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BRESTANICA - Tolikšnega števila obiskovalcev, na stotine se jih je namreč 22. avgusta zgrnilo na 
Srednjeveški dan na gradu Rajhenburg, si želi na svoji prireditvi marsikateri organizator, zato sta 
bila tamkajšnje turistično in kulturno društvo Svoboda kot nosilca prireditve nedvomno več kot 
zadovoljna. Otroci so se na eni zadnjih počitniških prireditev skupaj s spremljevalci v velikem številu 
udeležili delavnic izdelave mečev, ščitov, čelad, usnjenih mošnjičkov, nakita, kovancev, peke kruha 
z zelišči in srednjeveške plesne delavnice, poleg tega jim je bilo na voljo več spretnostnih iger, 
streljanje z lokom in fračo ipd. V večernih urah je sledil še lov na vepra, ki so ga predstavili hrvaški 
Vitezi Zelingradski, ki so tako kot brestaniška srednjeveška plesna skupina obiskovalcem tudi 
zaplesali.  Foto: Bojana Mavsar

Brežiško akumulacijo 
bi še lahko zgradili 
pravočasno
Zaradi revizije izbora izvajalca akumulacijskega 
bazena HE Brežice bodo v javnem podjetju Infra 
šele jeseni lahko podpisali pogodbo z izbranim 
izvajalcem, zagotoviti pa morajo tudi še potrebna 
finančna sredstva. Kljub temu še upajo, da bo 
bazen zgrajen pravočasno.
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Nakup oken in vrat  
na 36 obrokov! 

SAMO ZA VAS! 
Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

September - mesec 
jedi z žara na oglje

Tematske strani Znanje
Le še nekaj dni nas loči do začetka šolskega 
leta. Na tematskih straneh preverite, katere šole 
s svojimi zanimivimi programi vabijo k vpisu. 
Izvedeli boste tudi, katere posavske šole bodo 
dobile prenovljeno podobo, preverite ponudbo 
elektronskih knjižničnih baz, ki so vam lahko v 
pomoč pri učenju, in druge zanimivosti. Posebej 
pa smo se pred začetkom pouka posvetili vedno 
bolj razširjenim motnjam pozornosti. Pojavljajo 
se namreč različne oblike težav s koncentracijo in 
nemirom, od vsakodnevnih do bolezenskih oblik, 
kot je motnja ADHD. 
 Strani 9–14 

Henrik Omerzu, atletski trener in 
športni pedagog:

Atletika je priprava 
na življenje
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Koprivniška noč »ZA življenje«

Pot domov: »Ata, vračam se!«

Nepozabna kostanjeviška 
Miklova Zala

Predsednik na obisku v Kopitarni
Pišeški projekt za slovenski jezik
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povedali so - o napadih na policiste

Sandi Lekše, Veliki Kamen: V času spre-
memb na mnogih področjih so mnogi ljudje 
izgubili svoj kompas. Ker ne znajo, zmorejo ali 
celo nočejo sprejeti odgovornosti za svoja ži-
vljenja, svojo jezo in razočaranja prenašajo na 
druge. Napadi na policiste bi lahko bili tudi iz-
padi razočaranih ljudi na naš zgrešen sistem. 

Tega bi lahko bilo v prihodnje še več, vse dokler se ne bo spre-
menilo nekaj konkretnejšega – v zavesti ljudi – pa tudi širše.

Janez Virant, Pijavice: Do takšnih napadov 
na policiste ne bi smelo prihajati, saj samo 
opravljajo svoj poklic. Razlog, da do tega pri-
haja, je verjetno nezadovoljstvo in nestrpnost, 
ki se skrivata v vsakem izmed nas. Te napade 
lahko prepreči vsak posameznik z obvlado-
vanjem samega sebe, ko ga policist ustavi po 

uradni dolžnosti. Ogroženost slovenskih policistov v naši druž-
bi na srečo ni tako velika, kot je v nekaterih drugih državah. 

Alenka Černelič Krošelj, Brežice: Napadi 
na policiste so žal odraz stanja v družbi. Oči-
tno sta vpliv medijev, ki prinašajo predvsem 
"slabe zgodbe", in večkrat zaznano mnenje, 
da ni nič narobe, če se na tak način posame-
zniki želijo izogniti zasluženi kazni, tista, ki 
spodbujata takšna ravnanja. Vse nas je treba 

učiti, kaj je bistvo policije, policiste pa še bolj opremiti z zna-
njem, da bo več razumevanja in sodelovanja. 

BRESTANICA - V soboto, 29. avgusta, bo na ribniku Mačkovci pri 
Brestanici 11. tradicionalno avgustovsko srečanje upokojencev 
pokrajine Posavje. Pričelo se bo ob 11. uri, slavnostni govornik 
bo krški župan mag. Miran Stanko, udeležence bo nagovoril tudi 
predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenije, po kulturnem 
programu pa sledi kosilo in družabno srečanje ob živi glasbi.

11. srečanje upokojencev Posavja

POSAVJE - Prihajajoči torek se bodo odprla vrata 30 osnov-
nih šol po Posavju, njihov prag pa bo prvič prestopilo 768 
prvošolcev, kar je osem več kot v šolskem letu 2014/15. Si-
cer pa bo v primerjavi z lanskim letom šole obiskovalo sku-
pno 44 osnovnošolcev več ali 6278 (lani 6234).

Osnovno šolo v Bistrici ob Sotli bo v šolskem letu 2015/16 obi-
skovalo skupno 153 otrok  (lani 159), od tega enajst prvošolcev 
(17). Otroke bo poučevalo 17 pedagoških delavcev, skupno šte-
vilo zaposlenih na šoli, katere šolski okoliš zajema šoloobvezne 
otroke iz enajstih vasi, pa je 23. Na radeški Osnovni šoli Marja-
na Nemca, v sklopu katere deluje tudi podružnična šola Svib-
no, šolski okoliš pa zajema 23 naselij, pričakujejo 36 (33) prvo-
šolcev, 31 na matični šoli in pet na podružnični. Skupno bo šolo 
obiskovalo 332 ali sedem devetošolcev manj kot v lanskem letu. 
V Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, njen šolski 
okoliš zajema 28 naselij, bo letos začelo obiskovati 23 prvošol-
cev (27), skupno pa bo pouk obiskovalo 207 učenk in učencev 
ali štirje otroci več kot v lanskem šolskem letu. Poučevalo jih bo 
22 pedagoških delavcev.

Sedem izobraževalnih zavodov v sevniški občini, ki delujejo na 
devetih lokacijah (OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Ane Gale Sevnica, 
OŠ Milana Majcna Šentjanž, OŠ Krmelj, OŠ Tržišče in OŠ Sava Kla-
dnika Sevnica s podružnicama na Studencu in Loki pri Zidanem 
Mostu), bo obiskovalo 1380 devetošolcev, kar je resda 15 manj 
kot lani (1395), zato pa se toliko bolj veselijo najmlajših, saj bo 
teh 11 več ali 164 prvošolcev (151). Osnovne šole v krški občini 
(OŠ Adama Bohoriča Brestanica, OŠ Koprivnica, OŠ Jurij Dalma-
tin Krško, OŠ Leskovec s podružnično šolo Veliki Podlog, OŠ Pod-
bočje, OŠ Raka, OŠ 14. divizije Senovo in OŠ dr. Mihajla Rostohar-
ja) bo v skupno 119 oddelkih obiskovalo 2313 učenk in učencev 
ali za slabe tri razrede oz. 61 več kot lani (2252), od tega 288 pr-
vošolcev (287). Devet osnovnih šol v občini Brežice (OŠ Artiče, 
OŠ Bizeljsko, OŠ Brežice, OŠ s prilagojenim programom Brežice, 
OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Dobova s podružnično šolo v Kapelah, OŠ 
Globoko, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in OŠ Velika Dolina) bodo 
začeli obiskovati skupno 203 prvošolci, kar 43 manj kot lani, sku-
pno pa 1893 otrok ali štirje več kot v šolskem letu 2014/15.  In če 
je bila v lanskem letu OŠ Brežice s 723 učenci največja osnovna 
šola v Posavju, jo je ne glede na to, da jo bo letos obiskovalo 24 
osnovnošolcev več, na prvem mestu zamenjala OŠ Jurija Dalma-
tina Krško, ki jo bo v novem šolskem letu obiskovalo 750 otrok. 

VEČ DIJAKOV LE V KRŠKEM ŠOLSKEM CENTRU

Okvirno - število srednješolcev se namreč do 15. septembra še 
spreminja - bo Ekonomsko in trgovsko šolo v Brežicah obiskova-
lo 223 srednješolcev, od tega na podlagi vpisov skupno 98 prve 
letnike smeri ekonomski tehnik (32), poklicno tehniški program 
(24), program trgovec (11) in novouveden izobraževalni pro-
gram predšolska vzgoja (31), medtem ko programa logistični 
tehnik zaradi premajhnega vpisa v letošnjem šolskem letu ne 
bodo izvajali. Zaradi premajhnega interesa tudi letos na Gim-
naziji Brežice ne bodo izvajali programa ekonomske gimnazije, 
v prvi letnik splošne gimnazije pa se je vpisalo 113 bodočih di-
jakinj in dijakov. Ob 23 dijakih, ki bodo obiskovali 4. letnik eko-
nomske gimnazije, ter predvidoma 325 dijakih v drugem, tre-
tjem in četrtem letniku splošne gimnazije, bo brežiško gimnazijo 
predvidoma obiskovalo skupno 461 srednješolcev. V primerjavi 
z navedenima srednjima šolama, kjer število srednješolcev upa-
da, pa beležijo iz leta v leto večji porast na Šolskem centru Krško 
- Sevnica. V novem šolskem letu ga bo predvidoma obiskovalo 
782 dijakinj in dijakov ali dobrih 70 več kot lani. Na srednjo po-
klicno in strokovno šolo se je vpisalo 174 novincev, v gimnazij-
ski program 23 in na sevniško srednjo šolo 30.
 Bojana Mavsar

V Posavju 6280 osnovnošolcev 
in 1470 dijakov 

Ob jutranjem prihodu je pred-
sednika RS Slovenije Boruta 
Pahorja sprejel generalni di-
rektor podjetja Marjan Kur-
nik, ki ga je popeljal skozi pro-
izvodnjo kopit, napenjačev in 
lesenih podplatov. Vodja pro-
izvodnje Darko Lisec je nato 
gosta seznanil s konkretni-
mi zadolžitvami dela za stro-
jem, nato pa je predsednik dr-
žave, oblečen v modro haljo in 
obut v cokle sevniške Kopitar-
ne, pričel z rezkanjem utora za 
pregib lesenega podplata ter 
se za zaključek preizkusil še 
v ročni montaži pločevine na 
kopito. V tem sevniškem pod-
jetju namreč še vedno s pono-
som izdelujejo lahko delovno 
obutev za zdravstvene delavce 
in sorodne poklice ter udobno 
in modno obutev za prosti čas. 
Vsa obutev je ročno izdelana 
iz naravnih materialov in ima 
ustrezne evropske certifikate, 
ki so potrebni za delovno ozi-
roma zaščitno obutev. Tudi če-
vljarska kopita razvijajo sami 
in jih v 95 % izvažajo po vsej 
Evropi svetovno znanim bla-
govnim znamkam. Njihov tre-
tji program pa so napenjači za 
nego obutve, ki jih prav tako 
tržijo skoraj izključno na za-

Predsednik na obisku v Kopitarni
SEVNICA - Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 21. avgusta v okviru projekta »Skupaj - spodbu-
jajmo drug drugega« obiskal Kopitarno Sevnica, ki bo v prihodnjem letu praznovala 130-letnico nepreki-
njenega delovanja. Sodeloval je v proizvodnem procesu, poklepetal z zaposlenimi in vodstvom podjetja ter 
si ogledal še vzorčno sobo z razstavljenimi modeli modne obutve za prihodnje leto.

hodno evropskem trgu. Visok 
obisk je naletel na dober odziv 
pri delavcih. Eden izmed njih 
je dejal: »Točno ob deveti uri je 
vstopil v naš obrat in pričel de-
lati. Z nami je sedel tudi k de-
lavski malici in se po njej vrnil 
na svoje delovno mesto, kjer je 
nadaljeval z delom. Počaščeni 
smo, da si je vzel čas za nas.« 

Predsednik Borut Pahor, ki se 
je ob zaključku svojega delov-
nega obiska zadržal na pro-
stem še v pogovoru z zaposle-
nimi in večinskim lastnikom 
podjetja Jožetom Šinkovcem, 

je dogodek ocenil kot drugač-
no obliko stika z ljudmi, ki pa je 
po njegovem mnenju zelo kori-
stna. Dodal je še, da se je vabilu 
odzval predvsem zaradi viso-
ke obletnice, ki jo bo podjetje 
obeležilo v naslednjem letu. 
»Gre za slavno tradicijo, tako 
v naši deželi kot v Sevnici,« je 
dejal in nadaljeval, da ga je še 
posebej osupnilo dejstvo, da je 
ta tradicija vedno v modi. »Od 
tukaj izhaja tudi izum pregib-
ne pete. Izum izpred desetle-
tij danes, tukaj, pomeni neko 
novo poslovno priložnost,« je 
še menil. Generalni direktor 

Marjan Kurnik je o poslovanju 
podjetja povedal: »Ob koncu 
leta planiramo osem milijonov 
dvesto petdeset tisoč evrov ce-
lotnega prihodka in dobiček 
med sto petdeset do dvesto ti-
soč evri oziroma trikrat večji 
dobiček od lanskega.« 

Kopitarna trenutno zaposlu-
je v svoji skupini 188 ljudi, 
od tega jih je v Sloveniji zapo-
slenih 130 (110 v matičnem 
podjetju v Sevnici, deset v in-
validski delavnici in še deset v 
sestrskem podjetju). 
 Smilja Radi

Predsednik države Borut Pahor (v sredini spredaj) z delavkami in delavci ter vodstvom Ko-
pitarne pred enim izmed tovarniških obratov

Po krajšem druženju v Ple-
teršnikovi kleti in ob nastopu 
Pleteršnikovih ljudskih pev-
cev so si gostje pod vodstvom 
Rut Zlobec, sicer vodje projek-
ta, ogledali muzejsko zbirko o 
življenju in delu velikega roja-
ka v njegovi rojstni hiši. Nato 
so krenili v bližnjo zidanico, v 
kateri je jezikoslovec pisal svo-
je najznamenitejše delo Nem-
ško-slovenski slovar, zdaj pa 
je preurejena za bivanje dru-
žin, katerih predniki so bili iz 
Slovenije in bi želele slovenski 
jezik, kulturo in življenje doži-
veti v pristnem okolju. Zadnjih 
nekaj mesecev tu biva družina 
Veselinov iz Srbije, katerih 
otroci obiskujejo pišeško šolo.
Projekt sta podprla Urad za 
Slovence v zamejstvu in po 
svetu in Občina Brežice. Mini-
ster je ob tej priložnosti dejal, 
da gre za pilotski projekt, ki je 

zrasel sredi pišeških hribov in 
ob prizadevanju tamkajšnjih 
ljudi in organizacij, vendar je 
dovolj dober, da bi ga veljalo 
razširiti med druge Slovence 
po svetu. Župan Ivan Molan 
pa se je zahvalil pišeškim dru-
štvom in šoli za dosedanje delo 
pri tem projektu in vseh dru-

gih, s katerimi skrbijo za ohra-
njanje dediščine, ob tem pa se 
v bodoče nadeja še večje pod-
pore države.

Ministrov obisk je bil name-
njen tudi seznanitvi s proble-
matiko pišeškega gradu, v ka-
terega obnovo je bilo vloženih 

okoli 8 milijonov evrov. Ta na-
mreč po propadu ideje o usta-
novitvi evropske akademije 
za varstvo narave zdaj že ne-
kaj let samuje, v njem je le-
tno le nekaj kulturnih dogod-
kov. Predsednik društva za 
obnovo gradu, sicer pa ravna-
telj brežiške gimnazije Brežice 
Uroš Škof je ministru predsta-
vil nekaj zamisli o vsebinah, ki 
bi lahko zapolnile stavbo, med 
drugim npr.  tudi center obšol-
skih dejavnosti, saj je Posavje 
edina regija, ki ga še nima. Mi-
nister Žmavc je gostiteljem in 
še posebej županu Ivanu Mo-
lanu obljubil, da bo poskušal 
organizirati posvet predstav-
nikov različnih ministrstev o 
možnostih za oživitev gradu, 
saj po njegovem mnenju kon-
kretnih rešitev ni realno priča-
kovati brez sodelovanja.
 S. Mavsar

Na fotografiji (z leve): predsednik Društva Pleteršnikova do-
mačija Martin Dušič, župan Ivan Molan, učiteljica Rut Zlobec 
in minister Gorazd Žmavc pred Pleteršnikovo hišo

PIŠECE - V torek dopoldne je Pišece obiskal minister za Slovence po svetu Gorazd Žmavc, ki se je tu seznanil 
s potekom projekta Moja hiša je tvoj dom, namenjenim slovenskim rojakom, ki se učijo jezika svojih predni-
kov, pri njegovi izvedbi pa sodelujejo pišeška društva, osnovna šola, brežiške srednje šole ter nekateri drugi.

Pišeški projekt za slovenski jezik
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KRŠKO - 15. julija je v Dvorani v parku v Krškem potekal 12. po-
savski ekološki večer na temo »Energetski koncept Slovenije«, 
na katerem sta državni sekretar na Ministrstvu za infrastruktu-
ro Klemen Potisek in Urška Dolinšek z Urada za energijo po-
udarila, da usmeritve omenjenega koncepta temeljijo na trajno-
stnem razvoju in samooskrbi Slovenije z energijo, saj glede na 
raziskave preveč energentov uvozimo iz nestabilnih področij. 
Dva krovna cilja sta, da do leta 2055 dosežemo 80-odstotno, do 
leta 2035 pa 40-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih pli-
nov. Pri proizvodnji električne energije sta poudarila povečanje 
obsega proizvodnje iz obnovljivih virov in jedrske energije. Do 
2055 je predvidena prepoved uporabe in proizvodnje premoga. 
Predsednik ZEG Karel Lipič je poudaril pomembnost proizvo-
dnje iz obnovljivih virov energije ter veliko problematiko glede 
neionizirajočega sevanja v Sloveniji, zlasti v zvezi z umeščanjem 
visokonapetostnih daljnovodov v prostor. Aleš Zajc (PJLP) je 
predstavil rezultate raziskav EUROSTAT-a o družbeni sprejemlji-
vosti jedrskih objektov v Sloveniji, po katerih je 27 % populacije 
v Sloveniji proti gradnji jedrskih objektov, 27 % vprašanih je za 
alternative, 24 % za podaljšanje obratovanja obstoječih objek-
tov, 17 % za izgradnjo novih, 5 % pa jih je odgovorilo »ne vem«. 
Dr. Leo Šešerko je poudaril, da proizvodnja jedrske energije ni 
nizkoogljična, saj se za pridobitev urana, ki ga uvažamo, porabi 
ogromna količina ogljika, izpostavil pa je tudi pomembnost fo-
tovoltaike ter predlagal njeno uvrstitev v energetski koncept. V 
razpravo so se aktivno vključili Jože Špiler (GEN energija), An-
dreas Repše (predstavnik KS Spodnji Stari Grad-Spodnja Libna), 
Nina Štros (Greenpeace Slovenija) in Matjaž Prevejšek (PJLP). 
 P. P./vir: ZEG

LJUBLJANA - Vlada se je seznanila s prvim slovenskim poročilom 
po direktivi sveta 2011/70/EURATOM o varnosti ravnanja z iz-
rabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpad-
ki, ki ga morajo države članice najpozneje do 23. 8. 2015 predlo-
žiti Evropski komisiji in nato vsaka tri leta. Slovenija ima precej 
majhen jedrski program, ki obsega NEK, reaktorski infrastruk-
turni center IJS z raziskovalnim reaktorjem TRIGA Mark II, ru-
dnik urana na Žirovskem vrhu v zapiranju in Centralno skladi-
šče radioaktivnih odpadkov v Brinju. Pomembni pretekli ukrepi 
Vlade RS za varstvo delavcev, prebivalstva in okolja pred ško-
dljivimi vplivi radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva so 
predvsem ustanovitev URSJV, URSVS, ARAO, Rudnika Žirovski 
vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, ter Sklada za 
financiranje razgradnje NEK. 

Prvo nacionalno poročilo je pripravila Uprava RS za jedrsko 
varnost v sodelovanju z Upravo RS za varstvo pred sevanji, Nu-
klearno elektrarno Krško, Institutom "Jožef Stefan" in Agencijo 
za radioaktivne odpadke. Pri pripravi poročila se je kar najbolj 
upoštevala vsebina, ki je bila pripravljena v okviru poročanja po 
Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in 
varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter poročanja po di-
rektivi sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzposta-
vitvi okvira Skupnosti za varnost jedrskih objektov. V nacional-
nem poročilu je ocenjeno, da sta slovenska zakonodaja in praksa 
na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim go-
rivom v skladu z zahtevami iz direktive.
 P. P./vir: MOP

Ekološki večer o energetskem 
konceptu Slovenije

Prvo slovensko poročilo 
o jedrskem programu

OTOČEC - 20. avgusta je bila v Hotelu Šport na Otočcu 21. skup-
ščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Priso-
tni delničarji, ki so zastopali 58,39 % kapitala z glasovalno pravi-
co, so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 
2014 in odločili, da se delničarjem izplača dividenda v bruto vi-
šini 2,50 EUR na delnico, kar predstavlja 19-odstotno povečanje 
glede na lanskoletno dividendo. Dividende se delničarjem zač-
nejo izplačevati v 30 dneh po končani skupščini, in sicer po sta-
nju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško 
depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 25. avgust 2015. Seznani-
li so se tudi z letnim poročilom uprave, izvolili nove člane nad-
zornega sveta – predstavnike delničarjev, saj je nekdanjim čla-
nom junija letos potekel mandat, za revizorja za poslovno leto 
2015 pa so imenovali revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, 
poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je 
v uvodu predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v 
letu 2014 ter prodajo skupine Krka v prvem polletju leta 2015. 
Prodaja izdelkov in storitev skupine Krka je v prvem polletju le-
tošnjega leta dosegla 599,9 milijona EUR, kar je za 0,5 milijona 
EUR več kot v enakem lanskem obdobju. Količinska rast proda-
je skupine Krka je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zna-
šala 5,2 %.  P. P./vir: Krka

21. skupščina Krkinih delničarjev

Za zagotavljanje ravnovesja med porabo in proizvodnjo električ-
ne energije je odgovoren operater sistemskega omrežja (ELES, 
d.o.o.), ki dan vnaprej pripravi dnevni diagram porabe in proi-
zvodnje električne energije. V diagram je vključena predvidena 
poraba, ki je vsak dan različna in se spreminja glede na letni čas 
in predvideno gospodarsko aktivnost. Tako je običajno ponoči in 
med vikendom manjša poraba, med tednom pa v času dopol-
danske delovne aktivnosti višja. Na porabo vplivajo tudi vremen-
ske razmere, saj se na primer 
ob visokih temperaturah zara-
di vklopa večjega števila klimat-
skih naprav zazna povečana po-
raba električne energije.

Skladno s predvideno porabo 
se načrtuje proizvodnja elek-
trične energije, ki je odvisna od 
načrtovane porabe. Zaradi raz-
pršenosti manjših virov proi-
zvodnje električne energije je 
načrtovanje proizvodnje zelo 
pomembna funkcija zagotavlja-
nja stabilnosti elektroenerget-
skega sistema, saj so nekatere 
elektrarne odvisne od vremenskih pogojev, ki jih ni moč napo-
vedovati (npr. fotovoltaične elektrarne, ki so odvisne od sončne-
ga vremena). Večje elektrarne zagotavljajo stabilnost sistema in 
pokrivajo stalen odjem (pasovna energija), kakor tudi električno 
energijo, ki se prilagaja porabi (vršna energija).

Zaradi različnih dejavnikov lahko na dnevni ravni poraba električ-
ne energije bistveno preseže načrtovano raven, včasih pa se zgodi, 
da zaradi tehnične okvare nenapovedano izpade katera od elek-
trarn, ki je predvidena v proizvodnem delu dnevnega diagrama. 
Tako nastane »luknja« v dnevnem diagramu proizvodnje in po-
rabe električne energije, ki jo je potrebno nadomestiti, sicer lah-

ko pride do izpada dobave ali celo v najbolj kritičnih primerih do 
razpada sistema. Kaj takrat?

VLOGA TERMOELEKTRARNE BRESTANICA

Za varno in stabilno delovanje sistema je odgovoren operater pre-
nosnega sistema (ELES d.o.o.), ki mora v vsakem trenutku zagoto-
viti ravnovesje med porabo in proizvodnjo, le to pa izvaja z meha-

nizmi sistemskih storitev, med 
katere sodi tudi terciarna rezer-
va moči. 

Nalog za aktivacijo rezervne 
moči, t.i. terciarne regulaci-
je, poda ELES d.o.o. dispečer-
ju centra vodenja GEN ener-
gije, ta pa posreduje nalog 
proizvodnim enotam, med ka-
terimi glavnino razpoložljive 
moči predstavlja TEB s svojimi 
hitrimi in prilagodljivimi plinski-
mi agregati, ki so sposobni do-
seči polno moč 297 MW v času 
15 minut od zahteve za zagon. 

Poleg tega so plinski agregati v TEB zaradi lastnih zalog tekočega 
goriva in neposredne priključitve na plinovodno omrežje sposob-
ni obratovati daljše časovno obdobje, dokler se ne vzpostavi po-
novno ravnovesje med porabo in proizvodnjo električne energije. 

Med posebno pomembne sistemske storitve sodi tudi zagon proi-
zvodnih enot iz breznapetostnega stanja, ki pride v poštev ob del-
nem ali celotnem razpadu sistema. V tem primeru so plinski agre-
gati v TEB sposobni zagona brez zunanjega vira napetosti. TEB 
ima tako v slovenskem elektroenergetskem sistemu ključno vlo-
go pri zagotavljanju sistemskih storitev in posledično pomembno 
vlogo pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z električno energijo.

TEB in vloga sistemskih storitev
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Termoelektrarna Brestanica je ponudnik sistemskih storitev in 
ima pomembno vlogo pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
električno energijo v Sloveniji

Kot pravi direktor Infre mag. 
Vojko Sotošek, je bilo v revizij-
skem postopku oddaje javnega 
naročila za izgradnjo akumula-
cijskega bazena pri HE Breži-
ce, ki ga je zahteval eden od 
ponudnikov v konzorciju CGP-
-RGP-Kostak, ugotovljeno, da 
so postopek vodili pravilno in 
v skladu z zakonom o javnem 
naročanju, zato je bil revizijski 
zahtevek zavrnjen kot neute-
meljen. »Razlogi, ki so jih na-
vajali in so javnosti znani, da 
je bila ponudniku Riku vnov-
čena bančna garancija na elek-
trarni v Makedoniji, niso zdrža-
li presoje,« pravi Sotošek. Kot 
še dodaja, nima informacij, da 
bi neizbrani ponudnik nadalje-
val postopke uveljavljanja svo-
jih zahtev, tako da bodo pred-
vidoma septembra podpisali 
pogodbo v višini 65 milijonov 
evrov z izbranim ponudnikom, 
družbo Riko. »To bomo naredili 
takoj, ko bomo uspeli zagotovi-
ti finančna sredstva oz. ko bo fi-
nančna konstrukcija za gradnjo 
infrastrukturnega dela HE Bre-
žice zaprta. Ravno v teh dneh 
intenzivno potekajo usklaje-
vanja med nami, Ministrstvom 
za okolje in prostor ter Ministr-

Kljub zamudi zaradi revizije
še upajo na izpolnitev roka
LESKOVEC PRI KRŠKEM, BREŽICE - Ker je državna revizijska komisija zavrnila revizijski zahtevek družbe 
CGP kot neutemeljen, bo akumulacijski bazen za hidroelektrarno (HE) Brežice gradila družba Riko. Inve-
stitor, družba Infra, naj bi pogodbo z Rikom podpisala še septembra.

stvom za finance, ki vodi posto-
pek podpisa kreditne pogodbe 
z Evropsko investicijsko ban-
ko,« pojasnjuje Sotošek. 

Program infrastrukturnih 
objektov za HE Brežice je oce-
njen na 173 milijonov evrov, 
od tega je obveznost države 
156 milijonov evrov, ostalo pa 
obveznost energetike (HESS 
in ELES). Sotošek pričakuje, 
da se bo ta znesek zmanjšal za 
približno 20 milijonov evrov, 
kolikor naj bi v ta namen pri-
spevala družba HESS, ki gradi 
elektrarno. »Seveda pa je tre-
ba prej izpeljati vse postopke v 
pravnem in finančnem smislu, 

da bodo to lahko naredili. Vo-
lja HESS in njihovih lastnikov 
je bila v ta namen že izkazana,« 
pojasnjuje, ta sredstva pa naj 
bi koristili proti koncu gradnje 
infrastrukture. Za zagotavlja-
nje državnih sredstev so po za-
konu predvideni trije viri: vo-
dni sklad, podnebni sklad in 
proračun oz. posojilo. Posoji-
lo EIB, o katerem se pogovarja-
jo, naj bi znašalo 75 milijonov 
evrov in v kolikor bo realizira-
no v tem znesku, bi lahko, za-
trjuje Sotošek, dokaj hitro reši-
li financiranje projekta.

Podpis pogodbe je bil sicer 
predviden že za april, a je za-
radi revizije prišlo do zamu-
de, energetiki pa želijo zgra-
jen bazen konec leta 2016. »Če 
pogodbo podpišemo septem-
bra in začnemo takoj delati, je 
še realno pričakovati, da bomo 
do konca naslednjega leta pri-
šli v takšno fazo gradnje, ki bo 
omogočala prvi dvig vode z na-
menom testiranj in poskusne-
ga obratovanja. Če se to ne bo 
zgodilo, bomo zamudili in se 
bo to verjetno dogajalo spo-
mladi 2017, kar pomeni veli-
ko gospodarsko škodo,« poja-

snjuje direktor Infre. Poleg tega 
so vezani tudi na remont v NEK 
jeseni 2016, saj lahko dela, ki 
so predvidena v območju jedr-
ske elektrarne, izvedejo le ta-
krat, kar bo zahtevalo veliko 
koordinacije med njimi, izva-
jalci in ostalimi vpletenimi.

Pred podpisom pogodbe mo-
rajo v Infri pridobiti še grad-
beno dovoljenje, pri čemer 
morajo plačati odškodnino 
za spremembo namembnosti 
kmetijskih zemljišč, za kar po-
trebujejo 5,8 milijona evrov, 
plačal pa naj bi jih vodni sklad. 
Vložili so sicer vlogo za delno 
gradbeno dovoljenje zgolj za 
akumulacijski bazen v obsegu 
zemljišč, s katerimi razpolaga-
jo, po Sotoškovih besedah pa 
lahko z nekaterimi deli, zlasti 
izkopi, pričnejo tudi brez grad-
benega dovoljenja. Akumulaci-
ja za brežiško HE bo sicer naj-
večja doslej, saj bo v njej toliko 
vode kot v bazenu pri HE Kr-
ško in Arto-Blanca skupaj. Po-
vršina bazena bo namreč kar 
300 hektarjev, na najširšem 
delu pa bo širok kar 700 me-
trov.
 Peter Pavlovič

Mag. Vojko Sotošek

Osnovni namen elektroenergetskega sistema je zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe odjemalcev z električno energijo. 
Prekinitve dobave električne energije imajo takojšen in pomemben vpliv na gospodarstvo, gospodinjstva in ostalo javno porabo. 
Da imamo odjemalci stabilno oskrbo z električno energijo, je potrebno usklajeno delovanje sistema, ki ga sestavljajo elektrarne 
ter prenosno in distribucijsko omrežje, pomembno vlogo pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe pa imajo tudi sistemske storitve.
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NA MARIJINO VNEBOVZETJE GA JE ZADELA STRELA - 15. 8. 
so med neurjem, ki je zajelo med 17. in 18. uro predvsem kr-
ško in kostanjeviško občino, strele povzročile nemalo pregla-
vic in škode, in le malo je manjkalo, da bi vzele tudi življenje. 
Ob 17.15 je namreč strela udarila v drevo na Ulici talcev v Ko-
stanjevici na Krki, kjer je bila zbrana druščina, od tam pa pre-
skočila na hladilnik, ob katerem je stal občan. Lažje poškodo-
vanega so prepeljali v brežiško bolnišnico. 
Slabe pol ure kasneje je zaradi udara strele v daljnovod Pod-
sreda ostalo za dobri dve uri brez električne energije 174 od-
jemalcev v krajih Gora, Čretež, Gorenja Lepa vas, Senovo, Ar-
meško, Stalovnik in Osredek. na Cankarjevi cesti na Senovem 
je strela udarila v dimnik stanovanjskega objekta in pri tem po-
škodovala dimnik in dve strehi. Strela je udarila tudi v daljno-
vod Bučka, 239 odjemalcev električne energije v krajih Gmaj-
na, Raka, Smednik in še nekaterih okoliških krajih pa je bilo 
do večera brez elektrike.

PIHNIL ČEZ DVA PROMILA - V noči iz 15. na 16. 8.  je v Bre-
žicah, domnevno zaradi neprilagojene hitrosti, nekaj pred če-
trto zjutraj 20-letni voznik zletel s ceste in se prevrnil. Preiz-
kus alkoholiziranosti je pokazal 1,08 mg alkohola v izdihanem 
zraku. Zaradi suma, da je v nesreči utrpel notranje poškodbe, 
so ga obdržali na zdravljenju v brežiški bolnišnici.

MLAD ROM Z VOZILOM NAD POLICISTE - Krški policisti so 
nekaj po polnoči 19. 8. pri kontroli prometa za volanom oseb-
nega avtomobila zalotili mladoletnika, ob tem pa so tudi ugo-
tovili, da je vozilu že pred tednom dni potekla registracija in za-
varovanje. V času, ko so policisti vodili postopek preverjanja, je 
17-letni prekrškar nenadoma odpeljal, med njegovim iskanje v 
naselju v okolici Krškega pa se je fant pripeljal nazaj in se več-
krat namerno zaletel v policijsko vozilo, pri čemer sta se poli-
cista lažje poškodovala. 17-letnika, ki je resda mlad, a že  »star« 
znanec policije, saj je bil v zadnjih treh letih ovaden že osem-
krat za 14 različnih kaznivih dejanj, so pridržali in ga kazen-
sko ovadili zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo.  

POŠKODOVANE TRTE - Lastnik vinograda iz Sromelj je prija-
vil poškodovanje trt v njegovem nasadu. Neznanci so mu na-
mreč v mesecu avgustu s pesticidom oz. herbicidom poškodo-
vali 400 trt  in povzročili škodo v višini okoli 1000 €.
  Zbrala: B. M.

Anita Mujakić, Krško: Smo nogometna druži-
na. Mož je nogometni trener, tako da sem se tudi 
sama navdušila za to vrsto športa. Imava sina, ki 
bo star štiri leta. Ko so krški nogometaši začeli 
nogometno pravljico, sva mu kupila klubski dres, 
nanj natisnila njegovo ime, saj smo se vsi neiz-
merno veselili. Redno obiskujeva tekme in uži-

vava na predstavah naših, pa tudi na treningih je zelo zanimivo.

Matic Gunstek, Boštanj: V lanski sezoni, ko 
so se nakazovale možnosti preboja NK Krško v 
prvo ligo,  sem začel nekoliko bolj pozorno spre-
mljati rezultate in navijati za »sosede«. Doslej si 
še nisem uspel ogledati nobene tekme, a z re-
zultati sem seznanjen. Najbolj me veseli, da je 
uspeh prišel z dobro igro domačih igralcev, ki 

še vedno sestavljajo tudi jedro ekipe. 

Jeromej Kostanjšek, Sevnica: Krški nogomet 
spremljam, gledal sem TV prenose, nameravam 
pa si kakšno tekmo ogledati tudi v živo. Zače-
tek je bil zelo spodbuden, kaže na kvaliteto in 
mislim, da s takšnim igranjem sicer ne morejo 
zmagati, lahko pa ostanejo v ligi. Vsekakor pa je 
to velik prispevek k prepoznavnosti mesta, saj 

si ga marsikateri navijač od drugod tudi ogleda. 

Igor Kelbič, Malo Mraševo: Nogometnega do-
gajanja sicer ne spremljam zelo podrobno, saj 
nogomet raje sam igram kot pa gledam. Za uspe-
he krških nogometašev vem, a si zaenkrat še ni-
sem ogledal nobene njihove tekme v prvi ligi, 
bom pa šel na kakšno. Prva liga je zagotovo do-
bra promocija tako za nogomet kot za mesto, 

kjer trenira veliko mladih nogometašev, tudi iz našega konca. 

Nastopi krških nogometašev v prvi ligi so sprožili pravo 
evforijo v mestu in širši okolici. Nekaj naključno izbranih 
Posavcev smo vprašali, ali spremljajo njihove tekme, so si 
katero ogledali v živo ali v TV prenosu ter kaj menijo o po-
menu te 'zgodbe' za promocijo tako Krškega kot Posavja.

anketa

Nogometna evforija

V brežiškem atletskem klu-
bu ste letos imeli rekordno 
število udeležencev velikih 
tekmovanj za mlade atlete 
- Lara Omerzu, Nastja Mo-
dic in Rok Doberšek so šli 
na SP za mlajše mladinske v 
kolumbijskem Caliju, Leda 
Krošelj in Ambrož Tičar na 
EP za starejše mladince v 
švedski Eskilstuni, Modice-
va, Doberšek, Nika Glojnarič 
in Nika Plankar pa na olim-
pijski festival evropske mla-
dine (EYOF) v gruzijskem 
Tbilisiju. 

Drži, letos je bilo uspešnih res 
veliko naših mladih atletov. Za-
vedati se moramo, da so nor-
me za vsa ta tekmovanja zelo 
zahtevne in samo doseči nor-
mo za ta tekmovanja je velik 
uspeh. Naj povem, da smo ime-
li na poti v Kolumbijo neprije-
tno dogodivščino, saj smo za-
radi neljube napake vodje naše 
reprezentance zamudili letalo 
in z desetimi mladimi atleti ob-
tičali na letališču v Madridu. 
Praktično tri noči nismo spa-
li, kar se najbolj poznalo pri 
Larinem nastopu, saj je ime-
la tekmovanje že prvi dan po 
prihodu. 182 cm je bilo dovolj 
za medaljo, kar je nekajkrat le-
tos že skočila, a ji je zmanjkalo 
moči in je bila deveta. Nastja je 
bila z osebnim rekordom 385 
cm 11. v finalu skoka s palico, 
kar je zanjo zelo lep uspeh, Rok 
pa je v hudi konkurenci osvojil 
27. mesto v skoku s palico. Na 
Švedskem je bila Leda v skoku 
s palico 17., saj je ravno pred 
prvenstvom padla v krizo, Am-
brož pa je šel na tekmo bolan 
in ni imel možnosti za dober 
rezultat.

Krona uspehov pa je bila 
bronasta medalja Nike Gloj-
narič v teku na 100 m z ovi-
rami na EYOF, kajne?
Seveda. Nika letos v Evropi 
praktično ni bila poražena in 
je bila tudi najboljša v kvalifi-
kacijah, vendar je v finalu malo 
zamudila ter vse do zadnje ovi-
re lovila tekmice in se po fo-
tofinišu prebila do bronaste 
medalje. Zanjo je to vseeno iz-
jemen uspeh, potrditev njene-
ga dela in predvsem velikega 
talenta. V atletiki sem že dol-
go, pa tako hitre deklice, kot je 
ona, še nisem imel, tudi v Slo-
veniji je še nismo imeli. Držav-
ni rekord 13,56 s, ki ga je 4. ju-
lija postavila na balkanskih 
igrah in osvojila zlato medaljo 
tako kot Lara in Ambrož, je iz-
jemen rezultat, ki jo uvršča v 
sam svetovni vrh med letniki 
2000, pa tudi med letniki 1998 
ima 17. rezultat na svetu.

Je to nova zlata generacija 
brežiške atletike?
Mi smo že imeli izjemne ge-
neracije, npr. pred desetimi 
leti so bili v njej Rok Deržanič, 
Rožle Bucalo, Maja Petan, To-
maž Bogovič in nekoliko mlaj-

ša Barbara Špiler. To je rezul-
tat dobrega strokovnega dela 
naših trenerjev in pogojev, ki 
jih imamo. 

Vendar pa vsem ni uspel pre-
boj v člansko konkurenco …
Seveda, to je največji problem 
naše atletike. Omenjena gene-
racija je tekmovala na evrop-
skih in svetovnih prvenstvih, 
Deržanič je bil celo srebrn na 
EP v deseteroboju. Nekateri 
med njimi so poskušali študi-
rati v ZDA, saj je usklajevanje 
študija in treninga v Sloveni-
ji velik problem in le redkim 
uspe. Vsi niso Maruša Mišmaš, 

zlata maturantka in odlična 
atletinja, ki ji to uspe. Trenira-
ti v Brežicah in študirati v Lju-
bljani, Mariboru ali celo v Ko-
pru, je težko. Juretu Rovanu je 
uspelo s študijem v ZDA, osta-
li žal niso uspeli nadgraditi 
uspehov iz mlajših kategorij. 
Gre za odločitev, kjer imajo ve-
liko vlogo tudi starši.

Tudi sami ste bilo nekoč 
atlet, kakšne so bile razme-
re takrat v primerjavi z da-
našnjimi?
Sem eden izmed ustanovnih 
članov Atletskega kluba Bre-
žice v letu 1977, kot trener 
pa delam od leta 1985. Lahko 
se pohvalim, da sem dobitnik 
prve medalje za brežiški klub 
v troskoku, tekmoval sem še v 
mnogoboju, tekel čez ovire itd., 
vendar pa so bili moji rezulta-
ti daleč pod nivojem današnjih 
mladih atletov. Razmere ta-
krat in danes je težko primer-
jati. Mi smo trenirali na stezi iz 
ugaskov, t. i. lešu, danes so po-
goji neprimerljivo boljši. Moja 
prva atletinja, ki je dosegala 
lepe rezultate in tekmovala na 
balkanskih igrah, evropskih in 
svetovnih prvenstvih, danes 
moja žena Vladka, je trenirala 
v nenormalnih pogojih, saj niti 
jame za skok v daljino nismo 

imeli. Improvizirali in trenirali 
smo na galeriji in v telovadnici 
Gimnazije Brežice. Leta 1999 
smo dobili tale štadion (pri 
ETrŠ Brežice, op. a.), leta 2004 
pa smo si v starem Intermar-
ketu, kjer je bila prej trgovi-
na Živila, sami uredili atletsko 
dvorano. Tudi Primoževe me-
dalje so se začele kaliti v tistih 
prostorih. Po petih letih smo 
se preselili v prostore nekda-
nje blagovnice, zadnja tri leta 
pa imamo vadbišče v »balonu« 
pri OŠ Brežice, ki je po otvori-
tvi nove športne dvorane ostal 
zaprt, zato sem na enem od se-
stanku pri županu predlagal, 

da ga uredimo za atletiko. Z 
zelo majhnimi sredstvi - župa-
nu je bilo na otvoritvi kar ne-
rodno povedati, koliko denarja 
so vložili - smo dobili jamo za 
skok v daljino, korito za skok s 
palico, dve skakališči za skok v 
višino, tartan, možno je treni-
rati tudi mete, saj imamo mre-
žo, tudi ovire se da trenirati, le 
dolžine nam nekoliko manjka. 

Kako ocenjujete podpo-
ro okolja brežiški atletiki, 
tako političnega kot gospo-
darskega?
Podpora s strani občine in žu-
pana, tako prejšnjega kot seda-
njega, vedno je, seveda v okvi-
ru možnosti, ki jih imajo. Vem, 
da so nekateri rezultati na-
ših atletov, zlasti Primoža in 
Barbare, prerasli naše okolje. 
Ocenjujem, da smo tudi z no-
vim vodstvom Zavoda za šport 
vzpostavili dialog in da sode-
lovanje lepo teče. Pogrešamo 
še, da bi le dobili ključ dvorane, 
saj včasih, ko pridemo s tekme, 
ne moremo vanjo in potem 
npr. vozimo palice na avtomo-
bilih in kombijih. Seveda pa je 
naš stadion še vedno nedokon-
čan objekt. Z lastnimi sredstvi 
smo si nabavili opremo, manj-
kajo pa predvsem tribune. Ze-
mljišče ob ciljni ravnini je od-

kupljeno in pričakujemo, da 
bo v naslednjih letih vendarle 
postavljena, v tem okviru pa 
še atletski hodnik in gardero-
be. Varianta bi bila celo preme-
stitev »balona« na to površino.

Kaj pa sponzorska sredstva? 
Tukaj je najbrž precej kon-
kurence med posameznimi 
in športi in klubi za sponzor-
ski kolač … 
V teh časih priti do sponzorja je 
zelo težko. Pred leti smo imeli 
sponzorja Vino Brežice in smo 
se celo imenovali AK Fit Breži-
ce, zdaj pa je praktično nemo-
goče dobiti generalnega spon-
zorja. Naši glavni sponzorji so 
pri mladih atletih predvsem 
starši. Moram reči, da v klubu 
živimo zelo skromno, honorar-
ji trenerjev so nizki, to je mar-
sikdaj ljubiteljsko delo. Čeprav 
atletika v osnovi ni drag šport, 
zahteva kar nekaj sredstev, še 
zlasti, če želimo dobre rezulta-
te in medalje. Pri mlajših kate-
gorijah se to še da, potem pa 
pridemo do težav, o katerih sva 
se že pogovarjala. Če se mora 
mlad atlet in študent ukvarja-
ti z eksistenčnimi problemi, to 
ne prispeva ne k njegovemu 
intelektualnemu ne športne-
mu napredku.

Kako pa atleti gledate na 
komercialno bolj zanimive 
športe, ki verjetno poberejo 
večji del sponzorskih sred-
stev?
Treba je vedeti, da v atletiki 
zaslužijo res samo najboljši. 
Mnogo je športov, kjer je po-
trebno veliko garanja in odre-
kanja, pa nikoli ne prideš do 
zaslužka. Primerjati se z eki-
pnimi športi praktično nima 
smisla, če bi razmišljali o tem, 
se ne bi nihče odločil za atleti-
ko. Atletiko moraš imeti rad, v 
njej se ne moreš pehati za de-
narjem. Otrokom nikoli ne re-
čem: pridi trenirat atletiko, da 
boš svetovni prvak in boš za-
služil. Tukaj ni menedžerjev, 
ki že 12-letnike vabijo v veli-
ke klube in prepričan sem, da 
v atletiki do tega ne more pri-
ti. Nisem pa bil nikoli ljubosu-
men na druge športe, saj mora 
vsak športnik, pa naj bo nogo-
metaš, košarkar in rokometaš 
ali judoist, igralec badmintona 
in atlet, trdo delati, če hoče vr-
hunske rezultate. 

Atletika je v Posavju precej 
skoncentrirana v Brežicah, v 
Sevnici se v glavnem ukvar-
jajo le s teki. Razmišljate kaj 
o širitvi možnosti vadbe, di-
slociranih enotah?
Mi pravzaprav pokrivamo ce-
lotno Posavje. Nastja Modic 
prihaja iz Krškega, Nika Plan-
kar iz Leskovca, Nika Glojna-
rič je Sevničanka, vendar so se 
starši predvsem zaradi atleti-
ke preselili v Brežice. Konec 
koncev se je tudi oče Primoža 
Kozmusa pred leti odločil, da 
bo kupil kmetijo v Trnju, da sta 

Henrik Omerzu, atletski trener in športni pedagog:

Atletika je priprava na življenje
BREŽICE - Henrik Omerzu, za prijatelje in znance Hajnč, je tako poklicno kot zasebno povsem predan špor-
tu, zlasti atletiki - kot športni pedagog na OŠ Brežice in trener v AK Brežice, poleg tega pa je poročen z nek-
danjo atletinjo Vladko Lopatič, po katere stopinjah gresta tudi hčerki Lara in Tinkara.

Henrik Omerzu
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Ob občinskem prazniku je Zavod 
Otok, ki upravlja z mestno tržnico na Kambičevem trgu, na 
praznično soboto 15. avgusta pripravil dogodek z naslovom 
»V tretje gre rado« na temo »čebula in med«. Na prodaj so bile 
namreč različne vrste čebule, od raške, belokranjske in ptuj-
ske, do različnih vrst čebulčkov ter različne vrste medu. Obi-
skovalcev ni manjkalo, z Rake pa so se pripeljali tudi s staro-
dobniki (na fotografiji). P. P., foto: Zavod Otok

Udeleženci slovesnosti, ki so 
povsem napolnili prireditveni 
prostor, so si namreč premi-
erno ogledali dokumentarni 
film z naslovom »Najboljšega 
vredni«, ki ga je režirala Me-
lita Skušek, hkrati tudi pove-
zovalka prireditve. V njem so 
podrobno prikazali razvoj in 
dosežke kostanjeviškega ama-
terskega gledališča, katerega 
začetki segajo vse v konec 19. 
stoletja, največji razcvet pa je 
doživelo v 50. in 60. letih prej-
šnjega stoletja v okviru kultur-
no umetniškega društva Lojze 
Košak in pod taktirko takra-
tnega ravnatelja osnovne šole 
Lada Smrekarja. Slednjega, 
ki je pred pol stoletja dejal, da 
so Kostanjevica in njeni ljudje 
ne samo najboljšega potrebni, 
ampak tudi najboljšega vredni, 
so zbrani ob prihodu na prire-
ditev toplo pozdravili.

Prelomno leto za kostanjevi-
ško kulturno življenje je bilo 
leto 1953, ko so z enoletno za-
mudo praznovali 700-letnico 
prve omembe mesta v pisnih 
virih, ob tej priložnosti pa od-
prli tudi nov (zdaj že podrt) za-
družni dom. Istega leta je začel 
v Kostanjevici službovati tudi 
Lado Smrekar, s katerim je dve 
leti prej ustanovljeno Sindikal-
no kulturno umetniško dru-

Kostanjevičani najboljšega potrebni in vredni
KOSTANJEVICA NA KRKI - Letošnja osrednja prireditev ob prazniku občine Kostanjevica na Krki, ki so jo 
pripravili 14. avgusta v nekdanji samostanski cerkvi, je minila zlasti v znamenju spominov na bogato zgo-
dovino gledališke dejavnosti v kraju. Za častnega meščana pa so razglasili dr. Andreja Smrekarja. 

štvo Lojze Košak (kasneje Pro-
svetno kulturno društvo Lojze 
Košak) dobilo režiserja, ki je v 
naslednjih letih z domačini in 
gosti pripravil številna odrska 
dela. Z njimi so nastopali tako 
v domačem domu kulture kot 
na številnih odrih po Sloveniji 
in tujini, v domačo dvorano pa 
jim je uspelo pripeljati ugledne 
umetnike, znanstvenike in po-
litike, ki so se želeli sami pre-
pričati, koliko je resnice v go-
voricah o kulturnem čudežu v 
najmanjšem slovenskem me-
stu. Kostanjeviški gledališčni-
ki so v najboljših letih uprizo-
rili tudi do pet novih predstav 
letno, do 20 prireditev v okvi-
ru tedna kulture (kasneje Do-
lenjskega kulturnega festivala) 

pa si je ogledalo tudi po 30 ti-
soč ljudi. Največjo odmevnost 
je doživela predstava Miklova 
Zala, v kateri je naslovno vlo-
go odlično odigrala Vera Pla-
ninc Koljančič (več o njej na 
zadnji strani časopisa). Zelo 
aktiven je bil tudi društveni 
Mladi oder, kjer se je pod naj-
več režij mladinskih del podpi-
sala Marija Šketa. 

Ob koncu 60. let je začela gle-
dališka dejavnost v Kostanje-
vici na Krki pojenjati, kljub 
več poskusom oživitve ljubi-
teljskega gledališča v zadnjih 
40 letih pa amaterska gledali-
ška dejavnost nekako ne naj-
de več svojega mesta v kultur-
ni ponudbi kraja. »Je mar prav 

sedaj spet nastopil čas, ko pri-
haja nov val mladih gledališč-
nikov? Verjetno nikoli več ne 
bo tako, kot je bilo nekoč, mor-
da tudi nikoli več ne bomo za-
znali vonja starih gledaliških 
desk, a vendar lahko danes po-
nosno pogledamo na čas, ko je 
amatersko gledališče ime Ko-
stanjevice na Krki in njenega 
kulturnega čudeža poneslo po 
vsej domovini in preko njenih 
meja,« je bilo slišati v zaključ-
ku filma, nato pa še: »A nekaj je 
vendarle pognalo iz semen, ki 
so jih posejali naši predniki. Iz 
kostanjeviških naturščikov je 
zrasel nov rod profesionalnih 
igralcev, ki nas razveseljujejo 
na odrskih deskah slovenskih 
poklicnih gledaliških hiš in na 
filmskih platnih: Ajda Smre-
kar, Branko Jordan, Matija 
Stipanič in Stane Tomazin.« 
K doživetju filma sta s pesmi-
mi, povezanimi s predstavami 
iz zlatih let kostanjeviškega 
gledališča, še dodatno prispe-
vala sopranistka Anja Žabkar 
in tenorist Marko Železnik 
ob spremljavi pianista Marti-
na Šušteršiča, v programu pa 
je sodeloval še domači pihalni 
orkester.

Na gledališko in tudi siceršnjo 
kulturno tradicijo Kostanjevi-
ce se je navezal tudi slavno-

Občinski nagrajenci z županom

imela Primož in Simona bližje 
do šole in treninga. Sicer pa da-
nes priti iz Krškega v Brežice 
ni neka težava. Poleg tega ima-
jo v Krškem zelo lep atletski 
stadion pri OŠ Jurija Dalmati-
na, kjer s svojo atletsko sekci-
jo deluje Zvone Lorenci in nam 
pošilja atlete v Brežice. Mi tudi 
kadrovsko nismo tako močni, 
da bi delali še drugje. Mora-
mo vedeti, da živimo v okolju, 
kjer moraš pet ali šest mese-
cev trenirati v dvorani in »ba-
lon« nam zagotavlja normalne 
pogoje za to, v neki šolski te-
lovadnici je to zelo težko. Pri 
mlajših skupinah, kjer gre bolj 
za splošno vadbo in za igro, še 
gre, pri 15 ali 17 letih pa atle-
tika ni več igra, ampak pošten 
trening. 

Vem, da ste zagovornik mno-
goboja, ne nazadnje ste z 
njim tesno povezani, saj ste 
poročeni z nekdanjo sed-
merobojko, tudi diplomira-
li ste na temo sedmeroboja 
za ženske …
Pri vsakem športu je treba gle-
dati široko. Nikoli nisem zago-
varjal hitre ozke specializaci-
je, otroci morajo spoznati čim 
več športov in iskati zase naj-
bolj primernega. Atletska vad-
ba je široka vadba, otroci naj 
tečejo, skačejo in mečejo ter 
razvijajo vse svoje potencia-
le. V športno in atletsko raz-
vitih velesilah, kot so Nemčija, 
Anglija, Nizozemska, Francija, 
Češka, je mnogobojec »car«, 
kralj atletike. Mnogobojci so 
med sabo prijatelji, pri njih ni 
tako kot v teku na 100 metrov, 

kjer se Bolt in Gatlin niti ne po-
gledata, ko prideta na tekmo. 
Mnogoboj ni le skupek sed-
mih ali desetih disciplin, am-
pak je način življenja. Atletiko 
vidim kot neko pripravo za ži-
vljenje in mnogoboj to najbolj 
ponazarja: v življenju te bo ča-
kalo veliko ovir, ki jih boš mo-
ral premagati. 

Brežiški klub je tradicional-
no specializiran za kladivo, 
palico in sedmeroboj, zdaj 
ste uspešni tudi v skoku v 
višino in teku čez ovire. Naj-
brž je to povezano predvsem 
s trenerskim kadrom.
Večkrat sem se že pošalil, da 
smo včasih rekli: s palico naj 
skače tisti, ki ni dober v nobe-
ni drugi disciplini - ki ni hiter, 
ki ne skoči daleč, pa je dober za 
palico. Isto se je dogajalo de-
nimo pri metu krogle - no, pa 
dajmo metati kladivo. Iz tega 
smo prišli celo do olimpijskih 
medalj. Tudi vsak trener ima 
afiniteto do nekaterih disci-
plin. Vlado Kevo je prav go-
tovo eden najboljših trener-
jev za met kladiva na svetu, 
to je dokazal s svojimi rezul-
tati, konec koncev ima tudi na 
svetovnem prvenstvu v Pekin-
gu tri atlete, s katerimi je de-
lal: Venezuelki Roso Rodrigu-
ez v metu kladiva in Ahymaro 
Espinoza v suvanju krogle ter 
Brazilca Wagnerja Domingosa 
v metu kladiva. Jure Rovan je 
prav tako vrhunski trener za 
skok s palico in pred njim je še 
velika prihodnost. Seveda pa 
so časi takšni, da je mlajše ka-
dre, ki končujejo Fakulteto za 

šport, ali bivše atlete zelo tež-
ko pripraviti za delo v klubu. 

Sediva pod sliko Primoža 
Kozmusa. Računate tudi na 
sodelovanje z njimi ali je šel 
povsem na svoje?
Primož ima zdaj svoj klub, ura-
dno je sicer še vedno naš član 
in pravi, da bo do konca tek-
moval za Brežice, vendar sode-
lovanja razen tega, da njegovi 
atleti pridejo na kakšno našo 
tekmo, ni. Jaz si ga sicer želim, 
saj bi tako atletika v Posavju 
dobila še večjo vlogo. Upam, 
da bo zaživel njegov center za 
mete, pa tudi, da bi v Sevnici 
končno dobili stadion, ki si ga 
želijo že leta in leta.

Kako kot športni pedagog 
ocenjujete fizične sposob-
nosti današnjih otrok ter 
njihovo pripravljenost na 
ukvarjanje športom, zlasti 
bazičnim, kakršen je atleti-
ka?
Na OŠ Brežice dajemo pou-
darek bazičnim športom, ko-
nec koncev smo pred leti po-
leg športne dvorane dobili tudi 
gimnastično dvorano, kar je iz-
rednega pomena za razvijanje 
osnovne motorike otrok. Kar 
pa se tiče sposobnosti, ugota-
vljamo in tudi mediji ste pisali 
o tem, da so aerobne sposob-
nosti manjše, da je moč ra-
menskega obroča vse slabša, 
ampak to je enostavno posle-
dica novosti v modernem na-
činu življenja. Še vedno pa tr-
dim, da obstajajo veliko otrok, 
ki si želijo športa, morajo pa 
imeti pri tem podporo star-

šev. Otrokom je danes na vo-
ljo cel spekter športov, obsta-
jajo tudi novi, t. i. urbani športi, 
med katerimi se iščejo. Vede-
ti pa moramo, da vsi ne more-
jo biti vrhunski nogometaši ali 
atleti. Pomemben je predvsem 
zdrav način življenja.

Pri vas je vsa družina vpeta 
v atletiko …
Moja otroka, Lara in Tinkara, 
sta stadionska otroka, konec 
koncev ne moreš narediti loč-
nice med službo in prostim ča-
som. Trenutno sem pri Lari res 
v vlogi tako očeta kot trenerja, 
kar je zame zelo zahtevno, to 
so včasih zelo delikatne zade-
ve. Tinkara se v športu zaen-
krat še igra in uživa, bomo vi-
deli, kaj bo iz tega. Lara je v teh 
letih dosegla resnično kar lepe 
rezultate. Pri 17 letih je skočila 
v višino 185 cm, kar ni uspelo 
še nobeni Slovenki doslej, niti 
v kategoriji U19. Vendar še ve-
dno trdim, da bo težko posta-
ti vrhunska skakalka višino. Po 
srcu je mnogobojka, ravno po 
tekmovanju v Kolumbiji sva se 
pogovarjala o tem in verjetno 
bo poskušala tekmovati tudi v 
ostalih disciplinah, kjer je bila 
v mlajših letih že zelo uspešna. 
Kot zanimivost: kot skakalka v 
višino je bila tudi državna pr-
vakinja in celo rekorderka v 
suvanju krogle, kar praktič-
no ne gre skupaj. Res pa se bo 
čez dve leti treba odločiti glede 
študija. Že zdaj je težko uskla-
jevati šolo in trening, potreb-
nega je veliko odrekanja tako 
z njene strani kot s strani star-
šev. Peter Pavlovič

stni govornik, pesnik, režiser, 
dramaturg, scenarist in publi-
cist Igor Likar, ki so ga Kosta-
njevičani vzeli za svojega kot 
režiserja prireditve ob 750-le-
tnici prve omembe mesta v 
pisnih virih. »Kostanjevica je 
sama mesto podob. Kamorko-
li se ozre oko, izklicuje pogled 
domišljijo, čase, polne zgodb in 
podob v glasu, besedi, zvoku, 
barvi in lesu,« je dejal in spre-
govoril še o svojem doživlja-
nju kraja.

»Če Kostanjevica na Krki v svo-
ji več kot 700-letni zgodovini 
ne bi imela ljudi, ki so imeli vi-
zijo in pogum, potem bi ver-
jetno danes govorili le o Ko-
stanjevici kot o vasici nekje 
na jugu, pozabljenem otočku 
pod Gorjanci. A danes je ob-
čina Kostanjevica mnogo več 
kot to, je občina, ki je med iz-
letniki in popotniki med naj-
bolj zaželenimi kraji v Sloveni-
ji, ponaša se lahko z rekordnim 
številom umetnin na prebival-
ca ter z naravnimi lepotami, 
za katere moramo poskrbe-
ti, da bodo našle svoje mesto 
v vseh izletniških in kultur-
nih vodnikih ožje in širše po-
nudbe,« je v svojem nagovoru 
dejal župan Ladko Petretič, v 
nadaljevanju pa naštel najpo-
membnejše izzive v prihodnjih 
letih - ureditev poplavne var-
nosti, sanacijo plazu v Vrtači 
in asfaltiranje nekaterih cest, 
umik prometa, pa tudi klavni-

ce z otoka, ureditev uskoške-
ga stolpa v Črneči vasi, v sode-
lovanju z investitorji izgradnjo 
termalne vasi, ureditev dosto-
pov do Krke, ureditev kopali-
šča Otok itd.

Ob koncu je župan podelil še 
letošnja občinska priznanja. 
Kostanjeviške srebrnike je po-
delil Slavici Kuhar za 20-letno 
aktivno delovanje v Društvu 
podeželskih žena Pod Gorjan-
ci, Romanu Jordanu za aktiv-
no vlogo v različnih društvih in 
Mariji Gjurekovič za dolgole-
tno delo na družbenem in hu-
manitarnem področju. Ključ 
mesta z nazivom častni me-
ščan je za prispevek k razvo-
ju, napredku, povezovanju in 
prepoznavnosti mesta Kosta-
njevica na Krki izročil dr. An-
dreju Smrekarju. Slednji se je 
v imenu nagrajencev zahvalil 
za priznanja in pozval k med-
sebojnemu (so)delovanju tudi 
idejnim in nazorskim razli-
kam navkljub, »da bi vsi sku-
paj lahko bolje živeli«. »Če ne 
bi bil prepričan, da je Kosta-
njevica nekaj tako izjemnega 
v vsakem pogledu, bi najbrž 
imel dom kje drugje, ampak 
še zmeraj se čutim doma prav 
v Kostanjevici,« je še dejal novi 
častni meščan, ki se je s tem 
nazivom pridružil očetu Ladu 
Smrekarju, Bogdanu Borčiću, 
Jožetu Colariču in Dušanu 
Tršarju.
 Peter Pavlovič

RAKA - V počastitev krajevnega praznika je tudi letos Turistič-
no društvo Lovrenc Raka 9. avgusta priredilo srečanje lastnikov 
starodobnih vozil. Po panoramski vožnji je pod šotorom sledi-
lo prijetno druženje, katerega so popestrili domači pevci in vir-
tuozi na harmoniki, ljubitelji in lastniki starodobnikov pa so si 
ogledali tudi razstavo fotografij treh kmetij, ki so bile na osre-
dnji slovesnosti razglašene in nagrajene za najlepše urejene do-
mačije.  V. H. 

Srečanje starodobnikov na Raki
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Vajeništvo oz. dualno obliko izobraže-
valnega sistema smo pri nas že imeli. A 
medtem ko primerljive države (Nemči-
ja, Avstrija) v zadnjih desetih letih do-
datno spodbujajo nujno povezanost 
poklicnega in strokovnega izobraže-
valnega procesa z obrtjo in gospodar-
stvom, pri nas o tem le potiho govorimo. 
Poleg tega se v zadnjih letih srečujemo 

z nizkim vpisom v poklicne srednje šole, dodatno pa so slaba 
gospodarska situacija, nestabilna davčna in socialna politika 
ter propad številnih podjetij povzročili upadanje zanimanja 
delodajalcev za izvajanje vajeništva in hkrati povzročili tudi 
upad ugleda določenih poklicev. Določeni poklici so zaradi na-
pak v izobraževalnem sistemu skoraj izginili iz naše ponudbe. 
Sočasno se soočamo tudi z veliko strukturno brezposelnostjo 
mladih, mnogo mladih pa se ravno s temi pridobljenimi pokli-
ci odpravlja s trebuhom za kruhom v države, ki so obrti, go-
spodarstvu in pa mladim bolj naklonjene. 

V SDS smo letos kar dvakrat vložili predlog Zakona o poklic-
nem in strokovnem izobraževanju, ki naj bi to tematiko reše-
val. Najprej smo na mojo pobudo zakon vložili januarja letos. 
Bil je zavrnjen – ker smo pač opozicija. Na podlagi vseh pri-
pomb sem vsaj tri mesece pripravljal spremembe, ki smo jih 
nato predlagali maja letos. Zakon je bil spet zavrnjen. Ker naj 
bi se pripravljal nov Zakon o vajeništvu. Te vladne odgovore 
vedno pripravljajo isti državni uradniki, ki pravijo, da rešitve 
niso celovite in sistemske, a da sami že pripravljajo rešitve. Ki 
se ponavadi izkažejo za neizvedljive, a prinesejo nove davčne 
in birokratske ovire. Če vlada do decembra letos ne bo pripra-
vila svojega zakona, bom spet vložil podoben zakon. Ker mora-
jo vsi postopki za začetek delovanja sistema vajeništva (pripra-
va šol, priprava delodajalcev, razpisi ...) trajati vsaj pol leta, da 
lahko zadeva začne funkcionirati – torej, da bi sistem vajeni-
štva zaživel vsaj s šolskim letom 2016/2017. Ključna zahteva 
obrtnikov pred sprejemom zakona je uveljavitev »regresnega 
zahtevka« - da obrtniki ne nosijo vse (predvsem finančne) od-
govornosti za poškodbe vajencev. To je rešljivo. Bolj problema-
tično bo »zmigati« naš tog šolski sistem, kjer se na daleč izogi-
bajo spremembam. In če so tu še državni uradniki in državni 
funkcionarji, ki se dolgo pogovarjajo z »deležniki«, do končne 
rešitve pa ne pride, je sistem »nič se ne da narediti« zaokrožen.

Naj predstavim nekaj ključnih zadev, ki sem jih zasledoval pri 
pisanju zakonodaje:

 – Odgovornost za vajenca prevzame delodajalec, torej se vzpo-
stavi kultura vzgajanja dobrega kadra. Vajeniško razmerje 
se sprejema z vajeniško učno pogodbo med delodajalcem in 
vajencem, v zakonu so natančno opredeljeni tudi pogoji za 
delodajalca ter dolžnosti tako delodajalca kot vajenca. Gre 
za kombinacijo vajeništva, torej praktičnega dela v podje-
tju, in poklicnega izobraževanja v šoli. 

 – Predvideno je zahtevano obdobje, ki mora biti namenjeno 
praktičnemu usposabljanju. Obdobje obsega polovico izo-
braževalnega časa za poklicne šole in 20 % za strokovne 
šole. V času trajanja tega vajeniškega razmerja ima vajenec 
vse pravice iz zdravstvenega ter iz pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja. Ure, ki jih vajenec opravi v času prak-
tičnega izobraževanja pri delodajalcu, se mu upoštevajo kot 
ure delovnih izkušenj in se štejejo v delovno dobo. 

 – Ker ima zakon dokaj velike finančne posledice, smo posta-
vili njegovo uvajanje oziroma uveljavitev v leto 2016. Časa 
za prilagoditev je torej več kot dovolj. Do leta 2020 se za iz-
plačilo nagrad vajencem v celoti zavzame država in poskr-
bi za njihovo nagrado preko evropskih sredstev. Takšni mo-
deli obstajajo v drugih evropskih državah. Po letu 2020 pa 
50 % nagrade plača država, 50 % nagrade pa delodajalec. 
Država plača tudi izvajalcem mojstrskih in delovodskih iz-
pitov prispevek za uveljavljanje teh izpitov. Višino bruto na-
grade z uredbo bi določila Vlada RS v odstotku od povprečne 
bruto plače v gospodarstvu RS in bi znašala najmanj 10 % 
v prvem letniku, 15 % v drugem letniku in po 20 % do 30 % 
v tretjem letniku. 

Upam, da bodo ministrstva in državni uradniki naredili »do-
mačo nalogo« ter do decembra pripravili zakon. Drugače ga 
bom (dodelanega) spet vložil jaz. Ker poslušam obrtnike in 
gospodarstvenike, da je nekaj na tem področju nujno treba 
premakniti.

Vajeništvo – nujno potrebna 
vez izobraževalnega sistema z 
obrtništvom in gospodarstvom 

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

KiK v Leskovcu pri Krškem 
preseneča v novi podobi 

Po večtedenski fazi prenove se poslovnica KiK v Leskovcu pri 
Krškem, nov trgovski center Krško, predstavlja v novi, moder-
ni podobi v prevladujoči sivi barvi. Samo za Vas bo svoja vra-
ta odprla 27. 8. 2015 in Vam poleg številnih potrebščin za šol-
ske klopi predstavila bogat tekstilni asortiman za Vso družino. 
Ponudila Vam bo pestro izbiro oblačil za Vaše najmlajše, ki so 
primerna tako za šolske klopi kot za šolsko dvorišče. Pri KiKu 
boste našli oblačila, ki so odličen spremljevalec v šoli, saj so 
udobna, sestavljena iz kakovostnih materialov ter s svojimi 
barvami in kroji popolnoma v trendu. Pohitite in še tik pred 
pričetkom šole priskrbite primerna oblačila za šolo, kot so ja-
kne softshell, tekaške hlače, hlače iz jeansa, majice, jopice, te-
lovniki ... 

Pozor: na dan ponovne otvoritve in dan po ponovni otvoritvi 
Vas čaka 10 % popust na ves asortiman. Pridite in se prepričaj-
te v resničnost KiK gesla: KiK - kvalitetno, pametno, ugodno. 
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V podporo dobrodelnosti sta se 
četrtkove prireditve Koprivni-
ška noč, ki je potekala v zname-
nju zbiranja sredstev za nakup 
javno dostopnega AED, udele-
žila tudi vrhunska športnika 
Primož Kozmus in Iztok Čop, 
ki je pred dobrim mesecem v 
Luzernu prejel prestižno Kel-
lerjevo priznanje, najvišje pri-
znanje, ki ga podeljuje Med-
narodna veslaška zveza FISA. 
Kozmus in Čop sta v duhovi-
tem pogovoru s Sandijem Le-
kšetom obiskovalcem razkrila 
drobce iz njune uspešne špor-
tne kariere. Pri tem se je Koz-
mus med drugim navezal na 
novourejeni Center za mete 
na Senovem, ki sta si ga pred 
tem športna kolega tudi ogle-
dala, na katerem bo letos priče-
la z vadbo druga generacija do-
mačih mladih atletov, medtem 
ko je Čop povedal, da ne gle-
de na to, da je pred tremi leti 
prenehal z aktivnim tekmova-
njem, še vedno ostaja v vesla-
ških vodah, saj sodeluje z ita-
lijanskim izdelovalcem vodnih 
plovil, ob tem je tudi podpred-

sednik Olimpijskega komite-
ja Slovenije ter član izvršnega 
odbora Veslaške zveze Sloveni-
je ter upravnega odbora Vesla-
škega kluba Bled. 

V njuni družbi je Lekše šte-
vilnim krajanom in drugim 
obiskovalcev predstavil tudi 
samo dobrodelno akcijo, za 
izvedbo katere, kot je pove-

Koprivniška noč »ZA življenje«
KOPRIVNICA - S prireditvijo »Koprivniška noč« so tamkajšnji krajani 13. in 15. avgusta obeležili krajevni 
praznik, ki ga praznujejo na veliki šmaren. Četrtkova prireditev je bila dobrodelno obarvana, saj so zbirali 
sredstva za nakup defibrilatorja (AED), sobota pa je minila v znamenju iger in druženja.

dal, je zorela ideja že od leta 
2007, ko so vseslovensko ak-
cijo »Sekunde rešujejo življe-
nje« izvedli na Radiu Slovenija 
in v sklopu nje obiskali tudi Ko-
privnico. Nakup AED in ogre-
vane omarice, ki bo namešče-
na na zunanji steni gasilskega 
doma na Velikem Kamnu, zna-
ša 2.500 evrov, kar sicer pred-
stavlja za tako majhno krajev-

no skupnost, kot je Koprivnica, 
ki šteje okoli 700 prebivalcev, 
velik zalogaj, a zanemarljiv v 
primerjavi s človeškim življe-
njem, saj vsaka minuta, prido-
bljena z namestitvijo AED, po-
veča možnost preživetja osebi 
z nenadnim srčnim zastojem. 
Glede na to, da je Koprivnica in 
njeni zaselki oddaljena od me-
stnega središča dobrih 15 ki-

lometrov in da najmanj toliko 
minut potrebuje tudi reševal-
no vozilo, da prispe do Kopriv-
nice, še več pa do njenih neko-
liko bolj oddaljenih zaselkov v 
hribovju na severnem predelu 
krške občine, je namestitev in 
uporaba defibrilatorja toliko 
večjega pomena, saj je v prvih 
treh minutah možnost za pre-
živetje 70-odstotna, po dese-
tih minutah pa so možnosti za 
preživetje že minimalne. Kot je 
še poudaril Lekše, bodo zbrana 
sredstva namenjena izključno 
za plačilo AED in zdravstveno 
usposabljanje tamkajšnjih pro-
stovoljnih gasilcev za prve po-
sredovalce pri nesrečah. Že na 
kraju prireditve, pri tamkaj-
šnji osnovni šoli, pa je bila kra-
janom dana možnost, da so se 
ob prisotnosti reševalcev NMP 
Krško na vadbeni lutki tudi po-
učili o rokovanju z napravo. Si-
cer pa so krajani s številno ude-
ležbo in nakupom vstopnic za 
ogled monokomedije igralca 
Matjaža Javšnika, ki se je v do-
bro AED prav tako odpovedal 
honorarju, dokazali, da podpi-
rajo navedeno akcijo, ki sta jo v 
sodelovanju izvedla Prostovolj-
no gasilsko društvo Veliki Ka-
men in domače turistično dru-
štvo, vanjo pa je bilo vključenih 
kar 76 prostovoljcev.  

ŠOLA - SREDIŠČE 
DOGAJANJA V KRAJU

Po navedenem dobrodelnem 
četrtku se je na praznik Ma-
rijinega vnebovzetja zvrstil 
še drugi del t. i. Koprivniške 
noči, sestavljen iz vaških iger, 
ki so se zvrstile že 17. leto za-
pored, osrednje krajevne pri-
reditve s podelitvijo prizna-
nja ter z druženjem krajank in 
krajanov ter ostalih obiskoval-
cev ob zvokih Ansambla Navi-
hanke. V zabavnih športnih 
igrah se je pomerilo na trav-

niku pri šoli šest ekip (ŠD Pod-
sreda, PGD Veliki Kamen, PGD 
Mali Kamen, Društvo Kamen-
ček, ŠD Koprivnica in Lovska 
družina Veliki Kamen), tem 
pa je sledila podelitev krajev-
nega priznanja, ki ga je pred-
sednica sveta KS Koprivnica 
Sonja Bračun slavnostno iz-
ročila Osnovni šoli Koprivni-
ca, v kateri so v minulem letu 
obeležili 150 let izvajanja šol-
ske dejavnosti v kraju. Kot je 
med drugim povedala Braču-
nova, šola in njen kolektiv ak-
tivno živita s krajem, ga pove-
zujeta, velikokrat na leto šola 
odstopi svoj prostor domačim 
društvom, ki v telovadnici pri-
rejajo različne dogodke, kljub 
njeni majhnosti, saj pouk, ki 
poteka v kombiniranih od-
delkih, obiskuje le dobrih 90 
otrok, tamkajšnji vrtec pa ne-
kaj čez 50, na njej izvajajo šte-
vilne programe in projekte, 
med drugim se šola ponaša z 
nazivoma Eko šola in Zdrava 
šola, prepoznavna je po špor-
tnih in učnih uspehih, prirejajo 
pa tudi likovne kolonije, glas-
bene večere in druge aktivno-
sti ter proslave ob praznikih. 
Sicer pa si v KS prizadevajo s 
krajevnim proračunom in po-
močjo Občine Krško realizirati 
čim več del in pridobitev. Tako 
so med drugim pričeli z deli 
na 1200 metrov dolgem kra-
jevnem cestnem odseku, ki ga 
bodo v kratkem preplastili, iz-
vajajo druga tekoča vzdrževa-
nja cest in zimsko službo, sa-
nirali so manjši plaz, nabavili 
okraske za novoletno okrasi-
tev kraja, uspešno izvedli dvo-
dnevno prireditev v počastitev 
praznika, do konca leta pa na-
črtujejo še nekaj investicij v lo-
kalne ceste in nakup pisarni-
ške opreme.

 Bojana Mavsar, 
 foto: Sabina Košir

Ob predaji AED v družbi otrok in številnih obiskovalcev (z leve) domačin in evropski poslanec 
Franc Bogovič ter Iztok Čop, desno pa Matjaž Javšnik, Sandi Lekše in Primož Kozmus

Krajevno priznanje je prevzel v imenu šole ravnatelj (desno) 
Jože Ivačič, ob njem Sonja Bračun, Franc Bogovič in župan 
mag. Miran Stanko. 

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

tel.: 07/49-87-310, fax: 07/49-87-330, gsm: 041-630-456
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S predlogi in informacijami iz vaših krajev se obrnite na naše lokalne novinarje:

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

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

Bojana Mavsar
za območje občine Krško na
bojana.mavsar@posavje.info

 

Vir: pregled tarif za poslovanje preko transakcijskega računa - Banka Slovenije 
*Obrazložitev: Osebni račun z rednimi mesečnimi prilivi plače ali pokojnine v Delavski hranilnici.

OBČANKE IN OBČANI SE SPRAŠUJETE KAKO  
DO PRIHRANKA VSAJ 16 EUROV NA MESEC?
Število osebnih računov iz leta v leto povečujemo! Zakaj?
Zaradi prihrankov, ki vam jih osebni račun* prinaša.

Pričakujemo vas od ponedeljka do petka od 8.30 do 17.00 ure
Brežice, Cesta prvih borcev 9, tel.: 07 620 05 00, Sevnica, Glavni trg 24, tel.: 07 620 05 10 

 Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si

UGODNI KREDITI SAMO ZA VAS
Delavska hranilnica ponuja vsem strankam ugodne akcijske kredite:

•  kredite od 61 do 96 mesecev z obrestno mero od 6M euribor + 3,60 %
 ali fiksna obrestna mera od 4,60 %

•  STANOVANJSKE KREDITE z obrestno mero
od 6M euribor + 1,90 %
ali fiksna obrestna mera od 3,30 %

PRODUKTI: DELAVSKA 
HRANILNICA

DRUGE
BANKE

MESEČNI 
PRIHRANEK

LETNI 
PRIHRANEK

Osebni račun
- vodenje

- nadomestilo za dvig gotovine 
na bankomatih 

- sprememba višine limita

1,25 €
(prvo leto brez)

0 €

0 €

2,10 €

0,50 €

4,36 €

2,10 €

5,00 €
(za 10 dvigov)

0,36 €

25,20 €

60,00 €

4,36 €
Elektronsko bančništvo
- pristopnina
- mesečno nadomestilo uporabe

0 €
0,40 €

20,00 €
0,50 €

1,67 €
0,10 €

20,00 €
1,20 €

Plačilni promet
- nakazilo z UPN obrazcem na 

bančnem okencu
- direktna obremenitev

0,30 € *

0,12 €

1,50 €

0,22 €

6,00 €
(za 5 plačil)

0,50 €
(za 5 plačil)

72,00 €

6,00 €

MasterCard kartica 
- letno nadomestilo za  

uporabo kartice
12,50 € 16,30 € 0,32 € 3,80 €

PRIHRANEK 16,05 € 192,60 €

In to še ni vse ...  

Osebni račun vam omogoča 
tudi znižano kreditno 
obrestno mero za 0,6% 
točke,
• potrošniški kredit do 120 mesecev 

s fiksno obrestno mero,
• hipotekarni kredit do 360 mesecev 

z ugodno obrestno mero.

NAJUGODNEJŠA BANČNA INŠTITUCIJA

NOVA GORA - Na Pustovi domačiji v Novi Gori je Društvo za ohra-
nitev podeželja Veliki Trn v soboto, 8. avgusta, že petič zapored 
priredilo prikaz starega običaja košnje, ko so se na gospodarje-
vem travniku zbrali sovaščani, ki so poprijeli za kose in grablje, 
ter se lotila dela. Kose so gladko drsele in podirale žilavo ojstrico, 
slišalo se je klepanje kos in veselo klepetanje grabljic. Tudi naj-
mlajši so se preizkusili v ročnih spretnostih ter tako dali starej-
šim upanje, da stari običaji ne bodo šli v pozabo. Pevke iz ŽePZ 
Femina Cantat pa so poskrbele, da tudi ljudska pesem ne bo šla 
v pozabo.  M. P.

SP. DULE - V Športno-skakal-
nem centru Spodnje Dule so 
se 15. avgusta ob zaključku 
praznika krajevne skupno-
sti Gora zvrstili tradicional-
ni smučarki skoki za pokal 
KS Gora. Po skakalnicah K6 
(do 9 let), K15 (do 12 let) in 
K33 (do 45 let) se je spusti-
lo skupno 25 tekmovalcev, 
od tega osem članic in čla-
nov ŠD Gora. 

Ob domačih tekmovalkah in 
tekmovalcih sta se tekmova-
nja udeležila tudi Krištof Ga-
špirc in Primož Peterka iz 
Smučarskega kluba Triglav 
Kranj, druga polovica tek-
movalk in tekmovalcev pa je 
prišla iz madžarskega kra-
ja in tamkajšnjega skakalne-
ga kluba Koszeg. V kategoriji 
najmlajših tekmovalcev se je 
med domačimi najvišje zavih-
tel Nejc Pirc, ki je 3. mesto de-
lil z madžarskim tekmovalcem, 
med deklicami do 12 let je na 
zmagovalno stopničko stopila 
Aleksandra Martinjak iz ŠD 

Skakalni zaključek praznika 

V Novi Gori spet kosili otavo

Po manjši skakalnici se je spustilo in skočilo devet deklic in 
dečkov, starih do 9 let.

Praznik krajevne skupnosti so 
obeležili spominsko, športno, 
kulturno in družabno. V po-
družnični cerkvi svete Mate-
re Božje v Dolenji vasi je bila v 
sobotnem dopoldnevu sveča-
na maša, nato pa so pred spo-
menik žrtvam 2. svetovne voj-
ne položili venec. Članice KD 
Libna so tudi letos v doma-
čih prostorih Večnamenskega 
doma v zgodnjem popoldnevu 
postavile na ogled svoja ročna 
dela, na prostoru pred domom 
pa je domače športno društvo, 
ki mu predseduje Matic Mo-
lan, organiziralo vaške špor-
tne igre. Po šest tekmovalcev je 
tekmovalo v petih disciplinah. 
Že peto leto zapovrstjo so zma-
govalno lovoriko ter pokal pod 
budnim očesom sodnika He-
nrika Molana odnesli vašča-
ni Libne. Drugo mesto je zase-
dla ekipa Starega Grada, tretji 
so bili gostujoči vaščani Spo-
dnjega Starega Grada, četrti iz 
Dolenje vasi, peti pa iz Pesjega. 

V pozno popoldne so prazno-
vanje nadaljevali s kulturnim 
programom, ki se ga je udele-
žila tudi direktorica krške ob-
činske uprave Melita Čopar. V 
kratkem nagovoru je pozdra-
vila vse prisotne, jim čestitala 
ob prazniku ter dodala, da je 

Dolenjevaščani praznovali 
športno, kulturno in družabno
DOLENJA VAS - V krajevni skupnosti Dolenja vas je bilo na praznično soboto, 15. avgusta, še posebej slove-
sno. Že po tradiciji so v soorganizaciji s Kulturnim društvom Žarek, Kulturnim društvom Libna, Športnim 
društvom Dolenja vas in Prostovoljnim gasilskim društvom Dolenja vas pripravili krajevno praznovanje. 

krajevna skupnost kljub svo-
ji majhnosti opazno velika, 
kar krajani vedno znova do-
kazujejo s svojim povezova-
njem in sodelovanjem tako v 
ožjem kakor tudi v širšem po-
menu, vključno z dobrimi od-
nosi na občinski ravni ter z ob-
činskimi službami. Voditeljica 
programa Vesna Kodrič je k 
besedi povabila še domačega 
predsednika Gorana Udovča, 
ki je uvodoma spomnil na čase 
druge svetovne vojne in na vse 
tiste domačine, ki jih je okupa-
tor pregnal iz svojega kraja. V 
nadaljevanju je izpostavil do-
sežke minulega obdobja ter 
navedel zaključena dela in in-

vesticije, ki so bile opravlje-
ne na območju krajevne sku-
pnosti. Dejal je še, da verjame 
v boljši jutri, prav tako je izra-
zil zadovoljstvo nad uspešnim 
sodelovanjem z Občino Krško, 
saj »imamo z njo dober par-
tnerski odnos«. »Tudi v pri-
hodnje bomo poskušali pri-
sluhniti željam krajanov in s 
pogledom v prihodnost graditi 
boljši jutri,« je dodal Udovč in 
zaključil: »Smo srčni in prija-
zni ter se trudimo za lepo ure-
ditev v kraju. Krajevnih pri-
znanj ne podeljujemo, saj vsi 
skupaj pripomoremo, da je v 
našem kraju življenje čim lep-
še. Jutri sonce ponovno vzide, 

zato spet z roko v roki naredi-
mo kaj lepega za našo skupno 
prihodnost.«

Pester kulturni program so 
začeli z zvoki fanfar. Glasbeno 
simboliko po pesniški predlo-
gi Oda Dolenji vasi domačin-
ke Jožice Vogrinc je oblikoval 
prav tako domačin Drago Gra-
dišek. Trobilni kvartet Glasbe-
ne šole Krško je nato izvedel še 
„splet mehiških pesmi“, zape-
li so tudi domači Ljudski pev-
ci Ajda, prijetno vzdušje pa so 
na harmoniki posamično ter 
skupno pričarali še Andrej 
Cerjak, Nejc Molan in Mati-
ja Kodrič. Vsi udeleženi pa so 
bili nato povabljeni v šotor na 
družabno srečanje ob hrani in 
pijači ter na prijeten zaključek 
prazničnega vzdušja. 

 Marija Hrvatin

Mladi tekmovalci z Libne, za zmago sta jim čestitala predse-
dnik sveta KS Dolenja vas Goran Udovč in sodnik Henrik Mo-
lan (levo).

Gora, društveni sotekmovalec 
Aleš Martinjak je osvojil 3. 
mesto na K33, v tej kateri je si-
cer prepričljivo zmagal Primož 
Peterka, v veteranski kategori-
ji pa je 2. mesto osvojil Stane 
Martinjak. Tekmovanje za po-
kal KS Gora je štelo tudi za dru-
štveno tekmovanje v kategoriji 
do 9 let, na katerem pa so do-
mači tekmovalci osvojili nasle-

dnja mesta: 1. mesto Nejc Pirc, 
2. mesto Tea Lekše, 3. mesto 
Sanja Lekše in 4. mesto Blaž 
Lekše. Po smučarskih skokih 
so pripravili še tradicionalne 
športno-kmečke igre med va-
smi krajevne skupnosti, nakar 
je v večernih urah sledila še ve-
selica in druženje krajanov ob 
glasbi Ansambla bratov Žerjav.
 B. M. 

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

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ
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»Posebnost tokratne dirke je 
bila, da sta bili izvedeni dve 
dirki. Zaradi odpovedi ostalih 
organizatorjev dirk ter zaradi 
pogoja, da je državno prven-
stvo regularno, če so izvedene 
vsaj tri dirke, je bila to najbolj-
ša rešitev,« je zapisal v sporo-
čilu predstavnik omenjenega 
kluba Dejan Hočevar. Obeh 
dirk se je tokrat udeležilo 60 
dirkačev, številni obiskovalci 
pa so videli odlične vožnje, v 
katerih je dobra dva kilometra 
dolgo progo najhitreje prevozil 
Bine Štern iz kluba AMD Kranj 
s svojim motociklom BSA500. 
Najbolje uvrščena domačina 
sta bila Sašo Grm, ki je v ka-
tegoriji starodobnih motor-

RADEČE - 14. avgusta je na radeškem bazenu potekala »Baze-
norija«, kjer je v celodnevnem dogajanju lahko vsakdo našel ne-
kaj zase. Pričelo se je z razstavo slik, ki so jih postavili na ogled 
člani Društva ljubiteljev likovne umetnosti Radeče, nadaljevalo 
z otroško gledališko predstavo Ples v zabojniku in z likovno de-
lavnico za najmlajše. Športni del dogajanja je zaznamovalo tek-
movanje v plavanju za različne starostne skupine, od najmlajših 
do najstarejših, za žensko in za moško konkurenco. V večernem 
času je potekala še projekcija filma ter nočno kopanje. Najbolj 
prizadevna pri uspešni izpeljavi Bazenorije, ki je potekala tre-
tje leto zapored, sta bila Klemen Nikolič in Jure Musar s tremi 
prostovoljkami - Brigito Bedek, Katjo Čeč in Natalijo Novak. 
 D. Jazbec/S. R., foto: K. Nikolič

MALKOVEC - Na vročo soboto 8. avgusta je Krajevna organizaci-
ja Združenja borcev za vrednote NOB Tržišče pripravila tradici-
onalni spominski pohod Malkovec 2015. V letošnjem letu so bili 
še posebej poudarjeni trije dogodki: 22. april 1942 - odhod mal-
kovških fantov v partizane, 2. avgust 1942 - požig Malkovca in 
70. obletnica osvoboditve. Pohodnike in visoke goste je pozdra-
vila predsednica KO ZB za vrednote NOB Tržišče Vladka Blas, 
med njimi predsednika borčevske organizacije Tita Turnška, 
člana glavnega odbora Milana Gorjanca, borca Franca Sever-
ja – Franta in podžupana občine Sevnica Janez Kukca. V uvodu 
sta udeležence nagovorila podžupan Janez Kukec in predsedni-
ca Turističnega društva Tržišče Milena Knez, v Čehnarjevi dolini 
pa najstarejši član ZB za vrednote NOB Tržišče Ivan Pungerčar 
in borec Franc Sever – Franta, ki je posebej poudaril domačnost 
in gostoljubnost domačinov kot v partizanskih časih. Predsednik 
ZZB za vrednote NOB Slovenije Tit Turnšek je Francu Zupanči-
ču izročil pisno zahvalo za prispevek k ohranjanju spomina na 
dogodke v času NOB, ker je s člani Duletove čete obnovil poslo-
pje Čehnarjevega mlina in ob 70. obletnici odhoda malkovških 
fantov v partizane postavil spominsko obeležje. Zaključek po-
hoda je bil pri cerkvi sv. Jakoba, kjer so se pohodniki okrepčali s 
pasuljem, ki ga je v vojaški kuhinji pripravil Janez Pelko. Zbra-
ne je nagovoril Milan Gorjanc in se zahvalil župniku iz Tržišča, 
ki je velikodušno dal prostor ob cerkvi.  Vir: Vladka Blas

16. dirka za pokal Malkovca
TRŽIŠČE, MALKOVEC - Prvo avgustovsko nedeljo je pripravil Klub ljubiteljev starodobnih vozil Hrast Trži-
šče že 16. dirko starodobnih motorjev za pokal Malkovca, ki je štela tudi za državno prvenstvo.

nih koles do 60 ccm, izdelanih 
do leta 1964, s svojim motor-
jem Tomos 60 na obeh dirkah 

osvojil drugo mesto, Igor Lisec 
pa je s svojim motociklom NSU 
Pretis dosegel drugo mesto v 
kategoriji starodobnih moto-
ciklov od 61 do 175 ccm, izde-
lanih do leta 196. Ostali zma-
govalci v svojih kategorijah so 
postali še Jožef Cerar, Slavko 
Krč, Dare Križman, Drago 
Kreč, Tomaž Jesenek, Goraz 
Zupančič in v kategoriji staro-
dobnih motociklov z bočno pri-
kolico Aleš Kokalj s sovozni-

kom Romeom Bajdetom. V 
točnostni vožnji za starodob-
nike na dva enaka časa je naj-
boljši rezultat pri motorjih do-
segel Alojz Medved s svojim 
Tomos Puchom 250, med av-
tomobilisti pa Franc Svatina z 
Zastavo 750.
 
Panoramska vožnja starodob-
nikov je poskrbela za popestri-
tev med dirkami, za glasbeni 
del pa sevniška godba. Premo-
re med vožnjami so dopolnili 
še vozniki rally vozil, med kate-
rimi je navdušil domačin Lojze 
Udovč. Po razglasitvi rezulta-
tov obeh dirk je sledila gasil-
ska veselica z Ansamblom Ne-
mir. »Tako kot vsako leto se je 
tudi letos izkazalo, da je odlič-
na izvedba dirke možna samo 
s sodelovanjem vseh društev v 
kraju, česar se bomo držali še v 
prihodnje. Dirka je namreč tudi 
odlična promocija za sam kraj 
in okolico,« je zaključil Hočevar 
ter povabil na ponovno snide-
nje prihodnje leto. 
 S. Radi, foto: D. H.

Na dirki za pokal Malkovca so poleg starodobnih dvokolesni-
kov tekmovali tudi motocikli z bočno prikolico. Njihova vožnja 
je bila zelo atraktivna.

Tradicionalni pohod Malkovec

Pohodnike je pot vodila tudi skozi gozdove.

Druženje generacij na bazenu

Bazenorija, ki se je odvijala na radeškem bazenu, je ponu-
dila vrsto zanimivih aktivnosti za različne starosti in okuse.

V sredo, 5. avgusta, je žu-
pan občine Radeče Tomaž 
Režun skupaj z direktorico 
občinske uprave Brigito 
Stopar, sodelavko Dragi-
co Kovačič-Žohar in pred-
sednikom sveta KS Vrhovo 
Dragom Klanškom spre-
jel mlado radeško atleti-
njo Evo Pepelnak in ji ob 

predaji priložnostnega darila čestital za izjemen nastop na Olim-
pijskem festivalu evropske mladine. Eva Pepelnak je v gruzijskem 
Tbilisiju z osebnim rekordom 12,87 metra osvojila bronasto kolaj-
no v troskoku.

Prireditve ob občinskem prazniku 
Četrtek, 3. 9. 2015

• ob 18.00 v Starograjski ulici: Slovesna otvoritev Radeške 
tržnice

Organizator: Občina Radeče, KTRC Radeče

Sobota, 5. 9. 2015
• ob 10.00 na športnem igrišču na Jagnjenici: Otvoritev 

obnovljenega športnega igrišča, Marjanov memorial v 
malem nogometu
Organizator: Občina Radeče, KS Jagnjenica, TKD Jagnjenica

Torek, 8. 9. 2015
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče: Slavnostna seja OS s 

podelitvijo priznanj
Organizator: Občina Radeče, PD Vrhovo, HD Radeče

Sreda, 9. 9. 2015
• ob 19.00 v Galeriji Caffe Radeče: Slikarska razstava Marka 

Okorna, posvečena njegovi mladosti v Radečah (1947–1966)
Organizator: Marko Okorn, PD Vrhovo

Četrtek, 10. 9. 2015
• ob 15.00 na strelišču na Močilnem: Društveno prvenstvo v 

streljanju z zračno puško
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

• ob 17.00 pri TRC Savus Radeče: Otvoritev Forma Vive 
Organizator: KTRC Radeče

• ob 18.30 pri Ribiškem domu Radeče: Otvoritev svetovnega 
prvenstva v ribolovu NACIJE 2015

Organizator: Ribiška družina Radeče

Petek, 11. 9. 2015 
• ob 16.00 v prostorih Društva invalidov Radeče: Občinsko 

prvenstvo v šahu
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Sobota, 12. 9. 2015 
• ob 8.00 na startnem mestu v Zagradu: Pohod na Nebeško 

goro; ob 8.00 organiziran avtobus z železniške postaje do 
starta v Zagradu.

Organizator: Planinsko društvo Radeče

• ob 9.30 v Starograjski ulici: Tradicionalna likovna kolonija – 
Radeče z okolico: »Starograjska ulica nekoč in danes.«
Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

• ob 18.00 pri Ribiškem domu Radeče: Koncert Pihalnega 
orkestra radeških papirničarjev s Klapo iz Koprivnice

Organizator: Ribiška družina Radeče, PORP

Nedelja, 13. 9. 2015 
• ob 15.00 na dvorišču PŠ v Svibnem: Nedelja pod lipo

Organizator: Društvo kmečkih žena Arnika

• ob 18.30 pri Ribiškem domu Radeče: Zaključna svečanost 
svetovnega prvenstva v ribolovu NACIJE 2015 s podelitvijo 
medalj in pokalov

Organizator: Ribiška družina Radeče

Sprejem atletinje Eve Pepelnak 

|
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NAJPREJ: VSAKA 
GENERACIJA JE DRUGAČNA

Odrasli vemo, kako je včasih 
težko ostati zbran prav ves de-
lavnik. Kako misli mimogrede 
uidejo k različnim težavam, 
domačim obveznostim, otro-
kom, dopustom. Da so naši mi-
selni pobegi še pogostejši, pa v 
veliki meri poskrbijo tudi te-
lefoni. Saj veste - tisto kratko, 
a pogosto brskanje po inter-
netu in spremljanje družab-
nih omrežij? Pri mladostnikih 
je vabljivih misli in tehničnih 
pripomočkov še več. Pomemb-
no jim je ostati »na tekočem«, 
»povezan«. 

Družba se spreminja, odnos do 
učenja prav tako. Starejše ge-
neracije težko najdejo konsenz 
o tem, kako razumeti današnje 
mlade in kakšne učne modele 
pripraviti, da bodo razvijajoči 
se umi od učenja odnesli kar 
največ. A mladi danes so seve-
da drugačni, kot so bili njiho-
vi starši, stari starši, učitelji in 
soočeni so s precej drugačnim 
svetom. Po eni strani so mla-
dostniki seznanjeni z vsemi 
novostmi in preko spleta širše 
kot katera koli generacija po-
prej spremljajo vso aktualno 
dogajanje, po drugi strani pa 
marsikje ostajajo njihova uče-
nja (zavestno) bolj površin-
ska in nagnjena k bližnjicam. 
Deležni so stalnega žuganja o 
tem, kako je bilo nekoč, njihova 
prihodnost pa ostaja ena sama 
velika neznanka. Neznanka, ki 
kljub odlikam v šoli grozi s po-
polno negotovostjo zaposli-
tve, nezmožnostjo samostoj-
nega bivanja, strahom pred 
degradirano naravo. Upajo 
na najboljše, upajo, da jih ne-

kje čaka varnost, in poskuša-
jo čim spretneje krmariti skozi 
trenutne življenjske ovire. Ko 
bomo te dni razmišljali o tem, 
kako jim pomagati do zbrano-
sti, imejmo v mislih tudi njihov 
begajoči svet.

O tem, da tehnični pripomoč-
ki motijo zbranost, ni nikakr-
šnega dvoma. »Ne more štu-
dirati niti petnajst minut brez 
telefona,« komentira znanka, 
znanec pa doda, da njegov sin 
niti pol ure ne bere knjige, ne 
da bi trikrat pogledal na inter-
net. Ali bo mladostnik razu-
mel, da mu brskanje po dru-
žabnih omrežjih bistveno 
podaljšuje čas učenja in ovira 
pomnjenje, je odvisno od nje-
ga samega. Mladi se s težavami 
z zbranostjo soočajo različno 
(več o tem tudi v naših anke-
tah). Koncentracija in zbra-
nost pa nista nekaj, kar nam je 
preprosto dano. Koncentra-
cija se priuči in zahteva dol-
goletni trening. Strokovnja-
ki priporočajo nekajminutni 
aktivni oddih od učenja na 
svežem zraku, kratko razgi-
bavanje v sobi, sprehod okoli 
hiše ali bloka, celo ples po sobi 
bo prinesel olajšanje in vese-
lje. Svetujejo, da se pozanimate 
o načinih učenja in pomnjenja 
snovi, ki so razvrščeni glede na 
to, ali otroku ustreza bolj vidni, 
slušni ali telesno-gibalni učni 
stil. Uživajo naj dovolj tekočine 
in živila, ki olajšujejo zbra-
nost: semena (sploh lanena in 
bučna), orehe in oreščke, bro-
koli, borovnice, polnozrnata 
žita, avokado, čičeriko, različ-
ne beljakovine z omega-3 ma-
ščobnimi kislinami, suho sad-
je, špinačo, jajca, rdečo peso in 
drugo.

POVEČUJE SE ŠTEVILO 
NEMIRNIH UČENCEV IN 
MOTENJ POZORNOSTI

Število nezbranih in nemirnih 
pri pouku in doma narašča, kar 
potrjujejo tudi statistike. Pro-
fesorica glasbe Jelka Gregor-
čič Pintar, ki poučuje glasbeno 
umetnost v osnovni šoli devet 
let, se pri svojem pedagoškem 
delu srečuje tudi z učenci, ki s 
težavo sledijo učnemu proce-
su: »Opažam, da se povečuje 
število otrok, ki imajo kratko-
trajno sposobnost koncentra-
cije. Nekaj je tudi agresivnih 
otrok, zato skušam prilagoditi 
metode dela do te mere, da po-
teka pouk s čim manj nepriča-
kovanimi in nazaželenimi mo-
tnjami. Glasbena umetnost 
poleg poslušanja glasbe ponu-

ja tudi možnost ustvarjanja in 
poustvarjanja, v kar se vklju-
či celotno telo. To naredi učen-
ca aktivnega v učnem procesu 
in povzroči tudi večjo koncen-
tracijo pozornosti. Seveda se 
zgodi, da je včasih potreben z 
učencem tudi individualni raz-
govor, s čimer skušam ugotovi-
ti vzroke nemirnega vedenja v 
razredu. Ob tem skušam najti 
ustrezno rešitev in dobiti širši 
vpogled v problematiko v so-
delovanju s strokovnim akti-
vom, svetovalno službo ali pa 
ravnateljem in starši, vendar 
so to res skrajni ukrepi,« raz-
laga Gregorčič Pintarjeva ter 
nadaljuje, da pri motnjah po-
zornosti včasih učiteljski ka-
der naleti tudi na nerazumeva-
nje pri starših. »Starši pogosto 
krivdo za otrokovo nemirnost 
prenesejo na učitelja, na neza-
nimivo učno snov, na neustre-
zno motivacijo za delo v razre-
du. Redko sami starši zaznajo 

težave in šele ob vzpodbudi 
šolske svetovalne službe v huj-
ših oblikah motnje pozornosti 
skupaj poiščejo strokovno po-
moč. Neprimerno ali nasilno 
vedenje je kazalnik strahov, 
stisk ali celo ’neviht’, ki divjajo 
v otrokovi duši,« zaključi svo-
je razmišljanje. 

RAZLIKE MED NEMIRNIMI 
SO VELIKE

Medtem ko so nekateri otroci 
res nezbrani in nemirni le kdaj 
pa kdaj in je to odraz njihovega 
slabega počutja tisti dan, raz-
ličnih stisk ali trenutnega ne-
zanimanja za snov, pa drugi del 
nemirnih ali nezbranih otrok 
trpi za kompleksnejšimi obli-
kami motenj pozornosti, ki so 
nevrološko pogojene. Ti, ki so 

le občasno nezbrani in/ali ne-
mirni, ne bodo ves čas takšni, 
torej ne pri vseh dejavnostih in 
povsod. Pri njih je izboljšanje 
možno hitro doseči z odkritim 
pogovorom, zdravo prehrano, 
zadostnim gibanjem, vpelja-
vo vaj pozornosti ter drugimi 
vzgojnimi ukrepi. 

Pri drugi skupini otrok pa 
na vedenje vpliva predvsem 
drugačna biokemijska sesta-
va možganov in manjša ak-
tivnost sprednjega dela mo-
žganske skorje, kjer so centri 
za samonadzor, prioritete in 
pozornost. Pri teh otrocih se 
je približno do petega leta sta-
rosti razvila bodisi motnja po-
zornosti z imenom ADD – At-
tention Deficit Disorder ali 
taka, pri kateri so otroci poleg 
nezbranosti še hiperaktivni. 
Slednja nosi ime ADHD – At-
tention Deficit Hyperactivity 
Disorder. Poglejmo si le neka-

27. avgust 2015

Te m at s ke  s t ra n i
Po s avs ke g a  o bzo r n i k a

Vabi k vpisu v šolskem letu 2015/2016 v

IZOBRAŽEVALNE PROGRAME:

  ¾ osnovna šola za odrasle, 7., 8. in 9. razred,
  ¾ usposabljanja za življenjsko uspešnost,

  ¾ usposabljanja za pridobitev  
nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
  ¾ tečaje tujih jezikov in slovenščine,

  ¾ računalniške tečaje,
  ¾ študijske krožke,

  ¾ univerzo za tretje življenjsko obdobje,
  ¾ druge tečaje in delavnice.

Nudi podporo pri učenju:

  ¾ informiranje in svetovanje za izobraževanje odraslih, 
  ¾ ugotavljanje in vrednotenje neformalnih znanj,

  ¾ središče za samostojno učenje,
  ¾ učna pomoč odraslim osebam.

Izvaja izpite:
  ¾ iz znanja slovenščine za tujce na osnovni ravni.

INFORMATIVNI DAN: 
7. 9. 2015, ob 17.00 v prostorih Ljudske univerze Krško, 

Dalmatinova 6, Krško.

Podrobnejše informacije o izobraževalnih programih si lahko 
ogledate na spletni strani: www.lukrsko.si

Spremljajte nas tudi na facebooku, 
pokličete nas ali se osebno oglasite.

Prijave za vpis sprejema:
LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO, Dalmatinova 6, 8270 Krško; 

telefonska številka: 07-48-81-170, 051-306-113; 
e-naslov: info@lukrsko.si; 

preko spleta: http://lukrsko.si.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT

Večina otrok je v svojih najmlajših letih zelo živahna. Svet jih izredno zanima, kot majhne spužve srkajo in-
formacije in so izredno željni gibanja. Učijo se pozornosti. Gibalne, vidne, slušne. Čas osredotočenosti na 
eno samo dejavnost postopno raste. Šola s sabo prinese povsem novo okolje z drugačnimi zahtevami: se-
denje pri miru, zbranost, poslušanje, organizacija. Pozornost otrok in kasneje mladostnikov pa je pogosto 
motena. Razlogi so najrazličnejši. Od zdravstvenih, vzgojnih, do povsem banalnih, kot je uporaba tehnolo-
ških pripomočkov. Število otrok, ki stežka ostanejo zbrani celo šolsko uro, narašča tudi v Posavju.

Motnje pozornosti

Kaj naj, ko misli uhajajo in telo 
želi po svoje?

Ostati zbran pri pouku je kar težko, saj zač-
nemo s poukom precej zgodaj zjutraj, zaklju-
čujemo pa v popoldanskih urah, tako da je 
šolski dan kar dolg. Precej je odvisno tudi od 
tega, ali sta učitelj in tema zanimiva. Če vem, 
da se moram doma učiti oz. če mi gre 'za las', 
se lahko učim celo popoldne in še pozno v 

noč, tudi do dveh zjutraj, s tem nimam težav. Moram pa izklju-
čiti mobitel, da se lahko učim, predvsem zaradi facebooka in 
drugih omrežij, ki so lahko moteča, računalnik pri meni ni ta-
kšen problem. Pri svojih sošolcih opažam, da imajo veliko te-
žav z zbranostjo pri učenju, zlasti zaradi telefonov, računalni-
kov in tudi televizije. Ob vsem tem čas hitro mine, potem pa 
ga zmanjka za učenje.  Sara Jurkas Omerzo, Veliki Podlog 
 (Gimnazija Brežice) 

V šoli je težko ostati zbran celo uro, še pose-
bej pri predmetih, ki ti niso najbolj zanimi-
vi, ali pa pri učiteljih, ki imajo tehniko učenja, 
ki nam ne ustreza. Seveda je odvisno tudi od 
dneva, od počutja, tudi zdravja. Doma učenju 
ne posvečam veliko časa, saj se večinoma po-
svečam vaji trobente, ker hodim na glasbeno 

gimnazijo v Ljubljani. Imam tudi srečo, da si veliko zapomnim 
pri pouku in se mi tako doma ni treba veliko učiti. Kadar se 
pa moram, mi to dela nekaj težav, saj ne morem ostati skon-
centriran dlje kot pol ure in tudi med tem kdaj pa kdaj pogle-
dam na socialna omrežja, ker potrebujem krajše premore.
  Jeromej Kostanjšek, Sevnica 
 (Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana)

tere značilnosti te motnje, pri 
kateri imajo otroci različne 
znake nepozornosti, nemir-
nosti in impulzivnosti.

Znaki nepozornosti: otrok se 
težko osredotoči na eno dejav-
nost, podrobnosti so mu od-
več, nalog ne dokonča, ne sle-
di navodilom, pogosto izgublja 
stvari, deluje zasanjan ali oto-
pel, ima težave z organizacijo 
pri nalogah, hitro ga zmotijo 
zunanji dejavniki ...

Znaki nemirnosti, hiperaktiv-
nosti: otrok je stalno v gibanju, 
pogosto se pozibava na stolu, 
maha z rokami in nogami, ne-
nehno govori, vstaja s sedeža, 
pri igranju se težko tiho zapo-
sli, je kot »navit« ...

Znaki impulzivnosti: otrok ne 
premisli, preden odreagira, iz-
bruhne z neprimernimi ko-
mentarji, ne zaveda se posledic 
svojih dejanj, težko počaka na 
vrsto, pogosto je razburjen, od-
govarja, preden je slišal vpraša-
nje do konca ...

Seveda, nekatere od teh la-
stnosti imajo vsi otroci, a pri 

drugih je takšno vedenje, pred-
vsem pa kombinacija teh težav, 
konstantna. Ko pridete do te 
ugotovitve, je priporočeno, da 
starši čim hitreje poiščete ozi-
roma sprejmete pomoč v vrt-
cu ali šoli, kjer dobite strokov-
no podporo. Svetovalne službe, 
učitelji, vzgojitelji namreč va-
šega otroka opazujejo manj 
obremenjeno in skozi daljše 
obdobje, njihova spoznanja 
pa bodo pomagala pri tem, da 
naredite skupen načrt pomo-
či nezbranemu, nemirnemu 
otroku. A razmisliti moramo 
tudi o pričakovanjih – učitelji 
imajo visoka do staršev, starši 
pa do učiteljev, ki naj bi bili po 
njihovo kar multipraktiki in bi 
morali prepoznati ter obvlada-
ti vse mogoče otroške težave. 

Otroci so lahko bodisi hi-
posenzibilni, torej prema-
lo stimulirani in brcajo, kri-
čijo, govorijo le zato, da sami 
ustvarjajo stimulanse, bodisi 
so hipersenzibilni in jih pre-
močni dražljaji iz okolice moti-
jo, npr. hrup, vonji, močne bar-
ve, nove situacije, oblačila ipd. 
Pred kratkim sta posavski so-

nadaljevanje na strani 10
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cialni pedagoginji, Tanja Ce-
dilnik in Dženi Rostohar, pri-
pravili zanimivo predavanje o 
motnjah pozornosti, kateremu 
je prisluhnilo preko 180 stro-
kovnih delavcev. Spomnili sta 
jih na preproste tehnike za dvi-

govanje pozornosti v razredu, 
kot so igre noč-dan, odpiranje 
oken v »Minuti za zdravje«, re-
ševanje labirintov, križank, gu-
mitvist in podobno. Pravita, da 
je možnosti za pomoč otrokom 
izredno veliko in da pri eni tre-
tjini otrok motnja sama izzveni 
že v najstništvu, saj se spreme-
ni hormonsko ravnovesje tele-
sa: »Kar si želiva, je, da odrasli 
končno začnejo razumeti, da 
vsi otroci niso hudobni, da 

niso nevzgojeni in da tega ne 
delajo le zato, da bi nagajali. 
Ampak, da so neki impulzi, 
ki jih ženejo, da so drugačni. 
Otrok, ki ima ADHD, ne zmore, 
tisti, ki je razvajen, pa noče, ker 
mu ni treba. Prvega žene notra-
nji impulz, drugega pa želja po 

zmagi v situaciji. Razlike se lah-
ko opazijo na dolgi rok,« poja-

snita. Motnje pozornosti brez 
hiperaktivnosti je težje opazi-
ti, to obliko pa imajo pogoste-
je deklice, ki se zato umikajo v 
svoj svet. 

»Velikokrat imamo občutek, 
da otrok, ko nekaj počne, ne 
posluša, in pravimo: 'Daj zdaj 
mir, nehaj!' Ampak pri hiperak-
tivnih otrocih možgani potre-
bujejo impulz, gibanje, zato da 
se pomirijo. Pri teh otrocih ve-
lja: aktivnost je v funkciji po-
mirjanja,« pojasni Cedilniko-
va. Ko takemu otroku rečemo 
»Miruj!«, smo mu vzeli orodje, 
da se sooči s svojimi notranji-
mi situacijami. 

»Torej prav je, da to rečemo, 
ker od njega dejansko priča-
kujemo mirovanje,« nadaljuje 
Rostoharjeva, »ampak vedno, 
ko mu vzamemo to orodje, mu 
moramo ponuditi nek na-
domestek, da se bo pomi-
ril, a bo hkrati manj moteč za 
okolico.« Pokažeta mi orod-
ja z imenom »fidgets«. Gre za 
simpatične pripomočke, ki jih 

nemirni otroci uporabljajo, 
da lažje zbrano sledijo pouku 
(mehke žogice, kosmate žičke, 
raztegljive spirale ...).  

Pojav naraščanja teh motenj 
opažata tudi sogovornici. Di-
agnostika je resda danes dru-
gačna, boljša, bolj smo tudi 
senzibilni do drugačnega. Ce-
dilnikova pojasni: »Na pojav 
motnje vpliva kup stvari: lah-
ko je gensko pogojeno, lahko so 
otroci prehitro rojeni ali so na-
stale kakšne težave ob porodu, 
problem je tudi današnja pre-
hrana – sladkorji, kemikalije 
in predvsem pomanjkanje gi-
banja. Nekoč ste celo mladost 
plezali po drevesih, se skriva-
li, podili za žogo – s tem sta se 

razvijali obe polovici možga-
nov. Tudi stiske, revščina so 
pomemben dejavnik, v težkih 
situacijah se namreč proizva-
ja stresni hormon in možgani 
začnejo drugače delovati.«
Opozarjata, da je tudi staršem 
otrok z ADHD težko: »Starši 
imajo, dokler ni diagnostici-
rana motnja, velike občutke 
krivde. Ves čas govorijo, kako 
pa je njihov drugi otrok super. 
Starši se morajo najprej znebiti 
občutka krivde! Morajo naprej. 
A capljajo na mestu, ne znajo 
si pomagati, vse skupaj pa je 
pogosto zelo naporno zanje že 
od rojstva otroka naprej. Čim 
prej je potrebno otroku zago-
toviti varno, podporno okolje 
in razviti tiste veščine, ki otro-

ku manjkajo. Težko je tudi, če 
dobijo uradno psihiatrično di-
agnozo, a bo za nekatere rav-
no ta možnost za spremembe 
na boljše.« 

Strah pa ne sme prevladati, 
saj je rešitev veliko, v težjih 
primernih se v sodelovanju z 
zdravniki določijo tudi zdra-
vila, ki vsebujejo recimo me-
tilfenidat, sicer pa z učenjem 
pozornosti in vztrajnostjo, sve-
tuje Rostoharjeva: »In ni treba 
iskati bližnjic, s tem otroku 
škodimo. Recimo - mama ne 
ve, kaj ima otrok za domačo na-
logo, ker je pozabil. In najlaže 
bi bilo poklicati drugo mami-
co in vprašati. Ampak treba je 
otroka naučiti, da si zapomni, 
da si napiše, pokazati kako, 
kje si to zapiše. Konec koncev 
mora on poklicati svoje sošol-
ce in vprašati, kaj je za nalogo.« 
Cedilnikova doda: »Otroci s to 
motnjo se ne morejo učiti od 
sovrstnikov. Naučiti jih je po-
trebno vsake stvari – kako zlo-
žiti torbico, kako komunicirati 
s sošolci, kako z odraslimi, vse 
po korakih. Ni preskokov, ni sa-
moumevnosti. Zelo veliko pa se 
da narediti, ko za dobro otroka 
stopimo vsi skupaj.«

Ne obsojajmo vnaprej, išči-
mo odgovore in bodimo trdna 
opora otrokom, ki nas potre-
bujejo.

 Maruša Mavsar

Kaj naj, ko misli uhajajo in telo želi po svoje?
nadaljevanje s strani 9

Ja, med šolsko uro je težko ostat zbran. Pri 
meni je to najbolj odvisno od dneva, malo 
manj pa od učitelja. Če je npr. učitelj zani-
miv, se da ostati zbran. Doma ostanem zbran 
samo za kakšno uro do uro in pol, brez od-
morov. Sta pa najbolj moteča mobitel in fa-
cebook, saj med učenjem ponavadi brskam 
kar po facebook-u. 

 Jernej Rostohar, Brestanica (ŠC Krško-Sevnica)

Brežiška gimnazija v letošnjem letu slavi 70 
let delovanja. V počastitev visokega jubileja 
pripravljajo na gimnaziji več prireditev, ki se 
bodo zvrstile skozi celo šolsko leto. Tako na-
črtujejo odprtje razstave, slavnostno akade-
mijo, predstavo gimnazijske gledališke sku-
pine, ob zadostnem številu prijav pa tudi 
srečanje vseh nekdanjih gimnazijcev. 

Šolo obiskuje 480 dijakov. Gimnazijska progra-
ma zagotavljata splošno izobrazbo, ki je osno-
va za študij na kateri koli študijski smeri pri nas 
in v tujini. Preteklo šolsko leto je bilo zelo uspe-
šno, kar dokazuje tudi rezultat splošne matu-
re. Na šoli so ponosni na letošnjih 7 zlatih ma-
turantov. 

Po besedah ravnatelja Gimnazije Brežice Uro-
ša Škofa si prizadevajo, da bi tudi v prihodnje 
nadaljevali in razvijali tradicijo dobre gimnazi-
je. Ravnatelj Škof vidi poslanstvo šole v ustvar-
janju stimulativnega delovnega okolja, v ka-
terem vsak dijak razvija svoje sposobnosti in 

zaključi šolanje z uspešno opravljeno maturo. 
Učitelji spodbujajo posameznikovo ustvarjal-
nost in krepitev zavesti o lastni samopodobi, 
hkrati pa šola razvija občutek sobivanja z dru-
gimi ljudmi. Prednost gimnazije pred drugimi 
vzgojno-izobraževalnimi ustanovami je v tem, 
da šola ustvarja okolje brez nasilja, ki temelji 
na spoštovanju tradicije in pozitivnih vrednot. 
Na šoli potekajo različne aktivnosti: medpred-
metno povezovanje splošnoizobraževalnih in 
strokovnih predmetov, timsko poučevanje, ak-
tivne oblike in metode dela, uporaba sodobnih 
tehnologij, projekt Učenje učenja, mednarodne 
izmenjave … 

Evropski center za talente v Budimpešti je uvr-
stil Gimnazijo Brežice na zemljevid evropskih 
centrov za spodbujanje mladih kot edino šolo 
v Sloveniji, ker že sedmo leto sistematično 
uvaja vzgojno-izobraževalno delo z nadarje-
nimi dijaki. Šola razvija nove oblike in metode 
dela z nadarjenimi za poglabljanje in širitev nji-
hovega znanja znotraj pouka in v interesnih de-
javnostih. Redno organizira sobotne šole in ta-
bore za nadarjene, skrbi pa tudi za vsestransko 
izobraževanje učiteljev.

V letošnjem katalogu interesnih dejavnosti di-
jakom ponujajo več kot 90 različnih vsebin, od 
krožkov in bralnih značk do priprav na tekmo-
vanja iz znanja na mnogih področjih, medpred-
metnih ekskurzij po Sloveniji in v tujino, pestrih 
športnih aktivnosti in prostovoljnega dela. Šola 

je ponosna, da je članica Unescove mreže šol. 
Dijaki se udeležujejo organiziranih taborov in 
drugih oblik sodelovanja v skupnem učenju, 
raziskovanju, ustvarjanju in prijateljevanju. Po-
membna cilja sta utrjevanje sodelovalnih odno-
sov in neposredno doživljanje socialne soodvi-
snosti, ki sta temelj za ustvarjanje zavezništva 
v domačem okolju in na svetu.

V tem šolskem letu bodo poleg dela, začrtane-

ga v učnih načrtih in letnem načrtu šole, na-
daljevali začete programe mednarodnega so-
delovanja. Ohranjajo stike s šolami v Franciji, 
Srbiji in Italiji. Tudi v tem šolskem letu nada-
ljujejo izvajanje gimnazijskega programa s 
športnimi vsebinami.

Številne ostale dejavnosti si lahko ogledate na 
šolski spletni strani 

www.gimnazija-brezice.si.

Gimnazija Brežice – šola s tradicijo, 
prepoznavna na mnogih področjih, 

praznuje 70 let

Maturanti letnika 2015 na podelitvi spričeval v gradu Brežice

Tanja Cedilnik: "V Posavju se zdravila za ADHD redkeje pred-
pišejo in le za peščico je to edina oblika pomoči. Jemanje je 
po naših izkušnjah strogo nadzorovano. Eden izmed 9-letni-
kov, ki je dobil zdravilo, je pokazal neverjeten napredek v šo-
li in mi ganjeno zaupal: 'Učiteljica, končno nimam več megle 
v glavi!' Končno je lahko sledil nalogam, pouku, se družil."

Dženi Rostohar: "Razumimo starše. Doma nimajo primerjave, 
ne vedo, kaj je odstopanje. V šoli se to jasneje vidi. Otrok do-
ma tudi nima takih sprožilcev, nihče ga ne cuka, zvoki, okusi 
in vonji so mu domači. Ni toliko tega, kar bi ga izzivalo. V šo-
li pa je naenkrat polno sprožilcev, pa še pričakovanja glede 
zbranosti pri pouku so višja."
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Ekonomska in trgovska šola Brežice
vabi odrasle

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

•  ekonomski tehnik,
•  logistični tehnik.

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

brezplačne rekreacije v šolski telovadnici in novem fitnesu.

Prijave sprejemamo v tajništvu vsak dan od 8.00 do 14.00. Vpis bo v septembru 2015.
Informativni dan bo danes, v četrtek, 27. 8. 2015, ob 17.00.

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

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Vpisi 
septembra 
in oktobra  

2015.

“VPIŠI 
 

  SE ZD
AJ”

 +386 7 348 2 100   info@ciktrebnje.si  www.ciktrebnje.si   CIK Trebnje
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Elektronske baze podatkov 
Valvasorjeve knjižnice Krško
Valvasorjeva knjižnica Krško 
uporabnikom nudi nabor elek-
tronskih baz podatkov, ki omo-
gočajo dostop do knjižničnih 
storitev preko svetovnega sple-
ta kadarkoli in od kjerkoli.

COBISS/OPAC uporabnikom 
omogoča vpogled v bibliograf-
ske podatke o knjižnem in ne-
knjižnem gradivu ter informacije 
o njegovi zalogi in dostopnosti v 
slovenskih knjižnicah. Na voljo je 
tudi za mobilne telefone prilago-
jena aplikacija mCOBISS. MOJA 
KNJIŽNICA pa uporabnikom 
omogoča podaljševanje, naro-
čanje ali rezervacijo gradiv ter 
ogled zgodovine izposojenega 
gradiva od leta 2008 do danes.

dLIB.si je spletni portal digital-
ne knjižnice Slovenije. Omogoča 
pregledovanje aktualnih in sta-
rejših strokovnih člankov, celo-
tnih besedil knjig, poročil ARRS, 
visokošolskih del, slik, fotografij, 
zemljevidov, virtualnih razstav, 
notnega gradiva ter poslušanje 
različnih glasbenih posnetkov, 
poročil in podobnega gradiva. 

EBSCOhost nudi dostop do 17 
tekstovnih in bibliografskih baz 
podatkov. Vključuje celotna be-
sedila člankov iz skoraj 3000 

mednarodnih serijskih publikacij 
in povzetke ter indekse iz skoraj 
5000 periodičnih publikacij ter 
dostop do servisa E-book public 
library collection, ki omogoča iz-
posojo leposlovnih in strokovnih 
elektronskih knjig v angleškem 
jeziku. 

Spletni portal Tax-fin-lex na 
enem mestu združuje informaci-
je s pravnega, davčnega in raču-
novodsko-finančnega področja. 
Omogoča dostop do celostnih in 
ažuriranih informacij s področja 
slovenske zakonodaje in zakono-
daje Evropske unije ter sodnih 
praks slovenskih sodišč, nudi na-
svete in vzorce iz pravnih priroč-
nikov, različne davčno-finančne 
obrazce in številne druge infor-
macije z omenjenih področij.

Biblos.lib je baza elektronskih 
knjig, do katerih lahko dostopajo 
uporabniki slovenskih knjižnic. 
Uporabniki si lahko elektronske 
knjige izposodijo na svoje bralni-
ke, pametne telefone, tablice ali 
računalnike. 

Encyclopedia Britannica Online 
Library Edition je spletni vir za 
iskanje podatkov v enciklopedi-
ji, omogoča pa tudi iskanje v iz-
branih serijskih publikacijah, na 

izbranih spletnih straneh, v slo-
varjih, atlasih in nekaterih dru-
gih virih. 

Kamra je spletni regijski portal, 
ki na enem mestu združuje di-
gitalizirane domoznanske vse-
bine, ki jih hranijo knjižnice ter 
druge lokalne kulturne ustano-
ve. Vsebine so na portalu pred-
stavljene kot zgodbe, ki so zna-
čilne za določeno področje ali 
lokalno skupnost.

Referenčni servis Vprašaj knji-
žničarja omogoča uporabni-
kom postavljanje zahtevnejših 
vprašanj o gradivu in iz gradiva 
po različnih informacijskih virih. 
Metaiskalnik omogoča sočasno 
iskanje po več različnih bazah 
podatkov s polnimi besedili, knji-
žničnih katalogih, bazah različnih 
e-časopisov, servisih elektron-
skih knjig, spletnih iskalnikih, … 

Spletni portal Dobreknjige.si 
skuša predstaviti dobro literatu-
ro s težiščem izbora na sodob-
nih romanih. 

Za več informacij v zvezi z elek-
tronskimi bazami podatkov po-
kličite na telefonsko številko 07 
49 04 000 in se dogovorite za in-
dividualno predstavitev.

OBNOVA KOPRIVNIŠKEGA 
VRTCA IN TELOVADNICE

Kot je 18. avgusta na novinar-
ski konferenci v prostorih OŠ 
Koprivnica povedal župan ob-
čine Krško mag. Miran Stan-
ko, je Občina Krško konec leta 
2013 pridobila sklep o odo-
britvi nepovratnih evropskih 
sredstev za energetsko sana-
cijo vrtca in telovadnice pri 

OŠ Koprivnica, in sicer v viši-
ni 85 % upravičenih stroškov. 
Junija so podpisali pogodbo z 
izbranim izvajalcem del, pod-
jetjem NGD, Gradbeni inženi-
ring, d.o.o., iz Ljubljane v višini 
nekaj manj kot 270.000 evrov. 
Energetska sanacija (sicer le 
novejšega dela šolske stavbe) 
zajema obnovo strehe in fa-
sade ter stavbnega pohištva, 
kar bo pripomoglo k zmanj-
šanju porabe energentov, saj 
bo po obnovi prihranek pri 
ogrevanju vrtca in telovadnice 
predvidoma znašal 85 MWh 
na leto. »Veseli smo, da smo 
tudi mi prišli na vrsto za sa-
nacijo,« je ob tem dejal ravna-
telj koprivniške šole Jože Iva-
čič. Po terminskem planu naj 
bi se dela zaključila do konca 
tega meseca, zato čas že priga-
nja izvajalce, Ivačič pa upa, da 
bo s 1. septembrom pouk lah-
ko stekel v šolskih prostorih.

To poletje obnavljajo koprivniško in krško šolo
KRŠKO, KOPRIVNICA - V občini Krško so v lanskem letu energetsko sanirali osnovne šole v Krškem, Leskovcu pri Krškem in v Brestanici, letos poleti pa sta se pri-
čeli energetska sanacija vrtca in telovadnice pri OŠ Koprivnica ter prenova notranjih prostorov OŠ Jurija Dalmatina Krško. V naslednjih letih bodo na vrsto za ob-
novo prišli še osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja Krško in Podbočje ter vrtci v Brestanici, Leskovcu, Velikem Podlogu in Senovem.

CELOVITA PRENOVA 
NOTRANJOSTI KRŠKE ŠOLE

Veliko obsežnejši in tudi draž-
ji je projekt v največji osnov-
ni šoli v občini Krško, OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško, ki je bila 
v lanskem letu energetsko sa-
nirana, letos pa je Občina Kr-
ško pristopila k celoviti pre-
novi notranjih prostorov: v 
prvi fazi k obnovi tlakov, no-

tranjega stavbnega pohištva, 
strojnih in elektro instalacij, 
opreme v učilnicah in prosto-
rih razredne stopnje ter osre-
dnjega dela šole – kuhinje, je-
dilnice, čakalnice, garderobe 
na razredni stopnji, knjižnice, 

zbornice in pisarniških prosto-
rov, ki naj bi se po načrtih za-
ključila 30. oktobra. Druga faza 
obnove učilnic in prostorov za 
višjo stopnjo bo stekla v času 
poletnih počitnic naslednje 
leto. Občina Krško je pogod-
bo za obe fazi obnove v višini 
2,7 milijona evrov podpisala s 
podjetjem Strabag, za dobavo 
šolske opreme s ponudnikom 
Atlas oprema v višini 384.000 
evrov, za tehnološko opremo 
kuhinje pa s podjetjem Gore-
nje GTI v višini 481.000 evrov. 
Ker gre za večletni projekt, je 
v letošnjem občinskem prora-
čunu za ta namen predvidenih 
1,4 milijona evrov.

Ker bodo dela po načrtih pote-
kala še vse do konca oktobra, 
bo šola v tem času organizirala 
nadomestne lokacije za pouk 
za oddelke od 1. do 5. razre-
da izven šole. Kot je poveda-
la nova ravnateljica krške šole 
Valentina Gerjevič, bo 18 od-
delkov s 437 učenci gostovalo 
v prostorih fakultet za energe-
tiko in logistiko, mladinskega 
centra, glasbene šole, gasilske-
ga doma, nad staro lekarno in 
nad bivšimi delavnicami sre-
dnje tehnične šole. Organizi-

rali so tudi prevoze in varstvo 
otrok na cesti. Ker je šola tre-
nutno brez kuhinje, jo bodo 
organizirali na dveh lokacijah 
– eni za vrtec in eni za prvo tri-
ado, učenci višjih razredov pa 
bodo do ureditve nove kuhinje 
v šoli na suhih obrokih. Gerje-
vičeva pri tem upa na razume-
vanje staršev.

NA VRSTI ŠE DVE ŠOLI 
IN ŠTIRJE VRTCI

V občini Krško je sicer osem 

osnovnih šol in sedem vrtcev 
(nekateri v okviru šol), na ob-
novo pa še čakajo objekti OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja Krško 
in OŠ Podbočje ter vrtci Bre-
stanica, Leskovec pri Krškem, 
Veliki Podlog in Senovo, pri 
katerih se ponekod postavlja 
vprašanje smiselnosti novo-
gradnje namesto obnove, saj 
gre večinoma za montažne 
objekte. Leskovška in krška 
šola imata tudi bazena - prvi 
je bil lani obnovljen, drugi pa 
na obnovo še čaka. Kot pravi 

Stanko, želijo vsako leto ob-
noviti vsaj en objekt, bo pa to 
v bodoče težje, saj ne bo več 
na voljo toliko evropskega de-
narja kot doslej oziroma bo 
precej odvisno od evropskih 
razpisov za energetske sana-
cije. Sicer pa župan poudarja 
še, da pri obnovah šol in vrt-
cev ne gre le za prihranke pri 
ogrevanju ipd. ampak tudi in 
zlasti za prijetnejše bivanje in 
delo v njih.

 Peter Pavlovič

V Koprivnici obnavljajo vrtec in telovadnico.

Predstavniki izvajalca, Občine Krško in ravnateljica ob ogle-
du obnove notranjosti krške šole



Posavski obzornik - leto XIX, številka 17, četrtek, 27. 8. 201512 ZNANJE

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

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
V šolskem letu 2015/16 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 in VPIS:
torek, 15. 9. 2015, ob 16. uri v ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

INFORMACIJE: 07 49 06 400, 031 796 533

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru 
vabi k vpisu v študijske programe 

I., II. in III. stopnje Energetika

www.fe.um.si

Priključi se tudi ti!

krško - velenje

Ne spreglejte:
Drugi prijavni rok za študijske 

programe II. in III. stopnje: 
od 17. 9. do 21. 9. 2015

Razlogov za povečan interes je več:

 • Zelo visoka stopnja zaposljivosti diplomiranih inženirjev 
strojništva. Tudi v času gospodarske krize delodajalci v Sloveniji 
in tudi globalno nenehno izražajo potrebe po strokovnih 
kadrih, katerih znanja obsegajo tehnična in tehnološka znanja, 
uporabna na več področjih. Fakulteta s svojimi študijskimi 
programi sledi potrebam trga dela, gospodarskega razvoja in 
konkurenčnosti gospodarstva. Na spletni strani vsakodnevno 
objavi več prostih delovnih mest za diplomirane inženirje 
strojništva. Enako povpraševanje po diplomiranih inženirjih 
strojništva je na ravni EU in globalno. Diplomirani inženir 
strojništva je poklic prihodnosti.

 • Neposredno v 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti katerega 
koli študijskega programa višje strokovne šole (Strojništvo, 
Elektroenergetika, Mehatronika, Informatika idr.). S 
pridobljenim strokovnim naslovom “diplomirani inženir 
strojništva” si diplomanti fakultete zagotovite perspektivo na 
področju zaposlovanja in nadaljnjega razvoja.

 • Povečuje se interes kandidatov, ki so diplomirali na 
suficitarnih družboslovnih študijskih programih, vendar 
zaposlitve dolgoročno doma in v tujini ne morejo dobiti. 
V skladu z Merili za prehode se lahko vpišejo neposredno v 
3. letnik FINI in do oddaje teme diplomske naloge opravijo 
diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programoma. 

 • Študenti, ki so se v visoko šolstvo vpisali pred uvedbo novih 
študijskih programov, se lahko izobražujejo in končajo študij 
pod pogoji, ki so veljali ob njihovem vpisu, vendar najdlje do 
izteka študijskega leta 2015/2016. Tudi ti kandidati se lahko v 
odvisnosti od opravljenih obveznosti na prvotnem študijskem 
programu vpišejo neposredno v višji letnik FINI in študij 
dokončajo v daljšem obdobju.

 • FINI je edina fakulteta v Sloveniji, ki izvaja študij strojništva 
na daljavo v kombinirani obliki. Študijski program strojništva 
želi fakulteta približati potencialnim študentom na območju 
celotne Slovenije in zagotoviti povečan vpis v tehniške 

programe tudi na nivoju države. Na ta način lahko študenti 
v domačem okolju razvijajo svoje ustvarjalne in poslovne 
ideje, iščejo prostor in možnosti za osebni in poklicni razvoj 
(e-učilnica, multimedijska gradiva, posneta predavanja, izpiti 
na daljavo). Tudi stroški študija so v domačem okolju nižji.

 • Stroški študija na FINI so bistveno nižji kot stroški študija 
strojništva na drugih primerljivih študijskih programih. Nizke 
stroške študija fakulteta zagotavlja v primerjavi z velikimi in 
togimi sistemi z optimalno organizacijo študijskega procesa 
in z izvedbo laboratorijskih vaj v visokotehnoloških podjetjih.

 • Stroški študija se lahko poravnajo na 12 obrokov brez obresti, 
v 3. letniku tudi na več obrokov oziroma do zaključka študija.

 • FINI zagotavlja okolje in pogoje, potrebne za implementacijo 
učenja in poučevanja, ki je osredotočeno na študente in ki 
vključuje študente kot aktivne udeležence. Študenti so kot 
partnerji aktivno vključeni v vse procese izobraževanja in 
spremljanja kakovosti. Študent je soustvarjalec in sooblikovalec 
učnih vsebin in novih znanj, kar prispeva k učinkovitejšemu 
učenju. Tako učenje omogoča njegov osebni razvoj in predvsem 
razvijanje kritičnega mišljenja posameznika.

 • FINI je majhna fakulteta, ki se intenzivno prilagaja potrebam 
študentov z organizacijo terminov predavanj, z dosegljivostjo 
referata, z dosegljivostjo in razpoložljivostjo visokošolskih 
učiteljev. Izpostavljene prednosti so sposobnost hitrega 
reagiranja na priložnosti in spremembe ter učinkovita 
komunikacijska mreža, ki omogoča hitro reševanje notranjih 
problemov in omogoča hitro prilagajanje spremembam v 
okolju.

Šegova ul.112 | SI-8000 Novo mesto, Slovenia
T: 07/39 32 206, 

E: fini-unm@guest.arnes.si, W: www.fini-unm.si

Velik interes za študij strojništva na Fakulteti za industrijski 
inženiring Novo mesto že v prvem prijavnem roku

Vabimo vas na informativni dan, ki bo na sedežu fakultete 3. 9. 2015 ob 17. uri
Interes za študij na FINI je že v prvem prijavnem roku (16. 2. - 30. 6. 2015), primerjalno z enakim obdobjem v preteklem 
študijskem letu, zelo velik. Fakulteta je prejela prek 40 informativnih prijav, številni kandidati so že oddali prijavo za vpis.

Zbranost med učnimi urami je po mojem 
mnenju najbolj odvisna od učiteljeve inter-
pretacije. Ker sem bolj slušni tip dijaka, se 
doma ne učim veliko, kadar pa se, to opra-
vim kar v enem kosu, saj tako hitreje mine. 
V tem času ponavadi ne uporabljam telefo-
na, ampak raje v ozadju poslušam glasbo, ki 
me sprošča. 

 Klemen Knez, Ravne pri Zdolah 
 (ŠC Krško-Sevnica) 

V šoli je seveda težko ostati zbran pri dolo-
čenih predmetih, to pa ni odvisno od učite-
lja, ampak predvsem od dneva, saj vsak dan 
ne moreš poslušati vsega, kar ti govorijo. No, 
učenje doma je pa čisto nekaj drugega. Seve-
da velikokrat v roke vzamem telefon, ampak 
če vem, kaj moram znati in do kdaj, izklopim 
wi-fi in v roke raje primem knjigo. 

 Katja Omerzel, Ravne pri Zdolah 
 (OŠ Jurija Dalmatina Krško)
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Opekarska ulica 13, 8250 Brežice, Tel./Fax.: 07 49 62 398

 glasbeni pouk za otroke, mladino in odrasle,
 inštrukcije za nemški, angleški, italijanski in francoski jezik,

 slovenski jezik za tujce,




 brezplačno svetovanje.

Informacije in vpis ob vsakem času!

OLEPŠAJTE VAŠE ŽIVLJENJE Z GLASBO!

V okviru projekta Z miško v svet ob četrtkih, med 9. in 11. uro, or-
ganiziramo individualna računalniška izobraževanja. Ker je raču-
nalniško znanje danes nepogrešljiv del vsakdana, želimo svet ra-
čunalništva približati tudi uporabnikom, ki se z njim ne srečujejo 
vsak dan. Zainteresiranim uporabnikom glede na njihove želje, in-
terese in predznanje nudimo štiri sklope izobraževanj: Odkrivam 
skrivnosti računalnika, v katerem jim predstavimo računalnik, 
njegove dele ter osnovne zakonitosti delovanja; Pišem in urejam 
besedila v Wordu, kjer se učimo pisanja, oblikovanja in shranje-
vanja besedil; sklop Računalnik – moje okno v svet je namenjen 
spoznavanju osnov interneta in uporabi elektronske pošte; v za-
dnjem sklopu Samostojno iščem gradivo v COBISS/OPAC-u pa 
uporabnike učimo samostojnejšega uporabljanja knjižnice in nje-
nih osnovnih storitev. 
Zaradi lažjega usklajevanja je potrebno termin predhodno rezer-
virati na tel. 07 49 04 000.

Valvasorjeva knjižnica Krško 
vabi »Z miško v svet«

UREJANJE KOTLOVNICE NA 
OŠ VELIKA DOLINA

Trenutno poteka na OŠ Velika 
Dolina urejanje kotlovnice, kar 
predstavlja drugo fazo ener-
getske sanacije stavbe osnov-
ne šole. V prvi fazi je občina 
v letu 2014 s pomočjo evrop-
skih sredstev (preko razpisa 
Ministrstva za infrastrukturo 
in prostor) izvedla posege na 
stavbnem ovoju (zamenjava 
strehe in stavbnega pohištva). 
»Ker predmet sofinanciranja v 
1. fazi ni bila prenova kotlov-
nic, ki pa jo je potrebno v pri-
meru OŠ Velika Dolina nujno 
izvesti, v kolikor želimo dose-
či cilj celovite energetske sana-
cije objekta, občina z lastnimi 
sredstvi v drugi fazi posoda-
blja ogrevalni sistem šole in 
dograjuje sistem ogrevanja z 

Na vrsti je »kranjski« del občine
BREŽICE - V občini Brežice na področju šolskih objektov trenutno vlagajo predvsem v obe osnovni šoli na 
»kranjski« strani - Velika Dolina in Cerklje ob Krki, nato pridejo na vrsto osnovne šole v Artičah, Globokem 
in Pišecah. 

izkoriščanjem obnovljivih vi-
rov energije. Z izvedbo inve-
sticijsko vzdrževalnih del v 
kotlovnici bo energetska sa-
nacija objekta zaključena. Pri-
čakovan prihranek po ureditvi 
kotlovnice bo cca. 25 % od le-
tnega stroška za kurjavo, kar 
znaša cca. 6.000 EUR letno,« 
so nam pojasnili na oddelku 
za družbene dejavnosti Obči-
ne Brežice.

GRADNJA NOVE ŠOLE IN 
VRTCA CERKLJE OB KRKI

Največji projekt na področju 
vzgoje in izobraževanja v bre-
žiški občini pa je projekt re-
konstrukcije in dozidave OŠ 
Cerklje ob Krki in vrtca. Med 
investicijo bodo imeli šolarji 
pouk v nadomestnih prosto-
rih v stavbi Vojašnice Jerneja 

Molana v Cerkljah ob Krki, ki 
je že urejena in pripravljena na 
šolarje. »Občina Brežice bo za 
novo šolo namenila 6 milijo-
nov evrov, kar predstavlja velik 
finančni zalogaj za občino, zato 
je investicija finančno razpore-
jena v obdobje treh let. Izbrani 
so izvajalci za tri sklope (elek-
tro, strojne instalacije ter zu-
nanjo ureditev). Izbor izvajalca 
za sklop 1 – gradbeno obrtni-
ška dela ter izvedbo strokov-
nega nadzora je v teku,« pra-
vijo na občini. Gradnja nove 
šole se bo predvidoma začela 
v jesenskih mesecih letošnje-
ga leta, zaključila pa naj bi se 
do konca prve polovice leta 
2017, tako da bi se šolarji in 
učitelji v novo šolo vselili s 1. 
9. 2017. Več informacij v zvezi 
s poukom na cerkljanski šoli v 
novem šolskem letu na str. 19.

SLEDIJO ARTIČE, GLOBOKO 
IN PIŠECE

Sicer pa so (ali še bodo) v le-
tošnjem letu v občini Brežice 
izvedli še nekaj investicijsko 
vzdrževalnih del in nakupov 
opreme na šolah in vrtcih v 
skupni vrednosti 120 tisoč 
evrov. Naslednje prioritete za 
večja vlaganja v šolske prosto-
re - njihov vrstni red je potr-
dil občinski svet - pa sta celovi-
ta rekonstrukcija, energetska 
sanacija in dograditev OŠ Ar-
tiče in OŠ Globoko. Od večjih 
investicijsko vzdrževalnih del 
načrtujejo tudi zamenjavo 
energenta z obnovljivimi viri 
energije na OŠ Pišece in s tem 
povezano zamenjavo naprav v 
kotlovnici ter postopno zame-
njavo stavbnega pohištva na 
omenjeni šoli. P. Pavlovič

Vlaganja v šolske objekte v brežiški občini

Trakovi čelade 
morajo biti  
trdno zapeti,  
da ob padcu  
čelada ostane 
na glavi.

Nezgodno 
zavarovanje 
otrok za šolsko 
leto 2015/2016

Izkoristite ugodnosti:
•  Nezgoda komplet
•  20 % popusta za  
	 veliko	družino
•		10	%	popusta	na
	 sklenitev	prek	
 spleta

Zavarovalnica	Triglav
Ugodnosti	lahko	izkoristite	v	času	trajanja	akcijske	prodaje	nezgodnih	zavarovanj	otrok	in	mladine,	ki	poteka	od	17.	8.	do	31.	10.	2015	na	prodajnih	mes-
tih	Zavarovalnice	Triglav,	d.d.	in	preko	spletne	strani	triglav.si.	20	%	popust	za	veliko	družino	se	prizna	ob	hkratni	sklenitvi	3	ali	več	akcijskih	nezgodnih	
zavarovanj	otrok	in	mladine	preko	interneta,	pri	zavarovalnem	zastopniku	oz.	na	naših	prodajnih	mestih.	Več	na	triglav.si.
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vabi k vpisu
v šolsko leto 2015/16

mažoretni ples
rekreacija

nastopi
tekmovanja

druženja

BATON KRŠKO

mažoretni ples
rekreacija

nastopi
tekmovanja

druženja

vabi k vpisu
v šolsko leto 2015/16

VEČ INFORMACIJ IN 

VPIS PREKO SPLETNE STRANI

www.krske-mazoretke.si

BREZPLAČNA
vadba za nove

članice
v septembru

BREZPLAČNA
vadba za nove

članice
v septembru

Za dekleta od 5. d
o 20. le

ta st
aro

sti

INFO: 040/750-345 (Darja)

28. november   2015
Kulturni dom Krško

28. november   2015
Kulturni dom Krško

P ihalni Orkester
Krško

r
v

s a n k hai

Poleg energetske sanacije OŠ 
Milana Majcna Šentjanž, ki se 
je začela na začetku letošnje-
ga poletja, je bila med šolskimi 
počitnicami podpisana še po-
godba z izbranim izvajalcem za 
izgradnjo telovadnice. Neto tlo-
risna površina nove telovadni-
ce bo 926,05 m2, telovadnega 
prostora pa bo 533 m2. Pogod-
bena vrednost celotne investi-
cije znaša 713.386,64 evrov.

Zaradi novogradnje bodo mo-
rali na šentjanški osnovni šoli 
nekoliko prilagoditi potek po-
uka in poskrbeti za varnost 
otrok. »Izgradnja nove telova-
dnice je dolgoletna potreba in 
želja učencev, delavcev šole in 
krajanov Šentjanža. Stara stav-
ba je porušena in na njenem 
mestu bo zrasla nova, sodobna 
telovadnica. V vmesnem času 
bomo morali preživeti zah-
tevno obdobje brez ustreznih 

Pouk morajo prilagoditi gradnji
ŠENTJANŽ - V majhni vasi v sevniški občini so dobili prvo šolsko poslopje, ki stoji v središču kraja, v njem 
pa je danes krajevni urad, leta 1841. V začetku 60. let 20. stoletja so zgradili novo šolo na obrobju vasi, ki 
pa v letošnjem letu doživlja energetsko prenovo, dobila pa bo tudi novo telovadnico.

pogojev za izvajanje športne 
vzgoje ali za organizacijo večjih 
prireditev za starše in krajev-
ne prireditve. Kolikor bo dopu-
ščalo vreme, bomo za športno 
vzgojo uporabljali zunanje igri-
šče in druge zunanje površine, 
sicer pa bomo gostovali v kul-
turni dvorani v Šentjanžu, ki je 
približno dovolj velika za ne-
katere oblike športne dejav-
nosti. Vsekakor bo pedago-

ško delo zelo 
okrnjeno, za-
časno pa se 
bomo morali 
žal odpoveda-
ti tudi števil-
nim športnim 
krožkom,« je 
dejala ravna-
teljica Mari-
ja Brce in na-
daljevala, da 
bodo mora-
li zaradi ne-

posredne bližine gradbišča še 
dodatno poskrbeti za varnost 
učencev. »Skupaj z izvajalcem 
gradbenih del bomo poskrbeli, 
da bo absolutno onemogočen 
dostop do gradbišča in uve-
dli bomo poostren nadzor nad 
učenci v času, ko se bodo zbi-
rali pred šolo pred ali po kon-
čanem pouku. Želimo si, da bi 
zima v letošnjem šolskem letu 
hitro minila, da bi dela pri iz-

gradnji potekala brez zastojev 
in bi lahko prav kmalu zopet 
nabirali znanje, moč in spre-
tnosti v novih, primernih pro-
storih,« je zaključila. 

Gradnja novega objekta pri šoli 
naj bi bila zaključena do mar-
ca prihodnje leto, česar se ve-
selijo tudi krajanke in krajani. 
»Sodobno opremljena telova-
dnica bo prostor za večnamen-
sko rabo, za mlajše in starejše, 
v njej se bodo lahko odvijale 
tudi prireditve za večje števi-
lo obiskovalk in obiskovalcev, 
kot jih lahko sprejme kulturna 
dvorana v našem kraju,« je de-
jal predsednik KS Šentjanž Bo-
štjan Krmelj, ki je bil eden iz-
med tistih, ki si je prizadeval za 
novo gradnjo objekta, saj je bila 
večinoma montažna kovinska 
konstrukcija danes že nekda-
nje telovadnice močno dotra-
jana.  Smilja Radi 

V Šentjanžu poteka energetska sanacija šole. 

KRŠKO - Pihalni orkester Kr-
ško v risankah je projekt, na 
katerega se pripravlja naš or-
kester vse od koncerta Pihal-
ni orkester v filmu, ki smo 
ga izvedli leta 2013. Premie-
ra koncerta je predvidena za 
28. november 2015 v Kultur-
nem domu Krško, pripravlja-
mo pa tudi dodatne predsta-
ve, ki so zaenkrat predvidene 
za osnovne šole.

Ker risanke prebudijo otroka v 
nas, smo se odločili, da za vas 
ustvarimo čarobni svet. Ta se bo 
nahajal v avli Kulturnega doma 
Krško. Sprehodili se boste od 
snežnega sveta pa vse do pušča-

ve. Zaplesale vam bodo snežin-
ke, prišli bodo palčki, ki pa bodo 
morda s seboj pripeljali tudi 
kak šno znano osebo iz sveta ri-
sank. Pot vas bo peljala vse do 
velike dvorane, kjer bomo za vas 
pripravili prav poseben koncert. 
Glasbi bomo dodali razne vizual-
ne efekte, ki vam bodo privabili 
nasmeh na obrazu in koncerta še 
dolgo ne boste pozabili.

Celoten projekt, ki ga bomo izve-
dli v soorganizaciji s Kulturnim 
domom Krško, je za naše dru-
štvo velik finančni zalogaj. Zato 
smo ustvarili spletno kampanjo 
www.indiegogo.com, preko ka-
tere nam pomagate z donacijo, 

če imate urejeno možnost plači-
la preko storitve PayPal. Povsem 
vaša odločitev je, kakšno donaci-
jo boste namenili našemu orke-
stru. Prav tako je vaša odločitev, 
če želite, da vas omenimo kot do-
natorja. Za tiste, ki radi prejme-
te darilo, pa smo pripravili raz-
ne pakete daril. Zavedamo se, 
da vas je nekaj tistih, ki nima-
te Paypal-a, a ste se odločili po-
stati naš donator. V tem primeru 
nam lahko pomagate z direktno 
donacijo na naš transakcijski ra-
čun. Tudi vam pripada možnost 
darila, ki smo jih pripravili v naši 
spletni kampanji. V znamenju ri-
sank smo se v orkestru odloči-
li, da medse sprejmemo novega 

člana. To je plišasti godbenik - 
saksofonist, ki je na las podoben 
posavskemu konju in sliši na ime 
Poki. Nanj smo zelo ponosni in 
verjamemo, da lahko z njim vsak 
otrok zaigra svojo melodijo. Poki 
je posebno darilo, ki ga ponuja-
mo v zahvalo za vašo donacijo. V 
živo pa ga boste lahko prvič spo-
znali na premieri koncerta.

Koncert lahko izvedemo le z 
vašo pomočjo! Zato obiščite 
našo spletno stran godbakrsko.
wix.com/risanke, na kateri so 
zbrane vse informacije o našem 
projektu, donacijah in Pokiju.

 Pihalni orkester Krško

Pihalni orkester Krško v risankah
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V letu 2015 Plavalni klub Celulozar Krško slavi 60 let svojega 
obstoja. 60 let dela s plavalci, 60 let stkanih vezi in prijateljstev, 
60 let načrtov, sanj in trdega dela, tako vseh tistih, ki so z za-
mahi v vodi premagovali kilometre in kilometre, kot vseh tistih, 
ki so s svojim zanesenjaštvom pripomogli, da smo še vedno v 
državnem vrhu s tekmovalnimi rezultati, da še vedno skrbimo 
za plavalno opismenjevanje najmlajših in vsako leto vsaj 100 
otrokom, ki redno vadijo v klubu, skušamo približati ljubezen 
do dela, športa in vode. 

To, da Krško že 60 let živi nekdaj z bazenom, sedaj pa le še s pla-
valci kluba Celulozar, dokazujejo bogate zbirke podatkov o pla-
valcih in udeležencih plavalnih šol, ko skoraj ni družine v Kr-
škem, ki ne bi bila tako ali drugače v 60-letni zgodovini kluba 
povezana s plavanjem.

Opis tekmovalnega plavanja in rezultate za obdobje prvih 50 
let obstoja kluba je Živko Šebek ob 50-letnici kluba strnil v knji-
gi 50 let plavanja v Krškem. Mi smo iz njegove knjige v tej prilo-
gi povzeli nekaj zanimivosti iz življenja kluba in plavalcev v le-
tih 1955  –2005.  Hkrati želimo ohraniti v pisani besedi zbrane 
najboljše dosežke plavalcev kluba zadnjih 10 let ter spomniti 
na izjemno preplavano pot, ki jo je v jubilejnem 60. letu Občina 
Krško prepoznala in Plavalnemu klubu Celulozar Krško pode-
lila Znak občine Krško.

Ob praznovanju želimo vse ljubitelje plavanja nagovoriti in vas 
povabiti na naše slavje 29. avgusta 2015 po 12. uri na bazen 
v Brestanico. Pred dogodkom pa bomo odprli vrata in skoznje 
v tej prilogi pokukali v zanimivosti 60-letne zgodovine kluba.

 Upravni odbor

Spominjam se dneva, ko me je 
mama prvič pripeljala na ba-
zen in sem lahko opazoval vse 
tiste fante, ki so se neutrudno 
poganjali sem ter tja po baze-
nu. Seveda sem potem vsak 
dan spraševal, kdaj bom tudi 
jaz zadosti velik, da se jim bom 
lahko pridružil.

Potem je končno napočil tisti 
dan, ko sem se s prijatelji iz so-
sednjih blokov skupaj odpravil 
na prvi trening. In potem tako 
dan za dnem, celo poletje.
Spominjam se, da je bila voda 
običajno precej klorirana, saj 
je imel bazenski mojster vsak 
dan drugačno mero. Na začet-
ku smo imeli samo nekaj pla-
valnih očal, zato smo si jih med 
treningom menjavali, tako da 
niso bile oči preveč rdeče. Oča-
la MOSCONI, proti današnjim 
pravi ostanek zgodovine, seve-
da niso dolgo zdržala, ampak 
očala pa so bila vseeno.
Spominjam se prvega tekmo-
vanja, bilo je v Radečah, voda 
mrzla kot iz pipe, ampak od 
samega vznemirjenja in veli-
kega cmoka v grlu tega nisem 
niti občutil. 
Spominjam se prvih SPEEDO 
kopalk, ki jih je nekdo prine-
sel iz Trsta ali z Reke. Rdeče 
in bele črte, morda številko ali 
dve prevelike, ampak nič hude-
ga, to je bilo pravo veselje. Ta-
koj so se posušile.
Spominjam se prvih akordov, 
ki sem se jih naučil med pri-

pravami na Andrejevi kitari in 
prve pesmi, ki sem jo znal zai-
grati … Sava šumi.
Spominjam se iger, ki smo se 
jih igrali na bazenu po trenin-
gih, posebej skakanja z enega 
startnega bloka na sosednjega, 
medtem pa se nas je tisti, ki je 
bil v vodi, poskušal dotakni-
ti. Ter vsakodnevnega taroka 
po opravljenem treningu. Po 
končani letni sezoni, ko pa so 
se dnevi ohladili in na baze-
nu ni bilo več kopalcev, se tudi 
klor ni več doziral in voda je 
bila čedalje bolj motna in zele-
na, odpadlo listje je začelo po-
časi nanašati tudi v bazen. In 
tedaj najboljše od vsega – kdo 
se boji podvodnega moža.
Potem je bilo vsako leto več 
treningov in tekmovanj, vča-
sih pravo trpljenje na poti, ki 
smo jo želeli živeti.
Spominjam se priprav, ki smo 
se jih z veseljem udeleževali, 
ter prijateljstva, ki nas je vsa 
leta treningov in tudi kasneje 
družilo. Ter marsikaterih ne-
umnosti, ki smo jih ušpičili, in 
verjamem, da naši trenerji še 
danes ne vedo za vse.
In take spomine so pisale ge-
neracije plavalcev pred nami 
in za nami in prepričan sem, da 
bi se jih v teh šestdesetih letih, 
ki jih praznujemo letos, nabra-
lo za debelo knjigo.

Letos mineva šestdeset let, od-
kar se je začela pisati zgodba 
z naslovom Plavalni klub Celu-
lozar Krško. Leta uspehov, od-
rekanj, vzponov, padcev, vese-
lja, razočaranja. Vendar tako 
pač to je v življenju. Nekate-
rim uspe prej, drugim kasne-
je, tretjim nikoli. Vsi, ki so bili 
del te zgodbe, pa so dali plava-
nju ogromno in tudi plavanje 
jim je skozi življenje to vrača-
lo na različne načine. Prav za-
radi njih je plavalni klub med 
redkimi klubi v občini, ki sti-
ka s kakovostnim vrhom tega 

športa ni nikoli izgubil. Kljub 
spreminjajočim se vadbenim 
pogojem, ki so bili v vseh teh 
letih prej slabi kot dobri. V za-
četnih letih delovanja je letni 
bazen z ogrevano vodo klubu 
zagotavljal precej daljšo vadbe-
no sezono, kot so jo imeli osta-
li klubi, vendar so prvi pokri-
ti objekti to prednost izničili. 

Saj ne morem trditi, da za kr-
ško plavanje ni namenjenih nič 
sredstev. Vendar ta le omogo-
čajo, da plavalcem zagotavlja-
mo osnovne pogoje za delo, za 
preboj na pota stare slave pa 
je potrebno imeti funkcionalen 

objekt skozi celotno sezono in 
upam, da se nam bo ta želja ne-
koč končno uresničila. 

Veseli me, da lahko danes v 
vlogi predsednika kluba po-
magam izpolnjevati cilje mla-
de generacije ter da s pono-
som gledam na vse te otroke, 
ki vztrajajo v plavalnem špor-
tu. In da se še družim s stari-
mi prijatelji plavalci, s katerimi 
nas bodo vedno vezali spomini 
iz naših mladostnih let …

 predsednik PK Celulozar 
 Borut Mlakar

Plavanje - izvor in razvoj
Prve zgodovinske podatke o plavanju imamo iz Egipta, kjer 
so na raznih kulturnih spomenikih upodobljeni plavalci. Tudi 
Etruščani so se ukvarjali s plavanjem in so celo že poznali 
startni skok. V izkopaninah antične Olimpije so odkrili ba-
zen iz 5. stoletja pred našim štetjem, ki ima skoraj današnje 
dimenzije. V prvi polovici 19. stoletja pa lahko govorimo že 
o prvih začetkih tekmovalnega športa. Njegova domovina 
je Anglija. 

Plavanje je olimpijska panoga od leta 1896, ko so bile prve 
moderne olimpijske igre v Atenah. Sprva so tekmovali le mo-
ški, od leta 1912 pa tekmujejo tudi ženske. Ob prsnem slogu 
govorimo še o kravlu (prosti slog), hrbtnem plavanju in del-
finu. Prsno plavanje je najstarejši in obenem najpočasnejši 
športni način plavanja. Za prsni slog je značilno somerno in 
sočasno delo rok in nog. Kravl (prosti slog) je po naravnosti 
gibov na prvem mestu, obenem pa tudi najhitrejša plaval-
na tehnika v prsnem položaju. Pri hrbtnem plavanju so spr-
va delali simetrične gibe z rokami in nogami. Leta 1912 se 
je začelo plavati v novi tehniki – hrbtnem kravlu. Delfin pa 
je najmlajši plavalni slog, saj se je razvil šele okoli leta 1930. 

ŠEST DESETLETIJ 
USPEHOV V ŠPORTU

T E M A T S K E  S T R A N I  P O S A V S K E G A  O B Z O R N I K A ,  Š T.  1 7 ,  2 7 .  A V G U S TA  2 0 1 5 

VABLJENI V SOBOTO, 29. AVGUSTA,
OD 12. URE NAPREJ NA BAZEN BRESTANICA
60 let Plavalnega kluba Celulozar Krško

Druženje prijateljev krškega plavanja

PROGRAM OB 60. OBLETNICI PK CELULOZAR KRŠKO 

Čas  Dogodek 
12:00 do 12:10 Otvoritev dneva na bazenu 
12:10 do 12:30 Predstavitev Plavalne šole Celulozar Krško 
  Predstavitev plavalnih tehnik 
12:30 do 13:00 Tekma mlajših selekcij našega kluba 
13:00 do 14:00 Igre najmlajših oziroma igre brez meja 
14:00 do 15:00 Predstavitev ostalih klubov, ki se v občini 
 Krško ukvarjajo s plavanjem 
15:00 do 18:00 Preizkusi na čas, štafete ljubiteljev plavanja, 
 družin, medgeneracijska tekmovanja 
13:00 do 17:00  Tekmovanje različnih ekip v kuhanju golaža 
18:00 do 19:00 Slavnostni del dogodka 
19:00 do 24:00 Družabno srečanje – Duo Fantasy  

V primeru slabega vremena bodo obvestila o prireditvi 
na klubski spletni strani. 

Med treningom smo si sposojali očala ...

Borut Mlakar

Plavalci generacije 2014/2015
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Za prvo uradno prvenstvo Slovenije (takrat Dravske banovine) 
štejejo prireditev, ki je bila 12. septembra 1920 na Ljubljanici. 
Viri pišejo, da so do leta 1930 tekme organizirali tudi v Breži-
cah in Novem mestu, na reki Krki. Prvi pravi tekmovalni bazen 
so zgradili v Ljubljani na Koleziji. Z izgradnjo novih bazenov so 
se ustanavljali plavalni klubi in v prvi polovici leta 1948 so le-ti 
ustanovili Plavalno zvezo Slovenije.

Po pripovedovanju starih Krčanov so v Krškem, kot obsavskem 
mestu, že od nekdaj gojili plavanje. Že pred prvo svetovno vojno 
so na desnem bregu Save postavili leseno kopališče. Tu je mladi-
na vadila plavanje. To ni bilo organizirano. Vsak je plaval po svoje. 
Gradnja športno plavalnega bazena je bila v Vidmu-Krško prva 
pridobitev po vojni. Zamisel za izgradnjo športno-rekreacijske-
ga centra je prišla iz tovarne celuloze in papirja. Glavni pobudnik 
zanj je bil Tone Lileg, predvojni krški športnik in povojni organi-
zator mestne telesnokulturne dejavnosti. Bazen so prvotno načr-
tovali v manjših dimenzijah, a je temu nasprotoval inženir Stanko 
Bloudek, ki je dosegel, da je po njegovih načrtih postal olimpijski. 
Bil je to prvi in edini bazen z ogrevano vodo v Jugoslaviji. Gra-
dnja bazena je dvignila veliko hrupa. Ob vseh težavah gradnje in 
pomanjkanju materiala je bilo vmes tudi nemalo smeha, saj je 
bilo gradbeno dovoljenje na podlagi napačnih informacij razve-
ljavljeno, ko je bil bazen že zgrajen, z utemeljitvijo, „da ogroža 

javni red in moralo“. Bazen je bil zgrajen 
v rekordnih osmih mesecih, postavitev 
kabin in ureditev okolice pa dve leti ka-
sneje, leta 1955 je bila 1. maja slavno-
stna otvoritev kopališča. Takrat je ba-
zen obiskalo v vročih poletnih dneh tudi 
2.000 kopalcev dnevno. Načrte za bazen 
so izdelali domači strokovnjaki inž. Ma-
ček, inž. Bloudek in inž. Brnčič 

Pisalo se je leto 1955, ko so plavalni navdušenci v Krškem usta-
novili plavalni klub Celuloza Videm Krško. Prvo predsedniško 
mesto so zaupali Rajku Liviu, Lenčka Junc pa je s trenerskim de-
lom v Krškem orala ledino. Prvi priliv otrok v klub je presegel 
vsa pričakovanja. Zanimivo je, da so v klubskih vrstah v prvih le-
tih prevladovali mladi iz starega Krškega, otroci z levega savske-
ga brega, kjer je bil bazen, so bili v manjšini. Nato se je v klubu 
pričelo resno delo. Domala ni Krčana, ki ne bi splaval pod okri-
ljem trenerjev in vaditeljev domačega plavalnega kluba, števil-
ni pa so vztrajali leta in leta in se vpisali z zlatimi črkami v anale 
športne zgodovine Jugoslavije in kasneje Slovenije. 

Z otvoritvijo dokončanega letnega bazena je bilo med 26. in 
28. avgustom 1955 povezano republiško člansko ekipno in po-
samično prvenstvo. O skromnosti takratnih razmer priča način 
prenočevanja udeležencev. Za eno izmed večjih skupin so »po-
stelje« uredili v podstrešnih prostorih doma telovadnega društva 
Partizan. S kamionom so do tja pripeljali slamo, jo razprostrli po 
tleh in prekrili z oddejami. Podobno se je zgodilo na prvem kr-
škem mladinskem prvenstvu; na enak način so udeleženci pre-

nočili na tleh v še nedokončanem stanovanjskem bloku pri da-
našnji »podmornici«.

„Sprva so se v klubu pridružili učenci plavalnih šol. Poleg same-
ga plavanja smo čitali razne brošure o plavanju in vodnih špor-
tih, kar je še povečalo zanimanje za ta prelepi šport,“ je zapisal 
Tone Lileg.

Ob četrti obletnici plavalnega kluba je Janez Breskvar kot pred-
sednik kluba zapisal: „Plavalno šolo je leta 1959 obiskovalo 64 
pionirčkov, ki so se naučili kar dobro plavati. Ker je večina na-
ših plavalcev iz socialno šibkejših družin, smo skrbeli tudi za 
njihovo dodatno prehrano. Po treningih smo jim razdelili 2.100 
obrokov izdatnih malic. Poleg tega smo v letošnjem letu nabavili 
lepe trenirke, tako da smo prvič nastopili enotno oblečeni. V letu 
1959 so plavalci Celuloze nastopili na 17 tekmovanjih v Krškem 
(6 tekem), v Radovljici (1), Beogradu (1), Kranju (2), Celju (1), 
Ljubljani (2), ter še po eni v Sladkem Vrhu, Trbovljah in Splitu.“

V letu 1960 je imel klub prve finančne težave in kot je zapisal 
takratni predsednik kluba Janez Breskvar, predvsem zato, ker 
so imeli prvič celo leto poklicnega trenerja. Del sredstev so na-
menili za prehrano, prevoze in prenočišča na tekmovanjih, pla-
valcem pa so za izgubljene kalorije pri treningih za malice izdali 
587 kilogramov kruha, 111 kg marmelade, 348 litrov mleka in 
14 kilogramov letne salame. Hkrati so imeli slabšo udeležbo v 
plavalnih šolah. Janez Breskvar je še zapisal, da se mnogi še ne 
zavedajo pomena plavanja, ki je najbolj zdrav in koristen šport. 
Vse to je dopolnil s prispodobo, da človek, ki ne more teči, lahko 
hodi, tisti, ki ne zna plavati, pa lahko utone in v takratni državi 
je vsako leto utonilo okoli 500 ljudi.

Trener plavalcev je v klubski zbornik v letu 1961 napisal nekaj 
o načrtu priprav za leto 1962: "... Oktober in polovica novem-
bra je služila plavalcem za nekakšen odmor. Nato smo plaval-
cem z dinamometrijskim testom izmerili telesne zmogljivosti. 
S tem smo približno ugotovili, katere mišične grupe so pri po-
sameznem plavalcu šibke. Te hibe bomo skušali z zimsko telo-
vadbo odpraviti. V semestralnih počitnicah naj bi bil v Zagrebu 
10-dnevni „moker“ trening, kateremu bi spet sledilo delo v telo-
vadnici do sredine aprila, ko bi poskušali izposlovati spustitev 
tople vode v bazen. Nato bi bil pripravni trening, sledil bi inter-
valni trening, ki bi spravil plavalce sredi avgusta v formo. Tako 
bi lahko v času najpomembnejših tekem v avgustu dosegli svo-
je najboljše rezultate. V septembru bi se plavalci razplavali in bi 
se njihov organizem spet pripravil na nenapor.“

V letu 1962 se plavalni klub združi s TVD 
Partizan, ki je združeval sekcije telovadbe, 
nogometa, rokometa, balinanja, keglanja, 
namiznega tenisa, hokeja na travi, kole-
sarskega in šahovskega kluba. Z združi-
tvijo se plavalni klub Celuloza preimenu-
je v Partizan Celulozar. Novo ime prinese 
tudi nov logotip.

Zaradi tople vode v bazenu je v Krško že leta 1953 začela pri-
hajati na uvodne letne priprave jugoslovanska vaterpolo repre-
zentanca, ki je sodila še vrsto let med tri najboljše na svetu. Dr-
žavna vaterpolo reprezentanca je v Krškem zadnjič trenirala leta 
1967. Krško je postalo središče treningov državne plavalne in va-
terpolo reprezentance.

Ob 15. obletnici kluba je v letnem zborniku kluba Živko Šebek 
zbral zanimivosti v kolumni „Ali še (že) veste“ in nekaj jih pov-
zemamo:
... da je bila do takrat najuspešnejša plavalka kluba Vesna Bre-
skvar, ki je najboljše rezultate dosegala v disciplinah 100 in 200 
metrov prsno?

... da je bilo v klubu aktivnih večje število družinskih članov. Tako 
so za klubske barve plavale tri sestre Gregorčič, štirje člani dru-
žine Lileg, brata Iskra, sestri in brat Pečnikovi, sestri Breskvar 
in sedaj vstopajo sestri in brat Cvetkovi in Novakovi, brat in se-
stra Škafar, brata Nikolić?
... da so barve jugoslovanske državne reprezentance branili Ne-
venka Jenkole, Franc Čargo, Vesna Breskvar, Peter Jesenšek, Lju-
bo Potočnik?
... da smo v vseh letih izdajanja klubskih brošur (prva je izšla leta 
1957) večkrat napovedali gradnjo zimskega bazena, v sedanji pa 
si želimo le to, da bi čim prej izročili namenu mali zimski bazen 
v krški osnovni šoli? …

V letu 1975, ob dvajseti obletnici kluba, pa lahko preberemo za-
pis: "Zadnja sezona je bila za aktivne tekmovalce našega kluba 
prva, v kateri smo lahko res neprekinjeno vadili od lanske jese-
ni naprej. Četudi je mali pokriti bazen v osnovni šoli Jurija Dal-
matina dolg samo 12,5 metra in širok skromnih 6 metrov, pa 
je njegov prispevek k napredku vseh, ki so v njem redno vadili, 
res velik. Tako so prenekateri tekmovalci izdatno izboljšali svo-
je osebne rekorde in štartali v poletno sezono dosti bolje pripra-
vljen, kot kdaj koli poprej."

Po končani plavalni sezoni 1976 so v zbornik poleg rezultatov za-
pisali: "Prvi korak k višji plavalni kulturi bi se moral kazati pred-
vsem v želji vsake družine, da se njihovi otroci naučijo plavati. 
Nalogo učenja plavanja prevzemajo vse bolj strokovni delavci, 
učitelji in vaditelji plavanja na plavalnih tečajih, ki se morajo po-
stopno prenesti že v vrtec in prvi ter drugi razred osnovne šole. 
Na ta način bi osnovna šola v tretjem razredu izvedla izbor naj-
boljših in jih za tem uvrstila v športni razred. Za športne razre-
de bi se otroci odločali prostovoljno v soglasju s svojimi starši 
in sodelovanju strokovnih športnih delavcev, ki bi jim zagotovili 
načrtno delo, vadbo. Prav ali edino z načrtnim delom bi si otro-
ci pridobili trajne delovne navade in trajen, zdrav odnos do te-
lesne dejavnosti nasploh. Mlademu človeku moramo nuditi tako 
športno aktivnost, ki jo bo vzljubil in trajno negoval tudi zara-
di lastnega prepričanja, da koristi njemu samemu. Krški plaval-
ni klub ima nalogo, da deluje tako, kot smo napisali, da usmerja, 
vodi in usklajuje akcije za odpravo plavalne nepismenosti in da 
omogoči najboljšim mladim plavalcem, da se vključijo in napre-
dujejo v tekmovalnem plavanju. Le na ta način bomo lahko upra-
vičili zaupanje , ki nam ga je izkazala republiška plavalna zveza, 
ki je Krško določila kot enega izmed šestih „Plavalnih centrov“ v 
Sloveniji." (Bruno Toplak, 1977)

Najlepše jubilejno darilo ob 35-letnici kluba je bilo rekordnih 
61 medalj z republiških in državnih prvenstev ter nastopi Na-
talije Repec in Sergeje Gradišek v jugoslovanski reprezentanci 
na evropskem mladinskem prvenstvu v francoskem Danquerqu 
ter na balkanskem mladinskem prvenstvu. Tu je Repčeva na 200 
prosto osvojila zlato medaljo, Gradiškova pa dva naslova podpr-
vakinje. V tem letu je bil glavni klubski trener profesor Anton Biz-
jak, z diplomo Fakultete za šport sta mu pomagala Andrej Ška-
far in Alenka Jevšnik-Mikeln ter študent Boštjan Bajc. Plavalke 

in plavalce, bilo jih je več kot 
60, so razdelil v štiri skupine; 
v prvi so bili začetniki, v dru-
gi tisti z dve do triletnim vad-
benim stažem, v tretji mlajši 
in starejši pionirji ter v zadnji 
vsi, ki so se lahko enakovre-
dno kosali s slovenskim pla-
valnim vrhom. 

V letih, ki so sledila, je v plavalnem klubu letno plavalo okoli 100 
otrok. Mnogi so vztrajali in tekmovali tudi v mladinskih in član-
skih konkurencah, mnogi tudi 10 let in več. Spreminjali so se na-

Plavalni klub skozi desetletja
Začetkov slovenskega tekmovalnega plavanja ni moč natančno določiti. Popoldanske poletne dneve so na Ljubljanici, na vojaškem kopališču v Trnovskem prista-
nu, organizirali že leta 1904. Prvo organizirano tekmovanje po prvi svetovni vojni je bilo 15. avgusta 1919 na plavališču Blejskega jezera. 

Bazen nostalgije

Maja Marušič, Nina Mandl, Jernej Omerzel, Robert Berič, Do-
lores Žičkar in Krešo Radunovič po snegu v bazen Trening v OŠ Jurija Dalmatina Plavalci po tekmi leta 2007
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Krško je že od nekdaj živelo z reko Savo, 
ob kateri se je mesto razvijalo in širilo, 
ob njej pa je že kmalu zaživelo poletno 
kopališče, kjer so potekale tudi tekme z 
enega na drugi rečni breg. Nič čudnega, 
da je ravno v našem mestu kmalu zaži-
vela in se tudi uresničila ideja o gradnji 
olimpijskega bazena, s katerim je pla-
vanje v Krškem dobilo večje, državne 
razsežnosti, hkrati pa tudi izjemno pri-

ložnost za ustanovitev izredno uspešnega plavalnega kluba.

Šestdeset let vztrajnega, kakovostnega in učinkovitega dela 
vseh članic in članov Plavalnega kluba Celulozar Krško je naše 
mesto in občino z izjemnimi rezultati popeljalo na sam vrh 
slovenskega plavanja in tam je klub s svojimi odličnimi pla-
valkami in plavalci ter trenersko ekipo vsa ta leta tudi ostal. 
Pa ne samo na slovenskem vrhu, številne generacije so ime 
krškega plavanja ponesle tudi preko meja, v takratni skupni 
državi Jugoslaviji, kasneje v države bivše Jugoslavije ter tudi 
drugod po Evropi in svetu.

Iz leta v leto so rasle nove generacije, klub je krepil trenerski 
kader in vajeti so v roke prevzemali domači trenerji. Krške 
plavalke in plavalci so osvojili izjemno veliko število naslovov 
državnih prvakov in pogumno zastopali barve Krškega in Slo-
venije na največjih, takrat še republiških prvenstvih, evrop-
skih prvenstvih in svetovnih tekmovanjih. Tako so postali pra-
vi ambasadorji našega mesta in občine Krško.

A rezultati njihovega dela se niso odražali le na tekmovanjih. 
Zahvala gre tudi za njihovo spodbudo in podporo medgene-
racijskemu druženju ljubiteljev plavanja in ostalih vodnih 
športov v domačem kraju in občini. Tudi in predvsem z or-
ganizacijo številnih mitingov, s katerimi že leta prispevajo k 
popularizaciji plavanja, ravno pod vodstvom Plavalnega klu-
ba Celulozar Krško pa je splavala večina otrok naše občine.

Iskrene čestitke vsem, ki so s svojim delom, znanjem in vztraj-
nostjo prispevali k odličnim rezultatom ter s tem postavili tr-
dne temelje za nove cilje in uspehe kluba v naslednjih dese-
tletjih.  mag. Miran Stanko,
 župan

B E S E D E  Ž U PA N A

2005/06 – 50 M BAZEN

Omerzel Jernej/mladinci 
2 x 2. mesto 100 hrbtno, 200 
hrbtno 
3. mesto 100 prosto 

2005/06 – 25 M BAZEN

Kovačič Jaroslav/absolutno
3. mesto 100 hrbtno 

Omerzel Jernej/mladinci
2 x 2.mesto 50 hrbtno, 200 
hrbtno
 
Zakšek Nejc/ml. dečki
3. mesto 200 prsno

2006/07 IN 2007/08 

Soočeni z izgubo matičnega ba-
zena, posledično pa z moteno 
vadbo in osipom najboljših pla-
valcev, ostanemo brez medalj 
na državnih prvenstvih.

2008/09 – 50 M

Mandl Nina/članice
3. mesto 1500 prosto 

Ameti Haris/dečki
2 x 2. mesto 100 prosto, 
100 delfin 
3. mesto 200 hrbtno 

2008/09 – 25 M

Kovačič Jaroslav/člani
2. mesto 800 prosto
3. mesto 100 hrbtno

Ameti Haris/dečki
1. mesto 100 delfin
2. mesto 200 delfin 
3. mesto 100 prosto 

2009/10 – 50 M

Kramaršič Jaka/mladinci
2. mesto 200 hrbtno

Jambriško Lara/ml. deklice
2 x 1. mesto 50 prosto, 100 
prosto
2. mesto 200 prosto 

2009/10 – 25 M

Ameti Haris/kadeti
1. mesto 200 delfin 
2. mesto 100 delfin 
2 x 3. mesto 200 mešano, 
200 prosto 

2010/11 – 50 M

Jambriško Lara/st. deklice
2 x 1. mesto 50 prosto, 400 
prosto 
2 x 2. mesto 100 prosto, 50 
hrbtno 
3. mesto 200 prosto

2010/11- 25 M

Jambriško Lara/st. deklice
4 x 1. mesto 50 prosto, 100 
prosto, 200 prosto, 50 hrbtno 
2. mesto 400 prosto

Bizjak Nika/deklice
3. mesto 200 hrbtno

2011/12 – 50 M

Kramaršič Jaka/absolutno
2 x 2. mesto 100 hrbtno, 200 
hrbtno 
3. mesto 50 hrbtno

Jambriško Lara/st. deklice
2 x 2. mesto 200 prosto, 100 
prosto 
2 x 3. mesto 50 prosto, 400 
prosto

Zorič Karmen/st.deklice
3. mesto 200 prosto

Maruša Žana/deklice
3. mesto 400 prosto 
3. mesto 800 prosto 

2011/12 – 25 M

Jaka Kramaršič/absolutno 
3. mesto 100 hrbtno 

Jambriško Lara/deklice
3 x 1. mesto 50 prosto, 100 
prosto, 200 prosto
2. mesto 400 prosto 

Zorič Karmen/deklice
2 x 3. mesto 200 prosto, 400 
prosto
 
Štafeta 4 x 200 prosto 
absolutno (Zorič Karmen, 
Jambriško Lara, Grilc Špela, 
Bizjak Nika) 3. mesto

Štafeta 4 x 200 prosto 
absolutno (Haris Ameti, Bine 
Bajc, Andraž Dostal, Jaka 
Kramaršič) 3. mesto

2012/13 – 50 M

Kramaršič Jaka/člani
2 x 1. mesto 100 hrbtno, 200 
hrbtno 
2. mesto 50 hrbtno

Dostal Andraž/kadeti
3. mesto 200 delfin

Zorič Karmen/kadetinje
2 x 3. mesto 400 prosto, 800 
prosto

Bizjak Nika/mladinke
3 x 2. mesto 50 prosto, 50 
hrbtno, 200 hrbtno
2 x 3. mesto 100 prosto, 1500 
prosto
 
Grilc Špela/mladinke
3. mesto 800 prosto

Maruša Žana/st. deklice
2 x 2. mesto 400 prosto, 800 
prosto
3. mesto 200 prosto

Žičkar Jan/st. dečki
3. mesto 200 prsno

2012/13 – 25 M

Kramaršič Jaka/absolutno
2 x 3. mesto 50 hrbtno, 100 
hrbtno
2. mesto 200 hrbtno

Bizjak Nika/mladinke
2. mesto 200 hrbtno
3. mesto 100 prosto

Žičkar Jan/st. dečki
2 x 3. mesto 100 prsno, 200 
prsno 

Maruša Žana/st. deklice
2 x 2. mesto 400 in 800 prosto
3. mesto 200 prosto

2013/14 – 50 M

Bizjak Nika/mladinke
3 x 2. mesto 50 prosto, 100 
prosto, 50 hrbtno 
3. mesto 100 hrbtno 

Maruša Žana/kadetinje
2. mesto 1500 prosto
2 x 3. mesto 200 prosto, 800 
prosto 

Štafeta mladink 4 x 200 prosto 
(Zorič Karmen, Jambriško Lara, 
Grilc Špela, Bizjak Nika)
2. mesto

Poljšak Benjamin/st. dečki
2 x 3. mesto 50 prsno, 100 
prsno 

Mijokovič Tilen/st. dečki
3. mesto 200 prsno

Bizjak Tim/ml. dečki
2. mesto 50 hrbtno

2013/14 – 25 M

Bizjak Nika/mladinke
2. mesto 100 prosto
2 x 3. mesto 50 prosto, 200 
prosto 
 
Poljšak Benjamin/st. dečki
3. mesto 50 prsno

Štafeta mladink 4 x 200 prosto 
(Zorič Karmen, Jambriško Lara, 
Grilc Špela, Bizjak Nika)
3. mesto

132 KOLAJN  IN  UV RSTITEV Z  NAJPOMEMBNEJŠIH TE KM OVA NJ  V  1 0  LE TI H

čini treningov, načini tekmovanj, a kilometrina, preplavana v ba-
zenih pri osnovnih šolah Jurija Dalmatina Krško in Leskovec pri 
Krškem ter na domačem bazenu pri Celulozi, je ostajala nespre-
menjena. Dolga leta so najstarejši tekmovalci tudi pozimi vztraja-
li na odprtem krškem bazenu, v mrazu, snegu in toplih ter vročih 
dneh. Na leto so najboljši na treningih preplavali 1.000 do 1.500 
kilometrov, v desetih letih pa …

V jubilejnem letu 2005 je Plavalni klub Celulozar zopet na trdnih 
nogah in v uhojenih poteh. Zanimanje za ta krški tradicionalni 
šport ne jenja kljub raznovrstni ponudbi športnih dejavnosti. 
To potrjuje podatek, da je med redno vadečimi več kot 130 mla-
dih različnih starostnih kategorij. Za kvaliteto krškega plavanja 
skrbijo Boštjan Bajc, prof. Alenka Jevšnik, Barbara Bizjak, Ma-
tej Božovič, Danijel Prevolšek in bivša plavalca, ki zaključujeta 
študij na Fakulteti za šport, Jaroslav Kovačič in Dimitrij Sobotič.

Obdobje zadnjih desetih let zaznamujejo še vedno vidni dosež-
ki plavalk in plavalcev. Med pomembne, neslavne mejnike šteje-

mo leta 2006 dokončno zapr-
tje bazena v Krškem. Treningi 
potekajo v zimskem času v ba-
zenih pri osnovnih šolah Juri-
ja Dalmatina Krško in Lesko-
vec pri Krškem. Zanimanje za 
vpis v plavalne šole in celo-
letno vadbo je večje od zmo-
gljivosti terminov v pokritih 
šolskih bazenih. Trenerji po-
trebujejo veliko moči za mo-
tivacijo najstarejših plavalcev. 
Zato jim omogočajo v zadnjih 
letih suho vadbo v fitnesu ter 
najmanj trikrat letno pripra-
ve v 25 in 50 metrskih baze-
nih. Plavalci so se razveselili 
novega bazena v Brestanici, ki 
pa jim v letih po prenovi omo-
goča le junijske in julijske pri-
prave na državno prvenstvo. 
Vse preveč je bazen v Bresta-
nici pod vplivom vremena, saj 
le malo hladnejše temperature 
plavalce selijo v Terme Čatež. 
No, v letošnjem jubilejnem letu 

je bilo k sreči tudi poletje čudo-
vito in je postreglo z obilo sonca in visokimi temperaturami ter 
veseljem kopalcev v brestaniškem bazenu, ko so prenekateri z 
občudovanjem in veseljem spremljali plavalce na treningih.

Brestanica je poleti naš drugi dom.

Koliko še do 1500 kilometrov?

Slavje po koncu državnega prvenstva ml. deklic in dečkov
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V zadnjih desetih letih je pod 
strokovnim vodstvom vadi-
teljev in trenerjev plavanja 
v povprečju na leto splavalo 
več kot dvesto otrok iz Posav-
ja. Tolikšne so namreč v popol-
danskem času (znotraj šolske-
ga leta) zmogljivosti bazena v 
osnovni šoli Jurij Dalmatin, 
kjer je bazen po globini pri-
meren za učenje plavanja naj-
mlajših. Žal v poletnem času v 
Krškem ni bazena, ki bi omo-
gočal izvajanje plavalne šole 
za najmlajše neplavalce in 
tako v klubu ne moremo ugo-
diti številnim prošnjam o poči-
tniških plavalnih šolah.

Ravno dodatne plavalne šole 
so botrovale, da so se po tra-
diciji v Krškem številni bivši 
plavalci izšolali za vaditelje in 
trenerje in ostali zvesti svoji 
ljubezni do plavanja. Tako se 
v klubu lahko pohvalimo z več 
kot dvajsetimi trenerji in vadi-
telji, ki skrbijo za plavalni na-
raščaj. 

Ravno kakovosten trenerski 
kader skrbi, da že leta v klu-
bu trenira okoli sto plavalcev. 
Razvrščeni so v do devet se-
lekcij, od najmlajših do najsta-
rejših. Velikokrat smo v šest-
desetletni zgodovini zabeležili 
osip plavalcev, ko so končali 
osnovnošolsko izobraževanje, 
sedaj pa se lahko ponašamo z 
močno selekcijo srednješol-
cev. Tekmovalnim rezultatom 
zadnjih desetih let smo na teh 
straneh namenili posebno me-
sto. Je pa prav, da omenimo, da 
poleg državnih prvenstev (re-

zultati so nanizani) naši pla-
valci vsako leto tekmujejo na 
več kot dvajsetih tekmah v 
Sloveniji in zunaj nje. Tudi na 
teh tekmovanjih, ki niso pose-
bej zabeležena, redno pose-
gajo po kolajnah in imajo še 
vedno, kot vsa pretekla leta, 
vidno vlogo v slovenskem pla-
vanju. Tako imamo že nekaj let 
med sedem in enajst plavalk 
in plavalcev, ki imajo katego-
rizacijo Olimpijskega komiteja 
Slovenije. Redno smo tudi naj-
številčneje zastopani, kot indi-
vidualni športniki, na letnem 

sprejemu športnikov, ki ga pri-
redi za najboljše župan obči-
ne Krško.

Seveda so vsi ti rezultati in 
tekmovalni dosežki še toliko 
bolj dragoceni, če se primer-
jajo s pogoji, v katerih plava-
jo naši plavalci, v primerjavi 
z drugimi klubi. Saj ne, da je 
drugje povsod rožnato, ampak 
rezultatsko gledano so pogoji 
Celulozarjev najslabši. 

Veliko besed je bilo že izreče-
nih, veliko študij narejenih in 
zavrženih na eno samo temo v 
krški občini in to je bazen. Da 
so Krčani v preteklosti živeli 
z bazenom in za bazen, vedo 
povedati domala vsi. Tudi da-
nes bi si mesto s tako tradici-
jo plavanja zaslužilo bazen, ki 
bi plavalcem bodočih genera-
cij nudil boljše pogoje za delo. 
Ampak to je le del zasedenosti 
bazena. Velikokrat se je v pre-
teklosti manipuliralo z bese-
dami in v javnosti prikazovalo, 
da je bazen za plavalce Celulo-

zarja predrag. Res je, samo za-
nje je predrag. Redko kdo pa je 
upal na glas razmišljati, da bi 
si bazen zaslužili vsi prebival-
ci Krškega, okolice, prebival-
ci Posavja. Nesmiselno je na 
tem mestu prepričanega pre-
pričevati o pomenu plavanja 
kot skrbi za zdravje in spro-
stitev, o pomenu druženja 
različnih skupin vseh staro-
sti v vodi. Naj omenimo, da je 
plavanje verjetno edina špor-

tna disciplina, kjer se širom 
po svetu pripravljajo veteran-
ska tekmovanja in na svetov-
nem prvenstvu veteranskega 
plavanja je najstarejše kate-
gorija plavalcev 90 let in več. 
In teh tekmovalcev ni malo. 
Že samo ta podatek pove, da 
je plavanje najverjetneje edi-
ni šport, ki deluje terapevtsko 
in ga človek lahko v svojem ži-
vljenju najdlje in najbolj kori-
stno izvaja. In prostor, ki si ga 
delimo z industrijo, Krčanom 
zagotovo daje pravico do tovr-
stne skrbi za zdravje in zdra-
vo starost.

Seveda pa si nov pokrit zim-
ski, vsaj 25 metrski bazen, 
zaslužijo tudi plavalci Celu-
lozarja. Imamo širok nabor 
strokovnih trenerjev in vadi-
teljev, ki bi lahko delali za več 
skupin občanov, ki bi se bodisi 
radi naučili plavati ali pa svo-
je znanje izpopolnili s pravilno 
tehniko. Imamo veliko mladih 
nadebudnežev, ki bi radi sto-
pali po poteh najboljših slo-
venskih športnikov, imamo 
najbolj množično ekipo pla-
valnih sodnikov in neštete 
družine, ki jih je zaznamoval 
plavalni šport in še danes de-
lujejo v dobro kluba in plaval-
nega športa.

Ob tem bi bili krivični, če bi ne 
povedali, da občina Krško na-
meni za plavalni šport sred-
stva, ki nam omogočajo, da 
plavalcem zagotavljamo pogo-
je za delo, ki se odražajo v nji-
hovih rezultatih. Pa vendar…

Plavalni klub 
včeraj, danes, jutri ...?

I Z  D N E V N I K A  P L AVA L K E

Jutro je. Budilka je naravnana na 5. uro in 10 minut. Zunaj je 
tema in termometer na zunanji steni pri vhodu kaže neusmi-
ljenih minus 17 stopinj. Še dobro, da so ceste kopne ter suhe 
in me bo mami iz Brežic lahko odpeljala na jutranji trening v 
Krško. Na hitro se umijem in v glavi preverjam ali je domača 
naloga narejena. V zadnjem času je le-te veliko pri vseh pred-
metih. V mislih preletim potrebščine, zložene v šolski torbi. 
Še zajtrk, ne preobilen, saj me čaka jutranji trening v bazenu 
osnovne šole v Leskovcu. 

Tudi mami je že pripravljena. Brez njene pomoči in brez po-
moči očka bi težko zmogla devet let treninga plavanja. V avtu z 
mamico tiho sediva. Včasih premišljujem, koliko je bilo vzpo-
nov, koliko padcev in koliko vztrajanja. Koliko prevoženih ki-
lometrov. Vsak dan iz Brežic v Krško. Tudi dvakrat na dan. Iz 
tedna v teden, meseca v mesec, iz leta v leto. In vmes največ-
krat le tri tedne plavalnih počitnic. Zaradi ljubezni do športa, 
do plavanja, nenazadnje do soplavalcev, s katerimi se tako do-
bro razumemo. Izstopim. S šolsko torbo, plavalnim nahrbtni-
kom in pripomočki za trening. Hlad, ki sem ga prinesla od zu-
naj, se razširi v avli. Boštjan že čaka. Nisem sama. Danes nas 
je na jutranjem treningu pet. Sledijo zamahi. Zamah za zama-
hom. Vmes malo odmora in spet. Danes se počutim izvrstno. 
To opazi trener in me nagradi s pohvalo. Delam še bolje. Pet 
kilometrov preplavanega jutranjega treninga. V 17-metrskem 
bazenu. Razmišljam, koliko bo še obratov do 1.500 kilome-
trov, ki jih v plavalni sezoni preplavamo na treningih. Z vese-
ljem, no največkrat s trmo, vztrajnostjo in veseljem ...

Po treningu nas trener Boštjan odpelje na železniško postajo, 
da ulovimo vlak za Brežice. Od postaje peš v šolo. Danes ima-
mo naporen dan. Doma bom šele ob pol štirih. Potem bom na-
redila nalogo. Po kosilu pa pripravim torbo, se nekoliko pri-
pravim na jutrišnji pouk in si ob postelji pustim zvezek, da 
bom po treningu ponovila angleščino. Ob pol šestih me ma-
mica ponovno odpelje v Krško. Imam srečo, da danes ostane 
v Krškem, da me bo ob devetih, po treningu, odpeljala domov. 
Njena vzpodbuda, njena dobra volja mi vlivata moči, da bom 
naredila do konca še šolske obveznosti. Na srečo jutri nima-
mo jutranjega treninga in bo spanec malo daljši … Tudi ma-
mičin. Ob tem pomislim: Sem ji kdaj rekla hvala? Za vse dni, 
za šport, ki me je izoblikoval ... Naj torej v mislih to izrečem: 
"Mame, očetje, hvala v imenu vseh nas, ki nam plavanje po-
meni del mladosti!"

Poslanstvo plavalnega kluba je plavalno opismenjevanje najmlajših in strokovno učenje in vodenje pri ra-
zvoju plavalcev, ki nadaljujejo šolanje in se merijo v tekmovalnem plavanju. 

2014/15 – 50 M 
Bizjak Tim/ml. dečki
6 x 1. mesto 50,100,200 
hrbtno, 50 prsno, 50 delfin, 
200 mešano 
2 x 2. mesto 50 prsno, 100 
prosto 

Zorič Karmen/mladinke
2. mesto 1500 prosto

Maruša Žana/kadetinje
2. mesto 1500 prosto

Jambriško Lara/mladinke
3. mesto 200 prosto

2014/15 – 25 M
Bizjak Tim/ml. dečki
5 x 1. mesto 50, 100 hrbtno, 
50, 100 prosto, 50 delfin
2 x 3. mesto 200 hrbtno, 100 
mešano

Jambriško Lara / mladinke
3. mesto 50 prosto

Dostal Andraž/mladinci
3. mesto 200 delfin

DALJINSKO PLAVANJE/ 
DRŽAVNA PRVENSTVA

2005
Kerin Rok/absolutno
1. mesto 5 km

2007
Kerin Rok/absolutno
2. mesto 5 km 
2. mesto 10 km
 

2008
Kerin Rok/absolutno
1. mesto 5 km (bazen)
1. mesto 5 km 

2. mesto 10 km 

Kramaršič Jaka
3. mesto 5 km absolutno
2. mesto 5 km mladinci

2009
Kerin Rok/absolutno
1. mesto 5 km (bazen) 
1. mesto 5 km

2010
Kerin Rok/absolutno
1. mesto 10 km

DALJINSKO PLAVANJE/ 
EVROPSKO PRVENSTVO

2008
Kerin Rok
17. mesto 5 km Dubrovnik, 
Hrvaška

2010
Kerin Rok
11. mesto 25 km Balaton, 
Madžarska

DALJINSKO PLAVANJE/
SVETOVNO PRVENSTVO

2011
Kerin Rok
42. mesto 10 km  Shangai, 
Kitajska

DALJINSKO PLAVANJE/ 
SVETOVNI POKAL

2010
Kerin Rok
1. mesto 19 km Šabac, Srbija

132 KOLAJN  IN  UV RSTITEV Z  NAJPOMEMBNEJŠIH TE KM OVANJ  V  1 0  LE TI H

Tematske strani je pripravil Plavalni klub Celulozar Krško. 

Besedila in ureditev: Mojca Lovšin Dostal (vir: Živko Šebek, 
50 let plavanja v Krškem); rezultati 2005 - 2015: Boštjan Bajc
Fotografije: arhiv Plavalnega kluba Celulozar, Boštjan Bajc 
 V Krškem, avgust 2015

Predsednik prevzema priznanje iz rok župana

Odmor med treningom Čakajoč na začetek treninga Vsako leto poskrbimo za veselo druženje.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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.

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. do 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

ZVEZDICA (15246KK)
Dvomesečna živahna in priku-
pna mešanka s terierjem, čr-
no-rjave barve, išče nov dom pri 
prijaznih in aktivnih skrbnikih.

LONI (15266 B)
Mlada, do leto dni stara psička, 
s srednje dolgo dlako, verjetno 
mešanka tipa nemškega ovčar-
ja. Je zelo prijazna in nežna, a še 
malo boječa, zato potrebuje pri-
jazne ljudi. Želi si topel dom.

FIDO (15253 KK)
Enoletni samček, srednje rasti, s 
srednje dolgo dlako, je zelo pri-
jazen in nežen ter vodljiv. Čaka 
na prijazne lastnike in nov dom.

Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in 
javni obravnavi dopolnjenega osnutka 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za Dolenje Skopice Brajer, DOS-04

Na podlagi 60. člena v povezavi s 50. členom Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 
108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 Odl. US, 
14/15-ZUUJFO) župan občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA DOLENJE SKOPICE BRAJER, DOS-04,

ki bo potekala 30 dni - od 24. 8. 2015 do vključno 23. 9. 2015 - 
na Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice 
ter v prostorih Krajevne skupnosti Skopice.

Predmet akta se nanaša na ureditev štirih parcel za gradnjo 
stanovanjskih in spremljajočih objektov ter določitev meril in 
pogojev za gradnjo. 

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko 
udeležite dne 16. 9. 2015 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice. 

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnutek 
akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve in javne obrav-
nave podajo v knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti ali 
posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor-
sko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

 Župan občine Brežice
 Ivan Molan

OBVESTILO 
Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva 

v občini Brežice v letu 2015

Občina Brežice obvešča, da bo 28. 8. 2015 objavljen v Urad-
nem listu RS in na spletni strani Občine Brežice Javni razpis za 
pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice v letu 2015.

Občina Brežice bo za novo šolo 
namenila 6 milijonov evrov. Iz-
brani so izvajalci za tri sklope 
(elektro, strojne instalacije ter 
zunanjo ureditev) investicije. Iz-
bor izvajalca za sklop 1 – grad-
beno obrtniška dela ter izved-
bo strokovnega nadzora je v 
teku. Pričetek gradnje nove šole 
je predviden za jesenske mese-
ce letošnjega leta, zaključek gra-
dnje pa do konca prve polovice 
leta 2017 in vselitev v novo šolo 
1. 9. 2017.

OŠ CERKLJE OB KRKI OD 1.9. 
NA NADOMESTNI LOKACIJI
19. avgusta 2015 so v OŠ Cerklje 
ob Krki pričeli s selitvijo v nado-
mestne prostore v stavbi C v Vo-
jašnici Jerneja Molana Cerklje ob 
Krki. Pri selitvi šoli pomagajo pri-
padniki slovenske vojske. Pouk 
bo na nadomestni lokaciji pote-
kal predvidoma dve šolski leti – 
2015/2016 in 2016/2017, do iz-
gradnje nove šole in vrtca. Vhod 
do šolske stavbe je s ceste, ki pe-
lje mimo vojašnice od Cerkelj ob 
Krki do Črešnjic pri Cerkljah.

Priprave na začetek projekta rekonstrukcije 
in dozidave OŠ Cerklje ob Krki
CERKLJE OB KRKI – Največji projekt na področju vzgoje in izobraževanja v brežiški občini je projekt rekonstrukcije in 
dozidave OŠ Cerklje ob Krki in vrtca. Med izvajanjem investicije bodo šolarji imeli pouk v nadomestnih prostorih v 
stavbi Vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. 

V nadomestnih prostorih bo or-
ganiziranih 13 šolskih oddelkov 
in 2 oddelka vrtca, dva oddel-
ka vrtca pa ostajata nad trgovi-
no Tuš v Cerkljah. 

Naslov šole, telefonske števil-
ke in elektronski naslovi ostaja-
jo enaki. 

SPREMEMBA URE PRIČETKA 
POUKA IN VOZNEGA REDA 
AVTOBUSA
Pouk se bo zaradi lažje organiza-
cije dela začenjal ob 7.40 uri. Vo-
zni red šolskega avtobusa se je 

zato nekoliko spremenil, saj bo 
avtobus prevažal tudi šolarje iz 
Cerkelj ob Krki in Župeče vasi. 
Avtobus bo ustavljal pred cer-
kvijo in pekarno. Nova dnevna 
razporeditev dela in vozni red 
avtobusa sta objavljena na šol-
ski spletni strani (sola@cerklje-
obkrki.si). 

ŠOLSKA PREHRANA
Malico in kosilo za otroke bodo 
pripravljali v kuhinji vojašnice. 
Malico in kosila za otroke vrt-
ca bodo dostavljali v igralnice, 
prav tako malico za šolarje, ko-

silo za osnovnošolske otroke pa 
bo potekalo organizirano v jedil-
nici vojašnice. 

ŠPORTNA VZGOJA
Pri pouku športne vzgoje bodo 
učenci uporabljali eno izmed 
učilnic v nadomestni stavbi in 
dve urejeni igrišči v okolici voja-
šnice. Zunanja igrala bodo pre-
stavljena na travnate površine 
ob vojašnici. 

PRVI ŠOLSKI DAN
Prvi šolski dan se bodo delav-
ci šole in učenci srečali v telo-
vadnici OŠ Cerklje ob Krki, po 
uvodnem programu bodo sku-
paj zapustili stavbo in peš od-
šli do nadomestne lokacije, kjer 
si bodo najprej ogledali prosto-
re, potem pa pričeli z izvajanjem 
pouka. Prvega šolskega dneva 
se bo udeležil tudi župan obči-
ne Brežice Ivan Molan.

Vir: Oddelek za družbene dejav-
nosti Občine Brežice in OŠ Cer-
klje ob Krki (zanjo Sandra Glo-
govšek, v. d. ravnatelja) 

Selitev s pomočjo vojaških tovornjakov (Foto: Jasmina Vučič)

BREŽICE – Občina Brežice in 
javno podjetje Komunala Bre-
žice d.o.o. sta pristopila k pod-
pisu Sporazuma o izvedbi od-
pusta dolgov po predhodnem 
sestanku s predstavniki javnih 
zavodov na področju vzgoje in 
izobraževanja. Skupaj so ugo-
tovili, da je v občini določeno 
število občanov, ki so v stiski in 
ne zmorejo zagotoviti sredstev 
za plačilo dolgov, hkrati pa so 
opozorili tudi na načrtno izmi-
kanje plačilu obveznosti, s ka-
terimi se srečujejo tako šole kot 
javno podjetje. O višini odpisa 
dolgov bo sklep sprejel Občin-
ski svet Občine Brežice potem, 
ko bo iz zbranih vlog za odpis 
dolgov razviden skupni znesek 
dolga in posledice za občinski 
proračun. 

SPREJEM VLOG ZA ODPIS 
DOLGA
Obrazci za vlogo za odpis dolgov 
bodo na voljo na spletni strani 
občine, javnega podjetja in jav-
nih zavodov. Predloge za odpis 

Sporazum o izvedbi odpusta dolgov
dolga iz naslova neplačila vrtca 
in predloge za odpis dolga zaradi 
neplačane prehrane v osnovnih 
šolah sprejemajo vrtci oziroma 
osnovne šole. Vlogo bo potreb-
no torej oddati neposredno jav-
nemu zavodu, kjer ima vlagatelj 
dolg. Občina Brežice in osnovne 
šole ter vrtec v občini pa bodo v 
sodelovanju s Centrom za social-
no delo Brežice podrobno preu-
čili vloge za odpis dolgov in spre-
jeli odločitev glede ukrepa, tako 
glede upravičenosti vloge kot vi-
šine vrednosti odpisa dolga. 

SOLIDARNOST Z NAJBOLJ 
RANLJIVIMI 
Kot je poudaril župan Ivan Mo-
lan, je namen odpisa dolgov 
olajšati razmere, v katerih so 
se znašli nekateri posamezni-
ki, in ne nagraditi tiste, ki se na-
črtno izmikajo plačilu ter s tem 
bremenijo ostale starše otrok. 
Osnovne šole in vrtec bodo zato 
nadaljevali z izterjavo dolga ne-
plačnikov. Kot so poudarile rav-
nateljice osnovnih šol, nekatere 

šole že tesno sodelujejo z breži-
škim Centrom za socialno delo, 
zato nimajo zapadlih dolgov, saj 
socialno šibkim družinam, kate-
rih otroci nimajo zagotovljene 
brezplačne prehrane v šoli,  pri 
plačevanju položnic za šolsko 
prehrano z različnimi oblikami 
denarne pomoči lahko pomaga 
Center za socialno delo. Izkušnje 
šol kažejo, da se dolgovi pogosto 
kopičijo pri tistih starših otrok, ki 
so nenadoma izgubili službo. Žu-
pan je predlagal, da se v priho-
dnje s centrom povežejo še osta-
le šole in na ta način zmanjšajo 
breme dolga ter z napotitvijo 
neplačnikov na center tudi olaj-
šajo marsikatero stisko. 

KATERI DOLGOVI SO LAHKO 
PREDMET ODPISA PRI 
JAVNIH ZAVODIH?
V skladu z Zakonom o pogo-
jih za izvedbo ukrepa odpusta 
dolgov bodo šole in vrtci lahko 
odpisali dolgove zaradi nepla-
čanih računov za vrtec in šol-
sko prehrano. Občine sodeluje-

jo v projektu kot ustanoviteljice 
vrtcev in osnovnih šol, same pa 
ne odpisujejo ničesar.  Odpisa-
ni bodo lahko eno leto stari dol-
govi oziroma dolgovi, ki so na-
stali pred letom 2014. Predmet 
odpisa dolga v šolah nista učbe-
niški sklad ali šola v naravi, prav 
tako ne more biti predmet odpi-
sa dolg za najemnino za stano-
vanja v lasti občine ali plačilo na-
domestila za uporabo stavbnega 
zemljišča. Več podatkov o odpi-
su dolgov je na voljo na spletni 
strani http://www.paketpomo-
ci.si/pomoc-ob-dolgovih.html. 

KRITERIJI ZA ODPIS DOLGOV 
– KDO LAHKO ZAPROSI ZA 
ODPIS DOLGA?
Upravičenec do odpisa dolga 
je fizična oseba, ki ima dolg do 
upnika in je bila kadarkoli v ob-
dobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 
2015 prejemnica oziroma pre-
jemnik denarne socialne pomo-
či ali varstvenega dodatka ali 
veteranskega dodatka ali otro-
škega dodatka iz 1. oziroma 2. 

dohodkovnega razreda ali otro-
škega dodatka v 3. dohodkov-
nem razredu in je hkrati katera 
koli oseba, navedena v odločbi 
o pravici do otroškega dodatka 
tudi prejemnik dodatka za nego 
otroka oziroma dodatka za veli-
ko družino. 

Na spletni strani Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti lahko posa-
mezniki sami preverijo, ali so 
upravičenci do enkratnega od-

pisa dolga. Na  spletnem naslo-
vu http://www.paketpomoci.
si/pomoc-ob-dolgovih.html se 
lahko registrirajo in preverijo, 
ali so upravičeni do odpisa dol-
ga ali ne. Dolgovi se ne morejo 
odpisati osebam, ki so v oseb-
nem stečaju.

Vir: Občina Brežice in podatki 
s spletnih strani Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti
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Javni razpis 
za sofinanciranje obnove mestnega jedra 

Krško in trga Brestanica za leto 2015 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektne dokumen-
tacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško in 
trgu Brestanica ter sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih de-
lov stavb, in sicer:

• za obnovo fasade, 
• za obnovo strehe,
• za dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v neprofit-

ni najem,
• za lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostin-

ska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe …),
• za obnovo objekta kulturne dediščine,
• za obnovo zunanjosti gospodarskih objektov.

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe ali humanitarne orga-
nizacije, ki so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od 
vhoda s pijavške strani do mostu čez reko Savo ali so lastniki 
zgradb v območju starega trga Brestanica; so ali bodo do kon-
ca razpisa pripravile dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi 
izvedle; so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja in so-
glasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če pa so obnavljale 
fasado na območju Zatona, so dela izvedle v skladu z usmeritva-
mi za prenovo fasad, ki so podane v prilogi Strokovnih podlag 
za obnovo fasad na območju Zatona; lahko predložijo ustrezne 
račune za izvedbo del v letu 2015 (do konca razpisnega roka) z 
dokazilom o plačilu in niso prejele sredstev iz drugih razpisov.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu pri-
čakujemo najkasneje do ponedeljka, 12. 10. 2015 na naslov: 
Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 
Krško. Pisne vloge morajo biti opremljene z naslovom pošilja-
telja in označene z oznako: "Javni razpis za sofinanciranje ob-
nove mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2015."

Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem 
listu dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v 
rubriki Javni razpisi ali v času uradnih ur na Oddelku za gospo-
darske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije: Miloš 
Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-mail: milos.kukovicic@krsko.
si, v času uradnih ur.

V Krškem tudi letos aktivnosti ob tednu 
mobilnosti

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško v so-
delovanju z Združenjem šoferjev in mehanikov Krško in Policijsko 
postajo Krško opozarja voznike na previdnost na cestah, še posebej 
v prvih šolskih dneh, ko bodo na cesti spet šolarji. Uniformirani čla-
ni Združenja šoferjev in mehanikov Krško, prostovoljni gasilci iz več 
gasilskih društev v občini Krško in policisti bodo v prvem tednu sep-
tembra v okolici vseh šol in vrtcev nadzirali in umirjali promet v za-
četku in ob zaključku pouka. 
Ker bodo učenke in učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško od 1. do 5. ra-
zreda zaradi obnove šole pouk začeli na dislociranih enotah v sta-
rem mestnem jedru Krškega, bodo na teh lokacijah promet nadzi-
rali in umirjali prva dva tedna v septembru.
Za nekatere med šolarji je prvi šolski dan tudi prvo srečanje s prome-
tom, zato naj bo previdnost in pozornost voznikov še posebej v tem 
tednu namenjena najšibkejšim udeležencem v prometu.

Akciji Evropskega tedna mobilnosti, ki od leta 2002 v tednu od 16. do 22. septembra poteka tudi v različnih mestih po 
Sloveniji, se bo tudi letos z različnimi aktivnostmi in dogodki pridružila občina Krško. Evropski teden mobilnosti (ETM) 
opozarja na potrebo po spremembi naših potovalnih navad, letos pa se združuje s kampanjo Potuj raznoliko (Do the Ri-
ght Mix). ETM tako postaja vrhunec celoletnih prizadevanj za okolju in človeku prijaznejše načine mobilnosti. V Sloveniji 
pa se letos v ETM dodatno vključuje tudi akcija Pripelji srečo v službo, ki spodbuja k aktivnemu prevozu s kolesi v službo. 

IZBIRAJ. SPREMINJAJ. ZDRU-
ŽUJ. je slogan, ki povzema osre-
dnjo temo letošnjega Evropske-
ga tedna mobilnosti. Spodbuditi 
nas želi k razmisleku o vseh mo-
žnostih prevoza, ki so nam na vo-
ljo. Pogosto se namreč za vrsto 
mobilnosti odločamo iz navade, 
ne da bi premislili, ali je za nas, 
našo konkretno pot in potrebe 
res najbolj učinkovita. ETM nas 
tokrat spodbuja h kombiniranju 
različnih prevoznih sredstev, kar 
nam pogosto omogoči prijetnej-
ši in hitrejši način potovanja v 
mestih. DAN BREZ AVTOMOBI-
LA 22. septembra ostaja stalnica 
Evropskega tedna mobilnosti in 
tudi tokrat bo v Krškem Cesta 4. 
julija na Vidmu brez motornega 

Občinski prostorski načrt (OPN) občine Krško
Obveščamo vas, da je Občinski svet občine Krško v juliju 2015 
sprejel občinski prostorski načrt (OPN) za območje občine Krško. 
Odlok o OPN je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 61 21. avgu-
sta 2015 in bo začel veljati petnajsti dan po objavi.

prometa na voljo najmlajšim in 
njihovi ustvarjalnosti.

PESTRO DOGAJANJE 
V KRŠKEM
Občina Krško bo letos v okviru 
Evropskega tedna mobilnosti 
pripravila več aktivnosti, hkrati 
pa združila ETM s Tednom špor-
ta, ki se v času od 7. do 13. sep-
tembra obeta v Krškem. V tem 
uvodnem delu bodo med dru-
gim v sodelovanju s Športno zve-
zo Krško 10. septembra pripravi-
li predavanje na temo zdravega 
življenjskega sloga, sam Evrop-
ski teden mobilnosti v Krškem 
pa se bo začel z akcijo S kole-
som v službo, h kateri bodo 16. 
septembra povabili vse občan-

ke in občane ter organizacije in 
podjetja, da se na ta dan odloči-
jo, da se v službo pripeljejo s ko-
lesom in se tako pridružijo tudi 
vseslovenski akciji Pripelji srečo 
v službo.

V sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Krško bodo 17. septem-
bra pripravili test hoje za starej-
še občanke in občane, otroci po 
osnovnih šolah bodo ustvarjali 
na likovnem in literarnem po-
dročju na temo Izbiraj. Spremi-
njaj. Združuj., prav tako kolesari-
li in se lahko udeležili predavanja 
in delavnic na temo Varnost v 
prometu. Evropski teden mo-
bilnosti bodo v Krškem zaključili 
22. septembra, ko bodo dopol-
dan zaprli del Ceste 4. julija na 
Vidmu z Dnevom brez avtomo-
bila in ustvarjanjem najmlajših 
ter zaključkom tedna mobilno-
sti v popoldanskih urah na Ho-

čevarjevem trgu v starem me-
stnem jedru Krškega.

EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI LETOS 
ZDRUŽUJE VEČ POSAVSKIH 
OBČIN
Letos se bodo v okviru Evrop-
skega tedna mobilnosti združi-
le občine Radeče, Sevnica, Krško 
in Brežice. 19. septembra bodo 
namreč skupaj pripravili kolesar-
sko popotovanje ob Savi od Ra-
deč do Brežic s startom pri TRS 
Savus v Radečah, s posamezni-
mi postanki na poti v Sevnici in 
Krškem.

Podrobnejši program Evropske-
ga tedna mobilnosti 2015 v Kr-
škem bomo objavili v naslednji 
številki Posavskega obzorni-
ka naslednji teden in na spletni 
strani Občine Krško.

Dan brez avtomobila v Krškem v letu 2014

Brezplačno svetovanje za energetske 
sanacije stanovanjskih objektov

Občina Krško kot ustanoviteljica Lokalno energetske agencije 
Dolenjska Posavje Bela krajina, s sedežem na Cesti krških žrtev 
30 v Krškem, je 11. junija letos odprla t.i. »Energetsko sobo«, 
kjer nudijo brezplačno svetovanje vsem občanom, ki se odlo-
čajo za energetske sanacije stanovanjskih in večstanovanjskih 
stavb. Svetovanje vključuje brezplačen ogled energetskega sve-
tovalca na objektu in predlog energetske sanacije. Vabljeni!

Javni razpis za malo gospodarstvo 
v občini Krško za leto 2015

Občina Krško je v Uradnem listu RS št. 60 14. 8. 2015 objavila 
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeše-
vanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2015.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško s 
subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili 
plačani v razpisnem obdobju od 24. 9. 2014 do 23. 9. 2015 na 
območju občine Krško:
A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, 
B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za 

prijavo na državne in mednarodne razpise,
C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na po-

dročju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja 
ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Kr-
ško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodar-
skih družbah, ter strokovna društva in združenja na področju 
podjetništva. 

Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na obmo-
čju občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki 
ima sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslov-
no enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za 
nedoločen čas iz občine Krško (stalno bivališče) in investira na 
območju občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven 
občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanaša-
jo na poslovne enote v občini Krško.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpi-
sa, je 125.000 EUR. Sredstva bodo dodeljena na podlagi pogo-
jev in meril, ki so sestavni del javnega razpisa. 

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu de minimis.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna doku-
mentacija, ki je dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.
krsko.si v rubriki Javni razpisi ali pa v času uradnih ur na Oddel-
ku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. 

Vloge z zahtevano dokumentacijo pričakujemo na naslov Obči-
ne Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do srede, 23. 9. 2015.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena 
Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si 
uradne dni od 8. do 11. ure.

Previdno na cestah v prvih šolskih dneh

www.krsko.si
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Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice 
Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na 

kolesarsko popotovanje 

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 19. septembra 2015, 

s pričetkom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah.
 

Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz smeri Brežic do Radeč 
bo za kolesarje iz vseh občin organiziran z železniške postaje v Brežicah ob 7.11  s postanki 

na vseh železniških postajah do Radeč.

Kolesarska pot nas bo vodila po dolini Save s predvidenimi postanki :
 8:00  Radeče - pri TRC Savus
 10:00  Sevnica  - pred stavbo občine
 11:30 Brestanica – spodnji grad
 12:00  Krško  - Raceland Vrbina
 13:30  Brežice  - na dvorišču gradu

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.

Povratek z vlakom iz Brežic do Radeč je predviden ob 15.16.

Pot je dolga približno 60 km in vodi pretežno po makadamskih poteh ob Savi, zato je 
potrebna primerna oprema in fizična pripravljenost kolesarjev, ki vozijo v prometu, 

organizirano in na lastno odgovornost.

Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen prevoz koles 
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno ponedeljka, 7. septembra 2015, 

na enega od elektronskih naslovov: dalibor.crljenkovic@radece.si, 
robert.kase@obcina-sevnica.si, romana.pecnik@krsko.si in teja.leben@brezice.si.

Vabljeni !

Sodelovanje v programu prireditev 
ob občinskem prazniku

Vabimo vas, da s svojimi prireditvami in dogodki obogatite kulturno ter družabno dogajanje v novem-
bru – mesecu praznovanja občinskega praznika. Poziv je namenjen kulturnim, športnim, turističnim 
in drugim društvom ter podjetjem in organizacijam v občini Sevnica.

Osrednja slovesnost v počastitev občinskega praznika Občine Sevnica bo v petek, 6. novembra 2015, 
ob 17. uri v Športnem domu Sevnica, ostale prireditve pa se bodo odvijale po občini tekom celo-
tnega novembra. 

Informacije o predvidenih prireditvah, ki so širšega javnega pomena in jih boste organizirali v no-
vembru, bomo strnili v celovit program prireditev. Program bo javno objavljen v medijih in na sple-
tni strani Občine Sevnica. 

Javni poziv bo na spletni strani občine objavljen 1. septembra, skupaj z obrazcem za vnos podatkov. 
Zaradi uskladitve koledarja vljudno naprošamo za posredovanje prijave do 30. septembra, na naslov 
Občine Sevnica (Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica) oziroma na kabinet.zupana@obcina-sevnica.si. Za do-
datne informacije in pojasnila lahko pokličete v Kabinet župana (07 81 61 213).

Še do 7. septembra je v teku razpis za zbiranje predlogov za letošnje dobitnike priznanj Občine Sev-
nica. Občina Sevnica ob prazniku, 12. novembru, podeljuje priznanja občanom, drugim posamezni-
kom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem ter drugim organizacijam in skupinam, ki 
pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugle-
du občine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, za-
ščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti. Celotno besedilo 
razpisa je objavljeno na www.obcina-sevnica.si.

Novo šolsko leto prinaša po-
membne spremembe v več šol-

Pred pričetkom novega šolskega leta
Pred skorajšnjim pričetkom novega šolskega leta 2015/2016 potekajo aktivnosti za izboljšanje varnosti v cestnem pro-
metu. Kjer je bilo to potrebno, so bila opravljena barvanja talnih označb pred šolami z obnovitvami prometne signa-
lizacije. Na relacijah šolskih prevozov bodo postavljene štiri nove avtobusne postaje, od tega tri na novih lokacijah, in 
sicer v Loki pri Zidanem Mostu, na Lazah, na Konjskem in pri kraju Zavratec.

skih objektov. Učenci in tudi 
otroci v vrtcih, ki delujejo v pro-

storih osnovnih šol, bodo ime-
li bistveno izboljšane pogoje za 
delo odslej tudi v Boštanju, Kr-
melju, Šentjanžu in Loki pri Zi-
danem Mostu, kjer so investicije 
energetskih sanacij v zaključnih 
fazah. Skladno s terminskim pla-
nom potekajo dela na največjem 
gradbišču, v Tržišču, kjer lepo ra-
ste nova osnovna šola.

Kot vsako leto se je tudi letos se-
stal Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine Sev-
nica. Na seji so se članom sve-
ta poleg strokovnih sodelavcev 
občine, ki skrbijo za področje 
urejanja in vzdrževanja lokalne-
ga cestnega omrežja, pridružili 
predstavniki osnovnih šol. Raz-
prava je bila namenjena pred-
vsem aktivnostim ob začetku 
novega šolskega leta. Zaradi go-
stejšega prometa pred šolami in 

vrtci bo v tem času namreč po-
trebna še posebna previdnost 
vseh udeležencev v prometu, k 
čemur z obveščanjem in ukrepi 
v sodelovanju s pristojnimi insti-
tucijami pripomore tudi delova-
nje Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu. Za varnost 
otrok na poti so v prvi vrsti od-
govorni starši. Kot pomoč pri 
spremljanju varnosti otrok ob 
najbolj frekventnih poteh bodo 
v dogovoru s šolami in policijo 
oblikovane skupine prostovolj-
cev.

Ureditev nove avtobusne postaje na Lazah Vsem v vrtce vključenim otro-
kom, osnovno- in srednješol-
cem ter zaposlenim v vrtcih in 
šolah želimo vse dobro v no-
vem šolskem letu, predvsem 
najmlajšim pa tudi varno na 
šolskih poteh.

Zaključena je sanacija odseka lo-
kalne ceste Arto–Ponikve na ob-
močju krajevne skupnosti Stu-
denec. Dela so zajemala celovito 
sanacijo in preplastitev prej do-
trajanega in mestoma uničenega 
cestnega odseka dolžine 750 me-

Med Občino Sevnica in na razpisu izbranim izvajalcem, podjetjem 
Gradnje d.o.o. Boštanj, je bila podpisana pogodba za sanacijo pla-
zu na občinski kategorizirani lokalni cesti Grahovica–Brezovec, pod 
lovsko kočo na Brezovcu. Vrednost pogodbe znaša dobrih 285 ti-
soč evrov, za investicijo pa je Občina Sevnica pridobila del sredstev 
s strani države, in sicer iz naslova sredstev za odpravo posledic na-
ravnih nesreč. Predviden zaključek sanacije je do oktobra. V času 
gradbenih del je izvedena popolna zapora cestnega odseka, za ob-
voz je poskrbljeno.

Zaključena sanacija cestnega odseka 
Arto–Ponikve

Sanacija plazu na cesti Grahovica–Brezovec

Priprave na 5. Festival modre frankinje
Bliža se 5. mednarodni Festival modre frankinje. Organizator do-
godka, KŠTM Sevnica, je na petkovi novinarski konferenci pred-
stavil program festivala, ki bo potekal 11. in 12. septembra 2015 
v Sevnici z osrednjim dogajanjem na Gradu Sevnica. Ocenjeva-
nje vzorcev modrih frankinj poteka danes v Vinski kleti Mastnak. 
V petek, 11. septembra, bo na gradu organiziran kulinarični ve-
čer, dan kasneje pa na isti lokaciji sledi degustacijski in družab-
no-zabavni del. 
Vse informacije z novicami, strokovnimi članki in zanimivostmi 
o modri frankinji KŠTM Sevnica redno objavlja na portalu www.
modra-frankinja.com, kjer je v celoti dostopen tudi program fe-
stivala.

Poškodovani odsek lokalne ceste

trov, skupaj z odvodnjavanjem 
in razširitvijo cestišča, ki je se-
daj bistveno varnejše. Vrednost 
investicije Občine Sevnica – gre 
za ureditve v sklopu investicij-
skega vzdrževanja lokalnih cest 
– je znašala okrog 80 tisoč evrov.
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PONOVNA
OTVORITEV

10 %
na vse*

* Popust velja samo v navedeni poslovalnici in se 
obračuna dne 27.08.2015 in 28.08.2015 na blagajni. 

Popusta ni možno kombinirati z drugimi popusti. 
Omenjen popust ne velja za darilne bone.

Odpiralni čas: 
od ponedeljka do petka od 09.00 do 20.00 
sobota od 09.00 do 17.00

dne 27.08.2015 in 28.08.2015 
v Leskovcu pri Krškem, 
Ulica 11. novembra 53, nov TC Krško

Najbližjo poslovalnico najdete na strani www.kik-textilien.si 
Za novičke se enostavno prijavite in vedno boste na tekočem!

Ponudba velja samo za izdelke iz zaloge. Nakup samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. 
Pridržujemo si pravico do napak. Barvna odstopanja so pogojena s tiskom. 

KiK Textilien und Non-Food d.o.o, Ruska ulica 6, 2000 Mariborwww.kik-textilien.com
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Kot je na otvoritvi 17. avgu-
sta dejala bibliotekarka krške 
knjižnice Urška Šoštar, soo-
blikovalka razstave, ta zdru-
žuje umetnost - fotografijo in 
glasbo -, smiselno in pregle-
dno pa jo nadgrajuje še doku-
mentacijsko gradivo, izbor ob-
javljenih časopisnih člankov o 
delovanju orkestra, razstavlje-
ni plakati in vabila, izdane zgo-
ščenke ter priznanja. Kot je po-
vedala Jožica Mikek Veber, 
predsednica DLF Krško, ki že 
18 let združuje ljubiteljske fo-
tografske iz krške in tudi ne-
kaj iz sosednjih občin, je vse-
lej, in tudi v času fotografskega 
dokumentiranja njihovih vaj in 
nastopov, sodelovanje s krški 

»Simfoniki med nami«
KRŠKO - Do drugega tedna v septembru je v Valvasorjevi knjižnici na ogled razstava »Simfoniki med nami«, 
sestavljena iz fotografij z vaj in nastopov krških simfonikov ob 20-letnici njihovega delovanja v letu 2013. 
Ustvarili so jih člani Društva ljubiteljev fotografije (DLF) Krško. 

simfoniki prijetno, fotografije 
za tokratno razstavo pa so pri-
spevali člani Boris Moškon, 
Hrvoje Teo Oršanič, Tilen 
Žagar in Sabina Košir.

Delovanje orkestra je za obi-
skovalce povzel pobudnik nje-
gove ustanovitve in dolgoletni 
ravnatelj glasbene šole prof. 
Drago Gradišek, ki je izposta-
vil, da se mu je porodila ideja 
o ustanovitvi že v letu 1992, 
ko na šoli niti še niso ne imeli 
ne poučevali vseh instrumen-
tov, zastopanih v simfoničnem 
orkestru. Ne glede na to so se 
najprej zbrali trobilci, pihalci 
in tolkalci, ti so povečini izšli 
iz krške godbe, tedanji učenci 

šole in profesorji, nekoliko ka-
sneje so se jim pridružili še go-
dalci, nakar je orkester izvedel 
prvi javni nastop v letu 1993 in 
leto kasneje tudi že prvi samo-
stojni koncert. Četudi sprva pri 
delovanju niso naleteli na šir-
šo podporo, tudi ne resornega 
ministrstva, saj je imelo svoj 
orkester do tedaj le malo šte-
vilo glasbenih šol po Sloveni-
ji, je bil Gradišek v letu 1994 
tudi pobudnik revije simfonič-
nih orkestrov slovenskih glas-
benih šol. V primerjavi z njimi 
pa se krški orkester razlikuje 
po tem, kot je poudaril nekda-
nji ravnatelj, da je ustvarili tudi 
lastno produkcijo, med katero 
izstopata dve veliki deli, to sta 

glasbena drama Vražje dekle, 
ki jo je spisal Silvo Mavsar, 
glasbo pa prispeval Milko La-
zar, ter muzikal Rok Kurent, za 
katerega je glasbo napisal De-
jan Učakar, libreto pa Matjaž 
Pikalo. Ob navedenih delih je 
bilo odmevno tudi gostovanje 
orkestra v švicarskem Luzer-
nu, pa koncert na državni pro-
slavi ob dnevu reformacije v 
Krškem leta 2011 idr. Gradi-
šek, ki se je upokojil po 29 le-
tih poučevanja in 21 letih rav-
nateljevanja v letu 2013, je še 
povedal, da je zadovoljen spri-
čo tega, da je predal vodenje 
orkestrov, tako pihalnega kot 
simfoničnega, izkušenima in 
strokovno podkovanima glas-
benikoma Dejanu Žnideršiču 
in Petru Gabriču, toliko bolj, 
saj gre za njegova nekdanja 
učenca. Krški simfonični orke-
ster sicer na letni ravni izvede 
med šest in deset nastopov.

Zbrane sta pozdravili tudi di-
rektorica knjižnice Urška 
Lobnikar Paunović in pred-
sednica Simfoničnega orkestra 
Tatjana Vakselj, otvoritveni 
dogodek pa sta z glasbenim 
nastopom popestrili violinist-
ki Klavdija Novšak in Jerne-
ja Vakselj.

 Bojana Mavsar 

Na otvoritvi razstave (z desne) Jožica Mikek Veber, Drago Gra-
dišek, Tatjana Vakselj in Urška Lobnikar PaunovićUrška Šoštar

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Drugi Anin glasbeni večer v letošnji 
poletni sezoni je 17. avgusta zapolnil leskovško cerkev Sv. Ane s 
staro glasbo, ki sta jo izvedli glasbeni zasedbi Akademije za glas-
bo v Ljubljani - Tres Aves in Komorni baročni ansambel. Obema 
zasedbama, ki sta bili ustanovljeni v minulem letu, je mentor iz-
redni profesor na glasbeni akademiji, čembalist in organist Egon 
Mihajlović,  kljub kratkemu stažu delovanja pa sta se do sedaj 
že večkrat predstavili občinstvu. Tres Aves (Tri ptice) sestavljajo 
sopranistka Christina Thaler, Eva Dolinšek - čebalo, Kristina 
Martinc - baročna flavta in violinistka Mojca Jerman. Slednja 
kot članica sodeluje tudi v baročnem ansamblu, poleg nje pa so 
stalni člani ansambla, ki po potrebi zaigra tudi v manjši ali raz-
širjeni zasedbi, še Tin Cugelj - baročna pozavna, Lucija Rupert 
- violončelo, Danaja Habjanič - lutnja in Izidor Erazem Grafe-
nauer - teorba in lutnja.  B. M. 

Baročni Anin večer

Komorni baročni ansambel med nastopom

SEVNICA – 14. in 15. avgusta se je pred sevniškim športnim do-
mom odvijalo že deveto tradicionalno srečanje starih glasbenih 
skupin in rock zabava z nastopi tudi novejših glasbenih skupin. 
V prvem večeru so obiskovalke in obiskovalci prisluhnili skupi-
nam Morg, Poweršok, Himalaya, Repair Station, Modre zvezde in 
Cantina Thrash. V naslednjem večeru sta za dobro uvodno ogre-
vanje poskrbeli skupini Rocxtasy in Makadam, v vrhuncu doga-
janja pa sta ljubitelje tako trših kot nežnejših ritmov razvneli 
leta 2013 ustanovljena slovenska rock skupina San Di Ego in le-
gendarna slovenska pop rock skupina Pop Design. Na dvodnev-
ni glasbeni prireditvi, ki je bila že deveta zapovrstjo, sta poteka-
la tudi turnirja v odbojki na mivki ter v tenisu.   S. R.

Dober odziv na Kitariadi
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Številne obiskovalce – sosede, 
krajane, prijatelje in najbližje 
domače Vladimirja Cerjaka - je 
nagovorila direktorica muzeja 
Alenka Černelič Krošelj, re-
koč ob tem, da je prav, da spo-
znamo tudi ta del zgodovine. 
Življenje Vladimirja (Vladka) 
Cerjaka je raziskovala etnolo-
ginja dr. Ivanka Počkar. V za-
četku predstavitve je povedala, 
da je tokratni častni gost mu-
zeja mož z izjemnim spomi-
nom, da ima izredno voljo do 
zapisovanja vseh podrobno-
sti iz svojega življenja, druži-
ne, sosedov in krajev ter je ves 
svoj čas enako dober posluša-
lec kot zapisovalec. Gospod je 
človek, od katerega bi se lah-
ko naučil natančnosti in ve-
stnosti marsikateri muzealec, 
je pripomnila med predstavi-
tvijo, njegovo fotografsko gra-
divo je izredno podrobno do-
kumentirano, še vedno piše in 
pozorno upošteva spodbude 
o pomembnosti zapisovanja 
vseh drobnih in na videz ne-
pomembnih reči.

Cerjak je bil eden od 70 tisoč 
Slovencev, ki so bili med drugo 
svetovno vojno prisilno mobi-
lizirani v nemško vojsko. Dru-
žino so pregnali z njihovega 
doma v Pesjem. Umaknili so 
se na Rucman vrh, kjer so na 

Pot domov: »Ata, vračam se!«
BREŽICE – Posavski muzej Brežice je 20. avgusta v prostoru pred Viteško dvorano pripravil odprtje četr-
te Posavske muzejske vitrine iz cikla Pot domov. Tokrat so predstavili zgodbo častnega gosta muzeja Vladi-
mirja Janeza Cerjaka, rojenega leta 1921, ki je bil mobiliziran v nemško vojsko.

Sromljah poleti in nato še ok-
tobra 1942 fantje dobili poziv 
za vojaški nabor v Brežicah. S 
Sromelj je bilo jeseni 1942 na-
enkrat vpoklicanih 50 fantov. 
Po vpoklicu so Cerjaka posla-
li v Nemčijo, od tam v Franci-
jo, Nizozemsko, Poljsko, Ukra-
jino, Rusijo in Besarabijo, kjer 
ga je takrat 23-letnika leta 
1944 težko ranil ruski ostro-
strelec. 15 tisoč mobiliziranih 
slovenskih fantov je dokazano 
padlo, 10 tisoč se jih je vrnilo 

kot invalidov, več 10 ti-
soč jih je iz ameriškega, 
britanskega in ruske-
ga ujetništva vstopilo 
v partizanske brigade, 
nekateri tudi v odpor-
niška gibanja.

Cerjak se je domov vra-
čal dvakrat. Na poti do-
mov so ga skupaj s še 
500–timi julija 1945 
v Kranju pridržali kot 
vojaškega obvezni-
ka, najdlje je bil za-
prt v Begunjah, češ da 
mora še v »brigado« 
oz., da mora odslužiti 
še jugoslovansko voj-
sko. V kamniškem gra-
du so jim 6. avgusta 
1945 napisali odpu-
stnice. Na poti domov 
je bil tako znova 7. av-

gusta. Na zadnjem delu pro-
ti domu, avgusta 1945, je na 
vlaku, ki je brzel mimo Vidma, 
Dolenje vasi in Pesjega, izgovo-
ril zahvalo: »Marija dolenjeva-
ška, hvala ti, da se vračam do-
mov!« Nekaj trenutkov zatem 
je ob železniškem prehodu v 
Pesjem z vlaka zagledal svo-
jega očeta, mu z obema roka-
ma pomahal in vzkliknil: »Ata, 
jaz se vračam!« Vlak se ni usta-
vil na Cerjakovi domači posta-
ji, pač pa šele v Brežicah. Pe-

šačil je nazaj proti rojstni vasi, 
do Zgornjega Obreža in pro-
ti Pesjem. Tik pred ciljem so 
ga srbski partizani označili za 
ustaša, tako da se je za las izo-
gnil smrti. K sreči mu je napro-
ti prišel oče, ki je sina čakal že 
od junija.

Odločitev za nemško vojsko ni 
bila izbira. Kot prisilni mobili-
ziranec do leta 1991 o tem ni 
nikoli govoril, še manj o poti 
domov. Ta je bila tragična, pol-
na zasmehovanja, hudobnega 
besa in poniževanja. Kot števil-
nim drugim Slovencem v nem-
ški vojski so mu ječarji v Be-
gunjah zabičali, naj o tem delu 
svojega življenja nikdar ne 
spregovori. O njegovi poti do-
mov je vedel le oče. To je bilo 
pol stoletja trpkega molka.

Prireditev in pričevanje se je 
sklenilo s premierno projek-
cijo kratkega dokumentarne-
ga filma »Ata, vračam se!«, ki 
ga je posnela Nika Filipič Poč-
kar. Razstavljena so bila pisma 
in nekatere fotografije, razsta-
vo pa je ob prisotnosti pred-
sednika sveta KS Dolenja vas 
Gorana Udovča odprl predse-
dnik sveta KS Šentlenart Stane 
Radanovič. 
 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: PMB

Vladimir Cerjak in Ivanka Počkar

SENOVO, BRESTANICA - Ob evropskem dnevu spomina na žrtve 
vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga obeležujemo 23. 
avgusta, je v organizaciji Ženskega odbora SDS in Ženskega od-
bora SDS Krško 23. avgusta na Senovem in na gradu Rajhenburg 
potekala prireditev pod naslovom »Ženske, žrtve komunistične-
ga nasilja«. Prireditev se je pričela s sv. mašo za žrtve vseh totali-
tarnih in avtoritarnih režimov, ki jo je v cerkvi Vstalega Odreše-
nika na Senovem daroval duhovnik Janez Turinek. 

Sledila je kulturna prireditev na gradu Rajhenburg, kjer so od leta 
1947 do leta 1956 delovali ženski politični zapori. Zbrane je na-
govorila predsednica ŽO SDS Krško mag. Martina Prevejšek, ki 
je prireditev tudi vodila. Kot govornici sta nastopili predsedni-
ca Ženskega odbora SDS Alenka Jeraj, kot osrednja govornica 
je svoje misli o komunističnem nasilju nad ženskami predstavi-
la evropska poslanka Romana Tomc. Obiskovalci so si po nago-
vorih ogledali film »Skriti spomin Angele Vode« režiserke Maje 
Weiss. Angela Vode je bila učiteljica prizadetih otrok, organiza-
torka gibanja za pravice žensk in ena prvih komunistk. Njeno ži-
vljenjsko zgodbo lahko povzamemo s tremi besedami: aktivistka, 
kaznjenka in izobčenka. V Nagodetovem političnem procesu je 
bila obsojena na 20 let, zaprta v zaporih v Begunjah in na gradu 
Rajhenburg, kjer je skupaj s 1000 ženskimi zapornicami delila 
usodo žrtve komunističnega nasilja. Sodba je bila leta 1991 raz-
veljavljena. Po ogledu filma so si obiskovalci ogledali še prostore, 
v katerih so bili na gradu Rajhenburg politični zapori.
 Vir: Ženski odbor SDS Krško

Obeležili evropski dan spomina 
na žrtve totalitarnih režimov

Udeleženci spominske prireditve
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POSAVJE - Vodilni posavski alpinist zadnjih let Nejc Pozvek 
je po odmevnem vzponu v severni triglavski steni na začet-
ku poletja, ko je s soplezalcem Matejem Zorkom (prav tako 
PAK) preplezal Bergantovo smer in jo povezal s Čopovim 
stebrom (IX-, 1000 m), odpotoval v italijanski Courmayeur. 

Dober teden dni je kot vodja tabora plezal z mladimi perspektiv-
nimi slovenskimi alpinisti v pogorju Mont Blanca. Po dveh akli-
matizacijskih vzponih je bil v navezi s Saro Jaklič uspešen v sme-
ri Voyages selon Gulliver (7b, 460 m) na najtežje pristopni vrh 
v Alpah – Grand Capucin. Po koncu tabora je Nejc s svojim stal-
nim soplezalcem, Mariborčanom Andrejem Grmovškom, ostal 
pod najvišjimi vrhovi Evrope. Najprej sta izvedla turo pod slovi-
te Grandes Jorasses (4208 m) in v enem od stolpov te mogočne 
gore preplezala zahtevno smer Etoiles filantes (7b, 450 m). Po ne-
kaj dneh počitka sta bila pripravljena za štiridnevno veliko avan-
turo – Freneyski steber Mont Blanca. Po večernem pristopu do 
koče Monzino na italijanski strani najvišjega evropskega vrha sta 
naslednji dan nadaljevala do bivaka Eccles na pribl. 3900 m in po 
krajšem počitku ponoči zaplezala pod sloviti Freneyski steber. S 
prvimi sončnimi žarki sta vstopila v Klasično smer (VIII+, 500 
m) in po 10 urah plezanja stala na vrhu stebra (4500 m). Nadalj-
njih nekaj ur jima je vzel vzpon do roba stene in po grebenu na 
vrh Mont Blanca (4810 m), do noči pa sta uspela sestopiti k za-
vetišču Gouter. V jutru četrtega dne ture sta sestopila nadaljnjih 
3000 metrov do svetovne prestolnice alpinizma, francoskega Cha-
monixa. Nejc je ob zaključku (avan)turo označil kot enega svojih 
največjih alpinističnih podvigov. Poseben dosežek je, da sta ple-
zalca zadevo izpeljala v čistem, alpskem slogu, ter v razmerah, ki 
terjajo veliko zbranosti in – sreče. Vir: PAK

Pozvekova poletna (avan)tura

Med plezanjem v Freneyskem stebru (Foto: Andrej Grmovšek)

KRŠKO - Uresničujejo se napovedi, da bo po sanjskem za-
četku krških nogometašev v prvi ligi, ko so za uvod dvakrat 
zmagali, v nadaljevanju težje nabirati točke. V zadnjih treh 
tekmah so zbrali zgolj dve za nedločena rezultata proti Ru-
darju in Krki, na gostovanju pri vodilni Gorici pa so zabe-
ležili poraz. 

V 5. kolu so Krčani gostovali pri velenjskem Rudarju in iztrži-
li neodločenih 1:1. Za »rudarje« je v 12. minuti po napaki Rhe-
me Obeda zadel Luka Prašnikar, izenačil pa je Bojan Đukić 
po podaji Dejana Urbanča s prostega strela. Krška ekipa v dru-
gem polčasu ni uspela iztržiti prednosti dveh igralcev več, saj je 
sodnik zaradi ugovarjanja izključil dva domačina.

Že čez tri dni je 1400 gledalcev na stadionu Matije Gubca spre-
mljalo posavsko-dolenjski derbi med Krškim in Krko, ki je zaradi 
neurja pred tekmo potekal v dokaj težkih pogojih. Obe ekipi sta 
pripravili kar nekaj priložnosti, v zaključku tekme pa zlasti Kr-
čani, a streli Mihe Drnovška, Enesa Rujovića, Davida Poljanca 
in Davida Bučarja niso našli poti v mrežo, tako da je ostalo 0:0.

Minulo nedeljo pa so nogometaši Krškega, okrepljeni s povratni-
kom iz Celja Markom Jakoličem, gostovali pri vodilni ekipi pr-
venstva Gorici, ki je bila boljša s 3:1. V prvem polčasu je za Go-
ričane dvakrat, v 17. in 27. minuti zadel Marko Nunić. Krčani 
so znižali zaostanek v 60. minuti, ko je Dejan Urbanč po prekr-
šku vratarja Gregorja Sorčana uspešno izvedel enajstmetrov-
ko. Upe Krčanov je dokončno pokopal Amel Džuzdanović, ki je 
zadel s prostega strela z velike razdalje in postavil končni izid. 
»V Gorico smo prišli igrat, dobro smo se pripravili, vendar so do-
mačini pokazali odlično kvaliteto v fazi napada. Tako oba napa-
dalca kot kreativni vezisti so bili za nas prehitri in dosegli dva 
gola, tako da se je bilo težko vrniti v tekmo. Vseeno smo posku-
šali, vendar je na koncu rezultat realen,« je tekmo ocenil krški 
trener Tomaž Petrovič. Krčani so imeli na tekmi znova tudi buč-
no podporo navijačev, predvsem članov navijaške skupine Nu-
clear Power Boys in nekaj ostalih, ki so se v Novo Gorico odpra-
vili kar z dvema avtobusoma.

Krško je po sedmih krogih z osmimi točkami na sedmem mestu 
na lestvici, z enakim številom točk kot Krka in Koper pred njim. 
V soboto, 29. 8., ob 20.15 v Krškem gostuje ekipa Zavrča. 
 P. Pavlovič

Po remijih z Rudarjem in Krko
iz Nove Gorice brez točk

KRŠKO - 16. avgusta se je na Maratonu po deželi cvička, ki so 
ga že 13. leto zapored organizirali v Rekreativnem kolesarskem 
društvu Krško, zbralo prek 300 rekreativnih kolesarjev iz raz-
ličnih koncev Slovenije, največ med njimi pa je bilo kolesarskih 
navdušencev iz območja Posavja. Medtem ko so starejši kolesarji 
tradicionalno prepeljali 70 (Krško - Brežice - Kostanjevica - Im-
poljca - Krško) in 40 km (Krško - Brežice - Cerklje - Križaj - Krš-
ko) dolgi trasi, je organizator za najmlajše pripravil Čričkov ma-
raton v dolžini 5,8 km, ki je potekal iz Krškega in Stare vasi do 
Vrbine, in od tam po krški obvoznici nazaj do startnega mesta 
na C. 4. julija pri ploščadi krškega hrama kulture. Najmlajši ude-
leženec maratona je štel 3 leta, najstarejši pa 85 let. Zmagovalni 
pokal je prejel Gregor Sikošek iz Novega mesta, ki je prvi pre-
vozil veliki maraton, na malem maratonu pa je bila najhitrejša 
Hanah Pevec iz ŠD Posavje. Poleg zmagovalnih pokalov in šte-
vilnih razdeljenih nagrad je pokal prejela tudi najštevilnejše za-
stopa ekipa na maratonu Always cvičk team. Poleg predsedni-
ka RKD Krško Braneta Sikoška sta pred startom srečno vožnjo 
po deželi cvička zbranim udeležencem zaželela tudi predsed-
nica sveta KS mesta Krško mag. Nataša Šerbec in krški župan 
mag. Miran Stanko.
 B. M. 

13. maraton po deželi cvička

Kolesarje je prišlo spodbujat tudi lepo število gledalcev.

PmP je regijski preventivni projekt na področju preprečevanja 
bolezni, povezanih z življenjskim slogom s poudarkom na 
alkoholni problematiki, ki je pridobil sredstva iz programa 
Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014. Nosilec 
projekta je MC Krško in ga izvaja skupaj s partnerji. PmP 
poteka na območju spodnje-posavske regije in zajema 
preventivne aktivnosti za otroke, mladostnike in odrasle, 
medinstitucionalno mreženje, svetovanje za družine, pare in 
posameznike ter ulično delo z mladimi. Vse storitve v okviru 
projekta so za uporabnike brezplačne.

PESTRO PRI ULIČNEM DELU Z MLADIMI

Ulično delo v okviru projekta PmP je v polnem razmahu. Po 
uspešno zaključenem izobraževanju prostovoljcev smo 
začeli s konkretnimi aktivnostmi. Glede na izpostavljeno 
problematiko vključevanja otrok priseljencev v šolo in v 
lokalno skupnost so prostovoljke projekta uličnega dela ob 
zaključku šolskega leta v prostorih Knjižnice Brežice uspeš-
no izvedle enotedenski dvajseturni tečaj slovenskega jezika. 
Začeli smo tudi z delom z otroki in mladostniki v Kerinovem 
Grmu, z mladostniki pa se srečujemo tudi v Krškem in v 
Sevnici. Vse zainteresirane vabimo, da se nam pridružite!

Info: mag. Martin Lisec,
martin.lisec@stopinje.si, 040 731 115

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI ZA OTROKE 
 PILOTNI PREVENTIVNI PROGRAM

 »Radi smo zdravi«

Program Radi smo zdravi bomo v okviru PmP tri zaposlene 
v Zdravstvenem domu Krško izvedle na OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki. Z njim želimo preventivno delovati v 
smeri tematike zasvojenosti in spodbujanja zdravega 
življenjskega sloga ter varovalnih dejavnikov v otroštvu. 
Program bomo izvedle v šolskem letu 2015/16 v 4. razredu 
v 8-10 srečanjih. Večina srečanj bo potekala z otroki in 
razredničarko, zadnje srečanje pa tudi s starši v programu 
sodelujočih otrok.

Info: Vlasta Curhalek,
vlasta.curhalek@zd-krsko.si, 07/488 02 06

VABILO NA USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV ZA 
VODENJE PREVENTIVNIH DELAVNIC NA ŠOLAH

Radi delate z mladimi in si želite pridobiti nove delovne 
izkušnje pri vodenju skupine mladih? Vabimo vas na 
usposabljanje prostovoljcev za vodenje preventivnih 
delavnic »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!«.  
Usposabljanje bo v petek 4.9.2015 in 11.9.2015, od 9.00 
do 13.00, v Mladinskem centru Krško. Na usposabljanju 
boste spoznali različne metode dela z mladimi in pridobili 
potrebna znanja za izvedbo delavnic z osnovnošolci in 
srednješolci na območju Posavja. Za udeležbo na usposa-
bljanju je potrebna predhodna prijava.

Info: mag. Danijela Švajger, 
danijela.svajger@mc-krsko.si, 051 328 899

NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI 
Petek, 28.8.2015, ob 9.00, MC Sevnica
Predstavitev za brezposelne mlade strokovnjake v sodelovanju
z regijskim zavodom za zaposlovanje – 
vabilo k sodelovanju na projektu PmP

Ponedeljek, 31.8.2015, ob 10.00, MC Krško
Predstavitev za brezposelne mlade: »SI ZA? SEM ZA! 
Prostovoljstvo v Posavju!« - vabilo k sodelovanju

Petek, 4.9.2015 in 11.9.2015, od 9.00 do 13.00, MC Krško
Usposabljanje za prostovoljce za vodenje preventivnih delavnic

Torek, 15.9.2015, v podjetju Kostak Krško
Preventivne aktivnosti za starše – intervencije na delovnem mestu

V avgustu in septembru 2015, MC Krško 
Ulično delo z mladimi – intervencije na terenu 
(info: martin.lisec@stopinje.si, 040 731 115, 
ali info: damijan.ganc@gmail.com, 041 772 245) 
– Vabimo tudi nove prostovoljce, da se nam pridružite!    

V septembru 2015, na OŠ Artiče
Preventivne aktivnosti za mladostnike

Kontakti:

MC Krško
Petra Ivnik, petra.ivnik@mc-krsko.si, 041 758 408, 
mag. Danijela Švajger, danijela.svajger@mc-krsko.si, 051 328 899

CSD Krško :
Zdenka Žveglič, zdenka.zveglic@gov.si, 031 707 026, 
Katja Starc, katja.starc@gov.si, 07/490 49 58 

ZD Krško :
Vlasta Curhalek, vlasta.curhalek@zd-krsko.si, 07/488 02 06
Romana Miklič, romana.miklic@zd-krsko.si, 07/488 02 69
Tanja Povhe, tanja.povhe@zd-krsko.si, 07/488 02 92

Družinski inštitut Zaupanje :
Damijan Ganc, info@zaupanje.net, 07/814 10 56, 041 772 245

Društvo Spiritual :
Anja Kurent, norma@spiritual.si, 041 447 817 

Inštitut Stopinje: 
mag. Martin Lisec, martin.lisec@stopinje.si, 040 731 115 

Zavod Izvir: 
mag. Mojca Pompe Stopar, zavod.izvir@gmail.com, 031 899 674

Društvo Srečanje
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Četrtek, 27. 8., 

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 
za otroke od 1. do 6. razre-
da osnovne šole (še v petek, 
28. 8.)

• od 10.00 do 12.00 v Sve-
tu energije v Vrbini: ekspe-
rimenti s svetlobo

• ob 18.00 v Felicijanovi dvo-
rani na gradu Sevnica: pred-
stavitev poklicev v kulturi 
za mlade in vse, ki jih zani-
ma tovrstna tematika

• ob 21.00 na dvorišču gradu 
Brežice: poletni koncert DŠB 
- kitarista Saša Venek in Si-
mon Roguljić

Petek, 28. 8.

• od 10.00 do 12.00 v Svetu 
energije v Vrbini: energetski 
poligon

• ob 18.00 v gasilskem domu 

v Šentlenartu: slavnostna 
seja ob 90-letnici PGD Bre-
žice-okolica

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: poletni pet-
kovi večeri z brezplačnim 
vstopom v Posavski muzej 
Brežice

• ob 20.00 na igrišču pri OŠ 
Adama Bohoriča Brestani-
ca: dobrodelna gasilska ve-
selica z ansamblom Pogum, 
organizator PGD Brestanica

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: Poletje v mestu - 
koncert skupine Trespera-
dos

Sobota, 29. 8., 
• ob 6.00, 7.00, 8.00 in 9.00 

pri Športnem domu Sevnica: 
Sevniški planinski maraton

• ob 10.00 na igriščih TK Kr-
ško: zaključek poletja na te-
nisu - »party« teniški turnir 

žrebanih dvojic in turnir v 
odbojki na mivki

• ob 11.00 na ribniku Mačk-
ovci v Brestanici: 11. sreča-
nje upokojencev pokrajine 
Posavje

• od 12.00 dalje na baze-
nu Brestanica: program ob 
60-letnici PK Celulozar Kr-
ško (več na str. 15)

• ob 12.00 v Slovenski vasi: 6. 
motozbor MK Castle Riders 
Mokrice

• ob 16.00 na igrišču na Sko-
picah (v primeru slabega 
vremena pod velikim šoto-
rom): 30 let Športnega dru-
štva Skopice - športne igre, 
otroška mini olimpijada, ob 
18.00: Jan & Eva, Mladi Do-
lenjci, Pop Design 

• ob 19.30 v Termah Čatež: 
Čateško poletje 2015 z glas-
benimi gosti MaryJane in 
Doctor&Doctor

• ob 21.00 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: letni kino 
- drama Drevo

• ob 21.00 v Mestnem atriju 
Brežice: koncert skupine De-
molition Group

Nedelja, 30. 8.

• ob 8.30 zbor pri Vili Iste-
nič v Stari vasi na Bizelj-
skem: pohod po pešpoti Pot 
ob Sotli

• ob 10.00 pri Športnem 
domu Sevnica: 24. »Skok na 
Lisco«

Sreda, 2. 9.
• ob 19.00 v cerkvi sv. Ane 

v Leskovcu pri Krškem: 3. 
Anin glasbeni večer - Mla-
dinska vokalna skupina 
UOSM

kam v posavju

Zdi se mi, da smo pred pol dneva slišali vzklike 
»Hura, počitnice!«, zdaj pa je pred pragom novo šol-
sko leto.

Dva meseca sta zdrsnila. Kot da ju ni bilo, kot da 
smo bili v nekem breztežnem prostoru, v vakuu-
mu. Kot da je zapihal piš in pometel z radostmi pro-
stosti, svobode, podaljšanega spanja, »taufanja« v 
vodo in v sanje. Kot da je pometel dneve brez ur. Piš, 
ki se je ujel v čas brez časa, ko je z neba sijalo toplo 
in še bolj vroče, ko so se telesa s polnimi pljuči na-
slajala na soncu v spet enem poletju na obrežju bre-
žiške Krke. Naše Krke, moje Krke, naših radosti v 
njej in ob njej. Brezčasni počitniško poletni čas rol-
kanja, kolesarskega vijuganja, vragolij, spretnosti 
na skirojih, kotalkah, veselega čebljanja, fluorescen-
tnih sladoledov na sprehodih se bo ugnezdil v špra-
njice spominov. Te bodo popolnili prvi ljubezenski 
vzdihljaji. Ali pač ne ravno prvi. Poln in božanski 
je bil ta čas. Ki bi ga, ali vsaj del njega, dober človek 
podaril tistim, ki jim ni bil dan. Ki so jim ga ukra-
dli pred pragom doma.

Pred pragom prvega septembrskega dne diši po sve-
žih knjigah, zvezkih, puščicah, svinčniki in barvi-
ce imajo svoj nebeški vonj, vodene in tempere s čo-
piči še niso poslikane, denimo, popackane. Paša za 
oči, poslikani nahrbtniki. Nov vonj imajo nova obu-
vala, ki imajo menda svojo moč, copati za takšne in 
drugačne funkcije, otroške, mladinske sobe so funk-
cionalno preurejene, prepleskane in s kakšnim no-
vim pohištvenim delom. Tako slišim, vseh novota-
rij itak ne gre verižit. Tako je in še kako drugače 
udobno v kolikor toliko »normalnih« družinah. Ne-
kje bolj, nekje manj, nekje še vzdržno. Kjer je ne-
vzdržno, pomagajo nevladne organizacije in botri. 
Za državo sramotno, ponižujoče za družine in otro-
ke, ki nimajo. 

Poletje je bilo vse prej kot poletje kislih kumaric. Z 
oljčnim oljem in soljo piranskih solin so nam mari-
nirali poletna jutra do večerov in spet do juter pri-
merki, zvezani v Pirangate. Koliko sekolcev, dre-
nikov in erjavcev še pestuje naša draga očetnjava, 
ki se gredo posel, ki ga ne obvladajo? Nakar plane 
še veleposlaniškigate, UKCgate, Patriagate … eno 
samo sramotno naštevanje. Primerke bi bilo treba 
postaviti pred prag davkoplačevalskega suženjstva 
predpredpred - včerajšnjim, ker je danes že popolno-
ma zasmojen.

Prebežniška človeška kriza je že pred pragom Ri-
gonc in Obrežja. Nočem biti prerok in morda sedaj 
še niti nočemo verjeti v neizbežno. Ko se bodo začele 
prerivati vere, bo hudo, zelo hudo. Prebegle ljudi bi, 
pa ne vem s čim in na kak način, poslala dinastiji 
Bush v Ameriko, ki je zamešala ta »šmorn«, s poma-
gačema Sarkozyjem in Blairom. Žal mi je ljudi, zelo 
žal nič krivih otrok. Poleg prebeglih vsekakor vaših, 
naših, mojih. Svojih ne bi nikoli, nikoli spravlja-
la na to ladjo brez kompasa, z enosmerno vozovni-
co, če … Na kratko, otrok ne bi imela! Predolgo sem, 
smo živeli v umetno skovanih iluzijah.

Na pragu poletja sem želela »pustite nam vsaj po-
letje«, pa se je želja skotalila v brezno, ki nima dna. 
Čez poletje, in tudi sicer, sem si tiho pela »Čakala 
bom« Slavka Avsenika. Na pragu septembra se kre-
pim z »Ne daj se, Ines« Arsena Dedića. Oba sta že 
čez prag, čez mavrico. Nasvidenje velikana! Brez 
vaju je svet, človeštvo še bolj duhovno podhranje-
no … 

Pred pragom.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Spoštovani uporabniki poštnih storitev!

Obveščamo vas, da bo pošta 8258 Kapele,  
1. oktobra 2015 pričela delovati kot pogodbena pošta na 
naslovu KB-VIN d.o.o., Kapele 20, 8258 Kapele.
Delovni čas pogodbene pošte 8258 Kapele:
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Na pogodbeni pošti lahko opravite večino storitev povsem 
enako kot na običajni pošti:
• oddate pisemsko pošiljko ali paket,
• prevzamete pošiljko, ki vam je pismonoša ni uspel 

dostaviti,
• vplačate obrazec UPN ali poštno nakaznico, položite ali 

dvignete gotovino na oz. z osebnega računa ali hranilne 
vloge Poštne banke Slovenije ter dvignete gotovino prek 
POS-terminala ob predložitvi kartic Maestro, MasterCard, 
American Express, Diners Club in Visa,

• kupite znamke, vrednostne kartice, dopisnice, paketno 
embalažo, pisemske ovojnice, voščilnice in razglednice,

• pravne osebe, ki imajo TRR pri Poštni banki Slovenije, 
lahko opravijo negotovinsko plačilo, polog in dvig 
gotovine v omejenih zneskih ter preverijo stanje na računu,

• storitve Športne loterije (srečke, stave…) na določenih 
poštah, ki izpolnjujejo kriterije za te storitve.

ponedeljek, sreda, petek: 9.00–15.00
torek, četrtek 9.00–17.00
sobota: 8.00–11.00

Glasbena presenečenja

Pri eni izmed zapetih pesmi je vokalno zasedbo Amabile na 
harmoniki spremljal umetniški vodja Miha Strniša. 
SEVNICA - V juniju sta v Lutrovski kleti pod sevniškim gradom 
za iskriv, nagajiv in sproščen glasbeni večer v okviru Sevniškega 
grajskega poletja poskrbeli dve izjemni glasbeni zasedbi - Ama-
bile in Oktet 9. V zelo akustični dvorani sta omenjeni glasbeni 
zasedbi  nastopili skupaj na pobudo Mihe Strniše, ki je umet-
niški vodja ženske vokalne skupine Amabile in član Okteta 9. 
Skupino Amabile, ki deluje od leta 2012, sestavljajo štiri dekle-
ta iz sevniške občine - Nina Božjak Lipovšek, Lucija Marko-
šek, Klavdija Novšak in Nataša Debelak. Na nastopih se jim 
pogosto pridruži še Benjamin Lipovšek, ki zabrenka na kita-
ro ali pa se sprehodi po črnobelih tipkah. Oktet 9, ki je že dose-
gel širšo slovensko glasbeno prepoznavnost, sestavljajo pa ga 
sedanji in nekdanji dijaki Gimnazije Celje - Center, deluje pod 
vodstvom prof. Gregorja Deleje. Obiskovalke in obiskovalce, 
ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano Lutrovske kleti, so 
mladi izvajalci navdušili z izborom pesmi in s sproščenim pove-
zovanjem, v katerega so vklju-
čili tudi publiko, ki je z žreban-
jem odločala, katero pesem 
naj kdo zapoje. In to je bilo 
dodatno presenečenje, ki so 
ga oblju bljali v svojem vabilu 
z naslovom Presenečenja, saj 
so presenetili tudi s širokim 
glasbenim repertoarjem, ki je 
segal od ljudskih, narodnoza-
bavnih do rock in zimzelenih 
melodij.  S. R.

KRŠKO - 20. avgusta je v mestnem parku v organizaciji Območne 
izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Valvasorje-
ve knjižnice in Krajevne skupnosti mesta Krško potekal peti Po-
letni večer v parku, na katerem sta koncertirali obe zasedbi kr-
škega Big banda. Ob spremljavi mladinske, ki deluje kot sekcija 
Big banda in ga vodi Tone Troha, je zapela vokalistka Nina Špi-
ler, ob zvokih Big banda pod taktirko Aleša Suše pa vokalistka 
Tadeja Molan. Pet dni kasneje se je zvrstil šesti, predzadnji po-
letni večer, ki je bil pesniško obarvan. V sklopu njega so namreč 
pripravili Večer pred dnevi poezije in vina. B. M. 

Poletni večer z Big band2

Mladinski Big band s pevko Nino Špiler

Vabilo na usposabljanje za 
prostovoljno delo z žrtvami nasilja
Zavod EMMA – Organizacijska enota Krško vabi k sodelovanju 
nove prostovoljke in prostovoljce. Uvodno srečanje bo poteka-
lo v četrtek, 3. septembra, ob 16. uri v prostorih Zavoda Emma 
Krško. Udeleženke in udeleženci usposabljanja se bodo spozna-
li z različnimi oblikami nasilja, tehnikami svetovalnega pogovo-
ra z osebami z izkušnjo nasilja, pregledali bodo področje zako-
nodaje in se seznanili z organizacijami, ki delujejo na področju 
preprečevanja nasilja. 
Za prijavo in dodatne informacije pokličite na 030/616-767 ali 
pišite na zavodemma.krsko@gmail.com.
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na muhi ...

Nekdanji ravnatelj kostanjeviške šole, kulturni organizator in 
ustvarjalec Lado Smrekar, ki zadnja leta živi v DSO Krško, se je 
skupaj z ženo Marijo udeležil tudi letošnje osrednje slovesno-
sti ob občinskem prazniku, na kateri so za častnega meš čana 
razglasili njegovega sina Andreja. Ob tem se je srečal tudi z 
nekaterimi starimi znanci, denimo s svojo tajnico iz ravna-
teljskih časov Marijo Gjurekovič, prav tako letošnjo občinsko 
nagrajenko. Brez dvoma sta si imela kaj povedati, saj ju go-
tovo druži veliko lepih spominov. (P. P.)

O absolventki ljubljanske naravoslovno tehniške fakultete Ani 
Jazbec iz Sevnice (desno) bomo zagotovo še slišali. Kot samo-
stojna oblikovalka je sodelovala na modni reviji v okviru pro-
jekta Očistimo Slovenijo, na odličen odziv pa je naletela tudi 
njena prva samostojna razstava, ki jo je imela v letošnjem le-
tu v Mosconovi galeriji na sevniškem gradu. Ana, ki je člani-
ca kreativne skupine oblikovalcev z imenom  »pH15«, se zelo 
rada udeležuje tudi likovnih kolonij, ki jih vodi sevniška sli-
karka Jerca Šantej (levo). Za obe pa je značilno iskanje izvir-
nosti v umetniškem izražanju. (S. R.)

Direktor sevniške Kopitarne Marjan Kurnik se je ob obisku 
predsednika države Boruta Pahorja v tovarniški »kadilnici«, 
ki jo imajo na prostem, z njim zapletel v živahen dialog. V 
njem je pohvalil tudi finančnico podjetja Marico Grm, ki naj 
bi bila neizprosna v mnogih finančnih pogajanjih. »Takšne-
ga pogajalca bi potrebovala vlada v pogajanjih z javnim sek-
torjem,« je še menil Kurnik. (S. R.)    

20. avgusta so članice in člani Društva upokojencev Sevnica obiskali Ribnico, vas Gotenico in Kočevje. Navdušeni nad vide-
nim so se za trenutek vrnili tudi v preteklost in zgodovino slovenskega naroda ter ob tem občudovali še mogočne kočevske 
gozdove. Enodnevni izlet pripravljajo v sevniškem društvu upokojencev enkrat mesečno, destinacije pa so skrbno izbrane. 
(S. R., foto: M. K.)

Vselej nasmejane in dobre volje srečujemo članice Aktiva 
kmečkih žena Sremič na mnogih prireditvah, v letošnjem po-
letju pa so tudi stalnica na prireditvah Poletni večeri v parku 
v starem mestnem jedru Krškega, kjer za pogostitev udeležen-
cev vselej pripravijo različne pečene dobrote iz kvašenega te-
sta, ki so tako paša za oči kot tudi brbončice. Sicer je v sremi-
ški aktiv, ki ga vodi Lenčka Šmit, vključenih dobrih 30 članic 
s Sremiča, Bučerce, Kremena, Anovca, Zdol in Dolenje vasi, v 
lanskem letu pa je bil aktiv za predano delo tudi nagrajen s 
priznanjem KS mesta Krško.  (B. M.)   

MALI KAMEN - 21. avgusta so člani Društva vinogradnikov Sremič že četrto leto zapored dvig-
nili društveni klopotec, tokrat v vinogradu Jožeta Kranjca na Okrogu pri Malem Kamnu. Or-
jaški klopotec, katerega vetrnice merijo v dolžino kar štiri metre in je med največjimi v Slo-
veniji, so prvič postavili leta 2012 na Sremiču, leto kasneje na Kremenu, lani v Kostanjku in v 
letošnjem letu, v katerem so v 120-članskem društvu v mesecu aprilu obeležili 20 let delova-
nja, pa na Malem Kamnu, kjer so ob tej priložnosti pri tamkajšnjem lovskem domu pripravi-
li tudi druženje članov ob pogostitvi.  B. M. 

Novi artiški in sromeljski župnik Franc Rataj je sodeč po fo-
tografiji z nedeljskega blagoslova konj na Banovi domačiji 
v Artičah že »trdno v sedlu« svojega novega delovnega me-
sta. Potem ko se je v zadnjih letih pri njih zamenjalo kar ne-
kaj žup nikov, njegovi farani in faranke zagotovo upajo, da bo 
tam tudi čim dlje ostal. Rataj je bil pred tem duhovni pomoč-
nik v obeh omenjenih in v dobovski župniji, ki se ji bo zdaj lah-
ko popolnoma posvetil Matej Užmah, ter župnijski upravitelj 
v Pišecah, kjer so dobili novega župnika, in sicer dosedanjega 
kaplana v Šmarju pri Jelšah dr. Janeza Kozinca. (Foto: K. K.)
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poroke

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Jasmina Ojsteršek, 

Koprivnica - deklico,
• Mateja Oblak, Zgornje 

Mladetiče – dečka,
• Ardijana Berisha, Kosovo 

- deklico,
• Božena Železnikar, Dečno 

selo - dečka,
• Barbara Lužar, Brestanica 

– deklico,
• Simona Lekše, Malo 

Mraševo - deklico,
• Polona Hotko Husanović, 

Brežice - dečka,
• Barbara Les, Brežice - 

dečka,
• Melehate Saramati, Krško 

- dečka, 
• Maja Kraševec, Krško - 

dečka,
• Jožica Krnc, Škovec – 

dečka,
• Barbara Kupčič, Raka – 

dečka,
• Mirica Pavlovič, 

Kostanjevica na Krki - 
dečka,

• Petra Tomše, Bukošek - 
dečka,

• Katja Dimič, Cundrovec - 
deklico,

• Barbara Župevc, Sotelsko 
- dečka,

• Bojana Vodlan, Krško - 
deklico,

rojstva

• Matjažek Gorjup iz 
Slovenskih Konjic in 
Martina Plahuta iz 
Podgorja ob Sevnični,

• Boris Kljun iz Brezja pri 
Senušah in Matejka Kobal 
iz Ljubljane,

• Marko Krošelj iz 
Slogonskega in Tina 
Sevnik iz Brezja pri 
Bojsnem,

• Peter Podgornik 
iz Krškega in Petra 
Podgoršek iz Maribora,

• Branko Pust iz Nove 
Gore in Urška Kovačič iz 
Apnenika pri Velikem Trnu,

• Karl Ravnjak iz Hlaponcev 
in Mojca Kerin s Straže pri 
Raki,

• Ardeois Julien Jean 
Bernard iz Luksemburga 
in Martina Opravž iz 
Bukoška,

• Gregor  Kvartuh iz Poštene 
vasi in Jerneja Prah z 
Velikih Malenc,

• Bojan Škofljanc in 
Wioletta Piotrowska, oba 
iz Črešnjic pri Cerkljah.

ČESTITAMO!

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

Maja Zakšek iz Hrastka in Andrej Kralj iz Krškega, 16. 
maj 2015, grad Kostanjevica na Krki (Foto: Foto Rož-
man)

moja poroka

Zgodovinski nastop skupine Laibach, na Ptuju štiri po-
savske zasedbe, Pihalni orkester Krško potrebuje po-
moč. Tokrat preberite:

Skupina Laibach (na fotografiji) je 19. avgusta izvedla zgo-
dovinski koncert v Severni Koreji, na katerem ni bilo partij-
skega vodstva, udeležil pa se ga je ves diplomatski zbor. Po 

poročanju slovenskega novinarja Jureta Tepine iz Sever-
ne Koreje so bili Laibach kljub dodatnim cenzorskim po-
segom v program zadovoljni z razpletom in so na koncertu 
dobesedno 'razturali'. Naslednji dan bi morali nastopiti še 
na drugem koncertu, a so ga zaradi tehničnih težav odpo-
vedali. Vest o nastopu skupine so objavili številni svetovno 
znani mediji, kot so BBC, The Guardian, Sky News in Spie-
gel. Severnokorejska tiskovna agencija je celo zapisala, da 
so Laibach dobro predstavili umetniško vrednost zased-
be s svojskim zvokom, bogatim vokalom in strokovno iz-
vedbo. Res pa je, da je bil kritičen do nastopa nemški Spie-
gel, ki je koncert označil za slabo, ponesrečeno šalo. Kakor 
koli že, trboveljska skupina, katere člana sta tudi posavska 
glasbenika Janez Gabrič in Rok Lopatič, je večkrat pou-
darila, da namen njihovega gostovanja ni provokacija ter 
da se zavzema za združitev Severne in Južne Koreje. Lai-
bach so tako prvi zahodni rock band, ki je igral v Severni 
Koreji. Zgodovinsko!

Jutri, 28. avgusta, se bo na dvorišču Minoritskega samosta-
na na Ptuju zvrstil že 46. festival narodno-zabavne glasbe, 
na katerem bo na podlagi izbora žirije v tekmovalnem delu 
zaigralo skupno 14 ansamblov, od tega kar štirje iz Posav-
ja: Fantje izpod Lisce iz Loke pri Zidanem Mostu, Ansam-
bel Jerneja Kolarja iz Artič, ansambel Veseli Dolenjci iz 
Šentjanža ter Ansambel Potep (na fotografiji) iz Krškega. 

Vsi nastopajoči bodo zaigrali po dve skladbi, strokovna ko-
misija pa bo med njimi podelila nagrade najboljši zasedbi 
med klasičnimi kvinteti, najboljši med ostalimi zasedba-
mi, nagrado za najboljše besedilo in t. i. Korenovo plake-
to, ki se podeljuje za najboljšo vokalno izvedbo, občinstvo 
pa bo tradicionalno izbralo najlepšo skladbo na priredi-
tvi. Na dan festivala, ki ga bo posnela RTV Slovenija, bo pri 
Založbi kaset in plošč RTV Slovenija izšla tudi zgoščenka z 
vsemi na festivalu odigranimi skladbami. O rezultatih pa 
v naslednji rubriki …

»Ker risanke prebudijo otroka v nas, bomo za vas ustva-
rili čarobni svet,« pravijo pri Pihalnem orkestru Krško, 
kjer pripravljajo projekt, imenovan Pihalni orkester Krško 
v risankah, katerega premiera bo v soboto, 28. novembra, 
v Kulturnem domu Krško. Prav tako pripravljajo tudi do-
datne predstave, ki so zaenkrat predvidene za osnovne 
šole. A pri tem potrebujejo vašo pomoč! Zato so v ta na-
men ustvarili spletno kampanjo Indiegogo, preko katere 
lahko oddate svojo donacijo. Vsaka vaša donacija bo korak 
bližje uresničitvi njihovega projekta, ki v prvi vrsti cilja na 
otroke. V zameno so za vas pripravili več različnih pake-
tov, preko katerih vam podarijo CD, DVD oz. vstopnico za 
koncert. A pozor, časa je le še dobra dva tedna. 

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Kavarna in slaščičarna
z najlepšim razgledom v Posavju!

Odprto vsak dan od 10. do 20. ure. Ob  ponedeljkih zaprto.
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• Branka Slovenc, Kapele - 
deklico,

• Suzana Marković, Brežice 
- dečka.

ČESTITAMO!

VELIKE MALENCE – Na Velikih Malencah je v krogu družine in 
prijateljev svoj 90. življenjski jubilej proslavila Rozika Derniko-
vič. Rodila se je 29. julija 1925 v Stari vasi na Bizeljskem mami 
Roziki in očetu Antonu Cizlju. S staršema in bratom Ivanom je 
bila 11. novembra 1941 izgnana v Nemčijo, 1945 pa so doživeli 
usodo mnogih in se vrnili domov v popolnoma oropan dom. Po-
ročila se je s Francem Dernikovičem, v zakonu se jima je rodila 
hčerka Lovrencia. Kmalu je ovdovela, po moževi smrti je ven-
darle imela srečo, da je dobila dobro službo v podjetju Gradbe-
nik, kjer je bil zaposlen pokojni mož. Rozikina leta so bila pre-
pletena s težkim in skromnim življenjem, vendar na svoj način 
z bogatim ter v veliki radosti in veselju z vnukoma ter pravnuki.
Visok jubilej je proslavila na svoj rojstni dan 29. julija, ki so ga s 
prisotnostjo počastili še župan Ivan Molan ter Emilija Držanič 
in Nada Kranjc iz brežiškega društva izgnancev.  N. J. S. 

90 let Rozike Dernikovič
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Predsednica društva Alenka 
Černelič Krošelj je uvodo-
ma obiskovalce spomnila na 
delovanje društva, ki s svoji-
mi programi že več kot deset 
let odpira različna vprašanja, 
povezana z vrednotami mesta 
in občine Brežice. Društvo se 
vključuje v širše aktivnosti in 
organizira odmevne dogodke 
- okrogle mize, razstave, pre-
davanja, simpozije ter izdaje 
znanstvenih in strokovnih pu-
blikacij. Seznanila je, da je dru-
štvo letos 7. julija povabilo na 
sprehod po gradbišču HE Bre-
žice ter pripravilo tudi okroglo 
mizo o prihodnosti mesta in 
njenega območja. Kot je deja-
la, tokratna fotografska razsta-
va dopolnjuje oziroma dodaja 
novo dimenzijo k temi, ki so jo 
v društvu letos ponovno odpr-
li, saj je le-ta osrednja mestna 
tema, ne le letošnjega leta, saj 
je projekt ureditve zahteven, 
razvejan in dolgotrajen.

V društvu so pričeli s temat-
skimi razstavami, posvečenimi 
stavbni dediščini občine Breži-
ce, leta 2009. Od tedaj so bile 
na razstavah javnosti pred-
stavljene stavbna dediščina I 

BREŽICE - Nocoj ob 21. uri bo na brežiškem grajskem dvorišču 
še zadnji, četrti poletni koncert v organizaciji Društva študen-
tov Brežice v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice. V »boju 
dveh kitar« bosta nastopila klasična kitarista Saša Venek in Si-
mon Roguljić. Pred tem so obiskovalci 16. julija prisluhnili so-
pranistki Biljani Ivanović - Bibi in pianistu Vjekoslavu Babiću, 
30. julija akustičnemu rocku zasedbe Strune in srca, 13. avgusta 
pa jazzovski glasbi Big banda Krško, ki ji je v uro in pol dolgem 
programu prisluhnilo približno 500 obiskovalcev. 
 P. P./vir: DŠB

CERKLJE OB KRKI - 18. julija je Vinogradniško, turistično in 
kulturno društvo Cerklje ob Krki obeležilo 35-letnico delo-
vanja. Pri hramu Martina Jurečiča so odkrili spominsko obe-
ležje, predstavili društveni bilten, podelili priznanja in za-
hvale ter imeli družabno srečanje.

V hramu Martina Jureči-
ča v Piroškem vrhu je bilo 
24. februarja leta 1980 
ustanovljeno vinogradni-
ško društvo. Idejo o usta-
novitvi je Jurečič zaupal 
Ivanu Golobu. Prvi pred-
sednik je bil Tone Račič. 
Ustanovni člani so bili 
poleg Jurečiča in Goloba 
še Vlado Deržič, Sandi 

Mladkovič st., Stane Gašperin in Stanislav Turšič. Slednji je 
ustvaril tudi grafično podobo društva. Spominsko ploščo je v pri-
sotnosti članov društva, sponzorjev in donatorjev ter njihovih 
prijateljev blagoslovil župnik France Novak. Pot razvoja in de-
lovanje društva je opisal predsednik Jože Prah, ki se je za sode-
lovanje in pomoč zahvalil članom društva, nekaterim družinam, 
organizacijam in posameznikom ter Občini Brežice, obenem pa 
čestital vsem članom društva, ki na ocenjevanjih vin po Slove-
niji in tudi tujini dosegajo izjemne rezultate. Predsednik Zveze 
društev vinogradnikov Dolenjske Matjaž Jakše je poudaril, da 
člani cerkljanskega društva puščajo svoj pečat v delovanju zveze 
na zelo različnih področjih. Župan občine Brežice Ivan Molan je 
povedal, da so vinogradniki, združeni v društvu VTKD Cerklje ob 
Krki, marljivi vinogradniki, ki obdelujejo tudi najbolj strme lege, 
ki bi drugače ostale neobdelane, kar je tudi velik prispevek k ure-
jenosti krajine, ki je zelo pomembna za razvoj turizma v občini. 
Za dolgoletno uspešno in marljivo delo v društvu je ustanovni-
ma članoma Ivanu Golobu in Stanislavu Turšiču podelil plaketi 
Občine Brežice (na fotografiji).
V sklopu praznovanja ob 35-letnici cerkljanskega vinogradniške-
ga društva so predstavili še društveni bilten, zloženko Podgor-
janske vinske turistične ceste v brežiški občini, imeli degustacijo 
vin članov društva ter podelitev priznanj in zahval najzaslužnej-
šim v društvu. Prireditev se je končala z družabnim srečanjem 
vseh udeležencev.  R. Retelj

Temu mestu želijo vse najlepše
BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice je ob gradnji HE Brežice in izzivih ureditve zahodne mestne 
fasade 6. avgusta v Gasi – avli Upravne enote Brežice pripravilo otvoritev fotografske razstave pod naslo-
vom Pogled na zahodno mestno fasado – Stavbna dediščina VII.

– zunanjost, nato notranjost 
v stavbni dediščini II, stavb-
na dediščina III je bila posve-
čena linam, razstava fotografij 
pod naslovom Brežiška dedi-
ščina skozi tretje oko štirih av-
torjev je tvorila stavbno dedi-
ščino IV, V. stavbno dediščino 
so oblikovale fotografije Jurija 
Pestotnika, leto 2014 je bilo 
v okviru stavbne dediščine VI 
posvečeno 100–letnici vodo-
vodnega stolpa in fotografi-
jam Oskarjevega vodovodne-
ga stolpa, s stavbno dediščino 
VI pa so se v društvu pokloni-
li spominu na brežiškega foto-
grafa Oskarja Gerjeviča.

Letos, kot že rečeno, v društvu 
odpirajo močno aktualno temo 
– zahodna fasada brežiške me-
stne vedute. Mesto 'na brežcu' 
in njegova povezanost z reko 
Savo in območjem Vrbina (po-
imenovana po vrbah, teh pa že 
skoraj ni več), ki pod mestom 
dobiva v tem desetletju popol-
noma novo podobo, ob njej pa 
tudi zahodna mestna fasada. 
Zato je fotografska razstava 

stavbne dediščine VII posve-
čena delčkom tega območja 
in prinaša poglede šestih av-
torjev v časovnem obdobju od 
julija leta 1981 do julija leta 
2015.

Fotografije Branka Brečka, 
Nike Filipič Počkar, Hrvoja 
T. Oršaniča, Ivanke Počkar, 
Anite Radkovič in Aleša Tom-
šeta so na ogled do septembra. 
Razstavo je odprla podžupanja 
Katja Čanžar, za glasbeni pre-
mor je poskrbela mlada glas-
benica, večkrat nagrajena kla-
rinetistka Rea Doria Bergant, 
učenka GŠ Brežice, predsedni-
ca društva Černelič Krošeljeva, 
ki je naredila izbor fotografij, 
pa  je sklenila svoja pojasnila z 
besedami, da so vsa prizadeva-
nja članov društva utemeljena 
s tem, ker mestu na brežcu že-
lijo vse najlepše.  

 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: Lea Babič 

Razstava je v avli UE Brežice na ogled do septembra.

Nocoj zadnji DŠB poletni koncert

Občinstvo je na koncertu Big banda Krško napolnilo grajsko 
dvorišče.

35 let cerkljanskih vinogradnikov

VELIKE MALENCE - Moto klub Škorpijon iz Cerkelj ob Krki 
je od 14. do 16. avgusta na travnati jasi na Velikih Malen-
cah že 23-ič organiziral motoristično srečanje, na katerem 
se je letos zbralo okoli 900 motoristov, kar je nekaj manj 
kot zadnja leta. 

Tudi ostalih obiskovalcev, ki so si prišli ogledat motorje in se še 
malo družit z motoristi, ni bilo toliko kot v prejšnjih letih, je po-
vedal predsednik kluba Tomaž Kodrič. Razlog za manjši obisk 
je bilo slabše vreme, ki je organizatorjem preprečilo, da bi lahko 
v celoti izpeljali začrtan program. Tako so odpadle tradicional-
ne moto igre, ki ponavadi prinesejo veliko smeha in dobre volje 
med motoristi in ostalimi, ki si jih ogledajo. So pa organizatorji 
nagradili motorista z najglasnejšim motorjem. To je postal De-
nis Butara, ki so mu namerili 116,6 decibela. Sicer pa so se mo-
toristi ter ostali ljubitelji usnjenih oblačil in rock glasbe ob bogati 
ponudbi hrane in pijače ter vsakoletnega striptiza zabavali tudi 
na koncertnem delu moto srečanja. V petek so nastopile skupi-
ne Scorpions 3, The trio (AC/DC) in San Di Ego, v soboto pa The 
trio (ZZ top), Uranium pills project in EightBomb. Motoristi so se 
odpravili tudi na turistično vožnjo s postankom pri MC Brežice 
in pritegnili pozornost marsikaterega občana. Tisti, ki so se žele-
li še dodatno ohladiti, so se lahko kopali v Krki, sicer pa je bil za 
udeležence moto srečanja organiziran tudi kamp. Kot vsako leto 
so bile na prizorišču tudi stojnice z raznimi motorističnimi pri-
pomočki, med ponudniki so bili letos celo Pakistanci. Omenimo 
še zanimivost, da je bil med letošnjimi udeleženci moto srečan-
ja tudi motorist iz ameriške zvezne države Alabama, ki se v teh 
tednih zadržuje v Evropi in obiskuje moto srečanja na stari celini.
 R. Retelj

Med motoristi tudi Američan

Na srečanju se je kljub slabšemu vremenu zbralo okoli 900 
motoristov.

Brezplačne vadbe za vse generacije  
31. 8.–11. 9. 2015

● za začetnike in že aktivne ter otroke 
● za sprostitev telesa in umiritev misli 
● za lajšanje bolečin v hrbtenici in sklepih 
● za ublažitev hormonskih neravnovesij

● pilates ● šivananda, hormonska in terapevtska joga 
● joga za otroke ● nirvana fitness ● qi gong ● nosečke 
● vadba z utežmi ● TNZ ● funkcionalna krožna vadba 

Blaž Špiler, s. p., CKŽ 49a, Krško
www.vita-nova.si

Preverite proste termine:
info@vita-nova.si, 051 88 13 13.

ARTIČE - Na Banovi domačiji v Artičah je 23. avgusta na pobu-
do tamkajšnjega društva rejcev in ljubiteljev konj potekal bla-
goslov konj ter tradicionalno srečanje konjenikov. Blagoslov več 
kot 40 kopitarjev, kolikor jih je na sončno nedeljo prišlo v Artiče, 
je opravil župnik Franc Rataj, ki je vodenje artiške in sromelj-
ske župnije prevzel v začetku tega meseca. Prireditev so poleg 
župnika pozdravili tudi predsednik Društva rejcev in ljubiteljev 
konj Artiče Jože Jalovec, brežiški župan Ivan Molan in predse-
dnik sveta KS Artiče Anton Gajšek. Slednja sta v svojih govorih 
povedala, da je odkup Banove domačije, ene najstarejših ohra-
njenih artiških kmetij, po dolgotrajni sodni poti končno rešen in 
je zdaj to posestvo v lasti Krajevne skupnosti Artiče. S tem se je 
odprla možnost za večjo dejavnost na tem območju. Množično 
obiskan dogodek ob blagoslovu konj je bil priložnost za druženje 
domačinov in ljudi iz okoliških krajev, ki jih je na Banovo doma-
čijo med drugim privabil tudi brezplačen golaž in pester zabav-
ni program, za katerega so poskrbeli ansambel Hervol, Pihalni 
orkester Krško, Mažoretni klub Baton iz Krškega in domača fol-
klorna skupina KUD Oton Župančič. Kot vsako leto je bil velika 
zanimivost tudi srečelov. Glavne nagrade, triletne kobile Bani, se 
je razveselila Darinka Deržanič iz Glogovega Broda.  K. K.

Blagoslov konj na Banovi domačiji

Na blagoslov so prišli tudi z dvovpregami.

Cesta 4. julija 14, 8270 Krško, Tel.: 07 49 05 375

Bondex lazure
Spectra classic 15 l

Kemopol 15 l
AKCIJA
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POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!
V Sevnici nas obiščite v prostorih na naslovu Naselje heroja 
Maroka 29 (Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica) vsak 
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno 
oddali naročila za male oglase, zahvale, voščila ter druge 
naročene objave, si ogledali in naročili knjige iz naše založbe 
Neviodunum ali se dogovorili za novinarski prispevek.
 Uredništvo

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

 Uredništvo

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

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 

ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

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

zahvale, spomin

JOŽEFE KOS

ALOJZIJA KROŠL

SNEŽANE PER

ZAHVALA ZAHVALA

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame, stare mame, tašče, 
sestre, botre in dobre sosede

V 86. letu starosti nas je zapustila draga 

Ob prerani izgubi naše drage mamice, hčerke, 
sestre, nečakinje in sestrične

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše in denarno 
pomoč. Iskrena hvala delavcem podjetja Vipap Krško, pogrebni 
službi Žičkar, pevcem za zapete žalostinke, gospodu župniku za 
oprav ljen obred, gospodu Blažu Sotošku za besede slovesa, gostišču 
Dular ter vsem, ki ste nam stali ob strani in nam kakor koli pomagali. 
Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste jo imeli radi, 
bili del njenega življenja in se od nje poslovili na njeni zadnji poti.

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, podarjene sveče in denarno pomoč. Posebna 
zahvala gospodu župniku za opravljen obred, cvetličarni Žičkar za 
cvetje ter komunalnemu podjetju za organizacijo pogreba, gospodu 
Petančiču in gospodu Arhu za zaigrano Tišino ter internemu oddelku 
2 bolnišnice Brežice za oskrbo in lajšanje bolečin v njenih zadnjih 
trenutkih. Hvala še enkrat vsakemu posebej.

Žalujoči: vsi njeni

Žalujoči: vsi njeni

Zaman te iščejo naše oči,
zaman te kliče naše srce,

srce ljubeče tvoje zdaj spi,
nam pa rosijo se solzne oči.

iz Kostanjka

po domače Žmavčeva Slavka iz Dečnega sela.

FRANCA DUHA

ZAHVALA

Ob težki izgubi našega dragega

bi se iz vsega srca želeli zahvaliti tistim, ki ste nam ob žalostnih trenut-
kih stali ob strani. Hvala vam za vsak ljubeč stisk roke, za vse tople in 
sočutne objeme, hvala za vsako iskreno besedo v tolažbo. Hvala tudi 
tistim, ki ste in še boste njemu v spomin prižgali svečko, prinesli kak 
cvet ali darovali za sveto mašo. Iskrena hvala tudi vsem vam, ki ste se 
z bolečino v srcu udeležili njegove zadnje slovesnosti. Hvala gospodu 
župniku Franciju Levičarju za lepo opravljen obred, pevskemu zbo-
ru Lavrencij za zapete žalostinke, pogrebni službi Žičkar ter gasilcem 
PDG Smednik, Raka in Ježica. Ohranite ga v lepem spominu.

iz Gmajne 10

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči;

tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.

(S. Gregorčič)

Žalujoči: vsi njegovi

Ob izgubi drage Slavke se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
kakor koli pomagali. Hvala za cvetje in sveče. Posebna hvala 
družinama Krošelj in Lapuh, pogrebnemu zavodu Žičkar, govorniku 
Karlu Levaku, praporščaku Antonu Slaku, gospodu Petančiču ter 
gospodu župniku za opravljen pogreb. Posebna hvala Splošni 
bolnišnici Brežice in dr. Blažičevi za zdravljenje ter patronažni sestri 
za obiske na domu. Vsem še enkrat hvala.

Žalujoči: vsi njeni

MIHAELA VARLECA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega
dragega moža, očeta

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče, svete maše, denarno in ostalo pomoč. 

Hvala župnikoma g. Janezu Kozincu in g. Francu Rataju za ganljiv 
obred na zadnji poti našega moža in očeta. Hvala zastavonoši, 
nosilcu križa, ključarjem za zvonenje, skupini M. J. A. V. za zapete 
pesmi in g. Arhu za zaigrano Tišino. Hvala tudi g. Stanetu Preskarju 
za ganljive besede slovesa. Iskreno se zahvaljujemo kolektivom 
Terme Paradiso Dobova, Terme Čatež kamp - sindikat GIT in VTS 
Krško. Hvala tudi pogrebni službi Žičkar in gostilni Kocjan.

Posebej gre zahvala družinama Žokalj in Dušič ter vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam nesebično pomagali in nam ob 
teh težkih trenutkih stali ob strani.

Še enkrat iskrena, iskrena hvala vsem.
Žalujoči: vsi njegovi

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

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

iz Blatnega 3

ALOJZIJA PFAJFAR

SPOMIN

Pretekla so tri žalostna leta,
odkar več nisi z nami,

spomini nam ostajajo, hvala ti za vse ...

Hvala tudi vsem, ki postojite pri njenem grobu
in v njen spomin prižgete svečko.

Vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo

ERNE BIZJAK

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage žene,

najine mami, naše mame, ome in tašče

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali 
sveče in cvetje.
Posebna zahvala g. Slavku Šribarju za govor, pogrebni službi Kostak, 
pevcem iz Brestanice ter hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mož Tone, hčerki Darja in Polona z družinama

iz Krškega

JOŽEFA PEČAR - MATKO

ZAHVALA

6. avgusta nas je za vedno zapustila naša draga 
mami, žena, sestra in babica

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki so nam v težkih trenutkih 
stali ob strani in se ji prišli še zadnjič poklonit.
Posebna zahvala vsem, ki so sodelovali pri pripravi zadnjega slovesa.

Žalujoči: vsi njeni

iz Dolenjega Boštanja.

Čas je ne rani,
ostala za vedno bo z nami,

misel ljubeča in hvaležna nate.

IVANA AVGUŠTINA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža,
očeta, dedka, tasta, brata, svaka in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za pomoč, izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete 
maše ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi Čebelarskemu društvu Krško, Društvu izgnan-
cev Krško, Društvu vinogradnikov Veliki Trn, sošolcem nižje gimna-
zije Krško, še posebej pa čebelarju Janku Gabriču in sosedi Mileni 
Bizjak za ganljive besede ob slovesu. Hvala pogrebni službi Žičkar 
in gospodu župniku iz Leskovca pri Krškem za lepo opravljen obred, 
praporščakom, kakor tudi pevcem Okteta Brestanica za zapete ža-
lostinke. 
Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

z Goleka 7, Krško

Za vedno zaprl svoje trudne si oči,  
a spomin nate v srcih živi. 

Celo življenje si za nas se trudil, 
da vlil si nam ljubezen in poštenje.

Žalujoči: žena Rezi, sin Ivan, hčerki Majda in Alenka 
z družinami ter ostalo sorodstvo

prejeli smo

Sence se daljšajo in nasmejanih kratkokrilnih deklic bo počasi malo 
manj po ulicah. Med sončeve žarke se bo kot idrijska čipka vpletla 
jesen, v naše duše se bodo kot drobni pajki zavlekli spomini ... Naj-
prej na poletje in že hipec za tem spomini na naše ljudi, ki zdaj ži-
vijo nekje drugje v onem svetu, v katerega verjamemo ali pač ne. 
Na ljudi, ki so bili del našega vsakdana in jih danes božamo samo 
še v mislih in s cvetom v nagrobni vazi ...

Zanesljivo pa ne čutijo božanja preko plamenčka v rdeče rumeni 
plastiki, v kilogramih odpadnega materiala, nenaravno utripajo-
či, povešeni in pokvečeni v tej divji vročini na kamnu in marmorju 
vseh barv in oblik. Kaj torej nagrobna sveča je? V sončni svetlobi 
nevidna, neopazna, v temnih nočeh neobiskovana, v dežju ugaša-
joča, v vetru premetavajoča se po pokopališčih in v vročini lepljiva 
in zalezujoča se v kamnita in gramozna podnožja. Kaj torej sveča 
še je? Morda smo jo prižgali v kilogramih ljudem, ki jim za življenja 
nismo naklonili lepe besede, smo jih goljufali in jih varali, ljudem, 
ki bi za vrednost te ničvredne plastike lahko morda kupili zdravila, 
morda celo kruh za preživetje ... Ko so bili še živi, seveda!

Moja tašča je znala reči: Prinesi mi rožo zdaj, sem v sobo, potem je 
ne potrebujem. In čemu potem dvakrat na leto z grobov poberemo 
zemljo in neko sezonsko cvetje, da bi se potem vse poletje jezili, "ker 
ne cveti, ker je presuho, za stalno zalivanje pa nimamo časa", po-
zimi pa seveda "rožice ne cveto". Naredimo najmanj 10 kg odpad-
kov, če to pomnožimo z dvakrat letno in s številom grobov neke KS.

Dajmo, zasadimo grobove s trajnimi rastlinami, ozelenimo jih, po-
stavimo morda na pokopališča tu in tam lično klopico in se v tišini 
dneva ali noči pogovorimo s spodaj živečimi. Povejmo jim, kaj poč-
nemo, kaj je tisto, kar nas od njihove duhovne zapuščine spremlja 
vsak dan, recimo jim tisto, česar jim za življenja morda nismo: Ime-
li smo te radi! Neskončno te pogrešamo! Niti slutili nismo, kako tež-
ko nam bo brez tebe ... Več od vsake sveče, več od porjavelih mačeh, 
več od črnih gomil sajaste zemlje, jim bomo dali s tem ... Mi vsaj to-
krat verjamete? 
 Ernestina Rožman, Arnovo selo

Prehitevam? Najbrž ne ...
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AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam Golfa, diesel, letnik 
1991, prvi lastnik, euro klju-
ka, 3 vrata, 245.000 km, 40 kW, 
rdeče barve, servisna knjiga, 
garažiran. Tel.: 031 306 586

Prodam Polo, letnik 2002, 
reg. do 2016, 1. lastnica. Cena 
po dogovoru. Tel.: 070 743 084

Prodam motor Rigorin, 3 ci-
lindri, 36 KM, komplet za Ca-
raro ali AGT Kranj, letnik 1997, 
počen blok. Tel.: 031 769 631

KMETIJSTVO
Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno iz koruznjaka, 
krompir, ječmen in pšenico, 
dobro za seme. 
Tel.: 041 755 334

NEPREMIČNINE

Projektiranje - legalizacija, 
novogradnja, prenova, rušitev, 
notranja oprema, zunanja ure-
ditev vseh objektov. Aspo biro, 
Samo Vojko Cerovšek s.p., Pa-
pirniška ulica 24, Krško. 
Tel: 041 683 380, aspo.biro@
amis.net

V Libelju pri Leskovcu pro-
dam parcelo z gradbenim do-
voljenjem za enostaven objekt. 
Tel.: 041 357 009

Kupim manjše stanovanje 
v Sevnici, Krškem, v nižjem 
nadstropju. Resen kupec. 
Tel.: 041 621 285

Prodam starejšo hišo v Bre-
žicah, EI: G. Tel.: 041 633 981

Kupim dvobrazdni obračalni 
plug in mulčar šir. od 160 cm 
dalje. Tel.: 051 870 909

Prodam samohodno škropil-
nico Solo. Tel.: 031 735 254

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

Prodam 2 toni ječmena in 
hektar koruze na rasti, primer-
ne za silažo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 74 157

Prodam lansko koruzo v stor-
žih, cena 0,10 €/kg. 
Tel.: 041 393 037

V okolici Bučke prodam 1,40 
ha koruze za silažo. 
Tel.: 031 304 436

Prodam koruzo, naravno 
sušeno (0,20 €) in ječmen 
(0,22 €). Tel.: 040 262 867

Prodam koruzo na rasti (Arš-
ko polje), 80 arov. 
Tel.: 031 312 651

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno, in ječmen. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 561 130

Prodam bukova, hrastova ter 
mešana kalana drva (možna 
dostava), balirko za kockaste 
bale, cepilec drv (20 t), trak-
torski štihač. Tel.: 031 594 663

Prodam dvosobno stanovanje, 
Sevnica, EI narejena. 
Tel.: 041 722 695

Garsonjero, 30 m2, kompletno 
obnovljeno, oddam v daljši na-
jem, Krško. Tel.: 031 315 908

Oddam opremljeno in takoj 
vseljivo enosobno stanovan-
je v Brežicah ter razna drva 
za kurjavo že od 40 € naprej. 
Možna menjava za betonske 
stebre. Tel.: 031 232 945

Oddam 2-sobno stanovanje v 
Brežicah, od 1. septembra dal-
je. Tel.: 031 542 579 ali 07 49 
62 476

V Brežicah, na Cesti prvih 
borcev, v pritličju, najame-
mo poslovne prostore v veli-
kosti do 20 m2 za pisarniško 
dejavnost. Ponudbe na tel.: 
07 49 05 783 ali e-naslov: 
uprava@posavje.info

Najamem garažo v Brežicah 
(blizu Gregorčičeve, Zupanči-
čeve ali Gubčeve ulice). 
Tel.: 051 616 199

Oddam hiško, Mandre, Pag, 
prosto avgust, september, 
plaža 50 m, do 7 oseb, kli-
ma, velika terasa, žar, privez 
za čoln. Tel.: 041 339 199

mali oglasi

- 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

obzornikova oglasna mreža

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

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

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

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s.p.

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Aljoši Deželaku, Pot na Zajčjo 

Goro15, 8290 Sevnica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-
ko soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. MAJ - Ne bom te prosila
 2. (1.) Ans. VIHAR - Ljubiti muzikanta
 3. (3.) Ans. HINKO KRČEK s prijatelji - Ti domača hiša
 4. (2.) Ans. VESELI MUZIKANTI - Kdor živi kot mi
 5. (4.) Ans. ROSA - Babica naša slavi
 6. (9.) FANTJE IZPOD LISCE - A ti je vroče
 7. (10.) Ans. ŽARGON - Le veter ve za tvoje sanje
 8. (9.) BISERI - Selfi s tabo
 9. (/.) Ans. JAVOR - Tebe sva čakala
 10. (-.) Ans. TOPLAR - Funštrc 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Pogum - Če boš jokala

 
Kupon št. 273

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, 29. avgust, ob 17. uri

VAŠA OKOLICA -
VAŠE OGLEDALO

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

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

 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

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

Ponudba je 
na naši spletni strani.

Postavitev- Posavski obzornik 20.10.2014

Logotip… Oridom nepremičnine – lahko večji bolj poudarjen

www.oridom.si

Posredovanje in svetovanje pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si, 

gsm: 031/256-560  - večje številke

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

www. oridom.si

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL
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Prodam 2 telici simentalki, 
težki po 200 kg, prašiče (30 kg, 
50 kg, 110 kg) in hrastove des-
ke (3 cm). Tel.: 051 872 179

Prodam pujske, 30 kg, in ko-
ruzo na rasti. Tel.: 031 590 523

Prodamo pujske, težke do 35 
kg, in ječmen letošnje žetve v 
refuzi. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam odojke, zaklane ali 
žive, primerne za pogostitev 
ob trgatvi, ki se bliža (okolica 
Brežic). Tel.: 041 560 136

Prodam zajkle za rejo ali 
meso, tritikal, ječmen, koruzo, 
belo in rdeče vino. 
Tel.: 031 304 172

Prodam ali menjam za valilni-
co domače jarkice in peteline. 
Tel.: 041 915 707

Prodam psičke, stare 2 me-
seca, oče šarplaninec, mama 
bernski planšar, in cviček. Kli-
čite od ponedeljka dalje. 
Tel.: 041 216 978

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam regale in mizico za 
dnevno sobo, črne barve, z 
dvojno stekleno vitrino, fotelj 
in dvosed. Dobro ohranjeno. 
Cena 150 €. Tel.: 031 763 450

Prodam grozdje za cviček, ž. 
črnino, m. frankinjo in l. riz-
ling. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 570 494

Prodam belo grozdje (l. riz-
ling) in rdeče mešano, cca. 500 
+ 500 kg. Bizeljski okoliš. 
Tel.: 051 480 824

Prodam grozdje, mešano, cca. 
650 kg (okolica Gadove peči). 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 226 751

Ugodno prodam 4 inox cis-
terne (od 100 l do 400 l), 2 
hrastova soda (300 l, 500 l) in 
hrastovo kad (600 l). 
Tel.: 07 49 20 924

Prodam domač česen, cena 5 
€/kg, možnost brezplačne do-
stave ob večjem naročilu. 
Tel.: 031 285 750

ŽIVALI

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

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

Prodam dve kravi sivorjave 
pasme iz AP kontrole. Stari 3 
in 6 let, breji 7 in 8 mesecev; 
obe pašni. Tel.: 041 838 962

Prodam kravo simentalko, 
brejo v 9 mesecu, staro 4 leta. 
Tel.: 07 49 63 417

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece, okolica Bres-
tanice. Tel.: 041 836 515

Prodam kravi simentalki, breji 
7 in 8 mesecev, ter telico, bre-
jo 4 mesece. Tel.: 041 680 695

Prodam 6 odojkov in dva 
mlajša bikca. Tel.: 041 784 230

Prodam oves, ječmen in pše-
nico. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 63 058

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

Prodam cca. 20 m mešanih su-
hih drv po ceni 45 €, pod Lisco 
- Okroglice. Tel.: 041 751 911

Prodam suha bukova metrska 
drva. Tel.: 07 81 89 265

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Kupim grozdje, mešano belo, 
in prodam seno ter otavo v 
kockah. Tel.: 031 895 748

Prodam 300 litrov cvička, 
okolica Velike Doline. 
Tel.: 070 874 165

Prodam dobro vino, cviček, 
pridelan na Malkovcu. Cena 
po dogovoru. Tel: 041 463 254

Prodam vino cviček in 2 hras-
tova soda (800 l), menjam ali 
kupim cisterno inox. 
Tel.: 040 319 448

Prodam inox cisterno za vino, 
850 l, zgoraj zaprta. 
Tel.: 041 828 186

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

Prodam krompir kenebek 
(beli) in koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 825 153 

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

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

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

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!

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

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: Maruša Mavsar

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Smilja Radi, Rok Retelj 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Luka Šebek, 
Simon Uršič, Ljubo Motore, Kristina 
Klemenčič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Maruša Mavsar, 
Bojana Kunej, Smilja Radi

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

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.000 izvodov

 

Naslednja številka (18/2015) bo izšla v 
četrtek, 3. septembra 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 27. avgust.

Ali kdo podari dvo- ali trosed 
z ležiščem ali kavč (ležišče po 
dolžini)? Tel.: 031 701 788

Prodam zamrzovalno omaro 
Candy, 175 l, leto nabave 2014, 
No Frost, in nov komplet krogl 
za biljard. Tel.: 041 773 484

Prodam otroški voziček z lu-
pinico, tricikel, traktorček, 
kolo poganjalček in fantovsko 
šolsko torbo (Brežice). 
Tel.: 041 726 094

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

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

Izdelava vseh vrst fasad; 
napušči, suhomontažni sis-
temi, pleskarska dela. 
Tel.: 041 802 054, Žibert Ro-
bert s.p., Podulce 41, Raka

Prodam 100-litrski kotel za 
kuhanje žganja. Kotel je kot 
nov. Tel.: 041 472 390 

Iščem par ali družino za po-
moč v gospodinjstvu na manj-
šem posestvu. 
Tel.: 031 382 092

Odkup starega železa, radia-
torjev, peči, izrabljenih kme-
tijskih in gradbenih strojev.
Plačamo – odpeljemo! Janko 
Zakovšek s.p., Vranje 22a, 
Sevnica. Tel.: 051 621 223

STIKI
Ženitna posredovalnica Zau-
panje ima številne zanimi-
ve raznovrstne ponudbe, raz-
ličnih starosti, po vsej državi. 
Tel.: 031 836 378, www.zau.si 

45-letni, delaven podjetnik z 
dobrimi nameni išče zvesto 
punco s temeljnimi vredno-
tami. Tel.: 031 505 495, www.
zau.si 

57-letni moški bi rad spoznal 
ženko močnejše postave (140 
kg) za resno zvezo. 
Tel.: 051 803 241

37-letni fant išče dekle iz Po-
savja za resno zvezo. 
Tel.: 070 400 756

Iščem vdovo ali ločenko (40–
55 let) za skupno življenje. 
Tel.: 031 542 579 ali 07 49 62 
476

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

15. septembra potekala 
prodaja belih kilogramskih 
piščancev ter rjavih jarkic, 

23. septembra pa belih 
težkih kokoši. Vsak četrtek 
lahko kupite enodnevne 

bele piščance s predhodnim 
naročilom na 
07 49 73 190 

ali 031 676 724.

ELEKTRO TRGOVINA

NOVO V BREŽICAH

PRI VODOVODNEM STOLPU

051 240 100
BIBO TRGOVINA D.O.O. Ulica stare pravde 32, 8250 Brežice 

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 
v ponedeljek, 31. 8., in v torek, 
1. 9., mlade rjave in grahaste 

jarkice pa si lahko priskrbite vsak 
delavnik med 18. in 19. uro.

Spoštovane 
stranke! 

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

rjave in grahaste jarkice, 
tik pred nesnostjo, 

ter enoletne kokoši vsak 
delavnik od 17. ure dalje,

bele kilogramske piščance 
pa 1. septembra.

Tel.: 041 716 154

Bohoričeva ulica 10 | 8270 Krško
T.: 07/490 21 10 | www.avtoline.si

-  Prodaja in servis vozil -  Avtoličarstvo
-  Tehnični pregledi -  Avtooptika
- Registracija vozil -  Vulkanizerstvo
-  Zavarovanje vozil - Ročna pralnica
-  Avtovleka -  Avtošola
-  Avtokleparstvo 

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki
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Vera Koljančič, rojena Pla-
ninc, je v kostanjeviškem gle-
dališču debitirala že desetletje 
prej, ko je pri svojih 16 letih v 
predstavi Celjski grofi igrala 
Veroniko Deseniško. Spominja 
se, kakšen »rešpekt« je takrat 
imela do svojega nekdanjega 
učitelja, tedanjega režiserja 
in soigralca v vlogi Gombača, 
Lada Smrekarja. Ko so Celj-
ske grofe ponovno igrali čez 
dve leti, je bila že mnogo bolj 
sproščena. Kasneje je v pred-
stavi Svet brez sovraštva igrala 
Marijo, veliko recitirala na ra-
znih proslavah, po nekajletni 
odsotnosti iz domačega kra-
ja pa ji je Smrekar dodelil vlo-
gi Miklove Zale v znani zgod-
bi o koroški ljudski junakinji 
iz časov turških vpadov Jakoba 
Sketa, ki jo je za oder priredil 
Fran Žižek. »Vaje so bile muko-
trpne, sprva govorne in čital-
ne v šolski zbornici, nato igral-
ske na odru zadružnega doma. 
Pogosto so se zavlekle dolgo v 
noč, tudi do enih zjutraj, zjutraj 
pa je bilo treba v službo. Včasih 
bi zaspala kar na betonu, če bi 
lahko,« se spominja Koljanči-
čeva, v tistem času že poroče-
na in z majhnim otrokom, zato 
je bilo zanjo vse skupaj še toli-
ko bolj naporno. »Ne vem, če bi 

Vera Koljančič, rojena Planinc

Nepozabna kostanjeviška Miklova Zala
KOSTANJEVICA NA KRKI - V zlatih letih kostanjeviškega amaterskega gledališča pod vodstvom Lada Smrekarja je nedvomno največjo odmevnost doživela predsta-
va Miklova Zala iz sezone 1965/66, v kateri je naslovno vlogo odigrala takrat 26-letna Vera Koljančič in se za vedno vpisala v srca številnih Kostanjevičanov.

danes kdo žrtvoval toliko svo-
jega časa za priprave na pred-
stavo,« zmaje z glavo.

Režiser Smrekar je s premiero 
predstave, v kateri je sodelo-
valo kar 87 igralcev in tehnič-
nega osebja, kar dolgo odla-
šal, vaje so potekale celih osem 
mesecev. Pred prvo predstavo 
Miklove Zale je v mestu vladala 
prava evforija, številni niso do-
bili vstopnic, saj jih je režiser 
nekaj razdelil igralcem za dru-
žinske člane, tako da so neka-
teri hoteli kar razbiti vrata in 
vdreti v dvorano, zato so mo-

rali razgreteže pred vrati dvo-
rane miriti miličniki. Ljudje so 
predstavo spremljali izjemno 
čustveno in so, kot je zapisal 
novinar takratnega tednika 
Tovariš, ob prizoru, ko Tur-
ki odpeljejo Zalo v ujetništvo, 
jokali kot dež. »Tudi zame je 
bilo težko, saj sem njihovo jo-
kanje slišala na oder,« ob tem 
doda Koljančičeva. Predstavo 
so v sezoni 1965/66 odigra-
li kar 32-krat, od tega deset-
kratkrat doma, gostovali pa so 
v Borovljah, Trstu, Gorici, v Hr-
vaškem dramskem gledališču 
v Zagrebu in v Ljubljani, kjer so 

bile vstopnice za predstavo kar 
dvakrat razprodane. »V tistem 
letu nisem bila praktično no-
beno nedeljo doma, otroka pa 
mi je pazila mama,« pravi ko-
stanjeviška igralska junakinja, 
a v isti sapi dodaja, da so bili 
povsod lepo sprejeti, še pose-

bej se spominja, kako so jih za-
grebški rojaki povabili na ve-
čerjo v Slovenski dom. 

Po Miklovi Zali je svojo igral-
sko kariero zaključila in v 
predstavi Divji lovec nekaj let 
kasneje ni več sodelovala, pa 
tudi sicer je kostanjeviško gle-
dališče potem zamrlo. »Ko je 
Smrekar odnehal, enostavno 
ni bilo več človeka, ki bi to gnal 
naprej,« pove z obžalovanjem. 
»Takrat je bilo v Kostanjevici 
zelo živahno, skoraj vsak ko-
nec tedna je bila kakšna pred-
stava, danes pa je, kar se tega 

tiče, pravo mrtvilo. Pa tudi za-
družni dom so po nepotreb-
nem podrli, lahko bi ga obno-
vili in bi še danes stal,« je kar 
malce nejevoljna nad današ-
njim stanjem. »Imam pa lepe 
spomine na tiste čase. Prej ne 
toliko, zdaj pa se večkrat spo-
mnim nanje, to je bila zanimi-
va življenjska izkušnja,« pravi 
gospa Vera, ki danes živi mirno 
življenje upokojenke v eni od 
hiš v samem središču mesta na 
otoku. Za nekatere je za vedno 
ostala Miklova Zala, celo pošto 
je dobivala tako naslovljeno in 
je vedno prišla na pravi naslov.

Talent za igro in nastopanje 
je, kot pravi, podedovala po 
mami, ki je bila izjemna pev-
ka, a žal ni bilo denarja za to-
vrstno šolanje. Sama je že po 
vlogi Veronike Deseniške do-
bila vabilo Celjskega gledali-
šča, da bi se šla šolat za igralko, 
vendar igralstva ni prepoznala 
kot svojega poslanstva in po-
klica ter si je pokojnino pri-
služila kot šivilja. »Igralstvo je 
zelo naporno, ne čudim se, da 
mnogi v njem zapadejo v pija-
čo, saj so nam jo povsod ponu-
jali,« pove bolj za šalo kot za-
res. »Igralski gen« v družini 
je najbolj prišel do izraza pri 

sinu njenega bratranca Sta-
niju Tomazinu, ki je poklicni 
igralec, nekaj pa se ga je prije-
lo tudi njenega sina Željka, ki 
že vrsto let piše tekste in na-
stopa v predstavah kostanje-
viškega Prforcenhausa. »Če ne 
bi bilo še tega, ne bi bilo v Ko-
stanjevici čisto ničesar,« pra-
vi nepozabna kostanjeviška 
Miklova Zala izpred pol stole-
tja, ki jo je na kar nekaj risbah 
upodobil tudi zvesti spremlje-
valec kostanjeviških gledališč-
nikov, znani umetnik Vladimir 
Lamut - ravno zdaj so na ogled 
v po njem imenovanem likov-
nem salonu, praktično naspro-
ti njenemu domu. 

 Peter Pavlovič

Vera Planinc Koljančič kot Miklova Zala … (fotoarhiv družine Kukec)

… in po 50 letih


