šelmarije na poštnih znam-
kah, se predstavlja s serijo slikarskih del, katerih nosilec je 
transparenten material – folija, poglaviten akcent pa raz-

stavi daje, kot je poudaril njen kustos Goran Milovanović, 
15 metrov dolga risba na foliji, »ki v prostoru perspektivično 
vzvalovi v globino proti horizontu«. Avtorica po njegovih 
besedah v teksturi, svetlobi, sencah in barvi senzibilno iz-
pisuje življenjsko zgodbo. »Vsaka brazda, poteza čopiča ali 
presev svetlobe skozi barvne plasti so reducirane snovi za 
prenašanje sporočila o življenju, o biti,« je o razstavi za-
pisal Milovanović. Posebnost razstave je tudi, da ni postavlje-
na klasično ob steni ampak globlje v prostoru, s čimer pride 
bolj do izraza njena »prosojnost«. Razstava, katere otvo-
ritve so se udeležili številni obiskovalci, zlasti avtoričini pri-
jatelji in znanci iz Ljubljane, je na ogled do 21. septembra.
 P. P.

Razstava Linije in transparence

Milena Gregorčič in Goran Milovanović v razstavnem pro-
storu ob 15-metrski risbi na foliji

KRŠKO - Big band Krško, kulturno društvo v javnem interesu, 
septembra vabi k sodelovanju v zasedbi mladinski big band, 
ki ga bodo sestavili iz mladih glasbenikov, osnovnošolcev in 
srednješolcev, ki obiskujejo posavske glasbene šole in pihal-
ne orkestre. Vabljene glasbenice in glasbeniki, ki ste osvoji-
li znanje treh razredov glasbene šole, na instrumentih kla-
vir, kitara, bas, boben, trobenta, pozavna in saksofon. Vaja 
orkestra bo potekala redno vsak torek od 18.00 do 19.30 v 
MC Krško. Vabljeni vsi, ki vas zanima igranje zabavne glas-
be. Na repertoarju bodo pop, rock, latino in swing skladbe, 
ki jih bo mladinski big band kmalu predstavil tudi posavske-
mu občinstvu. Vabljeni že prvi torek v septembru, podrob-
ne informacije na 031-733-818.

Vabijo v mladinski big band
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Zaradi slabega vremena se je prenova marsikje zavlekla, a glav-
nina del se bo v roku enega meseca v večini občin zaključila. Pro-
jekt Posavska špajza, ocenjen na 1.688.529,24 evrov in sofinanci-
ran s sredstvi Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, pri čemer je bilo razmerje med sredstvi Občin in razvoj-
nimi sredstvi Evropske unije približno 30 % : 70 %, je v vsaki po-
savski občini zajel različne investicije in dela.  

Tržnica v Sevnici
V občini Sevnica se bodo posvetili organizirani promociji in tr-
ženjskim aktivnostim v zvezi z lokalno pridelano hrano in ostali-
mi lokalnimi izdelki ter povečevanju turistične privlačnosti pod-
ročja občine. Zato so se odločili za nakup 8 stojnic za izvajanje 
neposredne prodaje za t. i. kmečko tržnico, sofinanciranje je za-
jelo tudi opremo za promocijske namene, nakup dveh hladilnih 
vitrin za vino in dveh hladilnih vitrin za suhomesnate izdelke. 
Tudi lokalni ponudniki in različna društva bodo lahko uporabl-

jali nov alu šotor pagoda, dimenzij 5 m x 5 m, mobilni montažni 
šotor dimenzije 15 m x 40 m, mobilni prireditveni oder 120 m2, 
mobilni projektor in 155 prenosljivih stolov. Vzpostavitev tržnič-
ne prodaje in promocije sevniškega turističnega območja bo za-
jela tudi nakup 13 mobilnih hladilnih vitrin za vino in nakup vit-
rin za ostale izdelke. Projekt je zajel tudi prenovo kleti trškega 
dvorca v Sevnici, kjer so bila izvedena gradbeno-obrtniška dela, 
strojne in elektroinštalacije, temeljiti posegi pa so poleti spreme-
nili tudi prezentacijski in promocijski prostor za društva in lokal-
ne ponudnike na gradu Sevnica. 

Kmečka tržnica v središču Sevnice (pri Novi ljubljanski banki) se 
bo tudi uradno odprla v soboto, 30. avgusta, prodaja pa bo po-
tekala vsako sredo in soboto, med 8. in 12. uro (od januarja do 
decembra), na že postavljenih stojnicah. Lastnik kmečke tržni-
ce je Občina Sevnica, organizator in upravljavec pa bo Zavod za 
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Glavni 
trg 19, 8290 Sevnica (07 81 61 070).

Tržnica v Krškem
Krška tržnica se to 
poletje spreminja z 
naraščajočo hitrost-
jo. Do konca del bo 
izvedena sanacija 
terase oziroma rav-
ne strehe objekta, 
ki je v deževju vid-
no zatekala, preure-
jena bo vertikalna 
komunikacija, nad-
krili bodo teraso, naredili manjšo preureditev zunanjih površin za 
potrebe komunikacije. Sledila bo odstranitev obstoječega stop-
nišča iz armiranega betona, obnova in vzdrževanje obstoječega 
dvigala, izdelava mednivojskega podesta s klančino in stopnica-
mi, poteka odstranjevanje ravne strehe in izdelava nove, sanaci-
ja obstoječih ograj, predvidena pa je tudi izvedba nove ograje, 
montaža fasadnih elementov – steklenih in delno panelnih, iz-
delava in montaža kovinskih pregradnih sten med posamezni-
mi boksi. Nova sanirana streha bo ponudila površino v obsegu 
880 m2, ki bo v naslednjih letih omogočila tudi postavitev pa-
nelov za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov.

Dela so trenutno še v teku, zato boste o odprtju tržnice in in-
formacijah o možnostih nakupa in prodaje pravočasno obveš-
čeni iz medijev.

Tržnica v Brežicah
Brežiška tržnica je prva zaživela že 5. julija. Objekt je doživel nekaj 
sprememb, med najpomembnejše posege oz. preureditve sodi 

samonosilna transparentna lesena fasada v kombinaciji s fasadni-
mi ploščami, prenovljene so sanitarije, znotraj projekta bo izvede-
na prilagoditev dostopov za invalide. Za kupce in ponudnike pa 
je gotovo najbolj pomembno, da je bil urejen tržni prostor in da 
so tri vrste betonskih miz nadomestile nove stojnice, dve vrsti be-
tonskih miz, ki so ostale, pa so sanirali. Potrebno je bilo preplastiti 
tla celotnega objekta in okolice, poskrbeti za nove strojne in elek-
tro inštalacije, izolacijo za strešno kritino, za prijetnejše počutje so 
znotraj projekta uredili tudi razsvetljavo skupnih prostorov in poti, 
projekt pa zajema tudi ureditev stopnišč in opornih zidov, zeleni-
ce, urbane opreme, dovoz do skladišča ter ureditev zunanjega od-
prtega razstavišča za potrebe tržnice. 

Ponudniki se lahko za vprašanja glede prodaje na brežiški tržni-
ci že obrnejo na Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., in sicer 
na Miho Pšeničnika (07 620 92 55).

Tržnica v Bistrici ob Sotli
Tudi v Bistrici ob 
Sotli te dni hitijo z 
zaključnimi deli na 
stavbi, ki ji doma-
čini pravijo Čepi-
nova štala. Projekt 
Posavska špajza je 
med drugim zajel 
čiščenje objekta, 
manjša rušitvena 
dela v notranjos-
ti in zunanjosti ob-
jekta, drenažo ob objektu, elektro in strojne instalacije, različna 
betonska dela v objektu, kot so ometi in estrihi, sledila pa bo še 
obnova  strehe, fasade, vgraditev stavbnega pohištva, namesti-
tev opreme v objektu ter ureditev ponudnikom in kupcem pri-
jazne okolice objekta.

Vsi zainteresirani ponudniki se lahko za vse informacije obrnejo 
direktno na sedež Občine Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 
3256 Bistrica ob Sotli, kjer jim bodo radi odgovorili na vprašanja.

Tržnica v Kostanjevici na Krki
Tudi prostori na 
Kambičevem trgu 
5 doživljajo pre-
obrazbo. Skozi 
projekt Posavska 
špajza že poteka 
adaptacija prosto-
rov, urejene bodo 
sanitarije, zamen-
jali bodo vrata in 
okna in nabavili 
nekaj hladilnikov za pokvarljivo blago. Prostor, ki bo s svojo po-
nudbo lahko razveseljeval tako domačine kot turiste, bo kmalu 
dočakal tudi uradno odprtje.

Tisti, ki si želijo več informacij o možnostih prodaje v prenovlje-
nih prostorih ali nakupa, se lahko obrnejo na Anito Krajnc z Ob-
čine Kostanjevica na Krki (08 20 50 619).

Tržnica v Radečah
Tržnica v Radečah, katere zunanji in nadkriti del bo zajemal 250 
kvadratnih metrov, bo sicer vzpostavljena zadnja v vrsti posav-
skih tržnic, predvidoma leta 2015, a bogata ponudba okoliških 
kmetov obeta, da bo objekt zaživel s polnimi pljuči, ko bo do-
končan. Za več informacij o gradnji in prenovi se lahko zainte-
resirani že obrnejo na Občino Radeče. 

Aktivnosti za današnje in bodoče 
kupce ter ponudnike

Poleti pa se ni gradilo le z betonom. Gradile so se tudi vezi med 
ljudmi, ki bodo s časom še pridobivale na pomenu in prerasle 
infrastrukturo. Osveščanje v sklopu projekta Posavska špajza je 
namreč potekalo tako za ponudnike, ki bi jim dobro obratovan-
je tržnic prineslo možnost ohranitve ali celo povečanja števila 
delovnih mest, kot za tiste, ki se bomo na tržnicah z vsemi čutili 
seznanjali z izdelki in predvsem s pestrimi in visoko kakovostni-
mi živili, primernimi letnemu času.  

Kot smo že pisali, so v sklopu Posavske špajze na posavskih šolah 
in vrtcih potekale tudi delavnice za mlade z imenom „Dan lo-
kalne in sezonske hrane“. Po zaključenih dnevih, polnih dobre 
volje, je Zavod Knof so. p., ki je vodil animacijski del projekta, na-
nizal simpatične ugotovitve in predloge osnovnošolcev, posebej 
zanimive pa so bile tudi idejne zasnove stojnic, ki bi po mnen-
ju mladih pritegnile na tržnice mlajšo generacijo. O njih si boste 
lahko več prebrali v brošuri o projektu.

Otroci so s starši prišli tudi na tematske dneve, ki so na posamez-
ni posavski tržnici potekali v sklopu t. i. Živahnega tedna Posavske 
špajze. Po raznovrstnem dogajanju z domiselnimi aktivnostmi, kot 
so bili „stojnica za poštenjake“, „zelemenjava“ ter animacija so se od-
vile tudi delavnice za ponudnike, ki bi lahko prodajali na obnovljen-
ih posavskih tržnicah. Potrdili so, da jim manjka povezanosti in da 
je to področje, na katerem si želijo še več vsebin, in izrazili željo, da 
bi imeli tudi vsi upravljavci tržnic čim večji posluh za lokalno pro-
dajo. Razmislek o prednostih in dolgoročnem pomenu lokalne 
pridelave se krepi in potrebuje čim več podpore, zato je pod 
naslovom „Pametno je kupovati lokalno“ potekalo tudi preda-
vanje za predstavnike javnih institucij.

Vsi tisti, ki vas je tema obnove tržnic pritegnila in vam je 
razmišljanje o lokalni samooskrbi in povezovanju na to temo 
blizu, boste lahko več o projektu Posavska špajza izvedeli tudi iz 
predstavitveno-izobraževalnega filma o projektu, ki ga priprav-
lja Produkcija Fos Jožeta Jagriča, prav tako se boste lahko zaba-
vali s poučno računalniško flash igrico, oboje bo dosegljivo na 
spletnih straneh občin. Z informacijami pa boste bralke in bralci 
na tekočem tudi naprej, tako v obliki digitalnih kot tiskanih infor-
macij: danes in jutri bo na primer na domove po Posavju prišla 
tudi brošura o projektu, kjer boste lahko prebrali dodatne za-
nimivosti o poteku in poslanstvu projekta, nadaljnje informaci-
je o tem, kako bodo tržnice dejansko zaživele, kakšni bodo ob-
ratovalni časi, kdo vse bo na tržnicah prodajal in podobno, o 
katerih ste nas že spraševali, pa boste izvedeli v vašem regijskem 
časopisu v naslednjih mesecih. Prijetno branje!

Tržnice so ljudje
Infrastruktura je le ogrodje, ki ga morajo napolniti ljudje, da 
zaživi. Tržnice so priložnost in s skupnimi močmi se lahko na 
tem ogrodju res ustvarijo takšni pogoji, ki bodo sprejemljivi za 
ponudnike in hkrati dobrodošli za potrošnike. In potem se bo 
odgovor na vprašanje: „Kje neki najdem kvalitetno ponudbo, 
opravim dober nakup in hkrati vračam vložek nazaj v domače 
okolje?“ lahko znova glasil, „ Ja, na naši lokalni tržnici, tam dobiš, 
kar ti srce poželi. Pa še prijatelje, za katere si že dolgo nisi vzel 
časa, ponovno srečaš.“ 
 Maruša Mavsar

 Projekt Posavska špajza se zaključuje

Tržnice bodo lahko 
znova zaživele

POSAVJE - Mineva poletje, v katerem so brneli gradbeni stroji zaradi obnove posavskih tržnic in vzpostavljanja novih mest za trženje lokalnih izdelkov. 
Mnogi ste bili mnenja, da je bil za obnovo tržnic že skrajni čas – nekatere so bile že dodobra dotrajane in dokaj neprivlačne na pogled. Prva je preno-
vljeno podobo dobila brežiška tržnica, ki že od 5. julija pozdravlja nove ponudnike in kupce, v Sevnici pa bo uradno odprtje ta teden, v soboto, 30. av-
gusta, ob 9.30. Večji del projekta Posavska špajza, ki je v letu 2012 idejno povezal vseh šest posavskih občin v želji, da bi tržnice kmalu znova zaživele, 
se s prehodom v jesen končuje.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-

2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.«
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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).

moja poroka

Slavko Petrič in Anita Pavlovič, oba iz Krškega, s si-
nom Jakobom, 26. julij 2014, Dvorana v parku v Krš-
kem (Foto: Foto Molan Brežice)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Maja Frigelj, Sela pri 

Dobovi – dečka,
• Veronika Tkavc, Vrhje – 

deklico,
• Petra Rožman, Mihalovec 

– deklico,
• Sanja Frigelj, Loče – 

dečka,
• Andreja Županić, Senovo 

– deklico,
• Jožica Podgoršek, Pišece 

– deklico,
• Martina Mavrič, Križ – 

deklico,
• Barbara Godler, Pečice – 

dečka,
• Aleksandra Ivanšek, 

Trebež – dečka,
• Julijana Omerzu, Mrčna 

sela – deklico,
• Nika Šarlah, Bistrica ob 

Sotli – deklico,
• Katarina Dejak, Cerklje 

ob Krki – deklico,
• Lucija Senica, Leskovec 

pri Krškem – dečka,
• Anita Lupšina, Trebež – 

dečka,
• Zvonka Grilc, Podgorje pri 

Pišecah – deklico,
• Brankica Tršelič, Gorenje 

Skopice – deklico,
• Manuela Peterkovič, 

Gorica – deklico,
• Andreja Radetič, 

Slogonsko – deklico,
• Laura Omrzel, Krško – 

dečka,
• Barbara Bizjak, Dobrava 

pod Rako – dečka,
• Andreja Bevc, Veniše – 

deklico,

rojstva

poroke

• Denis Ogorelc iz 
Globokega in Maša 
Jazbinšek iz Radeč,

• Miroslav Požar iz 
Mihalovca in Saša Jakoš iz 
Rogaške Slatine, 

• Martin Drečnik z Gorenje 
Pirošice in Amedeja Ličen 
iz Vogrskega,

• Gregor Krese iz Bitnje 
vasi in Lidija Lubšina iz 
Krškega,

• Damjan Starič iz 
Šentruperta in Anja 
Bunderšek iz Svinjskega,

• Marijan Krištofić iz 
Sevnice in Tjaša Hojnik iz 
Krškega, 

• Primož Skledar iz Škofje 
Loke in Darja Gramec iz 
Globočic,

• Marko Ogorevc iz Sevnice 
in Tina Kulovec iz Vavte 
vasi,

• Anton Rangus in Patricija 
Slovenec, oba iz Gorenjih 
Skopic.

ČESTITAMO!

• Maša Bizjan, Pišece – 
deklico,

• Renata Vrisk, Dolenji 
Boštanj – dečka,

• Lidija Lorber, Mrzlava vas 
– dečka,

• Maja Cirnski, Slogonsko – 
dečka,

• Petra Makovec, Trška Gora 
– dečka,

• Renata Radej, Dolenji 
Leskovec – dečka,

• Antigona Muzaqi, Pleterje 
– dečka.

ČESTITAMO!

PEČICE - V krogu svojih najdražjih, predsednika tamkajšnje kra-
jevne skupnosti in domačink - članic Rdečega križa je začetku ju-
lija na domačiji Planinčevih 101. rojstni dan praznovala Amalija 
Grmšek iz Pečic. V spremstvu domačih je prišla iz hiše drobna 

postava, vidno presenečena ob pogledu na pričujočo skupinico 
obiskovalcev. Njeno veselje ob poklonu cvetja in voščilu je bilo 
nepopisno. Skupnemu fotografiranju je sledilo prijetno družen-
je, slavljenka je veselo nazdravila, kramljala in opazovala prija-
teljsko druščino. »Tako lepo skrbijo zame, hvala, kako sem ve-
sela,« je dejala ob slovesu prisrčna Malka.  T. U.

HOTEMEŽ - Marija Makuc s Hotemeža pri Radečah je pra-
znovala 90. življenjski jubilej. Po lepi navadi smo ji šli vo-
ščit v imenu občank in občanov Radeč skupaj z županjo Ra-
faelo Pintarič, predsednikom Rdečega križa Radeče Miho 
Kunejem in predsednikom Društva upokojencev Radeče 
Jožetom Petauerjem. 

V neposredni bližini Prevzgojnega doma Radeče že 58 let živi 
Marija oz. Mici, kakor jo kličejo domačini. K njej so radi zaha-
jali Radečani, saj je ob sobotah ob tamkajšnjem bazenu pro-
dajala kruh, sveže pečene žemljice, pijačo in druge dobrote. 
Marija, dekliško Papež, se je rodila na Potovem Vrhu pri Novem 
mestu kot tretja od dvanajstih otrok. Osnovno šolo je obiskova-
la v Novem mestu. Nekaj let je bila zaposlena v novomeški bol-
nišnici kot telefonistka v recepciji. Z življenjskim sopotnikom 
Matijo se je zaradi njegove službene premestitve preselila v Ra-
deče na VPD, kjer je on nadaljeval z delom paznika, ona pa je 
postajala vse bolj priljubljena med gojenci, hotemeško 'mulari-
jo' itd. Od takratnega VPD sta v najem dobila hiško ob bazenu, 
zraven pa še nekaj zemlje za obdelavo. Marija je občasno šla 
pomagat na VPD, sicer pa ni imela veliko časa, saj je bilo doma 
dovolj drugega dela. Skrbela je za okolico njunega doma, vrt, 
njive in živali, ki so ji še danes v posebno veselje. Bil je čas, ko 
je naenkrat redila kar 13 prašičev. Kasneje sta si z možem ku-
pila vinograd na Dolenjskem, kamor sta rada zahajala in pride-
lovala dobro vino. Sedaj Marija že 22 let živi sama, vendar ji ni 
dolgčas. K njej radi prihajajo številni Radečani, saj jih je kar ne-
kaj kot otroke imela v varstvu, posebej pa je hvaležna, da ima 
v bližini dobre sosede Zahrastnikove, ki ji pomagajo pri zahtev-
nejših delih in na nek način bdijo nad njo. 
Prijetno je bilo pokramljati z Mici z bazena, ki se dobro drži, 
kljub temu, da ji tegobe lajša kar nekaj zdravil, a kot pravi, se 
ne da. »Če bi jamrala in poležavala, bi me že zdavnaj pobra-
lo, tako pa si vsak dan še skuham, se uredim, nahranim kokoši 
in zajce, grem na vrt, kdaj tudi sama nakosim travo za zajce, 
česar pa ne zmorem, namesto mene naredijo Rok, Bojan, Rezi 
...« Za njen rojstni dan so ji pripravili veselje tudi njeni neča-
ki in nečakinje, saj svojih otrok ni imela, ter najbližji. Za do-
bro voljo so ji zaigrali člani ansambla Dori, čestitat pa ji je pri-
šel tudi poslanec v DZ Matjaž Han. Vlado Marot

Pri slavljenki Micki z bazena

Prisotni smo ji voščili v imenu občank in občanov Radeč.

101. rojstni dan mame Malke

Slavljenka med domačimi in obiskovalci

Zgodbi treh generacij začnemo slediti 
na pragu druge svetovne vojne, ko 
pisateljev ded, visok politični funkcionar, 
čez noč postane sovražnik ljudstva in s 
tem žrtev Stalinove paranoične čistke, 
ki ne prizanese niti njegovi družini – 
žena pristane v taborišču, hčerki pa 
v sirotišnici. Mlajša od njiju se v času 

hladne vojne zaljubi v tujca, njuna ljubezen pa, zaradi očetovega 
nesodelovanja s KGB-jem, ostane neuslišana dolgih šest let. 
Sledimo tudi poti avtorja, ki se po padcu komunizma znajde 
v Moskvi, da bi pobegnil pred starši, hkrati pa ju ravno tu spet 
najde.

STALINOVI OTROCI
angleški avtor Owen Matthews
Zala 2013

Vabljeni k branju!

USEDLINE
slovenski avtor Tone Peršak
Cankarjeva založba 2013

Usedline so razvojni roman, v katerem 
avtor s pomočjo spominov in zbledelih 
podob tipaje išče ničto točko lastne 
identitete - ta pot je neizogibna, če naj 
se zares dokoplje o vednosti tega, kdo v 
resnici je. Najbolj presunljiv je začetek 
romana, v katerem se tepeta zavračanje 

resnice o lastnem otroštvu in hkratno hlepenje po njej. Avtor 
pripoveduje o sebi kot o nezakonskem otroku revne poljske 
delavke, ki se z materjo nenehno seli iz ene razdrapane bajte 
v drugo, je nenehno zasmehovan in večkrat lačen kot sit. Ob 
osrednji zgodbi avtor pripoveduje tudi zgodbo nekega časa in 
okolja, ki vse bolj izginjata iz slovenske literarne zavesti, četudi 
še nista bila deležna zares vseobsežne literarne obravnave.

IZGUBLJENA BESEDA
turška avtorica Oya Baydar
Sanje 2013

Izgubljena beseda je psihološko-
filozofski roman, ki govori o nasilju do 
drugega in tudi tem, ki vlada v odnosu 
med Kurdi in turško državo. Je epopeja 
o iskanju svobode in biti, pa naj bosta to 
svoboda in bit naroda ali posameznika. V 
pripovedi se soočamo z eksistencialnimi 

vprašanji o tem, kdo smo, kdaj smo lahko srečni, ali lahko 
obstanemo kot izobčenci ali pa moramo nujno živeti kot del 
skupnosti. Kaj moramo storiti, da presežemo nasilje, kaj lahko 
kot  posamezniki storimo za mir. Je roman o moči in nemoči 
govorice ter o spoznanju, ki ga more roditi šele bolečina.

BREŽICE - Napis na vhodu župnijske cerkve sv. Lovrenca je že 
sam naznanjal čudovito slovesnost. Naš rojak Ivan Plazar je 
pred 50 leti prav v tej cerkvi pel novo mašo, sedaj pa že 45 
let deluje kot dušni pastir Slovencev v Kanadi. Njegov zlati 
jubilej smo obhajali s slovesnostjo svete maše, ki jo je z ne-
pozabno pridigo obogatil eminenca kardinal dr. Franc Rode. 

Čudovita maša se je zaključila s prijetnim druženjem pred 
cerkvijo, za kar gre zahvala pridnim gospodinjam in vino-
gradnikom. V sončni nedelji se je slavje nadaljevalo v prijet-
nem ambientu in ob kulinaričnih dobrotah Turistične kmetije 
Vimpolšek. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala za izka-
zano pomoč, vsakemu na svojem področju, posebej našemu 
župniku in naddekanu Milanu Kšeli, prav tako velja zahva-
la tudi sobratom lazaristom iz Dobove, še posebej namest-
niku vizitatorja Francu Rataju. Zlatomašnik Ivan Plazar pa 
želi vsem župljanom in meščanom obilo miru, medsebojnega 
razumevanja in božjega blagoslova.  M. Plazar Malus

»Zlatomašnik bod' pozdravljen«

Zlatomašnik Ivan Plazar (pred mikrofonom), levo kardi-
nal dr. Franc Rode

SENUŠE – Pri pobiran-
ju krompirja na Se-
nušah so otroci Krist-
jan, Manca, Maruša 
in Sanja naleteli na 
pravega krompirje-
vega orjaka. Tehtal 
je namreč kar 1,5 
kg, poseben pa je bil 
tudi po tem, da je bil 
nekoliko nevsakdan-
je oblike, saj je bila 
njegova zunanjost 
podobna rački.
  A. Mežič

Senuški orjaški krompir

Senuški otroci z »račko« v rokah
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Ljudmili Rot, Studenec 
na Blokah 7, 1385 Nova Vas. Čestitamo. Lestvica je na 
sporedu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na 

internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (7.) Ans. VESELI DOLENJCI - Ukradena ljubezen
 2. (8.) Ans. GORENJSKI KVINTET - Poslušaj svoje srce
 3. (1.) Ans. NARCIS - Rdeča lička
 4. (2.) Ans. VIKEND - Stala je sam
 5. (3.) Ans. GADI - Poljubi jo zame
 6. (5.) Ans. DONAČKA - Na sladoled
 7. (6.) Ans. ERAZEM - U oštariji
 8. (9.) Ans. TOMAŽA ROTA - Jaz čakam te
 9. (10.) Ans. JAVOR - Poročni dan
 10. (-.) Ans. MLADIKA - Ukradeni zaklad

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Koroški Korenjaki - Najin prvi zmenek

Kupon št. 221
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, 30. avgust, ob 17. uri

Posavska narodno-zabavna scena, posavski pevci na 
festivalih ter raznorazna glasbena sodelovanja. To-
krat preberite:

Ansambel Vikend (na fotografiji) je postal prvo ime le-
tošnjega Festivala Ptuj. Fantje so, potem ko so s Fe-
stivala Vurberk od-
nesli tri nagrade, 
prejeli še dve na-
gradi na 45. festi-
valu narodno-za-
bavne glasbe Ptuj. 
Občinstvo letošnje-
ga Ptujskega festi-
vala, gledalci pred 
televizorji in poslu-
šalci pred radijski-
mi sprejemniki so 
za najlepšo sklad-
bo namreč izbrali 
polko Ko polko ure-
žem, za katero je 
melodijo in aranž-
ma ustvaril Gregor 
Gramc, ki prihaja 
iz Krškega in je tudi član omenjenega ansambla. An-
sambel Vikend je prejel tudi nagrado za najboljši an-
sambel med ostalimi zasedbami. 

Ostanimo v narodno-zabavnih vodah. Ansambel Fantje 
izpod Lisce (na fotografiji) je mlad narodno-zabavni 
sestav, ki prihaja iz okolice Sevnice. Letošnje leto be-

ležijo že šesto leto delovanja. Ansambel šteje pet čla-
nov: Alen Zabasu, Januš Prašnikar, Milan Volavšek, 
Gašper Štrus in Robi Sitar. V poletnem času so bili fan-
tje še posebno aktivni, saj so posneli tudi prvi video-
spot za najnovejšo pesem Na morje te bom peljal, v 
avgustu pa organizirali koncert na gradu Sevnica, kjer 
so se predstavili v bolj akustični izvedbi in s tem do-
kazali svoj širši glasbeni spekter. Kot smo še izvedeli, 
so fantje polni načrtov, saj do konca leta pričakujejo 
tudi izid prvega CD-ja.

Na letošnjem 21. festivalu Melodije Hrvatskog Juga v 
Opuzenu se je predstavil tudi posavski pevec Boštjan 
Dirnbek (na fotografiji) s svojo novo skladbo Mog si 
srca otkucaj. Bese-
dilo za pesem je Bo-
štjan napisal sam, 
glasbo je dodal Alen 
Nižetić, aranžma pa 
je prispeval Leo Ška-
ro. „Čeprav so na-
grade ostale na Hr-
vaškem, zmagala je 
Klapa Cambi s pesmi-
jo Zapuvala je bura, sem zelo zadovoljen, da sem si 
lahko festivalski oder delil z mnogimi zelo znanimi hr-
vaškimi estradniki, kot so že omenjena Klapa Cambi, 
Klapa Maslina, Meri Cetinič, Alen Vitasovič, Klapa 
Grobnik, Nenad Vetma in še mnogi drugi,“ nam je za-
upal. Pri 'sosedih' je bil namreč zelo dobro sprejet in 
se je v Dalmaciji počutil kot doma. Prav tako pa tudi 
pesem, ki je požela veliko simpatij s strani publike in 
sotekmovalcev.

„V čast nam je bilo ustvarjat in delat na tako energič-
nem in pozitivnem komadu, ki je ustvarjen za poletje,“ 
so ob izidu nove pesmi z naslovom Plešem zapisali člani 
novomeške skupine GoGs - izpeljanka iz imena njiho-
vega glavnega vokalista Gorana Mikića. Skupina delu-
je od leta 2012 in dela predvsem na novih skladbah za 
skupno zgoščenko, pri kateri so k sodelovanju povabili 
nekaj zunanjih vokalistov. Ena izmed takih je tudi Kr-
čanka Anja Kramar, ki se predstavlja v prej omenje-
ni skladbi. Avtor glasbe in aranžmaja je Primož Hudo-
klin, pod besedilo se podpisuje Goran Mikić.

Ker so bile tole zadnje 'počitniške' glasbene novičke, 
vas v duhu letošnjega poletja vabimo, da si zavrtite še 
eno najlepših slovenskih balad z nenavadnim, a premi-
šljeno izbranim sodelovanjem med posavskimi rocker-
ji Demolition group in slovensko pop divo Heleno Bla-
gne. Naslov je Dež.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

Zakaj si izbral bobne?
Moj prvi album oz. LP plošča 
je bila Deep Purple in Rock, 
druga pomembna v mojem 
življenju pa Time. Ob po-
slušanju bobnarjev na teh 
dveh ploščah sem se odločil 
za bobne. Močno sem si želel 
tudi osebno spoznati bobnar-
ja skupine Deep Purple in se-
veda bobnarja skupine Time, 
ki sta bila moja najstniška 
idola. Ta neizmerna želja se 
mi je skozi čas uresničila. 
Najprej sem spoznal bobnar-
ja skupine Time Ratka Divja-
ka in nato še bobnarja sku-
pine Deep Purple Ian Paicea. 
Z obema se sedaj kar veliko 
srečujem in postali smo do-
bri prijatelji. 
 
V katerih skupinah si doslej 
igral?
Pravzaprav se skoraj ne spo-
mnim več, v katerih skupinah 
in s katerimi glasbeniki sem 
vse sodeloval. Še kot najstnik 
sem začel igrati v lokalnem 
ansamblu Martina Jamška, 
ki je bil tudi učitelj kitare na 
sevniški glasbeni šoli. Nada-
ljeval sem v ljubljanskih ko-
mercialnih skupinah in z njimi 
nastopal kot band, ki je za-
baval ljudi na terasah hote-
lov na morju. Sledila je sku-
pina Jantar iz Trbovelj in nato 
Grupa 78, v kateri je igral ki-
taro tudi moj brat Zoran. To 
trboveljsko skupino je usta-
novil bratranec Aleksander 
Jež, znani slovenski kantav-
tor, pisec skladb in besedil 
ter vodja glasbenih oddaj Je-
žek show. 

Po služenju vojaškega roka 
leta 1981 sem se javil na 
oglas v reviji Stop in bil po 
avdiciji izbran v skupino Ulti-
mat, ki je imela sedež v Lju-
bljani, sicer pa je bila iz me-
dijev poznana kot jeseniška 
skupina. S skupino Ultimat 
smo v tistem času, v 80-ih le-
tih, dosegli zelo veliko. Sku-
pina je v času delovanja po-
snela eno single ploščo, dve 
veliki plošči, nastopila dva-
krat na festivalu zabavne mu-
zike v Ljubljani, imenovanem 
Pop rock, na festivalu Omla-
dina 83 v Subotici, na festiva-
lu Dani jugoslovanske zabav-
ne muzike v Opatiji s skupino 
Bijelo dugme in Leb i sol, po-
snela več video spotov in na-
stopila v mnogih televizijskih 
in radijskih oddajah. Zelo 
živo se spominjam nastopov 
na dobrodelnih koncertih, 
imenovanih Pomagajmo smu-
čarjem, To je bila karavana 
državne reprezentance smu-
čarjev, glasbenikov in medij-
skih osebnosti. Nastopali smo 
po vseh velikih športnih dvo-
ranah, kot so Hala Tivoli Lju-
bljana, Rdeča dvorana Vele-
nje, dvorana Tabor Maribor, 
Marof v Novem mestu. Pri-
reditev je bila na nivoju, saj 
so jo vodili znani napovedo-
valci, največkrat pa je to do-
gajanje potekalo v živo v ra-
dijskem prenosu Vala 202, 
posnela ali prenašala pa je 
tudi televizija. 

Spominjam se tudi, kako smo 
s skupino Ultimat podpisali 
pogodbo z Založbo kaset in 
plošč pri RTV Ljubljana oz. z 
ZKP RTV Ljubljana. V pogodbi 
je bilo napisano, da nam ZKP 
RTV Ljubljana omogoči sne-

Glasbeni spomini Janija Koširja
SEVNICA - Sevničan Jani Košir si življenja brez glasbe ne zna predstavljati. V glasbene vode "je zaplul" 
pri 17-ih letih, potem ko mu je stari oče kupil prve bobne znamke Trowa. Sledile so številne vaje v po-
sebnem prostoru domače hiše, središče katerega so bili seveda bobni. V desetletjih igranja je Jani spo-
znal mnogo domačih in tujih glasbenikov ter se preizkušal kot bobnar v različnih zasedbah. Trenutno je 
član skupine Blues band Kosta in Kitarzani. V pogovoru je obudil mnogo glasbenih spominov. 

manje LP plošče, skupina pa 
je dolžna nastopiti  na vseh 
festivalih in prireditvah, na 
katere jo bo poslala ZKP RTV, 
napisati skladbe in jih posneti 
ter izvajati na festivalih. Vsak 
član skupine je za snemanje 
lastne plošče dobil plačano 
število snemalnih ur v stu-
diu ter potne stroške do stu-
dia in nazaj. Zamislite si da-
našnje glasbene skupine, kdo 
jim plača snemanje lastnih 
skladb in nato še izda in  dis-

tribuira album? Naša prva plo-
šča pod naslovom Ultimat je 
bila tudi ponatisnjena.

Naslednja skupina, v kate-
ri sem sodeloval več kot de-
set let, je bil ansambel Cmok. 
Skupina je posnela en album, 
producent je bil Oto Pestner. 
Nastopila je dvakrat na Festi-
valu narečnih popevk v dvora-
ni Tabor v Mariboru, osvojila 
prvo nagrado občinstva Zlati 
klopotec leta 1993 s s klad-
bo »Pje si loj« in nato osvo-
jila tretje mesto s skladbo 
»So muzikanti res tapravi« s 
skladbo, ki jo je napisal moj 
brat Zoran.  Prav tako smo 
nastopali v mnogih televizij-
skih in radijskih oddajah, za-
bavali goste v restavracijah in 
terasah v raznih zdraviliščih 
in na morju. Na bobnih sem 
spremljal tudi popularne pev-
ce zabavne glasbe, tudi tu je 
mnogo dogodkov, ki bi si jih 
dalo opisati. Pa kdaj drugič …

Sodeloval si tudi s hrvaškimi 
glasbeniki ...
Povabljen sem bil v hrvaško 
skupino Robert Vnuk blues 
band in še vedno se rad spo-
minjam prvega nastopa na 
mednarodnem blues festiva-
lu, kjer smo nastopili brez 
predhodnih skupnih vaj. Igrali 
smo pet dni zaporedoma vsak 
večer. Bilo je enkratno. Po fe-
stivalu smo ostali skupaj in se 
preimenovali v Take the Mo-
ney and Run. Po odhodu ba-
sista Danka Buriča je prišel v 
skupino basist iz mesta Ploče, 
ki je dolga leta igral v bandu 
Oliverja Dragojeviča, nato pa 
ga je zamenjal Marko Osma-
novič (sedaj igra kitaro v sku-
pini Divje Jagode in Gota 4). 
Veliko smo nastopali po klu-
bih na Hrvaškem in v Slove-
niji.

Kako se spominjaš skupnih 
nastopov z bratom Zora-
nom?
V Sevnici sva z mlajšim bra-
tom Zoranom ustanovila sku-
pino Prvo srečanje. Z njo sva 
prvič nastopila leta 1981 na 
prvi sevniški glasbeni prire-
ditvi pod naslovom Srečanje 
ansamblov Posavja, ki je po-
tekala  pri nekdanjem tabor-
niškem domu v Sevnici (da-

nes je to planinsko zavetišče 
PD Lisca, op. p.). Za to pri-
reditev bi  lahko rekel, da je 
predhodnica današnje Kita-
riade. Naslednje leto sva z 
bratom nastopila na že ome-
njeni prireditvi v skupini Dru-
go srečanje, sam pa sem na-
stopil tudi s skupino Ultimat 
kot glavni band tistega veče-
ra. Iz skupine Drugo srečanje 
je kmalu zatem nastal band 
pod imenom Predor. Kasneje 
sva skupaj igrala še v skupini 

Fender show, ki je bil namen-
sko sestavljen za turnejo po 
Sloveniji, kjer so se predsta-
vljali proizvodi ameriške fir-
me Fender. 

Koliko časa igraš v skupini 
Kosta in Kitarzani?
V blues bandu Kosta in Kitar-
zani smo skupaj več kot de-
set let. Doslej smo nastopili 
tudi na vseh Kitariadah v Sev-
nici, razen na prvi in letošnji 
osmi. Zakaj nas niso povabi-
li, pa ne vem. Občasno še ve-
dno sodelujem z Robertom 
Vnukom oz. s skupino Take 
the Money and Run. V posa-
vskih skupinah nadomeščam 
ali sem član skupin Doctor-
Doctor, BB Thing ...
 
Kakšna je tvoja ocena glas-
benega dogajanja v Posavju?

V Posavju smo, po mojem 
mnenju, trenutno na prvem 
mestu v državi, kjer se "pro-
izvede" toliko odličnih glas-
benikov. Omenil bi sevniške 
Shanaroid. To so mlada in 
perspektivna skupina z vo-
kalistko, ki obeta uspeh v 
zabavni glasbi. Ostalih posa-
vskih novo nastalih skupin ne 
poznam. Znano pa mi je, da 
ima skoraj vsaka vas v celo-
tnem Posavju enega ali več 
ansamblov, ki pridno vadijo 
in se prebijajo naprej. To je 
dobro. Žal pa ni dobro, da je 
zelo malo finančne podpore v 
kulturi, predvsem pa pomoči 
pri reševanju in odpravi za-
pletenih administrativnih po-
stopkov pri pridobivanju do-
kumentacije za organizacijo 
koncerta ali pa, preprosto 
rečeno, vaške veselice. Tudi 
stroški, ki jih mora organiza-
tor odvesti državi in raznim 
organizacijam, so (pre)visoki 
in zaradi tega nastopajoči ne 
dobijo primernega honorarja 
za nastop. To se mora spre-
meniti na bolje. 
 
Na kaj si najbolj ponosen v 
svoji dolgoletni glasbeni ka-
rieri? 
Vsekakor sem ponosen na 
glasbeno sodelovanje z mno-
gimi glasbeniki iz Slovenija in 
tujine. Odzval sem se vsem 
povabilom, čeprav je bilo 
včasih tudi težko zaradi dol-
gih potovanj, vaj in nasto-
pov. Ponosen sem na svoje 
glasbene prijatelje, s kate-
rimi sem vzpostavil posebno 
vez. Posebno sem ponosen 
na sina Aleša, ki se je raz-
vil v zelo dobrega bobnarja. 
Srečen sem, ker imam bra-
ta Zorana, izjemnega kita-
rista, ki svoje znanje in iz-
kušnje deli tudi z mladimi v 
sevniški glasbeni šoli, kjer je 
zaposlen kot učitelj kitare. 
 Smilja Radi

Jani Košir za bobni
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POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!

V starem mestnem jedru Brežic, v zgradbi nasproti občine 
(Mestni atrij, Cesta prvih borcev 17), nas lahko obiščete 

vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek 
od 9. do 12. ure 

in naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge 
naročene objave ali si ogledate in naročite knjige 
založbe Neviodunum.  Uredništvo

BRANKA BARLIČA

ZAHVALA

se zahvaljujem za strokovno oskrbo in lajšanje bolečin 
medicinskemu osebju Splošne bolnišnice Brežice - kirurškega 
oddelka, internega oddelka in hematološke ambulante.
Za strokovno pomoč se zahvaljujem tudi dr. Mojci Pibernik in 
patronažni službi Zdravstvenega doma Brežice.

Še posebej se zahvaljujem g. Ernestu Ferku za ganljive besede 
slovesa in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi poslednji poti.
Hvala vsem, ki ste skupaj z njim uživali življenje in ga boste 
vedno nosili v srcu.

Žalujoči: žena Jelka z družino

Ob boleči izgubi našega

OBVESTILA, PREJELI SMO

SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob 
smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč 
naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi ka-
sneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletni-
ci 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 do-
pisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), od po-
nedeljka do petka od 9. do 12. ure (razen srede), po pošti (ime in pri-
imek, naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu zahvale@posavje.
info. Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za obja-
vo v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure.

skozi vaš objektiv

Krčan Slavko Šterk je na naše uredništvo poslal fotografi-
jo z naslednjim pripisom: »Opozoril bi na prometni znak, 
ki pa nima svoje funkcije, saj je voznikom skrit za grmov-
jem. Nahaja se na novi krški obvoznici na Tovarniški 10. 
Dobro bi bilo, da bi bili obveščeni tudi odgovorni za gr-
movje, ki se prerašča vse do sredine pločnika, po kate-
rem hodi in se rekreira vse več ljudi.«

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

IVANA ROŽMANA

ZAHVALA

se želimo iskreno zahvaliti vsem vam, ki ste nam ob žalostnih 
trenutkih stali ob strani in čutili z nami. Hvala vsem za vsak ljubeč 
stisk roke, za tople in sočutne objeme ter iskrene besede tolažbe. 
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, znancem in 
sosedom, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti. Hvala vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 
svete maše, denarne prispevke in sveče.
Vsem iskrena hvala.

iz Pleterij 36

Žalujoči: vsi njegovi

Lahko jočeš, se zapreš vase,
si prazen in gledaš nazaj.

Lahko pa narediš, kar bi on želel;
se smejiš, odpreš oči,
ljubiš in greš naprej.

Ob nenadomestljivi izgubi našega dragega 
moža, očeta, dedka, brata, nečaka, tasta 
svaka, strica, prijatelja in dobrega soseda

ALOJZIJA PFAJFAR

V SPOMIN

Minili sta dve žalostni leti, odkar te ni več med nami. Ni le 
življenje tisto, ki nas združuje, ostajajo nam spomini, spomini 
na ljudi, ki jih imamo radi, hvala ti za vse ... Hvala tudi vsem, 
ki postojite pri njenem grobu in v njen spomin prižgete svečko.

Vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo ...

Hvala vsem, ki se ga še vedno radi spominjate,
postojite ob njegovem grobu in mu prižgete svečo.

IVAN OMERZEL

V SPOMIN
21. avgusta je minilo žalostnih 10 let, 

odkar nas je zapustil

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

(J. W. Goethe)

iz Pečic.

Vsi njegovi

NOVO - 
POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!

Spoštovani bralci iz Sevnice in okoliških krajev!

Sporočamo vam, da bomo s 1. septembrom 2014 odprli 
dopisništvo Posavskega obzornika tudi v Sevnici. Obiščite nas 
v prostorih na naslovu Naselje heroja Maroka 29 v Sevnici 
(Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica) 

vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, 
kjer boste lahko osebno oddali naročila za male oglase, 
zahvale, voščila ter druge naročene objave, si ogledali in 
naročili knjige iz naše založbe Neviodunum ali se dogovorili 
za novinarski prispevek.
 Uredništvo

"Iveku" v spomin
Pred dnevi smo se v lepem okolju zdolskega pokopališča 
poslovili od Ivana Rožmana, ki nas ga je večina pozna-
la pod imenom Ivek. V poslovilnih nagovorih smo sliša-
li marsikaj o njegovi življenjski poti in poklicni karie-
ri avtomehanika in šoferja, pa tudi veliko lepih misli o 
Iveku kot družinskem človeku in sosedu. K temu bi že-
leli dodati tudi, da je bil eden najbolj navdušenih pri-
vržencev vonja ožganega olja ricinus in metilnega al-
kohola, bil je ljubitelj speedwaya. 

Kmalu je začel slediti speedwayskim dogodkom in v za-
četku 70. let smo ga vse pogosteje videvali na treningih 
in dirkah dveh legend krškega speedwaya - Ivana Mo-
lana in velikega talenta Evalda Babiča. Ko sta slednja 
končala s tekmovanji, je pričel kot mehanik pomaga-
ti novemu valu krških speedwayistov: Cvetu Bergantu, 
Francu Venetu in Stanetu Drobežu. Kasneje je kot pri-
znani šofer avtobusa pogosto vozil poln avtobus ljubi-
teljev speedwaya na znamenito dirko za "Zlato čelado" 
v Pardubice na Češkem. Pri tem je bil po informacijah 
poznavalcev Ivek slovenski rekorder po številu ogledov 
te nekdaj zelo prestižne pozivne dirke, saj se je števi-
lo obiskov približalo 40.

Čeprav je imel v zadnjem času zdravstvene težave, je 
kljub vsemu še prihajal na ogled zanimivejših dirk na 
stadion Matija Gubec, še pogosteje pa so ga ljubitelji 
speedwaya v zadnjem času videvali na ogledu TV pre-
nosov Grand Prix tekmovanj na Zdolah, ko je z vso silo 
stiskal pesti in navijal za Mateja Žagarja ter se vese-
lil njegovih uspehov. Svoje navdušenje in optimizem 
je vneto prenašal na mlajše generacije. Zaradi vsega 
tega bomo Iveka pogrešali, a ohranili v lepem spominu.

 Prijatelji speedwaya

ČATEŽ OB SAVI, FIRENCE – Čatežanka Milica Tomše – Vetto-
ri (roj. 1949, umrla 26. julija 2014) je del študija opravila 
v Ljubljani in del v Firencah v Italiji, kjer je spoznala moža 
Paola iz slovite družine izdelovalcev violin Vettori. Violine 
družine Vettori iz Firenc so svetovno znane in zelo iskane na 
azijskem trgu, pri čemer je treba posebej poudariti sloven-
sko – italijansko violino Lupino, katere lastnik je Darko Is-
kra, naš informator in tudi nekdaj Brežičan, ki je s krajem 
in Brežičani ohranil prav zgledne vezi. Slovensko–italijanska 
violina povezuje Darka in njegovo družino s pokojno Milico 
in njeno družino v Firencah. Milicin pokojni oče Jože Tomše 
je namreč leta 1978 na Šentvidu posekal javor, les so prepe-
ljali v Firence in ga tu sušili do leta 2007.

Sofia Vettori, hčerka Milice, ki je izdelala violino Lupino, mo-
del Guarneri del Gesu, je vsem privržencem zvokov violine 
ponudila slikovit opis: »Violina izdelana iz slovenskega javor-
ja, ki ga je posekal moj stari oče Jože v letu 1978: hrbet je 
v enem kosu z rahlo ukrivljenimi neenakomernimi prameni, 
obodi in polž so iz istega čateškega lesa, pokrov je iz zelo 
starega smrekovega lesa (iz leta 1600 iz okolice Mantove) z 
neenakomerno rastjo v enem kosu. Na zgornji desni strani je 
viden del grče. Lakirana je po receptu Laka Stefanini – Bisi-
ach; rdeče-rjave tople barve na rumeni toskanski podlagi v 
starinskem stilu. Violina se imenuje Lupino, kar je tudi na-
pisano pod vratom na notranji zgornji podpori.«
Nestrpno pričakujoč na prvi zvok violine Lupino je Sofia ob-
javila rojstvo: »Otrok je zajokal!« Če je naša rojakinja ne-
preštetokrat lakirala violino za violino za lepoto otipa in po-
gleda ter za vso razsežnost razkošja zvoka in duha, je zapis 
Darkov spomin na sošolko in naše besede spomin na rojaki-
njo s Čateža. N. Jenko Sunčič

Po sledi rojakinje s Čateža

Sin Dario in hčerka Sofia Vettori, Darko Iskra, snaha Lila in 
oče Paolo Vettori, manjka sin Lapo ter Primož in Laura Rueh

format 154 x 216 mm
156 strani

trda vezava
cena: 15,00 €

naročila:
07 49 05 780 / 040 634 783

zalozba@posavje.info

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939
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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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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

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

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

obzornikova oglasna mreža

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

CPB 13, Brestanica, 041/625-406, info@telsat.si, www.telsat.si

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Okulistični pregledi na zdravstvenO karticO070 660 660

-40%

-50%

otvoritveni popusti na

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

090 62 22
1,99 EUR/min iz omrežja Telekom, ceno zveze iz drugih omrežij določa vaš operater

Pokliči me!
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OBVESTILO 
O IZVAJANJU REMONTNIH DEL 

V zadnjem tednu avgusta bomo v podjetju VIPAP VIDEM KRŠKO 
d.d. začeli z izvajanjem rednih remontno-vzdrževalnih ter več-
jih investicijskih del na posameznih napravah za proizvodnjo pa-
pirja in predelavo starega papirja, na kemijsko-mehanski čistilni 
napravi in na energetskih napravah.

Obsežnejša dela na proizvodnih napravah bodo opravljena med 
28. avgustom in 7. septembrom, vzdrževalna dela na energet-
skih napravah pa bodo potekala vse do 18. septembra. 

Ker je v celotnem obdobju mogoče občasno pričakovati preko-
merni hrup, čemur se zaradi narave del žal ni mogoče popolno-
ma izogniti, se okoliškim prebivalcem in obiskovalcem vnaprej 
opravičujemo zaradi morebitnih nevšečnosti.

Peter Drakulić
odnosi z javnostmi

Vipap Videm Krško d.d., Tovarniška 18, Krško

CASTIGLIONE DEL LAGO, ARTIČE - Folklorna skupina KUD 
Oton Župančič Artiče je slovensko plesno izročilo predsta-
vljala na mednarodnem folklornem festivalu v mestu Ca-
stiglione del Lago, ki leži ob jezeru Trasimeno v pokrajini 
Umbrija v srednji Italiji. Festival je potekal od 11. do 16. 
avgusta, poleg slovenske pa so nastopile še folklorne sku-
pine iz Šrilanke, Belorusije, Italije in Albanije. 

Folklorniki so se na festival odpravili 11. avgusta in si na poti 
ogledali še Firence. Na prvi festivalski dan so se skupine zdru-
žile v povorki skozi mesto Foiano della Chiana in nato tam 
tudi nastopile. V naslednjih dneh so koncerti, ki so običajno 
trajali pozno v noč, potekali še v krajih Cortona, Badiaccia 
Camping Village in seveda Castiglione del Lago. Artičani so se 
italijanskemu občinstvu predstavili z gorenjskimi in s štajer-
skimi plesi v nastopih, ki so trajali od 25 minut do ene ure, 
sodelovali pa so tudi v skupno treh povorkah in se na gradu 
sestali z mestnimi oblastmi.
Poleg uradnega dela so si folklorniki vzeli čas še za ogled me-
sta Assisi in gradu Castiglione del Lago, eno popoldne pa so 
preživeli v kampu Baddiaccia, kjer so se rekreativno sprošča-
li ob odbojki in kopanju. Po besedah vodstva in članov je bil 
to za artiško folklorno skupino še en uspešen festival. Kljub 
izredno visokim temperaturam in nekaj luknjam v organiza-
ciji so dni na turneji maksimalno izkoristili in se vrnili polni 
novih izkušenj in doživetij.  Lucija Lepšina

Artiški folklorniki na 
mednarodnem festivalu v Italiji

Artičani so tokrat gostovali v Italiji.

BRESTANICA - 15. avgusta se je na ŠRC Brestanica odvijal Špor-
tni poletni vikend 2014, ki ga je  v sodelovanju z Bazenom Bre-
stanica, Klubom posavskih študentov, Odbojkarskim društvom 
Brestanica, Teniškim klubom Brestanica, Mladinsko športno 
zvezo Posavja, Klubom malega nogometa Sevnica in Športno 
zvezo Sevnica pripravil in uspešno izpeljal Mladinski center 

Krško. Športnega dogodka se je udeležilo približno 250 udele-
žencev, ki so se pomerili v malem nogometu, odbojki na mivki, 
ulični košarki in tenisu. Najštevilčnejši so bili malonogometa-
ši, kjer je bilo prijavljenih 15 ekip. Ekipe so igrale po turnir-
skem sistemu (na izpadanje). Na koncu je prvo mesto osvo-
jila ekipa iz Sevnice - Kiwi shop. Domen Krnc (Kiwi shop) je 
bil izbran za najboljšega igralca turnirja. V odbojki na mivki 
je tekmovalo enasjt ekip. V moški konkurenci je slavila ekipa 
iz Kostanjevice na Krki. Pri dekletih je na najvišjo stopničko 
stopila ekipa Grilc na m2. Na peščenem igrišču se je pomeri-
lo deset tekmovalcev. V boje za medalje so se uvrstili Matic 
Sotler, Borut Žičkar, Damir Škerl in Uroš Pavlič. Turnir je 
bil prekinjen zaradi dežja. Ulična košarka je privabila sedem 
ekip. Slavili so fantje iz ekipe Veneteh, ekipa Mizarstvo Lužar 
je bila druga, tretja pa ekipa MC Krško.  T. Blatnik

Športni vikend v Brestanici

Najboljše ekipe v malem nogometu

CERINA – Vinogradniško, 
turistično in kulturno 
društvo Cerklje ob Krki je 
na junijski prireditvi Praznik 
vina podelilo društvena 
priznanja z ocenjevanja 
vin. Društveno ocenjevan-
je je potekalo 21. febru-
arja v večnamenski dvora-
ni na Skopicah, kjer je 
desetčlanska ocenjevalna 
komisija pod vodstvom Ro-
mana Baškovča ocenila 175 
vzorcev vina. Na splošno je bil to povprečen letnik, vsaj kar 
se tiče kvalitete cvička. Po pozdravu predsednika društva 
Jožeta Praha so sledile podelitve priznanj z društvenega 
ocenjevanja in priznanja z 42. tedna cvička. Na prireditev je 
prišel tudi predsednik Zveze vinogradnikov Dolenjske Matjaž 
Jakše, ki je dejal, da je lepo slišati, da bo društvo drugo leto 
praznovalo 35. obletnico ustanovitve. Pri beli zvrsti je z oce-
no 16,97 slavil Boštjan Sintič, z dolenjskim belim in oceno 
16,60 družina Prah in Bogdan Preskar, ki je bil najboljši tudi 
pri dolenjskem rdečem (16,30), pri modri frankinji z oceno 
18,13 družina Tomše – Martinovi, z laškim rizlingom in oce-
no 17,33 pa Sašo Recer. Najboljši cviček sta v letu 2013 
z oceno 16,27 pridelala Marjan Preskar in Nejc Baškovč. 
Šampion ocenjevanja je bila družina Mandeljc, ki je zma-
gala s svojim suhim jagodnim izborom sauvignon z vrhunsko 
oceno 19,27. Med prireditvijo je potekala tudi degustacija 
najboljših društvenih vin.  T. Baškovč, foto: L. Rudman

Praznik vina na Cerini

Marjan Preskar z Boršta je 
lani pridelal najboljši cviček.
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Prodam lovsko puško šibre-
nico IŽ, model IJ 12, kaliber 
12/12. Cena 180 €. 
Tel.: 041 357 748

Kupim betonski mešalec, 
120-150 l. Tel.: 031 677 825

Izdelujemo lesene WC kabi-
ne, primerne za vikende, na-
sade in gradbišča. Tel.: 040 
229 459, Miran Lopatič s.p., 
Pirošica 3b, Cerklje

Starejši osebi ali paru brez 
naslednikov nudim brezplač-
no vsestransko pomoč po do-
govoru. Tel.: 040 517 505

Prodam litoželezno peč z 
oljnim gorilcem, malo ra-
bljeno, izpravno, cena 260 
€. Tel.: 040 309 402

Prodam novo diatonično har-
moniko Uršič (b-s-as), staro 9 
mesecev, nerabljeno, garan-
cija 5 let. Tel.: 070 401 053

Prodam 3-delni otroški vozi-
ček BabyBoom Combo. Vse 
zelo ohranjeno, cena 120 €. 
Tel.: 031 403 767

Pomoč starejšim v gospo-
dinjstvu in spremstvo. Tel.: 
040 333 939, Klesanje Son-
ja Klemenčič s.p., Slomško-
va 7, Brežice

Za pošteno ceno kupim ne-
mške vojaške čelade in dru-
go vojaško opremo za zbirko. 
Tel.: 040 422 023

STIKI

Ženitvene, zanimive, razno-
vrstne ponudbe od vsepov-
sod. Tel.: 031 836 378, 03 57 
26 319, Leopold Orešnik s.p., 
Dolenja vas 85, Prebold

Osamljeni vdovec, star 78 
let, želim spoznati žensko, 
staro 60 do 65 let, vdovo ali 
ločenko. Čaka te sreča. De-
beluška ne pride v poštev. 
Tel.: 051 766 625

47-letni bi rad spoznal žen-
sko iz Dolenjske ali Posav-
ja za skupno življenje, staro 
okoli 45 let. Tel.: 051 226 678

36-letni fant išče dekle za 
resno zvezo. 
Tel.: 070 400 756

Iščem žensko, staro okoli 
65 let, ki bi me sprejela v 
skupno gospodinjstvo. Tel.: 
051 362 570 ali pišite na 
naslov: Brezina 9, Brežice

NEPREMIČNINE

Projektiranje, legalizaci-
ja, novogradnja, prenova, 
rušitev, energetska sanaci-
ja, notranja oprema, zunan-
ja ureditev. Aspo biro, Samo 
Vojko Cerovšek s.p., Papir-
niška 24, Krško. Tel.: 041 
683 380, aspo.biro@amis.
net, www.aspobiro.si 

Zazidljivo parcelo z malim 
vinogradom prodam. Sonč-
na lega, 1 km od nakupo-
valnega središča Krško/
Leskovec (hišna št., voda, 
elektrika, asfalt do parce-
le/star objekt). Razgled po 
Krškem polju in Gorjancih. 
Tel.: 041 64 64 54

Prodam hišo (Čatež, Rim-
ska 54, Brežice), stanovanje 
54,40 m2, obnovljena streha, 
okna, vrata, centralna, cena 
50.000 €. Tel.: 051 349 061

Prodam stanovanje v starem 
mestnem jedru Krškega, 100 
m2, potrebno obnove, ugod-
no. Tel.: 070 743 107

V Dobovi prodamo opre-
mljeno dvosobno stanova-
nje, blok pri pošti, v veliko-
sti 61 m2. Tel.: 041 548 390

V Dolenjem Boštanju odda-
mo starejšo dvostanovanjsko 
hišo z vrtom in več parkirni-
mi prostori. Tel.: 031 526 487

Oddamo opremljeno urejeno 
enosobno stanovanje v Rade-
čah zaposleni osebi ali paru. 
Najem 200 € + stroški. 
Tel.: 041 869 437

V najem oddam okrepčeval-
nico Beli konjiček na Bizelj-
ski cesti 81 v Brežicah. Cena 
po dogovoru. 
Tel.: 031 250 354

V Brežicah, nasproti tržnice, 
oddam v najem lokal (37 m2) 
za frizersko ali drugo dejav-
nost (šiviljstvo, čevljarstvo, 
urarstvo, prodajalno, pisar-
no). Tel.: 07 49 61 343, 031 
272 986 ali gabi.gerjevic@
gmail.com

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam Opel Kadet D, let-
nik 1980, vse original, odlič-
no ohranjen, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 726 606

Prodam metrska bukova 
drva, možen razrez in dosta-
va. Možna menjava za grozd-
je ali ohranjeno žgano stre-
šno kritino. Tel.: 040 149 247

Prodam suha kalana metr-
ska bukova in hrastova drva. 
Tel.: 031 843 282

Prodam metrska kalana drva 
ter suho seno v okroglih ba-
lah. Tel.: 031 683 708

Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. Tel.: 070 665 
823, Eko-kurjava d.o.o., Gabr-
je pri Dobovi 42 a, Dobova

Prodam bukova drva, ceplje-
na na meter. Možen razrez in 
dostava. Tel.: 031 895 748

Prodam bukova drva za cen-
tralno, kamin ali za štedilnik. 
Možna dostava na dom.
Tel.: 040 738 059, Anton Go-
šek s.p., Rožno 26, Bresta-
nica 

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 
VRTNARSTVO, 

ŽIVILA

Prodamo cviček, okolica 
Malkovca, cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 629 017

Prodam belo vino. 
Tel.: 040 796 835

Prodam modro frankinjo, bi-
zeljsko rdeče in belo vino ter 
vinsko žganje. Tel.: 041 638 
868, popoldan

Prodam mlin za grozdje (pe-
cljalnik), inox. 
Tel.: 031 308 450

Prodam kromasti cisterni 
(400 l in 500 l) in plastični 
kadi (500 l). Tel.: 031 658 959

Prodam inox cisterne za vino 
od 50 l do 600 l, plastične 
kadi od 300 l do 750 l. Cena 
po dogovoru. 
Tel.: 031 599 804

Zelo ugodno prodam inox 
sode (150 l, 140 l in 100 l), 
inox pecljalnik grozdja - roč-
ni in hidravlično prešo (80 l). 
Tel.: 041 640 636

KMETIJSTVO

Kupim traktor Univerzal Što-
re ali drugo. 
Tel.: 040 309 402

Prodam tračni obračalnik 
SIP, 2,40 m (250 €), plug Po-
savec, 12 col (150 €), plug 
Batuje, 10 col (80 €), lesen 
prebiralec krompirja (100 €) 
in ročni pecljalnik grozdja 
(50 €). Tel.: 041 626 310

Prodam kosilnico BCS 127 die-
sel, enofazni sekular (220 V) 
in kiper kiblo za traktor Tomo 
Vinković. Tel.: 051 496 012

Prodam obiralec koruze Eko 
3500. Tel.: 030 694 956

Prodam traktor Zetor 5011, 
l. 84, 2200 delovnih ur. 
Tel.: 041 227 198

Prodam traktor IMT 539, let-
nik 85, 2300 ur, lepo ohran-
jen. Tel.: 041 595 061

Prodam koruzo na rasti (cca. 
1 ha) za silažo ali zrnje, Arš-
ko polje. Tel.: 031 312 651

Prodam koruzo v zrnju in 
ječmen. Tel.: 041 587 261

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju. Okolica Dobo-
ve. Tel.: 031 306 136

Prodam ječmen. Franci Pe-
terkoč, Gabrje 23, Dobova. 
Tel.: 041 581 488 

Prodam ječmen, oljni gori-
lec in žganje sadjevec. 
Tel.: 051 326 019

Prodam ječmen in koruzo iz 
koruzjaka. Tel.: 07 49 77 158

Ječmen odlične kakovosti 
prodam. Prodajamo tudi do-
mač česen. Okolica Krškega. 
Tel.: 031 669 810

Prodam 650 kock letošnjega 
sena (1,80 €/bala) in 60 steb-
rov za vinograd (1,00 €/kos). 
Tel.: 041 900 824

Prodam bukova kalana drva 
(možna dostava), ugodno; 
balirko za kockaste bale in 
trosilec hlevskega gnoja. 
Tel.: 031 594 663

Prodam mešana drva, žaga-
na in cepljena po želji. Mož-
na dostava. Tel.: 031 537 145

Ugodno prodam suha kalana 
metrska bukova drva. 
Tel.: 041 636 481

Prodam 6 m3 hrastovih plo-
hov, debeline 5,5 cm, zračno 
sušene, iz Krakovskega goz-
da. Cena po dogovoru. 
Tel.: 030 333 138

Kupim rabljeno stiskalnico – 
prešo, 10 l – 50 l. 
Tel.: 031 737 913

Prodam še nerabljen inox 
mlin za sadje na elektro po-
gon ter stiskalnico na vrete-
no (50 l), tudi nerabljeno. 
Tel.: 041 590 320

Prodam po ugodni ceni 
200-litrsko prešo (hidravlič-
no) in mlin (pecljalnik). 
Tel.: 070 400 756

Prodam domače kozje mleko 
in kupim kozo, dobro mleka-
rico. Tel.: 041 637 692

Prodam krompir kenebek, 
rdeč desire, koruzo in ječ-
men. Tel.: 041 825 153

Prodam rdeč in bel krompir 
za ozimnico, ječmen ter ko-
ruzo. Tel.: 07 49 67 135

Prodam bel in rdeč jedil-
ni krompir, okolica Krškega. 
Tel.: 031 312 613

Prodam krompir za ozimni-
co. Tel.: 031 621 576

Prodam domač ptujski če-
sen, ptujski maslenec ter fi-
žol v zrnju. Tel.: 031 444 684

ŽIVALI

Prodam teličko sivko, staro 
5 tednov, in teličko simental-
ko, staro 3 tedne. 
Tel.: 070 848 863

Prodam kravo simentalko, 
staro 4 leta, brejo, pašno, 
vajeno ročne in strojne mol-
že. Cena 1.150 € oz. po dogo-
voru. Tel  051 368 768

Prodam kravo, brejo 9 mese-
cev, in telico, brejo 7 mese-
cev, obe simentalki. 
Tel.: 051 379 204

Prodam teličko simentalko, 
staro 10 tednov, in bikca, 
starega 3,5 mesecev. 
Tel.: 041 836 515

Prodam odojke, domača hra-
na, možen zakol, dostava na 
dom. Tel.: 041 778 087

Prodam 2 prašiča, težka 60 
in 90 kg. Tel.: 041 385 653

mali oglasi

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

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

pet.: od 9. do 13. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do pone-
deljka pred izidom časopisa (do 15. 
ure). Cena objave malega oglasa za fi-
zične osebe do 15 besed znaša 6,50 €, 
vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, za okvir 
pa 3,70 €. Cena objave malega oglasa za 
pravne osebe, s.p. in druge posamezni-
ke, ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka na-
daljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 7,40 
€. Oglas mora vsebovati naziv in naslov 
naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


PERUTNINARSTVO CIGLARPerutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča, da bo

Naročila na: 
07 49 73 190 ali 031 676 724

6. septembra prodaja belih 
kilogramskih piščancev 

ter rjavih in grahastih jarkic pri 
Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka 
ter  8. septembra prodaja na 

Kajuhovi 3, Senovo;
19. septembra bele težke kokoši 
za zakol. Vsak četrtek pa si lahko 

priskrbite enodnevne bele 
piščance.

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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji

beli kilogramski piščanci
31. avgusta in 1. septembra.

Rjave jarkice, stare 18 tednov,
enoletne kokoši

in grahaste jarkice
pa vsak delavnik po 17. uri.

Tel.: 041 716 154

Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

Nudimo vam kvalitetno 
posredovanje in svetovanje 

pri prodaji nepremičnin.
info@oridom.si, ivan.oresnik@oridom.si,  

031/256-560
Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 49.000 €

Hiša v Krškem, 140 m2, 72.000 €.

Ostala ponudba 
je na našem spletnem portalu.

www.oridom.si

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

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

Prodam poni žrebca, mir-
nega in ujahanega; stebre, 
špire in rante za kozolec ali 
nadstrešek. Tel.: 070 876 044

Prodam prašiča, težkega 
130 kg, hranjenega z doma-
čo hrano, cena po dogovoru. 
Okolica Krškega. 
Tel.: 031 746 590

Prodam odojke, težke 25-
30 kg, domača reja, kuhana 
hrana. Tel.: 041 396 301

Prašiče, mesnate pasme, tež-
ke 30-70 kg, prodam. Okoli-
ca Sevnice. Tel.: 031 434 572

Prodam odojke, težke 25–30 
kg, in merjasca. 
Tel.: 041 625 618

Prodam odojke, lahko za 
rejo ali za zakol. 
Tel.: 031 452 476

Ugodno prodam mladiče nem-
škega ovčarja z rodovnikom, 
rod. psice Primoži Slovenske 
vojske. Tel.: 041 795 776

RAZNO

Izdelava nagrobnih napisov, 
popravila in obnova nagrob-
nikov. Tel.: 041 493 455, Mar-
ko Kranjec s.p., Rožno 15a, 
Brestanica

Prodam kanu dvosed z ve-
sli iz poliestra ali menjam za 
kajak. Cena po dgovoru. 
Tel.: 07 49 56 911

Prodam dvosed (pliš: rjav – 
rože) v dobrem stanju, cena 
85 €, in moško športno kolo, 
lepo ohranjeno, v voznem 
stanju, cena 70 €. 
Tel.: 031 763 450

Podjetje Sanabela d.o.o., 
Cesta Dolomitskega odre-
da 10 c, Ljubljana, zaposli 
komercialiste za delo v te-
lefonskem studiu v Krškem. 
Zaželjeni so tudi upokojen-
ci. Tel.: 040 723 686

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da bo prodaja
belih kilogramskih 

piščancev 
1. in 2. septembra, 

mlade rjave in grahaste 
jarkice pa vsak delavnik 

med 17. in 19. uro. 

Spoštovane 
stranke! 

LEVAS KRŠKO d.o.o.
Tovarniška ulica 18, SI-8270 Krško
Tel.: 07-48-11-101, Fax: 07-49-21-435
www.levas.si, e-mail: info@levas.si

Cena posamezne vreče 3,60 €.

Popusti za večje količine

Info: 041-701-432

PELETI 
za ogrevanje

Oglašujte v najbolj branem časopisu 
v Posavju!

Pokličite nas na 07 49 05 780
ali 040 634 783,

pišite na marketing@posavje.info
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DELOVNI ČAS
PO-PE: 8:00-20:00

SO: 8:00 - 17:00
Nedelje in prazniki: 

ZAPRTOKRŠKO

*Akcije se izključujejo. Popusti se ne seštevajo. Akcija velja od 1. 8. do 30. 9. 2014.

posezonsko znižanje
sončnih očal-50%DO *


