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SPET V ŠOLO – V torek je v prvega izmed 191 šolskih dni v šolskem letu 2015/16 vstopilo tudi nekaj 
manj kot 6300 posavskih osnovnošolcev, med njimi 768 prvošolčkov, ter okoli 1500 dijakov. Za 
nekatere težko pričakovan, za druge prezgoden prvi šolski dan je bil tako v večjih mestnih kot v 
manjših podeželskih šolah posebej slovesen. Tako je bilo med drugim tudi v podružnici leskovške šole 
v Velikem Podlogu (na fotografiji drugošolci z učiteljico in vodjo šole Mijo Cerle), kjer je 55 šolarjev, 
med njimi za zadnja leta rekordnih 19 prvošolcev, zjutraj obiskal župan ter jim zaželel tako varno pot 
v šolo kot uspešno učenje. Tako podloškim kot vsem ostalim šolarjem, še posebej pa tistim, ki bodo 
zaradi obnove obstoječe ali gradnje nove šolske stavbe znanje nabirali v nadomestnih prostorih, 
oboje želimo tudi v našem uredništvu.  Foto: Peter Pavlovič

Kjer vlada tišina ...

Če bi danes izgubili sluh – kakšen bi bil vaš svet? 
Kako bi doživljali Posavje v tišini? Vsaj okoli 500 
gluhih in naglušnih naše regije se vsakodnevno 
sooča s težavami v komunikaciji s slišečimi ter 
pomanjkanjem primerne infrastrukture za njihov 
normalnejši vsakdanjik. 
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Nakup oken in vrat  
na 36 obrokov! 

SAMO ZA VAS! 

Plavalci si želijo pokrit 
bazen v Krškem
V 60-letni zgodovini Plavalnega kluba Celulozar 
Krško so plavalci različnih generacij osvojili 
več kot 1300 kolajn in najvišjih uvrstitev na 
najpomembnejših tekmovanjih. Nekdaj je Krško 
živelo z bazenom, saj domala ni bilo družine, 
ki ne bi bila tako ali drugače povezana s tem 
športom, danes pa je klub z mestom bolj kot ne 
povezan zgolj z imenom. 
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Miran Prnaver, 
nagrajenec Občine Radeče:

Več kot daš, 
več prejmeš
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Najcenejši je zdrav upokojenec!

Preko športa združujejo krajane

Gasilca ne naredi uniforma

Z mladimi do članskih uspehov

Se nam obeta val beguncev?

Marija Veble, 90-letnica

Človeško telo 
je ustvarjeno 
za gibanje
 str. 24

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

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.
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povedali so - o učenju tujega jezika v šolah

Marijana Kralj, Sevnica: Moja vnukinja se 
je že v vrtcu učila angleščino in menim, da je 
prav, da z učenjem nadaljuje, saj ji bo zagoto-
vo koristilo. Absolutno sem za to, da se otro-
ci že zgodaj začnejo učiti tuj jezik, vendar se 
hkrati ne sme zanemarjati maternega jezika. 
Bojim se trenutka, ko bi lahko prišlo do razlik 

med otroki, saj bi eni imeli možnost učenja tujega jezika, dru-
gi pa ne. Sem za enakost vseh, razlike me bolijo.

Mitja Valentinc, Krško: Podpiram uvajanje 
tujega jezika v prvi razred. Glede na tranzici-
jo prebivalcev znotraj Evrope in širše je in bo 
zelo pomembno poznavanje tujih jezikov. Me-
nim, da bi se tuj jezik v prvem razredu moral 
poučevati po načelu 'jezikovne kopeli', kjer 
otroci jezik spoznavajo s pomočjo poimeno-

vanja predmetov, števil, barv, poslušanja pravljic itd. Kasneje 
pa se tuj jezik prične učiti sistematično skozi slovnico.

Dr. Stanka Preskar, Globoko: Študije kažejo, 
da pri otrocih, ki se zgodaj začnejo učiti tuje 
jezike, obstaja večja verjetnost, da se jih na-
učijo pravilno. Menim, da je pri učenju tuje-
ga jezika najpravilnejša srednja pot - najprej 
prostovoljno, nato pa, če država naredi neko 
strategijo, je tuj jezik od določenega razreda 

dalje obvezen za vse. Dejstvo je, da bodo morali naši otroci po-
slovati po svetu in znati vsaj dva tuja jezika.

POSAVJE - Čeprav se šolsko leto 2015/16 šele pričenja, ne bo od-
več podatek o pouka prostih dnevih: jesenske počitnice od 26. do 
30. oktobra (ponedeljek - petek), 25. december (petek) - božič, 
novoletne počitnice od 28. do 31. decembra (ponedeljek - četr-
tek), 1. januar (petek) - novo leto, 8. februar (ponedeljek) - slo-
venski kulturni praznik, zimske počitnice od 22. do 26. februar-
ja (ponedeljek - petek), 28. marec - velikonočni ponedeljek, 27. 
april (sreda) - dan upora proti okupatorju, 28. in 29. april (četr-
tek, petek) - prvomajske počitnice, 2. maj (ponedeljek) - praznik 
dela; 15. junij (sreda) - razdelitev spričeval za učence 9. razre-
da, 24. junij (petek) - zaključek pouka za ostale razrede. Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport je med šolskim letom 
za osnovnošolce in dijake predvidelo tudi dve proslavi, in sicer 
v četrtek, 24. decembra, proslavo pred dnevom samostojnosti in 
enotnosti ter v petek, 5. februarja, proslavo pred slovenskim kul-
turnim praznikom.  B. M.

Kdaj so pouka prosti dnevi?

POSAVJE - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, skupaj s šesti-
mi sindikalnimi centralami, je 1. septembra začela akcijo zbira-
nja 5.000 podpisov za spremembo definicije minimalne plače, s 
katero želijo doseči, da bodo iz minimalne plače izvzeti dodatki 
za nočno, nedeljsko in praznično delo. Po sedanji definiciji na-
mreč vsi, ki prejemajo minimalno plačo, prejemajo enak znesek, 
in sicer 604 € neto, kar po njihovem mnenju ni pravično. Podpi-
se bodo zbirali do jutri, 4. septembra, na stojnicah pred uprav-
nimi enotami tudi v Krškem, Sevnici in Brežicah. P. P.

Sindikalno zbiranje podpisov 
KOSTANJEVICA NA KRKI - Ljudska iniciativa Kostanjevica na Krki 
jutri, 4. septembra, ob 19. uri vabi na predstavitveni dogodek v 
Lamutov likovni salon. »Zavedamo se, da so skupnost, povezova-
nje in dolgoročna vizija ter njeno uresničevanje nujni in ključne-
ga pomena za obstoj in razvoj naše mlade občine. Predstaviti že-
limo tudi konkretno pobudo, obenem pa bo ta predstavitev tudi 
začetek zbiranja podpisov, potrebnih za njeno uresničitev,« so za-
pisali v vabilu na javno predstavitev svojih predlogov. P. P.

Ljudska iniciativa se predstavi

KOSTANJEVICA NA KRKI - Šesterica svetnikov in svetnic občin-
skega sveta Kostanjevica na Krki (Andrej Kerin, Lovro Metelko, 
Anton Zagorc, Jožica Lešnjak, Mateja Jurečič in Andrej Rajar) 
je na podlagi 15. člena poslovnika občinskega sveta in medseboj-
nega dogovora ustanovila svetniško skupino, ki predstavlja veči-
no v desetčlanskem kostanjeviškem OS. Kot pravijo v svetniški 
skupini o razlogih za ustanovitev, si že ves čas po volitvah neu-
spešno prizadevajo, »da bi bilo sodelovanje z županom na vseh 
področjih delovanja v korist občank in občanov, predvsem pa ko-
rektno«. Žal jim je, da je župan zaradi zapleta s telefonijo sprožil 
upravni spor zoper svetnike, zaradi česar je po njihovem mne-
nju delo občinskega sveta oteženo, razprava pa nemogoča. »Pri-
marni cilj je, da sooblikujemo dnevne rede sej občinskega sveta 
in odborov. Skupina svetnikov je imela prav pri umeščanju točk 
dnevnega reda na seje velike težave, prav tako tudi posamezni 
člani skupine, ki delujejo v odborih in komisijah. Ves čas župan 
namreč onemogoča uvrstitev in obravnavo pereče problematike 
občine na seje občinskega sveta, odborov ali komisij. Čemu biti 
svetnik v taki občini, kjer nas peljejo v upravne spore ali nas pri-
kažejo kot neuke, neizobražene in morebiti celo nepotrebne?« 
menijo v skupini. Kot še dodajajo, od svojih volilcev vsakodnev-
no dobivajo veliko predlogov in pripomb na delovanje občine. 
»Sama ustanovitev svetniške skupine ni nič posebnega. Po no-
vem poslovniku je to urejeno zgolj s 15. členom, in sicer ni več 
predvidenega vodje in predpisanega števila članov svetniške 
skupine. Člani pa imajo zgolj in samo pravice, ki jim gredo kot 
posameznemu članu sveta,« je ustanovitev komentiral župan 
Ladko Petretič.  P. P.

Svetniki ustanovili skupino

S poročilom o pripravljenosti 
Slovenije na po trenutnih po-
datkih povečane begunske to-
kove, ki ga je pripravilo notra-
nje ministrstvo, se je prejšnji 
teden seznanila vlada RS in 
ugotovila, da trenutno Sloveni-
ja sicer ni podvržena množič-
nim prihodom migrantov, ker 
pa se stanje oziroma migracij-
ski tokovi lahko spremenijo, 
so že maja začeli z intenzivni-
mi pripravami na morebiten 
prihod večjega števila migran-
tov. Rezultat tega je kontingen-
tni načrt, ki ga je Vlada sprejela 
julija in se navezuje na t. i. spre-
jem beguncev po kvotah. Kot 
piše v načrtu, iz prakse držav 
članic EU izhaja, da se najprej 
uporabijo zmogljivosti nasta-
nitvenih kapacitet pristojnih 
migracijskih organov, sledi 
uporaba zmogljivosti drugih 
organov državne uprave, kot 
skrajni ukrep pa se uporabi 
zunanje zmogljivosti (zasebna 
nastanitev, hoteli, nastanitve-
ne kapacitete civilne zaščite). 
Slovenija naj bi za nastanitev 
morebitnega povečanega števi-
la beguncev poleg namenskih 
zmogljivosti v Ljubljani in Ma-
riboru uporabila tudi Center 
za tujce v Postojni, počitniški 
dom Debeli rtič, omenjajo pa 
se tudi objekti uprave za zašči-
to in reševanje na obrobju Lo-
gatca. Kapacitete se bodo glede 
na potrebe še širile. Verjetnost 
neposrednega prihoda večje-
ga števila prosilcev za medna-
rodno zaščito v Republiko Slo-
venijo ni izključena, saj število 
beguncev v EU že od leta 2006 
narašča. »V Sloveniji je mogoč 
postopen prihod večjega šte-
vila prosilcev preko meje z Re-
publiko Hrvaško, ki potujejo po 
kopenskih poteh preko držav 
s področja Balkana, še pose-
bej v primeru, da bo absorpcij-
ska sposobnost najbolj izposta-
vljenih držav, predvsem Italije, 
Grčije, Bolgarije, Madžarske in 
Romunije, izčrpana. Takrat bo 
Republika Slovenija bolj obre-
menjena s t. i. pritiskom sekun-
darnih migracij znotraj EU, ki 

Občinsko praznovanje v Radečah 
RADEČE - V prvih septembrskih dneh leta 1945 so se zače-
li prvi izgnanci vračati na svoje domove in v spomin na ta čas 
njihovega prihoda je občina Radeče izbrala 8. september za 
svoj praznik. Letošnji osrednji dogodek se bo odvijal prav na 
omenjeni dan, in sicer ob 19. uri v Domu kulture, kjer bo pote-
kala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Radeče. Na seji 
bodo podelili tudi priznanja, in sicer dva zlatnika ter tri sre-
brnike, medtem ko priznanje za častnega občana ne bo pode-
ljeno, saj ni bilo nobenega predloga. Zlatnik Občine Radeče 
bo prejelo Prosvetno društvo Vrhovo ob 60-letnici delovanja 
ter Jožef Petauer za dolgoletno aktivno delovanje in dosežke 
na raznih področjih lokalnega udestvovanja. Srebrnik Občine 
Radeče bodo prejeli: Velja Hudoklin za vsestransko uspešno 
delovanje na raznih področjih lokalnega življenja, Miran Pr-
naver za aktivno 20-letno delovanje na različnih področjih lo-
kalne skupnosti in za izrazit čut za sočloveka ter Jože Blas za 
aktivnosti na različnih področjih lokalnega življenja. Ob pra-
zniku občine Radeče so bo zvrstilo kar nekaj prireditev (napo-
vednik najdete na str. 8) in med njimi bo tudi današnja uradna 
otvoritev radeške tržnice ter sobotna otvoritev obnovljenega 
športnega igrišča na Jagnjenici. Prihodnji čertek pa bodo na-
menu predali v letošnjem letu postavljeno Formo vivo na bre-
žini Save v neposredni bližini Savusa.  S. R.

BREŽICE - Urad Republike Slovenije za mladino v sodelovanju 
z Mladinskim svetom Slovenije, Mladinsko mrežo MaMa in Za-
vodom Movit ter ZPTM Brežice kot regijskim koordinatorjem v 
sredo, 9. septembra, od 10.00 dalje organizira regijski dogodek 
mladinskega sektorja spodnjeposavske regije z naslovom Rasti-
mo skupaj. Dogodek, ki bo potekal v sejni sobi MC Brežice, je na-
menjen vsem, ki delajo z mladimi in za mlade, da jasno in glasno 
spregovorijo o vsem, kar se dogaja v njihovem lokalnem okolju, 
aktivnostih in premislekih, ki jih navdušujejo, in težavah, s kate-
rimi se soočajo. Osrednja tematika regijskega dogodka bo brez-
poselnosti mladih (in manj mladih), ki je v posavski regiji visoka. 
Pridružili se bodo tudi politični odločevalci, med njimi ministri-
ca za znanost, izobraževanje in šport dr. Maja Makovec Brenčič, 
prav tako na dogodku pričakujejo 30 udeležencev tako mladih 
kot predstavnikov različnih mladinskih organizacij, predstavni-
ke vseh občin v regiji, predstavnike šol in fakultet iz lokalnega 
okolja ter povabljene goste. V sklopu dogodka bo potekala tudi 
predstavitev primerov dobrih praks iz lokalnega okolja. Spre-
mljevalna aktivnost skozi ves dan bo mladinska tržnica.   R. R.

Se nam obeta val beguncev?
POSAVJE - Reka beguncev, ki se z Bližnjega vzhoda, zlasti Sirije, preko Turčije in Balkana vali proti zahodni 
Evropi, bi se lahko po nekaterih napovedih, zlasti v primeru, če bo Madžarska zanje povsem zaprla mejo, 
preusmerila proti Sloveniji. Ena od najbolj verjetnih vstopnih točk prihoda oz. prehoda migrantov skozi 
Slovenijo se omenja tudi Posavje oz. tukajšnji mejni prehodi.

bo nenadzorovan,« piše v načr-
tu, razvoj dogodkov pa je odvi-
sen predvsem od že omenjene 
namere Madžarske, da zapre 
mejo s Srbijo. 

ZAENKRAT NI POVEČANJA 
ILEGALNIH PREHODOV

Kot je na naše poizvedovanje 
odgovorila mag. Vesna Dro-
le, vodja Sektorja za odnose z 
javnostmi Policije, slovenska 
policija izvaja nadzor državne 
meje, ki je v delu tudi zunanja 
schengenska meja, na podlagi 
evropske in nacionalne zako-
nodaje, za izvajanje teh nalog 
pa je ustrezno usposobljena in 
opremljena v skladu s schen-
genskimi standardi. »Policija 
pri državljanih tretjih držav, ki 
zaprosijo za mednarodno za-
ščito, opravi osnovni razgovor 
in registracijo, nato pa jih pre-
da v nadaljnji postopek MNZ. 
Pri ostalih državljanih tretjih 
držav, ki nedovoljeno presto-
pijo državno mejo, se izvaja-
jo s predpisi določeni prekr-
škovni postopki in aktivnosti 
za vrnitev v državo tranzita ali 
izvora, vključno z nastanitvijo 
v Centru za tujce, če je to po-
trebno,« je pojasnila Droleto-
va. Policija sicer stalno spre-
mlja stanje ilegalnih migracij 
na zahodnem Balkanu. »Za-
enkrat še vedno ne beležimo 
povečanja nedovoljenih pre-
hodov meje z Republiko Hrva-
ško, ki bi bili posledica migra-
cijskih pritiskov na zahodnem 
Balkanu, po podatkih hrvaške 
policije tudi Hrvaška še ne. 
Obravnavali smo le nekaj ne-
zakonitih poskusov prevozov 
prosilcev za mednarodno za-
ščito iz madžarskih centrov 
preko Slovenije proti Italiji.« 
Tako bi tudi nedavno odmev-
no prijetje štirih ilegalnih pre-
stopnikov meje iz Sirije pri 
Čatežu ob Savi težko označi-
li kot znak pritiska beguncev 
na naše meje, čeprav so ga ne-
kateri mediji dokaj pompozno 
obravnavali na ta način. Po 
njenih zagotovilih ima polici-

ja že v skladu s schengenski-
mi standardi izdelane načrte 
aktivnosti v primerih poveča-
nega števila ilegalnih migracij 
na državni meji ali drugih izre-
dnih dogodkov, ki vplivajo na 
nadzor državne meje. Za pri-
mere, da bi šlo za prosilce za 
azil ali kategorije, ki jih ni mo-
goče vrniti niti v države tran-
zita niti matične države, pa bo 
policija sodelovala pri izvaja-
nju ukrepov iz kontingentne-
ga načrta.

BREŽICE IN KRŠKO: 
SPREMLJAMO RAZVOJ 
DOGODKOV

Ker je občina Brežice kot ob-
mejna občina z dvema veli-
kima mejnima prehodoma, 
cestnim na Obrežju in žele-
zniškim v Dobovi, lahko prva 
na udaru morebitnega begun-
skega vala, smo preverili, ali 
se v njenem vodstvu pripra-
vljajo na morebitne posledice 
trenutno sicer še zelo nedolo-
čljivih in težko napovedljivih 
dogodkov. Iz kabineta župana 
so nam sporočili, da je Občina 
Brežice v stiku s policijsko po-
stajo v Brežicah, ki je po navo-
dilu s strani države v pripra-
vljenosti glede morebitnega 
vala beguncev. »Policija je ob-
vestila občino, da je pripra-
vljenost glede možnosti vala 

beguncev v domeni države in 
da je policija v stalnem stiku 
s Centrom za socialno delo in 
Rdečim križem. Svetovalec za 
področje Civilne zaščite Obči-
ne Brežice bo spremljal razvoj 
dogodkov glede beguncev, v 
primeru potrebe po sodelova-
nju občine pa se bo ta ustre-
zno odzvala, seveda v sodelo-
vanju s pristojnimi organi,« so 
še zapisali v kratkem odgovo-
ru. Podobno so nam odgovorili 
iz sosednje Občine Krško, kjer 
poudarjajo, da bodo v primeru 
prihoda beguncev na območje 
občine ravnali skladno s kon-
tingentnim načrtom RS. »Obči-
ne smo bile pozvane, da sporo-
čimo, ali ima občina na svojem 
območju v lasti neizkoriščene 
ter ustrezno s sanitarijami in 
ogrevanjem opremljene nasta-
nitvene zmogljivosti, ki bi bile 
lahko uporabljene za nastani-
tev prosilcev mednarodne za-
ščite. Objekta, ki bi ustrezal 
trenutno zahtevanim pogo-
jem, na območju občine Krško 
žal nimamo,« sporočajo.

Kot že rečeno, pa se natanč-
nih napovedi razvoja dogod-
kov tudi poznavalci razmer 
precej otepajo, zato ne preo-
stane nič drugega kot počaka-
ti, kaj bodo prinesli naslednji 
dnevi in tedni.
� Peter�Pavlovič

Regijski dogodek Rastimo skupaj



Posavski obzornik - leto XIX, številka 18, četrtek, 3. 9. 2015 3UTRIP REGIJE

omogočijo vsaj kakšno zaposli-
tev. Letos sta pri njih v različnih 
programih zaposlena tudi mla-
di Matija iz Sobenje vasi in pet-
intridesetletna Vlatka iz Rav-
nega pri Raki. 

Matija, ki je kot otrok obiskoval 
center Suvak v Zagrebu (op.  a.: 
danes se starši večinoma odlo-
čajo, da otroke integrirajo v 
normalne šole, še pred nekaj 
leti pa so otroci večinoma obi-
skovali predvsem specializira-

ne zavode), je 
zaposlen na 
društvu od fe-
bruarja. Služ-
ba mu ogro-
mno pomeni 
in vidno vpli-
va na njegovo 
samopodobo, 

ga povleče iz trenutkov žalosti, 
jeze, osamljenosti: „Tako sem 
bistveno bolj samostojen. Po-
leg tega se tu družim, sem ko-
risten.“ Matija, ki svojo okolico 
bolj slabo pozna in tu nima ve-
liko sorodnikov, si čas najraje 
krajša s psičko Loti in mislijo, 
da bo zjutraj spet prišel v služ-
bo, bil v pomoč in prebral kaj 
zanimivega na spletu, posebej 
s področja tehnike in zemljepi-
sa, ki ga veselita. Elektronska 
komunikacija mu je, kot mno-
gim gluhim, spremenila življe-
nje na bolje, pojasni. 

„Ljudje se me vedno razvese-
lijo in povedo, da so pogreša-
li mojo družbo in pomoč,“ za-
upa nasmejana Vlatka, ki so jo 
v društvu zaposlili kot oseb-
no asistentko za starejše glu-
he. Opiše svoje delo: enkrat na 
teden obišče ostarele na nji-
hovem domu, se z njimi po-

govarja o no-
vostih, jim 
prebere časo-
pis ali poroči-
la, pomaga pri 
manjših go-
spodinjskih 
delih, prebira 
jim navodila 

za zdravila, izmeri pritisk, gre 
z njimi k zdravniku ali na spre-
hod. „Pojdiva na kavo, Vlatka,“ 
mi rečejo, „in jih odpeljem, da 
se malo podružimo. Naenkrat 
niso več tako osamljeni in ža-
lostni.“ Ko Vlatke ni, jo starej-
ši, ki nimajo pogosto možnosti 
prihajati na sedež društva, zelo 
pogrešajo. Vlatka  je zelo vzlju-
bila Posavje, kamor jo je pred 
več kot petnajstimi leti pripe-
ljala ljubezen. Pohvali tukajšnji 
svež zrak, naravo, ljubeče spre-
govori o svoji družini, ki jo se-

Društvo gluhih in naglušnih 
Posavja je že več kot 50 let eno 
aktivnejših posavskih društev. 
Kljub temu nas, bodimo odkri-
ti, večina „slišečih“ Posavcev le 
bežno pokuka v svet gluhote 
na kateri izmed njihovih pri-
reditev. Le redki so tisti, ki si 
ob tem, ko se z gluhimi in na-
glušnimi srečajo, poskušajo 
zares predstavljati njihovo ži-
vljenje. Življenje, ki je, navkljub 
prizadevanjem posameznikov 
in nekaterih organizacij, zara-
di pomanjkanja sodelovanja in 
necelovite obravnave sociali-
zacije, izobraževanja ter zapo-
slovanja gluhih, še vedno (pre)
pogosto napolnjeno z občut-
ki nemoči, strahovi obeh stra-
ni in precejšnjo osamljenostjo 
gluhih in naglušnih. Pred tretjo 
soboto v septembru, ki jo je že 
leta 1959 Svetovna organizaci-
ja gluhih razglasila za medna-
rodni dan gluhih, opozarjamo, 
da je v Posavju vsaj 473 gluhih 
in naglušnih, od tega najmanj 
17 otrok. 

NEVIDNA, A RESNA 
INVALIDNOST

Gluhost je po mnenju mnogih 
strokovnjakov ena težjih oblik 
invalidnosti in telesnih okvar. 
O tem mi, ki slišimo, preprosto 

nimamo ce-
lovite pred-
stave. Gluhi 
navzven, do 
začetka ko-
munikacije, z 
ničimer ne iz-
stopajo. Ka-
kor pogosto 

pojasnjujeta strokovni sodela-
vec nacionalne zveze društev 
gluhih in naglušnih Matjaž Ju-
hart in Vlasta Moškon, ki je 
pravzaprav glavni motor Dru-
štva gluhih in naglušnih Posav-
ja, gre za družbeno slabo pre-
poznano invalidnost. S tem, 
ko so njihove težave nevidne 
navzven, namreč pride do zelo 
okrnjenega pogleda na ovire, 
s katerimi se gluhi in naglušni 
vsakodnevno srečujejo. 

Posledica izostanka govor-
ne komunikacije, sprejema-
nja ter prepoznavanja zvokov, 
vpliva tudi na to, da v povpreč-
ju gluhi prejmejo iz okolja bi-
stveno manj informacij ali pa 
so te informacije nepopolne. 
Ravno jezik je sredstvo za iz-
ražanje osebnostne in družbe-
ne identitete. Nekatere gluhe je 
prikrajšanost z informacijami 
privedla do težav z razumeva-
njem abstraktnih pojmov, raz-
mišljajo predvsem konkretno, 
težje si interpretirajo komplek-
snejše pojave in čustva. Ker je 
njihov svet tako drugačen, se 
čutijo nerazumljene (op. a.: 
seveda pa je tudi ta pogled na 
odsotnost sluha nepopoln in je 
osebnostni razvoj, kar dokazu-
jejo mnogi družabni in uspešni 
gluhi in težko naglušni, v veliki 
meri odvisen od posameznika, 

časa, ko je izgubil sluh, njego-
vih ostalih prirojenih sposob-
nosti, vztrajnosti, volje po uče-
nju, poguma pri komunikaciji, 
razumevanja ter podpore oko-
lice ipd.). Mnogi gluhi kot lo-
gičen obrambni mehanizem 
razvijejo precejšnjo mero ne-
zaupanja do okolice, počuti-
jo se manjvredne, včasih celo 
ogrožene. Strahove lažje potis-
nejo na stran šele, ko so v oko-
lju sebi enakih, zato so društva, 
kakršno je DGN Posavja, tako 
velikega pomena. 

Gluhi uporabljajo slovenski 
znakovni jezik, ki temelji na 
uporabi rok, mimike, gibov te-
lesa, oči in ustnic ter je v veči-
ni enak mednarodnemu. A na-
sprotno od tega, kakor mnogi 
menimo, znakovni jezik ni 
enak naši zapisani besedi. Gre 
pravzaprav za različna jezika in 
nikakor ne za enostavno pre-
vajanje pojmov, zato so nujno 
potrebni tolmači. Odrasli glu-
hi imajo pravico do 30 plačanih 
ur tolmača v celem letu, dijaki 
in študentje pa 100 ur, za kar 
dobijo posebne vavčerje. Pri 
ostalem se morajo znajti sami. 
Uradnih tolmačev je v Sloveniji 
47, ljudi, ki potrebujejo njihovo 
pomoč, pa vsaj 1000.

GRADIJO MOST MED 
SLIŠEČIMI IN GLUHIMI

Eno izmed 13-ih medobčinskih 
slovenskih društev, Društvo 
gluhih in naglušnih Posavja, 
ki ima sedež v Krškem, pove-
zuje gluhe in naglušne iz občin 
Krško, Brežice, Sevnica in Ko-
stanjevica na Krki. Dejavnosti 
društva so že na papirju neiz-
črpne: primarno gre predvsem 
za svetovanje ter pomoč glu-
him v vsakodnevnih situacijah, 
velik poudarek dajejo podpo-
ri staršem, otrokom, odraslim 
pri soočanju z gluhostjo, skozi 
aktivnosti krepijo vključeva-
nje gluhih in naglušnih na raz-
lična področja kulture in omo-
gočajo ustvarjanje kulturnih 
dogodkov, organizirajo temat-
ska in uporabna izobraževa-
nja z najrazličnejšimi delav-
nicami v znakovnem jeziku (s 
področja prava, zdravstva, za-
varovalništva, gospodinjstva), 
ustvarjalne delavnice itn. Mo-
škonova, sekretarka društva, 
pojasni: „Aktivnosti so name-
njene predvsem temu, da pre-
prečimo socialno izključenost. 
Ponudimo jim možnosti, da se 
enakovredneje vključujejo v 
družabno življenje. Dobro so 
sprejeti tudi programi športa, 
saj je šport tisti, ki povezuje, in 
se z njim identificirajo tako glu-
hi kot slišeči.“ 

Po nekaj urah obiska v pro-
storih društva v Krškem pa je 
jasno, da omenjeno društvo 
nikakor ni le nek „uradni“ po-
vezovalni organ. Je kraj vsa-
kodnevnih pristnih srečevanj, 
prijateljskih objemov, stiskov, 

sproščenega smeha. Gluhi in 
naglušni so pred našim obi-
skom ravno končali z rednim 
sredinim srečanjem, na kate-
rem se pogovarjajo v znakov-
nem jeziku in izmenjujejo vtise 
preteklih dni. Prihajajo od bli-
zu in daleč. Tu so povsem spre-
jeti. Tu je njihov drugi dom. Te-
kom celega popoldneva so nato 
različne generacije prihajale in 
odhajale ter na sekretarko, ki 
znakovni jezik govori že 26 let, 
naslavljale kar najbolj življenj-
ska vprašanja. Moškonova po-
jasni: „Seveda, to je srčika na-
šega delovanja. Predstavljamo 
most med slišečo in gluho po-
pulacijo, most z zdravstvenimi 
domovi, občinami, zavodom za 
zaposlovanje, centri za social-
no delo, zaposlovalci ... Gluhi 
in naglušni pridejo po nasvet v 
društvo, preden gredo naprej 
po opravkih. Skupaj urejamo 
papirje, pomagamo jim voditi 
vse postopke ali jim zagotoviti 
ustrezno pomoč. Pri nas se sez-
nanjajo z vsemi novostmi, teh-
ničnimi pripomočki, obvestili, 
ki jim lajšajo življenje. Veliko-
krat namreč preprosto naletijo 
na visok zid, ko bi morala steči 
komunikacija s svetom, ki sli-
ši. Tako pa ne ostanejo sami.“ 

Pohvalno, da ima gluha in na-
glušna skupnost zares varen 
pristan, zavetje. A kaj, ko dru-
štvo iz leta v leto težje preživi, 
saj ni urejeno nikakršno sis-
temsko financiranje. Sredstva 
za delovanje dobesedno krpa-
jo skupaj preko Fundacije za 
financiranje invalidskih in hu-
manitarnih organizacij (FIHO) 
v Republiki Sloveniji, razpisov 
občin in redkih donacij. Ves čas 
morajo dokazovati upraviče-
nost svojega obstoja in brani-
ti programe, ki gluhim omogo-
čajo dostojno življenje.

„ŽELIM SI SAMOSTOJNOSTI“

Ker je tok delovanja naše druž-
be in predvsem šolskega siste-
ma izrazito verbalen in prila-
gojen slišečim, naglušnim pa 
so vsaj v delno pomoč na voljo 
različni tehnični pripomočki, 
gluhi žal ostajajo nizko izobra-
ženi in težje zaposljivi, čeprav 
veljajo za vestne in pridne de-
lavce. Okoli 60 odstotkov glu-
hih konča največ poklicno šolo, 
okoli 30 odstotkov jih zaklju-
či osnovnošolsko izobraževa-
nje, samo en odstotek pa ima 
višjo oziroma visoko izobraz-
bo. Prav vsaka zaposlitev glu-
hega je zato izredno pomemb-
na. V društvu si prizadevajo, da 

stavljajo tudi njeni trije slišeči 
otroci, prijateljih, sosedih, do-
mačih živali. „Ampak služba mi 
res veliko pomeni. Tudi jaz lah-
ko prispevam, svojim otrokom 
omogočam boljše življenje. 
In zraven še pomagam tistim 
gluhim, ki pomoči slišečih ne 
sprejmejo. Ki rabijo pomoč v 
znakovnem jeziku in topel po-
govor.“ Na društvu so se borili 
za možnost zaposlitve Vlatke. 
Tako kot Matija jim je tudi Vlat-
ka za to zelo hvaležna. „Sliše-
čim bi predlagala, da se nas ne 
bojite. Govorite razločno, krat-
ke stavke. In bolj počasi. Glu-
him in naglušnim pa predla-
gam, da pridejo na društvo, da 
se družimo,“ se še nasmehne. 

Na tem mestu velja pohvali-
ti, da se posavska podjetja pri 
zaposlovanju gluhih dobro iz-
kazujejo. Med aktivnimi iskal-
ci zaposlitve, ki se obrnejo tudi 
na DGN Posavja, je večinoma 
manj kot deset takih, ki služ-
be dolgo ne bi našli. Resda glu-
hi opravljajo večinoma fizična 
dela in zasedajo osnovna de-
lovna mesta v proizvodnjah, a 
vsako delo je dobrodošlo, tako 
zanje kot zaposlovalca in drža-
vo. To je eden izmed pozitivnih 
vidikov življenja v naši regiji, ki 
ga gluhi in naglušni tudi jasno 
poudarijo.

POSAVJE – ŠE VELIKO 
MOŽNOSTI ZA POMOČ

Konec koncev je Posavje za 
mnoge gluhe pravzaprav ome-
jeno le na ožje družinske kro-
ge, nekaj sodelavcev ter prosto-
voljne dejavnosti društev, ki jih 
velja podpreti. Vmes se njihovo 
življenje odvrti okoli obveznih 
opravkov v uradih, pri katerih 
potrebujejo pomoč tolmača 
(katerega je treba vnaprej na-
ročiti!), in obiskom le redkih 
tukajšnjih prireditev, ki omo-
gočajo, da jim gluhi in naglušni 
prisostvujejo. Predvsem v in-
frastrukturnem smislu je naša 
regija za vse ljudi, ki so prikraj-
šani sluha – in teh je vedno več 
– še vedno zelo neprijazna. Po-
mislite na povsem osnovno 
prilagoditev: koliko posavskih 
čakalnic ima posebne svetlob-
ne oznake ali vsaj ekrane z na-
pisi, na katerih bi ljudje jasno 
videli, kdaj so na vrsti? 

Ker niti teh osnovnih, tehnično 
povsem enostavnih prilagodi-
tev še ni, se zgodi, da gluhi v 
uradih in ambulantah presedi-
jo tudi nekaj ur, ker pač ne sli-
šijo klicanja! Ravno pred krat-
kim so si v DGN Posavja izborili 
pravico do predlaganja poseb-

Ob mednarodnem dnevu gluhih

Posavje, potisnjeno v tišino
POSAVJE – Kako bi bilo, ko bi vas naenkrat zajela tišina in bi namesto pogovora vaših bližnjih lahko opazo-
vali le premikanje njihovih ustnic in kretnje teles? Gluhi in naglušni, predvsem tisti, ki so to že od rojstva, 
naš svet doživljajo povsem drugače. Kako? In kakšno je Posavje, v njihovi tišini?

ne nalepke, s katerimi naj bi v 
zdravstvenih domovih ozna-
čili zdravniške kartone ljudi 
z okvarami sluha, da bo ose-
bje vedelo, da mora te ljudi v 
čakalnici poiskati. Pohvalno, a 
po drugi strani kar ironično za 
življenje v 21. stoletju, se vam 
ne zdi? 

Tehničnih pripomočkov za glu-
he je na trgu že veliko, še več 
pa je pripomočkov za naglu-
šne. Naglušnih smo se tokrat 
le dotaknili, čeprav bi si zaslu-
žili poseben prispevek. Od ti-
stih, ki so naglušni in težje na-
glušni že od rojstva, ali vedno 
večjega števila tistih, ki izgubi-
jo sluh zaradi bolezni in staro-
sti. Oni so tisti, ki jim tehnična 
podpora in razumevanje lokal-
ne skupnosti omogočata vklju-
čitev v družbeno življenje. Za-
enkrat so bile te možnosti v 
Posavju zelo omejene, zato so 
se naglušni na prireditve vozi-
li v Ljubljano, čeprav bi si že-
leli domačih vsebin in stikov z 
ljudmi. Uporabljajo slušne apa-
rate, ki pa jih menda narobe ra-
zumemo, saj niso neka „očala“. 
Slušni aparat je neuporaben v 
velikih prostorih in množicah, 
če v teh prostorih ni tehničnih 
prilagoditev. Povsem osnovni 
sta npr. t. im. indukcijska zanka 
(ki je tudi uzakonjena) in pre-
nosni FM-sistemi (ki jih upora-
bljajo tudi otroci v šolah). Gle-
de na pridobljene podatke je že 
nekaj prireditvenih prostorov, 
ki naj bi bili naglušnim prija-
zni: Kulturna dvorana Sevnica, 
Albert Felicijanova dvorana na 
Gradu Sevnica, cerkev sv. Niko-
laja v Sevnici, Kulturni dom Kr-
ško in cerkev na Vidmu, v obči-
ni Brežice pa v javnih objektih 
še nismo zasledili indukcijske 
zanke. Seveda je pomembno, 
da se zanka tudi vključi, saj je 
šele tako naglušnim omogoče-
no sprejemanje čistega zvoka 
mikrofona.

Za konec: samoumevno nam je, 
da slišimo zvoke v naravi, pri-
sluhnemo glasbi, da kot otroci 
zaslišimo materin glas, alarm, 
sledimo učiteljevem glasu, da 
nas prebudi zvonenje budilke 
ali dojenčkov jok sredi noči. Sa-
moumevno nam je tudi, da gre-
mo na najbolj intimen, gineko-
loški ali urološki pregled, brez 
tolmača in da lahko brez pomo-
či druge osebe uredimo obve-
znosti na banki, pošti, gremo 
na pot, na volitve, sodišče. Če 
se težko postavimo v njihovo 
kožo, pa se vsaj vprašajmo: kaj 
lahko še storimo zanje?

 Maruša Mavsar

Gluhi in „slišeči“ se pogosto izmikamo medsebojni komunikaciji. 
Gluhi se nam izognejo na podlagi neprijetnih izkušenj – ko na-
mreč spregovorijo, tako pravijo, se jih ustrašimo ali pa nam kaj 
hitro zmanjka potrpljenja za pogovor. Njihovi povsem normal-
no razviti govorni organi in povsem enake ali še boljše intelektu-
alne sposobnosti se žal pogosto skrijejo za na pol izgovorjenimi 
glasovi. Gluhi in naglušni pa so hkrati pozorni na drugi, še „gla-
snejši del“ naše komunikacije: neverbalno, telesno komunikaci-
jo. Z njo sporočamo veliko več, kot si mislimo. Iskrenost pri stiku 
in dotiku sta zato izrednega pomena. 

Utrinek iz gledališke predstave Drevo ima srce. Predstavo bo-
do�člani�društva�znova�odigrali�4.�septembra�na�pravljično–
pripovedovalskem�festivalu�v�Valvasorjevi�knjižnici,�s�kate-
ro�že�desetletja�gluhi�in�naglušni�posebej�dobro�sodelujejo.

Vlatka

Matija

Vlasta Moškon
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NASADIL SE JE NA PALICO - V Krškem se je 28. 8. popoldne 
pri delu lažje poškodoval 49-letni delavec, ki je med razlaga-
njem opažnih plošč padel v jarek globine 140 cm, pri čemer 
se je s telesom napičil na železno palico.  Policisti so ugotovili, 
da je pri delu uporabljal varnostno čelado, a so ocenili, da je 
imel neprimerno obutev in oblačila, zaradi česar so z dogod-
kom seznanili tudi inšpekcijske službe. Vbodno rano so delav-
cu oskrbeli v brežiški bolnišnici. 

»TIK PRED DOMOM« POVZROČIL NESREČO - 28. 8. se je na 
avtocesti v bližini Drnovega nekaj pred 21. uro zvečer zgodi-
la prometna nesreča, v kateri je eno od udeleženih vozil zago-
relo, a ga je mimoidočim voznikom uspelo pogasiti. Nesrečo 
je po ugotovitvah policistov, domnevno zaradi neprilagojene 
hitrosti, povzročil 37-letni voznik osebnega avtomobila iz Kr-
škega, saj je trčil v vozilo pred seboj, ki ga je vozil državljan 
BiH. Ta se je pri tem s sopotnico in 5-letnim otrokom lažje po-
škodoval. Krčanu so odredili  preizkus alkoholiziranosti, ki je 
pokazal 0,96 mg/l alkohola v izdihanem zraku (2 promila).

VOZNIKA SPREGLEDALA MOTORISTA IN KOLESARKO - 27. 
8. popoldan je v Brežicah 40-letni voznik osebnega avtomobi-
la, ki je speljeval s parkirišča ob vozišču, spregledal 44-letne-
ga motorista, ki je trčil v zadnji del njegovega vozila. Motorista 
so z lažjimi poškodbami odpeljali v bolnišnico. 29. 8. dopol-
dan naj bi 61-letnega voznika osebnega avtomobila med vo-
žnjo skozi Senovo zaslepilo sonce, zaradi česar je pri zavijanju 
preko vozišča spregledal 20-letno voznico kolesa z motorjem, 
ki je pravilno pripeljala nasproti. 20-letnica je padla in utrpela 
zlom, zato so jo prepeljali na zdravljenje v brežiško bolnišnico.

VLOMI SREDI BELEGA DNE - Na Kajuhovi ulici v Brežicah so 
policisti 27. 8. dopoldne opravili ogled poskusa vloma v sta-
novanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah je neznanec okoli 11. na 
silo skušal vstopil v stanovanjsko hišo, a ga je pregnal alarm. 
Odnesel ni nič, je pa naredil za okoli 1000 € škode. Na Bregu 
so 30. 8. policisti obravnavali vlom, ki se je prav tako zgodil v 
dopoldanskem času. Storilci so odnesli za približno 4000 € go-
tovine in zlatnine stanovalcev.  V nedeljskem jutru so poklicali 
policiste tudi na Mali Kamen, kjer so domači ob vrnitvi z zaba-
ve ugotovili, da so jim v času njihove odsotnosti vlomilci pre-
metali hišo in povzročili za okoli 5000 € škode.
 Zbrala: B. M.

Franc Gračner, Senovo: Situacija v državi ni 
obetavna, zato bi bilo prav, da pridejo begun-
ci k nam začasno. Še za naše ljudi ni delovnih 
mest, tujci pa ne poznajo naših navad in vpra-
šanje je, če bi se sploh prilagodili. Zdi se mi, da 
je naval migrantov načrtovan iz ozadja. Moti me, 
da se bogate države bližnjega vzhoda ne zavza-

mejo, da bi jih vzele in pomagale pri reševanju tega problema. 

Franci Žibert, Skopice: Do vala beguncev v Slo-
venijo bo verjetno slej ko prej prišlo. Že tako 
se bojimo drugačnosti, zdaj pa bo naenkrat pri-
šlo tolikšno število ljudi, zato je pred tem nekaj 
strahu. Mislim, da zaenkrat na to še nismo do-
bro pripravljeni. Skoraj prepričan sem, da bo 
kdo od njih tudi ostal tukaj. Če bo organizira-

na akcija za pomoč beguncem, bom pri tem gotovo sodeloval.

Sara Pezdirc, Sp. Stari Grad: Ne vem, kako bo 
država poskrbela za begunce, če pa še za lastne 
ljudi ne more, v zvezi z njimi pa tudi EU še nima 
rešitve. Ljudje se mi sicer smilijo, a kar naprej 
pomagamo drugim, po drugi strani pa se zadol-
žujemo. Verjetno bo prišlo tudi do povečanja ile-
galnih prehodov preko meje in kaznivih dejanj, 

čeprav beguncem predstavljamo le državo v tranzitu.

Vesna Perko, Šentjanž: Če bodo begunci pri-
speli v našo državo, je prav, da zanje tudi po-
skrbimo. Odgovornost, da se jim nudi pomoč, bi 
morala prevzeti država in humanitarne organi-
zacije ter vsakdo, ki bi lahko pomagal k njihove-
mu boljšemu počutju. Zavedati se moramo, da je 
človeško življenje le eno in se lahko vsakdo znaj-

de v takšni situaciji. Morda je Slovenija zanje le tranzitna država.

Val beguncev v Evropo naj bi se po napovedih kmalu (pre)
usmeril tudi v oz. skozi našo državo. Verjamete tem napo-
vedim in kaj menite o naši pripravljenosti nanje? Kdo bi 
moral zanje poskrbeti, ste jim pripravljeni tudi vi poma-
gati? Bo Slovenija zanje le tranzitna ali tudi ciljna država?

anketa

Pričakujete val beguncev?

V radeškem občinskem sve-
tu ste edini, ki ste svetnik že 
vseh šest mandatov. Čemu to 
pripisujete?
Na to vprašanje je težko odgo-
voriti, upam pa, da gre v prvi 
vrsti za zaupanje ljudi, ki spre-
mljajo moje delovanje v občin-
skem svetu, kjer se trudim za 
dobrobit naše skupnosti.

Ali je bila odločitev pred do-
brimi 20 leti, da postane ob-
čina Radeče samostojna, 
pravilna?
Ta odločitev je bila pravilna, saj 
je pomenila možnost hitrejše-
ga razvoja, kakršnega naša ob-
čina v večji enoti ne bi mogla 
doseči. Včasih je slišati očitek, 
da imajo manjše občine pre-
obsežne in predrage občinske 
uprave, a za našo tega ne mo-
rem reči. Občina Radeče stopa 
po samostojni poti in išče nove 
poti za izboljšanje življenjske-
ga standarda vsakega posame-
znika. Z majhnimi koraki bomo 
dosegli želeni cilj, le potrpežlji-
vi bomo morali biti.

Radeška občina je del po-
savske regije. Je bila tudi to 
prava odločitev? 
Eno obdobje smo bili vezani 
na Zasavje, eno na Savinjsko 
regijo, a moje mnenje je, da je 
bila odločitev za regijo Posav-
je pravilna. S preostalimi peti-
mi posavskimi občinami lepo 
sodelujemo in vzpostavili smo 
enakovreden dialog. Tudi geo-
grafsko bolj spadamo v obmo-
čje Posavja kot Zasavja, saj se 
Radeče odpirajo v smeri proti 
prostranemu krškemu in bre-
žiškemu polju v tej spodnje-
savski dolini. Lepo je zaživelo 
tudi sodelovanje z Regionalno 
razvojno agencijo Posavje, s 
pomočjo katere smo se že tudi 
prijavili na kar nekaj razpisov.
 
So še prisotne vezi, ki občino 
povezujejo s kraji ob Savinji 
in z zasavsko regijo?
Našo občino doživljam kot 
neke vrste stičišče vseh treh 
regij, od savinjsko-celjske do 
zasavske in posavske. Z vse-
mi tremi regijami smo poveza-
ni na različne načine. Upravno 
enoto imamo v Laškem, v Hra-
stnik odvažamo komunalne 
odpadke, obiskujemo, kadar je 
to potrebno, seveda, bolnišnico 
v Trbovljah ali pa v Celju, sre-
dnješolci obiskujejo srednje 
šole v vseh treh regijah in še bi 
lahko našteval. To so vezi, ki so 
nastajale dalj časa in trudili se 
bomo še naprej za dobre med-
sosedske odnose.

Kje vidite razvojne priložno-
sti vaše občine?
Prvo področje, ki mu je potreb-
no posvetiti pozornost, je vse-
kakor gospodarstvo, ki je te-
melj kakovostnega življenja. 
Zelo dobro se še spominjam 
zelo težkih časov, ki so prišli 
po stečaju tovarne Radeče Pa-
pir. Danes je proizvodnja del-

no obnovljena in mnogi ima-
jo spet delo ter delovna mesta. 
Brez uspešnega gospodarstva 
nadaljnjega razvoja občine 
skoraj ne moremo pričakova-
ti in omenjena tovarna je tre-
nutno naš največji delodajalec. 
Nove priložnosti pa vidim tudi 
v podjetništvu in obrti, tako da 
bi bilo potrebno ustvariti pri-
merne pogoje za zagon no-
vih dejavnosti in to predvsem 
za tiste, ki želijo živeti in dela-
ti v domači občini. Priložnosti 
so seveda tudi na področju tu-
rizma, še posebej sedaj, ko smo 
ob izlivu potoka Sopota v Savo 
zgradili turistično-rekreacijski 

center Savus. Radeče so že ne-
kaj časa znane po splavarjenju 
in tudi tukaj bi lahko še izbolj-
šali ponudbo, dodali še kakšno 
aktivnost, s katero bi privabili 
turiste. Lepe možnosti so tudi 
na področju kmetijstva z do-
polnilnimi dejavnostmi. Šte-
vilne dobrote naših kmetij pa 
lahko po novem kupimo na 
novi, res lepi tržnici na Staro-
grajski ulici v središču mesta. 
Za vse našteto pa se je potreb-
no truditi, stvari niso same po 
sebi umevne.
 
Po ureditvi kliče območje 
nekdanjega kazensko-po-
boljševalnega doma na Ho-
temežu …
Hotemež je bil včasih, pred 
mojo selitvijo v Radeče, moj 
dom in še vedno se rad spomi-
njam časov, ko objekti KPD-ja 
na tej ravnici med Savo in glav-
no cesto niso bili v tako žalo-
stno propadajočem stanju. Žal 
so v preteklosti denacionaliza-
cijski postopki trajali nenor-
malno dolgo, v našem primeru 
več kot deset let, in rezultat je 
današnje stanje. Obnova objek-
tov, ki so bili dalj časa brez ura-
dnega lastnika, je skoraj nemo-
goča. Zadeva je sedaj na žalost 
takšna, kot je, prepričan pa 
sem, da bi lahko bilo ob nekem 

boljšem sodelovanju popolno-
ma drugače. Lokacija je lepa 
in zanimiva, območje je malo 
umaknjeno iz centra in ima 
dokaj dobro cestno povezavo, 
zato upam, da se bo našel do-
ber gospodar, ki bo prepoznal 
ta del pokrajine kot svojo novo 
poslovno priložnost.

Kakšen napredek bi pome-
nila izgradnja hitre železni-
ce in 3. razvojne osi, ki sta že 
nekaj časa v načrtu države?
Dobra železniška in cestna in-
frastruktura sta od nekdaj po-
menili okno v svet. To je dobro 
vedela že avstroogrska cesa-

rica Marija Terezija, ki je dala 
zgraditi železnico skozi naše 
kraje. Umeščanje omenjenih 
povezav v naš posavski prostor 
je že nekaj let v državnem načr-
tu in prepričan sem, da bi oba 
projekta prinesla mnogo kori-
sti na vseh področjih družbe-
nega delovanja, a glede na to, 
kar se dogaja, moramo biti re-
alisti - projekti še niso do kon-
ca pripravljeni, tako da je vpra-
šanje, če bodo kdaj uresničeni. 
Upajmo na najboljše.

Odlikuje vas poseben čut za 
ljudi v socialni ali materialni 
stiski. Kako prihajate v stik 
z njimi, kako jim pomagate?
Ljudje svoje stiske, svojo notra-
njo bolečino, svoje težave po-
gosto skrivajo, a sam sem spo-
znal osebe, ki so mi omogočile, 
da sem prišel v stik s tistimi, ki 
so potrebovali oziroma še ve-
dno potrebujejo pomoč. Mno-
go priložnosti za pomoč, pred-
vsem v materialnih stiskah, mi 
omogoča domača župnijska 
Karitas, kjer opravljam pro-
stovoljno delo tajnika. To delo 
mi sicer vzame veliko proste-
ga časa, vendar sem zadovo-
ljen, da mi je bila dana ta pri-
ložnost, saj sem prepričan, da 
drži rek: Več, ko človek daje, 
več dobi. Občutek, da imaš mo-

žnost pomagati ljudem, je po-
sebno zadoščenje. Še posebno 
pa sem počaščen in srečen, ko 
mi ljudje zaupajo kakšno svo-
jo težko preizkušnjo, strtost, 
bolečino … To pomeni, da so 
v meni prepoznali človeka, ki 
je vreden zaupanja, na katere-
ga se lahko obrnejo in prosijo 
za pomoč. Pri tem ugotavljam, 
da je potrebno vsakemu posa-
mezniku prisluhniti, se mu po-
svetiti in mu dati občutek, da 
je pomemben, da kot človek ni 
prav nič slabši od tistih, ki ži-
vijo v boljših materialnih po-
gojih. Sem pa tudi podporni 
član Aninega sklada, ki poma-
ga družinam z več otroki. S po-
močjo tega sklada sem imel 
priložnost pomagati tudi dru-
žinam iz naše občine. Skupaj z 
ženo, ki me razume, podpira in 
bodri, kadar je to potrebno, sva 
se odločila še za botrstvo, tako 
da omogočava šolanje otroko-
ma v Etiopiji.

Kaj najbolj cenite pri ljudeh?
Pri ljudeh cenim poštenje, od-
govornost in zanesljivost. Ne-
koč smo imeli v volilni kam-
panji geslo ’Beseda velja’ in v 
njem se skriva pomembno spo-
ročilo, da velikokrat ne poma-
gajo niti takšne niti drugačne 
pogodbe ter različni sporazu-
mi in podpisi, če se ne moreš 
zanesti na besedo. V še ne tako 
daljni preteklosti so se ljudje 
marsikaj dogovorili samo na 
osnovi besede in tega, se mi 
zdi, v današnjih časih manjka, 
manjka zaupanje v dano ustno 
besedo. Zelo cenim tudi pozi-
tiven odnos do življenja in do 
ljudi ter do vsega, kar se doga-
ja okoli nas; posebej pa se mi 
zdi pomembno, da v vseh stva-
reh ohranjamo upanje, da se 
bodo stvari izboljšale. Pogosto 
se spomnim tudi misli sloven-
sko-argentinskega misijonarja 
na Madagaskarju, Pedra Opeke, 
ki je nekoč dejal, da na Madaga-
skarju opoldne nihče ne ve, ali 
bo imel zvečer kaj jesti, a kljub 
temu ni malodušja - ljudje so 
veseli, nihče ni v stresu, nihče 
ni na tabletah, nihče nima po-
višanega krvnega tlaka in nihče 
ne rabi psihologa in psihiatra. 
Seveda so za normalno pre-
živetje potrebni neki osnov-
ni materialni pogoji, vendar 
se mi velikokrat zdi, da na tem 
področju pretiravamo. Vse bolj 
postajamo izrazita potrošniška 
družba in k potrošniški misel-
nosti nas dodatno vabijo lepo 
okrašene izložbe, reklame … 
Če bi presegli to miselnost, bi 
kmalu ugotovili, da v materi-
alnih stvareh ne moremo najti 
svojega zadovoljstva in, v konč-
ni fazi, z denarjem si ne more-
mo kupiti niti sreče niti zdrav-
ja. Tisto, kar najbolj potrebuje 
vsakdo izmed nas, je čas, ki ga 
namenimo drug drugemu, zato 
so med vrlinami, ki jih cenim 
pri ljudeh, tudi potrpežljivost, 
sočutje in dobrosrčnost. 
� Smilja�Radi

Miran Prnaver, nagrajenec Občine Radeče:

Več kot daš, več prejmeš
RADEČE - Miran Prnaver, ki se je letos srečal z abrahamom, je član radeškega občinskega sveta vse od leta 
1994. Nepogrešljiv je v župnijski Karitas, je glavni urednik glasila Prometnik in soavtor knjige o plemiški 
družini Gutmansthal-Benvenuti. V domači občini je tudi največkrat daroval kri, in sicer 128-krat.

Miran Prnaver
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Operacija na izločilih je težka. Pri tem se 
moramo zavedati, da je operativni poseg 
nujen in da rešuje življenje. Vzrokov za ope-
racijo je več, med najbolj pogostimi pa je 
karcinom. Sledijo pa razna kronična obo-
lenja, poškodbe in prirojene okvare. Ko je 
obolenje prehudo, se lahko izločanje blata 
ali urina izvede preko stome na trebušno 
steno. Beseda stoma izhaja iz grške besede 
in pomeni umetno narejeno odprtino. Sto-
me so: ILEO stoma, ki je narejena za izloča-
nje blata iz tankega črevesa, KOLO stoma, 
ki je narejena za izločanje blata iz debele-
ga črevesa in URO stoma, ki je narejena za 
izločanje urina po umetni poti. 

Pred in predvsem po operaciji se nam poja-
vljajo številna vprašanja. Največkrat nas skr-
bi, kako nas bodo sprejeli družina, prijatelji, 
sodelavci, okolje in vprašanje, če bomo mo-
rali spremeniti svoj način življenja. Številni 
dvomi in strah se pojavljajo predvsem v pri-
merih, ko je zaradi diagnoze potrebno do-
datno zdravljenje. Kadar smo v stiski, strahu 
zaradi operacije in navajanja na nov način 
življenja, se moramo zavedati, da nismo 

sami, da po svetu in v Sloveniji živi veliko 
oseb s stomo, ki živijo brez večjih odrekanj, 
aktivno in normalno življenje. Nobenega ra-
zloga ni, da se zaradi stome ne bi udeleževa-
li raznih športnih aktivnosti, uživali v veselih 
trenutkih z najdražjimi ali na družabnih sre-
čanjih. Številne osebe s stomo se po uspešni 
rehabilitaciji ponovno zaposlijo ali pa svojo 
energijo trošijo z vključevanjem v različne 
aktivnosti. Po operaciji je pomembno spre-
jeti dejstvo, da je operativni poseg neizogi-
ben del zdravljenja, ki nam je rešil življenje. 
Ob prestajanju operacije in v času rehabili-
tacije so vam v oporo: kirurg, vaša medicin-
ska sestra enterostomalna terapevtka, par-
tner, člani družine, socialna delavka in člani 
našega ILCO društva, ki smo tako operaci-
jo že prestali. V okviru ILCO društva Posav-
je delujejo člani, osebe s stomo, ki so vam 
pripravljeni pomagati pred ali po operaci-
ji v obliki pogovora na domu, v bolnišnici, v 
okviru srečanj društva ...

Organiziranost društva

• Invalidsko društvo ILCO Posavje deluje 

na področju občin: Brežice, Sevnica, Kr-
ško, Kostanjevica in Škocjan.

• Pridobljen imamo status invalidske orga-
nizacije od Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve z odločbo št. 11602-
20/2005/4 z dne 10.7.2006 

ILCO društvo Posavje 
organizira:

• strokovna srečanja
• športno rekreativna srečanja
• delavnice ročnih spretnosti
• družabna srečanja
• predavanja zdravstvenega osebja
• ekskurzije
• predstavitve novosti in pripomočkov za 

nego in oskrbo stome
• pomoč svojcem pri sprejemanju člana 

po operaciji
• skrb za osveščanje o zdravem načinu ži-

vljenja

 Lepo vabljeni, da se nam pridružite.
Veseli vas bomo!

„Vsak član prispeva kamenček 
v mozaik dogajanj.“

Informacije in prijavnice dobite na sedežu 
društva, tel. št.:  07 488 17 90 vsak dan od 
8.00 do 18.00 ure!

INVALIDSKO 
DRUŠTVO ILCO 

POSAVJE 
KRŠKO, CKŽ 141, 

TEL. 07 488 17 90

Invalidsko društvo ILCO Posavje se predstavi 
V življenju se vsi bojimo nenadnih sprememb. S strahom sprejmemo vsak dogodek, ki vpliva na naš ustaljen način živ-
ljenja. Ko se soočimo z dejstvom, da smo zboleli in nas čaka težka operacija, se v naši notranjosti običajno poruši vse, 
kar nam daje občutek varnosti, zadovoljstva in osebne sreče. 

KRŠKO - Prihajajočo soboto, 5. septembra, bo v Krškem 
potekala v tem delu Evrope največja sinhrona reševal-
na vaja ekip nujne medicinske pomoči. Pod sloganom 
»Rešimo življenja 2015« se bo zbralo preko 200 udele-
žencev in sodnikov, ki bodo ocenjevali usposobljenost 
ekip po več pripravljenih scenarijih.

Zdravstveni dom Krško je kot nosilec navedenega razvoj-
no-izobraževalnega projekta letošnjo strokovno reševalno 
vajo, ki bo potekala med 8. in 18. uro,  zasnoval na preverja-
nju reševanja ekip NMP po sedmih scenarijih na sedmih raz-
ličnih lokacijah po občini Krško, udeležilo pa se je bo deset 
ekip NMP iz Posavja, dolenjske in celjske regije ter gostujo-
ča ekipa iz sosednje Hrvaške. V scenarij bodo poleg reševal-
nih ekip tako kot pretekla leta vključeni tudi gasilci Poklicne 
gasilske enote Krško, pripadniki več prostovoljnih gasilskih 
društev, Uprave RS za zaščito in reševanje - brežiške izpo-
stave Regijskega centra za obveščanje, ob navedenih pa tudi 
več deset pripadnikov posebnih enot Slovenske policije in 
15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske, ki bodo pri-
kazali strokovno reševanje iz zraka s helikopterjem na Sta-
dionu Matije Gubca. Ves čas trajanja vaje bodo v okviru pro-
jekta potekale tudi izobraževalne delavnice za otroke in za 
zainteresirane občane na dveh lokacijah, in sicer v  nakupo-
valnem centru Qlandia v Krškem, kjer bo poleg delavnic za 
otroke izvedena gledališka predstava, za otroke od 5. leta da-
lje pa bo organizirano tudi varstvo, ter na Trgu Matije Gub-
ca, kjer bo potekala predstavitev temeljnih postopkov oži-
vljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja ter 
obveščanja preko klicnega centra 112. Na navedenih lokaci-
jah, v Qlandii in na C. 4. julija v Krškem, ki bo zaradi priprav 
in izvedbe vaje zaprta za promet od 16. ure dalje v petek, 4. 
9., pa vse do zaključka vaje ob 18. uri v soboto, 5. 9., na od-
seku od krožnega križišča na Vidmu do križišča pri hotelu 
City, je za obiskovalce možen tudi ogled vaje.
� Bojana�Mavsar

»Rešimo življenja 2015«

 medijski sponzor

Osnovnošolsko izobraževanje 
v Tržišču ima dolgoletno tra-
dicijo, ki sega v drugo polovi-
co 19. stoletja - z zasilnim po-
ukom so začeli leta 1869, z 
rednim šolskim delom pa leta 
1880. Prvo šolsko poslopje so 
dobili 1888. leta, dobrih devet 
desetletij kasneje, leta 1980, 
pa je bil zgrajen nov šolski 
objekt na novi lokaciji, tako da 
je od tega leta dalje lahko po-
tekal namesto dvoizmenskega 
pouka enoizmenski, in sicer v 
dveh med seboj ločenih stav-
bah, pouk športne vzgoje pa se 
je še vedno izvajal v tamkajšnji 
krajevni dvorani. Zaradi hude 
prostorske stiske, uvajanja 
devetletke in širitve dejavno-
sti na področje računalništva 
so za potrebe šolskih dejavno-
sti leta 2000 uredili dodatne 
prostore v garsonjerah stano-
vanjskega bloka, kjer so uredi-
li računalniško učilnico in pi-
onirsko knjižnico. V šolskem 
letu 2002/2003 so se kljub 
prostorski stiski vključili v 
program devetletnega izobra-
ževanja v upanju, da bodo ne-
koč dobili primerne prostore 
za vzgojno-izobraževalno delo. 
V zaključku lanskega avgusta 
je bila podpisana pogodba za 
izgradnjo nove devetoddelčne 
šole, ki bo imela knjižnico, šol-
sko kuhinjo z jedilnico, kabine-

Prvi obrisi nove tržiške šole
TRŽIŠČE – Gradnja novega šolskega objekta v Tržišču, ki se je pričela v lanski jeseni, zaključena pa naj bi 
bila v prihodnjem letu, dobiva prve jasnejše obrise. V novo šolsko stavbo naj bi vstopili prihodnjo jesen, v 
šolskem letu 2016/2017.

te za učitelje, prostore za upra-
vo šole, večnamenski prostor 
in telovadnico. Gradnja nove-
ga objekta, katerega vrednost 
je 4.122.940 evrov (od tega bo 
1.767.900 evrov zagotovila dr-
žava, preostali delež pa sevni-
ška občina), naj bi se zaključi-
la v prihodnjem letu, tako da bi 
se vzgojno-izobraževalno delo 
v šolskem letu 2016/2017 lah-
ko že izvajalo v novih prosto-
rih. 
 
Tako kot v preteklem pa bo 
tudi v letošnjem šolskem letu 
potekal pouk zaradi novo-

gradnje na nadomestnih lo-
kacijah. »Ugotavljam, da pri-
lagojeni pogoji nikomur ne 
povzročajo slabe volje, kaj-
ti v pričakovanju boljših po-
gojev je tudi težave lažje pre-
broditi. Pouk v šolskem letu 
2014/2015 je potekal soraz-
merno dobro in brez večjih 
težav. Res je bilo potrebne-
ga nekoliko več prilagajanja - 
tako prostorsko kot organiza-
cijsko, vendar smo šolsko leto 
zaključili brez večjih zapletov. 
Pri tem gre zahvala vsem, ki 
so znali prilagoditi svoje de-
javnosti dani situaciji - to velja 

tako za zaposlene kot za učen-
ce in starše. Tudi v letošnjem 
šolskem letu 2015/2016 bo 
pouk potekal v več ali manj 
enakih pogojih. Zaradi izre-
dno povečanega vpisa v prvi 
razred so bile potrebne le za-
menjave učilnic na razredni 
stopnji. Po dolgih letih se je 
namreč letos vpisalo 23 prvo-
šolčkov. Za tako veliko skupi-
no pa je na nadomestni lokaci-
ji na voljo le ena učilnica. Sicer 
pa se bodo dejavnosti odvija-
le še vedno na treh lokacijah,« 
je dejala ravnateljica OŠ Trži-
še Zvonka Mrgole in dodala, 
da bo tudi letos dodatna skrb 
namenjena prometni varno-
sti. »Postavljena je potrebna 
signalizacija in fizične ovire za 
varnost otrok ter urejena var-
na pešpot. Za spremstvo učen-
cev vozačev pa je zagotovlje-
no dodatno varstvo. Sicer pa 
se veselimo novega šolskega 
leta, čeprav se vsi radi ozre-
mo proti gradbišču v upanju, 
da bomo naslednje šolsko leto 
lahko pričeli v novih prosto-
rih,« je zaključila ravnateljica. 

 Smilja�Radi

V�Tržišču�poteka�gradnja�nove�šole,�zato�pouk�poteka�na�na-
domestnih�lokacijah�v�kraju,�kar�pa�so�zaposleni,�učenci�in�
krajani�sprejeli�z�razumevanjem.

Posavski obzornik tudi na spletu 
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V zadnjih mesecih je bilo v enem od slo-
venskih dnevnikov mogoče prebrati čla-
nek o združevanju energetskih stebrov, 
o prednostih in slabostih takšne zdru-
žitve.

Tistim, ki ste morda malo manj na te-
kočem z dogajanji v energetiki, naj na 
hitro pojasnim, da je slovenska energe-

tika korporacijsko razdeljena na dva t. i. stebra, pri čemer ene-
ga predstavlja družba HSE d.o.o. iz Ljubljane in z njo povezane 
družbe (skupina HSE), drugega pa GEN energija d.o.o. iz Krške-
ga in z njo povezane družbe (skupina GEN). Obe družbi imata v 
lasti več drugih družb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali proda-
jo električne energije, HSE d.o.o. ima med drugim npr. lastniške 
deleže v družbah Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Termoe-
lektrarna Šoštanj d.o.o. (TEŠ), pa tudi v Premogovniku Velenje 
d.o.o., GEN Energija d.o.o. pa v družbah Nuklearna elektrarna 
Krško d.o.o., Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Hidroelektrar-
ne na Spodnji Savi d.o.o. in Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Ideja o združevanju HSE d.o.o. in GEN energija d.o.o. ni nova, 
vendar pa v Posavju vsakokrat buri duhove. Argumenti za 
združevanje naj bi bili domnevno sinergijski učinki, ki bi bili 
posledica izboljšanega poslovanja združenih družb, speciali-
zacije po posameznih vrstah proizvodnje električne energije, 
nižji proizvodni stroški električne energije in podobno. 

Če se izognem ekonomski debati o tem, da bi morale omenjene 
družbe (kot vsaka druga družba na trgu) doseči racionalizaci-
jo poslovanja vsaka zase in da je šele potem smotrno analizira-
ti poslovne vidike kakršnega koli združevanja, je vsakomur ja-
sno, da je želja po združevanju energetskih stebrov predvsem 
odgovor nekaterih na vprašanje, kako financirati Termoelek-
trarno Šoštanj d.o.o. zaradi finančno nasedle investicije v zlo-
glasni nadomestni blok 6. Celotna skupina HSE je zaradi plači-
la zgolj dela obveznosti TEŠ d.o.o. (pa tudi slabšega poslovanja 
Premogovnika Velenje d.o.o. ) že v letu 2014 ustvarila prek 35 
mio EUR izgube, velika finančna izpostavljenost TEŠ d.o.o. in 
nizke borzne cene električne energije pa v prihodnjih letih gle-
de poslovanja TEŠ d.o.o. in s tem skupine HSE ne dajejo pozi-
tivne prognoze. Skupina GEN je, nasprotno, v letu 2014 po-
slovala pozitivno, v čemer nekateri vidijo rešitev težav za TEŠ 
d.o.o. oz. skupino HSE. 

S problematiko poslovanja skupine HSE smo se v letošnjem 
letu ukvarjali tudi v Državnem zboru, pri čemer so maribor-
ski in okoliški poslanci opozorili, da se posledice nasedle inve-
sticije v blok 6 čutijo tudi v družbi Dravske elektrarne Maribor 
d.o.o., saj se dobiček te družbe znotraj skupine HSE prenaša za 
pokrivanje izgub TEŠ d.o.o. Posledica takšnega prelivanja do-
bička iz ene družbe v drugo pa, kot so opozorili, pomeni tudi 
zmanjšanje sredstev za športne in kulturne dejavnosti ter splo-
šno zmanjšanje investicijskega potenciala družbe, kar vse se-
daj občutijo na mariborskem koncu. 

Primer Maribora in Dravskih elektrarn Maribor d.o.o. nam 
daje slutiti, da bi morebitno združevanje energetskih blokov 
za Posavce lahko pomenilo enako slabo izkušnjo, kot so je de-
ležni v Podravju. Dobiček skupine GEN bi poniknil v HSE ozi-
roma njeni ogromni finančni luknji, imenovani TEŠ 6, s tem pa 
tudi ves investicijski kapital skupine GEN. 

Vendar pa me tudi ob prebiranju časopisnih člankov, kot je 
zgoraj omenjeni, pomirja dejstvo, da so se koalicijske stranke 
izrecno zavezale nadaljevati gradnjo hidroelektrarn na Savi, 
ki jo izvaja prav skupina GEN oz. družba Hidroelektrarne na 
Spodnji Savi d.o.o., družba GEN energija d.o.o. pa je v nedav-
no sprejetem Odloku o strategiji upravljanja kapitalskih na-
ložb države predvidena tudi kot nosilka morebitne investici-
je v 2. blok NEK, kar kaže na to, da na ravni upravljanja svojih 
podjetij država to posavsko družbo vendarle vidi v vlogi inve-
stitorja v nove proizvodne zmogljivosti električne energije, ne 
pa za krpanje investicije bloka 6 TEŠ.

Združevanje energetskih stebrov

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

Uvodoma je zbrane pozdra-
vil predsednik posavskih upo-
kojencev Jožef Žnidarič, ki je 
med drugim predstavil tudi de-
lovanje posavske zveze v minu-
lem obdobju ter se zahvalil za 
pomoč vsem tistim, ki so sre-
čanje pomagali organizirati, ter 
ustanovam, ki znajo prisluhniti 
njihovim potrebam. Med dru-
gim je še dejal, da upokojenci 
največkrat nimajo časa, izra-
zil pa je zadovoljstvo, ker so si 
ga vzeli za sobotno druženje v 
tako velikem številu. »Prispe-
vati hočemo k boljšemu po-
čutju, kar druženje gotovo je. 
Poleg vseh aktivnosti, ki jih 
upokojenci imamo, se oziramo 
tudi okoli sebe ter budno spre-
mljamo trenutne razmere v dr-
žavi. Ničesar drugega zase ne 
želimo, kakor le tisto, kar nam 
pripada, saj smo tudi mi gradi-
li samostojno državo.«

Slavnostno je zbranim sprego-
voril krški župan mag. Miran 
Stanko, ki je izrazil zadovolj-
stvo nad organiziranostjo upo-
kojenskih društev in njihovim  
povezovanjem. »Pomen posa-
meznih društev in krovne zve-
ze upokojencev je velik, saj se v 
njih združujete ljudje s podob-
nimi cilji, društva upokojencev 
pa v sodelovanju z drugimi 
društvi pripomorejo k medge-

Najcenejši je zdrav upokojenec!
RAZTEZ – Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavje je 30. avgusta na ribniku v Mačkovcih pripravila 
tradicionalno srečanje svojih članov, ki se ga je udeležilo 700 upokojencev iz 13 posavskih društev. Slavno-
stni govornik je bil krški župan mag. Miran Stanko, dogodek pa so tudi kulturno obogatili.

neracijskemu sodelovanju,« je 
dejal Stanko. Dodal je, da znajo 
na občinski ravni podpreti nji-
hovo delo, saj se zavedajo, da 
le na podlagi izkušenj in mo-
drosti starejše generacije lah-
ko zgradijo za vse boljši jutri. 
Novi predsednik Zveze društev 
upokojencev Slovenije Anton 
Donko pa je dal obljubo, da se 
bo zavzemal za pravice starej-
ših: »Tudi v prihodnje bomo 
spremljali zakonodajo, ki po-
sega v pravice starejših. Prav 
tako je potrebno izvesti do-
bro zdravstveno reformo, ker 
je zdravstvo ključnega pome-
na tudi za starejšo generaci-
jo, saj se starostna meja zvišu-
je. Pričakujemo, da bo država 
z dobro strategijo to proble-

matiko vzorno uredila. Naša 
skrb za upokojence je tudi, 
da boste zdravo in aktivno ži-
veli. Najcenejši je zdrav upo-
kojenec, najdražje je umiran-
je. Bodimo aktivni, pazimo na 
zdravje, družimo se, bodimo v 
dobrem vzdušju, tako bomo 
dobro kljubovali našim na-
slednjim letom.« Srečanja sta 
se udeležila tudi župana bre-
žiške in sevniške občine. Bre-
žiški župan Ivan Molan je de-
jal: »Trudimo se, da s skupnimi 
močmi, z aktivnostmi in s pro-
jekti naredimo čim večjo kva-
liteto za starejše, za prijazno 
bivanje vseh občanov.« Nato 
pa je naštel nekaj skupnih de-
javnosti in izrazil zadovoljstvo 
nad sodelovanjem, kajti upo-

kojenci lahko sami veliko na-
redijo za svoje zdravje, če so 
tudi športno aktivni. Temu je 
pritrdil sevniški župan Srečko 
Ocvirk, ki je še povedal: »Sta-
rejši opravljate veliko nalog v 
tej družbi ter z velikim entu-
ziazmom te naloge podarjate 
družbi. Družbena angažiranost 
vsem nam lepša življenje. V in-
stitucijah ne uspemo vsakega 
posebej spremljati, zato smo 
veseli, da prenesete te aktiv-
nosti do nas, da marsikaj sku-
paj uredimo in tako lahko re-
čemo, da imamo urejeno skrb 
za starejše. Za svoje aktivnosti 
si zaslužite tudi posebno pri-
znanje.« Nekaj besed sta ude-
ležencem namenila tudi direk-
torica hotela Delfin Izola Nina 
Golob in predsednik sveta 
brestaniške KS Vlado Bezjak. 

Program je z izbranimi bese-
dami vodila Margareta Mar-
jetič, ki je domiselno na-
povedala tudi pester šopek 
nastopajočih, med njimi pev-
ko Anjo Žabkar, brestaniške 
plesalce iz skupine Tower pan-
cers, plesno skupino Žurerke 
iz Tržišča ter Kamniške ma-
žoretke iz Zlate mreže živeti 
z nasmehom. V nadaljevanju 
popoldneva je za plesne ritme 
poskrbel ansambel Orion. 
� Marija�Hrvatin

Na�sobotno�druženje�je�prišlo�700�udeležencev�iz�13�posavskih�
upokojenskih�društev.�

Prebudite genija v otroku
Razvijamo intelekt in osebnost pri otrocih, 
izboljšujemo koncentracijo, spomin, vizualizacijo, 
matematične veščine, spodbujamo ustvarjalnost 
in olajšamo učenje. Zdaj tudi v Posavju.

Blaž Špiler, s. p., CKŽ 49a, Krško

Več informacij:
alenka@brainobrain.si, 051 88 13 13.

● 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 

ki ostanejo za vedno.

Mentalne in 
življenjske 

veščine,

MC Krško, ki je bil koordina-
tor dogodka, je skupaj z eki-
po PmP povabil na eni strani 
vse prostovoljske organizaci-
je, s katerimi so sodelovali že 
v preteklih letih, da se predsta-
vijo, in na drugi strani mlade 
in brezposelne, ki iščejo delo 
ter bi želeli obogatiti svoj pro-
sti čas, si pridobiti nove izku-
šnje in nadgraditi svoje znanje. 
Udeleženci so skozi predstavi-
tve dobili vpogled, katere or-

Mladim približali prostovoljstvo
KRŠKO - V Mladinskem centru Krško so 31. avgusta pripravili dogodek z naslovom »SI ZA? SEM ZA! Prosto-
voljstvo v Posavju!«, na katerem so se predstavile organizacije, ki nudijo prostovoljsko delo v Posavju. Do-
godek je potekal v sklopu projekta Preventivni mozaik Posavja (PmP).

ganizacije v Posavju obstaja-
jo, kakšne aktivnosti izvajajo 
in kakšno pomoč potrebujejo. 
Uvodoma je zbrane pozdravil 
direktor MC Krško Mitja Va-
lentinc. Za naš časopis je po-
jasnil, da je imel na dogodku 
vsak prostovoljec, ki najde po-
dročje, na katerem bi rad delal, 
možnost, da se poveže z orga-
nizacijami in pri njih sodelu-
je. »Pri prostovoljstvu je zelo 
pomembno, da se pridobivajo 

izkušnje, ki jih lahko v nadalj-
njem življenju in pri zaposlo-
vanju posameznik tudi uvelja-
vlja, hkrati pa ga to veseli in 
dopolnjuje,« je dejal Valentinc 
in dodal, da se je na dogodku 
predstavilo okoli deset organi-
zacij, njihov odziv pa je bil zelo 
hiter, kar je po njegovem mne-
nju razveseljivo. Predstavile so 
se: Društvo Ozara, CSD Krško, 
Krizni center Krško, VDC Kr-
ško oz. Društvo Sonček, DGN 
Posavja, Zavod Otok, Družin-
ski inštitut Zaupanje, projekt 
PmP, Kinološko društvo IZAR, 
Društvo Regrat, Dom upoko-
jencev in oskrbovancev Im-
poljca (DSO Brežice, Sevnica), 
Zavod Emma. Po predstavitvi 
organizacij je bil čas tudi za ne-
formalno druženje oz. mreže-
nje, pri čemer so lahko udele-

ženci navezali neposreden stik 
z organizacijami.

Valentinc je še omenil, da so 
zadnja leta organizirali festi-
val prostovoljskih organiza-
cij, na katerih so se tovrstne 
organizacije že predstavlja-
le, naslednji teden pa skupaj z 
Valvasorjevo knjižnico Krško 
v sklopu projekta PmP pripra-
vljajo dogodek, na katerem se 
bodo predstavila društva, ki 
delujejo na področju social-
nega varstva. Povedal je še, da 
ima MC Krško v sklopu pro-
jekta PmP tudi dve področji, 
na katerih potrebujejo prosto-
voljce za preventivne aktivno-
sti na šolah in ulično delo, pri 
katerem gre za t. i. sistem vzor-
ništva. 
� R.�Retelj

Kinološko�društvo�IZAR�je�predstavil�Jernej�Agrež.

SEVNICA - V okviru javnozdravstvenega projekta MOČ (Pomoč 
ljudem, znanje strokovnjakom), ki ga vodijo na Nacionalnem in-
štitutu za javno zdravje in je financiran iz virov programa Norve-
škega finančnega mehanizma 2009–2014, delujejo v celjski regiji 
tri psihološke svetovalnice. Že obstoječi svetovalnici za prvo psi-
hološko pomoč »Tu smo zate« v Celju sta se pridružili še dve novi, 
in sicer v Laškem in Sevnici, kjer je začela z delom v začetku ju-
nija letos v prostorih Zdravstvenega doma Sevnica, odprta pa je 
dva dni v tednu (ponedeljek, torek ali četrtek) od 14. od 17. ure.

Svetovalnica tudi v Sevnici



Posavski obzornik - leto XIX, številka 18, četrtek, 3. 9. 2015 7IZ NAŠIH KRAJEV

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

ŽADOVINEK - Med 21. in 23. avgustom je v organizaciji Modelar-
skega kluba Krško na modelarskem letališču v Žadovinku, ki se 
uvršča med najlepše urejene in največje tovrstne površine v Slo-
veniji, potekalo 6. srečanje Aerozaprege. Na srečanju, gre za eno 
največjih modelarskih prireditev v Sloveniji, je sodelovalo prek 
30 radijsko vodenih jadralnih letal z razpetino kril med 2 in 6,5 
metra in sedem vlečnih letal, velikih od 2 do 3,6 metra, ki ima-
jo za pogon bencinske motorje med 35 do 150 ccm in razvijajo 
moč do 18 konjskih moči. Iz vlečnih in maketnih jadralnih letal 
izvira tudi poimenovanje prireditve. Kot je povedal predsednik 
krškega Modelarskega kluba Sašo Cerovšek, motorni model na-
mreč z vlečno vrvico dvigne v zrak jadralni model, oba modela 
pa s tal radijsko vodita oziroma pilotirata modelarja. Ko jadral-
no letalo doseže želeno višino, se odklopi od motornega in na-
daljuje s samostojnim jadranjem, motorni model pa se vrne na 
letališče. Tovrstna srečanja so, kot je še dejal Cerovšek, odlična 
priložnost za izmenjavo izkušenj in idej, pa tudi druženje vseh, 
ki jih povezuje ta hobi. Sicer krški klub deluje že 36 let, trenutno 
pa je v njem aktivnih dobrih 20 članov.  B. M. 

6. Aerozaprega v Žadovinku

Modeli�pravih�letal�so�pritegnili�številne�obiskovalce.

Trenutno ima društvo 75 ak-
tivnih članic in članov, od tega 
jih je 25 operativcev. Društvo 
dobro sodeluje z GZ Brežice, 
sosednjimi gasilskimi društvi, 
KS Šentlenart, vrsto let z AMD 
Brežice ter s krajani, ki s svo-
jimi prispevki pomagajo dru-
štvu, da to lahko uresničuje 
začrtane cilje, je uvodoma po-
vedala moderatorka Patricija 
Kelhar. Številne goste je nato 
pozdravil predsednik Radko 
Berstovšek (društvo vodi že 
27 let) in se zahvalil vsem, ki 
so na kakršen koli način omo-
gočili praznovanje njihovega 
visokega jubileja. Poudaril je 
zadovoljstvo ob delu in uspe-
hih, ki jih društvo uživa, saj so 
gasilci opravili številne pro-
stovoljne ure, s tem pa so bo-
gatili in bogatijo neponovljivo 
gasilsko pripoved na Sloven-
skem. Trudijo si slediti razvo-
ju gasilstva, kajti prav gasilska 
društva so tista, ki združujejo 
in povezujejo občane pri naj-
različnejših aktivnostih, je de-
jal. Zlasti je izpostavil vključe-
vanje mlajših v gasilske vrste, 
ki bodo v prihodnosti nadalje-
vali gasilsko poslanstvo, saj to 
temelji na plemenitosti.

Kroniko društva je predstavila 
Patricija Kelhar. Današnje dru-
štvo se je prvotno imenovalo 
PGD Zakot, prvi predsednik je 
bil Jože Lepšina iz Cundrov-
ca, poveljnik pa Miha Novak iz 

Gasilca ne naredi uniforma
ŠENTLENART – Člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Brežice okolica so 28. avgusta v gasilskem 
domu Šentlenart pripravili slavnostno sejo ob 90-letnici delovanja društva. 

Lenarta. Vojna vihra društvu ni 
prizanesla, po osvoboditvi so 
se gasilski prostovoljci ponov-
no zbrali in se formirali v ga-
silsko četo in pričeli udarniško 
obnavljati gasilski dom. Hkra-
ti so vsa leta postopoma obna-
vljali in dopolnjevali inventar, 
potreben in pomemben za na-
loge požarne varnosti. Ob vseh 
gospodarskih pridobitvah je 
društvo vseskozi delovalo na 
področju usposabljanj, izo-
braževanj in pri drugih načinih 
pridobivanja znanja na podro-
čju požarne varnosti, veliko in 
uspešno so se gasilci društva 
udejstvovali tudi na različnih 
gasilskih tekmovanjih.

Nato so podelili nagrade za 
vložen trud. Plaketo gasilskih 
veteranov so prejeli: Jože Cizl 
st., Ivan Lapuh, Jože Lapuh 

st., Slavko Rožman in Ivan 
Slopšek; zahvalo gasilskega 
društva sta prejela Ivan Bara-
ga in Božena Gudelj; prizna-
nje gasilskega društva so pre-
jeli Lidija Berstovšek, Anton 
Berstovšek in Jože Cizl; za 20 
let opravljanja gasilske službe 
v operativi sta priznanje preje-
la Peter Berstovšek in Rado 
Kržan in za 40 let Marjan 
Berstovšek; priznanje 3. sto-
pnje GZ so prejeli Slavko Ci-
zelj, Ivan Glogovšek, Martin 
Savnik, Jože Šetinc in Rajko 
Šetinc, priznanje 2. stopnje 
GZ pa Danijel Godler. Pla-
keto Občine Brežice je dru-
štvu podelil župan Ivan Mo-
lan, rekoč da so gasilci ljudje, 
ki nikoli ne odrečejo pomoči 
soljudem. Predsednik GZ Bre-
žice Mihael Boranič pa je iz-
razil zaupanje, da bo gasilstvo 

še naprej delovalo, dokaz pa 
je 90-letnica društva, ki je po-
memben člen v gasilstvu, v or-
ganizaciji, ki ohranja svoje po-
slanstvo. Predsednik sveta KS 
Šentlenart Stane Radanovič 
se je v svojem in imenu kraja-
nov zahvalil za vsa dobra dela 
ter se pridružil vsem izreče-
nim čestitkam in zahvalam. 
Slavnost so dopolnili Ljudski 
pevci Ajda iz Dolenje vasi ter 
citrarki Anamarija in Ema 
Agnič.

Moderatorka je slavnostni 
program sklenila z besedami, 
ki jih je pred več kot 100 leti 
izrekel Ignacij Merhar, legen-
da slovenskega gasilstva, ki je 
poveljeval na veliki prireditvi v 
slovenskem jeziku med takrat 
nemškim prebivalstvom Lju-
bljane: »Gasilca ne naredi ble-
steča uniforma, temveč čut do 
človeka ter pripadnost narodu 
in domovini. – Na pomoč!«

� Natja�Jenko�Sunčič

Društvo�ima�75�članic�in�članov.
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SEVNICA – Na novourejenem dvosteznem balinišču v nekdanjem 
sevniškem drevoredu, kjer so tudi fitnes naprave na prostem ter 
otroško igrišče, se vsak torek in četrtek v poznem popoldnevu v 
balinanju preizkušajo člani Balinarskega kluba Hrasti Sevnica. »Za 
tole balinarsko stezo sem se boril osem let, od 6. februarja 2006 
do 14. septembra 2014, in v lanskem novembru smo po njej vr-
gli prve krogle,« je dejal ustanovitelj in predsednik kluba Franc 
Ernestl. »Ukvarjamo se s športnim balinanjem, vse delamo po 
pravilih mednarodnega tehničnega pravilnika o balinanju. V klu-
bu si želimo, da bi se nam pridružili tudi mlajši igralci. Balinanje 
je zelo inteligentna igra, vanjo se lahko vključijo stari od osem pa 
do 90 let,« je nadaljeval sogovornik, ko je opazoval svoje prijatelje 
na balinišču. »Sam prostor ob sprehajalni poti ob Savi je krasen, 
steza je primerna za vadbo, tako posamezno kot v skupini, manj-
ka le še ena klubska hiška z vodo,« je zaključil Ernestl. V klubu, ki 
trenutno šteje 14 članov, so 18. junija organizirali prvi turnir na 
novo pridobljenem balinarskem objektu v Sevnici, 12. septembra 
pa ga bodo še na štiristeznem balinišču v Boštanju.
   S. Radi   

Balinarski klub Hrasti

Balinarski�klub�Sevnica�ima�v�nastajajočem�mestnem�parku�
ob�Savi�novo�dvostezno�balinišče.

Vinograd s 700 trsi, ki leži v 
objemu gričev vinske gorice 
Vrhe v KS Šentjanž, je ob roj-
stvu sina leta 1969 zasadil Bo-
janov oče. Bojan Papež je tako 
že zelo zgodaj začel pridobiva-
ti vinogradniško znanje, ki mu 
je dodal še vinarsko, saj je nje-
govo najljubše opravilo kletar-
jenje. Njegov trud, ki ga vsako 
leto zahteva obdelovanje vi-
nograda na precej strmem, a 
sončnem pobočju, je bil popla-
čan leta 2010, ko je prejel ve-
liko zlato medaljo za cviček, v 
letošnjem letu pa je na 43. te-
dnu cvička zanj prejel najviš-
jo oceno med člani Društva vi-
nogradnikov Šentjanž. In kot 
veleva tradicija, je potekala le-
tošnja postavitev društvenega 

SEVNICA - Planinsko društvo Lisca Sevnica je julija organiziralo 
pohodni planinski tabor z obiskom treh najvišjih vrhov Balkana - 
Musala, Vihren in Olimp. Na pot se je podalo 33 planink in planin-
cev, ki so si v sodelovanju s Turistično agencijo Turizem Toni Prah 
in lokalnima vodičema najprej ogledali srbski Niš in nato Sofijo, 
glavno mesto Bolgarije. Pot je nato vodila pod najvišje bolgarsko 
gorovje Rila, od koder so se pohodnice in pohodniki povz peli na 
2925 metrov visoko Musalo - najvišji vrh Balkana. V naslednjih 
dneh je sledil vzpon na 2914 metrov visok Vihren in nato prihod 
v Grčijo, kjer je sledil še vzpon na 2917 metrov visok grški Olimp - 
goro bogov. Trem zahtevnim planinskim pohodom je sledil krajši 
oddih s kopanjem v Egejskem morju in ogled mesta Solun. Iz Grči-
je je nato pot vodila preko Makedonije v srbski Leskovac in dalje v 
Oplenac, kjer je potekal ogled mavzoleja dinastije Karađorđević. 
Utrujeni, a zadovoljni so se popotnice in popotniki vrnili v doma-
či kraj z obljubo, da bodo s tovrstnimi izleti nadaljevali. »Ves čas 
smo imeli lepo vreme, vse smo obdelali po programu, bilo nam je 
lepo. Hvala za udeležbo, za dobro voljo - bili smo kot ena druži-
na,« sta povzela potovanje dolgoletna člana PD Lisca Sevnica Da-
rinka in Janko Avguštin.  S. Radi

SEVNICA - V atriju sevniškega gradu je 21. avgusta zvečer nav-
dušil Big band Zagorje, ki je s svojim delovanjem pričel oktobra 
2002. Njihov glasbeni repertoar sestavljajo klasične skladbe za 
plesne orkestre, ki pa ga spretno dopolnjujejo z novejšimi, atrak-
tivnejšimi aranžmaji - še posebej od konca lanskega leta, ko je s 
spremembo pri umetniškem vodenju orkestra nov dirigent Gre-
gor Troha osvežil tudi repertoar izvajanja skladb na koncertih. 
Gostujoči glasbeniki so skupaj z gosti - Marijanom in Majdo Pe-
tan ter mlado perspektivno sevniško pevko Kajo Pavlič navduši-
li publiko, tako da so rednemu koncertnemu delu sledili še trije 
dodatki, ki so se zaključili s Poletno nočjo. To zimzeleno melodi-
jo je zapela Majda Petan ob spremljavi Big banda Zagorje, ki se 
je  v okviru že  tradicionalnega festivala Sevniško grajsko poletje 
predstavil sevniškemu občinstvu že drugič (prvič so se glasbeni-
ki iz Zasavja predstavili v atriju gradu junija 2010).
  S. Radi

Na najvišjih vrhovih Balkana

Sevniški planinci in planinke so se podali na zanimivo in raz-
gibano�enotedensko�pohodno�turo.

Že četrtič postavili klopotec 

Predsednica�Društva�vinogradnikov�Šentjanž�Renata�Kuhar�z�
vinogradnikom�Bojanom�Papežem�in�njegovo�soprogo�po�po-
stavitvi društvenega klopotca

Sveži ritmi Big banda Zagorje 

Nastop�Big�banda�Zagorje�so�zaznamovali�predvsem�funk,�so-
ul,�swing,�rock,�rock�’n’�roll�in�latino�ritmi.

Prireditve ob občinskem prazniku
Torek, 8. 9. 2015

• ob 19.00 v Domu kulture Radeče: Slavnostna seja OS s 
podelitvijo priznanj

Organizator: Občina Radeče, PD Vrhovo, HD Radeče

Ponedeljek, 14. 9. 2015 
• ob 9.00 na balinišču v Radečah: »Spominski turnir« moških 

v balinanju
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Sreda, 16. 9. 2015 
• ob 9.00 na balinišču v Radečah: »Pokal prijateljstva« – 

balinanje ženskih ekip 
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Petek, 18. 9. 2015 
• od 9.00 do 14.00 pred Zdravstvenim domom Radeče: Svitov 

dogodek, predstavitev napihljivega modela debelega 
črevesja

Organizator: Zdravstveni dom Radeče

• ob 15.30 v prostorih Društva invalidov Radeče: Tradicionalni 
meddruštveni turnir v pikadu

Organizator: Društvo invalidov Radeče

Petek, 18. 9. 2015 
• ob 17.00 v prostorih Društva invalidov Radeče: Tradicionalno 

srečanje vseh invalidov Radeč
Organizator: Društvo invalidov Radeče

Sobota, 19. 9. 2015 
• ob 9.00 v športni dvorani v Radečah: Tradicionalno 

mednarodno odprto prvenstvo v namiznem tenisu za 
rekreativce 

Organizator: Namiznoteniški klub Radeče

• 10.00 v Ribiškem domu Radeče : Hortikulturno predavanje
Organizator: Hortikulturno društvo Radeče

• ob 10.00 na Lovskem domu Močilno: Streljanje na glinaste 
golobe

Organizator: Lovska družina Radeče

• ob 17.00 v Domu kulture Radeče: Svečanost ob 70-letnici 
vrnitve izgnancev

Organizator: Društvo izgnancev Radeče, Občina Radeče, 
GD Radeče

• ob 19.00 v Prosvetnem domu Vrhovo: Slavnostna prireditev 
ob 60-letnici Prosvetnega društva Vrhovo

Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo

Torek, 22. 9. 2015 
• ob 19.00 v Prosvetnem domu Vrhovo: Tekmovanje v 

namiznem tenisu – »Laufer«
Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo

Sreda, 23. 9. 2015 
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče: 1. abonmajska predstava 

za odrasle 2015/2016 - Revizor, drama, Gledališče pod 
kozolcem – Šmartno ob Paki

Organizator: Gledališko društvo Radeče

Petek, 25. 9. 2015 
• ob 17.00 v Domu PORP: 90-letnica Čebelarskega društva 

Radeče 
Organizator: Čebelarsko društvo Radeče

Nedelja, 27. 9. 2015 
• ob 17.00 pri Hiši na Magolniku: Svetovni dan turizma

Organizator: KTRC Radeče

www.radece.si

VRHE NA VELIKEM CIRNIKU – 28. avgusta so člani Društva vinogradnikov Šentjanž že četrto leto zapored 
postavili društveni klopotec, in sicer v vinogradu Bojana Papeža, ki je na letošnjem 43. tednu cvička v Ko-
stanjevici na Krki prejel najvišjo oceno med člani društva za vino cviček.

klopotca, ki ga je društvu pred 
štirimi leti darovala Ruša Ko-
tnik, v njegovem vinogradu. 

Prireditev, ki postaja tradi-
cionalna, povezovala pa jo je 
11. cvičkova princesa Vesna 

Perko iz Šentjanža, so s svo-
jim ubranim petjem popestri-
li pevci DV Šentjanž, zbrane 
pa je nagovorila predsednica 
društva Renata Kuhar. Le-ta 
je vinogradniku Bojanu Pape-
žu predala še posebno listino 
ter knjigo, v katero bo leto dni 
zapisoval pomembnejše do-
godke v zvezi z vinogradniški-
mi opravili. Za dobro delova-
nje klopotca, da bo z veseljem 
»pel« in varoval vinograd vse 
do trgatve, pa je z blagoslovom 
poskrbel župnik Jakob Trček 
iz župnije Šentrupert. Po po-
stavitvi klopotca je sledilo še 
druženje ob kozarčku rujnega 
in domačih dobrotah.

  S. Radi
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PODBOČJE - V zadnjem tednu julija je bilo v Podbočju pestro, 
saj je skupina mladih iz Slovenije, Italije in Bolgarije pridno na-
črtovala, snemala in montirala različne kratke filmčke. Mladi so 
prišli kot udeleženci mladinske izmenjave CROSSCuT – Crossro-
ad Camera Tales, ki jo je organiziral Zavod Magičnost ustvarjanja 
– produkcija LIJAmedia. 21 mladih, ki  so osvajali prve korake v 
svet gibljive slike, je tekom dneva poučevalo več mentorjev, po-
poldneve in večere pa so popestrili z raznimi ustvarjalnimi de-
lavnicami, športnimi aktivnostmi in mednarodnimi večeri.

Tabor je bil organiziran kot drugi del projekta CROSSCuT, finan-
ciranega s strani programa Erasmus. V prvem delu projekta se je 
v Brežicah konec marca izobraževalo 10 mentorjev iz istih držav 
in organizacij, ki so nato znanje ponesli domov in mlade pripra-
vili na poletno izmenjavo. Udeleženci tako prvega dela projekta 
- usposabljanja za mentorje kot mladinske izmenjave so se pri 
delu razdelili v različne narodnostno mešane skupine ter ustvar-
jali kratke filmčke na temo križišča. Tako so razvijali različne veš-
čine in znanja: izboljšali so svoje izražanje v tujem jeziku, saj je 
bil delovni jezik angleščina, osvojili so delo s tehnično opremo 
in se učili uporabljati nove računalniške programe, naučili so se 
tudi načrtovati proces izdelave filmčka vse od začetne ideje do 
končnega izdelka, med tem pa so dobili tudi praktično izkušn-
jo sodelovanja z nekom, ki izhaja iz druge države in drugačnega 
kulturnega ozadja. Kot rezultat je nastalo kar 12 različnih vide-
ov, od videokolažev do dokumentarnih filmov, stop-trik animacij 
in videospotov. Navdušenje udeležencev nad projektom je bilo 
veliko, saj so bili večinoma prvič udeleženci tovrstnih aktivnos-
ti in se že veselijo nadalnjih mednarodnih projektov, ki jih v za-
vodu že marljivo pripravljamo.  M. B.

Mednarodni video tabor

V�okviru�izmenjave�so�posneli�12�različnih�videov.

ŠD Skopice šteje 143 članov, 
v njem pa delujeta dve sekci-
ji – nogometna in otroška. Kot 
pravi predsednik društva Da-
vor Kalin, vsako leto orga-
nizirajo nekaj tradicionalnih 
dogodkov: turnirje v šnopsu, 
namiznem tenisu in malem 
nogometu ter prvomajanje za 
krajane, prirejajo pa tudi ve-
čere družabnih iger ter ogle-
de smučarskih skokov Planici 
in tekem nogometne reprezen-
tance. »Preko rekreativnega 
športa skrbimo za medgene-
racijsko druženje in povezo-

Preko športa združujejo krajane
SKOPICE - Športno društvo Skopice je na zadnjo avgustovsko soboto s pestrim športnim, otroškim in za-
bavnim programom obeležilo 30-letnico delovanja društva. Ocenjujejo, da se je prireditve skozi dan udele-
žilo do 2000 obiskovalcev.

vanje tako v vasi kot tudi šir-
še, saj so člani društva ne le 
vaščani Skopic, ampak tudi 
iz okoliških vasi,« je poudaril 
Kalin. V društvu želijo po Ka-
linovih besedah še razširiti 
dejavnost in privabiti čim več 
aktivnih članov, zlasti mlajše, 
da bo društvo tudi po menja-
vi generacij ostalo tako aktiv-
no kot doslej. Dobro sodeluje-
jo tudi s sosednjimi društvi, ki 
so jih ob tej priložnosti pova-
bili na športne igre, to so ŠD 
Krka Krška vas, TD Velike Ma-
lence in ŠRD Veliko Mraševo, 

poleg njih pa še ekipe občin-
skega sveta Brežice, ŠD Terme 
Čatež, ZPTM Brežice in ŽRK 
Brežice. Šestčlanske ekipe so 
se pomerile v petih zabavnih, 
a tudi zahtevnih disciplinah, 
največ spretnosti pa so poka-
zali Malenčani pred domači-
ni in ZPTM-jevci. Pripravili so 
tudi otroško olimpijado za naj-
mlajše, ki so jo vodile članice 
organizacije Izaja.

Na odru na skopiškem igrišču 
sta se nato predstavila doma-

čin Jan in simpatična Eva, sle-
dil je kratek uradni del prire-
ditve, na kateri so se zahvalili 
vsem, ki so do sedaj pripomo-
gli k soustvarjanju društvene-
ga programa, domačine in obi-
skovalce pa je pozdravil tudi 
brežiški župan Ivan Molan, v 
večernem delu pa sta za zaba-
vo poskrbela ansambel Mla-
di Dolenjci in popskupina Pop 
Design, ki letos prav tako pra-
znuje 30-letnico. 

� Peter�Pavlovič

Ekipa�ŠD�Skopice�ni�povsem�izkoristila�prednosti�»domačega�
terena«�na�zabavnih�športnih�igrah.

KRŠKO - V Mladinskem centru Krško je med 21. in 28. avgu-
stom potekala mednarodna izmenjava “Sports will secure 
your youth”. Gre za nov evropski projekt Erasmus+, ki spod-
buja sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, 
mladine in športa v obdobju 2014-2020.

Poleg mednarodnih izmenjav in razvoja mednarodnih partner-
stev na različnih področjih izobraževanja in trga dela projekt 
Erasmus+ spodbuja tudi športne dejavnosti, v sklopu tega pa 
»zdrav duh v zdravem telesu«, kar pomeni, da je poudarek na 
izvajanju  rekreacijskega in tekmovalnega športa brez jemanja 
nedovoljenih poživil, prirejanja športnih izidov, spodbuja med-
nacionalno strpnost na športnih dogodkih ipd. Izhajajoč iz na-
vedenega je potekala tudi mednarodna izmenjava v Krškem, na 
kateri je Mladinski center gostil mlade udeležence iz po številu 
prebivalcev največjega makedonskega mesta Bitola ter prav toli-
ko udeležencev iz Slovenije, večina med njimi pa je bila iz Krške-
ga in okolice. Mladi udeleženci so se uvodoma dodobra seznani-
li s projektom in njegovim pomenom, nakar so dneve preživeli 
ob aktivnem in družabnem športnem udejstvovanju na različ-
nih lokacijah, največ pa na brestaniškem bazenu ter tamkajšnji 
in bližnji športni infrastrukturi in okolici, saj so bili mladi iz Bi-
tole nastanjeni v Hostlu Primoža Kozmusa. Ob ribolovu, igranju 
košarke, nogometa, odbojke na mivki, med dvema ognjema, iger 
brez meja in raznih športnih iger na vodi so se udeleženci med-
narodne izmenjave tudi iz prve roke, od vrhunskega športnika 
Primoža Kozmusa, podučili o metu kladiva.
� Bojana�Mavsar

Športna izmenjava mladih

Primož�Kozmus�med�druženjem�z�mladimi�mednarodne�špor-
tne�izmenjave

Župan�Ivan�Molan�je�društvu�oz.�predsedniku�Davorju�Kalinu�
podelil�plaketo�Občine�Brežice�(foto:�Amir�Tokić).

Štiri kino predstave na grajskem dvorišču 
BREŽICE - V Posavskem muze-
ju Brežice so grajsko dvorišče 
na štiri poletne torkove večere 
preuredili v kino na prostem. 
Tobija Medved je z različno 
tematiko in zvrstjo filmov po-
skrbel za vse filmske slado-
kusce, saj si je filme ogledalo 
več kot 600 gledalcev. 21. ju-
lija je bila na sporedu biograf-
ska drama Marina, o Roccu 
Granati, enem najbolj prilju-

bljenih italijanskih popevkar-
jev. 4. avgusta je gledalce nav-
dušil film Najboljša ponudba, 
pripoved o življenju poznaval-
ca umetnin in vodjo dražb Vir-
gila, ki nekega dne prejme ne-
pričakovano ponudbo. Vinar 
večera je bil Martin Kuntarič 
iz Pristave ob Krki, ki je letos s 
svojim cvičkom osvojil naslov 
Županovo vino. 11. avgusta je 
gledalce očarala indijska ro-

mantična drama Okus po lju-
bezni, zgodba o dveh prebival-
cih Mumbaija, ki živita vsak v 
svojem zaporu, dokler nekega 
dne zgrešena pošiljka kosila ne 
poveže njunih življenj. Vinar-
ji večera so bili Najgerjevi iz 
Brezovice na Bizeljskem. 25. 
avgusta je grajsko kino poletje 
zaključil film Človeški kapital, 
ki temelji na ameriškem roma-
nu Stephena Amidona. Na vo-

ljo so bile palačinke, limonada 
in bezgov sok društva Regrat 
iz Brežic, tako kot na prvi film-
ski večer so tudi na zadnji obi-
skovalci okušali vina Hiše trt, 
vina in čokolade Kunej iz Bre-
stanice. Projekt kina na graj-
skem dvorišču je podprla Obči-
na Brežice in s tem omogočila, 
da je grajsko dvorišče ponov-
no postalo tudi filmsko prizo-
rišče,  Vir: PMB
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Kljub visokim poletnim temperaturam se tedensko 
vgradi od 1.500 do 2.000 m3 betona. Dela intenziv-
no potekajo na vseh delih gradbišča, terminskemu 
planu gradbenega izvajalca sledijo tudi dobavitelji 
hidromehanske in turbinske opreme. Na petem pre-
livnem polju smo 11. 8. 2015 pričeli z montažo radi-
alnih zapornic, vbetonirani deli se izvajajo vzporedno 
z ostalimi gradbenimi deli. Na objektu so vgrajeni 
tudi prvi elementi turbinske opreme, konus sesal-
nega kolena, na katere bodo jeseni 2015 nameščeni 

predvodilniki posameznih turbin. Dokončana je tudi 
prekladna konstrukcija dostopnega mostu do HE.

Tik pred začetkom izgradnje je tudi akumulacijski 
bazen HE Brežice, katerega ureditve bodo segale od 
sotočja reke Save in Krke do HE Krško. Predviden 
pričetek polnitve akumulacije je konec naslednjega 
leta, s tem pa bodo zagotovljeni pogoji za prva vr-
tenja agregatov.

Izvajanje del 
na gradbišču HE Brežice

Gradnja HE Brežice poteka po zastavljenem terminskem planu. Po dobrih 500 dneh 
gradnje je v objekt jezovne zgradbe HE Brežice vgrajenih 65.000 m3 betona, 4.400 
ton armaturnega železa in premeščenih prek 800.000 m3 izkopnega materiala.
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KRŠKO - Od 27. avgusta dalje je Posavje bogatejše za nov razstav-
no prodajni salon, ki ga je v Krškem odprlo šentjursko podjetje 
Kemoplast. Pohvalijo se lahko s 25-letno tradicijo in že osmimi 
saloni po vsej Sloveniji. Zastopajo svetovno znane proizvajalce 
talnih oblog, izdelane iz naravnih in okolju prijaznih materia-
lov. Po besedah direktorja Kemoplasta Petra Lapornika se sa-
lon razprostira na 500 m2 površine, kjer si lahko kupci ogleda-
jo razstavljene eksponate. Nudijo strokovno svetovanje, izmere 
na domu, brezplačno dostavo, krojenje in robljenje, strokovno 
vgradnjo in seveda tudi garancijo na material in svoje storitve. 
� K.�J.

Odprli Svet talnih oblog 

Direktor�Kemoplasta�Peter�Lapornik�in�zakonca�Naraglav,�
lastnika�objekta

VRBINA - Potem ko so pred tedni prvi možje Univerze v Maribo-
ru, Fakultete za energetiko Krško in Kostaka Krško podpisali do-
brega pol milijona evrov vredno pogodbo o gradnji druge faze 
Inštituta za energetiko v Vrbini, bodo jutri, 4. septembra, na lo-
kaciji omenjenega inštituta v Vrbini položili temeljni kamen za 
prizidek, za katerega je fakulteta pridobila tudi evropska sred-
stva. V 127 m2 velikem prizidku bodo zagotovili infrastrukturo, 
ki bo omogočala zaključeno in celovito znanstveno raziskoval-
no delo na področju energetike. P. P.

Položili bodo temeljni kamen za 
prizidek k Inštitutu za energetiko

LJUBLJANA, LESKOVEC PRI KRŠKEM - Vlada RS je s 1. 9. 2015 
mag. Vojka Sotoška ponovno imenovala za zastopnika javnega 
podjetja Infra d. o. o., do imenovanja direktorja na podlagi jav-
nega razpisa, vendar najdlje za šest mesecev. Sotošku, tudi dose-
danjemu zastopniku Infre, pred tem pa od leta 2009 direktorju 
tega javnega podjetja, je s 1. septembrom potekel mandat, zato 
je nadzorni svet na podlagi zakona o pogojih koncesije za izko-
riščanje energetskega potenciala spodnje Save in akta o ustano-
vitvi javnega podjetja Infra izvedel javni razpis za zbiranje pri-
jav kandidatov za direktorja podjetja. Na razpis sta pravočasno 
prispeli dve prijavi. Nadzorni svet je na podlagi izvedenega po-
stopka preveritve popolnosti prijav ugotovil, da je popolna zgolj 
prijava enega kandidata, s katerim je nadzorni svet opravil raz-
govor, nato pa 29. junija vladi predlagal, naj za direktorja za ob-
dobje štirih let, od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2019, imenuje mag. Voj-
ka Sotoška. Ker direktor na podlagi razpisa še ni bil imenovan, 
je vlada izdala sklep o imenovanju zastopnika.  P. P./vir: MOP

Sotošek znova zastopnik Infre
POSAVJE - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob-
vešča vinogradnike in vinarje, da so se do konca leta 2015 dolžni 
vpisati v register pridelovalcev grozdja in vina. Navedeno velja 
za pridelovalce, ki obdelujejo 0,05 ha ali več vinogradov; tisti, ki 
obdelujejo manjšo površino, pa le, če pridelek tržijo. Vpis v re-
gister je enostaven in se brez stroškov izvede na upravni eno-
ti. Pridelovalci grozdja, mošta in vina, ki so prijavili vino, letnik 
2014, pa so dolžni do 7. septembra 2015 upravni enoti prijaviti 
zaloge vina na dan 31. julij 2015. 

Vpis v register in prijava zalog

AKCIJA 
ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 

V OBČINAH KRŠKO 
IN KOSTANJEVICA NA KRKI 
17. – 19. september 2015

Urnike odvoza nevarnih odpadkov najdete 
na spletni strani www.kostak.si in na računu 

za komunalne storitve za avgust. 

Gradnja osrednjega objekta, ki 
jo je izvajalo podjetje SL-inže-
niring, je večinoma zaključe-
na, za dokončanje investicije 
so potrebna le še dela, veza-
na na zunanjo ureditev in ši-
ritev pokopališča in jih pred 
pričetkom le-te ni bilo možno 
narediti (priključitev na el. 
omrežje, vodovod), pojasnju-
je predsednik sveta KS Podbo-
čje Janez Barbič. Nova mrliška 
vežica naj bi bila predvidoma 
v uporabi po 30. septembru, v 
kolikor bo vse teklo po načrtih. 
Šele ko bo nov objekt funkcio-
nalen, bodo porušili staro mr-
liško vežico. Pokopališče bo 
ob tem tudi razširjeno pro-
ti vzhodu oz. proti Podbočju, 
zaradi povezave dosedanjega 
z novim delom pokopališča pa 
so delno porušili tudi pokopa-
liški zid. Projekt, ki ga financi-

Spominski park rabi še ureditev
PODBOČJE - Pri tamkajšnjem pokopališču že od lanskega poletja poteka gradnja nove mrliške vežice oz. 
ureditev t. i. spominskega parka, v okviru katere bo pokopališče tudi razširjeno. Krajevna skupnost prosi 
krajane za pomoč pri zbiranju denarja za zunanjo ureditev objekta.

ra Občina Krško, je vreden do-
brih 182 tisoč evrov.

Poleg izgradnje žarnega zidu, 
ki ga na podboškem pokopa-
lišču doslej še ni bilo, trenu-
tno poteka še tlakovanje poti, 

potrebna pa bo še asfaltacija, 
ureditev ograje in vodnjakov, 
hortikulturna zasaditev ipd. 
Zunanja ureditev, ki jo prav 
tako izvaja podjetje SL-inženi-
ring, je strošek Krajevne sku-
pnosti Podbočje, okrog 140 
tisoč evrov, kolikor je potreb-
nih, pa je zanjo kar velik za-
logaj, zato je za pomoč v obli-
ki donacij zaprosila krajane in 

krajanke ter lokalna podjetja. 
»Zaenkrat smo nabrali 1.450 € 
donacij fizičnih oseb ter 2.150 
€ donacij pravnih oseb. Glede 
na višino stroška investicije do 
sedaj zbrane donacije predsta-
vljajo majhen odstotek, vendar 
je vsak evro dobrodošel. Ob tej 
priložnosti se v imenu lokalne 
skupnosti iskreno zahvaljuje-
mo vsem donatorjem, ki so se 
odzvali na našo prošnjo, hkra-
ti pa pozivamo tudi ostale, da 
prispevajo po svojih zmožno-
stih,« pravi Barbič. Uradna 
otvoritev objekta bo ob krajev-
nem prazniku naslednje leto.

Podboško pokopališče je še 
eno redkih, s katerimi upra-
vlja Krajevna skupnost sama, 
po Barbičevih besedah pa bo 
zaenkrat tako tudi ostalo, saj 
je svet KS zavrnil predlog, da 
bi upravljanje s pokopališčem 
predali izvajalcu gospodarskih 
javnih služb v občini.
� P.�Pavlovič

Ob�podboškem�pokopališču�nastaja�nov�spominski�park.

STOJANSKI VRH - Včeraj so v prostorih izletniške kmetije »Zden-
ka« na Stojanskem Vrhu organizirali delovno srečanje, na kate-
rem so študenti Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani pod 
vodstvom mentorice prof. dr. Žive Deu predstavili aktivnosti in 
ugotovitve v 
sklopu razi-
skovalne de-
lavnice Vlaški 
hrami 2015 
(2. faza), ki se 
je na obmo-
čju visokogor-
skih vinogra-
dov Gadove 
peči in Bre-
zovice začela 
junija. Do da-
nes so se izde-
lanim analizam, ki razkrivajo veliko vrednost kulturne krajine 
in arhitekturne dediščine, pridružile zasnove celostne ureditve 
obravnavanega prostora, zamisli prenov obstoječih gospodar-
skih objektov - hramov in zidanic - ter enako uporabnih novo-
gradenj. Namen delovnega srečanja je bil pretehtati in dopol-
niti izdelane osnutke urbanističnega in arhitekturnega razvoja 
ter začrtati pot do želenega cilja - visoko razvite kulturne kraji-
ne z ohranjeno identiteto posebne in v slovenskem prostoru iz-
jemno kakovostno ohranjene arhitekturne dediščine. Več o de-
lovnem srečanju pa v naslednji številki Posavskega obzornika.
  R. R.

Delovno srečanje o vlaških hramih

Tipičen�vlaški�hram
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

DARUJMO KRI-REŠUJMO ŽIVLJENJA!
Spoštovani! 
Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdravilo, ki 
bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, preprečevanje posledic 
in preprečevanje smrti. To omogočajo krvodajalci, saj si pri 
tovrstnem zdravljenju lahko pomagamo le ljudje med seboj. 
Krvodajalstvo je torej odsev človečnosti, ki temelji na načelih 
prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. Da zadostimo 
potrebam zdravstva, dnevno potrebujemo 400 krvodajalcev.

Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za 
krvodajalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 
65 let in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajejo kri 
vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

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

četrtek, 10. septembra 2015, z vpisom od 8.00 do 13.00 ure 
in petek, 11.septembra 2015, z vpisom od 8.00 do 12.00 ure

v Mladinskem centru Brežice (Gubčeva ulica 10/a).

Prijazno vabljeni!

V obnovljenem in urejenem 
objektu Vojašnice Jerneja Mola-
na Cerklje ob Krki deluje 13 od-
delkov osnovne šole in dva od-
delka vrtca. V vrtcu, ki ima dva 
oddelka še v prostorih nad trgo-
vino Tuš, je v letošnjem šolskem 
letu vpisanih 78 otrok, v šoli pa 
si nabira znanja 191 učencev in 
učenk, od tega je letos prvič se-
dlo v šolske klopi 23 prvošolk in 
prvošolcev. Prvošolci in prvošol-

Župan občine Brežice Ivan Molan je skupaj s predstavniki Planinske-
ga društva Brežice ob visokem življenjskem jubileju obiskal in voščil 
vse najboljše Mariji Veble, starosti brežiškega planinstva in častni 
predsednici Planinskega društva Brežice ter oktobrski nagrajenki. 

Čila slavljenka je bila za svoj 90. rojstni dan, 10. 8. 2015, na Triglavu, 
kjer je srečala desetletje mlajšo planinko, s katero sta se dogovori-
li, da se ponovno srečata pri Aljaževem stolpu čez deset let. Z roj-
stnodnevnega pohoda je gospa Marija prinesla obilico vtisov, pot ji 
je popestrilo srečanje z gamsoma ter dve planiki. 

Gospa Marija zase pravi, da je od nekdaj živela s hribi in bo tako tudi 
naprej. Župan Ivan Molan in predstavniki planincev ter predsednik 
PD Brežice Tone Jesenko so slavljenki zaželeli še mnoga zdrava leta 
in planinske poti. 

Učenke in učenci OŠ Cerklje ob Krki 
začeli s poukom na novi lokaciji
CERKLJE OB KRKI – Učenke in učenci Osnovne  šole Cerklje ob Krki so se skupaj s starši na prvi šolski dan zbrali v telo-
vadnici šole, ki bo v naslednjih dveh letih deležna temeljite rekonstrukcije in obnove. Zbrane je pozdravil župan obči-
ne Brežice Ivan Molan, ki je učiteljem in učencem ter ostalim zaposlenim zaželel uspešno delo v novem šolskem letu 
in čim prijetnejše bivanje v nadomestnih prostorih. Župan se je skupaj z novo ravnateljico dr. Stanko Preskar, pred-
stavnikom vojašnice majorjem Alešem Zajcem, učenci, učitelji ter starši odpravil na ogled nadomestnih prostorov šole 
v objektu cerkljanske vojašnice, kjer bo šola delovala do jeseni 2017. 

ke so se skupaj s starši zbrali na 
igrišču pred šolo, se seznanili s 
svojimi učiteljicami in se odpra-
vili v razred, kjer so v spremstvu 
staršev preživeli svoj prvi šolski 
dan.

Župan Ivan Molan je dejal, da 
sta občina in šola poskrbeli za 
najvišjo varnost na poti v šolo. 
Urejena je tudi posebna pešpot 
od glavnega vhoda vojašnice do 

šole, ki je z vseh strani zaščitena 
z ograjo, novost je tudi avtobu-
sni prevoz, ki bo po novem v šolo 
vozil tudi otroke iz Cerkelj ob Krki 
(dve novi postajališči – pri cerkvi 
in pri pekarni Pegam, vozni red 
je objavljen na spletni strani šole 
http://sola.cerkljeobkrki.si/). Žu-
pan se je vojašnici zahvalil za so-
delovanje, starše otrok pa pova-
bil, da skupaj s šolo poskrbijo za 
varnost otrok na poti v šolo.

ŠOLE IN VRTCI V OBČINI 
BREŽICE

V šolskem letu 2015/2016 so 
prvič vstopili v šolo 203 prvo-
šolci. Osem osnovnih šol in eno 
podružnično šolo v občini v no-
vem šolskem letu obiskuje 1893 
učenk in učencev. V vrtce je vpi-
sanih 885 otrok, za otroke v šo-
lah in vrtcih pa skrbi 574 delav-
cev. 

Nadomestna šola

V novih prostorih

V prvem razredu

Igralnica

90 let oktobrske nagrajenke Marije Veble 

BIHAČ, BOSNA IN HERCEGOVINA - 26. in 27. avgusta so predstavni-
ki slovenskih partnerjev v projektu Šport za zdravo starost (Občina 
Brežice, ZPTM Brežice in Kajak kanu klub Čatež) obiskali projektnega 
partnerja Nacionalni park UNA v Bihaću. Poleg občinske delegacije 
mesta Bihać so jih sprejeli še na Športni zvezi mesta Bihać in Fakul-
teti za ekonomijo Univerze v Bihaću, ki si želi okrepiti mednarodno 
sodelovanje tudi na področju izobraževanja. 

Predstavitvi občin sta odprli pogovore na številnih sorodnih podro-
čjih, saj občini povezujeta razvit turizem in kmetijstvo, zaznamujejo 
ju reke in bogata kulturna dediščina, Brežice in Bihać pa povezujeta 
tudi status univerzitetnega mesta in športni letališči. 

Mednarodna srečanja izkoristili za pripravo 
novih projektov

BREŽICE - V sklopu projekta »Šport ZA zdravo starost« je podžu-
panja občine Brežice Katja Čanžar v  soboto, 22. 8., sprejela ob-
činsko in rokometno delegacijo iz Bačke Palanke, ki je s Kajak kanu 
klubom tudi projektni partner. Rokometaši so se udeležili spomin-
skega memoriala Boga Doberška, ki so ga v MRD Dobova uspešno 
organizirali že devetič. Občinski del delegacije je delovni obisk na-
menil ogledu športnih površin in pripravi novih skupnih projektov, 
tokrat že četrtega po vrsti. Po uspešno izpeljanih dveh projektih na 
področju kulture – v Brežicah najbolj prepoznanih mednarodnih 
glasbenih delavnicah, je trenutno v teku najbolj intenzivni del pro-
jekta Šport za zdravo starost, v načrtu pa je že vnovično sodelova-
nju na področju kulture. 

Tako Občina Brežice kot Občina Bačka Palanka sta vsebinske projek-
te pri Evropski komisiji prepoznali kot priložnost neposrednega fi-
nanciranja pestrih in bogatih projektov društev.  Odobreni projekti 
so skupaj vredni več kot en milijon evrov in dokazujejo, da so lahko 
tudi društva gibalo razvoja obeh občin. V prihodnosti si občini želi-
ta skupne kandidature tudi na področju infrastrukturnih projektov. 

Turizem, kmetijstvo, reke, kulturna dediščina, 
športno letališče in študenti

www.brezice.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 !

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2015 – IZBIRAJ. SPREMINJAJ. ZDRUŽUJ.

Četrtek, 10. 9. 2015

15.30 Sejna soba A,  
Občina Krško

Prehrana v športu - iskanje optimuma, predavanje 
Severina Lipovška, vrhunskega strokovnjaka za 
področje prehranjevanja

Petek, 11. 9. 2015

od 19. dalje Ulica CKŽ v starem 
mestnem jedru Krškega

Jesen v mestu – Nakup pod zvezdami z glasbo, 
plesom, stojnicami na ulici

Sreda, 16. 9. 2015

7.00 – 9.00 Staro mestno jedro 
Krškega Akcija S kolesom v službo

16.00 – 18.00 Večnamenska pot Krško 
– Brege 

Test hoje (Walk challenge) – Zdravstveni dom Krško – 
Šola zdravega življenja

Četrtek,17.09.2015

9.00 – 13.00 Kolesarjenje po brezpotju (Mladinski center Krško)

Petek, 18. 9. 2015

10.00 Z Vidma v staro mestno 
jedro

Gibalno ovirani na pot skozi mesto (Društvo Sonček in 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja)

Sobota, 19. 9. 2015

8.00 Start: TRC Savus  
v Radečah Kolesarsko popotovanje "S kolesom ob Savi"

Ponedeljek, 21. 9. 2015

8.00 – 13.30 Raceland Vrbina Predavanje in delavnica na temo Varnost v prometu 
za dijake ŠC Krško - Sevnica

17.00 – 20.00 Občina Krško –  
ŠC Krško - Sevnica Predavanje: Rdeča luč za starše

Torek, 22. 9. 2015

8.00 – 12.00 Cesta 4. julija, Videm
Dan brez avtomobila – zapora Ceste 4. julija
Otroci ustvarjajo na ulici
Brezplačna vožnja z mestnim avtobusom

8.00 – 13.00 Medobčinsko kolesarjenje za učence osnovnih šol 
(organizator OŠ Jurija Dalmatina Krško)

8.30 – 13.00 ŠC, Stadion  
Matije Gubca

Predavanje in delavnica na temo Varnost v prometu 
za osnovnošolce 

16.00 – 20.00 Hočevarjev trg, Krško

Zaključek Evropskega tedna mobilnosti s koncertom 
in podelitvijo nagrad osnovnošolcem za likovne in 
literarne izdelke ter predstavitev prometne strategije 
Občine Krško

19 prvošolčkom in ostalim učen-
cem do 4. razreda podloške eno-
te leskovške osnovne šole, ki sta 

Letos nekaj manj kot 300 prvošolčkov

jih pozdravila tudi vodja šole 
Mija Cerle in ravnatelj leskov-
ške osnovne šole Anton Bizjak, 
je župan zaželel uspešen začetek 
šolskih dni, ob tem pa jih opozo-
ril, naj bodo previdni in pozorni 
na cesti na poti v šolo in domov.

Župan s sodelavci je ob prvem 
šolskem dnevu pozdravil tudi 
101 prvošolčka OŠ Jurija Dal-
matina Krško in njihove starše, 
za katere se bo zaradi celovi-
te prenove notranjih prostorov 
šole na nižji stopnji pouk začel 

na dislociranih lokacijah, in si-
cer za 1. razrede v prostorih nad 
bivšimi delavnicami pri Fakulte-
ti za energetiko in logistiko, za 
2. razrede v prostorih Glasbene 
šole Krško, za 3. razrede v Mla-
dinskem centru Krško, po dva 

oddelka 4. razreda v Glasbe-
ni šoli in Fakulteti za energeti-
ko, dva oddelka 5. razreda pa v 
gasilskem domu PGD Krško ter 
prostoru nad nekdanjo lekar-
no v starem mestnem jedru Kr-
škega.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je tudi letos na prvi 
šolski dan v šolske klopi pospremil nekaj učenk in učencev, 
in sicer učence od 1. do 4. razreda v Velikem Podlogu, kjer 
bo letos pouk obiskovalo skupaj 55 otrok, ter več kot sto 
prvošolčkov največje osnovne šole v občini OŠ Jurija Dal-
matina v Krškem.

Na sprejemu prvošolcev v Velikem Podlogu

Župan je pozdravil tudi prvošolce na OŠ Jurija Dalmatina Krško.
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Bliža se 5. mednarodni Festival modre frankinje, ki bo naslednji 
konec tedna v Sevnici, z osrednjim dogajanjem na Gradu Sevnica. 
V petek, 11. septembra, bo na gradu organiziran kulinarični ve-
čer, dan kasneje pa na isti lokaciji sledi degustacijski in družabno-
-zabavni del z večerno razglasitvijo rezultatov ocenjevanja vzor-
cev modrih frankinj, ki je potekalo prejšnji teden v Vinski kleti 
Mastnak. 

Ocenjevalna komisija je ocenila 80 vzorcev modrih frankinj v treh 
kategorijah. V kategoriji »letnik 2014« je bila najvišje ocenjena fran-
kinja Vinske kleti Metlika, v kategoriji »starejši letniki in barrique« 
frankinja letnik 2011 barrique pridelovalca Žaren, d.o.o., v katego-
riji »posebna vina« pa modra frankinja letnik 2012, suhi jagodni iz-
bor, Kmečke zadruge Krško. Šampion ocenjevanja, ki ga je komisija 
izbirala med tremi navedenimi, pa je postal Žaren, d.o.o., iz Nem-
ške vasi – Vinorodne dežele Posavje. 

PETEK, 11. SEPTEMBRA 2015, OB 19. URI
Grajska terasa ob grajskem parku

Kulinarični večer »Lokalno je modro«

Izbrane izdelke lokalne pridelave Grajskih mesnin bo kulinarično 
osmislila Gostilna Repovž, jedi pa bodo spremljale najboljše leto-
šnje festivalske modre frankinje. Večer bo povezoval Jože Rozman, 
priznani vinski publicist in sommelier II. stopnje. Kotizacija: 35 evrov/
osebo (vključuje meni z vini). Obvezne predhodne prijave na e-pošto: 
grad.sevnica@kstm.si ali 051 680 289 do vključno 8. 9. oz. do zased-
be prostih mest (50). V primeru slabega vremena bo kulinarični ve-
čer izveden v notranjih prostorih gradu (dvorana Alberta Felicijana).

SOBOTA, 12. SEPTEMBRA 2015, OD 15. URE DALJE
Grad Sevnica

Festival modre frankinje

Vstopnico za festival lahko kupite na dan festivala od 15. ure na stoj-
nici ob dostopni poti na grad. Ob plačilu vstopnine in kavcije boste 
prejeli bone za hrano in vina ter kozarec z vrečko. Vstopnina za obi-
skovalce je 15 evrov (konzumacija za hrano in vina), kavcija za koza-
rec pa 5 evrov. V ceni vstopnine je vključen prost vstop na vse pro-
gramske vsebine festivala, razen kulinaričnega večera. Na festivalu 
bo možno okusiti tudi izbrane jedi gostinskih ponudnikov po enotni 
ceni. Za hrano in vina bodo dodatno naprodaj boni na stojnici ob 
vhodu v grajski park.

• ob 15.00 / Grajski park: uradno odprtje 5. Festivala modre 
frankinje

• od 15.00 do 22.00 / Grajski park: pokušine najboljših 
modrih frankinj z vseh vinorodnih območij modre frankinje, 
predstavitev pridelovalcev, kulinarične dobrote, predstavitve 
domači obrtnikov/rokodelcev, ki izdelujejo številne izvirne in 
uporabne predmete

• od 15.00 do 22.00 / v ponudbi Grajske kavarne bodo tudi izvirni 
koktejli z modro frankinjo

• od 15.00 do 20.00 / Grajska vinoteka: razstava modrih frankinj 
in nagradna degustacija

• ob 16.00 / Dvorana Alberta Felicijana: voden ogled Gradu 
Sevnica

• ob 20.00 / Grajski park: razglasitev rezultatov ocenjevanja 
modrih frankinj in podelitev nagrad 

• ob 20.30 / Grajski park: koncert Eve Černe – večer slovenskih 
popevk

V primeru slabega vremena bo festival potekal 
pod šotorom pri Športnem domu Sevnica.

1380 osnovnošolcev, 664 vpisanih v vrtce
Pričelo se je novo šolsko leto in na sedmih osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki delujejo na devetih lo-
kacijah po občini Sevnica, je v šolske klopi sedlo 1380 učencev, med njimi 164 prvošolcev. Vrtce bo po trenutnih po-
datkih s septembrom obiskovalo 664 otrok, srednješolska leta pa se pričenjajo za 168 dijakov. 

Učenci in otroci v vrtcih, ki delu-
jejo v prostorih osnovnih šol, so 
novo šolsko leto s pomembnimi 
novostmi in izboljšavami pričeli 
v Boštanju, Krmelju, Šentjanžu 
in Loki pri Zidanem Mostu, kjer 
so investicije energetskih sanacij 
pri zaključku. Skladno s termin-
skim planom teče gradnja nove 
šole v Tržišču. Nadomestni pro-
stori so zagotovljeni od pričet-
ka lanskega šolskega leta, ko se 
je pričela gradnja šole, pouk na 
nadomestnih lokacijah poteka 
utečeno.

Pričela se bo tudi gradnja nove 
telovadnice v Šentjanžu. Na šoli 

bo z novim šolskim letom po-
trebno vložiti nekoliko več truda 
v prilagajanje utečenega šolske-
ga reda zaradi gradnje in gradbi-
šča pri šoli, ne glede na to pa se 
že veselijo, da bodo predvidoma 
ob koncu zime prihodnje leto že 
pričeli z delom v novih in sodob-
nih prostorih.

V šolskem letu 2015/2016 bo 
vrtce v občini Sevnica obisko-
valo po trenutnih podatkih 664 
otrok, vključeni pa bodo v 37 od-
delkov, kar pomeni dva več kot v 
istem času lani. V vrtce so spre-
jeti vsi otroci, ki izpolnjujejo po-
goje za vključitev. Predšolska 

vzgoja je zagotovljena na osmih 
lokacijah po občini. Vključenost 
otrok se iz leta v leto zvišuje, ob-
čina temu sledi z zagotavljanjem 
zadostnih kapacitet, med njimi 
dvema novima vrtcema v Sevni-
ci in Krmelju ter z adaptacijami 
prostorov pod okriljem osnov-
nih šol.

Srednješolska leta se pričenjajo 
za 168 učencev, ki so v lanskem 
šolskem letu uspešno zaključi-
li devetletno izobraževanje na 
sevniških osnovnih šolah.

Občina Sevnica ter Svet za pre-
ventivo in varnost v cestnem 
prometu pozivata vse udele-
žence v prometu na dosledno 
spoštovanje cestno-prometnih 
predpisov ter še posebno po-
zornost ob pričetku novega šol-
skega leta. Vsem v vrtce vklju-
čenim otrokom, osnovno- in 
srednješolcem ter zaposlenim 
v vrtcih in šolah želimo vse do-
bro v novem šolskem letu, pred-
vsem najmlajšim pa tudi varno 
na šolskih poteh. 

Vabljeni na 5. Festival modre frankinje

www.kstm.si
www.modra-frankinja.com
www.grad-sevnica.com

Operacije energetskih sanacij delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, iz-
vajajo pa se v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastruk-
ture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete >Trajnostna raba energije<, 1. pred-
nostne usmeritve >Energetska sanacija javnih stavb<.

Energetska sanacija OŠ Boštanj

Energetska sanacija OŠ Milana Majcna Šentjanž

Prvi šolski dan je v Sevnici prijetno popestrila nogometna tekma 
med ekipama učencev in staršev, v kateri je bil tudi župan.  

Energetska sanacija OŠ Krmelj s telovadnico

Pouk prvošolcev v Tržišču v nadomestnih prostorih ob obisku žu-
pana s sodelavci in ravnateljice

Sprejem prvošolčkov v Sevnici s strani devetošolcev, ravnateljice 
in razredničark
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Belin
 f e s t i v a l

pravljično pripovedovalski             

 f e s t i v a l
pravljično pripovedovalski             

Belin
Petek, 4. september 2015 
M E S T N I  PA R K  pred Valvasorjevo knjižnico

16:00 UROČENI PARK
ISKANJE PRAVLJIČNIH ZAKLADOV IN KRAŠENJE PARKA 

17:00 DREVO IMA SRCE  GLEDALIŠKA PREDSTAVA

17:30 IZ KOCKE V PRAVLJICO
PRIPOVEDOVALSKO-USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE 

18:00 SO PRAUL’  SLOVENSKE LJUDSKE PRAVLJICE (za odrasle)

Sobota, 5. september 2015 
M E S T N I  PA R K  pred Valvasorjevo knjižnico

16:00 PRAVLJIČNA KNJIGA
PRIPOVEDOVANJE PRAVLJICE ZA OTROKE Z IZDELAVO KNJIGE

16:30 SPRETNI PRSTKI
USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE 

17:00 FANTAZIJSKO TETOVIRANJE
USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE 

18:30 GLASOVI SVETA
SVETOVNE LJUDSKE PRAVLJICE (ZA ODRASLE) 

19:30 MASCARA  ZAKLJUČNI KONCERT

V primeru slabega vremena se bo festival odvijal 
v knjižnici. Festival podpira Občina Krško.

Program za september

MT SENOVO ODPIRA SVOJA VRATA 

Mladinska točka Senovo ta četrtek po 
dveh mesecih premora zopet odpira svoja 
vrata. Vljudno vabljeni na ustvarjalne 
delavnice in druženje ter na ostalo pestro 
septembrsko dogajanje.

Četrtek, 3.9.2015, ob 15.00, MT Senovo

MC DIRENDAJ
Po dolgem in vročem poletju se je pričelo novo 
šolsko leto in s tem tudi MC Direndaji v Mladinskem 
centru Krško. 

Vsako drugo soboto otroci prisrčno  vabljeni na 
ustvarjalne delavnice. 

Začnemo že 12.9.2015, ob 10.00.

RAZSTAVA SLIK MAŠE LANCNER “MED SVETOVOMA”

Vsak ponedeljek ob 18.00
TURNIR V NAMIZNEM NOGOMETU IN NAMIZNEM TENISU

Vsaka sreda ob 20.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

Petek, 4.9.2015, ob 17.00
KUHARSKA DELAVNICA

Sobota, 5.9.2015, ob 9.00
VARSTVO OTROK

Četrtek, 10.9.2015, ob 15.00
DRUŽENJE NA PROSTEM

Petek, 11.9.2015, ob 17.00
FILMSKI VEČER

Sobota, 12.9.2015, ob 9.00
URA PRAVLJIC

Četrtek, 17.9.2015, ob 15.00
KUHARSKA DELAVNICA

MT Senovo KONCERT SAN DI EGO Sobota, 12.9.2015, ob 21.00, MC Krško

Direktorica Valvasorjeve knji-
žnice Krško Urška Lobnikar 
Paunović pravi, da se pripove-
dovanje pravljic v knjižnici od-
vija že zelo dolgo, organizirano 
pa 25 let: „Pripovedovanje je 
prevzela Antonija Amon, ki so 
se ji skozi leta pridružile tudi 
ostale sodelavke, ker je obseg 
pripovedovanja v knjižnici ne-
nehno naraščal. Pripovedovali 
smo za otroke, nekaj malega za 
odrasle, potem pa smo v lan-
skem letu pripovedovanje še 
bolj organizirali. Srečali smo 
se tudi z društvom Fabularji 
in Katjo Puntar, s katero smo 
začeli premislek o prvem pra-
vljičnem festivalu ob 50-letnici 
Valvasorjeve knjižnice Krško.“  

Društvo Fabularji je povsem 
novopečeno, pravi Katja Pun-
tar: „Njegovo poslanstvo je 
predvsem pripovedovanje 
ljudskih zgodb za odrasle, pa 
tudi za otroke. Hkrati se s tem 
ohranja kulturno izročilo in 
dediščina, cilj društva pa je, v 
sodelovanju z drugimi institu-
cijami, popisati ljudsko izroči-
lo našega prostora.“ Znanje in 
vrednote so se od nekdaj pre-
našali z ustnim izročilom, s 
pripovedovanjem, v Krškem 
pa želijo s to inovativno ide-
jo na sproščen, prijeten in za-
baven način povezati mesto in 

Konec tedna pridite na pravljice
KRŠKO – V parku pred Valvasorjevo knjižnico se bo v petek in soboto, 4. in 5. septembra, odvijal dvodnev-
ni pravljično-pripovedovalski festival. Da bodo iztekajoči se poletni trenutki polni domišljije in zgodb za 
odrasle in otroke.

njegove prebivalce.
   
Poudarek festivala bo na ljud-
ski zgodbi, pripovedovanju, 
avtorski interpretaciji pravljic 
in zgodb. Sodelovala bodo 
tako domača kot znana imena 
slovenskega pripovedovanja 
zgodb, na primer Ana Duša, 
Špela Frlic, Breda Podbre-
žnik Vukmir, Ivanka Učakar 
in Irena Cerar, ki jo mnogi po-
znajo tudi kot avtorico zbirke 
vodičev Pravljične poti po Slo-
veniji. 

Za dobro vzdušje so poskrbeli 
še z imenom festivala: "Belin" 
je staroselski bog ognja, sonca 
ter svetlobe neba. Kot takšen 
pa je najlepša popotnica za pri-
povedke in pravljice.

Vabilu na dogodek se je pri-
družil tudi župan občine Kr-
ško mag. Miran Stanko: "Sto-
pimo v svet pravljic, svet, ki 
nas navdihuje ter spodbuja 
domišljijo in ustvarjalno moč 
vseh generacij. Prepustimo se 
prepletu našega vsakdanjika s 

čudežnim svetom ter omogoči-
mo zgodbam in pripovedim, da 
najdejo pot v današnji čas in se 
nas dotaknejo. Vabljeni v pra-
vljično staro jedro Krškega."

Festival bo poln zanimivosti 
za vso družino, saj so z zgod-
bami povezane tudi ustvarjal-
ne delavnice za otroke. „Poleg 
tega so se pred samim začet-
kom festivala k programu pri-
družile še mnoge organizacije 
in posamezniki, ki v programu 
niso navedeni, bodo pa še do-
datno popestrili ta dvodnevni 
festival z glasbo in ostalimi za-
nimivostmi,“ pojasni Lobnikar 
Paunovićeva in še enkrat pova-
bi na pravljično-pripovedoval-
ski konec tedna v zelenem kr-
škem mestnem parku. 

V petek se obeta Uročeni park, 
predstava DGN Posavja Drevo 
ima srce, Iz kocke v pravljico, 
So praul', v soboto pa se boste 
med drugim zabavali ob Pra-
vljični knjigi, Spretnih prstkih, 
Fantazijskem tetoviranju, sve-
tovnih ljudskih pravljicah Gla-
sovi sveta in zaključnim kon-
certom Mascara.

V primeru slabega vremena bo 
dogodek prestavljen v prostore 
Valvasorjeve knjižnice Krško.
 Maruša Mavsar 

Pogram� festivala� bo� namenjen� vsem� generacijam,� ne� le�
otrokom.�Za�vsakogar�se�bo�našlo�nekaj.�Takole�so�na�pri-
mer pripovedovali zgodbe za odrasle v zimskem februarskem 
vzdušju�na�Pravljičnem�večeru�za�odrasle�v�Valvasorjevi�knji-
žnici�Krško.�Takrat�je�doživeto�pripovedovala�Kaja�Blazinšek.� 
(Foto:�arhiv�VKK)
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Kam v Posavju?Četrtek, 3. 9.

• ob 15.00 v MT Senovo: po-
počitniško ponovno odprtje 
MT Senovo

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: odprtje razstave Društva 
Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Sevnica

• od 18.30 do 20.30 v Vita-
novi Krško: teden brezplač-
nih vadb (do 10. 9., obvezne 
prijave)

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje fotograf-
ske razstave »Praznovanja« 
- fotografije z Jurjevanja na 
Zdolah in z Martinovanja v 
Leskovcu pri Krškem

Petek, 4. 9.

• ob 15.30 na CKŽ 57 (pri 
policiji) v Krškem: odkritje 
spominskega obeležja Ma-
nevrske strukture narodne 
zaščite, slavnostni govornik: 
poveljnik MSNZ v letu 1990 
Ernest Breznikar

• od 16.00 dalje v mestnem 
parku pred Valvasorjevo 
knjižnico Krško: Belin - pra-
vljični festival Krško; Uroče-
ni park - iskanje pravljičnih 
zakladov in krašenje parka, 
gledališka predstava DGN 
Posavje »Drevo ima srce«, Iz 
kocke v pravljico - pripove-
dovalsko-ustvarjalna delav-
nica za otroke, So praul' - slo-
venske ljudske pravljice (za 
odrasle)

• ob 17.00 v MT Senovo: ku-
harska delavnica

• ob 17.00 v MT Raka: obišči-
mo muzej v Ambasadi cvička

Sobota, 5. 9.

• ob 9.00 v parku pri MC Bre-
žice: 6. mini festival družine 
& Unika tržnica

• ob 9.00 v MT Senovo: var-
stvo otrok

• ob 9.30 na igrišču pri Kul-
turnem domu Dobova: start 
16. tradicionalnega kolesar-
skega maratona po vseh va-
seh KS Dobova (v primeru 
dežja 12. 9.)

• ob 10.00 v MT Raka: pobar-
vajmo hišice velikanke

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
ustvarjalna delavnica

• ob 10.00 in 14.00 v Sve-
tu energije v Vrbini: voden 
ogled Sveta energije, ob 
11.30: sobotne delavnice - 
toplotni stroji

• ob 15.00 na Velikem Trnu: 
18. državno tekmovanje har-
monikark z diatonično har-
moniko in 2. državno tekmo-
vanje pevcev harmonikarjev

• od 16.00 dalje v mestnem 
parku pred Valvasorjevo 
knjižnico Krško: Belin - pra-
vljični festival Krško; Pra-
vljična knjiga - pripovedo-
vanje pravljice za otroke z 
izdelavo knjige, Spretni prst-
ki - ustvarjalna delavnica za 
otroke, Fantazijsko tetovi-
ranje - ustvarjalna delavni-
ca za otroke, Glasovi sveta 
- svetovne ljudske pravljice 
(za odrasle), zaključni kon-
cert skupine Mascara

• ob 19.00 v atriju Mestnega 
muzeja Krško: poletni kon-
cert »Sporočila iz steklenice«

• ob 19.00 v atriju gradu Sev-
nica (v primeru dežja v Kul-
turni dvorani Sevnica): kon-
cert vokalnih skupin Triola 
in Vilinke

• ob 20.00 na dvorišču gradu 
Brežice: koncert »Opera pod 
zvezdami«, nastopajo: Man-
ca Izmajlova, Benjamin Iz-
majlov, Nikolai Ovchinnikov 
in Elizaveta Borodina

Ponedeljek, 7. 9.

• ob 18.00 v MC Krško: tur-
nir v namiznem nogometu 
in namiznem tenisu

Torek, 8. 9.
• od 10.00 do 16.00 pred OŠ 

Brežice: 5. Ekopraznik, ob 
12.00: otvoritvena slove-
snost

• od 16.30 dalje v športni 
dvorani Brežice: dnevi od-
prtih vrat Zavoda za šport 
Brežice, ob 16.30: strelja-
nje županov in direktorjev 
občinskih uprav, ob 18.00: 
otvoritev fotografske razsta-
ve »Šport v Brežicah v sliki«

• ob 17.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: Prebudite ge-
nija v otroku s programom 
Brainobrain – predavanje in 
predstavitev programa

• ob 19.00 v Klubu KD Krško: 
predavanje aktivista za člo-
vekove pravice, novinarja in 
snemalca dokumentarnih 
filmov Toma Križnarja

Sreda, 9. 9.
• od 16.30 dalje v športni 

dvorani Brežice: dnevi od-
prtih vrat Zavoda za šport 
Brežice - rekreativni turnirji 
v šahu, trojk v košarki, mini 
tenisu, kegljanju, badminto-
nu in namiznem tenisu

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige »Iz-
štekani najstniki in starši, ki 
štekajo« dr. Alberta in Leo-
nide Mrgole

• ob 20.00 v MC Krško: DZMP 
filmske srede

Četrtek, 10. 9.

• ob 15.00 v MT Senovo: dru-
ženje na prostem

• od 16.30 dalje v športni 
dvorani Brežice: dnevi od-
prtih vrat Zavoda za šport 
Brežice:  športna društva se 
predstavijo, (Z)mešana ro-
kometna tekma (M, Ž)

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-
žice: družabni večer »Z vi-
nom o vinu«

• ob 18.00 v galeriji Posav-
skega muzeja Brežice: otvo-
ritev razstave vezenih in 
kvačkanih izdelkov udele-
ženk ročnodelskih delavnic 
pri PZDU Posavja

Petek, 11. 9.

• ob 17.00 v športni dvora-
ni Brežice: dnevi odprtih 
vrat Zavoda za šport Breži-
ce - predavanje Andreja Mi-
klavca »Šepetalec športnim 
otrokom - zakaj imajo otroci 
radi šport in kako jih starši 

pri tem spodbujamo«
• ob 17.00 v MT Senovo: film-

ski večer
• ob 17.00 v MT Raka: spo-

znajmo čebele
• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-

žnici Krško: Govori mi o lju-
bezni – bralno-pogovorno 
srečanje pod vodstvom Mir-
jane Marinčič

• ob 18.00 v prostorih dru-
štva Magičnost gibanja (Ho-
čevarjev trg 1, Krško): vadba 
magičnost gibanja

• od 19.00 dalje v starem me-
stnem jedru Krškega: Nakup 
pod zvezdami z glasbo, ple-
som in stojnicami na ulici

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: akustični koncert Hamo 
& Tribute 2 Love

Sobota, 12. 9.
• ob 9.00 v MT Senovo: ura 

pravljic
• ob 10.00 na nogometnem 

stadionu v Brežicah: dnevi 
odprtih vrat Zavoda za šport 
Brežice - očkov turnir v no-
gometu

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj

• ob 10.00 v MT Raka: obišči-
mo čebelarja

• ob 10.00 v MT Podbočje: ga-
silske igre

• ob 11.00 na Planini pri Pod-
bočju: tradicionalno spomin-
sko srečanje Planina - spo-
min in opomin 1942 - 1991 
- 2015 

• od 15.00 dalje na gradu 
Sevnica: 5. Festival modre 
frankinje

• ob 19.00 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: speedway 
dirka za VN Slovenije

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert San Di Ego

Ponedeljek, 14. 9.

• ob 18.00 v MC Krško: tur-
nir v namiznem nogometu 
in namiznem tenisu

• ob 19.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: Nepal – do-
brodelno predavanje Vikija 
Grošlja

Sreda, 16. 9.

• ob 18.00 v dvorani večna-
menskega doma v Dolenji 
vasi pri Krškem: predstavi-
tev knjige »Vem, da zmoreš, 
Darja« avtorice Darje Molan 
v pogovoru z novinarko Ma-
rušo Mavsar 

• ob 20.00 v MC Krško: DZMP 
filmske srede

kam v posavju

BRAINOBRAIN – PREDAVANJE IN 
PREDSTAVITEV PROGRAMA

• torek, 8. september, ob 17.00 –  
Mladinski oddelek v Krškem

Alenka Hriberšek, licencirana brainobrain trenerka, bo preda-
vala o tem, kako pri otroku razviti miselne veščine, kot so kon-
centracija, spomin, natančnost, kreativnost ... 

GOVORI MI O LJUBEZNI – 
BRALNO-POGOVORNO SREČANJE
• petek, 11. september, ob 18.00 –  

Osrednja knjižnica
V sklopu projekta Posavci beremo skupaj se bodo v jesenskem 
času odvila štiri bralno-pogovorna srečanja, na katerih nas bo 
Mirjana Marinčič vodila v spoznavanju literarnega opusa Fe-
rija Lainščka. 

 NEPAL – DOBRODELNO PREDAVANJE 
VIKIJA GROŠLJA

• ponedeljek, 14. september, ob 19.00 -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Eden naših najboljših alpinistov Viki Grošelj je uničujoč po-
tres, ki je 25. aprila letos stresel Nepal, občutil na lastni koži. 
Na predavanju in pogovoru nam bo predstavil svoja srečevan-
ja s to deželo.

VEM, DA ZMOREŠ, DARJA –  
PREDSTAVITEV KNJIGE

• sreda, 16. september, ob 18.00 – dvorana večna-
menskega doma, Dolenja vas pri Krškem

Vabljeni na predstavitev knjige »Vem, da zmoreš, Darja« avto-
rice Darje Molan, ki bo v pogovoru z novinarko Marušo Mavsar 
razkrivala, kako se je soočala z rakom dojke.

ANDREJ E. SKUBIC IN SAMO PRIDI DOMOV – 
LITERARNI VEČER 

• četrtek, 17. september, ob 19.00 –  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Sedmi poletni večer bomo preživeli v družbi pisatelja in pre-
vajalca Andreja E. Skubica, letošnjega dobitnika Delove lite-
rarne nagrade kresnik za roman Samo pridi domov. S pisatel-
jem se bo pogovarjal bibliotekar Vilko Planinc. 

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE – 
PREDAVANJE

• petek, 18. september, ob 18.00 – Knjižnica Senovo 
Če ste v dvomih, ali je vaš predmet kulturne dediščine pravil-
no shranjen in negovan, vam bo Maja Ivanišin, restavratorka iz 
Zavoda Trismegistus, priporočila ustrezne ukrepe.

POTEPINKE IZ KNJIŽNICE V KOSTANJEVICI
• sobota, 19. september, ob 10.00 -  
mestna tržnica Kostanjevica na Krki

Potepinke iz knjižnice, ki so namenjene izmenjavi knjig, bodo 
dobile svojo polico tudi na kostanjeviški mestni tržnici. 

POVEMPOVEŠ - DELAVNICA
• petek, 25. september, ob 16.30 -  

Osrednja knjižnica v Krškem
PovemPoveš je delavnica nastopanja in pripovedovanja, ki jo bo 
izvajala Carmen L. Oven, voditeljica javnih prireditev, avtori-
ca in voditeljica radijskih ter televizijskih oddaj.

POMAGAJMO PROGRAMU SVIT 
PRI REŠEVANJU ŽIVLJENJ 

• ponedeljek, 28. september, ob 18.00 -  
Dvorana v parku, Krško

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Krško in Občino Krš-
ko vas vabimo na otvoritev razstave del likovnega in literar-
nega natečaja osnovnošolcev krške in kostanjeviške občine ter 
predstavitev knjige ambasadorke Programa Svit Marije Hrva-
tin. Med 16.00 in 20.00 bo na ogled tudi maketa debelega čre-
vesa in predstavitev Programa Svit.

KDOR BERE, JE CAR! – ZAKLJUČEK PROJEKTA
• torek, 29. september, ob 17.00 –  

Mladinski oddelek v Krškem
Na letošnji zaključni prireditvi bralnega projekta Kdor bere, 
je car! nas bosta zabavala pisatelj Žiga X Gombač in ilustra-
tor Ivan Mitrevski. Na prireditvi bo tudi žrebanje nagrad za 
uspešne bralce.

Lepo vabljeni!
Vse prireditve so brezplačne.

aša
knjižnica
že 50 let

Va l v a so r j e v a  kn j i žn i c a  Kr ško  50
Kostanjevica na Krki 15 Senovo 10

PRIREDITVE V SEPTEMBRU

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

GOST KLUBA KDK
TOMO KRIŽNAR
aktivist za človekove pravice, novinar, 

pisec in snemalec dokumentarnih filmov
predavanje, KLUB KDK

torek, 8. 9., ob 19. uri
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PORTUGALSKA, KOSTANJEVICA NA KRKI - Končano je evropsko 
prvenstvo v odbojki na mivki do 22 let, ki je potekalo na Portu-
galskem od 26. do 30. avgusta. Na njem je Slovenijo v moški kon-
kurenci zastopala dvojica iz OK Kostanjevica na Krki Simon Ko-
šir/Jernej Tomazin. 32 ekip je bilo razdeljenih v osem skupin, 
Slovenija je igrala v skupini »G«, ki so jo sestavljale še dvojice iz 
Srbije, Rusije in Nemčije. Kostanjeviška dvojica je bila zelo uspe-
šna in v skupinskem delu dvakrat zmagala (proti Srboma in Ru-
soma) in enkrat izgubila (proti Nemcema) ter zasedla 2. mesto, 
kar ju je uvrstilo v drugi del tekmovanja in borbo za uvrstitev v 
osmino finala. Za nasprotnika sta dobila domača igralca. Tekma 
je bila izredno izenačena, Simon in Nejc sta ob zaključkih prvega 
in drugega seta nekoliko popustila in tako zamudila veliko pri-
ložnost, da se uvrstita med najboljšo deseterico. Kljub temu sta 
zabeležila velik uspeh za posavski šport in z dvema zmagama in 
dvema porazoma osvojila končno 17. mesto. Zmagovalca prven-
stva sta postala Poljaka Bryl/Kujawiak.  E.�F.

Kostanjevičana 17. na EP

Košir�in�Tomazin�(v�belih�majicah)�na�EP

KRŠKO – Teniški klub Krško bo prihodnje leto slavil že svojo 
30. obletnico. Spadajo med najštevilčnejša društva v Posav-
ju, saj je tenis ena bolj priljublenih rekreativnih aktivnosti 
za vse generacije. Letos so dosegli tudi zgodovinski tekmo-
valni mejnik, ko so se s člansko ekipo prvič uvrstili v najviš-
ji razred slovenskega tenisa. 

Ekipo TK Krško so sestavili večinoma z igralci, ki so teniško zrasli 
v Posavju. Barve TK Krško so letos zastopali: Žiga Deržič, Matic 
Sotler, Nejc Marič, Krištof Golob, Jernej Podvinski, Kristjan 
Golob, David Lucas Ambrožič, Nikola Maljkovič, Bruno Niko-
lič, Martin Kraljič in Saša Božovič, vodila pa sta jo kapetan Saša 
Božovič in namestnik Žiga Deržič. Naslov državnega prvaka je v 
pretekli sezoni osvojila ekipa ŽTK Maribor. Tokrat sodeluje se-
dem ekip, ki so jih razdelili v dve skupini, z nadaljevanjem v »play 
offu«. TK Krško je nastopilo v skupini A, kjer je merilo moči s TD 
Slovan, TK Branik Maribor in TK Spin Medvode. 

Posamezno srečanje v ligi je sestavljeno iz petih dvobojev posa-
meznikov in dvema tekmama dvojic. Člani TK Krško so v prvem 
krogu v Ljubljani izgubili proti TD Slovan z 0:7, v drugem krogu 
pa proti ekipi TK Branik Maribor pustili srce na igrišču, a vendar-
le priznali premoč tekmecem z 2:5. Zgodovinski točki sta za do-
mačine prispevala Krištof Golob in po maratonskem dvoboju še 
Matic Sotler. V obeh srečanjih so Krčanom stale nasproti ekipe z 
nekaj tekmovalci, ki so zabeležili tudi že uvrstitve na ATP lestvi-
ci. Srečanje, na katerem se je odločalo o končnem tretjem mestu 
v skupini, so fantje odigrali pred domačo publiko proti ekipi iz 
Medvod. Točki za poraz s 2:5 sta prispevala ponovno neuničljivi 
Krištof Golob in dvojica Sotler-Ambrožič.

Člani TK Krško opravijo ogromno ur prostovoljnega dela pri 
vzdrževanju teniške infrastrukture za potrebe rekreativnega in 
tekmovalnega športa v občini Krško. V klubu dajejo precejšen po-
udarek na druženju, saj je predvsem pri mladih igralcih to eden 
izmed glavnih motivov za vztrajanje v tenisu. Ob tem so organi-
zacija teniške šole, lig in rekreativnih turnirjev eden izmed glav-
nih razlogov, da je zasedenost teniških igrišč v Krškem v zadnjem 
obdobju v občutnem porastu.
 Luka Šebek 

Renault priporoča

Renault ZOE
 

100% električen. Preizkusite in razumeli boste.

Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom, subvencijo in DDV, znaša 15.490,00€. Znesek subvencije pokriva stranka sama in ga dobi povrnjenega naknadno. 
Mesečna najemnina za baterijo znaša 79,00 €. Več na www.renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

renault.si

Brez emisij, 
brez hrupa.

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 19.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 16.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

KRŠKO, BRESTANICA – Odbojka je nedvomno posavski žen-
ski šport številka ena. V konkurenci atletike, gimnastike in 
plavanja med posamičnimi ter rokometa in košarke med 
ekipnimi je odbojka tista, ki v Posavju in tudi sicer v Slove-
niji pritegne največ mladih deklet.   

Članska ekipa mladega krškega Posavskega odbojkarskega kluba 
(POK) bo letos že drugič tekmovala v 3. državni ligi center. Prvo 
leto sodelovanja je bilo pod vodstvom trenerja Aleša Cvarja še 
učno, tokrat so ambicije precej višje. Ob ugodnem razpletu že-
lje segajo celo v zgornji del lestvice. Glavna okrepitev bo za mla-
do ekipo nedvomno leto treningov in izkušenj več. V smeri do-
datnega napredka potekajo treningi članske ekipe že od sredine 
avgusta kljub »nečloveškim« poletnim razmeram, ki smo jim pri-
ča v športnih telovadnicah v teh poletnih dneh. Tehnično znanje 
in kondicijo ekipe iz POK pilijo v športnih objektih v Leskovcu 
in Krškem. Začetek članske lige bo sredi oktobra s prvo tekmo 
pred domačim občinstvom proti ekipi iz Ljubnega.

Odbojkarska šola POK Krško je v svojem prvem štiriletnem ob-
dobju naredila že opazne korake. Povečalo se je število mladih 
igralk, trenutno jih vadi do 60, raste tudi kakovost. Glavnina čla-
nic POK iz Krškega prihaja predvsem iz OŠ Krško in OŠ Leskovec 
ter tudi iz drugih šol krške občine. Ob pomanjaknju ekipnih špor-
tov za dekleta v Posavju se za odbojko odloča vse več deklet iz 
sosednjih občin - iz Artič, Cerkelj ob Krki, Brežic in tudi Sevnice. 
Letos so se prvič z ekipo starejših deklic uvrstili v A ligo, tam se 
vidijo v prihodnje z vsemi selekcijami. V kategorijah od mlajših 
deklic do kadetinj merijo na uvrstitve med 16 najboljših kolekti-
vov v Sloveniji, kar bi hkrati pomenilo tudi opazen korak naprej v 
želji postati ena bolj prepoznavnih šol odbojke v Sloveniji za de-
kleta. Trenutno imajo v klubu pokrito celotno vertikalo od 11. do 
19. leta starosti, vsaka kategorija ima svojega trenerja in tudi fizi-
oterapevta, kar je med odbojkarskimi klubi v Sloveniji že redkost. 

Po sicer rezultatsko uspešni sezoni v 3. ligi center, ko so osvojile 
1. mesto v ligi, so se odbojkarice OD Brestanica neuspešno ude-
ležile kvalifikacij za 2. ligo. Na koncu so dejansko izgubile mesto 
v višji ligi zaradi nerazumljive odločitve za zeleno mizo s strani 
Odbojkarske zveze Slovenije. Članice ekipe, vključno s trenerko 
Manco Dremelj, je to precej potrlo, precej je bilo govora o pre-
nehanju igralskih poti članic ekipe. Vendarle je poletje in odmor 
med prvenstvoma prinesel pozabo najhujšega. Kljub vsemu bo 
članska ekipa nastopila nekoliko oslabljena.
 Luka Šebek

Z mladimi do članskih uspehov Tenisači prvič v najvišjem rangu

Članice�POK�s�trenerji

Krški�tenisači�s�tekmeci�iz�Medvod

KRŠKO - Krškim nogometašem v 8. krogu prve slovenske no-
gometne lige ni uspelo zabeležiti novih točk, saj jih je pred 
1300 gledalci na stadionu Matije Gubca premagala ekipa 
Zavrča z 0:1.

Edini zadetek na tekmi z malo priložnostmi je v 77. minuti do-
segel Ed Kevin Kokorović, ki je na drugi vratnici pričakal po-
dajo Dejana Glavice z leve strani in s strelom z glavo premagal 
domačega vratarja Marka Zalokarja. Slednji je sicer že v prvem 
polčasu dvakrat dobil dvoboj iz oči v oči z gostujočim napadal-
cem Rokom Zorkom, domači pa so resneje zapretili le enkrat, 
ko je po podaji Davida Poljanca z glavo mimo gola streljal Luka 
Štefanac. V drugem polčasu so varovanci Tomaža Petroviča le 
vzpostavili ravnotežje na igrišču, najlepšo priložnost pa je v 65. 
minuti zapravil Poljanec, saj je njegov strel po tleh za las zgre-
šil cilj. Gostje iz Haloz so nato povedli in prednost znali zadrža-
ti do konca. Krško ostaja pri osmih točkah, na lestvici pa je s 7. 
padlo na 8. mesto. V 9. krogu bodo Krčani 13. septembra gosto-
vali v Domžalah.

Domači trener Petrovič po četrtem porazu v sezoni ni bil preti-
rano razočaran, saj je menil, da so zlasti v drugem polčasu uspe-
šno parirali gostom, ki pa so za razliko od domačih nogometašev 
svojo priložnost izkoristili. »Bi pa vseeno pohvalil svoje igralce, 
mislim, da smo bili boljši kot na marsikateri drugi tekmi, am-
pak nam je žal malo zmanjkalo za točko,« je dejal. Precej dru-
gačno prvo postavo kot na prejšnjih tekmah (nekatere zamenja-
ve so narekovale tudi poškodbe) je pojasnil s predvidljivostjo na 
prejšnjih tekmah, zato so poskušali igrati malo drugače. Ocenil 
je tudi, da se uresničujejo njegove napovedi ob sanjskemu začet-
ku prvenstva, da bo v nadaljevanju težje nabirati točke: »Zdaj se 
počasi kaže realnost, ki sem jo napovedoval, a so bili drugi mor-
da preveč evforični. Trenutno nam rezultatsko ne gre, a sem da-
nes zadovoljen z našo tekmo.«
� P.�Pavlovič

Petrovič: kaže se realnost

Odšla Đukić in Rujović
Po tekmi z Zavrčem oz. ob koncu poletnega prestopnega roka 
sta krški klub sporazumno zapustila branilec Bojan Đukić in 
vezist Enes Rujović. 

Začetna�postava�proti�Zavrču�(foto:�Darko�Kodrič/NK�Krško)
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poroke

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Tamara Petelin, Krško – 

dečka,
• Nastja Grubar, Ribnica – 

dečka,
• Jasna Pinterič, Kapele –

dečka,
• Maja Kos, Stolovnik –

deklico,
• Teja Dumenčić, Volovnik – 

deklico,
• Simona Češnjevar, Planina 

pri Raki – deklico.

ČESTITAMO!

rojstva

• Jurij Klakočar iz Krškega 
in Mateja Drakulić iz 
Brežic,

• Marjan Kozole in Nina 
Zajc, oba s Senovega,

• Aleksander Kovačič iz 
Brezovice na Bizeljskem 
in Romana Volčanjšek iz 
Volčjega,

• Tomaž Berce iz Dornberka 
in Mateja Deržič z Laz,

• Muhamed Ramić 
s Senovega in Lejla 
Gradaškić iz Celja,

• Gregor Vovčko in Melita 
Resnik, oba z Malega 
Kamna,

• Boštjan Skube iz 
Železnega in Petra Zalokar 
z Ardra pri Raki.

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.

Robi�Horvatiček�in�Natalija�Štojs,�oba�iz�Krškega,�8.�av-
gust�2015,�pred�Dvorano�v�parku�Krško�(Foto:�Miroslav�
Štojs)

moja poroka

VELIKE�MALENCE�-�V�prejšnji�številki�časopisa�smo�objavili�
novičko�o�90.�življenjskem�jubileju�Rozike�Dernikovič�z�Veli-
kih�Malenc,�tokrat�pa�dodajamo�še�fotografijo�s�praznovanja,�
ki�smo�jo�dobili�naknadno.�Na�njej�so�ob�jubilantki�še�brežiški�
župan�Ivan�Molan�ter�predstavnici�Društva�upokojencev�Bre-
žice�Nada�Kranjc�in�Emilija�Držanič.

Popravek
V prejšnji številki Posavskega obzornika smo v rubriki Na 
muhi pod fotografijo s tremi članicami Aktiva kmečkih žena 
Sremič po pomoti zapisali, da aktiv vodi Lenčka Šmit. Nave-
deni aktiv namreč kot predsednica v zadnjem letu vodi Mar-
jana Kovačič. Za napako se opravičujemo.
 Ur.

Petek / Friday 11.9.2015

–> Stadion Matije Gubca
15.00  INFO TOČKA, GOSTINSKA PONUDBA, VINSKI BAR, GLASBA /  

INFO POINT, FOOD AND WINE BAR, MUSIC
16.00 ŽREBANJE ŠTARTNIH ŠTEVILK / LIVE RACE NUMBER DRAW
17.00 URADNI TRENING / OFFICIAL PRACTICE
22.00 KONCERT: KVARTOPIRCI IN OGNJENI MUZIKANTJE

–> Staro mestno jedro / Old town center Krško – od / from 19.00 do / to 22.00
- NAKUP POD ZVEZDAMI (glasba, ples in stojnice na ulici)
- ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI – Valvasorjeva knjižnica Krško
Brezplačni prevoz – Krožna vožnja Stadion Krško – Staro mestno jedro – Videm –  
na pol ure od 19.00 do 22.00
- ENTERTAINMENT UNDER THE STARS (dancing, music, shopping, speedway museum collection)
Free shuttle from Stadion Krško-old town centre – Videm, every ½ hour from 19.00 to 22.00
 
Sobota / Saturday 12.9.2015

–> Stadion Krško
14.00  KRŠKO SE PREDSTAVI, GOSTINSKA PONUDBA, VINSKI BAR, GLASBA /  

INFO POINT, LOCAL MERCHANTS, FOOD AND WINE BAR, MUSIC
19.00 Pričetek SPEEDWAY GRAND PRIX dirke / SPEEDWAY GRAND PRIX race 
22.00 VELIKI KONCERT z norim show-om + DJ Ban

Brezplačni prevoz / Free shuttle bus
Krožna vožnja Stadion Krško – Qlandia – Staro mestno jedro – Videm, na pol ure od 12.00 do 17.00 /  
Free shuttle from Stadium – Qlandia – Old city center – Videm every ½ hour from 12.00 to 17.00

Več info na www.speedwaykrsko.si - www.facebook.com/AMD.Krsko

KRŠKO
VIKEND

SPEEDWAY

SUPER POPUST 
OB NAKUPU VSTOPNICE 
ZA ANSATOVE NAROČNIKE ! *

* za več informacij pokličite na 080 45 50 ali preverite na www.ansat.si
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PLETERJE PRI ZDOLAH, MOSTAR – Skakalec v vodo iz Po-
savja Andrej Beuc je na 449. skokih v vodo s slovitega mo-
starskega mostu prišel do velikega uspeha - v konkurenci 
30 tekmovalcev se je v kategoriji »lastovka« prebil v finale 
in osvojil 6. mesto.

Zdolana Andreja Beuca smo v našem časopisu že predstavili 
lansko leto, ko je postal peti Slovenec v novejši zgodovini, ki je 
skočil z 20 metrov (po nekaterih podatkih 27 metrov) visokega 
Starega mostu v Mostarju. No, letos je šel še korak dlje, se prebil 
v finale in osvojil 6. mesto v t. i. kategoriji lastovka (njegova sko-
ka si lahko ogledate na spletnem portalu youtube). »Seveda ne 
bom odnehal, še vedno si želim, da pridem na stopničke,« nam 
je zaupal ljubitelj adrenalina. Uspeh je še toliko večji, saj so se 
letos predstavili tudi fantje iz profesionalne ekipe Red Bull Cliff 
Diving. Andrej ponosno prizna, da je skupaj s skakalnimi kolegi 
z Balkana prejel pohvale profesionalnih ekstremnih skakalcev v 
vodo, češ da je razlika med njimi majhna. Od Slovencev je nasto-
pil še Mariborčan Darko Cimerman, a ostal brez finala.

Na vprašanje, kaj se dogaja v glavi, ko stojiš na tako visokem od-
skočnem mestu in čakaš na skok, odgovarja: »Gre za ogromen 
strah. Vsakega skakalca je strah, gre za zelo velik ekstrem. Ko 
se pripravljam na skok, se dvigne adrenalin, a ko se postavim 
na mesto za skok, dobim pogum in odrinem. V glavi je samo to, 
da boš srečno pristal v vodo.« Sicer pa je imel ekstremni skaka-
lec iz Posavja letos veliko podporo domačih navijačev, saj so na 
tekmo v Mostar tudi letos organizirali avtobus iz Krškega. »Po-
sebej se zahvaljujem navijačem in tudi vsem sponzorjem, ki so 
mi stali ob strani. Bom pa vesel, če me bodo še naprej podpira-
li,« ne pozabi Andrej, ki se med drugim ukvarja tudi z ekstre-
mnim padalstvom.

A to še ni vse: Andrej naslednje leto v Mostarju ne misli le pri-
ti na stopničke v kategoriji lastovka, ampak bi se rad preizkusil 
tudi v kategoriji figurativnih skokov, katerih bi se udeležil že le-
tos, a mu je poškodba preprečila trening. Priprave nanje naj bi 
pričel že v septembru. In kot se za konec spodobi, nam Andrej z 
nasmeškom pove, da mu Mostar ni prinesel le uresničitve otro-
ške želje, ampak tudi novo ljubezen v zasebnem življenju.

� Simon�Uršič

Zdolan z »lastovko« v finalu 
mostarskih skokov

Andrej�Beuc�med�svojimi�navijači�(foto:�Gregor�Podvinski�in�
Dejan�Županc)

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Klopotci�v�vinogradih�že�pojejo�svojo�pesem,�s�pesmijo�pa�so�
pospremili postavitev društvenega klopotca v vinogradu svo-
jega�člana�tudi�pevci�Vinogradniškega�društva�Šentjanž,�ki�z�
veseljem�negujejo�slovenske�ljudske�pesmi�in�z�njimi�polep-
šajo�marsikateri�kulturni�ali�družabni�dogodek�v�domačem�
kraju�pa�tudi�v�širšem�okolju.�S.�R.
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1. nagrada: brezplačna mesečna vstopnica za fitnes
2. nagrada: 5x brezplačen obisk fitnesa
3. nagrada: 3x brezplačen obisk fitnesa

Geslo križanke pošljite do četrtka, 10. septembra, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

FITNES POŽUN
MATJAŽ POŽUN S.P., TITOVA 75, 8281 SENOVO 

Geslo 16/2015 številke: 

VITA MARIN - BODITE 
PRIPRAVLJENI NA VEČ

Nagrade, ki jih podarja Vita Marin, prejmejo:

1. nagrada:  presoterapija; Marta Švajger, Krško
2. nagrada:  savna blazina; Marija Kržan, Bizeljsko
3. nagrada:  čiščenje ušes s tulci iz čebeljega voska; 
 Lojze Kovač, Boštanj

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Nikolinu Valantu, Pucova ulica 4, 
3000 Celje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 

ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

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

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Primorski fantje - Očka, na zdravje

 
Kupon št. 274

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, 5. september, ob 17. uri

Kavarna in slaščičarna
z najlepšim razgledom v Posavju!

Odprto vsak dan od 10. do 20. ure. Ob  ponedeljkih zaprto.
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KRŠKO - Krški Big band je bil med poletnimi meseci izredno de-
javen, saj je med drugim nastopil v Radovljici, Brežicah, Kranju 
in Sežani, več nastopov pa opravil tudi v Krškem. Potem ko so 
pred začetkom poletja v starem mestnem jedru Krškega poleg 
Tuševe franšize od Občine Krško pridobili v najem nove prosto-
re, kamor so se vselili zadnjega majskega dne, si je te 20. avgu-
sta ogledal tudi župan mag. Miran Stanko, s sodelavci, katere-
mu so ob tej priložnosti tudi podrobneje predstavili društveno 
delovanje, ki temelji na glasbenem ustvarjanju Big band-a, nje-
gove sekcije Mladinski big band Posavje, combo zasedbe ter na 
poučevanju improvizacije. Beseda je tekla tudi o nastopih dru-
štva, organizaciji koncertov ter večjih prireditev, kot je Interna-
tional Jazz Day, ter o smelih načrtih za prihodnje obdobje, v ka-
terem želijo ponovno organizirati Big band festival, seveda pa 
tudi o potrebnih obnovitvenih delih v novih prostorih, v katerih 
je potrebno v prvi fazi zamenjati talne obloge, elektroinstalacije, 
stavbno pohištvo in vir ogrevanja. Prostor si namreč želijo ure-
diti tako, da bodo v njih lahko poleg vaj izvedli tudi manjše na-
stope, kar bo z njihove strani doprineslo tudi k oživitvi starega 
mestnega jedra. B. M.

BRESTANICA - Na tukajšnjem bazenu je Mažoretni klub Baton iz 
Krškega, ustanovljen v letu 2009, ob zaključku poletnih počitnic 
27. in 28. avgusta za svoje članice in njihove prijatelje pripravil 
dvodnevne delavnice. Udeležilo se jih je lepo število deklic, kar 
20 (sicer je v klubu aktivnih okoli 40 deklet, ki trenirajo in nasto-
pajo v treh starostnih skupinah), ki so izdelovale nakit, obleke, 
zastave, mažoretne palice, risale in barvale, seveda pa ni manjka-
lo kopanja in uživanja v drugih vodnih radostih in igrah. Ob tem 
so, kot je povedala predsednica kluba Darja Dobršek, združi-
le tudi prijetno s koristnim in ponovile tudi nekaj koreografij, ki 
so jih ob zaključku delavnic obiskovalcem bazena predstavile na 
nastopu ob spremljavi članic in članov Pihalnega orkestra Krško. 
 B. M./vir in foto: MK Baton

ADELBODEN - Glede na to, da je Pihalni orkester Krško že osem 
let glavni glasbeni predstavnik na smučarskih tekmah za Pokal 
Vitranc, je prejel povabilo na 2. srečanje glasbenih skupin prire-
diteljev tekmovanj za svetovni pokal v švicarskem Adelbodnu. 
Poleg sestava krškega orkestra so 8. avgusta na navedenem sre-
čanju sodelovale še glasbene skupine iz smučarskih prizorišč 
Are (Švedska), Garmisch-Partenkirchen (Nemčija), Groden (Ita-
lija), Schladming (Avstrija) ter domačini iz Adelbodna. Na prire-
ditvi, ki se je začela s parado po mestu, so se glasbenim skupi-
nam pridružili tudi nekateri pretekli nosilci medalj na tekmah v 
Adelbodnu, med drugim Eberhard Riedel, Engelhard Pargät-
zi, Roland Bläsi, Adolf Mathis, Ivo Mahlknecht, Gino Burri-
ni in Adolf Rösti, ob njih pa so imeli krški glasbeniki priložnost 
spoznati tudi nekaj obetajočih mladih smučarjev iz Švice: Justi-
na Murisierja, Daniela Yulea in Noela von Grünigena. Seks-
tet pihalnega orkestra v sestavi Iztok Molan (harmonika), Boris 
Šeško (klarinet), David Jukič (saksofon), David Žarn (troben-
ta), Martin Božič (bariton) in Gašper Vodeb (komplet) je iz-
vedel kar tri nastope, in sicer v restavraciji hotela Adler Adel-
boden, na glavnem trgu in v hotelu Huldi Waldhaus, kjer so bili 
tudi nastanjeni.
 B. M./vir in foto: D. Dobršek

Krški pihalci v Adelbodnu

Sekstet�pihalnega�orkestra�med�parado�po�ulicah�Adelbodna

Druženje mažoret na bazenu

Spomin�na�prijetno�druženje�ob�brestaniškem�bazenu

Krški Big band v novih prostorih



Posavski obzornik - leto XIX, številka 18, četrtek, 3. 9. 2015 19POSAVSKA PANORAMA

di.« Ob tem je izrazil tudi od-
krito razočaranje spričo dej-
stva, da Krško nima bazena: 
»Ne le plavalni klub, saj je se-
daj že več klubov, ki potrebuje-
jo bazen za vadbo, temveč si to 
mesto, občani občine zasluži-
jo pokrit bazen, v katerega lah-
ko vpeljemo veliko programov, 
tako šolskih, zdravstvenih kot 
rekreacijskih.«

Enako mnenje deli tudi med 
letoma 1966 in 1971 aktivna 
plavalka kluba dr. Mojca No-
vak, ki še vedno goji ljubezen 
do plavanja preko rekreativne-
ga plavanja. Ne glede na večde-
setletni plavalni staž namreč 
obiskuje šolo plavanja Narf v 
Ljubljani in v sklopu nje treni-
ra na fakulteti za šport, pri če-
mer pa ni med najstarejšimi, 
pravi, pač pa med starejšimi. 
»Za to, da Krško nima bazena, 
ne bom rekla, da je zgolj sra-
motno, temveč je v prvi vrsti 
neodgovorno in rezultat nera-
zumne politike, ki je dovolila, 
da je Krško ostalo brez bazena. 
Družba je namreč vse starejša, 
poleg tega v občini posluje ve-
liko specifičnih družb, v ka-

terih ljudje opravljajo rizične 
poklice, otroci so pretežki … 
Plavanje pa je vseživljenjski 
šport in zdrava rekreacija, ki 
se je ne da nadomestiti z dru-
gimi aktivnostmi.«

Veliko tovrstnim razmišlja-
njem smo lahko minulo so-
boto prisluhnili, ali kot je de-
jal predsednik kluba Mlakar: 
»Če so danes dovoljene želje, 
mislim, da je ena in ena sama 
tako v mislih bivših in sedanjih 
plavalcev kot vseh, ki leta spre-
mljamo in delamo v tem špor-
tu. Da bi dobili za dobro delo 
tako potreben pokrit bazen. 
Da bi se v njem srečevali, dru-
žili in za svoje zdravje skrbeli 
vsi. Da bi tudi generacijam za 
nami pustili možnost nadalje-
vanja rekreiranja in tekmova-
nja v pokritem bazenu …« Ne-
dvomno pa je njihove sanje o 
bazenu, skrite in odkrite želje 
poneslo tudi 60 jubilejnih ba-
lonov, ki so jih mlade plavalke 
in plavalci simbolno nosili in 
spustili pod nebo …

� Bojana�Mavsar,
 foto: S. Mavsar in E. Šribar

Župan mag. Miran Stanko je v 
nagovoru pred številnimi zbra-
nimi generacijami plavalcev 
PK Celulozar, člani športnih in 
drugih zastopanih društev, ki 
se ukvarjajo s plavanjem, ter 
simpatizerji tega športa izpo-
stavil, da so se ideje o razvoju 
plavalnega športa v Krškem in 
ustanovitvi kluba porodile iz 
Save, saj je bilo savsko kopali-
šče, ki je svojemu namenu slu-
žilo vse do leta 1954, prijetno 
in množično shajališče števil-

nih generacij domačinov. Pla-
valni klub, ustanovljen sredi 
50. let prejšnjega stoletja, pa 
nosi še danes ime Celulozar, 
ne glede na to, da je bila celu-
loza kot surovina umaknjena 
iz proizvodnje. Zbrane sta med 
drugim nagovorila tudi pred-
sednika svetov KS mesta Kr-
ško in KS Brestanica, mag. Na-
taša Šerbec in Vlado Bezjak, 
oba z željami, da bi se plaval-
cem vendarle uresničile dolgo-
letne želje o izgradnji bazena 
v Krškem kot matičnemu me-
stu kluba, s katerim bi bili tudi 
prihodnjim generacijam zago-
tovljeni pogoji za dobro delo, 
treninge in nizanje plavalnih 
uspehov.

»Spomini pa se vračajo nazaj, 

kjer je bilo prisotne ogromno 
volje, energije in sodelovanja, 
predvsem pa entuziazma,« je 
zapisal v pismu vodstvu klu-
ba njegov prvi predsednik dr. 
Rajko Livio, ki pa se jubileja 
zaradi slabšega zdravstvene-
ga stanja žal ni mogel udeleži-
ti. Zapisal je še, da je bil klub, 
v katerem so skoraj iz nič zra-
sli vrhunski plavalci, ponos 
vseh Krčanov in okolice: »Re-
kel bi, da je bil to čas harmo-
nije sodelovanja, ki ga v svo-

ji dolgi ustvarjalni karieri 
nisem več doživel. V glavi mi 
še vedno odmevajo imena Ve-
sna, Polona, Zgomba, Iskra, tri 
punce Gregorčič in mnogi dru-
gi, ki jih ne morem vse našteti. 
Vsem, ki ste trenutno aktivni v 
klubu, želim iz srca nadaljeva-
nje čislane plavalne tradicije. 
Naj vas vodi moj rek: "Posezi-
te onkraj zla, tam, kjer se srd in 
jeza izniči in ljubezen do solju-
di in medsebojno sodelovanje 
postane prva vrednota bivanja 
na tem nemirnem planetu."«

V sklopu jubilejne prireditve 
so v plavalnem klubu pripra-
vili bogato fotografsko razsta-
vo in na ogled postavili tudi ve-
liko število osvojenih pokalov 
in kolajn, predstavili plavalno 

šolo in tehnike plavanja, pri-
pravili tekmo mlajših selek-
cij in igre brez meja, preizku-
se na čas in štafete ljubiteljev 
plavanja, pri čemer so z veliko 
volje in radosti skočili v vodo 
številni nekdanji plavalci, do-
godek so popestrili tudi s tek-
movanjem v kuhanju golaža, v 
večernih urah pa je še vedno 
številne obiskovalce zabaval 
Duo fantasy. Prireditev pa je 
bila tudi priložnost za vrsto 
srečanj, pomenkovanj in obu-
janja spominov nekdanjih so-
plavalcev in delavcev v klubu.

Kot je za naš časopis povedal 
Franc Čargo, aktiven plavalec 
med letoma 1962 in 1974, so 
mu bile nadvse ljube, četudi je 
plavanje individualen šport, li-
gaške tekme, še posebej, ko se 
je v družbi s klubskimi kole-
gi boril na nivoju nekdanje Ju-
goslavije za ligaške uvrstitve. 
Tudi po prenehanju aktivne-
ga plavanja je ostal temu vo-
dnemu športu zvest kot re-
kreativec, udeležuje pa se tudi 
slovenskih in mednarodnih te-
kem za veterane. Izpostavlja, 
da je plavanje idealna vadba za 
vse generacije, pri čemer mo-
rajo rekreativni plavalci plava-
ti redno tudi v zimskih mese-
cih. Mnenja je tudi, da bi Krško 
potrebovalo bazen, da bi mo-
rala imeti gradnja slednjega 
prednost pred novimi investi-
cijami, v prvi vrsti z vidika sta-
ranja prebivalstva.

Tone Bizjak, ki je začel tre-
nirati leta 1958 in se kot Čar-
go zapisal po številu osvoje-
nih medalj z zlatimi črkami v 
zgodovino kluba, zatem pa bil 
dolga leta tudi trener in pred-
sednik kluba, se spominja, da 
so pod vodstvom trenerja Nika 
Žiberta letno preplavali kar 
med 400 in 500 km. Od apri-

la do septembra so plavali na 
krškem bazenu, v zimskih me-
secih pa suhe treninge kombi-
nirali s treningi v 12,5 m dol-
gem bazenu v starih čateških 
toplicah ali pa so se z vlakom 
vozili v Zagreb na Medveščak 
v tamkajšnji 25-metrski bazen. 

Sicer pa so poleti plavali po 2x 
na dan šest dni v tednu. »Naj-
bolj mi je ostalo v spominu, da 
smo bili klapa, ki je cele dneve 
preživela na bazenu, kot tek-
movalec v članski konkurenci 
pa sem imel s tem priložnost, 
da sem hodil na tekmovanja po 
jugoslovanskih mestih in tudi 
drugam v tujino, kar je bilo v 
tistih časih redkost ali pa te 
možnosti ni imelo veliko lju-

Posezite onkraj zla, tam, kjer se srd in jeza izniči
BRESTANICA - Na tukajšnjem bazenu je 29. avgusta Plavalni klub Celulozar s celopopoldansko prireditvijo obeležil šest desetletij delovanja, ki, kot je dejal pred-
sednik kluba Borut Mlakar, predstavljajo prav toliko desetletij dela s plavalci, nešteto stkanih vezi in prijateljstev, načrtov, sanj in trdega dela, tako vseh tistih, ki 
so z zamahi v vodi premagovali kilometre in kilometre, kot tistih, ki so s svojim zanesenjaštvom pripomogli k častitljivem jubileju.

Nekdanje�»Celulozarke«:�Ina�Govedarica�in�Urška�Slapšak,�za-
daj�Natalija�Rovan�in�Rok�Slapšak,�član�ŠD�Plavalček

60�balonov�je�poneslo�pod�nebo�želje�po�novem�bazenu.

»Hitrosti�resda�ni�več�kot�nekdaj,�a�še�marsikoga�nažgemo«:�
(z�leve)�Bojan�Štih,�Iztok�Švab�in�Andrej�Špiler

Ob�obujanju�spominov�Sandi�Lileg,�Franc�Čargo�in�Mojca�Novak

Kuharja�Jože�Grajžl�in�Janez�Živič�sta�z�golažem�pogostila�tu-
di�Ivana�Repca�in�Primoža�Kozmusa.

Tone�Bizjak�s�soprogo�in�hčerko�Barbaro,�prav�tako�plavalko�
in�nekdanjo�trenerko

Praznovanju�so�se�pridružili�tudi�člani�ŠD�Posavje.

Borut�Mlakar,�rojakinja,�vodja�plavalne�sodniške�zveze�Mile-
na�Slivšek,�Nataša�Šerbec�in�Miran�Stanko

Hrbtno� drsenje� dolgoletne�
trenerke�Jožice�Govedarica
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Projekt Občine Brežice za promocijo evropskega tedna športa

4-dnevni športni oddih
… ZA zdravo starost

Nedelja, 13. september  - sreda, 16. september

Nedelja, 13. september 2015
17. 30 – 18.00: Registracija udeležencev in 
nastanitev, Mladinski hotel Brežice
18.00 – 19.00: , večnamenska Uradni sprejem
dvorana Mladinskega centra Brežice
19.00 – 23.00: Družabni večer V Košnikovi 
gostilni

Ponedeljek, 14. september 2015
8.00 – 9.00: Zajtrk, Mladinski hotel Brežice
9.00 – 10.00: Odvzem krvi (test maščob, 
krvnega sladkorja, jetrnih in ledvičnih funkcij), 
meritve krvnega tlaka, višine, teže in EKG. 
Izvede ekipa Splošne bolnišnice Brežice.
10.30 – 14.00: , Terme Vadba v vodi in na suhem
Paradiso Dobova. Vadbo vodijo fizioterapevtke 
Splošne bolnišnice Brežice.
14.30 – 16.00: Kosilo, odmor
16.00 – 17.30: Predavanje »Zdravstveni izzivi, ki 
jih prinašajo leta«, predava dr. Mojca Savnik 
Iskra
18.00 – 19.00: Splošna rekreativna vadba. 
Vadbo vodijo vaditelji projekta »Šport ZA zdravo 
starost«.
19.00 – 20.00: Večerja 
20.00 – 23.00: Salsa večer

Torek, 15. september 2015
5.30 – 6.30: Zajtrk, Mladinski hotel Brežice

6.30 – 19.00: Celodnevni izlet v Plitvice
19.00 – 20.00: Večerja 
21.00 – 23.00: DJ in karaoke večer

Sreda, 16. september 2015 
8.00 – 9.00: Zajtrk, Mladinski hotel Brežice
9.00 – 12.00: Fitnes na prostem / Pilates z 
Nežko Petro Koritnik / Nordijska hoja s Sandro 
Bizjak in Jaroslavom Kovačičem
10.30 – 12.30: Predavanje »Hrana in njena vloga 
pri zdravju«
12.30 - 14.00: Kosilo
14.00 – 18.00: Osebni pogovor o rezultatih 
preiskav in dodatne preiskave, dr. Mojca Savnik 
Iskra 

Pogoji prijave:
Program je za vse udeležence v celoti brezplačen. 
Program je prilagojen starejšim. Udeleženci 
programa ves čas izvajanja bivajo v Mladinskem 
hotelu Brežice. Na voljo je 50 mest. Prijave so 
možne do zapolnitve.

Prijave: Alja Kovačič, Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice), 
Gubčeva 10a, 8250 Brežice
Telefon: 05 90 837 97
Faks: 05 90 837 98
Elektronski naslov: hostel@mc-brezice.si

Rok prijave: do zapolnitve mest oz. najpozneje do 
petka, 11. 9. 2015

Potrebna oprema udeležencev:
Kopalke, dodatna brisača, športna oblačila in 
obutev, obutev, primerna za hojo.

PRIJAVNICA

Prijavljam se na 4-dnevni, brezplačni 
športni oddih … ZA zdravo starost, ki bo 
potekal od nedelje, 13. 9. do srede, 16. 9. 
2015 v Brežicah.

Ime in priimek, leto rojstva:

Naslov (ulica, pošta, kraj):

Telefon (stacionarni, mobilni):

Elektronska pošta:

Posebne zahteve pri prehrani:
      NE
      DA (navedite katere)

Znane zdravstvene težave:
      NE
      DA (navedite katere)

Ostalo

Prijavnico oddajte na hostel@mc-brezice.si ali po faksu 
na 05 90 837 98 ali na Zavod za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250Brežice.

4-dnevni športni oddih
… ZA zdravo starost

Nedelja, 13. september  - sreda, 16. september

Brežice – Projekt »Šport ZA zdravo starost« v mesecu septembru, ko od 7. do 13. 9. prvič obeležujemo  
evropski teden športa, ponuja številne nove brezplačne aktivnosti, namenjene promociji športa med 
starejšimi in vsemi ostalimi zainteresiranimi.

4-dnevni športni oddih ... ZA zdravo starost

Občina Brežice je, s podporo programa Erasmus + 
Evropske komisije, zagotovila z izvajanjem projekta 
»Šport ZA zdravo starost« pester program različnih 
aktivnosti, ki so namenjene promociji športa med 
starejšimi od 65. leta in vsemi ostalimi 
zainteresiranimi. 
Od 13. 7. pa vse do 30. 9. 2015 je na voljo bogat 
program brezplačne športne vadbe. Mesec 
september pa ponuja številne nove aktivnosti. Tako 
se lahko starejši brezplačno vključijo v 4-dnevni 
športno turistični paket. V sklopu tega se bodo 
lahko udeležili različnih športnih aktivnosti, kot so 
fizioterapija v vodi in na suhem, športna 
rekreativna vadba, pohodništvo, pilates in 
nordijska hoja. Seznanili se bodo z vadbo s pomočjo 
fitnes naprav na prostem, ki bodo vzpostavljene v 
sklopu projekta na območju grajskega parka. 

En dan paketa je namenjen obisku narodnega 
parka Plitvice. V program pa sta umeščeni tudi dve 
predavanji o zdravstvenih izzivih, ki jih prinašajo 
leta, in prehrani.
Vsi udeleženci bodo v sklopu programa imeli 
možnost testiranja maščob, krvnega sladkorja, 
jetrnih in ledvičnih funkcij, krvnega tlaka in EKG. 
Posamezniki se bodo lahko o rezultatih podrobneje 
pogovorili z zdravnico in opravili dodatne teste. 
Pri načrtovanju in izvedbi programa poleg Občine 
Brežice tesno sodelujeta Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice in Splošna bolnišnica 
Brežice. 

Novi urniki brezplačne vadbe

Pilates (vodi Petra Nežka Koritnik)
torek, četrtek 8.00 - 9.00 / grajski park Brežice
torek, četrtek 9.30 – 10.30 / igrišče ob Prosvetnem 
domu Artiče

Nordijska hoja (vodita S. Bizjak & J. Kovačič)
ponedeljek, sreda 7.15 – 8.15 / Dom upokojencev 
Brežice
torek, četrtek 18.00 – 19.00 / grajski park Brežice

Splošna rekreativna vadba (vodita V. Lopatič & K. 
Žerjav)
ponedeljek, sreda 19.00 – 20.00 / OŠ Bizeljsko
torek, četrtek 17.45 – 18.45 / Telovadnica ETrŠ Brežice
torek, četrtek 19.00 – 20.00 / pri brodu na Mostecu

Rekreacija s  plesi (vodi Hedvika Lopatič) 
ponedeljek, sreda 20.00 – 21.00 / Dom Skopice
torek, četrtek 20.00 – 21.00 / Dom Krajevne skupnosti 
Globoko 

Veslanje in SUPanje (vodi Marjanca Pečar)
ponedeljek – petek 18.00 – 19.00 / Boršt ali ŠRC Grič
Za vadbo obvezna predhodna prijava na 051 302 097 
(Marjanca).

BREZPLAČNO
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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

»Za ureditev Trga Matije Gubca so v minulem obdobju 
lepo poskrbeli in za njegovo urejenost skrbijo tudi še 
danes. Na njem se zadržujejo različne generacije občanov, 
marsikateremu mimoidočemu pa pogled uide na prostor 
ob lipi, ki so jo posadili ob slovenskem osamosvajanju 
ter ga opremili s spominsko ploščo. To je skozi leta načel 
zob časa, vendar pa bi jo s primernim čistilnim sredstvom 
gotovo lahko očistili. Kot takšna nikakor ne more biti v ponos 
krškemu mestu in spominu na preteklost,« je ob fotografiji 
zgoraj zapisala bralka iz okolice Krškega.

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

skozi vaš objektiv

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

VIDE DERŽIČ

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage sestre, 
tete in sestrične

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za besede sožalja in darovane sveče. Zahvaljujemo se osebni 
zdravnici Pibernikovi, patronažni sestri, Splošni bolnišnici Brežice, 
še posebej zdravnici Božičevi in ostalim zdravnikom na internem 
oddelku ter socialnim delavkam za pomoč na domu. Hvala pogrebni 
službi Komunale Brežice, trobentaču Miranu in župniku Milanu Kšeli 
za besede slovesa ob grobu. 

Žalujoči: nečakinja Darja in ostalo sorodstvo

Mirno�in�spokojno�si�zaspala,
v�večni�sen�od�nas�odpotovala.

MILE ŽIVANOVIĆ

SPOMIN

Oko�zaprem,
v spominu vedno

znova tebe uzrem.
Nikjer�te�ni�in�to�boli�…

Spomin�na�tebe�večno�bo�živel,
nikoli�ti�zares�od�nas�ne�boš�odšel,
v�naših�srcih�večno�boš�živel.

Hvala�ti�za�vse.

5. 6. 1964 – 7. 9. 2014

V spomin 
na�predragega�prijatelja�

in sodelavca.

Vedno tvoji sodelavci Mlina Katić d. o. o. in družina Katić!

IGNACA PRIJATELJA - 
NACETA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste v trenutkih slovesa sočustvovali z nami. Hvala za 
tolažilne besede, za darovano cvetje in sveče.
Hvala pogrebni službi Kostak, hvala osebju kirurškega oddelka 
bolnice Novo mesto, Urgenci Krško, osebni zdravnici dr. Jasmini 
Jagić in sestri Vesni Šinko, Policijski postaji Krško, Policijski upravi 
Novo mesto, Klubu Maksa Perca, Društvu upokojencev Krško, Zvezi 
združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Krško, NEK Krško, 
pevcem in Dušanu Ficku za poslovilne besede.
Hvala vsem. Hvala vsem, ki ste v teh težkih trenutkih bili z nami, pa 
vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Krškega

Piš�vetra�posušil�bo�solze,
klopotec�oznanil�jesen,

življenje�le�kratka�je�pesem,
to�zdaj,�ko�te�ni,�dobro�vem.

(S.�Makarovič)

VIKTOR KEBER

ZAHVALA

Po dolgi in težki bolezni 
se je v 60. letu starosti od nas poslovil
naš ljubljeni mož, oče, dedi, sin in brat

iz Birne vasi pri Šentjanžu.

Njegovi najdražji

Ne�jokajte�ob�mojem�grobu,�
le�tiho�k�njemu�pristopite,�
pomislite,�kako�trpel�sem,�
in�večni�mir�mi�zaželite.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani in ga pospremili na njegovi prerani zadnji poti. Hvala 
vam za podarjene sveče, cvetje in denarno pomoč. Zahvaljujemo 
se pogrebni službi Oklešen, pevcem in gospe Renati Kuhar za lepe 
besede slovesa.
Hvala vsem, ki ga boste ohranjali v lepem spominu.

Za uvod naj iz drugih objav v skrčeni obliki povzamem nekaj stav-
kov iz Ustave SFRJ in programa ZKJ, ki so po mojem za osvežitev 
spomina pomembni tudi za bralce Posavskega obzornika, npr.:
• "izhajajoč iz zgodovinskega dejstva, da so delavci in kmetje ter 

napredni ljudje združeni v Narodnoosvobodilno
• fronto s Komunistično partijo na čelu s svojim bojem v narodno-

osvobodilni vojni in socialistični revoluciji zrušili stari razredni 
red, Zvezna skupščina sprejema Ustavo SFRJ"

• "svoboščine in pravice človeka in občana so omejene z interesi 
socialistične družbe"

• "razredno- politično bistvo ljudske oblasti v Jugoslaviji je dikta-
tura proletariata…"

• "za socialistične sile je sistem boržuazne demokracije nespreje-
mljiv tudi, če bi ga popolnoma obvladale"

• "pogoje za svobodo za vse je mogoče ustvariti samo z odpra-
vo svobode za zatiralce oziroma za tiste sile, ki težijo po resta-
vraciji …"

Če te stavke dobro premislimo, se moramo najprej vprašati, zakaj 
sploh govorimo o spravi in kdo sploh naj bi se spravil v Sloveniji. 
Sam sem prepričan, da razdor med slovenskim narodom (ki smo 
mu vedno bolj priča), ne temelji na sporu med levo in desno usmer-
jenimi Slovenci, kot tudi ni direktna posledica udeležbe Sloven-
cev v boju proti ali z okupatorjem, saj sta bili obe udeležbi v veli-
ki meri vsiljeni, pač pa se napaja z preprostim dejstvom, da je del 
Slovencev podpiral in še vedno poveličuje revolucijo- kakor koli je 
pač danes imenuje, drugi del pa je bil in je še vedno proti revoluciji.

Tudi ko je govora o kolaboraciji in izdajstvu bi morali zadevo 
natančneje premisliti. Ali so bili t.i. kolaboranti res le sodelavci 
okupatorja ali so bili le protirevolucionarji? Ali pa se je prepros-
tim ljudem enostavno upiral način mobilizacije in odpora, ki ga je 
vsiljevala ZKJ. Dejstvo je namreč, da so se ljudje praktično enako 
bali tako komunistov (partizanov) kot tudi okupatorjev - nekate-
rim je več škode naredila ena, drugim pa druga stran! Vprašajmo 
se tudi, zakaj v Sloveniji po II. vojni praktično ni bilo več nobene 
aristokracije. Kam so izginili vsi ugledni in premožni intelektual-
ci, močni kmetje, tovarnarji in trgovci, plemiči itd.? So bili ti vsi 
"kolaboranti" ali se samo niso strinjali z nekim novim režimom?

Mnogo lažje bi bilo, če bi se dalo obravnavati vrednote revoluci-
je in NOB vrednote ločeno. Ker pa je bila znotraj NOB dejansko iz-
peljana tudi revolucija in je KPJ odstranila ali pa vsaj politično in 
družbeno onemogočila vse, ki se z njihovim vodenjem niso strinja-
li, je treba zadevo preverjati širše in iz več zornih kotov. Ko bomo 
uspeli ne tehtnico postavili vse dobro in slabo, kar nam je prine-
sla revolucija in bomo voditelje lahko odkrito pozvali h "korenč-
ku in palici", se bo stanje začelo umirjati. Seveda pa sta za takšen 
korak potrebna vest in pogum, odprte karte bi bilo nujno položiti 
na mizo in odkrito spregovoriti o tem, kaj smo z revolucijo in NOB 
resnično pridobili in za kakšno ceno. S strani KPJ uzakonjena in-
terpretacija zgodovine, je omogočila sankcioniranje vseh "dvoml-
jivcev", z njo je režim zaviral svobodno in napredno razmišljanje, 
zavajal in poneumljal cele generacije otrok (kar v veliki meri še 
kar traja). Povzročena škoda, krivice in žrtve so krivi, da je sloven-
ski narod še 70 let po revoluciji razdeljen in skregan. 

Če ne bomo spregledati in nas bo še v naprej strah povedati svoje 
mnenje, če bomo še naprej podlegali vsiljevanju videnja zgodovine 
po vzorcu KPJ, je po mojem za spravo med ljudmi škoda izgubljati 
energijo. Počakajmo še nadaljnjih 70 let, da bo resnica (in z njo 
sprava) sama po sebi splavala na površje in bo narava uredila to, 
česar naša generacija ni zmogla. Upamo lahko le, da se takrat ne 
bomo družili le še s Kubo, Venezuelo ali Sev. Korejo.
� Jurij�Kreutz,�Brestanica

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

prejeli smo

O spravi in ustavi

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

VELIKI TRN - V soboto, 5. septembra, s pričetkom ob 15. uri bo 
na pokritem balinišču na Velikem Trnu potekalo 18. državno pr-
venstvo harmonikark, ki igrajo na diatonično harmoniko, in 2. 
državno prvenstvo harmonikarjev pevcev. Letos se bo pomerilo 
16 tekmovalk iz vseh slovenskih pokrajin, ocenjevala pa jih bo 
strokovna žirija v sestavi Alojz Rauch iz Novega mesta, Zoran 
Kolin iz Celja in Marija Ahačič- Pollak iz kanadskega Toronta. 
Občinstvo bo z glasovanjem izbralo najprikupnejšo tekmovalko. 
Harmonikarji pevci se bodo pomerili za naslov »vižar leta 2015«. 
Prvič bo podeljen tudi pokal Vitala Ahačiča za najboljše odigra-
no ljudsko skladbo po skupni oceni žirije in glasov obiskovalcev, 
ki ga bo podelila njegova vdova Marina Ahačič. Tekmovanji bo-
sta v vsakem vremenu. 

18. prvenstvo harmonikark in 2. 
prvenstvo harmonikarjev pevcev
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- 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.

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

KRŠKO – V sklopu Poletnih večerov v parku so Valvasorjeva knji-
žnica Krško, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - OI Krško in 
KS mesta Krško 25. avgusta že tradicionalno organizirali Večer 
pred Dnevi poezije in vina. Tokrat so gostili pesnico iz Italije ter 
pesnika s Švedske in Litve. 
Direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Urška Lobnikar Pau-
nović je uvodoma pozdravila zbrane in povedala, da so letos pri-
pravili že osmo pesniško snidenje. »Tako je Krško letos eden od 
devetih krajev, kjer se danes dogajajo Večeri pred Dnevi poezije 
in vina, pomenijo pa uvod v največji mednarodni pesniški festi-
val v Sloveniji, ki se letos odvija že 19. leto,« je še dejala Lobni-
kar Paunovićeva in besedo prepustila povezovalcu Maticu Ko-
cjančiču. Z obiskovalci so v nadaljevanju svoje pesniške besede 
v svojem jeziku čutno delili Pär Hansson s Švedske, Monica Pa-
vani iz Italije in Vytautas Stankus iz Litve. Njihove pesmi so v 
prevodu prijetno podajali Katja Puntar, Žiga Kump in Kaja Bla-
zinšek. Glasbeni pridih sta večeru dodala saksofonist Aleš Suša 
in kitarist Miha Koretič. Kulinarične užitke po zaključku so pri-
pravile članice Aktiva kmečkih žena Sremič, dobro kapljico pa je 
prispevala Vinska klet Kodela. � M.�Hrvatin

Poezija Švedske, Italije in Litve

Letošnji�nastopajoči�na�predvečeru�tradicionalnega�pesni-
škega dogodka

Obiranje mandarin v delti NERETVEObiranje mandarin v delti NERETVEObiranje mandarin v delti NERETVE   
in ŠIBENIŠKO ZALEDJEin ŠIBENIŠKO ZALEDJEin ŠIBENIŠKO ZALEDJE   

   
17. in 18. 10. 201517. in 18. 10. 201517. in 18. 10. 2015   
Cena že od 138 €Cena že od 138 €Cena že od 138 €   

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

od 7.9. do 10.9. za dosedanje abonente in od 11.9. dalje za nove abonente, 
vse delovne dni od 10. do 12. ure ter od 15. do 17. ure na blagajni Kulturnega doma Krško

ZELENI in MODRI ABONMA
Redna (1)*   R1 – 75 €   Redna (2)*   R2 – 65 €
Upokojenci (1)*  U1 – 70 € Upokojenci (2)* U2 – 60 €
Študentje (1)*  Š1 – 50 €  Študentje, dijaki (2)*  Š2 – 45 €
Dijaki (2)* D2 – 20 €
*(1) sedeži 1.–15. vrsta sredina, *(2) – ostali sedeži

RUMENI ABONMA: 
odrasli – spremljevalec z otrokom: 15 + 30 €. 
odrasli – spremljevalec z dvema ali več otroki: 15 + 28 + 28 + … €

DODATNI POPUST: Zeleni + Rumeni ali Modri + Rumeni abonma: 5 € 

Predstave ZELENEGA in MODREGA ABONMAJA bodo ob petkih in/ali sobotah ob 19.30 uri.
Predstave RUMENEGA ABONMAJA bodo ob torkih in/ali četrtkih ob 18. uri.
Namenjene so otrokom od 3. leta starosti dalje. 

V sezoni 2015/16, že 25. po vrsti, nadaljujemo z vpisom 2 abonmajev za odrasle (Zeleni in Modri abonma) in otroškim 
(Rumeni abonma). Kot v pretekli abonmajski sezoni, je tudi letos abonma za odrasle sestavljen iz 4 skupnih predstav, 
nadaljnji 2 predstavi sta bolj humorno obarvani v Zelenem abonmaju in bolj resno v Modrem abonmaju.

Ugodnosti za abonente: Cena vstopnice Zelenega in Modrega abonmaja za izven bo v redni prodaji od 15 do 20 €. Z 
nakupom Zelenega in Modrega abonmaja prihranite 20 % vrednosti vstopnic. Cena vstopnice Rumenega abonmaja 
za izven bo v redni prodaji 6 € tako za otroke kot za spremljevalce. Z nakupom Rumenega abonmaja prihranite do 20 % 
vrednosti vstopnic iz redne prodaje, spremljevalec pa ima z nakupom abonmaja 50-odstotni popust. Ostale ugodnosti: 
stalni sedež skozi vso sezono in prejemanje brezplačnega mesečnega programa na dom, prednost pri rezervacijah (ome-
jenega števila) sedežev predstav za izven. Abonmajska vstopnica je prenosljiva, z izjemo dijaške in študentske, ki 
nista prenosljivi in sta namenjeni samo dijakom in študentom. Vstopnica spremljevalca Rumenega abonmaja 
je prenosljiva samo na drugega spremljevalca in ne na otroka. Še naprej ohranjamo izredno ugodne cene 
dijaških abonmajev (za dijake posavskih in dolenjskih srednjih šol ter višjih razredov občinskih osnovnih šol po ceni 
20 € za  ogled šestih predstav). Invalidi na vozičkih imajo brezplačen ogled naših predstav. Kulturni dom Krško si 
pridržuje pravico do spremembe abonmajskih predstav.
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Najkvalitetnejši smrekovi pe-
leti v Posavju. Vreča (15 kg) 
3,50 €. Slovenski proizvod 
brez primesi. Možnost do-
stave. Rihard Pavlica, Sloven-
ska vas 1s, Jesenice na Dolenj-
skem. Tel.: 041 614 793

Prodam drva (cer, bukev, ga-
ber). Dostava na dom. 
Tel: 051 758 062

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam grozdje žametne čr-
nine, frankinje, laški rizling, 
chardonay. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 481 444

Prodam grozdje za cviček 
(350 trt) in vino (250 l). 
Tel.: 031 214 635

Prodam rumeni muškat, sou-
vignon, modro frankinjo, me-
šano belo, žametno črnino in 
črpalko za Creino. 
Tel.: 041 697 775

Ugodno prodam peckljalnik 
grozdja, drobilec vej in inox 
posode 50, 100, 120 in 150 li-
trov. Tel.: 07 45 74 700 

Prodam grozdje žametne čr-
nine, modre frankinje, laškega 
rizlinga. Okolica Krškega. 
Tel.: 041 549 680

Prodam inox cisterni (1000 l 
in 600 l) ter nekaj sodčkov (50 
l, 30 l) na izpust. Možna menja-
va. Tel.: 041 882 116 

EI: razred B2. 
Tel.: 041 593 076

AVTOMOBILIZEM

KMETIJSTVO
Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Franci Peterkoč, Gabrje 
23, Dobova. Tel.: 031 610 933

Prodam lansko suho koruzo. 
Tel.: 07 49 77 259

Prodam gumi voz, lesen, 16 
col, dobro ohranjen, ter meša-
na drva, kratko žagana. Okolica 
Brežic. Tel.: 07 49 65 331

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

NEPREMIČNINE
Projektiranje - legalizaci-
ja, novogradnja, prenova, ru-
šitev, notranja oprema, zuna-
nja ureditev vseh objektov. 
Aspo biro, Samo Vojko Cero-
všek s.p., Papirniška ulica 24, 
Krško. Tel: 041 683 380, aspo.
biro@amis.net

Kupim zazidljivo, komunal-
no urejeno parcelo na podro-
čju od Kostanjevice na Krki do 
Krške vasi. Ponudniki pokličite 
na tel.: 041 702 939, popoldne

V Krškem oddamo opremlje-
no 2-sobno stanovanje, 78 m2, 
z veliko teraso, EI: razred B2. 
Tel.: 041 593 076

Oddamo v najem 2-sobno sta-
novanje, Leskovec pri Krškem. 

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 (19/2015) bo izšla v 
četrtek, 17. septembra 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
10. september.

IZREZAN OGLAS VELJA KOT KUPON ZA 10 % POPUST

Alojz Kržan s.p., Zaloke 8, 8274 RAKA
T: 07/497 51 22; M: 041/646 944
E: akrzan10@gmail.com 
www.keramika-krzan.info

Prodam grozdje - belo, rdeče 
in frankinjo. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 306 622

Prodam grozdje, belo in rde-
če, Bizeljsko. Tel.: 031 830 637

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

Prodam rdeč in bel krompir, 
koruzo iz koruznjaka, ječmen 
in prašiče. Tel.: 07 49 67 135

Prodam grozdje, mešana 
sorta. Predvidena trgatev 
20. 9., cca. 370 trt. Predvide-
na količina vina 800 l. Loka-
cija okolica Krško-Brestani-
ca. Cena 0,60 €kg. 
Tel.: 041 355 787

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

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

Prodam teličko rjave pasme, 
staro 3 mesece. Okolica Kosta-
njevice. Tel.: 031 717 064

Ljubiteljem živalim podarim 3 
mesece stare muce, lepo vzgo-
jene. Tel.: 041 712 976

POHIŠTVO
Ugodno prodam jedilni kot 
Murales in večje ogledalo (Bre-
stanica). Tel.: 040 894 710

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

Profesorica matematike 
inštruira matematiko za 
osnovne in srednje šole. Tel.: 
07 49 69 696, Suzana Urbanč 
s.p., Črešnjice 17, Cerklje

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

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

mali oglasi

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

 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

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

Bondex lazure
Spectra classic 15 l

Kemopol 15 l
AKCIJA

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.

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 med 8. in 18. uro.
Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

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 četrtek, 1. oktobra, 
mlade rjave jarkice 

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

Spoštovane 
stranke! 
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Ko se je tridesetletna Darja Molan soočila z diagnozo raka 
na dojki, je začela pisati spletni blog. Njeni zapisi so bili 
izjemno obiskani.

Da bi pomagala vsem obolelim in tistim, 
ki želite ohraniti svoje zdravje, je zapise 
prelila v knjigo in jim dodala prispevke 
strokovnjakov s področja odkrivanja in 
zdravljenja raka dojk.  

Prva predstavitev knjige 
„Vem, da zmoreš, Darja“ bo 

v sredo, 16. septem bra, ob 18. uri 
v dvora ni večnamenskega doma 

v Dolenji vasi pri Krškem. 

Avtorica bo v sproščenem večernem pogovoru z novinarko 
Marušo Mavsar in skozi zanimiv program odkrito spregovorila 
o tem, kaj je doživljala in katere informacije so ji pomagale do 
zdravja. Vljudno vabljeni!

Naša tokratna gostja je prišle-
kinja s Ptujskega polja in Bre-
žičanka od leta 1950, leto po-
zneje pa sta z možem Ivanom 
začela skupno življenjsko pot.
 
GORE SO MOJE ŽIVLJENJE
 
To vselej poudari s silnim ža-
rom, z zanosom, tako da se v 
trenutku zazdi, da v hipu za-
žive vse njene gorske stopi-
nje. In če povzamem besede 
predsednika Planinskega dru-
štva Brežice Toneta Jesenka, 
je beseda »najbolj« res primer-
na za legendo brežiškega pla-
ninstva. Bila je na najbolj divji 
Škrlatici, najdrznejšem Jalov-
cu, najslikovitejšem Mangrtu, 
najbolj odličnem Razorju, naj-
bolj bleščečem Višu, najbarvi-
tejšem Kaninu, na največjem in 
najmogočnejšem Montažu, kot 
je te gore označil Julius Kugy. 
Stopala je po vrhovih nepal-
skih in kubanskih gora, Mont 
Blanca, Kilimandžara, vsa bera 
je res bogata. In nazadnje je 
svoj 90. rojstni dan počastila s 
plezanjem na slovenski najviš-
ji in najbolj bogati Triglav. Ta 
vzpon in vse druge je opravi-
la v letih, ko večina ljudi misli, 
da ne zmorejo več.
 
POKLICNA POT, KI SE 
PRELIVA S PLANINSTVOM

Začela jo je in končala na bre-
žiški gimnaziji, kjer je kot pro-
fesorica športne vzgoje gene-
racijam mladih ljudi oblikovala 
odnos do zdravega načina ži-
vljenja in športnih dejavnosti. 
Dopoldnevi so potekali v šoli 
in popoldnevi v telovadnem 
društvu Razlag, kjer je tride-
set let vodila rekreacijo. Žive-
la je z dijaki, živela s skupino, 
živela je s planinci. In se spo-
minja: »Bili so to drugi časi, 
mladina je bila drugačna. Mla-
di nikoli niso rekli, da nekaj ne 
bi naredili ali da ne morejo.« V 
PDB je od leta 1963, leta 1982 
pa je prevzela vodstvo društva. 
»V tistem obdobju smo organi-
zirali tabore. Mladinske tabo-
re na vseh osnovnih šolah in 
v vrtcih. V gimnaziji. V vrtcih 

90-letnica Marija Veble

Človeško telo je ustvarjeno za gibanje
BREŽICE – Naslovne besede so izrečene misli naše gostje Marije Veble, ki je svoj 90. življenjski praznik 11. avgusta proslavila na vrhu Triglava. To željo je izrekla 
letos februarja na občnem zboru Planinskega društva Brežice (PDB) in jo v družbi moža Ivana in šestih prijateljev tudi uresničila. 

z Andrejko Ogorevc in v šo-
lah z mentoricami učiteljicami. 
Naš namen je bil, da omogoči-
mo mladini obisk naših gora, 
da se seznanijo z gorami v pod-
nožju, popeljali smo jih na Tri-
glav. Mladina je bila naklonje-
na taborom. V gimnaziji je bilo 
na primer po sto dijakov pla-
nincev in če se jim je zdelo, da 
dolgo nismo šli na namensko 
začrtane poti, so bili oni tisti, 
ki so vzpodbujali in poganja-
li, bili so željni gibanja in špor-
ta. Potem sem ustanovila dru-
žinski tabor, ki ga danes vodi 
Toni Hribar.« Ena njenih nek-
danjih učenk je dejala: »To je 
bila profesorica, ki je iz nas 
delala ljudi, kakršni moramo 
biti.« Vseskozi je vzgajala z la-
stnim zgledom in manj z be-

sedami, s svojim načinom ži-
vljenja, z neutrudnim delom 
v športnih društvih in v pla-
ninski organizaciji. Vsi - otro-
ci, mladina in odrasli - so imeli 
in imajo v Mariji Veble odlič-
no strokovno, umirjeno, str-
pno in zanesljivo voditeljico. 
Njene besede, mnenje, misel - 
imajo veljavo.

RAZDAJANJE, KI ODMEVA

Je častna predsednica breži-
škega planinskega društva, v 
njem je aktivna in ohranja tr-
dnost in ugled društva v bli-
žnjem okolju, v Sloveniji in 
preko meja domovine. Tiha, 
skromna ter iskreno preda-
na sprejetim nalogam in svo-
jim idealom je naša planinska 
vzgojiteljica nadgradila delo 
svojih predhodnikov, delo je 
prilagajala novim razmeram 
in možnostim. Njeno razda-
janje je bilo opazno in nagra-
jeno s priznanji na društveni, 
občinski in državni ravni. Naj 
spomnimo na najvišjo izkaza-
no čast v občini, ko je preje-
la oktobrsko nagrado Občine 
Brežice, ter na najvišji prizna-
nji Planinske zveze Slovenije, 
ko je prejela spominsko plake-
to in svečano listino ter na pri-
znanje Olimpijskega komiteja 
Slovenije, ki ji je bilo podelje-
no ob mednarodnem letu pro-
stovoljstva. Neomenjene osta-
le različne pohvale, priznanja 
in listine, ki jih je prejela za 
svoja prizadevanja, so najbrž 
za spominjanje, a jih skromna 
niti ni pričakovala, pa tudi ne 
iskala.    

zu Triglavskega doma, smo do-
živeli tako čudovit prizor, ki ga 
ne bom nikoli pozabila. Res ne 
morem pozabiti prizora gam-
sove družinice z mladičkom 
in mamico. Imeli smo obču-
tek, da nam je bil prizor name-
njen, da je bil za nas. Moram pa 
še omeniti, ko smo se vračali s 
Triglava, sem na Konjskem se-
dlu stopila nekoliko na stran in 
zagledala dve čudoviti planiki. 
To je še eno čudovito doživetje, 
saj je cvet planike zaščiten. V 
domu na Kredarici smo prosla-
vljali, nazdravili s šampanjcem, 
namesto torte je Olga prinesla 
kruhek in svečko z oblikovano 
številko 90. Moram poveda-
ti še, da na 11. avgust praznu-
je rojstni dan tudi naš pravi 
planinski vodnik Franc, ki je 
umirjen in daje na planinskih 
poteh občutek varnosti. Nama 
je v domu nazdravilo še osta-
lih okoli sto planincev in prav 
res smo se imeli lepo in nepo-
zabno. Naslednje jutro, ko smo 
se vračali proti domu, nama je, 
Francu in meni, oskrbnica Vo-
dnikovega doma izkazala po-
zornost - vsakemu šopek pla-
ninskega cvetja. In tudi tu smo 
nazdravili s kozarčkom. Vse je 
bilo res nepozabno,« je Marija 

doživeto strnila pripoved.

NAVADE, KI SO VREDNE 
POSNEMANJA

Največja nagrada in priznanje 
za Marijo so bili in so zadovolj-
ni obrazi njenih planincev, ki 
jim je in jim odstira lepote na-
rave, gora in cvetja. Tistih, ki jih 
je učila v planinskih šolah, kako 
je treba spoštovati gore, se do 
njih in na njih vesti, kako biti 
tovariš tovarišu. Nagrada so ji 
bila in so ji prisrčna snidenja 
na planinskih poteh in v kočah 
z ljudmi iz prijateljskih društev 
– domačih in iz Hrvaške, s kate-
rimi je navezala stike. 

Od usklajenega para, dveh ži-
vljenjskih sopotnikov, Marije 
in Ivana Vebleta, si upam za-
pisati le še to, kar sta mi med 
pogovorom povedala: »Midva 
zajtrkujeva, ker je zajtrk zelo 
pomemben. In telovadiva, če-
tudi morava zaradi dnevnih na-
črtov ali obveznosti vstati zelo 
zgodaj. To je moč navade.« A 
človek rad reče da ne more, se 
mu ne ljubi. Pa bi bilo dobro in 
koristno njuno moč navade po-
svojiti.
� ��Natja�Jenko�Sunčič��

JUBILEJNI POHOD NA TRI-
GLAV

Ko sva se pogovarjali, je bila 
naša jubilantka močno pod 
vtisom tridnevnega pohodne-
ga doživetja, ki se je pričelo v 
nedeljo, 9. avgusta. Skrbno je 
urejala vtise in spomine, ki jih 
je doživela s prijatelji - Jožico 
Dražil, Romanom Mlakar-
jem, Ivanom Mirtom, Lauro 
Rueh, Olgo in Francem Krža-
nom ter možem Ivanom, ki ji je 
ob vseh zahtevnih obveznostih 
in doseženih rezultatih dese-
tletja nudil podporo, pomoč in 
veliko razumevanja. »V nedeljo 
smo ob 14. uri prišli na Poklju-
ko, Rudnega polja do Vodniko-
vega doma, kjer nas je sprejela 
zelo prijazna oskrbnica in smo 
v domu prenočili. Naslednji 
dan zjutraj nas je pot vodila do 
Triglavskega doma na Kredari-
ci, kjer smo se odpočili in pri-
šli popoldne ob 14.30 na vrh 
Triglava, ob 16.30 pa smo pri-
speli do Aljaževega stolpa. Tu 
smo se okrepčali, nazdravili z 
brezalkoholnim šampanjcem, 
naši pogledi in naša srca pa so 
uživali v slikoviti panorami slo-
venskih gora. Ko smo se spočili 
in smo bili na poti nazaj že bli-

Marija�Veble�z�možem�Ivanom�na�90.�rojstni�dan�pri�Aljaže-
vem stolpu

Nakup pod 
zvezdami

Ponudniki v starem mestnem jedru Krškega 

odpirajo svoja vrata 

v petek, 11. septembra 2015, 

od 19. ure dalje.

Brezplačni mini bus na relaciji stadion Matije 
Gubca - Videm - staro mestno jedro vsake 1/2 ure od 19. do 22. 

V primeru slabega vremena prireditev odpade!

 
•	 BIG BAND KRŠKO 

•	 PLESNI KLUB LUKEC IN PLESNA ŠOLA ANIKA

•	 V	GOSTEH	BODO	N
EKDANJI	DRŽAVNI	PR

VAKI	ČLANI	

AMD KRŠKO: Ivan	Molan,	Evald	B
abič,	Krešo	Omerzel,

	

Jože	Žibert,	Zvonko	P
avlic	in	Gerhard	Lekš

e.	

•	 HARMONIKARJI TONIJA SOTOŠKA

•	 PIHALNI ORKESTER KRŠKO

•	 MAŽORETNI	KLuB
	BATON

STOJNICE 

s hrano in pijačo 
GLASBA, PLES - fLASH MOB 

učenje	koreografije v prostorih JOB centra 9. 9. ob 19.30 

PK Lukec - youtube/nakup	po
d	zvezdami

DOBRODELNI fERfUD
za	projekt	Botrstvo

DELAvNICE
Odkrito o raku dojke


