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Posavska lokalna politika 
(večinoma) že na dopustu
Posavski občinski sveti so konec maja (v Bistrici ob Sotli) in 
v juniju (v Brežicah, Sevnici, Radečah in Krškem) opravili 
zadnje predpoletne seje, tako da je v omenjenih občinah do 
septembra pričakovati politično »mrtvilo«. Izjema je občina 
Kostanjevica na Krki, kjer se je politično dogajanje, zaznamo-
vano z nesoglasji med vodstvom občine in občinsko upravo 
na eni strani ter svetniško skupino na drugi strani glede vra-
čila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, zavleklo v 
poletje, pričakovati pa je, da se bo nadaljevalo tudi še v ted
nih pred avgustovskim občinskim praznikom. 
Ker se približujemo polovici mandata županov in občinskih 
svetnikov 20142018, bomo za naslednjo številko časopisa 
pripravili presek dogajanja in razmerij v posavskih občin-
skih svetih pred morda bolj burnim obdobjem proti zaključ-
ku mandata.  P. P.

AKTUALNO

Irena Fürst, vodja enote Muzeja 
novejše zgodovine na gradu 
Rajhenburg:

Paznice so se učile 
od zapornic

 str. 4

Tomi Horvat, direktor podjetja 
Ansat d.o.o.:

Trenutno ni boljšega 
medija za kakovost 
slike, kot je kabelski 
sistem
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NOVA PROIZVODNA LINIJA  str. 10

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI  str. 14

OBČINSKI SVET KOSTANJEVICA   str. 2

Priznanji za vrtec in Butkovičevo

Gorivo kot produkt iz odpadkov

Živahen počitniški utrip v Posavju

Znova zahtevajo nove poravnave

Jeseni končno predlog 
tretje razvojne osi?

Prve omembe t. i. tretje razvojne osi segajo že 
štiri desetletja nazaj, že dobro desetletje pa 
traja njeno umeščanje v prostor. Jeseni naj bi 
končno javno predstavili najustreznejšo varianto 
njenega poteka, je bilo rečeno na delovnem 
srečanju z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom 
Gašperšičem v Zidanem Mostu.
 Stran 2

Maturanti na 
najdaljše počitnice

Na spomladanskem roku splošne mature je 
bilo uspešnih 156 dijakov zaključnih letnikov 
srednjih šol v Posavju. Osem izmed njih si bo 
maturo še posebej zapomnilo, saj so postali 
zlati maturanti. Potem ko so izvedeli rezultate in 
prejeli spričevala, so se za vse začele zaslužene 
počitnice, ki bodo trajale vse do oktobra.
 Stran 3

LEPO JE RES NA DEŽELI - Stara ljudska pesem govori o tem, da je lepo na deželi, kamor vabijo cvetoči 
travniki in obdelana polja, za katera skrbijo pridni ljudje. V preteklih dneh se je marsikje razlegala 
pesem koscev, grabljic in žanjic kot del narodnega bogastva in kulturnega izročila krajev, ki želijo 
delček običajev ob različnih kmečkih opravilih ohraniti za mlajše rodove. Prikaz ročne košnje in žetve, 
kjer ne sme manjkati prava kmečka malica in kozarček rujnega, ustvarja posebno vzdušje pripadnosti 
in povezanosti, ki se ohranja iz roda v rod že stoletja. Več o poletno obarvanih etnoloških prireditvah 
v posavskih krajih najdete na str. 12, kjer je tudi opis poteka košnje na Lisci, od koder je naslovna 
fotografija.  Foto: Smilja Radi  

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Odlična kosila
vse dni v tednu!  

Spoštovane 
bralke in bralci!
Obveščamo vas, 

da naslednja številka 
Posavskega obzornika 

izide čez tri tedne, 
11. avgusta.
Uredništvo
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povedali so - o odstopu ministra Mramorja

Cvetka Lindič, Dolenji Boštanj: Odstop fi-
nančnega ministra Mramorja je bil zame 
osebno pričakovan, kajti njegove smernice 
so šle daleč stran od realnosti naše države. 
Rezultatov ni na vidiku, državna blagajna je 
prazna, žal je podpiral samo elite in ne pošte-
nost. Ravno to je botrovalo temu, da je bil za 

večino trd in neizprosen pogajalec, s katerim se je dalo težko 
kaj dogovoriti. Upam, da bo naslednji minister boljši od njega.

Vlasta Curhalek, Kostanjevica na Krki: 
Premalo se spoznam na finančno stanje, do-
gajanja na političnem področju ter vse osta-
le lobistične in kuloarske igre, ki se igrajo v 
naši državi, da bi lahko z gotovostjo nekaj tr-
dila, a je po mojem mnenju gospod Mramor 
prezgodaj odstopil, da bi lahko uredil finan-

ce v naši državi tako, kot bi jih bilo treba. Je pa zagotovo mo-
čan politik, ki je bil učinkovit in močan steber Cerarjeve vlade.

Aleksander Denžič, Artiče: Finančni minis-
ter je ključni minister vsake vlade, zato njegov 
odstop ni dobra novica. Po mojem mnenju je 
nadaljeval usmeritve, ki so jih pod pritiskom 
EU začrtali predhodni finančni ministri. Kljub 
nerealnim zahtevam je uspel uravnovesiti dr-
žavni proračun. Združenja občin si ga bodo 

zapomnila kot izredno trdega pogajalca pri določitvi višine 
povprečnine in po poskusu kleščenja še nekaterih prihodkov.

»Že deset let se ukvarjamo s 
tretjo razvojno osjo, pa smo 
še kar tam, kjer smo bili leta 
2006,« je bil kritičen župan 
občine Laško Franc Zdolšek. 
»Kraji, ki niso ob avtocesti, so 
manj konkurenčni, so v manjv-
rednem položaju,« je menil žu-
pan občine Hrastnik Miran Je-
rič. »Sredstva bo potrebno 
vložiti tudi v infrastrukturo,« je 
bil jasen župan občine Radeče 
Tomaž Režun. »Potrebujemo 
kvalitetno državno cestno mre-
žo, ki bo odgovarjala potrebam 
sedanjega in prihodnjega časa 
ter omogočala gospodarski ra-
zvoj,« je bil odločen župan ob-
čine Sevnica Srečko Ocvirk. 
Župani so se zavzeli tudi za čim 
hitrejšo rešitev ozkega prome-
tnega grla v Zidanem Mostu, ki 
je za nekatera tovorna vozila 
neprevozno.

Do odnosa sprejemanja DPN-
ja za izgradnjo 3. razvojne osi, 
ki bi povezala regionalna sre-
dišča od Koroške do jugovzho-
dne Slovenije s pomembnimi 
središči v Avstriji in na Hrva-
škem, so bili močno kritični 
gospodarstveniki, ki so se v le-
pem številu udeležili delovne-
ga srečanja z ministrom za in-
frastrukturo. »V gospodarstvu 
se takšne igre ne moremo iti. 
Del te osi, o kateri danes govo-
rimo, bi lahko bil že zgrajen,« je 
dejal eden izmed njih, ki je na 
srečanju pričakoval konkret-

Dolga pot do hitre ceste
ZIDANI MOST - Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se je 13. julija v tukajšnjem Domu svobode na 
delovnem sestanku srečal z župani občin Sevnica, Radeče, Hrastnik in Laško. Tema pogovora je bila ume-
stitev trase tretje razvojne osi v prostor. 

nejše informacije o tem, kje bo 
potekala trasa in kdaj se bo za-
čela gradnja. 

O HITRI CESTI ŽE VEČ KOT 
DESETLETJE
Ideja o sodobnejši cestni pove-
zavi, ki bi nadgradila dosedanje 
cestne povezave regionalnih 
središč od Celovca preko Celja 
in Novega mesta do Karlovca, 
ni nova. Omenjena je že v Re-
gionalnem prostorskem načrtu 
iz leta 1974, kot tretja prome-
tna os pa je opredeljena tudi v 
Odloku o strategiji prostorske-
ga razvoja RS iz leta 2004. Dve 
leti kasneje, leta 2006, je Vla-
da RS Slovenije sprejela Pro-
gram priprave državnega lo-
kacijskega načrta za gradnjo 
državne ceste za območje sre-
dnjega odseka, med Celjem in 
Novim mestom. Po desetih le-
tih predlog državnega prostor-

skega načrta, skladno s pro-
storsko zakonodajo, še vedno 
ni dokončan niti javno sprejet.

»V času od začetka pripra-
ve lokacijskega načrta oziro-
ma prostorskega načrta nam 
je bilo, kot najbolj zainteresi-
ranim za uspeh projekta na 
srednjem delu, uradno in ne-
uradno predstavljenih veliko 
variant in idej, izdelane so bile 
študije in projektna dokumen-
tacija, opravljenih je bilo tudi 
nešteto posvetov in sestankov, 
vendar znakov napredka na 
tem projektu že dlje časa ni,« 
so zapisali v skupnem sporoči-
lu za javnost župani vseh štirih 
omenjenih občin, na srečanju z 
ministrom za infrastrukturo dr. 
Petrom Gašperšičem in nje-
govo ekipo pa so pojasnili še, 
da je 3. razvojna os pomemb-
na z več vidikov  razvojnega, 

okoljskega, ekonomskega, pro-
metnega in varnostnega. 

»Država bo težko dosegla kon-
senz v prostoru brez aktivne 
podpore lokalne skupnosti o 
umestitvi tretje razvojne osi 
v prostor. Dialog mora pote-
kati, vsi deležniki morajo ime-
ti možnost sodelovanja s svoji-
mi predlogi, čeprav vsi v celoti 
maksimalno ne bodo mogli 
biti zadovoljni,« je dejal mini-
ster in dodal, da se zelo dobro 
zaveda pomena infrastruktur-
nih povezav za razvoj regij, ki 
so odmaknjene od avtocestne-
ga omrežja. 

JESENI JAVNA RAZGRNITEV
Javna predstavitev s ciljem, da 
se izbere najustreznejša vari-
anta poteka 3. razvojne osi, ki 
bi ji sledila izdelava Državne-
ga prostorskega načrta, naj bi 
bila še to jesen. DPN bi bil nato 
lahko v roku dveh let sprejet na 
vladi, a v nadaljevanju se lahko 
zaplete pri zagotavljanju virov 
financiranja, saj leti za razvoj 
cestnega omrežja po letu 2018 
niso več zagotovljeni oz. dolo-
čeni. Ocenjena vrednost se gi-
blje okoli 900 milijonov evrov, 
kot najustreznejša na t. i. sre-
dnjem delu pa se iz predloga 
leta 2008 omenja trasa Celje  
Laško  Zidani Most  Radeče  
Brunk  Tržišče  Šmarješke To-
plice  Novo mesto. 
 Smilja Radi

Sodelujoči na delovnem srečanju z ministrom za infrastruk-
turo v Domu svobode Zidani Most  

KRŠKO - Občina Krško je tretje leto zapored v juliju v katalo-
ški obliki izdala letno poročilo o porabi sredstev iz naslova 
nadomestila zaradi omejene rabe prostora (NORP). Teh je 
občina v minulem letu iz naslova NEK, Sklada NEK in Agen-
cije RAO prejela v višini dobrih 8,7 milijona (mio) evrov.

Še z milijonom evrov več sredstev, ki so jih v leto 2015 prenesli iz 
leta 2014, je občina vložila na področjih investicijske in program-
ske rabe skupno 9,8 mio evrov. Kot je navedel župan mag. Miran 
Stanko, je minulo leto potekalo v znamenju sprememb, ki so na 
nek način rušile sicer vzorno partnersko sodelovanje kot temelj 
sobivanja z jedrskim objektom, čemur je botrovala sprememba 
Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omeje-
ne rabe prostora. Z opozorili in pritožbami na pristojno ministr-
stvo je občina sicer uspela ohraniti nivo sredstev, kljub temu pa 
se je problematika rešila šele v drugi polovici leta. V zvezi s tem 
je župan še dejal, da so ravno ti zapleti dokazali, da nadomestilo 
zaradi omejene rabe prostora ni samo po sebi umevno in da se bo 
potrebno tudi v bodoče še kako truditi za ohranitev teh sredstev.

V investicijsko rabo, to je v cestno infrastrukturo, na področje 
oskrbe z vodo, komunalno, telekomunikacijsko in ostalo infra-
strukturo, je bilo vloženih skupno prek 3,5 mio evrov, v program-
sko rabo, to je zdravstveno varstvo, investicije na kulturnem in 
športnem področju, programe za mlade, izobraževanje, socialno 
varstvo, kmetijstvo, turizem, gospodarske dejavnosti, sofinanci-
ranje investicij in programov, urejanje prometa, civilno zaščito, 
požarno varnost, delovanje društev, javna dela in individualno 
rabo ter subvencije, pa še dobrih 6,2 mio evrov. Najvišje postav-
ke so predstavljala vlaganja v cestno infrastrukturo in izgradnjo 
cest, kompostarno, drugo fazo obnove OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško, energetsko sanacijo vrtca in telovadnice pri OŠ Koprivnica 
ter sofinanciranje razlike v ceni programov vrtcev. B. M. 

Lani s sredstvi NORP za skoraj
deset milijonov evrov investicij

POSAVJE  Ambrozija je invazivna tujerodna enoletnica, ki se je 
naselila tudi na našem območju. Je ena najbolj alergenih rastlin 
pri nas, škodo pa dela tudi kmetovalcem. V času rasti smo nanjo 
pozorni po obliki listov, ki so dvakrat pernato deljeni, zeleni ter 
na spodnji strani nekoliko svetlejši, ko zacveti, kar se bo začelo 
dogajati že konec tega meseca, pa po pokončnih in dolgih socve-
tjih. Lahko jo tudi zamenjamo z navadnim pelinom ali zlato roz-
go, ki nista niti škodljiva niti alergena. 

Po besedah mag. Lidije 
Štarkl z zdravstvenega in-
špektorata je cvetni prah 
ambrozije močno alergen, 
povzroča seneni nahod in 
tudi bronhialno alergijsko 
astmo. Kot še navaja, je bila 
v minulem letu v sodelovanju 
z golniško kliniko opravlje-
na epidemiološka raziskava 
in alergološka testiranja na 
brežiškokrškem območju. 

Rezultati testiranja so pokazali, da je kar 17,6 odstotkov testi-
rancev občutljivih na pelod ambrozije, kar je povezano z visoko 
obremenjenostjo zraka v brežiškokrški kotlini. Obremenjenost 
zraka s cvetnim prahom ambrozije je v brežiški kotlini višja kot 
drugod po državi. Sezona pojavljanja cvetnega prahu traja nek-
je med 7. avgustom in 28. septembrom. 

Že šesto leto je v veljavi Odredba o ukrepih za zatiranje škodlji-
vih rastlin iz rodu Ambrosia, na podlagi katere jo morajo lastniki 
zemljišč odstranjevati in preprečevati ponovno rast. Razrast am-
brozije namreč zmanjša pridelke žitaric, koruze, sončnic, detelje, 
na travnikih pa zmanjšuje kakovost krme, saj kvari celo mlečne 
proizvode, ki dobijo priokus, če se govedo z njo prehranjuje. Naju-
činkovitejše zmanjševanje pelinolistne ambrozije je njena odstra-
nitev, kar pomeni, da še mlado izpulimo in jo zažgemo, večkrat-
na košnja ali mulčanje ter redno okopavanje posevkov, kar lahko 
storimo na manjših površinah, na velikih pa z rednim mehanskim 
odstranjevanjem, z zatravljanjem golih površin ali s škropljenjem 
s herbicidnimi pripravki.  Marija Hrvatin

Ambrozijo smo dolžni zatirati

Pelinolistna ambrozija bo za-
cvetela že čez nekaj dni.

KOSTANJEVICA NA KRKI - 
Šestčlanska svetniška sku-
pina je 14. julija sklicala 10. 
redno sejo občinskega sve-
ta, ki se jo je udeležilo devet 
svetnikov in svetnic z izjemo 
podžupana Aleša Kegljeviča, 
razen tajnice pa ni bilo tudi 
nikogar iz občinske uprave. 
Sejo je tako vodila najstarej-
ša svetnica Jožica Lešnjak. 

Najdlje so se znova zadržali pri 
t. i. telefoniji, kjer so prisluhnili 
poročilu predsednice in člani-
ce Nadzornega odbora Cvetke 
Vukčevič Kofol in Aleksan-
dre Kodrič Zagorc o lanskem 
nadzoru vračila vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje. 
Kot je dejala slednja, »Občina 
Kostanjevica na Krki ni zago-
tovila enakosti obravnave vseh 
končnih upravičencev«, zato 

Znova zahtevajo nove poravnave
Nadzorni odbor predlaga ob-
čini, da pospeši postopek is-
kanja dedičev, ki so upraviče-
ni do vračila vlaganj, ter izvede 
nadaljnje postopke na podla-
gi končne razsodbe sodišča iz 
naslova sodnega spora z Mi-
nistrstvom za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport. Ne-
uradno so se seznanili tudi s 
pravnomočno sodbo Višjega 
sodišča v Ljubljani, ki jo je v 
tožbi proti občini dobil občan 
in jo posredoval svetnikom. 
»Kar se tiče sodbe Višjega so-
dišča, je torej jasno, da je ob-
čina vsem 500 upravičencem 
neupravičeno odbila obvezne 
dajatve v višini cca 350 €/pri-
ključek, pri Prekopi pa neko-
liko manj, cca 150 €,« je dejal 
svetnik Andrej Rajar, po nje-
govem mnenju pa je 240 tisoč 
evrov namenskih sredstev na 

podračunu dovolj za poplači-
lo upravičencev. Z osmimi gla-
sovi so sprejeli sklep, da mora 
občinsko vodstvo izvesti vse 
potrebno, da vsi upravičen-
ci do vračil vlaganj v JTO do-
bijo nove poravnave, ki bodo 
upoštevale ugotovitve ome-
njene sodbe, najkasneje do 
29. 7. 2016, nove poravnave 
pa morajo vsebovati zakonite 
zamudne obresti od 1. 8. 2011 
dalje do izplačila na TRR upra-
vičencev.

Potrdili so še dobitnike letoš-
njih občinskih priznanj. Kosta-
njeviški srebrnik bo prejela Li-
dia Černoša za 20letno delo 
v pihalnem orkestru, srebr-
no plaketo pa Lovska družina 
Kostanjevica na Krki za 70 let 
delovanja. Županu bodo pre-
dlagali, naj odhajajočemu di-

rektorju Galerije Božidar Ja-
kac Bojanu Božiču podeli 
ključ mesta z nazivom častni 
meščan. 

Podžupan Aleš Kegljevič je 
v odzivu na sejo zapisal, da 
je bila pravnoformalno sicer 
pravilno sklicana, a po njego-
vem mnenju namerno v času, 
ko se je vedelo, da bodo poleg 
njega odsotni tudi zaposleni v 
občinski upravi in da gradivo 
ne bo moglo biti pripravljeno. 
»Glede sprejetih sklepov pa se 
bom opredelil, ko bom detajl-
no seznanjen z njihovo vsebi-
no. V kolikor sklepi ne bodo v 
skladu z zakonodajo, bodo za-
vrnjeni, realizirani pa bodo 
vsi sprejeti sklepi, ki so prav-
no upravičeni in dejansko tudi 
izvršljivi,« je še dodal.
 Peter Pavlovič
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GIMNAZIJA BREŽICE: 
MED SEDMERICO ZLATIH 
PEČNIK Z VSEMI TOČKAMI

Polna Viteška dvorana bre
žiškega gradu je bila 11. juli-
ja prizorišče slovesne podeli-

tve maturitetnih spričeval zdaj 
že bivšim dijakom Gimnazi-
je Brežice, ki so se nanjo vpi-
sali v šolskem letu 2012/13. 
Na spomladanskem roku ma-
ture je bilo uspešnih 123 dija-
kov oz. 95 % vseh prijavljenih 
(uspešnih je bilo še sedem ta-
kih, ki so na gimnaziji opravlja-
li del poklicne mature oz. so 4. 
letnik zaključili že v prejšnjem 
šolskem letu in šele letos op-
ravljali maturo). V programu 
splošne gimnazije je maturo 
opravilo 108 od 113 dijakov 
oz. 96 %, v programu ekonom-
ske gimnazije pa 15 od 17 dija-
kov oz. 88 %. Sedem je takih, ki 
so dosegli 30 točk ali več, kar 
pomeni, da so se v zgodovi-
no zapisali kot zlati maturan-
ti. Ravnatelj Uroš Škof je pou-
daril, da so brežiški gimnazijci 
pri večini predmetov dosegli 
uspeh, primerljiv s slovenskim 
povprečjem, povprečje šole pa 
je nad slovenskim povprečjem. 
Laura Pavlin Gregorčič, Jer-
nej Imperl, Leda Krošelj, Va-
lentina Lapuh, Lea Rožman, 
Teja Medvešek Rovan in Lo-
vro Pečnik je sedmerica, na 
katero je Gimnazija Brežice še 
posebej ponosna in ki je dobi-
la spričevalo s pohvalo. Zadnji 
izmed naštetih je med 17 dija-
ki v Sloveniji, ki so dosegli vseh 
34 možnih točk. Ravnatelj je iz-
postavil Lauro Pavlin Gregor-
čič, ki je pri predmetu kemija 
dosegla 100odstotno števi-
lo točk.

Ravnatelj je ob tej priložnos-
ti izrekel veliko zahvalo celot-
nemu učiteljskemu zboru, ki 
je uspešno pripravil dijake za 
maturo, ostalim delavcem šole, 
še posebej tajniku šolske ma-
turitetne komisije prof. San-
diju Rašoviću. Seveda pa Škof 
ni pozabil tudi na starše matu-
rantov, s katerimi so štiri leta 
sodelovali. Na njihovi nadaljnji 

Med 156 maturanti osem zlatih in dva »popolna«
POSAVJE - Prvi in drugi julijski ponedeljek sta že po tradiciji dneva, ki ju z nestrpnostjo pričakujejo dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, ki so v spomladanskem 
roku opravljali bodisi poklicno bodisi splošno maturo pa tudi zaključne izpite, saj takrat izvedo, kako so se odrezali. Splošno maturo je uspešno opravilo 156 po-
savskih dijakov, od tega je bilo osem zlatih, dva pa celo z vsemi 34 možnimi točkami. Na poklicni maturi je bilo uspešnih 109 kandidatov.

življenjski poti je maturantom 
zaželel, da uresničujejo velike 
načrte ter se v svoje kraje, ob-
čino vračajo kot strokovnjaki z 
znanjem in idejami. Vsem, ki so 
opravili maturo, je spodbudne 
besede namenil podžupan ob-

čine Brežice Jure Pezdirc, ki je 
osebno čestital tudi zlatim ma-
turantom. Sestri Anamarija in 
Ema Agnič sta z igranjem ci-
ter poskrbeli za kulturno po-
pestritev podelitve spričeval, 
prva je bila tudi v vlogi pove-
zovalke.

GIMNAZIJA KRŠKO: ŽIGA 
VENE DOSEGEL 34 TOČK

Na tehniški gimnaziji, ki je 
bila kot nov program v sklopu 
Šolskega centra Krško  Sev-
nica uvedena v šolskem letu 
1999/2000, je maturirala se-
demnajsta generacija gimna-
zijcev, z njenimi rezultati pa 
so na šoli zadovoljni, je dejal 
tajnik šolske maturitetne ko-
misije Janez Firbas, saj je bilo 
od skupno 28 kandidatov (lani 
16), ki so pristopili k opravlja-
nju maturitetnih izpitov, uspe-
šnih 26 (lani 10) ali 92,86 %. 
Dva kandidata, ki nista bila 
uspešna, čaka še po en oziro-
ma dva popravna izpita. Dijak 
Žiga Vene je eden izmed skup-
no 17 slovenskih maturantov, 

ki so opravljali splošno matu-
ro v spomladanskem izpitnem 
roku in dosegli vseh 34 mo-
žnih točk, s čimer se je zapisal 
med slovensko elito maturan-
tov v šolskem letu 2015/16. 
Poleg njega je z odliko opravi-

lo maturo še pet dijakov, in si-
cer Jure Bevc, Urban Gramc, 
Marko Klavžer, David Rož-
man in Denis Derenda Ci-
zel. Uspešni so bili tudi štir-
je dijaki šole, ki so ob poklicni 
maturi na Srednji poklicni in 
strokovni šoli opravljali doda-
tni izpit na splošni maturi. Vsi 
navedeni so prejeli spričevala 
s pohvalami, posebne pohvale 
pa so ob tej priložnosti podeli-
li tudi učencem, ki so dosega-
li visoke uvrstitve na različnih 
tekmovanjih. 

11. julija sta maturitetna spri-
čevala v krški dvorani v parku 
ob pevskih nastopih in recita-
lih dijakinj Zale, Sare, Nine in 
Loti slovesno podelila direk-
torica šolskega centra in rav-
nateljica gimnazije Erna Žu-
pan Pirkovič ter krški župan 
mag. Miran Stanko. Ob tem 
sta še zadnjič zbranim matu-
rantom čestitala za dosežen 
uspeh, jim zaželela sprošče-
ne študijske počitnice, zatem 
pa uspešno študijsko izobra-
ževanje.

SPSŠ KRŠKO: TRIJE ODLIČNI 
NA POKLICNI MATURI

V Šolskem centru Krško  Sev-
nica so 4. julija podelili spri-

čevala in nagrade najboljšim 
na poklicni maturi in zak-
ljučnih izpitih za šolsko leto 
2015/16. »Danes ste doseg-
li to, za kar ste si kot učenci 
in dijaki prizadevali, dosegli 
ste svoj cilj  svoj poklic in za 
to vam iskreno in iz srca če-
stitam,« je zbrane maturan-
te in njihove starše nagovoril 
ravnatelj Srednje in poklic-
ne strokovne šole Jože Pav-
lovič. Poklicno maturo v pro-

gramih elektrotehnik, strojni 
tehnik in tehnik računalništva 
je opravljalo 74 dijakov, med 
njimi pa je bilo uspešnih 69 

oz. dobrih 93 %, med deseti-
mi kandidati iz poklicnoteh-
niškega izobraževanja ob delu 
pa štirje  skupno torej 73 od 
84 kandidatov oz. slabih 87 %. 

Odličen uspeh oz. najmanj 20 
od 23 možnih točk so doseg-
li Klemen Podpadec (tehnik 
računalništva), Gašper Kink 
(elektrotehnik) in zlati matu-
rant (22 točk) Marko Sintič 
(elektrotehnik). Spričevala in 
nagrade najboljšim so podeli-
li direktorica ŠC KrškoSevnica 
Erna Župan Pirkovič, ravnatelj 
Srednje in poklicne strokovne 
šole Jože Pavlovič ter gost po-
delitve direktor podjetja TIPS 

iz Leskovca pri Krškem, ki je 
sponzoriralo nagrade, Robert 
Pustavrh.

Zaključni izpit v programih 
srednjega poklicnega izobra-
ževanja elektrikar, oblikova-
lec kovin  orodjar in avtoser-
viser ter v programu nižjega 
poklicnega izobraževanja po-
močnik v tehnoloških pro-
cesih je opravljalo 44 kandi-
datov, uspešnih pa je bilo 41 
oz. dobrih 93 %. Odličen us-
peh (5 točk) sta dosegla Kle-
men Oblak (avtoserviser) in 
Valmir Shurdhaj (pomočnik 
v tehnoloških procesih), prav 
dober uspeh (4,5 točke) pa 
Gregor Grmšek, Gregor Hu-
doklin, Jurij Radi ter Matic in 
Klemen Slopšek. Tudi njim so 
spričevala in nagrade podelili 
Župan Pirkovičeva, Pavlovič in 
Pustavrh. Podelitev so z glas-
benimi nastopi popestrili dija-
ki in učitelji šole.

ETRŠ BREŽICE: DEVET 
MATURANTOV Z ODLIKO

Na Ekonomski in trgovski šoli 
Brežice so 5. julija svečano 
podelili spričevala zaključne-
ga izpita in poklicne mature. V 
spomladanskem roku je zak-
ljučni izpit v programu trgovec 
opravljalo enajst kandidatov, 
prav vsi pa so uspešno zaklju-
čili šolanje. Poklicno maturo je 
opravljalo 43 kandidatov, med 
njimi tudi štirje odrasli. Skup-
ni uspeh vseh prijavljenih je bil 
soliden, saj je maturo opravilo 
36 oz. 83,72 % kandidatov. Iz-
stopalo je devet dijakov, ki so 
maturo opravili z odliko, in si-
cer Maja Cirnski, Luka Janc, 
Laura Kodrič Cirjak, Kata-
rina Kostevc, Tatjana Kump 
Muhič, Anže Pavčnik, Lore-
na Rovan, Domen Pelko Si-
košek in Katarina Žibert. 
Najvišje število točk in naziv 
zlata maturantka generacije 
2012–2016 je osvojila Tatjana 
Kump Muhič, ki je poleg vse-
ga za vse svoje izjemne dosež-
ke na državnih tekmovanjih iz 
znanja med šolanjem na ETrŠ 
pa tudi zaradi svoje iskrenos-
ti, poštenosti, delavnosti in do-
brosrčnosti, ki jo je izkazova-
la skozi vsa štiri leta šolanja, 
prejela tudi najvišje priznanje 

šole  kristalno piramido, znak 
moči, uspeha in rasti. 

Maturantom sta čestitala rav-
natelj šole Martin Šoško in 
predstavnica Občine Brežice 
Patricia Čular, iz rok razre-
dnikov Urške Senica, Nadje 
Ivšić, Darje B. Drašler, Alen-
ke P. Kranjec in Borisa Am-
broža pa so prejeli svoja spri-
čevala in zaslužene nagrade. 
Kulturni del svečanosti so pod 
mentorstvom Alenke P. Kra-
njec lepo izpeljale dijakinje 
Tamara Blatnik, Eva Moč-
nik, Gabi Droždan in Nuša 
Žveglič.
 Peter Pavlovič, 
 Rok Retelj, Bojana Mavsar

Zlati maturanti z ravnateljem in podžupanom, za njimi ostali uspešni na splošni maturi

Krški maturanti z odliko v družbi župana, ravnateljice in tajnika maturitetne komisije

Odličnjaki na poklicni maturi iz ETrŠ Brežice z ravnateljem Martinom Šoškom, predstavni-
co Občine Brežice Patricio Čular ter razredničarkama Darjo B. Drašler in Nadjo Ivšič (foto: 
Metka Galič)

Odličnjaki na poklicni maturi na SPSŠ Krško: Klemen Pod-
padec, Gašper Kink in v imenu Marka Sintiča njegova mama

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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»SKOK« Z MOSTA NA BREŽINO SAVE  15. 7. je nekaj po pol 
eni uri zjutraj 23letni voznik z vozilom znamke Mercedes za-
radi neprilagojene vožnje trčil v rondo pri krškem mostu, za-
tem pa z vozilom prebil ograjo mosta in pristal ob kolesarski 
stezi pod mostom, od koder ga je odbilo na brežino reke Save. 
Povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,82 mg alkoho-
la (1,71 g/kg), v nesreči pa sta se z 19letno sopotnico lažje 
poškodovala. V noči na 17. 7. je neprilagojena vožnja in opi-
tost 27letnega voznika botrovala tudi nesreči na Zdolah. Vo-
znik je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na levo smerno vo-
zišče in trčil v drevo. Lažje poškodovan voznik je imel v litru 
izdihanega zraka 0,80 mg alkohola (1,66 g/kg).

NA MEJI PREREZALI ŽICO - 11. 7. so v Kunšperku pri Bistrici 
ob Sotli neznani storilci poškodovali žičnato mejno ograjo na 
železniškem mostu, ki so jo na eni strani prerezali in jo pote-
gnili stran, s čimer so omogočili neoviran prehod. Vandali pa so 
v noči na 18. 7. na Vihrah razbili vrata objekta in pobegnili. Na 
podlagi opisa so policisti mlajše fante, stare 17, 18 in 19 let, 
prijeli pri Drnovem in zoper njih spisali ovadbo.

S PESTMI NAD NAJBLIŽJE - 11. 7. so policisti PP Krško pridrža-
li 51letnega vinjenega nasilneža, ki je pretepel ženo in se spra-
vil tudi nad hčer. Zaradi suma, da bo ogrozil njuni življenji, so 
mu izrekli prepoved približevanja in ga ovadili. 

VINJENA KOLESARJA  8. 7. je okoli 22. ure v Dobovi padel 
kolesar in se poškodoval. V litru izdihanega zraka je imel kar 
1,96 mg alkohola (4,01 g/kg). Dan kasneje so policisti ustavi-
li tudi kolesarja v Veliki vasi, ki je 'pihnil' 0,83 mg (1,73 g/kg).

BLAŽJI POTRESNI SUNKI  7. julija so se nekaj čez 23. uro 
zatresla tla v bližini Brežic. Preliminarno ocenjena magnitu-
da potresa je znašala 1,7, intenziteta potresa pa ni presegla IV. 
stopnje po evropski potresni lestvici. Potres so čutili posame-
zni prebivalci Brežic, Krške vasi, Starega Grada in Pavlove vasi. 
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so dva dni 
kasneje zabeležili še en potresni sunek, ob 14. uri so se zatresla 
tla 6 km vzhodno od Krškega, to je pri Zgornji Pohanci. Z ma-
gnitudo 2,0 pa so ocenili potresni sunek 1. julija ob 9.16, ki je 
zatresel tla v bližini Brežic, najbolj pa so ga občutili prebivalci 
Stojanskega Vrha, Gazic, Brvi, Krške vasi ter okoliških krajev.
 Zbrala: B. M.

Barbara Boštjančič Čuš, Bistrica ob Sotli: Po-
leti so naši otroci doma. Veliko smo z njimi in jih 
motiviramo, z možem se dogovoriva podrobno-
sti, pri babici pa gledajo risanke. Pomembno se 
mi zdi, da se ukvarjamo z njimi, tako se naučijo 
samostojnosti in se znajo zaigrati. Skupaj gremo 
v naravo, v hribe, kolesarimo, saj je sedaj čas za 

skupno druženje in to bogati življenje.

Tine Urh, Sevnica: Ko sta bila sin in hči mlaj-
ša, smo planinarili in hodili na družinske izle-
te, največ počitniškega časa pa sta preživela v 
druženju s prijatelji na igriščih v domačem kra-
ju ali na bazenu. Zdaj, kot srednješolka in štu-
dent, delata med počitnicami preko študentske-
ga servisa. 

Ingrid Pavlovič, Krška vas: Predvsem s špor-
tnimi aktivnostmi, kot je plavanje, gremo tudi na 
morje. Organiziranih počitniških dejavnosti se 
hčerka ne udeležuje, saj ni časa za to. Počitnice 
ima ves čas zasedene, tako da ji ni nikoli dolg-
čas. Seveda se vmes prileže tudi brezskrben po-
čitek. Sicer pa v teh koncih pogrešam kakšno ta-

borjenje, ki bi se ga hčerka z veseljem udeležila.

Hilmija Ahmatović, Leskovec pri Krškem: Ni-
kakor ne smemo dopustiti lenarjenja. Zaposli-
mo jih lahko z delom in športnimi aktivnostmi 
ali porabimo čas za družino, še posebej to velja 
za otroke iz urbanih naselij. Zavedanje, da so ko-
ristni, je zelo pomembno. Otroci so bogastvo in 
vanje je potrebno vlagati. Starš mora biti v prvi 

vrsti človek, šele nato trener ali pedagog.

V počitniških mesecih poskrbeti, da bodo otroci kvalite-
tno preživljali prosti čas, hkrati pa imeli tudi dovolj časa 
za brezskrben oddih od šolskih obveznosti, zna biti za 
starše kar zahtevna naloga, še zlasti, če so sami večji del 
poletja v službi. Kako to uspeva našim sogovornikom?

anketa

Kaj početi med počitnicami?

Kako je bilo na brestani-
škem gradu ob vašem pri-
hodu?
Tu sem se zaposlila še pred 
absolventskim stažem med 
študijem zgodovine in socio-
logije, in sicer leta 1979 kot 
kustosinja Muzeja slovenskih 
izgnancev v Brestanici, ki se 
je ob postavitvi razstave o po-
litičnih zapornikih, interni-
rancih in izgnancih leta 1981 
ustrezno preimenoval in za-
tem postal dislocirana eno-
ta Muzeja ljudske revolucije 
Slovenije. Ta je bil leta 1994 
preimenovan v Muzej novejše 
zgodovine in leta 2001 v Mu-
zej novejše zgodovine Sloveni-
je. Ob mojem prihodu je bila tu 
urejena le muzejska razstava o 
slovenskih izgnancih, ki jo je 
uredil dr. Tone Ferenc. 

Kakšni so bili tedaj prostor-
ski pogoji? 
Pogoji dela v takratnem času, 
ko je bila urejena le razsta-
va v drugem nadstropju gra-
du, so bili izredno slabi. Grad 
ni bil nikoli ogrevan in pozi-
mi, ko smo imeli obiskovalce, 
je bilo skupine zelo težko vo-
diti. Nihče ni vlagal v obnovo 
prostorov, za nianso se je sta-
nje izboljšalo z obnovo prve-
ga nadstropja v 80ih letih. Ne 
nazadnje je bilo tudi moje delo 
do leta 1992, ko sem bila pred-
vsem strokovni vodič, drugač-
no od današnjega. Kot kusto-
sinja sem začela raziskovati 
življenje in delo menihov tra-
pistov, zbirati gradivo in ustne 
vire. 

Razstava o trapistih je do se-
daj edina poznana muzejska 
razstava o tem cisterijan-
skem redu.
Tako je. Prvo razstavo o tra-
pistih sem sicer pripravila 
že leta 1993, drugo pa med 
obnovo gradu, ko sem ime-
la začasno prostor v krškem 
Mestnem muzeju. Do takrat pa 
sem pridobila zelo veliko po-
membnih muzejskih ekspona-
tov, ki v prvi razstavi niso bili 
razstavljeni, kot so mašni pla-
šči, zlata nitra, korne knjige 
ipd. Lahko se pravzaprav po-
hvalim, da sem vse gradivo do-
bila brezplačno. Tedaj je žive-
lo še nekaj bratov trapistov, s 
katerimi sem se povezala in so 
mi bili velika opora pri zbira-
nju vsebine razstave in pisanju 
tekstov. Še posebno brat Ma-
ksimiljan Jevšnik, ki je stano-
val v Brestanici in bil pri 90
ih letih zelo čistega spomina. 
Razstave praviloma čez nekaj 
let dopolnjujemo oziroma pre-
novimo. Tako sem pred dnevi 
oddala tekst za Društvo varil-
nih tehnikov, ki se navezuje 
na gospodarsko življenje tra-
pistov, v njem sem med dru-
gim prvič objavila podatek, da 
je menih Maks Jevšnik že leta 
1936 izdelal pralni stroj. 
Materialno gradivo sem to-
rej dobila od bratov trapistov, 

čeprav ga veliko niti niso ime-
li, saj so ga ob razpustu samo-
stana veliko razdali ljudem v 
Brestanici in bližnji okolici, 
denimo škatle od čokolad, ka-
kava, čaja ipd., medtem ko sem 
same predmete, s katerimi so 
delali, dobila na posestvu. Te-
daj je bil tu še Agrokombinat 
in so mi dovolili, da sem šla 
v te prostore, kakor tudi na 
Sremiču, kjer so imeli trapisti 
enoto vinogradništva, da sem 
zbrala te predmete, med dru-
gim korne klopi, oltar idr. Nato 

sem sama prevažala predme-
te in jih tudi kar se da očistila, 
nakar so jih odpeljali na resta-
vriranje v Ljubljano. A ko sem 
jih dobila nazaj, sem bila zelo 
razočarana. Tedaj je bilo kon-
zerviranje še v povojih, pa so 
kovinske in lesene predmete 
kar polakirali. Ni mi preostalo 
drugega, kot da sem šla v trgo-
vino, kupila lavacol in z njim 
zdrgnila lak dol. Z vseh pred-
metov se ni dalo sprati laka, 
kar je tudi razlog, da na raz-
stavi nimamo razstavljenega 
vsega, kar sem uspela prido-
biti, ker so bili na neprimeren 
način restavrirani.
Zelo veliko predmetov je pri-
nesel tudi opat matičnega sa-
mostana Dombes v Franciji 
Bernard Christol, ki je od leta 
1998 do 2003 vsako leto pri-
hajal v Slovenijo na obisk k 
še živečim trapistom, ob tem 

pa so ga vsakič pripeljali tudi 
na grad. Tako je prinesel med 
drugim doprsni kip brata Gab-
riela Girauda, ki je bil ustano-
vitelj tega samostana, pa nje-
govo oljno sliko, velike korne 
knjige, slavnostni križ patra 
Placida Epalla in veliko manj-
ših predmetov. Žal se otvo-
ritve druge razstave v letu 
2013 ni mogel udeležiti, saj 
so leta 2003 samostan Dom-
bes v Franciji razpustili, opat 
Christol pa je postal navaden 
menih, ki je šel v drug samo-

stan in ni smel imeti več imeti 
stikov z zunanjim svetom. 

Tudi v obdobju od postavi-
tve razstave o slovenskih 
izgnancih dr. Toneta Feren-
ca do razstave, ki sta jo prip-
ravili s kolegico Moniko Ko-
kalj Kočevar, ste prišli do 
novih podatkov in spoznanj.
Ko sem bila izbrana, da sode-
lujem pri nastajanju nove raz-
stave, sem si želela, da na njej 
predstavimo celotno izselit-
veno področje ob Savi in So-
tli, predvsem zaradi tega, ker 
v razstavi dr. Ferenca dolo-
čeni predeli sploh niso bili 
omenjeni. Zato je ta razstava 
na nek način res čisto nova, 
smo pa po dr. Ferencu povzeli 
samo zgodovinsko dogajanje 
izgona. Veliko sem delala na 
terenu, ker sem želela prido-
biti stike z izgnanci, nove fo-

tografije in zgodbe izgnancev. 
Tudi v sami muzejski stroki 
se pristopi spreminjajo. Nek-
daj so bile razstavljene foto-
grafije, dokumenti, mogoče še 
kakšen predmet in to je bilo 
to, danes pa dajemo zelo velik 
poudarek predmetom in zgod-
bam. Obiskala sem nekaj čez 
90 izgnancev in tudi zapisala 
toliko zgodb, ki so objavljene 
na računalnikih na muzejski 
razstavi. Moram reči, da sem 
padla v zgodbe, si vzela čas in 
se posvetila sogovornikom, ob 
tem, da sem hodila na teren in 
pisala, sem sama skenirala fo-
tografije, oblikovala podnapi-
se, zbirala predmete, kar mi v 
rednem delovnem času ne bi 
nikoli uspelo. Ampak moja že-
lja je bila, da naredim razstavo 
na takšen način, da bodo ljud-
je, ki so bili moji informatorji, 
z njo zadovoljni. 

Identiteto je pridobil tudi 
neznani deček s fotografi-
je, ki so jo v zbirnem tabo-
rišču v Rajhenburgu posne-
li Nemci …
Če bi imel človek veliko več 
časa, bi prišel še do marsika-
tere ugotovitve, tudi prepo-
znave. Omenjeno fotografijo 
je že leta 1968 med gradivom 
razstavil dr. Ferenc. Vse foto-
grafije, narejene v Rajhenbur-
gu, so pred izgonom posne-
li Nemci. Mnogo obiskovalcev 
me je skozi leta vprašalo, če se 
ve, kdo je deček, a je ostal ano-
nimen vse do priprave razsta-
ve, ko je prišla na ogled muzej-
skih zbirk gospa iz Velenja, ki 
je našim zaposlenim poveda-
la, da se ji zdi, da je tisti deček 
njen oče in bi želela govoriti z 
menoj. Na podlagi razstavlje-
ne fotografije z razstave, foto-
grafije iz kasnejših let, ko je bil 
pri vojakih, in še iz kasnejše-
ga obdobja, ki nam jih je do-
stavila hči, je analiza obraznih 
potez in drugih značilnosti za 
ugotavljanje v 99 odstotkih 
potrdila, da gre za Jožeta Mir-
ta iz Vrhulj. Ob dognanju sva 
bili srečni tako hčerka kot jaz 
in moram reči, da se še zdaj 
občasno slišiva. 

Kaj pa sodelovanje z Dru-
štvom izgnancev Slovenije?
S samo krovno organizacijo 
nisem sodelovala, to sodelo-
vanje je potekalo preko soav-
torice razstave, kolegice Mo-
nike Kočevar Kokalj, medtem 
ko sem osebno zelo dobro so-
delovala z vsemi krajevnimi 
organizacijami DIS, ki deluje-
jo na nekdanjem izselitvenem 
območju. Prav preko njih sem 
dobila kontakte z mojimi ka-
snejšimi informatorji, saj oni 
ljudi poznajo. Moram poveda-
ti, da ni bilo niti enega izgnan-
ca, katerega sem poklicala, ki 
ne bi bil pripravljen na sode-
lovanje. Pred razstavo pa smo 
posneli tudi istoimenski doku-
mentarnoigrani film Sloven-
ski izgnanci 19411945, ki so 

Irena Fürst, vodja enote Muzeja novejše zgodovine na gradu Rajhenburg:

BRESTANICA - Po sporazumu med Občino Krško, Kulturnim domom Krško in Muzejem novejše zgodovine 
na gradu Rajhenburg deluje njegova enota, ki je po obnovi tu vzpostavila tri večje stalne razstave. Njihova 
avtorica ali soavtorica je naša tokratna sogovornica Irena Fürst, ki na gradu dela že vse od leta 1979.

Paznice so se učile od zapornic

Irena Fürst, roj. 22. 7. 1956 v Brežicah, je osnovno šolo obisko-
vala v Krškem, nadaljevala izobraževanje na brežiški gimnazi-
ji in študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer zgodovina in 
sociologija. Zaključila je višješolski študij in ima strokovni naziv 
predmetni učitelj zgodovine in sociologije. Od 1.9. 1979 je zapo-
slena v Muzeju ljudske revolucije Slovenije, danes Muzeju novej-
še zgodovine Slovenije, kot kustosinja in vodja dislocirane eno-
te na brestaniškem gradu. Zbrala je gradivo in uredila sedem 
večjih razstav, obsežna je tudi njena bibliografija, ob zapisih in 
izdanih katalogih ob razstavah je objavila članke in razprave 
v mnogih strokovnih zbornikih, časopisih in glasilih, sodelova-
la na kolokvijih, okroglih mizah in vodila razne zgodovinske in 
tematske dogodke.
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BREŽICE  Mednarodnega zgodovinskega tekmovanja za države 
Evropske unije Eustory, ki je namenjeno srednješolskim razis
kovalkam in raziskovalcem novejše zgodovine (v letošnjem šol-
skem letu je bil pogoj za sodelovanje izdelava raziskovalne na-
loge na  temo Skupno), so se iz Gimnazije Brežice udeležile štiri 
dijakinje iz 1.a razreda, ki so raziskovale v dveh parih. Tjaša An-
tolovič in Ema Agnič sta napisali raziskovalno nalogo z naslo-
vom »Ali zadružni dom Bizeljsko izgublja svojo moč povezova-
nja krajanov?«, raziskava Tashe Voglar in Tinkare Simončič pa 
je naslovljena »Gasilci kot povezovalni element na Velikem Obre-
žu nekoč in danes«. Obe nalogi sta bili med vsemi raziskovalni-
mi nalogami v Sloveniji ocenjeni kot najboljši. Dekleta se bodo za 
nagrado septembra ali oktobra 2016 lahko udeležila mednaro-
dnega History Campusa v srednji Evropi (na več lokacijah – Bu-
dimpešta, Praga, Gdansk) ali v Gruziji, je sporočila njihova men-
torica prof. Nataša Šekoranja Špiler.  P. P.

BRDO PRI KRANJU  16. junija je na Brdu pri Kranju potekala pri-
reditev Naj prostovoljec 2015. Prireditev pod okriljem Mladin-
skega sveta Slovenije in predsednika države Boruta Pahorja je 
bila za Osnovno šolo Cerklje ob Krki prav posebna, saj je bil na-
njo povabljen tudi učenec 8. razreda Gašper Zagorc. Osmošo-
lec je že drugo leto zelo zavzet prostovoljec, ki se vključuje v vsa 
področja prostovoljstva na šoli in izven nje. Na šoli deluje več kot 
trideset prostovoljcev, ki se prostovoljstvu priključijo, ko zaklju-
čijo šesti razred. To, da se učenci prepoznajo na način, da zmo-
rejo pomagati in delati dobra dela brez reklame, je tisto, kar je 
pomembno. Prostovoljci se vsako leto izkažejo pri delu v vrtcu, 
v brežiški bolnišnici, pri pomoči starejšim na domu, pri medvr-
stniški pomoči, sodelujejo na dobrodelnem bazarju in na kultur-
ni prireditvi v Domu za starejše občane. Nekateri posamezniki 
izberejo tudi več področij, na kar sta mentorici Mojca Šterk (pro-
fesorica angleščine) in Andreja Ninković (svetovalna delavka) 
zelo ponosni. V letu 2015 je učenec pokazal, da je zanj prosto-
voljstvo nekaj, kar pride spontano. Njegovo delo se odraža tako 
pri delu z majhnimi otroki v vrtcu in Splošni bolnišnici Brežice 
kot tudi na vseh dobrodelnih aktivnostih in pri delu s starejši-
mi. Gašper na nevsiljiv način pokaže, da je čut za sočloveka pot-
rebno negovati in spoštovati tiste, ki so pomoči potrebni. Mla-
dinski svet Slovenije je mentorici in učenca povabil na prireditev, 
kamor so prišli prostovoljci iz vse Slovenije. Gašper je dobil pri-
znanje Naj prostovoljec 2015. Pozdrav s predsednikom države 
Pahorjem pa mu bo za vedno ostalo v spominu.  A. N./R. R.

Gašper Zagorc naj prostovoljec

Gašper Zagorc v družbi predsednika Boruta Pahorja in nje-
gove življenjske sopotnice Tanje Pečar

Gimnazijke najboljše na Eustory

Brežiške dijakinje z mentorico (na sredini)

ga financirale krajevne orga-
nizacije DIS, pri čemer se je iz-
redno angažiral pokojni Jože 
Habinc, nekaj mesecev po od-
prtju razstave pa smo predsta-
vili tudi katalog. Zato še enkrat 
hvala vsem krajevnim organi-
zacijam.

Če preideva na najnovej-
šo razstavo, Kazenske usta-
nove na gradu Rajhenburg 
1948-1966: zakaj je bila to 
več ali manj tabu tema pol-
nih 68 let?
Omenjena razstava je bila v 
naših muzejskih načrtih že 
dolga leta. Kot prvo  razstave 
ni bilo mogoče delati zaradi 
prostorskih pogojev, kakršni 
so bili pred obnovo gradu, po 
obnovi pa smo naredili plan 
postavitve razstav. Vztrajala 
sem, da se pripravi ta razstava, 
saj sem med službovanjem na 
gradu imela priložnost sreča-
ti veliko nekdanjih političnih 
zapornic in tudi zapornikov, 
ki so mi že pripovedovali svoje 
zgodbe. Gre za prvo razstavo 
v Sloveniji, ki je postavljena v 
prostorih, kamor so bili zapo-
ri tudi umeščeni. Zbiranje gra-
diva je bila zelo zahtevna na-
loga, saj sem se zavedala, da 
gre za odmevno temo, do ka-
tere bodo ljudje zelo kritični. 
Želela pa sem slišati tudi dru-
go plat, zato sem iskala stike z 
nekdanjimi miličnicami, ki so 
tu opravljale pazniško službo. 
Tudi paznice so brez proble-
mov pričale in na podlagi tega 
lahko rečem, da tu niso bili 
samo negativni odnosi. Mnogo 
političnih zapornic je bilo na-
mreč bolj izobraženih od pa-

znic, poleg tega so se denimo 
nekatere paznice od zapornic 
učile plesti, različnih plesov 
itd. Glede na povojno obdob-
je je zanimivo, da so zaporni-
ce morale paznice naslavljati 
z "gospa" in "gospodična", ne 
pa s "tovarišica", "tovariš", ker 
je ta takrat pomenil neko ena-
kost, zato so kaznjenke na ta 
način degradirali.

Danes si je težko predsta-
vljati, da je bilo v prostorih 
za 600 oseb zaprtih več kot 
1000 zapornic …
Najbolj kritično je bilo leto 
1948, ko so zapornice priš-
le na Rajhenburg iz Kazensko 
poboljševalnega doma (KPD) 
Begunje na Gorenjskem in jih 
je bilo v gradu po podatkih iz 
arhiva kar 1081. Povedati je 
treba, da so bile politične za-
pornice obdolžene kaznivih 
dejanj zoper ljudstvo in oblast, 
zoper splošno ljudsko premo-
ženje in zadružno lastnino, zo-
per uradno dolžnost, obtožene 
so bile sovražne propagande, 
ovaduštva, vohunstva, pobe-
gov čez mejo z elementi sov-
ražnega dejanja idr. Takrat sta 
spali tudi po dve na eni pos-
telji, na slamnjačah po tleh, v 
celicah je bilo po več postelj 
hkrati. Bilo je veliko prema-
lo tušev, brisač, spodnjega pe-
rila, obutve sploh niso imeli, 
grajska tla pa so bila kamnita 
in hladna.

Zato je dokaj nenavadno, da 
je bilo menda relativno niz-
ko število samomorov.
Jožefa Razgoršek iz Celja mi 
je na primer pripovedovala o 

ženski, ki je storila samomor 
v samici in s krvjo napisala na 
steno "maščujte mojo smrt". 
Ena izmed paznic je poveda-
la za primer zapornice, ki je 
storila samomor, ko so izpus-
tili kolegico, s katero je bila v 
lezbičnem odnosu. Kar tri četr-
tine zapornic je bilo političnih, 
preostale pa so bile kriminal-
ke, obdolžene različnih dejanj, 
tudi umorov. Po zaporniškem 
pravilniku ne bi smele biti za-
prte skupaj, a so jih po navadi 
pomešali, da so lahko "krimi-
nalke" vohunile, prisluškova-
le pogovorom med političnimi 
zapornicami in to prenašale 
upravniku ter tako povzroča-
le trenja med njimi. Vse delo v 
zavodu je bilo prevzgojno. Ene 
zapornice so delale v samem 
zavodu, pekarni, kuhinji, pra-
le perilo, posodo, likale, razde-
ljevale hrano, delale v šivalni-
ci ipd. – te so delale v t. i. hišni 
sobi in so bile ločene od ostalih 
zapornic. Na podstrešju gradu 
pa so uredili delavnico podje-
tja Pletilka, ki je bilo formira-
no že v Begunjah, v njem pa so 
šivali ženska, moška in otro-
ška oblačila, delovne obleke 
in drugo. 

Pa vendar se je o teh zaporih 
tako v tistih časih kot še de-
setletja kasneje bolj šepeta-
lo, kot govorilo na glas.
Pri tem je šlo za več vidikov: 
lokalnemu prebivalstvu je bil 
dostop do objektov prepove-
dan. Prepovedano je bilo tudi 
fotografiranje, zato razpola-
gam s fotografijami iz arhivov 
ali zaposlenih, med katerimi 
pa skoraj ni bilo domačinov 

ali so bili ti maloštevilni. Prav 
tako tu ni bilo zaprtih zapor-
nic iz tega okolja. Vsaj jaz ne 
poznam primera ali zanj ni-
sem slišala. Stik s krajani je 
sicer bil delno vzpostavljen, 
a je dogajanje na gradu velja-
lo za tabu temo, mnogo pa jih 
dejansko ni vedelo zanj. Leta 
1956 je bil KPD za ženske na 
gradu uradno ukinjen, obso-
jenke pa so bile premeščene 
na KPD Ig pri Ljubljani.

Javnost je presenetil poda-
tek, da je bil tu tudi Kazen-
sko poboljševalni dom Bre-
stanica za moške …
Moram povedati, da se je v 
vseh obstoječih dokumen-
tih iz arhivov uporabljal iz-
raz kazensko poboljševalni 
dom (KPD)  tako za ženske 
kot moške  in v nobenem pri-
meru zapor. KPD za moške je 
bil ustanovljen leta 1956 in je 
bil prvi dom odprtega tipa v 
Sloveniji, kar pomeni, da je bil 
brez žice, oboroženih stražar-
jev in drugih varnostnih ukre-
pov. Umeščen je bil v nekdanjo 
miličniško stavbo, kapaciteta 
doma pa je bila za 50 obsojen-
cev. Ti so intenzivno gospoda-
rili, delali na poljih, pridelo-
vali krmo za 400 glav živine. 
KPD za moške v Brestanici je 
bil ukinjen 1963. leta, skrb za 
ekonomijo in delo na njem pa 
je zatem prevzela Kmetijska 
zadruga Brestanica (več o tem 
na strani 6, op. p.).

In če na koncu le reče-
va kakšno besedo o vašem 
prostem času, ko niste "graj-
ska gospa"?
(smeh) Dolga leta sem zelo ak-
tivno delala v Plavalnem klu-
bu Celulozar Krško, v katerem 
so plavali moji sinovi (Samo, 
Mitja in Matej, op. p.), in bila 
tudi plavalna sodnica ter sodi-
la na domačih tekmah in tudi 
po drugih krajih. Pet let sem 
bila tudi tajnica KO DIS Kr-
ško in ko so se me lotile zdra-
vstvene težave, sem se vklju-
čila v Društvo revmatikov 
– podružnico Posavje, katero 
vodim že od leta 2002 in smo 
ena najbolj aktivnih sloven-
skih podružnic. Ker sem tudi 
naglušna, četudi tega morda ni 
opaziti, sem bila nekaj časa ak-
tivna tudi v Društvu gluhih in 
naglušnih Posavja v Krškem. 
V prostem času sem naredila 
tudi kar nekaj razstav na lokal-
no zgodovinsko tematiko, saj 
ta ne sodi v okvir dela Muzeja 
novejše zgodovine. Moram pa 
reči, da zelo rada kolesarim, 
zadnje čase zaradi obsega dela 
in vselej časovne stiske sicer 
nekoliko manj, sicer pa sem le-
tno naredila tudi med 4000 in 
7000 km, rada pa hodim tudi v 
hribe. Za več od tega pa mi res 
ne preostane časa, morda bo 
tega nekoliko več čez tri leta, 
ko se bom lahko po sedanjih 
izračunih upokojila.
 Bojana Mavsar 

 gradbeni material

  cement Lafarge po zelo ugodni ceni 

     vreča 2,39 EUR z DDV 

 proizvodi za izgradnjo komunalne infrastrukture 
 proizvodi za urejanje objektov
 hidroizolacije 
 material za ogrevanje 
 zbiralniki deževnice
 akumulatorji vseh dimenzij 

T: 07 48 17 215, 07 48 17 270 
delovni čas: ponedeljek-petek: 7.00−16.00, sobota: 7.00−12.00

GRAMOZNICA KOSTAK V STAREM GRADU 
 prodaja kamnitih materialov in zemlje 
 posebna akcija na del prodajnega programa

T: 031 411 926, gramoznica@kostak.si 

TRGOVINA KOSTAK 

BREŽICE  Na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
so tudi v letošnjem poletju poskrbeli za krožne vožnje brezplač-
nega turističnega avtobusa, ki vozi vsak dan med 4. julijem in 15. 
avgustom s pričetkom ob 19.30 in zaključkom ob 23.30 na rela-
ciji Terme Čatež  Brežice s postankom v Čatežu ob Savi (posta-
ja pod avtocesto). Avtobus, ki je po podobnem principu vozil že 
lani, sicer ni zanimiv zgolj za turiste, ampak se z njim na večer-
no promenado v Terme Čatež vozijo tudi domačini.

Tudi letos brezplačni avtobus

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
obvestila o dogodkih:

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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Prvega avgusta bosta minili dve leti od 
konstitutivne seje tega sklica Držav-
nega zbora. V zadnjem času so odno-
si v koaliciji nekoliko razburkani zara-
di interpelacij, Luke Koper in še česa. 
Spomnimo se izjav in glasovanja De-
SUS v zvezi z interpelacijo zoper mini-
strico Anjo Kopač Mrak, pa obisk pos-
lanske skupine DeSUS v Luki Koper v 

času protestov in njihova izjava o podpori upravi tega podje-
tja, protestov podmladka vladne stranke SD proti vladi in iz-
jav koalicijskih partnerjev o tem, da je njihova podpora mini-
stru Gašperšiču ob vloženi interpelaciji še negotova. In to ne 
glede na koalicijski sporazum, v katerem so se stranke koali-
cije zavezale, da se bodo izogibale glasovanju za interpelacijo 
zoper ministra/ministrico, dokler so v vladi. Čeprav so opisani 
dogodki neke vrste skoki čez plot k opoziciji, gre pri vsem sku-
paj za manevre, ki so namenjeni strnitvi lastnih vrst in utrje-
vanju strankarskih pozicij v političnem prostoru, takšna ne-
soglasja pa praviloma niso povod za razpad koalicij. Razlogi 
za vse našteto so številni. Po eni strani smo na polovici pred-
videnega mandata, pri čemer je zadnje leto mandata že pred-
volilno, na obnašanje tako koalicijskih kot tudi opozicijskih 
strank pa vplivajo tudi javnomnenjske ankete, pri katerih si 
stranke želijo zagotoviti čim višjo izhodiščno pozicijo za vstop 
v volilno kampanjo. Ne nazadnje nizke pozicije parlamentar-
nih strank na javnomnenjskih anketah povečajo tveganje ne-
soglasij znotraj poslanskih skupin in celo izstopov poslancev 
iz poslanskih skupin, kar vse dodatno prispeva k bolj razbur-
kanemu političnemu dogajanju.

Dve leti kasneje smo priča stabilizaciji javnofinančnih in go-
spodarskih razmer. Slovenija dosega zavidljivo gospodarsko 
rast, izvila se je iz primeža groženj s prihodom t. i. trojke, na-
predovala pa je tudi na lestvicah mednarodne konkurenčnos-
ti, zaradi česar dosega višje bonitetne ocene, vse to pa se poz-
na pri nižji ceni financiranja za gospodarstvo, državljane in 
državo. Zgolj te dosežke ne naštevam zato, ker drugih ni, am-
pak zato, ker gre za tiste, ki jih najbolj spremljajo tuje inštitu-
cije, EU, mednarodne banke in tuje gospodarstvo, ker gre torej 
za področje, kjer nas ocenjujejo tudi drugi, in ne, kjer se oce-
njujemo zgolj sami. Tujci nas hvalijo, Slovenci pa smo že pre-
govorno zelo samokritični. Velikokrat smo s tujim bolj zado-
voljni kot z lastnim, velikokrat se nam zdi, da je onkraj meja 
naše države boljši svet: da so izdelki, proizvedeni v teh drža-
vah, boljši, da so njihovi strokovnjaki boljši od naših in tudi, da 
so njihovi politiki boljši od naših. Zato ne čudi, da javnomnenj-
ske raziskave kažejo nizko podporo vladi in vladajočim stran-
kam, veča pa se tudi splošen odpor do politike. Odpor do politi-
ke povzročamo tudi politiki sami. Deloma z nepriljubljenimi, a 
potrebnimi ukrepi, včasih z nespametnimi potezami, velikok-
rat pa z nastopanjem posameznih politikov, z njihovimi radi-
kalnimi izjavami, insinuacijami in diskreditacijami, ki moč-
no zbijajo kredibilnost celotne politike. Obnašanje slednjih je 
mogoče največkrat pripisati konformizmu, torej prilagajanju 
javnemu mnenju, zaradi česar se javno mnenje - nastopanje 
politikov in javna podoba politike vrtijo v začaranem krogu. 

Pred dvema letoma je SMC na volitvah močno zmagala in v 
parlamentu dobila zavidljivih 36 mandatov. Izvoljeni poslan-
ci smo bili izvoljeni izmed državljanov, od katerih nobeden ni 
imel politične kariere ali vsaj omembe vredne politične kari-
ere, večina se jih je aktivne politike udeležila prvič, pred tem 
smo opravljali različne poklice v gospodarstvu, državni upra-
vi, nekaj je upokojencev. Glede na to, da je bilo v parlament 
na novo izvoljenih dve tretjini poslancev, je takšnih poslancev 
veliko tudi iz drugih parlamentarnih strank. Danes je mogo-
če veliko slišati o tem, da stranke (in s tem tudi poslance) ob-
vladujejo lobiji, strici iz ozadja in ne vem, kdo še vse. Ampak 
moje izkušnje kažejo, da so ti očitki izmišljeni in da se jih ni 
izmislil nihče drug kot sama politika, posvojila pa jih je tudi 
javnost. Tisti, ki govorijo o lobijih, stricih in celo o ugrablje-
ni državi, naj povedo imena in predstavijo dokaze ali pa raje 
molčijo. Do takrat pa smo za stanje v državi še vedno odgo-
vorni poslanci, vlada, ministri, javni uslužbenci in drugi, ki 
smo za to poklicani. 

Ob pisanju tega prispevka me razveseljuje novica, da je stop-
nja registrirane brezposelnosti najnižja po novembru 2010. 
Dobra spodbuda ob nadaljnjih ciljih že v tem letu, kot so zni-
žanje administrativnih ovir, zmanjšanje čakalnih dob v zdrav-
stvu, reforma pravosodja in vpis pravice do pitne vode v ustavo.

Dve leti kasneje

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

S postavitvijo navedene razsta-
ve, kot je dejala avtorica Irena 
Fürst, brestaniška enota Mu-
zeja novejše zgodovine izpol-
njuje svoj zadnji dolg do zgo-
dovine tega gradu in do ljudi, 
ki so soustvarjali njegovo zgo-
dovino. Gre za trilogijo stalnih 
razstav, katerih avtorica je Für-
stova: Trapisti v Rajhenburgu, 
Slovenski izgnanci 19411945 
in Kazenske ustanove na gra-
du Rajhenburg, 19481966, ki 
izpričujejo življenje na gradu 
in njegovi namembnosti v ob-
dobju zadnjih 150 let. Poldru-
go stoletje, kot je dejal krški 
župan mag. Miran Stanko, ki 
je odprl pričujočo razstavo, pa 
ni zgolj obdobje napredka, ki 
so ga prinesli v naše kraje in 
širši prostor trapisti, temveč 
tudi obdobje težkih preizku-
šenj, temačnih let izgnancev v 
obdobju 2. sv. vojne in zaprtih 
v kazenskih ustanovah, ki so 
bile umeščene po vojni v graj-
ske prostore.

Usode političnih zapornic in 
kasneje zapornikov so bile 
dolgo pozabljene oz. zamolča-
ne zgodbe, je dejal ob tem mag. 
Marko Štepec, vodja kustosov 
Muzeja novejše zgodovine Slo-
venije: »Zgodovina se ne ustavi 
zgolj pri golih številkah, stati-
stiki in zgodovinskih procesih, 
ampak zna prepoznati enkra-
tnost človeškega življenja, en-
kratnost življenjskih usod v 
vsej njihovi večplastnosti ter 
onkraj ideoloških mej in ome-
jitev. Zato ni nenavadno, da je v 
ospredje muzejskih pripovedi 

Kazenske ustanove na gradu
BRESTANICA - Na gradu Rajhenburg je bila 7. julija odprta stalna razstava o kazenskih ustanovah na gradu 
med leti 1948 in 1966. Njena avtorica je na podlagi večletnih raziskovanj kustosinja Irena Fürst, vodja bre-
staniške enote Muzeja novejše zgodovine Slovenije, oblikovalka pa Mojca Turk.

zadnja leta nenadoma postav-
ljen predvsem človek s svojim 
vsakdanjim življenjem, usodo, 
čustvi. V okviru takšnega pog-
leda postane pravzaprav pre-
cej nenavadno in celo boleče, 
da šele danes odpiramo razsta-
vo o kazenskih ustanovah in 
političnih zapornicah – pose-
bej ko se zavemo, da je bila ve-
čina sodnih procesov proti po-
litičnim zapornicam, če ne celo 
vsi – montiranih, da je bila ve-
čina zapornic obdolžena po 
krivem in marsikatera tudi po 
izpustitvi in pomilostitvi dol-
go ostala izključena iz javnega 
življenja ...«

Pred ogledom nove razstave, 
katere vsebina z že vzpostav-
ljenimi razstavami sodi v ce-
loten slovenski in evropski 
prostor, kot je poudarila dr. 

Helena Rožman, vodja mu-
zejskih enot KD Krško, je vse-
bino razstave predstavila tudi 
Fürstova, ki se je ob tej prilož-
nosti zahvalila na otvoritvi pri-
sotnima nekdanjima zaporni-
cama Mariji Vavpotič in Vidi 
Lukan, ki sta prispevali pri-
čevanji in tudi podarili oseb-
ne predmete iz tistega obdob-
ja. Sicer pa se je v predstavitvi 
navezala na kazensko pobolj-
ševalni dom (KPD), kamor so 
prve zapornice pripeljali zad-
njega junija 1948. leta. V tem 
letu je bilo v KPD Rajhenburg, 
četudi je bilo v njem kapacitet 
le za dobrih 600 zapornic, za-
prtih prek 1.080 jetnic, od tega 
večina (756) političnih. Ker je 
bila večina sodnih postopkov 
proti njim montiranih, so šte-
vilne zapornice v letih 1952 
in 1953 pomilostili, v poznej-

ših letih pa jih je bila večina 
tudi rehabilitiranih. Na gradu 
so ostale le še jetnice, obdol-
žene kriminalnih dejanj, na-
kar je bil v juniju 1956 KPD za 
ženske ukinjen. 

Slabe tri mesece kasneje je bil 
kot samostojen zavod usta-
novljen KPD odprtega tipa za 
moške obsojence, ki pa je de-
loval v zgradbi nad gradom, ki 
je bila prvotno zgrajena za za-
poslene. Leta 1959 je bil samo-
stojen zavod ukinjen in orga-
niziran v delovno naselje KPD 
Dob odprtega tipa, ki je bilo 
ukinjeno 1963. Medtem ko 
gradu niso uporabljali za na-
men KPD za moške, je poveda-
la  Fürstova, pa je bilo v gradu v 
marcu 1957 za obdobje osmih 
mesecev urejeno taborišče za 
madžarske begunce, ki so po 
revoluciji oktobra 1956 bežali 
z Madžarske, nakar je grad slu-
žil kot Sprejemna postaja Bre-
stanica za sprejem tistih, ki so 
bili prijeti ob poskusu ilegalne-
ga prehoda čez zahodno mejo, 
leta 1958 pa je bil za obdela-
vo prebežnikov iz drugih ju-
goslovanskih republik v gradu 
ustanovljen tudi Zvezni zbir-
ni center Ministrstva za notra-
nje zadeve FLRJ, ki je deloval 
na gradu do konca aprila 1966. 
Irena Fürst je razstavo opisa-
la tudi v izdanem katalogu, ki 
ga je tako kot samo razstavo 
oblikovala Mojca Turk, obli-
kovalka vseh treh stalnih raz-
stav Muzeja novejše zgodovi-
ne Slovenije.
 Bojana Mavsar 

Z odprtja razstave: druga in šesta z desne nekdanji zaporni-
ci Vida Lukan in Marija Vavpotič, v ospredju avtorica razsta-
ve Irena Fürst, župan mag. Miran Stanko, dr. Helena Rožman 
in direktorica KD Krško Katja Ceglar

Razstavo o Kopitarni Sevni-
ca, katere začetki segajo v leto 
1886, ko je nemška družina 
Winkle iz Altenstadta v Sevni-
ci odprla tovarno za proizvo-
dnjo lesenih kopit za čevlje, je 
predstavila kustosinja Vlasta 
Dejak. Odprla sta jo župan ob-
čine Sevnica Srečko Ocvirk in 
generalni direktor Kopitarne 
Sevnica Marjan Kurnik, ki se 
je Dejakovi zahvalil za podro-
ben opis Kopitarne in dodal, da 
slednja predstavlja dediščino, 
ki je po težkih časih preizku-
šenj ostala uspešno podjetje v 
konkurenci, kjer je pomembno 
znanje, prestrukturiranje pa je 
bilo narejeno na osnovi pošte-
nja, česar mnoga podjetja 
tega niso doživela. Otvoritve-
ne glasbene točke je odigral 
kvartet klarinetov v sestavi 
Živa Stegne, Ana Vencelj, Va-
lerij Kadilnik in vodja kvarte-
ta Matic Nejc Kreča iz Glasbe-
ne šole Sevnica.

Odprtje »lončarske« vitri-
ne se je pričelo z nastopom 

O Kopitarni in dediščini lončarjev
BREŽICE – Potem ko so 19. maja v Posavskem muzeju Brežice tretjo letošnjo Posavsko muzejsko vitrino na-
menili Kopitarni Sevnica ob 130–letnici njenega delovanja, je 30. junija potekalo odprtje že četrte vitrine, 
ki so ji nadeli ime Dediščina lončarjev Posavja in ustvarjalnost Dani Žbontar.

zbora »grajski muzejčki« oz. 
udeležencev poletne graj-
ske dogodivščine, direkto-
rica Alenka Černelič Kroš-
elj pa je po pozdravu besedo 
prepustila avtoricama razsta-
ve, kustosinjama Jani Puhar 
in Oži Lorber. Kot je pove-
dala Puharjeva, je lončarstvo 
ena najstarejših obrti na Slo-
venskem, ki se je razvijalo v 

več lončarskih središčih, med 
temi sta prepoznavna in po-
membna tudi Šentjernejsko in 
Krško polje. Tradicija lončar-
ske obrti v teh krajih je pove-
zana z nahajališči gline, svoje 
začetke pa ima že v prazgodo-
vini. V rimski dobi so na obro-
bju antičnega Neviodunuma 
obratovale številne lončarske 
in opekarske delavnice, ki so s 
svojimi izdelki trgovale vzdolž 
Save do njenega sotočja z Do-
navo. Danes lončarska obrt 
usiha zaradi industrijskih ob-
lik posod in novih materialov, 
a v Posavju še delujejo lončarji, 
ki se ukvarjajo z izdelavo tradi-
cionalnih oblik posode, in tudi 
keramičarji, ki se z umetnostjo 
ukvarjajo na samosvoj način. 

Pri tem je Lorberjeva izposta-
vila brežiško rojakinjo Dani 
Žbontar, mednarodno pri-
znano oblikovalko keramike, 
ki je odprla razstavo. Samosvo-
jost njene keramike ne zazna-
muje le ornamentika, temveč 
tudi postopek dela z glinenimi 

svalj ki brez nožnega vretena, 
ki je eden najstarejših načinov 
izdelave lončenine. Žbontarje-
va je v svojih začetkih navdih 
za dela z značilnimi oblikami 
posod in loncev črpala iz bo-
gate dediščine neolitskega lon-
čarstva in predvsem njegove 
ornamentike. S svojo kerami-
ko se predstavlja na različnih 
selekcijskih razstavah doma 
in po svetu, je dobitnica šte-
vilnih nagrad. Na grajski tera-
si so predstavili njeno skulptu-
ro »Bazen za ptice«, ki jo hrani 
Posavski muzej od njene sa-
mostojne pregledne razstave 
leta 2003, po programu pa so 
predvajali kratki film »Dialogi 
z glino, Dotiki ustvarjalnosti  
2. del« o njej, ki ga je posnela 
TV Slovenija.

Za zanimivost je po odpr-
tju razstave poskrbel Darko 
Prah, ki je predstavil rimsko 
peč, narejeno v muzeju, in iz-
delke, ki so se spekli v njej.

 N. Jenko Sunčič

Razstava o lončarstvu je na 
ogled do 20. avgusta.
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JADRANSKI MAESTRALI

RIGONCE, PRILIPE  Območno združenje veteranov vojne za Slo-
venijo Brežice skrbi za ohranjanje spomina na dogodke iz leta 
1991. Tako v Rigoncah skrbi za spominsko obeležje dogodkov, 
ki so se takrat dogajali in v katerih je padel Jernej Molan, na Pri-
lipah pa za obeležje ustavitve oklepne kolone tankov. V spomin 
na oba dogodka združenje že pet let zapored organizira pohod 
po poti brežiških teritorialcev. Pohod se začne pred spominskim 
obeležjem v Rigoncah z minuto molka in prižigom sveče v spo-
min na padle leta 1991. Pot se nato nadaljuje čez naselja Loče, 
Mihalovec in Mostec, nato z brodom čez Savo v Terme Čatež in 
naprej do Prilip, kjer je postavljeno drugo spominsko obeležje. 
Od tam se pohodniki podajo še do ribiškega doma, kjer se okre-
pčajo z malico in sokom ali kozarcem vina. Peti pohod je pote-
kal 10. julija. Udeležilo se ga je 44 pohodnikov, razveseljivo pa je, 
da so bili med njimi tudi mladi. Dobra organizacija, lepo sončno 
vreme in prijetno druženje so spodbudili prisotne, da so svojo 
udeležbo na tradicionalnem pohodu napovedali tudi za prihod-
nje leto.  M. Tokić

CEROVEC  Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Sevnica je že četrtič organiziralo spominski pohod po poteh taj-
nih skladišč orožja v vojni za Slovenijo ’91. Krajša spominska slo-
vesnost se je odvijala pri Ruparjevi zidanici v vasi Cerovec, kjer 
se je v strogi tajnosti leta 1991 hranilo orožje z edino vedno-
stjo lastnikov. Zbrane je nagovoril nekdanji  predsednik OZVVS 
Sevnica Venčeslav - Slavko Hočevar ter se zahvalil Faniki Ru-
par in njenemu bratu za pogumno dejanje v odločilnih trenut-
kih za samostojnost Slovenije. Ob tej priložnosti sta oba prejela 
spominsko knjižno darilo. Leto sta prejela tudi Mojmir Rupar 
in njegova žena Alenka, ki skrbita za zidanico in njeno okolico. 
Navzoče na dogodku so nagovorili še sedanji predsednik OZVVS 
Ivan Cajner, predsednik posavske policijske veteranske organi-
zacije Sever Rajko Veber  in domačin Milan Gorjanc. Dogodek 
so popestrili še člani moške pevske skupine Lira, ki jo vodi pri-
zadevni Franc Bastardi in harmonikaš. 
 S. R., foto: J. Levstik

Predsednik sveta KS Pišece 
Peter Skrivalnik je v nago-
voru izpostavil, da se je prvič 
krajevni praznik praznoval že 
leta 1956, tradicijo prazno-
vanja pa z manjšimi presled-
ki nadaljujejo še danes. V na-
daljevanju je spregovoril o že 
končanih projektih v tem letu 
in načrtih za prihodnost. Mo-
dernizirali so odsek krajevne 
ceste v Dednji vasi v dolžini 
300 metrov in delno sanirali  
cesto do lovskega doma v dol-
žini 100 metrov. Pri Pleteršni-
kovi domačiji so naredili novo 
škarpo in uredili odvodnjava-
nje meteornih voda. V nasled-
njem letu želijo pristopiti k ob-
novi strehe na večnamenskem 
domu v Pišecah in nadaljeva-
ti program modernizacije cest. 
Omenil je še, da v tem letu v KS 
praznujejo kar nekaj obletnic, 
in sicer 10 let Pihalne godbe 
Pišece, 40 let vrtca pri OŠ Ma-
ksa Pleteršnika Pišece in 70 
let Lovske družine Pišece. Ob 
prisotnosti praporščakov in 
potem ko je delegacija brež-
iškega Združenja borcev za 
vrednote NOB pri spomeniku 
položila venec in prižgala sve-

Priznanji za vrtec in Butkovičevo
PIŠECE - Pri spomeniku padlim borcem v Pišecah je 8. julija potekala proslava ob prazniku KS Pišece, ki ga 
krajani obeležujejo dan prej, v spomin na leto 1944, ko je 1. bataljon Kozjanskega odreda, v katerem so bili 
večinoma domačini, prevzel nemško postojanko v Pišecah in tako začasno osvobodil ta kraj. 

čo, je na dogodke izpred 72 let 
spomnil predsednik brežiške-
ga združenja Stane Preskar. 
Dejal je, da je sredi strahovi-
te morije, največje v zgodovini 
človeštva, majhna vasica sredi 
Kozjanskega doživela nekaj ur 
svobode in miru, ki sta ju pri-
nesla stotnija borcev 1. bata-
ljona Kozjanskega odreda, ki 
je v nekajurni bitki z nemški-
mi orožniki, zahvaljujoč neiz-
mernemu junaštvu domači-
nov, Mihe Kostrevca in Ivana 

Petančiča, dosegla briljantno 
zmago in svobodno kozjansko 
ozemlje povečala še za en de-
lček.

Skrivalnik je nato podelil pri-
znanje KS Pišece ob 40letnici 
pišeškega vrtca ravnateljici OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece Nu-
ški Ogorevc in krajanki Anici 
Butkovič, ki s svojim aktivnim 
delom ohranja kulturno dedi-
ščino v centru Pišec in skrbi 
za urejenost kraja, svoj trud s 

posameznimi aktivnimi člani 
vlaga v obnovo kozolca in mli-
na pri izviru Gabernice, aktiv-
na je tudi v šoli, kjer se že leta 
trudi mladim predstaviti kul-
turno dediščino Pišec in jih uči 
življenja z naravo. Butkoviče-
va si krajevno priznanje zaslu-
ži za dolgoletno sodelovanje s 
KS Pišece na področju turizma 
ter ohranjanja naravne in kul-
turne dediščine, poleg tega je s 
svojim delom prispevala k ra-
zvoju in ugledu krajevne skup-
nosti Pišece. Dobitnika letoš-
njega krajevnega priznanja 
sta tudi Pihalna godba Pišece 
ob 10letnici delovanja in Lo-
vska družina Pišece ob 70le-
tnici delovanja, Skrivalnik 
pa je obema priznanje pode-
lil že prej na njunih slovesno-
stih ob jubileju. Program, ki 
ga je povezovala Ivica Sotel-
šek, so oblikovali pišeški god-
beniki, Ženski pevski zbor Or-
lica Pišece ter učenci pišeške 
šole Tomaž Travnikar, Tade-
ja Osojnik in Saša Plevnik. 
Po uradnem delu je pri večna-
menskem domu sledilo druže-
nje s triom Suha pipa.
 Rok Retelj

Ravnateljica OŠ Maksa Pleteršnika Pišece Nuška Ogorevc (le-
vo) in Anica Butkovič s predsednikom sveta KS Pišece Petrom 
Skrivalnikom

Po poti brežiških teritorialcev

Pogled na čelo pohodniške kolone

Po poteh tajnih skladišč orožja

Kolona udeleženk in udeležencev pohoda po poteh tajnih skla-
dišč orožja

Na skrbno pripravljeni prire-
ditvi, ki se je odvijala pod veli-
kim šotorom, so se predstavili 
stanovalci in stanovalke doma 
skupaj z zaposlenimi. Leti so 
zapeli, zaplesali in recitirali 
ter bili za vse nastope nagra-
jeni z aplavzom, v prostorih 
nekdanjega dvorca pa je bila 
postavljena na ogled razstava 
izdelkov domskih umetnikov, 
od katerih sta se dva, Ivo Do-
lenšek in Dušan Samotorčan, 
predstavila tudi na junijski go-
stujoči razstavi v Mencinger-
jevi hiši. »Sodelovanje na raz-
stavi mi veliko pomeni, je neke 
vrste priznanje za moje delo. 
Pri ustvarjanju uporabljam na-
ravne materiale, kot je gris, riž, 
moka in polenta, ponavadi do-
dam še rdečo papriko v prahu 
in mleto črno kavo, da dobim 
želeno barvo,« je pojasnjeval 
postopek izdelave slik stano-
valec doma Dušan Samotor-
čan.

Pomembno je poslušati in slišati
IMPOLJCA - Letno srečanje s svojci in prijatelji, ki ga že vrsto let organizirajo v Domu upokojencev in oskr-
bovancev Impoljca v začetku meseca junija za svoje stanovalke in stanovalce, ima poseben čar. Moto letoš-
njega srečanje je bil »Prisluhni mi«.

»Tudi življenje izven družine je 
lahko kvalitetno. Pomembno je 
druženje in razvijanje vsebin, 
ki jih nosi vsak posameznik  v 
sebi. Mi nismo zaprt dom, smo 
odprti in vedno iščemo prilož-
nosti za sodelovanje,« je deja-
la direktorica DUO Impoljca 
Andreja Flajs in nadaljeva-
la, da življenje v domu osmiš-
ljajo različne terapevtske teh-

nike, kot je pogovor, risanje, 
slikanje, modeliranje, pa raz-
lične športne aktivnosti, glas-
ba, petje, ples, plavanje, vr-
tnarjenje itd. Čas namenjajo 
tudi druženju in praznovanju, 
tradicionalno pa je postalo ju-
nijsko srečanje stanovalk in 
stanovalcev s svojci, ki se do-
godka na prostem udeležijo v 
zelo velikem številu. Zbrane 

na letošnjem srečanju je na-
govorila tudi podžupanja sev-
niške občine Danica Božič, ki 
je med drugim poudarila po-
men in vlogo, ki jo ima omenje-
na ustanova v lokalni in v šir-
ši skupnosti.

Utrinki iz življenja v domu, po-
čutja in občutja stanovalk in 
stanovalcev, njihovi ustvarjal-
ni trenutki, želje, pričakovanja 
… se odstirajo tudi v domskem 
glasilu Zlato listje, v katerem 
med drugim beremo: »Letoš-
nje prireditve smo poimenova-
li Prisluhni mi. S to mislijo že-
limo spomniti na moč besede, 
izrečene ali neizrečene. Opom-
niti, kako pomembno je pos-
lušati in slišati. Če prisluhne-
mo drug drugemu, postanejo 
odnosi bolj sproščeni, razpo-
loženje vedro, dnevi bolj pri-
jazni ...« 
 Smilja Radi, 
 foto: P. Novšak

Že vrsto let pripravljajo v prostorih DUO Impoljca letno sre-
čanje s svojci, ki prinese mnogo nepozabnih trenutkov prijet-
nega klepeta in sproščenega druženja.   

TOTALNA POLETNA RAZPRODAJA RAZSTAVNIH EKSPONATOV V TRGOVINI eu-ambient

euambient@lagea.siwww.lagea.com

tel. 07/499-4760
Mladinska c. 15 ( bivši Kerametal), Brežice

oblazinjene postelje že od 49,00 EUR
kuhinje popusti do 75 %

vgrajena bela tehnika popusti do 30 %
spalnice že od 799,90 EUR

klubske mizice že od 29,90 EUR
mize že od 149,90 EUR

sedežne garniture že od 399,90 EUR
stoli že od 19,90 EUR

omarice za   evlje že od 19,90 EURč
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»Tukaj so od nekdaj živeli ljud-
je, ki so se trudili, da bi svojim 
otrokom omogočili vse pogo-
je za pridobivanje znanja in da 
bi jim s tem omogočili boljše 
življenje, kot so ga imeli sami. 
Takšni ljudje in takšne obletni-
ce zaslužijo največje spoštova-
nje,« je dejal ravnatelj OŠ Blan-
ca mag. Vincenc Frece, ki  vodi 
šolo zadnja tri leta. »Prva šola 
je bila na Blanci ustanovljena 
že davnega leta 1872, kmalu 
po prihodu železnice. Do dru-
ge svetovne vojne je dosegla 
status štirirazrednice. Po voj-
ni je v letu 1958 napredova-
la v petrazredno, leto pozne-
je je bila tudi obnovljena. Po 
odločitvi Občine Sevnica in po 
izglasovanem samoprispev-
ku, je Blanca leta 1976 dobi-
la na hribčku, kjer so bile prej 
njive, novo osemletno šolo, ki 
pa je žal zahtevala dvoizmen-
ski pouk. Po večletnih napo-
rih krajanov, prejšnjega vod-
stva Občine in šole, ter drugih, 
je Blanca leta 2003 z adapta-
cijo dobila šolo, ki si jo je tako 
želela, šolo, v kateri domuje-
mo še sedaj, in ki jo po malem 
tudi dopolnjujemo: z vrtcem, 
z novo teraso pred vrtcem, s 
šolskim vrtom, prenovili in 
dogradili smo garažo, dobili 
dodatno učilnico in nazadnje 
obnovili še šolski čebelnjak. 
Kozolec pri šoli, ki je postal 
občinska last, bi želeli urediti v 

Prva generacija učenk in učen-
cev je začela obiskovati šolo v 
nekdanji Jakilovi graščini v 
Krmelju 16. januarja 1946. 
leta, dve leti kasneje, leta 1948, 
pa je pouk stekel v nekdanji ru-
darski bolnišnici. Danes stoji 
v kraju velika, sodobna, ener-
getsko obnovljena šola, ki ima 
tudi vrtec, a pouk še vedno po-
teka na dveh lokacijah, zato v 
kraju upajo, da bo nekoč dru-
gače.

»Smo šola, ki se lahko ponosno 
ozre v preteklost – to nam ka-
žejo uspehi številnih generacij. 
Mnogi posamezniki so uspeli 
na različnih področjih kultur-
nega, športnega ali gospodar-
skega udejstvovanja in mnogi 
so uspeli kot ljudje, ki so zna-
li poiskati srečo ter jo deliti z 
drugimi. Verjamem, da smo pri 
vzgoji in širjenju znanja uspeš-
ni tudi zato, ker uresničujemo 
zastavljene cilje skupaj z učen-
ci, s starši in z okoljem, v ka-
terem šola deluje, in tudi kot  
partnerska šola s številnimi 
pedagoškimi institucijami,« je 
dejala ravnateljica OŠ Krmelj 
Gusta Mirt ter nanizala šte-
vilne dosežke učenk in učen-
cev na regionalnih in držav-
nih tekmovanjih (med drugim 

Znanje povsod spremlja lastnika
KRMELJ - 22. junija je OŠ Krmelj v domači kulturni dvorani pripravila slovesnost ob 70-letnici šolstva v kraju, 
ki jo je prijetno dopolnila še pregledna razstava o šolskih stavbah, v katerih je potekal oz. še poteka pouk.

je šola prejela tudi priznanje 
Blaža Kumerdeja, ki ga Zavod 
RS za šolstvo podeljuje od leta 
1999 za razvoj in uvajanje no-
vosti v vzgojnoizobraževal-
ne ustanove). Ravnateljica se 
je zahvalila tudi za uspešno 
prehojeno pot vsem, ki so v 
teh 70 letih soustvarjali šolski 
utrip: »Vsako desetletje je do-
dalo svoj pečat, a najpomemb-
nejše sledi so v zgodovini naše 
šole pustili nekdanji upravite-
lji in upraviteljice ter ravnate-
ljice in ravnatelji, med katerimi 
so bili Milka Senčar, Ana Ho-

čevar, Berta Logar in Rado 
Kostrevc ter mnogi učitelji in 
delavci, ki so v razvoj šolstva v 
Krmelju vložili večino svojega 
ustvarjalnega duha. Vsi ti nji-
hovi napori, tako v prenovo, 
obnovo, dograditev stavb kot 
v strokovno vsebino dela, so 
obrodili sadove.« 

Za lepo obletnico sta čestitke 
izrekla vodstvu šole in vsem 
zaposlenim predsednica sve-
ta Krajevne skupnosti Slavica 
Mirt in sevniški župan Srečko 
Ocvirk ter nato podelila ume-

tniški sliki v trajen spomin. 
Ena slika bo spominjala na 
prvo šolsko stavbo, ki še ved-
no stoji v kraju in čaka na ob-
novo, druga slika bo spomin na 
t. i. staro šolo. »Na prehojeno 
pot ste lahko ponosni,« je de-
jala predstojnica novomeške 
območne enote Zavoda RS za 
šolstvo mag. Andreja Čuk, ge-
neralni direktor Direktorata za 
predšolsko vzgojo in osnovno 
šolstvo Gregor Mohorčič pa 
je omenil, da ima Slovenija bo-
gato tradicijo osnovnošolske-
ga izobraževanja, v katerem pa 
se vloga učitelja spreminja.

Bogat spremljevalni program 
s petjem, plesom in telovadno 
predstavo na odru so pripravi-
li pod budnim očesom mento-
ric in mentorjev osnovnošolke 
in osnovnošolci, priložno-
stno razstavo na prostem, ob 
krmeljski kulturni dvorani, pa 
so pripravile učiteljica Mate-
ja Mandel Dirnbek, nekda-
nja ravnateljica šole Ana Ho-
čevar in fotografinja Nevenka 
Flajs. Prireditev je povezovala 
Renata Mlinarič, ki je v svoje 
besede vtkala misel, da je zna-
nje zaklad, ki povsod spremlja 
svojega lastnika. 
 Smilja Radi

Jamski škrat Knapec, ki živi v nekdanjih krmeljskih rudniških 
rovih, je prinesel torto velikanko, s katero so se vsi posladka-
li po zaključeni prireditvi.

Za železnico je prišla tudi šola
BLANCA - 23. junija so v kulturnem domu na Blanci obeležili 40 let šolske stavbe, ki stoji na hribčku nad 
vasjo, za njeno posodobitev pa so si prizadevali skoraj dve desetletji. Ob tej priložnosti je OŠ Blanca izdala 
tudi zbornik, v katerem so zbrani  in zapisani premnogi spomini na minule šolske dni. 

učne oziroma kulturne name-
ne. Ostaja pa še en pereč pro-
blem, to je dovoz do šole. Po-
budo za posodobitev smo že 
posredovali na Občino in upa-
mo, da kmalu skupaj rešimo 
tudi to. Seveda so vzporedno 
z delom šole v kraju potekala 
tudi prizadevanja po vzgojno-
varstveni dejavnosti. S poslu-
hom sedanjega, tukaj prisotne-
ga občinskega vodstva, je šola 
dobila leta 2009 prvi oddelek 
vrtca, leta 2012 še drugega in 
lani že tretjega. Septembra pri-
čakujemo v vrtcu že 57 otrok, 
kar je številčno enako polovici 
otrok v šoli. Hvala vsem, ki ste 
pri tem sodelovali in hvala tudi 
vsem staršem, ki nam zaupate 

otroke v vrtcu in v šoli,« je še 
dejal ravnatelj ter ob tem po-
udaril vlogo nekdanje ravna-
teljice Ane Mešiček, ki je bila 
zaposlena na šoli vseh 40 let, 
najprej kot učiteljica sloven-
skega jezika s književnostjo, 
po odhodu ravnatelja  Franca 
Zorka v zaslužen pokoj pa je 
postala ravnateljica. Tako kot 
njen predhodnik si je tudi ona 
prizadevala skupaj s kolekti-
vom ter ob podpori krajank in 
krajanov za obstoj samostojne 
šole, pa tudi za dograditev in 
posodobitev šole. 
 
Razgiban kulturni program na 
prireditvi, na kateri so zbra-
ne nagovorili poleg nekdanje 

ravnateljice še predsednik KS 
Blanca Marjan Ločičnik in 
sevniški župan Srečko Oc-
virk, so oblikovali učenke in 
učenci OŠ Blanca ter orkester, 
sestavljen iz nekdanjih in se-
danjih učenk ter učencev OŠ 
Blanca, ki jim je dirigiral do-
mačin Martin Marko. Nastopil 
je tudi vrtčevski pevski zbor in 
požel glasen aplavz. Program 
sta povezovala učenec 7. ra-
zreda tamkajšnje osnovne šole 
Jan Dvoršak in Marinka Slu-
ga Špiler, učenka prve gene-
racije otrok, ki so pred 40 leti 
vstopili v prvi razred takrat 
nove šolske stavbe na Blanci.

 Smilja Radi

Prireditev ob 40-letnici postavitve nove šolske stavbe na gričku nad vasjo so z nastopi obo-
gatili učenke in učenci ob glasbeni spremljavi orkestra, sestavljenega posebej za obletnico, 
ter učiteljski pevski zbor.

V začetku julija  so se pričela dela tudi na strehi starega dela osnov-
ne šole Radeče. Objekt je bil sicer v veliki meri saniran že v okviru 
projekta energetske sanacije, vendar pa menjava strešne kritike po 
razpisu ni predstavljala upravičenega stroška, zato streha v okviru 
takratnega projekta ni bila sanirana. Sedanji projekt tako zajema 
zamenjavo obstoječe dotrajane strešne kritine z novo strešno kri-
tino s hkratno delno zamenjavo dotrajanega lesenega smrekovega 
ostrešja in vseh ostalih potrebnih elementov. Predmet projekta je 
streha na starem delu šole v izmeri 720 m2, cilj projekta pa je pre-
prečiti nastajanje škode in ustvariti dodatne energetske prihranke. 
Gradbena dela izvaja podjetje CE Invest d.o.o., za nadzor nad izva-
janimi deli pa skrbi Miran Tomšič s.p. Dela bodo do konca tega te-
dna v celoti zaključena, vsem sosedom in uporabnikom igrišča pa 
se za razumevanje iskreno zahvaljujemo.
Za sanacijo strehe OŠ Radeče je Občina Radeče zagotovila povrat-
na sofinancerska sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 100 % vseh 
upravičenih stroškov.

Obnova lokalne ceste Žebnik-Bec 

V zgornjem delu naselja Žebnik je bila v mesecu maju izvedena ob-
nova lokalne ceste Žebnik - Bec. Projekt je zajemal obdelavo ce-
stnega ustroja na obstoječi makadamski trasi v dolžini 420 metrov, 
njegovo asfaltacijo ter izdelavo muld in bankin. Izvajalec del je bilo 
podjetje AGM Nemec d.o.o., nadzor nad gradbenimi deli pa je izva-
jalo podjetje Inženiring Vaba d.o.o.
Za obnovo lokalne ceste Žebnik - Bec je Občina Radeče zagotovi-
la nepovratna sofinancerska sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 
100,00 % vseh upravičenih stroškov.

Postavitev javne razsvetljave na Obrežju 
V spodnjem delu naselja 
Obrežje, tik ob železniški 
progi Zidani Most - Dobo-
va, je bil v mesecih juniju in 
juliju postavljen in v sistem 
javne razsvetljave vključen 
nov krak javne razsvetljave. 
Sistem tega območja doslej 
namreč ni pokrival. 
Projekt je na razdalji 1.100 
metrov zajemal postavitev 
26 novih kandelabrov vi-
šine 5 oz. 6 metrov z novi-
mi modernimi LED svetilka-
mi moči 48 W. Za krmiljenje 
sistema, ki poteka prek sve-

tlobnega senzorja, pa je bila dograjena elektro omarica pri črpališču 
Č4. Dela je v celoti izvedlo javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.
Za postavitev javne razsvetljave na Obrežju je Občina Radeče zago-
tovila nepovratna sofinancerska sredstva po 23. členu ZFO-1 v viši-
ni 100 % vseh upravičenih stroškov.

Sanacija strehe na OŠ Radeče tik pred zaključkom
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GADOVA PEČ  Vinogradniškoturistično društvo Gadova peč bo 
na prvo soboto v septembru pripravilo prvo revijo ženskih an-
samblov narodnozabavne glasbe za Veliko nagrado Gadove peči, 
ki ji bo seveda sledila veselica pod šotorom. Ob tem bodo na temo 
Deželica sonca in grozdja ustvarjale akademske slikarke, pesni-
ce pa skladale verze. Gre za projekt Jesen v Gadovi peči, ki se ga 
lotevajo ob zamislih znanih slovenskih ustvarjalcev Toneta For-
nezzija-Tofa in Romana Končarja, ki sta se prejšnji teden ude-
ležila delovnega sestanka organizacijskega odbora prireditve, ki 
mu sicer predseduje brežiški podžupan Jure Pezdirc. Več o pro-
jektu pa v naslednji številki časopisa. 

Na prireditvi, ki je privabila 
kar lepo število obiskovalcev, 
se je predstavila večina dru-
štev, povezanih v OTZ Krško: 
TD Krško, TD Raka, TD Senovo, 
TD Brestanica, TD Koprivnica, 
TD Podbočje, ŠTD Šutna, Dru-
štvo NaTuro in Društvo ArtŠpl, 
manjkalo je le THD Zdole. Kot 
je za naš časopis povedal pred-
sednik zveze Alojz Kerin, želi-
jo s tovrstno prireditvijo omo-
gočiti društvom s področja 
turizma, da se spoznajo med 
sabo ter se povežejo, da se s 
prireditvami ne bi podvajali ali 
prekrivali, pač pa se z izmenja-
vo udeležbe medsebojno pod-
pirali. V krajih, kjer turističnih 
društev ni, to področje zapol-
njujejo druga društva s so-
rodnimi dejavnostmi, s kate-

»Davnega leta 1946 se je v ta-
kratnem Rajhenburgu in na 
Blanci zbrala peščica lovskih 
zanesenjakov, ki so ločeno us-
tanovili dve lovski družini, Lo-
vsko družino Blanca in Lovsko 
družino Rajhenburg. Zaradi 
skupnih interesov, pa tudi na 
zahtevo takratnih oblasti, sta 
se družini leta 1950 združi-
li v eno lovsko družino, v Lo-
vsko družino Rajhenburg, in 
tako stopili na skupno pot,« je 
opisal začetke starešina Franc 
Slemenšek in v nadaljevanju 
povedal, da LD Brestanica da-
nes gospodari z loviščem v ve-
likosti dobrih pet tisoč hektar-
jev. Dodal je, da so se razmere 
za lov v obdobju sedemdese-
tih letih izjemno spremenile. 
»Lovci in ostali ljubitelji na-
rave opažamo, da se živjenj-
ski prostor prostoživečih živa-
li vse bolj krči in da je človek, v 
hlepenju po svojem udobju, ve-
liko avtohtonih vrst preprosto 
iztrebil,« je dejal in omenil, da 
je med drugim močno upadlo 
število fazanov, zato so že pred 
desetimi leti prenehali z lovom 
nanje. Številne zbrane so poleg 
starešine LD Brestanica nago-
vorili še predstavnik Lovske 

Poletna krvodajalska akcija
V ponedeljek, 1. avgusta, bo v Mladinskem centru Krško od 
7. do 13. ure krvodajalska akcija, ki jo organizira in nanjo lepo 
vabi Območno združenje Rdečega križa Krško. 

Družina, ki povezuje dve občini
BLANCA - Z ubranimi zvoki lovskih rogov Dobovskih rogistov in s skladbo Pozdrav rogistov se je 11. junija 
v kulturnem domu na Blanci pričela slovesnost ob 70-letnici Lovske družine Brestanica, ki so jo v nadalje-
vanju programa obogatili še člani Rajhenburškega okteta.

zveze Slovenije Franc Zorko, 
predsednik Zveze lovskih dru-
žin Posavje Niko Marn ml., žu-
pan občine Krško mag. Miran 
Stanko, podžupan občine Sev-
nica Janez Kukec, predsednik 
KS Blanca Marjan Ločičnik in 
predsednik KS Brestanica Vla-
do Bezjak. 

Na dogodku, kjer je bila na 
ogled tudi priložnostna raz-
stava avtohtonih vrst divjadi 
v naravnem okolju, izdali pa 

so tudi zbornik, so posame-
zni člani LD Brestanica prejeli 
priznanja Lovske zveze Slove-
nije za nesebično delo v korist 
narave in lovstva. Znak za lo-
vske zasluge so prejeli Hinko 
Brglez, Štefan Drstvenšek, 
Andrej Grilc, Cveto Jeler, Jan-
ko Lubi, Žaro Novak, Gregor 
Remih, Gorazd Slemenšek, 
Jože Šošterič, Gregor Tovor-
nik, Alojz Turk in Dani Zalar. 
Zlati znak so prejeli Dominik 
Bohorč, Niko Marn ml., Peter 

Marn, Lado Prosenik, Stanko 
Slemenšek, Milan Sotošek in 
Franc Stopar. Red za lovske 
zasluge 1. stopnje za dolgo-
letno delo v lovski družini in 
v ZLD Posavje pa Niko Marn 
st. Zaradi posebnega truda in 
uspehov na kinološkem po-
dročju, kajti »lovec brez psa je 
kot jezdec brez konja«, je Ki-
nološka zveza Slovenije odli-
kovala tri lovce LD Brestanica. 
Srebrni znak za kinološke zas-
luge je prejel Žaro Novak, zla-
ti znak Milan Sotošek, red 2. 
stopnje pa Mirko Slemenšek. 
Odlikovanja je podelil predse-
dnik LKD Posavje Brane Tuco-
vič. LD Brestanica je podelila 
plaketo svojemu članu Rafku 
Kranjcu in Krajevni skupnos-
ti Brestanica. 

 S svojo prisotnostjo so dogod-
ku dodali poseben, svečan po-
men še delegacije in prapor-
ščaki sosednjih lovskih družin, 
predsednik Ribiške družine 
BrestanicaKrško Edi Zidarič 
ter delegacija pobratene LD 
Stol iz Žirovnice. Prireditev je 
povezovala članica LD Suhor iz 
Bele krajine Maja Brunskole. 
 Smilja Radi

Starešina LD Brestanica Franc Slemenšek in prejemnik pla-
kete lovske družine Rafko Kranjc

V društva želijo privabiti mlade
PODBOČJE - Na tamkajšnjem trgu je v začetku junija, ob svetovnem dnevu okolja, potekal prvi dan Občin-
ske turistične zveze (OTZ) Krško. Dogodek, ki so ga popestrili s kulturnim programom in podelitvijo pri-
znanj, naj bi postal tradicionalen in vsako leto gostoval v drugi krajevni skupnosti.

rimi zveza prav tako sodeluje. 
»Društva so zelo aktivna in pri-
dna, predstaviti pa želimo tudi 
zvezo kot celoto,« je še dejal 
predsednik zveze, ki se je lani 
povečala za tri društva, zato je 

ob isti skupni vsoti zanje manj 
sredstev na občinskem razpi-
su. »Tudi način financiranja ni 
ustrezen, saj dobimo denar le 
za nazaj, po že izvedenih pro-
jektih, kar je za društva zelo 
težavno,« je še potožil in izra-
zil upanje, da jim bo občinska 
uprava pri tem prisluhnila. 

Na prireditvi so želeli podeliti 
priznanje ustanovnemu članu 
in starosti zveze, prizadevne-
mu Zdolanu Danijelu Nova-
ku, a ga na prireditev ni bilo, 
zato mu ga bodo predali ob 
drugi priložnosti. So pa zato s 
posebnim darilom  sadiko lipe 

 nagradili turistični podmla-
dek OŠ Podbočje z mentorico 
Suzano Čuš, ki je na letošnjem 
natečaju Turizmu pomaga 
lastna glava znova prejel zlato 
priznanje, tokrat za projektno 
nalogo z naslovom Travnarija. 
Nasploh želijo v zvezi naveza-
ti bolj tesne stike z osnovnimi 
šolami oz. njihovimi turistični-
mi podmladki ter na ta način 
v turistična društva privabi-
ti mlade. Udeležence prijetne 
prireditve je nagovorila tudi 
podžupanja Ana Somrak, s 
kulturnim programom pa so 
jo polepšali Pevke izpod Bo-
čja, harmonikar Matic Zak-
šek, mlada pevka Petra Jure-
čič in Ramplači z Rake.

Sicer pa OTZ Krško tudi letos 
organizira ocenjevanje ureje-
nosti krajev, središč KS, središč 
vasi, šol in vrtcev ter bencin-
skih servisov. Kot pravi Kerin, 
ob tem pogrešajo več odziva v 
krajevnih skupnostih, pri ure-
janju javnih objektov in povr-
šin pa si želijo izboljšati tudi 
sodelovanje s koncesionarjem 
za izvajanje gospodarskih jav-
nih služb, podjetjem Kostak.
 P. Pavlovič

Turističnemu podmladku OŠ Podbočje so podarili sadiko lipe. 

KOSTANJEVICA NA KRKI  V sejni sobi na Kambičevem trgu so 7. 
julija študentke Fakultete za turizem Maja Bot, Katja Pirc, Sa-
rah Burja in Eva Dornik v sklopu obveznega praktičnega uspo-
sabljanja pri Zavodu Otok pripravile predstavitev novih turistič-
nih produktov. Predstavitve se je udeležil tudi podžupan občine 
Kostanjevica na Krki Aleš Kegljevič, ki je pobudo pohvalil in 
podprl produkte, za katere meni, da so jih turistični ponudniki 
sposobni izpeljati, slednji pa so izrazili pripravljenost sodelova-
nja. Na dogodku so predstavili tudi predlog iniciative za ustano-
vitev turistične zadruge ali kooperative, v katero so vabljeni tu-
ristični ponudniki in stroka, ki z medsebojnim sodelovanjem in 
sprejemanjem skupnih pogojev delovanja oblikujejo turistične 
proizvode. Predloge za iniciativni odbor sprejema Zavod Otok 
(zavod.otok@gmail.com) do konca avgusta. 
 P. P./vir: Zavod Otok

Za nove turistične produkte 

RADEŽ - Na praznični dan državnosti je družina Kosem iz 
vasi Radež nad Loko pri Zidanem Mostu drugo leto zapred 
povabila v domač nasad sivke, kjer uspevajo tudi druga ze-
lišča, iz katerih izdelujejo različne uporabne izdelke.

Tokrat so v sodelovanju s Turistič-
nim društvom Loka organizirali 
polurni pohod iz Loke na Radež, ki 
pa se ga marsikdo ni udeležil za-
radi grozečih temnih oblakov in 
grmenja, a nekaj najpogumnejših 
se je podalo na pot. Na kmetiji so 
si obiskovalke in obiskovalci ogle-
dali sivkin nasad, nato pa jih je plo-
ha pregnala na podstrešje bližnje 
zidanice, kjer je Peter Teichmeis-
ter v čast 25. rojstnega dne Slove-
nije odrecitiral nekaj domoljubnih 
verzov. Cvetličarka Marjeta Košar 
je iz sivke izdelala različne aranž-
maje, dekliške glave pa je okrasila 
s sivkinimi venčki. Prikazali so de-
stilacijo eteričnega olja, okušati pa 
je bilo mogoče sivkin čaj, zeliščne 

likerje Loških zeliščarjev, namaze s sivko itd. Dan se je zaključil 
z predavanjem Janeza Levstika o čebelah in čebeljih izdelkih, 
za najmlajše pa je bil zanimiv ogled notranjosti čebeljega panja. 
»Sam program nam je bolj kot ne krojilo vreme, del programa 
je bil okrnjen ali pa je celo odpadel, vendar pa nam je v veselje, 
da so obiskovalci od nas odhajali, vsaj tako so dejali, zadovoljni, 
ker so videli in slišali nekaj novega in bili v družbi enako misle-
čih in prijetnih ljudi,« je zaključil Darko Kosem, ki na posestvu 
skupaj z družino trenutno goji 1200 grmov in grmičkov sivke (22 
različnih sort) ter okoli 150 sadik zdravilnega smilja. »Če bo po 
sreči, bo dan odprtih vrat tudi v nadalje zadnjo soboto v juniju,« 
je zaključil Kosem.  S. R., foto: D. K.

Cvetoča in dišeča sivka

Iz cvetoče sivke lahko nare-
dimo tudi okrasni venček.

WWW.OPTIKARIMC.NET

Jesen v Gadovi peči 

Z zadnje seje organizacijskega odbora za prireditev Jesen v 
Gadovi peči (foto: V. P.)



Posavski obzornik - leto XX, številka 15, četrtek, 21. 7. 201610 GOSPODARSTVO

RADEČE - V prostorih radeškega doma kulture je v mesecu 
juniju začela razvijati lastne podjetniške ideje že druga le-
tošnja skupina brezposelnih oseb v okviru projekta Podje-
tno v svet podjetništva za občino Radeče, ki ga izvaja RRA 
Posavje.

Na uvodnem srečanju je svojo podjetniško idejo predstavilo 
osem iskalcev zaposlitve. Glasbenik Rok Železnik bo v štirih 
mesecih vključitve v omenjeni program razvijal idejo o zaseb-
nem varstvu otrok, pridelava in prodaja lokalno pridelane hra-
ne mika Anico Kmetič, klasični in športni masaži se bo posvečal 
Lucijan Lipovšek, Nuša Mesar se želi po zaključenem dvopred-
metnem študiju kitajskega in ruskega jezika podati v prevajalske 
vode, okoljsko ozaveščen Sašo Obolnar se bo posvetil izdelavi 
rastlinske čistilne naprave za potrebe lokalne samooskrbe, Maj-
da Rotovnik bo razvijala idejo o kvalitetnem računovodskem 
servisu za manjša podjetja, z izdelavo nadomestnih bivališč za 
manjše živali se bo ukvarjal lesni tehnik Jakob Istenič, medtem 
ko bo Lea Hohkraut razveseljevala z izdelovanjem slaščic iz do-
mačih, lokalno pridelanih sestavin.
Po zaključenih predstavitvah je radeški župan Tomaž Režun po-
hvalil delovanje projekta Podjetno v svet podjetništva, ki je že dal 
prve zaposlitve udeležencem preteklih usposabljan in izobraže-
vanj. »Nekje je treba začeti. Razvijajte tisto, kar ste si zadali,« je 
spodbudil že četrto skupino omenjenega projekta, s katerim so 
v radeški občini začeli v lanskem letu.  S. Radi

Za zmanjševanje brezposelnosti 

Udeleženke in udeleženci programa PVSP v pričakovanju 
predstavitve lastne podjetniške ideje

Nova proizvodna linija je na-
menjena izdelavi goriv iz ne-
nevarnih odpadkov, ki jih ni 
mogoče predelati v druge pro-
izvode oziroma jih ponovno 
uporabiti ali reciklirati. Sled-
nje pomeni znaten prispevek, 
kot je ob tej priložnosti pouda-
rila ministrica Irena Majcen, 
k zmanjšanju količine odlože-
nih odpadkov, po drugi stra-
ni pa vir za pridobivanje no-
vih goriv, ki se uporabljajo v 
večjih in specifičnih proizvo-
dnih obratih. Uporaba teh je 
tudi neposredno regulirana s 
predpisi in standardi EU, gle-
de na tehnologijo postopkov 
in kvaliteto goriv pa je Kostak 
z njimi že prodrl na domača in 
tuja tržišča. Predsednik upra-
ve Kostaka Miljenko Muha je 
povedal, da so glavni uporab-
niki goriv cementarne, katere 
Kostak na podlagi že sklenje-
nih pogodb oskrbuje po Avstri-
ji, Madžarski, Slovaški, Hrvaški 
in Sloveniji. 

Zaenkrat so pridobili okoljsko 
dovoljenje za proizvodnjo 22 
ton alternativnih goriv letno, 
kapaciteta proizvodne linije 
pa znaša 10 ton/uro ali 30.000 
ton letno. Proizvodnja omogo-

Ministrica Irena Majcen je ob 
obisku gradbišča napovedala, 
da bo vlada naslednji dan na 
svoji seji sprejela Program iz-
vedbe objektov vodne, držav-
ne in lokalne infrastrukture 
ter objektov vodne in energet-
ske infrastrukture v nedelji-
vem razmerju za izgradnjo HE 
Brežice – Novelacija št. 1 ter s 
tem uradno potrdila dodatnih 
40,7 milijona evrov za dokon-
čanje akumulacijskega bazena 
HE Brežice. Kot je še izjavila 
za medije, bo s tem investici-
ja, če bo zgrajena v letošnjem 
letu, tudi finančno pokrita. Po 
njenem dela potekajo v skladu 
s terminskim planom, kar po-
meni, da se bo investicija za-
ključila predvidoma do okto-

SENOVO  Med dvodnev-
no donatorsko delov-
no akcijo, ki je poteka-
la 8. in 9. julija v vrtcu 
Osnovne šole XIV. divizi-
je Senovo, je skupina He-
lios s podjetjem HGtra-
de ter desetimi obrtniki 
 parketarji poskrbela za 
obnovo lesenih tal v pe-
tih igralnicah. Navedeni 
so donatorsko akcijo po 
slovenskih vrtcih izved-
li že osmo leto zapored, 
250 m2 parketnih povr-
šin pa so obnovili parke-
tarji sekcije talnih oblog 
pri Obrtnopodjetniški 
zbornici Slovenije, in si-
cer obrtniki Stanko Srša 

iz Beltincev, Robert Horvat iz Mačkovcev, Franc Ribič iz Kamni-
ce, Zlatko Vozlič iz Vidovic, Boris Mahne iz Šoštanja, podjetje 
Habitat iz Kopra, Miroslav Turšič iz Begunj pri Cerknici, Luka 
Škulj iz Ljubljane, Matevž Novak iz Novega mesta ter domačin 
Asmir Halilović iz Krškega. Ravnatelj senovske šole Vinko Hos-
tar je ob tem izrazil zadovoljstvo, da bodo lahko v novem šolskem 
letu sprejeli otroke v lepših prostorih, župan mag. Miran Stanko 
pa je dejal, da »pozdravlja odločitev vsakega podjetja, ki z dona-
cijo in dobrodelnostjo podpira predvsem otroke v naši družbi«.
 B. M. 

Gorivo kot produkt iz odpadkov
KRŠKO - 6. julija so Miljenko Muha, predsednik uprave krške družbe Kostak, Irena Majcen, ministrica za 
okolje in prostor, ter župan mag. Miran Stanko v Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu 
predali namenu novo proizvodno linijo za alternativna goriva, ki se pridelujejo iz nenevarnih odpadkov.

ča pridelavo različnih tipov 
trdnih alternativnih goriv po 
sistemu SRFF (solid recove-
red fuels) za različne gorilni-
ke, cementarne in drugi veli-
ki porabniki toplote pa z njimi 
nadomeščajo klasične vire, kot 
sta med drugim premog in pe-
trolkoks, ki puščata znatno 
večje negativne vplive na oko-
lje in s tem posredno na ljudi in 
druge žive organizme. Za proi-
zvodni proces so zaposlili šest 
novih delavcev, od leta 2012 
dalje, ko so predali v uporabo 
novo sortirno linijo za mehan-
sko obdelavo mešanih komu-

nalnih odpadkov, v letu 2015 
pa sodobno kompostarno za 
mehansko obdelavo zbranih 
biološko razgradljivih odpad-
kov, so v centru ustvarili že 55 
delovnih mest. 

V družbi so v vzpostavitev pro-
izvodnje, večina izvedenih del 
je plod idej, truda in znanja za-
poslenih, je še povedal Muha, 
vložili 2,5 milijona evrov, inve-
sticija pa se jim naj bi po izra-
čunih povrnila v obdobju sed-
mih let: »V družbi nočemo biti 
le nemi opazovalec, temveč 
prevzeti svoj del odgovornosti 

za danes in prihodnje rodove. 
Trajnostno usmerjen razvoj 
in prehod v zeleno gospodar-
stvo ponujata priložnosti, ki 
smo jih uspešno vključili v 
naše poslovne cilje. Učinkovi-
to upravljanje z naravnimi viri, 
povečana konkurenčnost, sa-
mooskrba z energijo, zmanjša-
nje pritiskov na okolje  to so 
samo nekateri od ciljev, ki smo 
jih že dosegli in jim bomo sle-
dili tudi v prihodnje.« 

Ob navedeni otvoritvi proizvo-
dnje linije za trdna alternativ-
na goriva sta krški župan mag. 
Miran Stanko v imenu Obči-
ne Krško ter Miljenko Muha v 
imenu družbe Kostak podpi-
sala koncesijsko pogodbo za 
izvajanje gospodarskih jav-
nih služb v prihodnjem osem-
letnem obdobju oz. za obdobje 
20172024. Koncesijska po-
godba se nanaša na dejavnosti 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda, zbi-
ranja komunalnih odpadkov, 
urejanje pokopališč in izvaja-
nje pogrebne službe, vzdrže-
vanje občinskih javnih cest in 
javne razsvetljave, izobešanje 
zastav in okraševanje naselij. 
 Bojana Mavsar

Ob prerezu otvoritvenega traku (z desne): Miljenko Muha, 
Irena Majcen in mag. Miran Stanko

Infra bo lahko dokončala bazen
VRBINA - Gradbišče HE Brežice, natančneje lokacijo poteka gradnje visokovodnega razbremenilnika na 
levem bregu Save v bližini Racelanda v Vrbini, si je 6. julija ogledala ministrica za okolje in prostor Irena 
Majcen, naslednji dan pa je Vlada RS potrdila novelacijo programa izgradnje HE Brežice.

bra. O financiranju še zadnje v 
verigi HE na spodnji Savi, HE 
Mokrice, pa je povedala, da je z 
njene strani o tem neprimerno 
govoriti, ker je treba upošteva-
ti tudi energetski del investici-
je, ki pa ni v pristojnosti MOP, 
temveč Ministrstva za infra-
strukturo. »Lahko pa povem, 
da je narava tista, ki je del na-
šega ministrstva, zato bo tre-
ba tudi v nadaljevanju izvajati 
vse zahteve varovanja nara-
ve s strani Nature 2000,« je 
še dodala. Po besedah direk-
torja Infre mag. Vojka Soto-
ška pričakujejo, da bodo letos 
novembra polnili akumulacij-
ski bazen. »V tem trenutku pri-
čakujemo 'svež' denar, tako da 
lahko gradnjo bazena pripe-

ljemo h koncu. Ta del v poteku 
gradnje HE Brežice ne predsta-
vlja ovire, da ne bi bil ta pro-
jekt tudi dokončan v skladu s 
terminskim planom, tako da 
bomo lahko zagotovili tisti 
dvig vode, ki omogoča začetek 
obratovanja HE Brežice,« je še 
dejal in dodal, da nekaj denarja 
pričakujejo tudi še iz drugih vi-
rov, kot sta vodni in podnebni 
sklad. Pojasnil je tudi, da je vlo-
žek v višini 40,7 milijona evrov 
država pridobila iz energetskih 
virov (Eles, GEN energija). 

Predsednik odbora za infra-
strukturo, okolje in prostor v 
DZ Igor Zorčič je zelo zadovo-
ljen, da so junija sprejeli nove-
lo zakona o izvrševanju prora-

čuna, s čimer so zagotovili teh 
40,7 milijona evrov, ne glede na 
politične apetite po sredstvih 
tudi v drugih resorjih. Brežiški 
župan Ivan Molan je dejal, da 
je ključnega pomena, da se tako 
ministrstvo kot Infra in lokal-
ne skupnosti pogovarjajo med 
sabo. Dokument, ki ga je spre-
jela vlada, obravnava pocenitev 
celotne investicije v obsegu iz-
gradnje infrastrukturnih uredi-
tev iz prvotno predvidenih 156 
milijonov evrov na 141 milijo-
nov evrov. Pocenitev izhaja pri-
marno iz ugodno zaključenega 
javnega razpisa izvajalca del 
akumulacijskega bazena HE 
Brežice in potrjene pogodbe s 
podjetjem RIKO d. o. o.
 R. Retelj

Parketarji donatorsko obnovili 
parket v senovskem vrtcu

Parketar Asmir Halilović iz Krške-
ga pri delu (foto: OOZ Krško)

PODSREDA  V Kozjanskem 
parku so 12. junija uspešno iz-
peljali 4. festival ekološke hra-
ne in 11. tradicionalni pohod 
po Kozjanskem parku. Zara-
di muhastega vremena so se 
organizatorji letos odločili, da 
festival prestavijo v prostore 
gradu Podsreda, tako da so se 
obiskovalci lahko sprehodili po 
grajskih hodnikih in sobanah 
ter se na stojnicah seznanili s 
pestro ponudbo in ponudni-
ki ekološke hrane. Festival so 

Četrti festival ekološke hrane v Kozjanskem parku 
obogatili z zanimivimi preda-
vanji o ekološkem vrtnarje-
nju in ekoloških semenih. Na 
otvoritvi festivala je direktor 
Kozjanskega parka mag. Teo 
Hrvoje Oršanič poudaril po-
men povezanosti lokalnih pri-
delovalcev ter podpore prijazni 
pridelavi hrane. Slavnostna go-
vornika sta bila tudi županja 
občine Kozje Milenca Krajnc 
ter predsednik Turistične zve-
ze Slovenije in župan občine 
Podčetrtek Peter Misja.  B. K. 

Zlata medalja Molanu
ZDOLE  Znani posavski vinogradnik Andrej Molan iz Anov-
ca, krajevna skupnost Zdole, ki ima vinograd v Čelah, je na 
letošnjem 58. mednarodnem ocenjevanju vin pod naslovom 
Vino Ljubljana 2016 prejel zlato medaljo za vinsko sorto ru-
meni muškat. V kategoriji mirnih vin je bilo na ocenjevanju 
410 vzorcev  vinarjev iz 21 držav sveta. Podelitev priznanj 
bo potekala v okviru letošnjega Vinskega sejma 20. oktobra 
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.  V. B.
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Četrti festival ekološke hrane v Kozjanskem parku 

Lahko najprej postrežete s 
podatki o ustanovitvi podje-
tja Ansat d.o.o., kako ste or-
ganizirani in katere dejavno-
sti opravljate?
Podjetje Ansat je staro že sko-
raj 25 let. Je tudi eno izmed naj-
starejših podjetij za upravlja-
nje s kabelskim omrežjem v 
Sloveniji. Ustanovil ga je Franc 
Dobravc, ki je skupaj s Svetom 
kabelskodistribucijskega sis-
tema (KDS) Krško začel gradi-
ti kabelsko omrežje, ki je bilo 
eno prvih v Sloveniji. Razvoj 
kabelskega sistema je bil zelo 
hiter, potrebe so se povečevale, 
zato se je lastnik odločil, da bo 
podjetje, ki je bilo upravljavec 
omrežja KDS, prodal. Ravno v 
tistem času je Kostak skupaj z 
Občino Krško začel z graditvi-
jo širokopasovnega optičnega 
omrežja. Logično je bilo, da se 
podjetje Ansat kupi kot osno-
va za telekomunikacijske stori-
tve, z lastno ponudbo na optič-
nem omrežju. Podjetje je bilo 
prodano leta 2010, od takrat 
je v 100odstotni lasti Kostaka, 
omrežje KDS pa je še vedno v 
solastništvu občine in krajev-
nih skupnosti. Ansat je prido-
bil koncesijo, na podlagi katere 
upravlja s tem omrežjem, vlaga 
vanj, ga vzdržuje in izvaja vse 
s koncesijo predpisane obve-
znosti.
Ansat ima organizirano teh-
nično ekipo, ki je za naročni-
ke ves čas na razpolago, tudi 
ob vikendih in praznikih. Sicer 
nimamo klicnega centra, tako 
da nas ni možno dobiti med 
deseto zvečer in sedmo zjut-
raj, zagotavljamo pa odpravo 
morebitnih tehničnih težav v 
24 urah tudi med vikendi, kar 
je prednost lokalnega opera-
terja. Tehnična služba vklju-
čuje tri zaposlene, naročniška 
dva, zaposleni sta še dve novi-
narki in snemalec, ki je vodja 
TV produkcije, preko pogodbe 
pa za nas dela še en snemalec. 
V teh letih smo razširili svojo 
dejavnost. Poleg komunikacij-
skih dejavnosti se ukvarjamo 
še s televizijsko dejavnostjo, 
imamo studio, dnevno pred-
vajamo program na kabelskem 
sistemu v Krškem, Brežicah in 
Sevnici, optičnem v Krškem ter 
Telekomovem po celi Sloveni-
ji. V zadnjem letu smo začeli še 
s trženjem brezžičnega omrež-
ja, tudi izven meja krške obči-
ne. Trenutno tako postavljamo 
oddajnik na Šentvidu. Poveza-
va, ki jo ponujamo, je vrhunska.

Kakšno je stanje kabelskega 
sistema v občini Krško?
Kabelski sistem v Krškem nima 
skoraj nič več skupnega s sis-
temom, zgrajenim pred 25 leti. 
Hrbtenica sistema je danes op-
tična, ker so v vseh večjih na-
seljih zgrajeni optični otoki, 

ki so med sabo povezani z op-
tičnimi vlakni. Prvotni koaksi-
alni sistem služi samo še za 
končno povezavo, t. i. last mile, 
do končnih uporabnikov. Se-
danji sistem je konkurenčen 
in v dobri kondiciji ter omogo-
ča sodobno digitalno program-
sko shemo s HD programi, hit-
rost interneta trenutno do 120 
Mb/s in telefonijo.

Kako ocenjujete pokritost 
Posavja s sodobnimi ko-
munikacijskimi omrežji oz. 
kako smo povezani s sve-
tom? Kakšne so potrebe in 
možnosti v prihodnosti?
Podoben kabelski in optični 
sistem kot v Krškem imajo v 
Sevnici, v Brežicah pa zaosta-
jajo, saj je bil zgrajen kabelski 
sistem v samem mestu, ne pa 
tudi v okoliških krajih. Rav-
no zato smo se odločili, da 
gremo v ponudbo brezžične-
ga omrežja tudi v brežiški ob-
čini. Slednja ima, kar se tiče 
možnosti za dobre priključit-
ve, ogromen potencial, saj je 
kar nekaj večjih naselij, kot 
na primer Dobova, Kapele, Bi-
zeljsko, Artiče. Obstaja tudi nov 
projekt RuNe, za gradnjo širo-
kopasovnih omrežij na pode-
želju, ki bi lahko zaživel tudi v 
teh koncih in tako rešil marsi-
kateri problem s hitro poveza-
vo. Kostanjevica in Bistrica ob 
Sotli sploh nista pokriti – zato 
pri Ansatu iščemo določene re-
šitve – Radeče pa so podobno 
pokrite kot Krško in Sevnica. 
Naš sistem je s svetom pove-
zan z 10gigabitno povezavo, 
kar trenutno zadovoljuje vsem 
kriterijem. Sicer pa je izmed 
posavskih občin, kar se tiče op-
tičnega omrežja, najbolj pokri-
ta krška. Optika je bila zgrajena 
z evropskimi sredstvi po rural-
nem območju oz. območju t. i. 
belih lis, tam, kjer ni bilo mož-
nosti za noben priključek. Ur-
bana središča tako niso prišla 
v ta razpis.

Ali je televizijska slika na ka-
belskem omrežju boljša kot 
na IP-televiziji?
Trenutno ni boljšega medi-
ja za kakovost slike, kot je ka-
belski sistem. IPTV tehnologi-
ja je omejena na 2,5 do 5 Mb/s 
hitrosti prenosa. Če pogleda-
mo sliko od blizu, je zelo koc-
kasta, to se še posebej vidi pri 
športnih dogodkih. Naš lasten 
program se pretaka s tudi do 
20 Mb/s prenosa, dodatno ne 
kompresiramo signala, zato je 
slika veliko kakovostnejša od 
IPTV.

Kakšna je razlika med ka-
belskim in optičnim omrež-
jem?
Lahko rečem, da je ponudba 
kabelskega omrežja enakovre-

dna optičnemu omrežju, v do-
ločenih trenutkih je celo sta-
bilnejša. Pri tem gre seveda 
za različni tehnologiji. Prepu-
stnost je veliko večja, zato na 
optiki niso problem simetrični 
paketi, to pomeni ista hitrost za 
prenos na internet ali z njega. 
Na kabelski televiziji smo ome-
jeni s frekvencami in njihovimi 
pasovnimi širinami. Razlika je 

tudi v sami specifičnosti – za 
kabelsko je značilen samo en 
ponudnik, optično pa ponuja 
večja konkurenca ponudnikov. 

Zakaj se ukinjajo analogni 
TV-programi? Kaj pomeni ta 
nadgradnja za sistem in za 
uporabnike?
Pri analognih programih je te-
levizijska slika slabše kakovo-
sti, ker je sam sistem bolj ob-
čutljiv na motnje. Poleg tega 
ne prenaša programov v viso-
ki ločljivosti (HD). Čedalje več-
je potrebe so po hitrem inter-
netu, boljših programih, zato je 
prišel čas, da se analogne pro-
grame ukine. Nadgradnja po-
meni, da bodo vsi uporabniki 
lahko gledali digitalno TV, ker 
bo vsak brezplačno dobil spre-
jemnik ali modul, odvisno, kaj 
potrebuje. 

Če se kar navežem na vaš 
zadnji stavek. Nekateri upo-
rabniki še niso prejeli spre-
jemnikov, modulov, kartic. 
Kdaj jih bodo?
Okoli novega leta smo vsem 
uporabnikom poslali naro-
čilnico, v kateri so morali od-

govoriti, kateri paket potre-
bujejo glede na opremo, ki jo 
imajo doma. Do sedaj spreje-
mnikov še nismo razdeljeva-
li, ker nam polovica uporab-
nikov sploh še ni odgovorila. 
Kdor tega še ni naredil, naj čim 
prej pokliče ali nam piše, da 
bomo zanj rezervirali ustre-
zen komplet. Čas za zamenja-
vo analognih programov smo 

zavlekli do skrajnosti, da bi lah-
ko čim bolj optimizirano naro-
čili in nato naročnikom zame-
njali sprejemnike. Z naslednjim 
tednom začnemo z razdeljeva-
njem. Analognih programov ne 
bomo izklopili, dokler ne bodo 
vsi naročniki prejeli celotne-
ga kompleta, s karticami vred. 
Rad bi poudaril, da vsak naroč-
nik dobi brezplačen komplet – 
kodirno kartico in sprejemnik 
ali modul.

Lahko poveste kaj več o novi 
ceni kabelske TV in o pred-
vajanju POP programov v 
HD?
Veliko naročnikov je klicalo, 
zakaj za razliko od konkuren-
ce ne predvajamo POP pro-
gramov v visoki ločljivosti. 
Držali smo se dogovora Zve-
ze kabelskih operaterjev Slo-
venije, da počakamo do kon-
ca pogajanj s POP TV, ki nam 
je do sedaj zaračunal predva-
janje programov v paketu (POP 
Kino, Brio, Oto), po novem pa 
nam zelo visoko zaračunava-
jo tudi predvajanje POP TV in 
Kanal A. Za nas, majhne kabel-
ske operaterje je to hud udarec. 

Cena kabelske TV v Krškem je 
med najcenejšimi v Sloveniji, in 
sicer 15 evrov, ostale se giblje-
jo med 17 in 19 evrov. S podra-
žitvijo POP TV smo primorani 
malenkost podražiti tudi našo 
ceno, kar se bo videlo avgusta. 
Vendar naj poudarim, da se 
bodo kljub podražitvi cene ka-
belske televizije Ansat Trio pa-
keti pocenili, zato pozivam na-
ročnike, da sklenejo pogodbe 
za nove pakete, ki bodo omo-
gočili večje hitrosti po nižjih 
cenah, ne glede na spremem-
bo cene televizije.
Naj še povem, da moramo ka-
belski operaterji poleg davkov 
plačevati tudi avtorske pravi-
ce za glasbo, video, po novem 
tudi scenarij itd. Postavlja se 
vprašanje, kje je sploh prostor 
za naš razvoj. Poleg tega se tru-
dimo, da ostajamo konkurenč-
ni velikim ponudnikom s tem, 
da v primerjavi z njimi nismo 
dražji, nimamo skritega teks-
ta niti vezave za naše uporab-
nike, ne nazadnje pa nas v pri-
meru težav ni treba čakati, saj 
lahko kadar koli pridemo k na-
ročnikom in v 24 urah razreši-
mo problem.

Kako brezžično omrežje v 
Krškem uporabljati kot al-
ternativni vir interneta?
Ansat je v sodelovanju z Obči-
no Krško in nekaterimi lokali 
zgradil brezplačno brezžično 
omrežje (free wifi) na glav-
nih turističnih točkah, kjer je 
to tudi označeno. To so Hoče-
varjev trg oz. okolica Fakulte-
te za energetiko, okolica Obči-
ne Krško, muzej, park v starem 
mestnem jedru, prostor, ki ga 
uporablja krški Big band, tr-
žnica ter določeni lokali in go-
stilne. Na omenjenih mestih 
dve uri na dan velja brezplač-
na uporaba interneta. Obenem 
vabimo tudi ostale lokale, ki so 
zainteresirani, da nas kontakti-
rajo, in bomo tudi pri njih pos-
tavili t. i. hot spot točke. Drugo 
pa je brezžično omrežje, ki ga 
ponujamo kot možnost priklju-
čitve do končnega uporabnika, 
predvsem za tiste, ki nimajo 
možnosti priključitve na opti-
ko, kabel oz. niso zadovoljni s 
hitrostjo interneta. Resnično 
ponujamo hiter širokopasov-
ni internet preko brezžičnega 
omrežja po zelo konkurenč-

nih in dostopnih cenah, ki jih 
lahko preverijo na naši spletni 
strani, ki je v zaključni fazi pre-
navljanja, ali na naši Facebook 
strani, kjer redno obveščamo o 
izpadih in novostih. Ob tej pri-
ložnosti apeliram na zaintere-
sirane stranke, ki še nimajo ši-
rokopasovnega interneta, da se 
obrnejo na nas, saj lahko ponu-
dimo hitro povezavo s svetom.

Kakšna je vloga Ansat TV, 
kako ste zadovoljni s progra-
mom, kakšne odzive imate in 
kakšni so vaši načrti?
Naša vloga je obveščati ljudi o 
lokalnih dogodkih, nimamo ne-
kih komercialnih ambicij. Ljud-
je so dobro sprejeli naš pro-
gram, nad njihovimi odzivi v 
sklopu naše ankete smo bili po-
zitivno presenečeni. Program 
se je prijel, ljudje radi pogle-
dajo novice iz Posavja. Ansat 
vsa svoja sredstva, ki jih ima 
na voljo, vlaga v razvoj televi-
zije. Cilj nam je čim bolj pokri-
ti Posavje. Dobro smo sprejeti 
v vseh posavskih občinah. Tre-
ba je iskreno povedati, da naj-
bolj pokrivamo Krško, Brežice 
in Sevnico, z ostalimi se dogo-
varjamo, kako s signalom čim 
bolj pokriti zadeve. Nismo kr-
ška televizija, čeprav imamo 
sedež v Krškem, ampak smo 
posavska televizija. Tretjina 
vseh uporabnikov je Ansat TV 
uvrstila na šesto mesto po pri-
ljubljenosti med vsemi progra-
mi, kar je za nas lepo prizna-
nje. Moja osebna ocena je, da 
ima Posavje dva močna medi-
ja – časopis Posavski obzornik 
in televizijo Ansat TV, oba vsa-
kemu prebivalcu dajeta kvali-
tetne informacije o dogajanju.

Kaj bi še želeli sporočiti ob-
čanom, vašim naročnikom?
Njihova skrb o optičnem 
omrežju je popolnoma nepo-
trebna, saj lahko preko kabel-
skega omrežja ponudimo zelo 
primerljivo storitev. Kabelsko 
omrežje je namreč zavezano 
temu, da se razvija, sledi tren-
dom in je v koraku s časom. Z 
zainteresiranimi uporabniki 
se lahko dogovorimo tudi za 
simetrični paket in zadovolji-
mo njihove potrebe glede po-
večanega 'uploada'.

 Rok Retelj

Tomi Horvat, direktor podjetja Ansat d.o.o.:

Trenutno ni boljšega medija za kakovost slike, 
kot je kabelski sistem
KRŠKO – Vse od leta 2010, odkar je podjetje Ansat d.o.o. s sedežem v Krškem kupila družba Kostak d.d., se je na telekomunikacijskem področju marsikaj spreme-
nilo – v pozitivno smer. O stanju kabelskega sistema, novi ceni Ansat TV, vlogi podjetja v širšem posavskem prostoru in še marsičem drugem smo se pogovarjali z 
direktorjem Tomijem Horvatom.

41-letni Tomi Horvat, doma iz Krškega, je direktor Ansat TV od 
leta 2011. Po osnovni izobrazbi je elektrotehnik, nato je postal še 
inženir multimedije. Preden je prišel k Ansatu, je imel z lastnim 
podjetjem več kot deset let izkušenj na področju video in filmske 
produkcije. Pri Ansatu so pred petimi leti iskali nekoga, ki bi lah-
ko organiziral in postavil TV program, ter izbrali ravno našega 
sogovornika. Že prej je poznal tudi področje kabelske televizije, 
tako da je lahko pri Ansatu združil vsa svoja znanja.

LJUBLJANA, KRŠKO  Gospodarska zbornica Slovenije je spomla-
di objavila 50 največjih komunalnih podjetij v Sloveniji, med ka-
terimi prvo mesto zaseda krška družba Kostak, ki je imela v letu 
2014 52 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, konec leta 
2014 pa je zaposlovala 418 zaposlenih. Na lestvici 50 največjih 
sta uvrščeni tudi JP Komunala Brežice na 41. in Komunala Sevni-
ca na 49. mesto. Komunala Brežice je v letu 2014 ustvarila dob-
rih 4,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, Komunala 
Sevnica pa dobre 4 milijone evrov.  B. M. 

Kostak največji med »komunalci«
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TELČE - Tako kot vsa leta 
doslej je drugo nedeljo v 
juliju na lično urejenem 
prostoru z manjšo razsta-
vo starega kmečkega orod-
ja in predmetov potekala že 
13. Telška žetev - kulturna, 
etnološka in družabna pri-
reditev, na kateri so obele-
žili še 15-letnico delovanja 
Kulturno-športnega društva 
Telče.

V uvodu glasbenega dela pro-
grama so se predstavili mla-
di harmonikarji Tine Lenart 
iz Tomažje vasi pri Škocjanu, 
skupina ljudskih pevk in pev-
cev Vaški zvon iz Prečne pri 
Novem mestu, skupina Stezice, 
ki jo sestavljata sestri in prija-
teljica (ena živi v Makolah, ena 
Rušah, tretja na Vurberku), 
pevci in pevke DI Črešnjevec 
iz okolice Slovenske Bistrice, 
ljudske pevke Taščice iz Vojni-
ka pri Celju, skupina Stari pri-
jatelji iz Dobrave pri Škocjanu 
in Ljudske pevke s Telč, ki so 
bile tudi gostiteljice srečanja.

Za smeh in dobro voljo sta 
tudi tokrat poskrbeli domači 
humoristki v vlogi Martina in 
Micke. Njun dialog je bil poln 
domislic o življenju na vasi ne-
koč in o spremembah današ-
njega časa, ki jih starejši kar 
težko sprejemajo. »Sva parki-
rala najin star motor pred ob-
čino, pa so rekli, da ne smeva, 
ker je modra cona. Ko sva ga 
parkirala na zelenico, pa spet 
ni bilo v redu, a tukaj na Tel-
čah pa lahko parkirajo avte na 
travniku?« se je čudila Micka, 
Martin pa je dodal, da tudi po-
licaji ne razumejo, da je pot-

SENOVO – Na posestvu Ko-
žarjevih na Ravnem logu 
pod Bohorjem, na 700 me-
trih nadmorske višine, so le-
tos pripravili jubilejno, že de-
seto ročno košnjo. Tokrat se 
je zbralo skoraj 30 koscev in 
šest grabljic, gre pa predvsem 
za sorodnike, prijatelje in so-
sede Ivana Kožarja, večinoma 
z Bohorja in Senovega, zadnja 

leta pa se jim pridružijo tudi 
kosci z Rake. Na košnjah na 
Ravnem logu, kjer so prvič na 
star način organizirano kosili v 
letu 2006, ne gre za tekmova-
nje, temveč predvsem za dru-
ženje in obujanje starih običa-
jev. Košnja se vsako leto začne 
ob 4. uri zjutraj, ko se ob pre-
bujajočem jutru zberejo znani 
obrazi, ki se košnje udeležuje-

jo skoraj vsako leto. Ob krep-
čilu pred začetkom košnje se 
zasliši pesem članic gledališke 
skupine DKD Svoboda Senovo, 
ki zadnja leta redno popestrijo 
obujanje starih običajev. Ko se 
zdani, okoli pete ure, že po obi-
čaju prva za koso poprime Iva-
nova hči Janja, potem pa se ji 
pridružijo še ostali kosci. 
 B. Colarič 

VELIKI TRN – 18. junija je ve-
sela in dobra družba na Veli-
kem Trnu poskrbela za precej 
pestro popoldne tako doma-
činov kot vseh ostalih, ki so z 
radovednostjo prišli preverit, 
kako lahko kmečke igre, ki jih 
je organiziralo Športno dru-
štvo Veliki Trn, spremenijo 
delovni vsakdan. Kar 11 ekip 
se je zbralo na igrišču, od tega 
večina iz vasi v KS Veliki Trn – 
Ravni, Nova Gora, Ženje, Veliki 
Trn, Lepa vas, Lomno, Ardro, 
Vrhulje – ter gostujoče ekipe 
iz Straže pri Raki, Gore in Pri-

moža. Slednja je na koncu sla-
vila najboljši rezultat, drugo in 
tretje mesto pa sta zasedli eki-
pi iz vasi Lomno in Ravni. Da ni 
važno zmagati, ampak sodelo-
vati, so dokazale tudi preosta-
le ekipe, ki so pokazale obilo 
dobre volje in požrtvovalnosti, 
saj nobena naloga, od zajčjega 
teka, »ruženja« koruze, kmeč-
kega smučanja in paše ovčic do 
vleke vrvi, ni izbrisala nasme-
ha z obraza. Kmečke igre, ki jih 
je povezovala Monika Gabrič, 
so sedaj že tradicionalni del ju-
nijskega dogajanja na Velikem 

Trnu, česar se je veselil tudi 
predsednik sveta KS Veliki Trn 
Franc Lekše. Čestital je vsem 
nastopajočim in izpostavil po-
membnost športnega duha, ki 
je od nekdaj igral veliko vlogo 
v teh krajih. Predsednik Špor-
tnega društva Veliki Trn Anton 
Starc se je veselil velikega od-
ziva sodelujočih, pohvalil dob-
ro delo vseh, ki so požrtvoval-
no pomagali pri organizaciji, in 
že povabil k novim, zabavnim 
dogodivščinam prihodnje leto. 

 M. Gabrič

RAKA  11. junija so na Raki or-
ganizirali že tradicionalno roč-
no košnjo župnijske parcele na 
t. i. Cavsarju. Letos so čas koš-
nje prestavili v bolj zgodnje 
ure, ob petih zjutraj, saj so tudi 
v starih časih pričeli z košnjo, 
ko se je začelo daniti, in seve-
da predvsem zato, da se lažje 

Kmečke igre na Velikem Trnu

Udeleženci kmečkih iger

Jubilej košnje na Ravnem logu

Sodelujoči na jubilejni deseti košnji

Ročna košnja Cavsarja na Raki

13. Telška žetev 

Vsi nastopajoči so se na Telški žetvi predstavili še s skupnim 
nastopom.

kosi zaradi jutranje rose. Koš-
nje so se udeležili kosci z Bo-
horja, Leskovca pri Krškem in 
Rake, pa tudi David Avgustin-
čič, slovenski prvak v košnji, 
za katerega je bil to le trening 
pred svetovnim tekmovanjem. 
Zopet je bilo pri košnji prikaza-
nega nekaj novega. Lani je bila 

'leva kosa', letos pa kosa dolži-
ne 125 cm in kosišče, ki jih iz-
deluje sam. Njegova kosa, dol-
ga kar 125 cm, se razlikuje od 
drugih predvsem v trdoti, saj 
je s klepcem ne moreš sklepa-
ti, prav tako pa tudi kosišče, ki 
je zelo kratko in prilagojeno 
njegovemu telesu, saj na tek-
movanjih kosi v pol čepečem 
položaju, da pridobi na hitro-
sti. Tudi letos je košnjo pričel 
najstareši kosec, to je bil Sreč-
ko Šterk, košnje pa so se ude-
ležili tudi mladi kosci, ki so na 
koncu dobili tudi priznanje za 
udeležbo. Da ne bi onemogli, so 
jim med košnjo pripeljali »fru-
štek«, košnjo pa sta popestri-
la mlada harmonikarja z Rake. 
Gost prireditve je bil župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko 
z ženo, ki sta se pridružila tako 
košnji kot bogatemu kulturne-
mu programu. Po kosilu in po 
podelitvi priznanj se je druže-
nje nadaljevalo ob petju pevk 
pevske skupine Slovenka, s 
predstavitvijo zdravilnih zeli-
šč, recitalom in 'polžjo dirko'. 
 A. Hruševar

LISCA  9. julija je na nepoko-
šenem delu Lisce potekal pri-
kaz ročne košnje trave, ki ji je 
po končanem delu sledilo gra-
bljenje ter nato malica za vse 
kosce in grabljice. »Poudari-
ti velja, da ne gre za tekmova-
nje v košnji, pač pa za pristen 
prikaz košnje, kot je v naših 
krajih potekala nekoč. Ročni 
košnji trave vedno sledi roč-
no grabljenje trave in ročno 
nalaganje sena na voz s konj-
sko vprego. Pristnost dogodka 
se izkaže tudi ob tradicionalni 
malici in zlasti z vzdušjem, saj 

kosci in grabljice ob delu zapo-
jejo staro ljudsko pesem, ogla-
si pa se tudi harmonika. Ob 
vsem tem otroci iščejo v senu 
skrite sladkarije ter se na kar-
tonu sankajo po pokošenem 
travnatem pobočju,« so pojas-
nili namen dogodka, ki je del 
projekta Iz skrinje naših dedov 
in babic, člani KŠTD Blaž Jurko 
z Razborja pod Lisco. Na letoš-
nji košnji na Lisci je sodelovalo 
okoli 40 koscev (najmlajši med 
njimi je štel 12 let), pet klepa-
čev in več kot 20 grabljic. Po 
zaključenem delu na travni-

ku je sledilo druženje ob zvo-
kih narodnozabavnega ansam-
bla pri Tončkovem domu, kjer 

je bila postavljena tudi tržnica 
s ponudbo različnih unikatnih 
izdelkov.  S. R.

Peta košnja na Lisci

Košnja na Lisci je potekala že peto leto zapored v popoldan-
skem času, saj so v krajih pod Lisco mnogi kosili po priho-
du »s šihta«. 

rebno pri delu v vinogradu 
zvrniti kakšen kozarček. »Cel 
dan sva delala z Micko v vinog-
radu in seveda sva pila, koli-
kor sva lahko,« je dejal s hudo-
mušnim nasmeškom na licih.   

Prireditev sta povezovali Ro-
mana Mislaj in Mojca Sime-

onov, zbrane pa so nagovo-
rili predsednica KŠD Telče in 
vodja skupine Ljudske pevke s 
Telč Zvonka Mrgole, predse-
dnik KS Tržišče Janez Virant 
in sevniški podžupan Janez 
Kukec, ki je društvu ob jubile-
ju podaril monografijo z naslo-
vom Občina Sevnica.  S. R.

Udeleženci tradicionalne raške košnje
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Eno izmed ekip so predstavlja-
le Mažoretke Dobova. Micha-
ela Volčenjšek je v kategoriji 
solo kadet osvojila 6.,  Auro-
ra Šintić 9., Neli Klemenčič 
in Kaja Radanovič v katego-
riji par kadet 4.  ter Anja Ra-
čič in Manca Račič 5. mesto. 
V katerogoriji par junior sta 
Lara Jurkas in Pia Zala Ži-
bert osvojili 11. mesto, kadet-
ska skupina pa se je z osvoje-
nim 4. mestom kvalificirala na 
evropsko tekmovanje, ki bo 
potekalo septembra v Vinkov-
cih na Hrvaškem. »To bo naše 
1. evropsko tekmovanje, zato 
že zdaj pridno treniramo in iz-
popolnjujemo točke, prav tako 
pa se pripravljamo na osta-

Posavske mažorete na državnem tekmovanju

le nastope, ki jih je v tem času 
kar veliko,« dodajajo dobovske 
mažorete.

Priznanja v disciplini Prvi ko-
rak, v kateri so se predstavile 
najmlajše članice Mažoretnega 
kluba Baton Krško, so prizna-
nje osvojile Alina Julija Jagič, 
Dolores Paunović in Julija Pi-
šek, bron sta osvojili Lana Lju-
bi in Ajda Živič, srebro Tinka-
ra Hočevar, Neža Mavsar in 
Ema Jelena Puljanović, zla-
to priznanje je pripadlo Titi 
Žnideršič. V skupini kadet 
se je Sara Prašnikar uvrsti-
la na 7. mesto, Teja Lekše se 
je z osvojenim 3. mestom uvr-
stila na evropsko prvenstvo, ki 

bo potekalo septembra v Vin-
kovcih na Hrvaškem. V skupini 
junior je Anja Vizler dosegla 
15., Klavdija Božič 10. in Ale-
ksandra Martinjak 8. mes-
to. V tekmovalni skupini s pa-
lico in pom pomi, so mažorete 
s palico v skupini junior zase-
dle 4. mesto.

Pri radeških mažoretah je v 
kategoriji kadet Lucija Ska-
le zasedla 4., v kategoriji ju-
nior Rebeka Jahn 3., v kate-
goriji senior Zala Racman 4. 
in Sara Potisek 2. mesto. Eva 
Nograšek je v izjemno močni 
konkurenci osvojila 1. mesto 
in naslov državne prvakinje. V 
katergoriji kadet je bil radeški 

par Tovornik/Keber 7., par 
Zupan/Zorec 6. V juniorski 
konkurenci se je par Hudok-
lin/Ramoveš zavihtel na 8., 
par Jonozovič/Nograšek na 
4. mesto. Pri seniorjih je par 
Klanšek /Trošt osvojil 4., par 
Bolte/Podlesnik pa 2. mesto. 
Uspešne so bile tudi skupine. 
Najmlajše radeške cici mažo-
rete so v disciplini Cici korak, v 
kateri tekmujejo dekleta do 8. 
leta starosi, osvojile zlato me-
daljo. Kadetinje in senjorke so 
z vrhunsko figurativo osvojile 
naslov državnih prvakinj. 

Uspešna je bila tudi sevniš-
ka sekcija mažoret. V discipli-
ni Prvi korak so štiri najmlaj-
še mažorete, Zoja Cestnik, Lia 
Lapornik Koleto in Sara Sa-
vinc prejele priznanje, Juli-
ja Hahn si je priplesala svojo 
prvo bronasto medaljo. V ka-
tegoriji solo kadet je Ida Pin-
tar osvojila 5., Nika Jazbec 2. 
in Teja Krajnc 1. mesto. V di-
sciplini solo junior je Anja Po-
pelar osvojila 7., Tjaša Brvar 
pa 5. mesto. V skupini solo se-
nior je bila Eva Železnik peta, 
Eva Senica tretja. Z nastopom 
v paru kadet sta Ana Prose-
nik in Laura Strajnar dosegli 
2. mesto, v paru junior pa Zala 
Elizabeta Ramovš in Hana 
Vukalič 7., Ajda Mesojedec 
in Tajda Župevc pa 6. mes-
to. V kategoriji par senior sta 
Tjaša Habinc in Tjaša Jezer-

nik osvojili 5., Tadeja Mrgo-
le in Monika Seničar 3. mes-
to. Mažoretna skupina kadet 
je v kategoriji pom pom do-
segla 5., skupina kadet in sku-
pina junior pa sta s palico do-
segli 3. mesto. »Skupina senior 
pom pom je osvojila zadostno 
število točk za udeležbo na 
evropskem prvenstvu, kamor 
imajo možnost kar tri tekmo-
valne skupine,« so še sporoči-
li iz Sevnice.

Na državnem mažoretnem pr-
venstvu v Novem mestu se je 
prvič predstavilo tudi Društvo 
mažorete Šentjanž, ki deluje 

DOBOVA, KRŠKO, RADEČE, SEVNICA, ŠENTJANŽ - 7. in 8. maja se je v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu na 2. odprtem državnem tekmovanju Mažoretne zveze 
Slovenije predstavilo 20 društev iz vse Slovenije oz. je na njem sodelovalo več kot 700 tekmovalk. Mažorete različnih starostnih kategorij so navdušile z nastopi 
ob glasbeni spremljavi, najboljše pa so posegle tudi po prvih mestih. 

dobro leto in pol. V kategori-
ji Prvi korak so se predstavila 
tri dekleta. Petra Knez je pre-
jela priznanje, bronasto me-
daljo sta osvojili Anja Jereb in 
Maja Krajnc. Skupina mažo-
ret v kategoriji pom pom ka-
det (Julija Lamovšek, Hana 
Gorenc, Maruša Komljanec, 
Katarina Zupan, Lea Florjan-
čič, Zala Krmelj, Maja Krajnc, 
Petra Knez, Manca Matjašec 
in Anja Jereb) je dosegla 3. 
mesto ter si pridobila vstopni-
co na evropsko tekmovanje, ki 
bo septembra. 
 S. R./
 vir: mažoretna društva

V Novem mestu se je v maju odvijalo državno mažoretno tekmovanje, kjer so nastopile tudi mažorete iz Posavja. 

Društvo mažorete Šentjanž

Mažorete Društva Trg Sevnica

Mažoretni klub Baton KrškoKUD Mažorete RAP Radeče 

SENOVO - Zveza prijateljev mladine Krško je 16. junija na Se-
novem organizirala zaključno prireditev za predšolske ot-
roke, ki so sodelovali v projektu Zeleni nahrbtnik z Zmajč-
kom Jurčkom v šolskem letu 2015/2016. 

Letos so uspešno zaključili že enajsto leto izvedbe projekta, v ka-
terem vsako leto sodeluje več kot 800 otrok in mentoric iz dese-
tih vrtcev občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica. 
Otroci so si skupaj z vzgojiteljicami v senovški kulturni dvorani 
ogledali predstavo z naslovom Zmajeve dogodivščine v izvedbi 
lutkovne sekcije DKD Svoboda s Senovega. 

Po ogledu predstave, nad katero so bili tako otroci kot vzgojite-
ljice navdušeni, se je koordinatorka projekta pri ZPM Krško Da-
rinka Kerin Kiler zahvalila Krajevni skupnosti mesta Krško, ki 
je omogočila ogled predstave, ter vsem mentoricam in otrokom 
za sodelovanje v projektu. Prisotne je povabila k sodelovanju 
tudi v prihodnjem šolskem letu. Otroci so si ogledali tudi lutke, 
ki so nastopale v predstavi, jih od blizu spoznali in se z njimi fo-
tografirali. Predstavo si je skupaj ogledalo 200 predšolskih ot-
rok, ki letos še obiskujejo vrtec, jeseni pa bodo prvič prestopili 
šolski prag. ZPM Krško je za vse udeležence organizirala avto-
busni prevoz na Senovo. 
 Vir: ZPM Krško

Zaključek projekta Zeleni 
nahrbtnik z Zmajčkom Jurčkom

Otroci so se spoznali z lutkami iz predstave.
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SKOPICE  Prostovoljno gasil-
sko društvo Skopice je v prvem 
počitniškem tednu prvič orga-
niziralo tabor za gasilsko mla-
dino oz. teden mladega gasil-
ca. Tako se je 20 otrok med 6. 
in 14. letom starosti ob bud-
nem spremstvu osmih anima-
torjev vsak dan srečevalo v in 
pred skopiškim gasilskim do-
mom. Kot nam je zaupal vodja 
tabora in predsednik PGD Sko-
pice Benjamin Kodrič, so se 
v društvu glede na veliko šte-
vilo otrok na Skopicah odlo-
čili za organizacijo gasilskega 
tabora, neke vrste oratorija na 
temo gasilstva z namenom, da 

otrokom predstavijo gasilsko 
tehniko in opremo, delovanje 
društva, klic v sili itd. Skopiško 
društvo sicer več poudarka 
daje na operativo kot udelež-
bo na tekmovanjih. Otroci so 
čez teden spoznavali delova-
nje društva na operativni rav-
ni, opremo, orodja, se orienti-
rali v zadimljenem prostoru, 
odšli na ogled prostorov PGE 
Krško, ReCO Brežice in PGD 
Brežice, vsakodnevno so za-
nje pripravili vodne in spro-
stitvene igre, odšli so se ko-
pat v Terme Čatež. En dan so 
medse povabili svetovalca za 
zaščito in reševanje na Obči-

ni Brežice Romana Zakška in 
predsednika Jamarskega klu-
ba Brežice Aleša Orešarja, ki 
sta predstavila opremo ter de-
lovanje vseh organizacij v sis-
temu zaščite in reševanja. Ude-
ležence je prišel pozdravit tudi 
župan Ivan Molan in jih raz-
veselil s sladoledom. Kot je še 
povedal Kodrič, so bili nad od-
zivom otrok več kot navduše-
ni, saj 20 otrok za tako vas po-
meni ogromno. Želja je tudi, da 
bi se tabor razširil na nivo VI. 
sektorja, ki ga poleg osrednje-
ga PGD Skopice sestavljajo še 
PGD Krška vas, PGD Cerklje ob 
Krki in PGD Pirošica.  R. R.

PODBOČJE  Mladi iz Brežic, Blance, Rake, Podbočja, Novega mes-
ta in Cerkelj na Gorenjskem so se od 3. do 7. julija na že tradicio-
nalnem, osmem košarkarskem taboru v OŠ Podbočje spoznavali 
s košarko. Poleg treningov, ki so potekali dvakrat na dan, so stre-
ljali z loki, spoznali igro tball, se pomerili v namiznem tenisu in 
badmintonu ter nočni orientaciji. Veslali so od Kostanjevice do 
Gazic, kjer so se tudi kopali v Krki. Učili so se postavljati šotore 
in v njih tudi prespali, v večernem kinu so si ogledali košarkar-
ski film Coach Carter in spremljali evropsko prvenstvo v nogo-
metu. Potekalo je tudi tekmovanje v prostih metih, kjer sta bila 
najuspešnejša Luka Mijačinovič in Erik Opalk. V metu trojk sta 
zmagala Luka Mijačinovič in Luka Seljak. V igri 1 : 1 sta bila naj-
uspešnejša Matic Antolovič in Maj Starič. V namiznem tenisu 
si je največ zmag priigral Žiga Bratanič. Za MVP tabora smo le-
tos izbrali Matica Antoloviča iz Brežic. Petdnevno košarkarsko 
druženje smo končali z all star tekmo, na kateri so udeleženci ta-
bora staršem pokazali svoje znanje, s podelitvijo nagrad in sku-
pinskim fotografiranjem. Košarkarsko znanje sta delila trenerja 
Tomaž Žabčič in Frenk Rozman. 
 Marjeta Š. Rozman

BREŽICE  Zavod za šport Brežice je od 27. junija do 1. julija orga-
niziral Teden športnega počitka 2016. Tako so poimenovali zelo 
športno aktiven teden za otroke od 6. do 11. leta, ki so ga organi-
zirali drugo leto zapovrstjo. Zavod je v sodelovanju z 11 športni-
mi klubi, ki so imeli priložnost predstaviti svojo športno discipli-
no, pripravil tedenski urnik aktivnosti. V tem tednu je Komunala 
Brežice d.o.o. v športno dvorano Brežice postavila maketo vodo-
vodnega stolpa, iz katerega so udeleženci športnega tedna pili 
vodo, podjetji Darsad d.o.o. in trgovina Spar pa sta podarili sad-
je. Otroci so se v enem dnevu ukvarjali z dvema športnima di-
sciplinama. Tako so vadili jujitsu z DBV Katana Globoko, ime-
li atletski trening z Atletskim klubom Brežice, se na golf igrišču 
gradu Mokrice učili osnov golfa, spoznavali karate s Karate klu-
bom Brežice, na nogometnem stadionu skupaj s trenerji in člani 
NK Brežice 1919 osvajali tehnike nogometa, opravili trening te-
nisa s trenerjem Tenis kluba Brežice, preživeli nekaj časa tudi s 
trenerji Rokometnega kluba Brežice in Telovadnega društva So-
kol Brežice, jo mahnili do zunanjega fitnesa pri MC Brežice, se s 
trenerji in pomočniki Strelskega kluba Brežice preizkusili v stre-
ljanju, s pomočjo Kegljaškega kluba Brežice pa tudi v kegljanju 
ter se na koncu preizkusili še v športnem plezanju s Posavskim 
alpinističnim klubom. Na zaključku tedna v športni dvorani je 
vse prisotne pozdravila tudi ravnateljica OŠ Brežice mag. Mari-
ja Lubšina Novak, za kratek kulturnošportni program so pos-
krbele mažoretke iz Dobove pod vodstvom Loriane Bogovič. Za 
še eno presenečenje je poskrbela Komunala Brežice d.o.o., ki je 
vsem udeležencem športnega kampa podarila bidone.
 R. R./vir: Zavod za šport Brežice

Mladi gasilci prvič na Skopicah

Udeleženci prvega tedna mladega gasilca z animatorji

8. košarkarski tabor v Podbočju

Udeleženci letošnjega tabora

Teden športnega počitka

Z zaključka Tedna športnega počitka

BREŽICE  V Posavskem muze-
ju Brežice so v prvem počitni-
škem tednu, od 28. junija do 2. 
julija, pripravili Poletno grajsko 
dogodivščino, ki se jo je letos 
udeležilo okoli 50 otrok, želj-
nih zabave, novih znanj in do-
živetij. Prvi dan so se skozi re-
ševanje izzivov in nalog podali 
na lov za skritim zakladom, se 
seznanili z lončarstvom skozi 
zgodovino ter se na delavnici, 
povezani s Kopitarno Sevnica, 
poskusili kot modni oblikoval-
ci. Drugi dan so se spoznavali 
z delom zaposlenih v muzeju, 
sledila je delavnica s stročni-
cami, izdelovali so zastavice z 
odtisom lipovega lista ter zas-
tavo, na katero je vsak otrok 

naredil odtis svoje dlani, izde-
lali so tudi obesek z motivom 
iz Viteške dvorane, pred odho-
dom domov pa zakurili še rim-
sko peč, v katero so skrbno zlo-
žili lončene izdelke. Tretji dan 
so se dobili šele zvečer ter ob 
odprtju Posavske muzejske vi-
trine Dediščina lončarjev Po-
savja in ustvarjalnost Dani 
Žbontar zapeli pesem Poletne 
grajske dogodivščine, potem 
pa skupaj z obiskovalci odpr-
li rimsko peč. Po večerji in fil-
mu so se pred spanjem v gradu 
odpravili še na nočni pohod po 
muzeju. Četrti dan so izdelova-
li piščali in obeske, nato so se 
odpravili na sprehod po mes-
tu, najprej do bližnjega mostu, 

nato pa pred občinsko stavbo, 
kjer so župana Ivana Molana 
razveselili s pesmijo, za nagra-
do pa jih je župan povabil na 
sladoled. Po vrnitvi v muzej so 
s keramičarko Dani Žbontar 
ustvarjali z glino, Mojca Leban 
pa jih je s plesno delavnico po-
peljala v čas baročne glasbe in 
umetnosti. Zadnji dan so otro-
ci spoznali delo akademika dr. 
Jožeta Toporišiča, bili ustvar-
jalni pri tvorjenju novih besed, 
se poskusili v tipkanju na pi-
salni stroj in poslušali zgodbi-
ce, dogodivščino pa zaključili z 
nastopom v Viteški dvorani in 
predstavitvijo izvedenih dejav-
nosti staršem. 
 P. P. 

Poletna grajska dogodivščina

Udeleženci »dogodivščine« med nastopom na odprtju Posavske muzejske vitrine

Tudi posavskim šolarjem in šolarkam so med poletni-
mi počitnicami na voljo razne oblike organiziranega 
preživljanja prostih dni na športnih in drugih taborih, 
delavnicah, oratorijih po župnijah … Zbrali smo nekaj 
fotografij in opisov teh dejavnosti, zagotovo pa nam je 
kakšna ostala še za objavo v naslednji številki časopisa.  

Živahen počitniški utrip v Posavju

KRŠKO  S pričetkom počitnic so se po številnih župnijah priče-
li tudi poletni oratoriji. Eden najštevilčnejših v Posavju je orato-
rij v župniji svetega Ruperta na Vidmu ob Savi, na katerem je v 
prvem počitniškem tednu sodelovalo kar 150 otrok. Zanje je skr-
bela kar 50članska animatorska ekipa, tehničnospremljevalna 
in kuharska ekipa odraslih ter zunanji sodelavci, ki so pomaga-
li pri programu, tako da je bilo vseh skupaj precej prek 200, je 
povedal videmski župnik Mitja Markovič. Letošnji oratoriji te-
meljijo na zgodbi majhnega dečka, ki se iz lutke počasi prelevi 
v dečka – Ostržka. Njegova pot odraščanja je, tako kot za vsake-
ga otroka, polna preizkušenj in skušnjav, katerim Ostržek vedno 
znova podleže, in šele ko zmore slediti dobrim delom, postane 
deček. Zato mladi prostovoljci skupaj z otroki na oratorijih vzkli-
kajo »Zdaj gre zares« z željo, da vsakodnevne skušnjave spreme-
nijo v dobra dela, delavnost, poslušnost in odgovornost. »Oratorij 
se vsako leto trudi biti vzgojno dogajanje, se pravi, da to ni zgolj 
nekaj, s čimer zapolnimo en teden časa, ampak je dejavnost, s 
katero se trudimo vzgajati. Vsako jutro uprizorimo en odlomek 
iz Ostržkove zgodbe, v katerem je izpostavljena neka vrednota: 
delavnost, družina, resnicoljubnost … Potem se preselimo v cer-
kev in skušamo to vrednoto čim bolj približati temu, kar mi živi-
mo in kar se nas dotika. Zatem imamo v malih skupinicah kate-
hezo, ki je še bolj prilagojena določeni starostni skupini in kjer 
ta vrednota postane bolj otipljiva,« je pojasnil Markovič. Seveda 
so se udeleženci ob tem tudi veliko zabavali, zlasti v popoldan-
skem času, ko so imeli na sporedu razne športne in druge igre. 
 P. P.

150 otrok na videmskem oratoriju

Jutranji pevsko-plesni uvod v oratorijski dan
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Tu je vsekakor potrebno omeniti Milana Štaj-
nerja, ki je bil gonilna sila izgradnje in kasne-
je vrsto let upravljanja z naseljem. 

Najprej je bil zgrajen del naselja proti Nerezi-
nam, v letu 1986 pa še garsonjere na ulici 800 
proti Svetemu Jakovu. Zgrajenih je bilo 244 
samostojnih hišic, 97 apartmajev in 85 garso-
njer. Potrebno je bilo zgraditi tudi spremljajo-
če gospodarske objekte, urediti obalo in v ce-
loti zgraditi interno infrastrukturo. 

V 40-ih letih delovanja naselja je v Bučanju letovalo preko 
560.000 gostov, kar pomeni več kot 5,4 mio nočitev.  V tem ob-
dobju je naselje sodelovalo tudi v nekaterih večjih projektih bli-
žnjih Nerezin in  Malega Lošinja. 

Naselje je bilo zgrajeno z namenom izvajanja delavskega turiz-
ma. Stvari pa so se pričele spreminjati po letu 1999, ko so prve 
hišice v naselju kupile fizične osebe. Sedaj je v lasti fizičnih oseb 
že preko 150 počitniških enot (hišice, apartmaji, garsonjere) in 
to število se iz leta v leto povečuje. 

Pred 10 leti je takratni direktor zapisal, da nikoli v tem naselju ne 
bodo dominirali zasebniki – fizične osebe. Evidentno pa je, da se 
podjetja odločajo prodati svoje turistične kapacitete, ki jih sko-
raj vse pokupijo fizične osebe in tako se jeziček tehtnice nagi-
ba v smeri pretežnemu lastništvu fizičnih oseb. Vrnitev v stanje 
izpred 20 let ni izvedljivo. Potrebno pa bo doreči sistem nadalj-
njega uspešnega sobivanja podjetij, zavodov, lokalnih skupnos-
ti, ki svoje kapacitete oddajajo, s fizičnimi lastniki, ki pa svoje ka-
pacitete uporabljajo za lastne potrebe. 

V preteklem obdobju je bilo veliko počitniških enot dograjenih 
s terasami, nadstrešnicami za avto, nekatere pa tudi z dodatni-
mi prostori. Leta 2011 je v Republiki Hrvaški pričel veljati "Zakon 
o legalizaciji", ki je omogočil legalizacijo vseh teh posegov. La-
stniki počitniških enot so to izkoristili in danes so vsi objekti, tudi 
gospodarski, v naselju Bučanje legalni. Namreč, pravnomočna 
odločba o legalizaciji po zakonu pomeni uporabno dovoljenje. 

Velik problem pa še vedno 
predstavlja vzpostavljanje – 
pridobivanje lastništva nad 
zemljišči, na katerih so še ved-
no vpisane fizične osebe in 
mesto Mali Lošinj, kljub temu 
da so bila vsa zemljišča kuplje-

na (kupoprodajne pogodbe) 
in tudi plačana in kljub temu 
da 4. člen medržavne pogod-
be med Republikama Hrvaško 
in Slovenijo o ureditvi lastnin-
sko pravnih razmerij določa, da 
bosta pogodbeni stranki omo-
gočili pridobivanje lastninske 
pravice in drugih stvarnih pra-
vic ter vpis v zemljiške knjige 
na svojem teritoriju fizičnim 
in pravnim osebam druge po-
godbene stranke. Na podlagi 
veljavne pravne osnove prido-
bitve nepremičnin formalni la-
stniki uporabljajo vsa pravna 
sredstva, da do sodne odločit-
ve v korist PSK ne bi prišlo. 

Ker se vse na svetu neprestano 
spreminja, se bodo tudi v Bu-
čanju dogajale sprememebe, 
seveda bi te morale iti v pozi-
tivno smer, vse z namenom za-

gotavljanja boljšega, ugodnejšega bivanja lastnikov počitniških 
enot in ostalih gostov. 

V naslednjih letih bo potrebno obnoviti vso infrastrukturo v na-
selju, saj je obstoječa v veliki meri iztrošena. Stroške predvide-
ne obnove v IV fazah v obdobju 4 let bodo nosili lastniki poči-
tniških enot. Ko bo infrastruktura obnovljena, obenem pa tudi 
vegetacija, bo izgled naselja povsem drugačen.

Naselje Bučanje je idiličnen kraj za oddih in letovanje. Bujno ra-
stlinje mu daje poseben čar in svežino. Vsekakor bo izgled nase-
lja ob praznovanju 50-letnice obstoja povsem drugačen, lepši. 

 Direktor PSK 
 Anton Podgoršek 

40 let Turističnega naselja Bučanje 
pri Nerezinah

Pisalo se je leto 1976, ko so delavci slovenskih podjetij pričeli z izgradnjo Turističnega naselja Bučanje pri Nerezinah. Počitniška skupnost Krško je v tem času še upravlja-
la z naseljem Materada pri Poreču, vendar so se takratni vodilni zaradi nasprotovanja Občine Poreč nadaljnjemu razvoju Materade odločili najti dolgoročnejšo rešitev na 
otoku Lošinj. Potrebno je bilo začeti povsem od začetka. Najprej so zainteresirana podjetja, zavodi in lokalne skupnosti združila sredstva za nakup zemljišča, potrebno je 
bilo pridobiti vsa dovoljenja, kar je bilo realizirano v kratkem času. V poletnih mesecih istega leta so prvi gostje že uživali v vsem, kar lahko daje ta kotiček otoka Lošinj. 

Turistično naselje Bučanje je 
primer čudovite, ekološko 
nedotaknjene narave, prija-

znih meščanov Nerezin in uspešnega upravlja-
nja naselja v sožitju vseh gostov. Po letu 2001 
se je  povečalo število individualnih lastnikov, 
ki so postopno kupovali posamezne apartma-
je, ki so jih dajala na prodaj slovenska podjetja 
v poslovnih težavah in stečajih.  Napredek v so-
žitju in sodelovanju z družbeniki upravljavske 
firme PSK d.o.o. je  prinesla leta 2008 z večino 
lastnikov podpisana Pogodba o medsebojnih 
razmerjih, ki je uredila  pravila in medsebojne 
odnose v novo lastniško oblikovanem naselju. 
Zbor lastnikov z določenimi pristojnostmi od-
ločanja je postal najmanj enkratno letno sre-
čanje vseh lastnikov  objektov v TN Bučanje, 
Upravni odbor  (UO) pa njegov izvršilni organ. 
V  okviru UO delujeta  še Komisija za pravna 
vprašanja in Komisija za infrastrukturo in oko-
lje. V zadnjem mandatu je Upravnemu odbo-
ru uspelo pridobiti ekspertizo prof. dr. Brusa  
glede gozdnega in grmovnega sestoja v na-
selju (skoraj 17 ha mediteranske vegetacije 
predstavlja dragocenost naselja). Podane so 
strokovne smernice za obnovo zelenega ses-
toja  po končanem delu na obnovi dotrajane 
infrastrukture (40 let). Zaživela je spletna stran 

www.psk.si. Tako je lastnikom omogočena hit-
ra informacija o vseh dogajanjih v naselju.  Leta 
2015 je bilo upravljanje objektov  prvič obra-
čunano podobno in specificirano na  način, kot 
to delajo  upravniki primerljivih kompleksov 
stanovanj in poslovnih prostorov v Sloveniji. 
Z  vljudnostnim obiskom sodišča se je pospe-
šilo knjiženje v zemljiško knjigo, vzpostavljeno 
je tudi sodelovanje z zdravstveno in epidemio-
loško službo Malega Lošinja. Pred nami so ob-
sežne priprave za veliko investicijo zaradi po-
polnoma dotrajane infrastrukture (vodovod, 
kanalizacija, ceste, električna napeljava, opti-
ka, cestne luči, škarpe, meteorno odvodnjava-
nje, dostopi za gasilska vozila, urejanje parki-
rišč). Vse to je dobro vodeno in koordinirano 
s strani direktorja Podgorška, bilo je  vložene-
ga veliko truda in časa za idejni projekt, glav-
ni projekt, usklajevanje vseh želja in pripomb. 
Pravna komisija in komisija za infrastrukturo in  
okolje sta vložili veliko strokovnega znanja za 
ustrezne podlage in zagon projekta. Želim si 
in močno upam, da bodo vsi lastniki  soglasno 
prispevali k stroškom obnove, da bo Bučanje 
tudi nadaljnjih 40 let  še bolj prijetno in  lepše.

Zahvaljujem se vsem našim predhodnikom, ki 
so z entuziazmom in vizijo oblikovali in  prispe-
vali v izgradnjo  in postavitev naselja  TN Bu-
čanje in s tem tisočem delavcev zagotovili pri-
jetno letovanje in počitek. Ohranili so lepo in 
urejeno  naselje, enkraten morski zaliv s čisto 
vodo za nas in za naše potomce.

Moji spomini na Počitniško 
naselje Bučanje sežejo v 70. 
leta prejšnjega stoletja, v čas 

osnovnošolskih kolonij. Sledila so leta, ko sem 
z družino občasno počitnikoval v tem naselju, 
od leta 1999 pa redno prihajam v Bučanje. To-
rej lahko trdim, da dobro poznam naselje, ki je 
v vsem tem času doživelo vrsto sprememb, na 
bolje. V začetku je bilo to naselje lepih »belih« 
hiš z nizkim zelenjem. Z leti je to naselje pos-
talo prava mala oaza miru, čistega morja in ze-
lenja, kjer kraljujejo borovci, ki z oddajanjem 
eteričnih hlapov odlično vplivajo na počutje.

Od leta 2009 vodim 5-članski Nadzorni svet 
družbe PSK d.o.o., Krško, ki bdi nad poslova-
njem družbe in spremlja vodenje družbe, s 
strani direktorja, g. Antona Podgorška. Z go-
tovostjo lahko trdim, da se je družba in s tem 
naselje Bučanje pod vodstvom g. Podgorška, 
po težavah v letu 2008, zopet trdno postavi-

lo na noge. Viden je vsakoletni napredek pri 
urejanju statusa naselja (legalizacija …), not-
ranji ureditvi naselja (vzdrževanje zelo zastare-
le komunalne infrastrukture, urejanje zelenja, 
pešpoti, dostopov v morje, igral za otroke …). 
NS PSK je direktorja redno vzpodbujal glede 
reševanja zemljiško knjižnih zadev v TN Buča-
nje, kjer pa se zadeve rešujejo nekoliko poča-
sneje, kot si vsi želimo. V naslednjih letih bomo 
morali vsi stopiti skupaj in zagotoviti realizaci-
jo nujno potrebnega projekta ureditve komu-
nalne infrastrukture.

Kot sedanji predsednik Zveze prijateljev mladi-
ne Krško moram pohvaliti odlično sodelovanje s 
PSK. Hkrati sem zelo ponosen na vse moje pred-
hodnike, ki so načrtovali, gradili in urejali Otro-
ško naselje ZPM Krško v Bučanju in skrbeli, da se 
je otroško naselje obdržalo za namen letovanja 
otrok. Pri ZPM Krško se trudimo, da otroško na-
selje sledi času in dobiva lep ter sodoben izgled, 
kar bo naša naloga tudi v prihodnje.

Ob 40. obletnici uspešnega delovanja naselja 
čestitam vsem, ki ste na kakršen koli način po-
vezani s TN Bučanje. 

Anton  
Podgoršek

Anton Gradišek, 
predsednik Upravnega 
odbora Zbora lastnikov v 
TN Bučanje 2013-2016

Vinko Hostar,
predsednik nadzornega 
sveta PSK d.o.o. Krško

Turistično naselje Bučanje

Naročnik: POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO d. o. o., CKŽ 65, Krško
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BREŽICE - 14. aprila 1996 se je skupina 17 članov Planin-
skega društva Brežice, ki jih je vodil Tone Lipej, odpravi-
la na Bohor. Vsi člani so bili upokojenci in so se odločili, da 
bodo hodili ob torkih. Tako je nastalo ime skupine »torkar-
ji«. 20-letnico so obeležili z vzponom na - Bohor.

»Torkarji«, sedaj pod že dolgoletnim vodstvom Marjana Rovana, 
so za svoj 20letni jubilej ponovno izbrali Bohor in se 12. apri-
la zbrali na izhodišču v Jablancah. Proti vrhu se jih je podalo 50, 
med njimi je bilo osem tistih, ki so se udeležili tudi prvega poho-
da. V koči na Bohorju se je zbralo 63 članov skupine. Prisotne so 
nagovorili sedanji in prvi vodnik torkarjev. Pozdravil jih je tudi 
predsednik društva Tone Jesenko, se jim zahvalil za promocijo 
hoje, zdravega načina življenja in s tem promocijo Planinskega 
društva Brežice ter jim zaželel še veliko zdravja in varen korak. 
Jožica Srpčič je podala informacijo, da je bilo v zadnjih enajstih 
letih vodenja evidence opravljenih 466 pohodov, ki se jih je ude-
ležilo 16.149 pohodnikov, kar je v povprečju 35 udeležencev na 
pohod. Vlado Ajlec je pohodniško kroniko minulih dveh dese-
tletij strnil v sliki in besedi. V dobri družbi, ob prijetnem pogo-
voru, obujanju spominov na preteklo obdobje, je čas hitro mine-
val. Da ni bilo lakote in žeje, so poskrbeli prijazni oskrbniki koče 
na Bohorju in v zahvalo so jim »torkarji« pred kočo zapeli tor-
karsko himno. V lepem, sončnem vremenu so se podali v dolino 
in tako zaključili še en čudovit torek.  M. Tokić

KRŠKO – V Dvorani v parku Krško je potekala prireditev ob 
desetletnici ročnodelskega krožka Ljudske univerze Krško. 
Svoja dela je na ogled postavilo 14 članic, ki so ob tem pove-
dale tudi vsaka svojo zgodbo, povezano s skupnim ustvar-
janjem.

Članice krožka Anica Žokalj, Branka Krošelj, Apolonija 
Ulčnik, Rozalija Hotko, Jožica Gasior, Ivanka Ivačič, Milena 
Novak, Marija Pečarič, Lidija Strle, Dušanka Štoviček Kod-
rič, Danica Vidmajer, Branka Golob, Anđa Antunović in Ani-
ca Bučar so se po svojih zanimivih pripovedih, kako so se sreča-
le z novimi izzivi ročnih del, zahvalile svojim mentoricam Ivani 
Lekše, Valeriji Podgornik, Heleni Prevoljšek, Majdi Hoče-
var, pa tudi prvi mentorici Ini Čebular in sedanji Branki Go-
lob. Obe sta podali nekaj misli ob skupnem ustvarjanju, Čebu-
larjeva pa se je še spominjala: »Najprej smo se iskale, spoznavale 
in v praksi preizkušale pletenje, kvačkanje, vezenje s križci, pol-
no vezenje, izdelovale gobeline, makrameje, krpanke, slikale na 
svilo, se preizkusile v servetni tehniki. Raziskovale smo stenske 
prte, predalnike za glavnike, zavese na poličkah in ostale zanimi-
ve kose starega hišnega tekstila. Naučile smo se dajati in spre-
jemati nasvete.« 
Direktorica LU Krško Nataša Kršak je izrazila zadovoljstvo nad 
razstavo, ki je »rezultat popolnih izdelkov, v katere so vtkane ure 
trdega dela, učenja na napakah«. Prireditev je povezovala Mo-
nika Novšak, pod vodstvom mentorja Staneta Cetina pa so jo 
glasbeno dopolnili učenci Glasbene šole Krško. 
 M. Hrvatin

ZADAR  Artiški tamburaški or-
kester se je udeležil srečanja 
manjšin, ki živijo v Zadru ozi-
roma v njegovi okolici. Artiški 
tamburaši so na srečanju edi-
ni zastopali Slovenijo in njeno 
manjšino, sicer pa so sodelova-
li še Italijani, Čehi, Slovaki, Ma-
kedonci, Srbi in Bošnjaki – vsi s 
svojim kulturnim programom, 
vključno na stojnicah tudi vsi 
s svojo lokalno ponudbo. Pisa-
no druščino je pozdravil pred-
sednik Zveze slovenskih dru-
štev na Hrvaškem Darko Šonc 
z najlepšimi željami po prijet-
nem druženju in v raznoliko-
sti bogatega kulturnega pro-
grama.

ŽELEZNA KAPLA  Mešani pev-
ski zbor se je 6. junija udeležil 
44. srečanja štirih pevskih zbo-
rov v Železni Kapli (poleg bre-
žiškega še MoPZ Vasilij Mirk iz 
Prosek Kontovela, Italija; MePZ 
Svoboda iz Stražišča, Sloveni-
ja in MePZ SPD Zarja Tamika 

SEVNICA, LAŠKO - 26. maja je v organizaciji Zveze društev 
za socialno gerontologijo Slovenije (ZDSGS) ob tridesetle-
tnici delovanja potekalo tretje vseslovensko srečanje vodi-
teljic – prostovoljk Skupine starih ljudi za samopoč. Pode-
lili so tudi priznanja.

Skupina starih ljudi za samopo-
moč je skupina naključno zbra-
nih posameznikov, ki se sreču-
jejo redno enkrat tedensko po 
uro in pol. Temeljna dejavnost v 
skupini je pogovor. Leta se na-
naša na teme, ki članice in čla-
ne povezujejo. V pogovoru vsak 
posreduje svojo lastno življenj-
sko izkušnjo, izrazi svoje občut-
ke, stališča in mnenja, pri tem pa 
se ne moralizira, ne poučuje in 
ne kritizira. Kar je bilo v skupini 
izrečeno, se varuje kot zaupnost 
povedanega. Skupina, ki jo vodi 
usposobljen voditeljski par, šte-
je do 10 članov, praviloma sta-
rih nad 65 let.

V Sevnici delujejo tri skupine v 
sklopu Društva upokojencev Sevnica že od leta 2000. Skupine 
vodijo voditeljice – prostovoljke Martina Lepičnik, Darja Bo-
rin in Cvetka Biderman, ki je predsednica skupin in vodja ene 
od skupin. Na majski prireditvi so vse tri prejele za svoje prosto-
voljno delo posebne zahvale.  S. R./M. Kralj

Je res malenkost to, kar smo 
skupaj bogatega doživeli?
BREŽICE – Za MePZ KUD Brežice in Tamburaškim orkestrom KUD Oton Župančič Artiče z zborovodjema in 
dirigentoma Elizabeto in Dragutinom Križenićevima so junijski dnevi potekali v razveseljevanju ogromne-
ga števila poslušalcev, ki s srcem sledijo najžlahtnejšemu, kar premore svet – glasbi.

iz Železne Kaple (Bad Eisen-
kappel), slednji je bil letošnji 
gostitelj koncerta). Če spom-
nimo: zbori so se združili v šti-
riperesno deteljico in vsako 
leto je drug zbor zbor gostitelj 
v svojem delujočem kraju. Vsa 
ta leta ni nikoli manjkal noben 
zbor, od vseh sodelujočih od 
začetka štiriperesne deteljice 
še vedno poje 12 pevcev (dve 
pevki in deset pevcev), Eliza-

beta in Dragutin Križanić pa 
sta letos dirigirala že 32ič. Po 
običaju so vsa grla vseh zborov 
skupno sklenila bogat koncer-
tni program.

BREŽICE  In naj nadaljujemo z 
32. Zbor in orkester sta 19. ju-
nija pripravila 32. skupni zak-
ljučni koncert in do poslednje-
ga kotička napolnila Viteško 
dvorano Posavskega muzeja, 

kar je odličen dokaz priljublje-
nosti pevcem, tamburašem in 
nenazadnje zborovodjema Eli-
zabeti in Dragutinu Križaniće-
vima, ki sta z veliko mero strp-
nosti, vztrajnostjo in vedrino 
skupaj držala to veliko in po 
članstvu menjajočo se glasbe-
no družino, ki je bila na kon-
certni večer stara 63 in pol let. 
Glasbeni program za vse gene-
racije so še posebej oživili soli-
sti Elica Černelič (Žnideršič), 
Rajko in Jernej Žnideršič ter 
absolutno Elizabeta Križanić, 
ki je hkrati vodila program, ki 
ga je zaključila z mislimi: »Tako 
kot nam jutranja misel oprede-
li dan, tako nam večerna misel 
opredeli noč. Preden zaspimo, 
pomislimo, ali je res malen-
kost to, da smo se lahko veseli-
li, uživali, mislili o svetlobi, lju-
bili, peli. Je res malenkost to, 
kar smo skupaj bogatega do-
živeli?« Sledil je bis s tradicio-
nalnim zaključkom Ej tambure.
 N. Jenko S., foto: PMB

Artiški tamburaši, v ospredju Elizabeta in Dragutin Križanić

20-letnica pohodniške skupine 
»torkarji« iz PD Brežice

Skupinska fotografija »torkarjev« pred kočo na Bohorju

Jubilej ročnodelskega krožka 
pri Ljudski univerzi Krško

Skupna fotografija ob obeležitvi desetletnice pestrega roč-
nega ustvarjanja

Voditeljice - prostovoljke Sku-
pine starih ljudi za samopo-
moč v Sevnici: Darja Borin, 
Cvetka Biderman in Martina 
Lepičnik

KRŠKO NA SLOVENSKEM VELEPOSLANIŠTVU V PRAGI - Na po-
vabilo slovenskega veleposlanika na Češkem Leona Marca je 
Občina Krško v sodelovanju s TD Brestanica, Hišo trt, vina in 
čokolade Kunej ter Aktivom kmečkih žena Sremič 24. junija 
sodelovala na slovesnosti slovenskega veleposlaništva v Pra-
gi v počastitev dneva državnosti in 25-letnici samostojnosti 
Slovenije. Kot je poudaril veleposlanik, so si ob tem dogodku 
želeli predstaviti vso bogastvo Slovenije, turistične posebno-
sti in ljudi, zato so k sodelovanju povabili vse tiste slovenske 
občine, ki s Češko sodelujejo že več let. Glasbena šola Krško že 
vrsto let sodeluje in prijateljuje s češko Glasbeno šolo Prestice, 
Krško pa je s Češko povezano tudi z dr. Mihajlom Rostoharjem, 
ki je leta 1912 na fiziološkem inštitutu praške Medicinske fa-
kultete ustanovil prvi psihološki laboratorij na Češkem. Leta 
1925 je ustanovil samostojni oddelek za študij psihologije s 
psihološkim inštitutom za eksperimentalno psihologijo, 1926 
pa je spodbudil ustanovitev pedagoškega muzeja v Brnu. 

BREŽICE  V brežiškem mestnem jedru je druga polovica julija 
rezervirana za Mestno promenado v organizaciji Zavoda za pod-
jetništvo, turizem in mladino Brežice. Otvoritev dogajanja pred 
Mestno hišo je 15. julija pripadla kantavtorju Adiju Smolarju, ki 
je v Brežice spet privabil lepo število obiskovalcev. Organizator-
ji so samo v prvih štirih dneh dogajanja na seznam odlično obi-
skanih dogodkov tega poletja dodali še standup za otroke v iz-
vedbi Burekteatra, minuli ponedeljek se je do poznih ur plesala 
salsa, sinoči pa so se lahko najprej otroci naposlušali Gvidovih 
dogodivščin, nato pa je koncertirala še tamburaška zasedba iz 
Zagreba »U laganom ritmu«. Jutri, 22. julija, se bo odvil koncert 
Katje Šulc, 24. julija Talent fest za otroke in mladino, dan kas-
neje se bodo lahko obiskovalci ponovno zavrteli v ritmih salse, 
zadnjo julijsko sredo bodo ponovno prišle na vrsto Gvidove do-
godivščine, zatem pa še cirkuška predstava Čupakabra. Mestno 
promenado bo 30. julija zaključil koncert Gašperja Riflja. Poleg 
omenjenega dogajanja je na voljo tudi pestra gostinska ponud-
ba in »street food« kulinarika, tako da je povabilo organizator-
jev za naslednje julijske dni več kot na mestu.  R. R.

Mestna promenada v polnem teku

Na Mestni promenadi ne manjkajo niti ustvarjalni kotički za 
otroke (foto: L. Rudman).

Skupina starih ljudi za samopomoč
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.

BOBI (16195B) 
je bil lastniški kuža, ki pa mu je 
preminil lastnik. Sedaj čaka v 
zavetišču, da ga prijazna oseba 
odpelje domov in mu še v zad-
njih letih njegovega življenja 
nudi topel dom. Star je 12 let 
in je večje rasti v tipu nemške-
ga ovčarja. 

BELLA (16216KK) 
si srčno želi v nov dom. Bella je 
štiri leta stara psička, manjše 
rasti, umirjenega in prijaznega 
karakterja. Išče prijazne in od-
govorne lastnike, ki ji bodo nu-
dili topel dom. 

JAK (16175B) 
je odrasel mešanček, star 4 
leta, rjave barve, velike rasti in 
čipiran. Po smrti lastnika je po-
novno pristal v zavetišču in za-
služi si spet veselo tekati po 
domačem dvorišču. 

POPRAVEK
V prispevku »Župan sprejel najuspešnejše osnovnošolce«, ki je bil 
objavljen v Posavskem obzorniku dne 7. julija 2016, je s seznama 
najuspešnejših devetošolcev, ki so osnovnošolsko izobraževanje v 
šolskem letu 2015/2016 zaključili z izjemnim uspehom, po pomo-
ti izpadel Gašper Žmavc iz Osnovne šole Globoko. Za neljubo na-
pako se opravičujemo in mu želimo vse dobro!� Občina�Brežice�

SELA PRI DOBOVI - Maja je 90. rojstni dan praznoval Anton Zupan-
čič iz Sel pri Dobovi. Ob visokem jubileju je slavljenca obiskal žu-
pan občine Brežice Ivan Molan, ki je tudi jubilantov sosed, ter mu 
voščil obilo zdravja in zadovoljstva v krogu najdražjih.

Anton Zupančič se je rodil 19. maja 1926 v Selah kot tretji izmed 
sedmih otrok. Življenje mu ni prizanašalo, saj je že zgodaj izgubil 
očeta, temu pa je sledilo še izgnanstvo cele družine v Nemčijo. Po 
vrnitvi iz izgnanstva in odsluženi vojaščini si je Anton ustvaril druži-
no. Rodili so se mu trije otroci, sin Leopold ter hčerki Jožica in Da-
rinka. Družina je med seboj zelo povezana, čeprav sin Leopold živi 
v Brežicah, hčerka Darinka pa v Slovenj Gradcu. Otroci so si ustvari-
li svoje družine in Antona razveselili s sedmimi vnuki in petimi prav-
nuki. Vsi, ki Antona poznajo, vedo, da ima za vsakogar prijazno be-
sedo ter je zelo delaven, skrben in komunikativen. Velika ljubezen, 
ki jo goji že od malih nog, so konji, ki so pomemben del njegovega 
življenja. Čeprav ga že nekaj časa pestijo različne bolezni, je kljub 
temu vedre narave in se razveseli vsakega obiska. Jubilant živi sku-
paj z ženo Marijo, hčerko Jožico in zetom Stanetom v Selah. Vnuki 
in pravnuki mu pogosto polepšajo dneve z obiskom na domačiji, ko 
skupaj opazujejo konje. Praznovanja 90-letnice so se udeležili Anto-
novi sestri in brata, slavljenčevi otroci z družinami, nečaki in nečaki-
nje ter sosedje in prijatelji, ki so mu zaželeli veliko zdravja in dobrega 
počutja. Slavljenec je ob zvokih harmonike zaplesal z ženo, hčerka-
ma in snaho ter svoj visok jubilej proslavil tudi s torto.

VELIKE MALENCE, KRŠKA VAS – Ena pomembnih temeljnih nalog ob-
čine je skrb za prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Ob-
čina Brežice redno vzdržuje ceste in pločnike, letos pa tudi nadalju-
je gradnjo pločnika na cestnem odseku Krška vas - Velike Malence, 
kjer bo zaradi dotrajanosti sanirano tudi vozišče, saj želi občina iz-
boljšati prometno varnost na tem odseku.
Vrednost celotne investicije gradnje pločnika in sanacije dela ces-
te znaša dobrih 194.500 evrov. Dela, ki se bodo izvajala na terenu, 
zajemajo izgradnjo pločnika v dolžini 600 m (širine 1,5 m) z oporni-
mi zidovi na mestih večjih brežin in sanacijo ceste v dolžini 800 m 
(predvsem preplastitev z morebitnimi plombami) ter kamnito zlož-
bo na mestih, kjer se vozišče poseda. Dela bodo potekala na trasi od 
območja pod pokopališčem na Velikih Malencah do območja pred 
križiščem z mostom v Krški vasi. 
Izvajalec del, ki je bil kot najugodnejši izbran v postopku javnega na-
ročanja in s katerim je Občina podpisala pogodbo, je KOP Brežice 
d.d. Dela se bodo pričela v drugi polovici meseca avgusta 2016 in 
bodo trajala do konca meseca maja 2017. 

Avgusta se pričenja gradnja pločnika 
Velike Malence – Krška vas

90 let Antona Zupančiča iz Sel pri Dobovi

Županovo�voščilo�in�darilo�slavljencu

BREŽICE - V času počitnic potekajo pri Osnovni šoli Brežice uredi-
tve, ki bodo izboljšale prometno varnost šolarjev ob prihodu in od-
hodu iz šole. Ker v sedanjem času vse več staršev otroke pripelje v 
šolo z avtomobili, se je pokazala potreba po spremembi do sedaj 
veljavne prometne ureditve v neposredni bližini šole. Občina Breži-
ce se je seznanila z novimi potrebami in po zagotovitvi sredstev iz-
delala potrebno projektno dokumentacijo ter v mesecu juliju pris-
topila k izvedbi izboljšav.

IZBOLJŠAVE PROMETNE UREDITVE 

Obstoječe parkirišče pri šoli se bo dogradilo s šestimi novimi parkir-
nimi mesti z obračališčem za vozila. Z vertikalno prometno signali-
zacijo (s prometnimi znaki) se bo označilo tudi določeno število par-
kirnih mest, na katerih bo v jutranjem času dovoljeno kratkotrajno 
parkiranje, to je do 15 minut. Ta parkirna mesta bodo namenjena 
staršem, ki bodo svoje otroke pripeljali in jih tudi spremljali do šole.
Ob Jurčičevi ulici bo na območju med obstoječimi parkirišči in Šol-
sko ulico urejen pločnik v dolžini 50 m. Na križišču Levstikove ulice, 
Jurčičeve ulice, dovoza do stanovanjskega bloka na severu in dovo-
za na parkirišča se že ureja rondo, ki bo imel tudi funkcijo obrača-
lišča za vozila. Obstoječa dvižna zapornica bo prestavljena za rondo 
v smeri proti šoli. Nova prometna ureditev bo omogočila dostop do 
obstoječega parkirišča in dovoza do stanovanjskega bloka. Na Levsti-
kovi ulici bo pred rondojem urejen tudi prehod za pešce.
Občina Brežice je za izvedbo del namenila 67.950 evrov proračun-
skih sredstev, dela izvaja v postopku javnega naročanja izbrano pod-
jetje HPG d.o.o. Namen investicije je izboljšanje oz. povečanje pro-
metne varnosti pri osnovni šoli v Brežicah. 

Občina Brežice vsako leto v izvedbi Nacionalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH), Oddelkom za oko-
lje in zdravje Novo mesto ugotavlja primernost reke Krke za kopanje. 
Pred pričetkom kopalne sezone so bili odvzeti vzorci vode na Velikih 
Malencah (pri Jamniku), na ŠRC Grič in letos prvič v gramozni jami 
Boršt. Vzorčenje je bilo opravljeno na krajih, kjer se ljudje pogosto 
kopajo, vendar jih državni monitoring ne pokriva. Metoda vzorče-
nja in vse analize so bile opravljene na enak način in v enakem ob-
segu kot pri državnem monitoringu kopalnih vod. 
Na podlagi Poročila o preskušanju kopalne vode v naravnih kopa-
liščih ter ocene mikrobioloških in kemičnih rezultatov preiskanih 
vzorcev površinskih voda je reka Krka vse od izvira do izliva v reko 
Savo primerna za kopanje. Prav tako je za kopanje primerna gra-
mozna jama Boršt. Voda na odvzemnih mestih je bila brez za reko 
značilnega vonja, le nekoliko rjavkasta zaradi cvetenja kremenastih 
alg. Vsi ostali parametri na posameznih odvzemnih mestih kopali-
šč so skladni s predpisi. 

Opozorila in priporočila NLZOH:
• Vode iz rek ne smemo uporabljati za pitje ali pripravo hrane.
• Med kopanjem se moramo izogibati požiranju vode; še posebej 

je pomembno na to opozoriti otroke.
• Potrebna je posebna previdnost pri skokih v vodo; na mestih, kjer 

ni možno oceniti globine vode (temna, kalna voda), je to počet-
je zelo tvegano!

• Za starše: male neplavalce in čofotalce ne smemo nikakor pus-
titi same in brez nadzora v bližini rek ali drugih vodnih površin. 

• Po kopanju priporočamo prhanje z zdravstveno ustrezno pitno 
vodo.

BIZELJSKO – V prvi 
polovici leta 2016 se 
je zaključila razširitev 
obstoječega križišča 
pri OŠ Bizeljsko, ki 
je del obnove Vinar-
ske ceste. Izvedel se 
je škatlast propust v 
dolžini 60 m, podalj-
šal obstoječi propust, 
zgradil pločnik z jav-
no razsvetljavo, ure-
dilo se je telekomu-
nikacijsko omrežje 
ter rekonstrukcija križišča regionalne ceste R1-219/1241 z bičem 
nad prehodom za pešce. Ureditve so se izvedle z namenom razši-
ritve obstoječega križišča, v območju križišča v nadaljevanju obno-
ve lokalne ceste LC 024371 (Nimnik - Janeževa Gorca) do hišne št. 
Vinarska cesta 2. Vrednost del je znašala dobrih 223.700 evrov, delo 
je izvedlo podjetje GAAL d. o. o. 
V letošnjem letu se načrtuje nadaljevanje obnove lokalne ceste LC 
024371 (Nimnik - Janeževa Gorca), od hišne št. Vinarska cesta 2 do 
odcepa za Nimnik (hišna št. Vinarska cesta 52). V tej fazi poteka iz-
bira izvajalca za izvedbo načrtovanih del, ki naj bi se pričela v me-
secu avgustu. Krajane in udeležence v prometu že sedaj naproša-
mo za potrpežljivost in strpnost v času izgradnje.

Občina Brežice se zaveda pomena pro-
metne varnosti vseh udeležencev v pro-
metu, kolesarske steze pa predstavljajo 
tudi pomembno dodano vrednost turi-
stične ponudbe, zato občina po fazah 
in postopoma, v skladu z razpoložljivimi 
sredstvi, ureja to področje. Eden od pro-
jektov je urejanje površin za kolesarje in 
pešce ob Cesti svobode, in sicer od kro-
žnega križišča pri trgovini TUŠ do kro-
žnega križišča v Trnju. Glede na razpo-
ložljiva sredstva v proračunu, urejanje 
lastniških razmerij ter usklajevanja z Di-
rekcijo za infrastrukturo RS občina izvaja 

urejanje kolesarskih stez in pločnikov po fazah. V mesecu aprilu 2016 
sta bila namenu predana kolesarska steza in pločnik ob državni ces-
ti - Cesti svobode, na območju od obstoječega hodnika za pešce pri 
»Lidlu« do krožnega križišča na desni (zahodni) strani ceste v Trnju, 
v dolžini 430 m. Vrednost del je znašala dobrih 181.000 evrov. Obči-
na Brežice bo v mesecu septembru pričela urejati površine za pešce 
in kolesarje še na vzhodnem delu Ceste svobode, na območju od se-
maforiziranega križišča Bizeljske ceste in Ceste svobode v Brežicah 
do krožnega križišča v Trnju. Načrtovana je dograditev obstoječega 
pločnika z namenom umestitve enostranske kolesarske steze. Ploč-
nik se bo s širine 1,85 m dogradil na širino 2,20 m, in sicer bo 1,2 m 
površine namenjene za hodnik za pešce in 1 m za kolesarsko stezo. 

Nova prometna ureditev pri OŠ Brežice 
za večjo varnost otrok

Voda v reki Krki in gramozni jami Boršt 
primerna za kopanje

Nastajajoči�rondo

Nadaljevanje gradnje kolesarske steze 
in pločnika ob Cesti svobode

Modernizacija Vinarske ceste na Bizeljskem

Križišče�na�Vinarski�cesti
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Z letošnjimi poletnimi počitnicami se nadaljuje obnova notranjih 
prostorov OŠ Jurija Dalmatina Krško, tokrat za višjo stopnjo, in pa 
šolskega plavalnega bazena.

Potem ko je bila v letu 2014 največja osnovna šola v občini Krško – 
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško energetsko sanirana, je v lan-
skem letu Občina Krško pristopila k celoviti prenovi notranjih prosto-
rov, in sicer v prvi fazi obnovo tlakov, notranjega stavbnega pohištva, 
strojnih in elektro instalacij ter opreme v učilnicah in prostorih raz-

redne stopnje ter osrednjega dela šole – kuhinje, jedilnice, čakalni-
ce, garderobe na razredni stopnji, knjižnice, zbornice in pisarniških 
prostorov. Druga faza obnove učilnic in prostorov za višjo stopnjo pa 
se je začela z junijem oz. takoj po končanem pouku v tem šolskem 
letu. Tudi obnova prostorov na višji stopnji obsega obnovo tlakov, 
notranjega stavbnega pohištva, strojnih in elektro instalacij ter opre-
me v učilnicah in ostalih prostorih. Poleg tega bo obnovljen tudi šol-
ski bazen. V letošnjem letu je v proračunu Občine Krško za obnovo 
predvidenih 1,7 milijona evrov. Dela se bodo po načrtih zaključila do 
novembra, ko naj bi učenke in učenci spet lahko sedli v šolske klopi. 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, 
št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/10-ZKZ-C, 
106/10 - popr., 57/12, 109/12, 35/13 - sklep US RS, 76/14 – odloč-
ba in 14/15 - ZUUJFO) ter 35. člena Statuta občine Krško (Uradni 
list RS, št. 13/16 - uradno prečiščeno besedilo) Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za kamnolom Premagovce

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za kamnolom Premagovce, ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. 
Krško v juliju 2016.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 28. julija do vključno 31. 
avgusta 2016, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, 
Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v pro-
storih Krajevne skupnosti Podbočje. Javna obravnava bo izvede-
na v sredo, 24. avgusta 2016, ob 19.00 v prostorih Krajevne skup-
nosti Podbočje.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in pre-
dloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko poda-
jo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in 
predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.krsko@
krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede 
»OPPN za kamnolom Premagovce«. Ustno se lahko pripombe po-
dajo na javni obravnavi.

IV.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Krško 
http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlo-
gov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan 
pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na 
spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena in priimka ali drugih 
osebnih podatkov, morajo to posebej navesti v pripombi.

V.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na sple-
tni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

»Univerza v Mariboru je prevze-
la razvojno iniciativo v Vzhodni 
kohezijski regiji. Z doslej izvede-
nimi razvojnimi aktivnostmi smo 
skupaj z našimi razvojnimi delež-
niki, med katere danes formal-
no vstopata tudi Občina Krško 
in Občina Brežice, ustvarili ve-
lik razvojni potencial. A le tega 
je potrebno vseskozi nadgraje-
vati. Za učinkovito pridobivanje 
evropskih razvojnih sredstev je 
ključno, da se čimprej zagotovi 
ustrezne vire, s katerimi se bodo 
na izvedbenem nivoju ustvarja-
le prave dodane vrednosti. Pred-
vsem je pomembno, da vsaj del 
sredstev iz naslova Tehnične po-
moči pri pripravi evropskih raz-

Občina Krško z Univerzo v Mariboru 
podpisala sporazum o sodelovanju
Župan občine Krško mag. Miran Stanko in rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar sta 7. julija podpisala Spora-
zum o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja. 

pisov dejansko pride v Vzhod-
no kohezijsko regijo, saj danes 
več kot 95 % teh sredstev os-
tane v Zahodni kohezijski regi-
ji. S tem bodo ustvarjeni osnov-
ni pogoji za to, da bodo razvojna 

sredstva prišla v gospodarstvo 
in lokalne skupnosti regije, ki jih 
najbolj potrebujejo,« je pouda-
ril rektor Univerze v Mariboru 
prof. dr. Igor Tičar. »V občini Kr-
ško si želimo ustvariti okolje, ki 

bo omogočalo še hitrejši gospo-
darski in družbeni razvoj, pri če-
mer bomo posebno pozornost 
seveda namenili varovanju oko-
lja. Z institucijo, kot je Univerza 
v Mariboru, imamo priložnost, 
da kandidiramo za različne pro-
jekte s področja varstva okolja, 
trajnostne mobilnosti in podob-
no v novi evropski finančni per-
spektivi. Ključna pri tem je pove-
zava znanja in razvojnih institucij 
z lokalnim gospodarstvom, kar 
je gotovo ključ do uspešnih pro-
jektov, ki se bodo v lokalnem 
okolju odražali v višji kakovosti 
življenja naše in naslednjih ge-
neracij,« je povedal župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko. 

V času šolskih počitnic, natančneje sredi julija, je stekla tudi obnova 
vrtca Pika Nogavička pri OŠ Leskovec pri Krškem s petimi oddelki, v 
katerih je okoli 90 otrok. Dela naložbe v predvideni višini 1,1 mili-
jona evrov bodo po načrtih trajala predvidoma do oktobra. V skla-
du z investicijskim programom bodo dela obsegala sanacijo insta-
lacij, ometov, vertikalnih odtokov, zamenjavo kanalizacijskih cevi, 
zamenjavo stavbnega pohištva in opreme. Objekt bo toplotno izo-
liran, zamenjali bodo tudi kritino, zgradili bodo tudi prizidek. V za-
četku februarja je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
obvestilo lokalne skupnosti o deležih razpoložljivih sredstev za so-
financiranje občinskih investicij v skladu s 23. členom zakona o fi-
nanciranju občin. Tako bo Občina Krško s tega naslova lahko počr-
pala 350.951 evrov nepovratnih sredstev ter 526.426 evrov, razliko 
261.344 pa bo krila občina iz proračuna.

Začetek obnove leskovškega vrtca Obnova notranjih prostorov OŠ Jurija Dalmatina

Krka primerna za kopanje
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za oko-
lje in zdravje Novo mesto je konec junija odvzel 16 vzorcev vode iz 
rek na območju Dolenjske in Posavja, kjer se občani pogosto ko-
pajo, pa niso pod okriljem državnega monitoringa. Tako so opra-
vili terenske, mikrobiološke in kemične analize tudi v reki Krki pri 
Podbočju. Splošna ocena je brez posebnosti, mikrobiološki in ke-
mični parametri so skladni s pravilnikom. Končna ocena pa, da je 
reka Krka pri Podbočju primerna za kopanje. Ob tem v nacional-
nem laboratoriju po kopanju priporočajo prhanje in opozarjajo, 
da naj se kopalci, predvsem otroci, izogibajo požiranju vode. Več 
podatkov pa v poročilu nacionalnega laboratorija na spletni stra-
ni Občine Krško www.krsko.si v rubriki Aktualno.

ŽUPAN�SPREJEL�PIONIRKE�PGD�VELIKI�PODLOG�-�Junija�je�v�Ko-
pru�potekalo�državno�gasilsko�tekmovanje,�na�katerem�so�pionir-
ke�Prostovoljnega�gasilskega�društva�Veliki�Podlog�pod�mentor-
stvom�Nine�Baznik�med�49�slovenskimi�ekipami�osvojile�odlično�3.�
mesto.�Ob�tem�uspehu�je�mladim�gasilkam,�mentorici,�poveljniku,�
podpoveljniku�in�predsedniku�društva�čestital�tudi�župan�občine�Kr-
ško�mag.�Miran�Stanko�skupaj�s�podžupanjo�Ano�Somrak.�Pionir-
ke,�ki�so�tekmovale�v�treh�disciplinah,�so�vse�naloge�opravile�brez�
kazenskih�točk,�glede�na�skupno�starost,�ki�tudi�šteje�pri�končnem�
rezultatu,�pa�se�jim�je�uspelo�uvrstiti�na�tretje�mesto,�kar�je�naj-
boljši�dosežek�domačega�gasilskega�društva�na�državnem�tekmo-
vanju,�hkrati�pa�tudi�najboljši�dosežek�Gasilske�zveze�Krško�in�re-
gije�Posavje.�Ob�uspehu�sta�župan�in�podžupanja�čestitala�ekipi�in�
mentorici�ter�poveljniku�PGD�Veliki�Podlog�Stanetu�Bazniku,�pod-
poveljniku�Jožetu�Požunu,�predsedniku�PGD�Veliki�Podlog�Tomažu�
Koretiču�pa�tudi�predsednici�sveta�KS�Veliki�Podlog�Karolini�Cizer-
le,�ki�je�hkrati�tudi�članica�Upravnega�odbora�PGD�Veliki�Podlog.
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Na Velikem Cirniku v krajevni skupnosti Šentjanž so se v organiza-
ciji Prostovoljnega gasilskega društva Veliki Cirnik preteklo soboto 
odvijale jubilejne, že dvajsete Gasilske igre brez meja. Prireditelji so 
kljub deževnemu vremenu tekmovanje odlično pripeljali do konca, 
zadovoljni pa so bili tudi z udeležbo ekip, saj dež že sicer precej mo-
krih iger na gasilsko tematiko ni pretirano motil. Na igrah je sodelo-
valo 24 ekip iz domače sevniške in sosednjih občin ter tudi iz drugih 
krajev po Sloveniji. Med ženskimi ekipami so zmago na koncu slavi-
le gasilke s Studenca, med dvajsetimi moškimi ekipami pa je zmaga 
odšla na Trebelno. Ekipe so se pomerile v različnih šaljivih vodnih 
igrah, opravile pa so tudi vajo z več kot 100 let staro ročno brizgal-
no ter tako prispevale k ohranjanju tradicije uporabe tovrstne gasil-
ske opreme. Jubilejne gasilske igre brez meja so se zaključile s pri-
jetnim družabnim večerom in vrtno veselico.

Podpora občine sevniškemu gospodarstvu 
z nepovratnimi sredstvi
Skrb za sorazmeren družbeni razvoj je primarna naloga lokalnih skupnosti. Mednje sodi tudi zagotavljanje ustreznega 
podpornega okolja za delovanje gospodarstva in podjetništva. Občina lahko s posameznimi ukrepi, kot so prostorsko 
načrtovanje, komunalno opremljanje in neposredne spodbude s proračunskimi razpisnimi viri, vpliva na razvoj podje-
tništva in obrtništva. 

Občina Sevnica je zaključila javni 
razpis za dodelitev nepovratnih 
sredstev za pospeševanje razvo-
ja  gospodarstva s subvencioni-
ranjem in spodbujanjem odpi-
ranja novih delovnih mest, za 
promocijo izdelkov in storitev 
ter za spodbujanje naložb v na-
kup  nove opreme in nemateri-
alne investicije. Skupna višina 
dodeljenih sredstev iz javnega 
razpisa za dodeljevanje prora-
čunskih sredstev za pospeševa-
nje razvoja gospodarstva v ob-

čini Sevnica v letu 2016 znaša 
dobrih 80 tisoč evrov. 

Za ukrep spodbujanja zaposlo-
vanja in odpiranja novih de-
lovnih mest v gospodarstvu je 
bilo dodeljenih 7.907,30 evrov 
dvema vlagateljema. Namen 
tega ukrepa je subvencionira-
nje stroškov za zaposlitev regi-
strirano brezposelnega iskalca 
prve zaposlitve srednje strokov-
ne, višje, visoke ali univerzite-
tne izobrazbe. Sredstva za po-

speševanje promocije podjetij 
so se dodelila z namenom sofi-
nanciranja stroškov najetja, po-
stavitve in delovanja stojnic pri 
udeležbi na sejmih ter promo-
ciji izdelkov in storitev malih in 
srednje velikih podjetij. V okvi-
ru tega ukrepa je bilo dodelje-
nih 15.463,88 evrov sedmim 
vlagateljem.  Za spodbujanje in-
vesticijskih vlaganj v nakup nove 
proizvajalne in storitvene opre-
me za opravljanje dejavnosti, 
za katero je podjetje registrira-

no in jo tudi dejansko opravlja, 
za nakup nematerialnih pravic 
patentov, licenc in tehnološke-
ga znanja ter za investicijska vla-
ganja, ki se nanašajo na ustano-
vitev novega podjetja, razširitve 
obstoječega podjetja ali uvaja-
nja novega proizvodnega oziro-
ma storitvenega programa pa je 
bilo dodeljenih 59.264,96 evrov 
nepovratnih sredstev 16 vlaga-
teljem.

V atriju sevniškega gradu je junija potekal XVI. Sevniški likovni shod 
Grad 2016. Likovnega shoda se je udeležilo 15 likovnih ustvarjalcev 
iz Dolenjske, Posavja in Zasavja. Dvodnevno ustvarjanje, ki ga je stro-
kovno vodil sevniški umetnik Rudi Stopar, je bilo namenjeno iskanju 
korenin preteklih dni, ki so ga prireditelji poimenovali »Obujanje za-
vedno usnule kulturne dediščine naših prednikov«.

Umetniki so s predloženo temo v svoji neposredni okolici in širše po 
občini Sevnica našli motive, ki so še opazni in nosijo značaj nekda-
njega življenja ter s svojimi likovnimi deli »vrnili« življenje v nekdanje 
čase. Shod je popestril likovni gost mag. Ivan Bogovčič – akademski 
slikar in restavrator specialist iz Ljubljane. Pripravil je zanimivo film-
sko projekcijo, kjer so imeli udeleženci enkratno priložnost spoznati 
širino kulturne dediščine, slikarstva in restavratorstva. 

V nadaljevanju bo pet članska komisija izbrala prvaka shoda in pet 
del izbrancev. Skupinska razstava del ustvarjenih na shodu se bo 
pripravila ob praznovanju občinskega praznika, 17. novembra v Mos-
conovi galeriji na Gradu Sevnica. Istočasno bo v Stari galeriji na gra-
du odprta razstava lanskega prvaka shoda Zdravka Červa iz Nove-
ga mesta. 

Organizatorja likovnega shoda sta bila Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, Območna izpostava Sevnica in Zveza kulturnih društev 
Sevnica. 

Likovni shod ob obujanju kulturne dediščine

Udeleženci�shoda�na�sevniškem�gradu�(Foto:�JSKD,�OI�Sevnica)

Zmagi v gasilskih igrah na Studenec in Trebelno

Vabilo k sodelovanju v nagradni anketi 
o prometu v občini Sevnica

V okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Sevnica, 
katere namen je spodbujanje trajnostne mobilnost (pešačenje, 
kolesarjenje, uporaba javnega potniškega prometa), Občina 
Sevnica vabi vse občane in občanke, ki ste starejši od 12 let, da 
sodelujete v nagradni ANKETI o prometu v Občini Sevnica.

Nagradna�anketa�je�objavljena�na�spletni�strani�Občine�
Sevnica, v tiskani obliki pa je dosegljiva tudi v avli vhoda v 
občinsko stavbo.

Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjeno anketo ter vanjo 
vpisali tudi svoje kontaktne podatke, se boste preko žrebanja 
potegovali za nagrade v skupni vrednosti 450 EUR, pri čemer 
bo podeljena prva nagrada v vrednosti 250 EUR.

Nagrade bodo podeljene na prireditvi v okviru Evropskega 
tedna mobilnosti, 22. septembra 2016.

Pihalni orkester Glasbene šole 
Sevnica je bil na Mid Europe po-
vabljen s strani Zveze slovenskih 
godb in je v Schladmingu sodelo-
val v tekmovalnem in revijalnem 
– koncertnem delu. Na CISM 
mednarodnem tekmovanju mla-
dinskih orkestrov se je predsta-
vil z eno obvezno in eno izbirno 
skladbo. Nastope je ocenjeva-
la sedemčlanska strokovna ko-
misija, katere člani so bili žiran-
ti iz Amerike, Avstrije, Nemčije, 
Češke in Nizozemske. V katego-
riji, kjer sta tekmovala še dva 
orkestra iz Kitajske in orkester 
iz Izraela, si je Pihalni orkester 
Glasbene šole Sevnica pod vod-

Pihalni orkester Glasbene šole Sevnica na 
festivalu v avstrijskem Schladmingu
Pihalni orkester Glasbene šole Sevnica se je udeležil mednarodnega festivala Mid Europe v avstrijskem Schladmingu, 
ki že tradicionalno poteka v mesecu juliju in velja za enega pomembnejših festivalov za pihalne orkestre in tovrstne 
sestave. Enotedenski festival ponuja pestro dogajanje: številne koncerte, delavnice, dirigentske seminarje, show pro-
gram, tekmovanje, en dan pa je posvečen tudi mladinskim pihalnim orkestrom. 

Pihalni�orkester�GŠ�Sevnica�(foto:�Glasbena�šola�Sevnica)
stvom dirigenta Francija Lipovš-
ka priigral 1. mesto, in tako kot 

edini mladinski orkester iz Slove-
nije odlično predstavil šolo, Sev-
nico in državo.

V koncertnem delu je orkester 
nastopil s petdeset minutnim 
programom, v katerem so bila 
predstavljena tudi tri slovenska 
dela. Kot solista sta z orkestrom 
nastopila Uroš Polanec na har-
moniki v skladbi Emila Glavnika 
Mali ekspresni vlak in klarinetist 

Zmago Tkavc z Avsenikovo Veter 
nosi pesem mojo, oba profesor-
ja na šoli. Program, ki ga je or-
kester pripravil za Schladming, 
je bil pred udeležbo na festiva-
lu predstavljen tudi na koncertu 
v okviru festivala Sevniško graj-
sko poletje. Iskrene čestitke or-
kestru in dirigentu Franciju Lipo-
všku za uspešno delo, katerega 
rezultat so izjemni dosežki.
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KOSTANJEVICA NA KRKI - V nekdanji samostanski cerkvi 
Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki so 8. julija od-
prli razstavo mariborske video in intermedijske umetnice 
Ane Pečar »Jasno in večglasno« ter s tem zapolnili še četrto 
občasno razstavišče.

Kot je ob tem povedal predstavnik kostanjeviške galerije Goran 
Milovanović, vse štiri občasne razstave (razstava Tee Curk Sor-
ta v Lamutovem likovnem salonu, Boštjana Kavčiča v lapidari-
ju, Valentina Omana v novih razstavnih prostorih v zahodnem 
traktu samostana in Ane Pečar v nekdanji samostanski cerkvi) 
med seboj tudi komunicirajo, seveda ne naključno. »Ana Pečar je 
s prostori nekdanje samostanske cerkve vzpostavila minimalisti-
čen in spoštljiv dialog, ki nagovarja tudi gledalca, naj si za doživet-
je vzame potreben čas,« je dodal o tokratni razstavi.
O razstavi Pečarjeve, ki jo sestavljajo projekcije posnetkov reke 
Soče, s katerimi prikaže njeno barvo, obliko, gibanje pa tudi zvok, 
je podrobneje spregovorila mag. filozofije Petra Kapš. »Inspira-
cija aktualnega korpusa video del in fotografij Ane Pečar je nje-
no preučevanje izročila posoških Slovencev, ki ga je zbral Pavel 
Medvešček, slovenski pisatelj, publicist grafik in slikar,« je pove-
dala o zanimivi vizualni in avdio postavitvi, ki nas »vabi k ogle-
dovanju in optičnemu doživetju vode, obuja njeno ogledno raz-
sežnost«, saj so bile »v starih, z naravo povezanih kulturah reke 
sveti, nadvse dragoceni kraji, kamor je človek prišel in s telesom, 
čutili in subtilnimi razsežnostmi svojega bitja vzpostavljal odnos 
z vodo zunaj sebe«. Odprtje razstave, ki bo na ogled do 29. avgu-
sta, sta z igranjem na nenavadna glasbila popestrila Ana Krava-
nja in Samo Kutin. P. Pavlovič

DOLENJA VAS  21. junija je v tukajšnji dvorani večnamenske-
ga doma potekala prireditev z zanimivim imenom  Kresničkov-
anje. V vsebinsko bogatem in razgibanem kulturnem večeru sta 
se z zapeto pesmijo predstavila dva pevska sestava, Ženski pev-
ski zbor Prepelice pod vodstvom Mire Hajtnik in skupina Ljud-
ski pevci Ajda. Literarna skupina Sanje tamkajšnjega kulturne-
ga društva Žarek se je predstavila s svojimi izvirnimi pesniškimi 
deli, člana dramske sekcije Veseli oder sta z izborom zanimivih 
pregovorov v povezavi s poletnim kresovanjem, praprotnim se-
menom in njegovo čarobno močjo na kresno noč in tako dalje 
privabila nasmehe na obraze obiskovalk in obiskovalcev. Slikar-
ska dela z različnimi motivi sta razstavila Duška Kodrič Štovi-
ček iz Velikega Podloga in Erik Smolej iz Starega Grada pri Kr-
škem, vlogo povezovalca prireditve sta odlično opravila 10letni 
Vital Kortnik in Marija Hrvatin. »Kresni čas je tudi čas strasti, 
volje, moči in resnične ljubezni. Naša strast mora biti uravnove-
šena, prepojena z ljubeznijo, da nam lahko daje polno, harmo-
nično življenje. Ob tem času poglejmo na vso lepoto življenja, na 
poživljajoče zavedanje, da smo tukaj in zdaj,« je med drugim de-
jala Hrvatinova, ki se tudi sama rada predaja besednemu ustvar-
janju.  S. R.

SEVNICA  1. junija je v večnamenskem prostoru sevniške knji-
žnice že tretje leto zapored potekala otvoritev otroške likovne 
razstave Paleta brez meja. Na likovni natečaj sevniške območne 
izpostave JSKD RS je prispelo okoli 200 likovnih del in med njimi 
sta likovni pedagog Tone Zgonec in ljubiteljski slikar Sebastjan 
Popelar izbrala 60 likovnih del za razstavo, ki je bila v knjižni-
ci na ogled do 2. julija. O izboru del za razstavo je zbranim spre-
govoril Zgonec, ki je med drugim povedal, da naloga ni bila lah-
ka, saj je vsako prispelo likovno delo umetnost posameznika in 
odraz njegove domišljije. Priznanja mladim likovnim ustvarjal-
kam in ustvarjalcem ter njihovim mentoricam je izročal Pope-
lar, otvoritev je povezovala Katja Pibernik. Priložnostni kulturni 
program so s petjem popestrile članice mladinske vokalne sku-
pine »A vista« Osnovne šole Boštanj, ki jih vodi Mateja Repovž 
Lisec.  S. R.

Kresničkovanje v Dolenji vasi

Sodelujoči na prireditvi, ki je obudila spomin na kresno noč 
in ljudske vraže

Razstava Paleta brez meja

Osnovnošolke in osnovnošolci so v velikem številu sodelova-
li na likovnem natečaju.

V nabito polni dvorani Alber-
ta Felicijana so se prisotni ob 
predvajani video projekciji ter 
ob branju spominskih zapisov 
spominjali svetlolasega mlade-
niča, ki je del svoje ustvarjalne 
energije namenjal slikarskim 
delom na platnu ali pa posli-
kavi sten z različnimi motivi. 

»Rad je sanjaril o svojih na-
črtih za nadaljnjo  umetniško 
pot. V jeseni 2008 bi bil rad 
šel v Provanso, k prijatelju sli-
karju, v uk slikarstva,« je del 
spominov Berte Logar, ki je 
zbrala sinova slikarska dela za 
retrospektivno razstavo. »Rad 
je imel glasbo. Kot majhen je 
vadil igranje na bobne in orgli-
ce. Sanjal je, da bo bobnar, toda 
kmalu se je pričel učiti igranja 
kitare. Ta ga je spremljala vse 
življenje. Igral je zase in za pri-
jatelje. Poslušal je klasike in 
to še posebno rad, kadar je li-
kovno ustvarjal. Glasba ga je 
pomirjala in motivirala. Rad 
je imel različne zvrsti glasbe. 
Redno je obiskoval koncer-

Slike ohranjajo spomin
SEVNICA - Prvo sredo v juliju je na sevniškem gradu potekal spominski večer z otvoritvijo slikarskih del 
Aleša Logarja iz Krmelja, čigar življenje je ugasnilo pred osmimi leti v nesreči na Savi pri HE Blanca. 

te doma in v tujini. Včasih je 
mislil, da bo tudi sam ustvar-
jal glasbo. V šali je pripovedo-
val, da se bo ponovno rodil in 
bo glasbenik. Rad je opazoval 
življenje, razmišljal je o njem, 
prebiral je psihološke knjige ... 
Mislil je, da življenja ne živi 
resno. Včasih ga je bilo strah, 
da bi živel življenje povprečne-
ga človeka ...« so besede risa-
le podobo mladeniča, ki je, star 

35 let, umrl v zadnjem spustu 
po Savi pri HE Blanca skupaj s 
preostalimi dvanajstimi udele-
ženkami in udeleženci.
»Obrnilo se je tako, da tvoj ob-
raz ne bo nikoli ostarel,« je de-
jala Tina Hočevar, umetniko-
va prijateljica iz otroštva. »Od 
majhnega je imel rad vodo, 
voda in poletje sta mu res uga-
jala,« je dejal Roman Starič 
ter obudil spomin na zadnje 
srečanje z Alešem Logarjem 
ob krmeljskem bajerju. »Ka-
dar metuljem ugasne življenj-
sko sonce, živobarna krila ra-

hlo padejo na tla, obogatijo 
polja, trave in gozdove z než-
nimi barvami  večnost dajejo 
osebnemu svetu z darovi spo-
ročil in spomina,« so bile be-
sede gostitelja dogodka Rudi-
ja Stoparja, ki se je za izjemen 
večer najprej zahvalil umetni-
kovi materi. »Bil je fant z izje-
mnimi talenti! Veseli smo, ker 
je ostal v naših srcih kot na-
grada in privilegij, da smo bili 
njegovi prijatelji, jaz pa njego-
va mami,« se je zahvalila Berta 
Logar za priložnost, da je lahko 
izrazila svojo ljubezen do po-
kojnega sina in predstavila del 
njegovega slikarskega opusa.

Spominski večer, v katerem je 
bilo čutiti utrip srca, voljo do 
življenja, do odkrivanja nezna-
nega, do ustvarjanja so poleg 
že omenjenih oblikovali še Zo-
ran Košir z zaigranimi sklad-
bami na kitari, plesalca akro-
batskega rock’n’rolla Julija 
Horvat in Luka Brulc ter z 
branjem spominskih zapisov 
Marija Hrvatin, Branka Ma-
rolt in njena hči Kaja. 

 Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

Nastopajoči so pričarali lep večer v spomin na domačega lju-
biteljskega slikarja, čigar življenje se je končalo mnogo pre-
zgodaj.

Doživetje vode v nekdanji cerkvi

Na otvoritveni slovesnosti je zbrane v imenu galerije pozdra-
vil Goran Milovanović (desno), ki je dobil podporo sveta zavo-
da ter kostanjeviškega in krškega župana za prevzem direk-
torskega mesta, saj Bojan Božič odhaja v pokoj.

MR GWYN
italijanski avtor 
Alessandro 
Baricco
Cankarjeva založba 
2014
237 strani

Mr. Gwyn je slavni pisatelj, ki se nekega 
dne odloči, da bo prenehal s pisanjem. Ob 
obisku umetnostne galerije ga pritegne 
motiv, ki uprizarja slikarja ob izdelavi 
portreta. Nekaj dni kasneje ga prešine: 
to bi lahko počel tudi on, izdeloval bi 
portrete ljudi. A ne s čopiči, tega ne zna, 
obvlada zgolj rokovanje z besedami. Ali 
lahko na isti način kot fotografi in slikarji, 
torej predvsem z opazovanjem in svojo 
prisotnostjo, iz portretirancev izvabi tisto, 
kar jih dela posebne? Se lahko dokoplje 
do njihovih najskritejših vsebin, misli in 
občutkov? Jim lahko pove nekaj, česar o 
sebi še sami ne vedo? Je takšno početje 
sploh varno? Prijetno, tekoče branje.

VEČERJA
nizozemski avtor 
Herman Koch
Sanje 2015
251 strani

Večerja je osrednji čas dogajanja, ko se 
v prefinjeni restavraciji zberejo brata in 
njune žene z namenom, da se pogovorijo 
o svojih otrocih, ki so v ihti zagrešili 
kruta, nehumana kriminalna dejanja.
Gre za napet roman, ki dregne v 
vprašanja osebne morale, odgovornosti, 
zaščite otrok in dopuščanja njihovega 
nedopustnega obnašanja. Je roman o 
tem, kako prirejamo merila, ko gre za 
naše otroke, da bi jih zaščitili. O tem, 
kaj vse smo pripravljeni storiti za srečo 
družine. O raztegljivosti morale in večni 
dilemi subjektivnosti. Skratka roman, ki 
nam zastavlja velika vprašanja in nas 
izziva v iskrenosti odgovora, kako bi 
sami ravnali v podobnih položajih.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

PODBOČJE  S koncertom vokalne skupine Mavrice, naslovlje-
nim »Pod mavričnim nebom«, so se 26. junija zaključile priredi-
tve ob prazniku KS Podbočje. Koncert je bil sicer sprva predvi-
den na vrtu gostilne Gadova peč, a so ga zaradi nepredvidljivega 
vremena prestavili v kulturni dom. Deveterica »Mavric« z vod-
jo in gonilno silo Katarino Štefanič Rožanec na čelu se je pred 
polno dvorano predstavila v glavnem s priredbami bolj ali manj 
znanih pesmi, pri nekaterih ob klaviaturski spremljavi Štefanič 
Rožančeve, pri eni pa jih je spremljal Luka Dukarič. Prisrčna po-
pestritev koncerta je bil nastop otroškega zborčka Angelčki ob 
spremljavi Hane Kerin. P. P.  

Pod mavričnim nebom

Devetčlanska vokalna skupina Mavrice
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Četrtek, 21. 7.

• ob 16.00 na bazenu Sevni-
ca: ustvarjalnica za otroke

• ob 17.00 v MT Raka: igre z 
žogo

Petek, 22. 7.

• ob 17.00 na bazenu Bresta-
nica: EVS igre brez meja + 
EVS pool party

• ob 17.00 v MT Senovo: 
vrtičkanje

• od 18.30 do 19.30 v Trim 
parku Krško: trening v nara-
vi Magičnost gibanja (infor-
macije in prijava: 040 822 
023)

• ob 19.00 v mestnem parku 
Krško: Poletni večeri v par-
ku  koncert Kristine Lovšin 
Salmič »Pod zvezdami z Joan 
Baez«

• ob 20.00 v gasilskem domu 
v Bukošku: svečana seja ob 
90letnici PGD Bukošek

• ob 21.00 v mestnem jedru 
v Brežicah: mestna prome-
nada Brežice  koncert Kat-
je Šulc

• ob 21.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: le-
tni kino  Janis Joplin: otož-
no dekle

Sobota, 23. 7.

• ob 9.00 v MT Senovo: ku-
harska delavnica

• od 10.00 dalje na »Muco-
vem placu« v Polju pri Bistri-
ci ob Sotli: študijski krožek 
»Vezja in vezi« (tudi 24. 7.)

• ob 20.00 na Obrežju: gasil-
ska veselica s Čuki

• ob 20.00 na gradu Podsre-
da: koncert kitarista Tilna 
Pusarja

• ob 20.00 v restavraciji Šte-
fanič v Brežicah: koncert 
Branke Galić in Lucky Banda

• ob 21.00 na bazenu Bresta-
nica: koncert skupine Sam's 
Fever  Elvis Presley tribute 
band

• ob 21.00 na terasi restavra-
cije Grill v Termah Čatež: 
glasbeni večer  Joe Cocker 
tribute band

Nedelja, 24. 7.

• ob 9.00 pri avtobusni posta-
ji Orešje: start vodenega po-
hoda po pešpoti po Orešju

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: nedeljska muzej-
ska delavnica »Fotografije 
na lesu«

• ob 19.00 v mestnem jedru v 
Brežicah: mestna promena-

da Brežice  talent fest za ot-
roke in mladino

• ob 19.00 na gradu Podsre-
da: Glasbeno poletje na gra-
du Podsreda 2016  celo-
večerni koncert v izvedbi 
Betke Bizjak Kotnik – sakso-
fon, Oskarja Laznika  sakso-
fon in Marka Bogdanovića – 
klavir 

 
Ponedeljek, 25. 7.

• ob 17.00 v MC Krško: turnir 
v namiznem tenisu

• ob 20.00 na bazenu Bre-
stanica (v primeru slabega 
vremena v MC Krško): EVS 
stand up comedy

• ob 21.00 v mestnem jedru 
v Brežicah: mestna prome-
nada Brežice  salsa večer 
Salson

Torek, 26. 7.

• od 9.00 do 12.00 v prosto-
rih društva Magičnost giba-
nja na Hočevarjevem trgu 1 
v Krškem: Iskrice  poletne 
ustvarjalnogibalne urice za 
otroke in mlade od 616 let 
(vsak dan do 28. 7., prijava: 
Lija.info@gmail.com / 031 
803 599, 040 822 023)

• ob 20.15 v cerkvi svete Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 1. 
Anin glasbeni večer  Tom 
Kobe in Marta Lipoglavšek

Sreda, 27. 7.

• od 10.00 do 12.00 na igri-
šču pod MC Krško: športne 
igre za mlade

• ob 19.00 v mestnem jedru 
v Brežicah: mestna prome-
nada Brežice  animacija za 
otroke »Gvidove dogodi-
vščine«; ob 21.00: cirkuška 
predstava »Čupakabra«

Četrtek, 28. 7.

• ob 21.00 na grajskem dvori-
šču Posavskega muzeja Bre-
žice: DŠB unplugged poletni 
koncerti  skupina 4More 
(Simon Roguljić  kitara, vo-
kal in Alen Roguljić  kitara) 
ter duo Doris & Allen (Doris 
Jakovina  vokal in Alen Ro-
guljić  kitara)

Petek, 29. 7.

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: Glasbeno poletje na gra-
du Podsreda 2016  zak-
ljučni koncert udeležencev 
seminarja za saksofon

• od 18.30 do 19.30 v Trim 

kam v posavju
parku Krško: trening v nara-
vi Magičnost gibanja (infor-
macije in prijava: 040 822 
023)

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici (v pri-
meru dežja v KD Krško): ko-
medija »Art«, igrajo: Kristjan 
Ostanek, Vojko Belšak in Ta-
dej Toš

• ob 21.00 na bazenu Bresta-
nica: koncert ansambla Aza-
lea

Sobota, 30. 7.

• ob 10.00 pred spomenikom 
v gozdu v Dobravi: komemo-
racija v spomin na ustreljene 
prve krške borce, slavnostni 
govornik: Andrej Marinc

• od 13.00 dalje v Tržišču: 
17. pokal Malkovca  dirka 
za državno prvenstvo staro-
dobnih motociklov 

• ob 15.00 na bazenu Sevni-
ca: ustvarjalna delavnica Iz 
starega novo naredim  za 
okolje skrbim

• ob 21.00 v mestnem je-
dru v Brežicah: zaključek 
mestne promenade  kon-
cert Gašperja Riflja

• ob 21.00 na terasi restavra-
cije Grill v Termah Čatež: 
glasbeni večer  dalmatin-
ska klapa Capris

• ob 21.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: letni 
kino  Maggie ima načrt

• 

Nedelja, 31. 7.

• ob 18.00 na sedežu Zavo-
da Svibna na Brezovski Gori 
19: srečanje »Ptice v sadov-
njaku« (obvezne predhodne 
prijave na 031 329 625 ali 
svibna1@gmail.com)

Torek, 2. 8.

• od 9.00 do 12.00 na igrišču 
pri parku v Brežicah: Iskrice 

Prejšnji četrtek me je očitno dohiteval razmislek o 
odvisnosti, v katero smo se zapredli z mobilnimi te-
lefoni. Zgodaj zjutraj je pozvonil poštar in me prosil 
za potrpežljivost, da preko njegovega novega služ-
benega telefona potrdiva prejem pošiljke. In sva jo, 
pospravil je telefon in pozvonil pri drugih vratih.

Odpravila sem se ven in z otroškim vozičkom rav-
no delala tretji krog okoli samevajočega šolskega 
igrišča, ko je naenkrat razposajeno pritekel fantič 
z »ronaldo« frizuro. Popravil si je bel dres, pobožal 
sijočo nogometno žogo in se zazrl v prazen prostor 
med vratnicama, ki je vabil k brcanju. »O, to je tis-
to brezskrbno uživanje poletja,« sem pomislila in se 
predala spominom na osnovnošolske počitnice. A 
spomini so se umaknili radovednosti, ko sem opa-
zila, da fant resda zabija žogo v gol, a z desno roko 
hkrati pestuje telefon! Najprej se je med tekanjem 
in brcanjem kar nekaj časa pogovarjal, nato preki-
nil in nekaj minut resno brskal po telefonu, žoga pa 
ga je medtem čakala v golu. Spomnil se je nanjo, ste-
kel ponjo, jo postavil na točno določeno točko, a pre-
den je vzel zalet, je spet pogledal na telefon in urno 
s prstom drsel po zaslonu. »Morda pa kliče prijate-
lje na igrišče,« sem pomislila in se namenila v drugo 
smer. Ko sem kasneje prišla na isto 'razgledno' točko, 
je bil prizor enak: fant je telefoniral in vmes zabi-
jal gole. 

Pot sem nadaljevala mimo gostinskega lokala, kjer 
je sedelo več parov. Nekateri so v tišini zamaknjeno 
strmeli v svoje telefone. Pri zadnji mizi pa se je od-
vijal prizor, ki sem ga večkrat doživela tudi sama: 
moški je brskal po telefonu, ženska pa mu je nekaj 
goreče razlagala. Ni dvignil pogleda, a je vztrajno 
kimal. Nato je vmes še malo telefoniral, ona pa ča-
kala, da ponovno pride na vrsto. Za ta pojav imamo 
od leta 2012 menda celo nov izraz – phubbing. Lani 
so na Univerzi Baylor objavili tako študijo, po kate-
ri je imelo več kot 22 % anketiranih parov zelo resne 
težave v razmerju zaradi phubbinga, torej zanemar-
janja  in nepozornosti partnerja ob uporabi pamet-
nega telefona.

Končno sem prišla domov, uspavala otroka, si prip-
ravila kosilo in na internetu naletela na nek zapis v 
španščini. Šlo naj bi za pismo otroka, ki sporoča svo-
jemu staršu: »Rad bi bil tvoj telefon! … Ker me potem 
nikoli ne bi izpustil iz rok; ker bi se nasmejal vsakič, 
ko bi me zagledal; ker bi me povsod nosil s sabo; ker bi 
redno preverjal, ali imam zadosti energije; ker bi ved-
no skrbel, da ne padem; ker bi tako bil povsem prva 
stvar, ki jo pogledaš, ko zjutraj odpreš oči, in zadnja, 
ko greš spat.« Zmajala sem z glavo. A že nekaj mi-
nut zatem me je močno stisnilo pri srcu - moje ljubo 
dete ni spalo, ampak me je očitno že nekaj časa opa-
zovalo. Ustnice so bile pripravljene na jok v užalošče-
ni šobici. Tako zatopljena sem bila v mobilno brska-
nje, da nisem niti opazila, kaj počne. Da potrpežljivo 
čaka, da končno odvrnem pogled od telefona …

V lanskem letu je imelo povprečno slovensko gospo-
dinjstvo v uporabi dva do tri mobilne telefone, me-
sečno pa smo zanje porabili kar 45 €. Odraščajo pov-
sem drugačne generacije, razvijajo se novi načini 
komuniciranja, telefonski računalniki so postali 
naši podaljški. In ko je šel ta dan h koncu ter sem 
ravno pomislila, da je postal že pravi luksuz biti 'ne-
dosegljiv' (mimogrede, tudi beseda za strah pred ne-
dosegljivostjo že obstaja: nomophobia), so pri poro-
čilih pokazali novo igro Pokémon Go. Od 6. julija 
menda tako milijoni ljudi po svetu, tudi pri nas, s 
telefoni v rokah tekajo naokoli in lovijo povsem vir-
tualna bitja v svoji realni okolici. Sprašujem se, če 
nismo mi sami že bolj neresnični in neprizemljeni 
kot tile barviti Pokémoni iz igrice?

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Rad bi bil tvoj 
telefon!

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
 

 poletne ustvarjalnogibal-
ne urice za otroke in mlade 
od 616 let (vsak dan do 4. 
8., prijava: Lija.info@gmail.
com / 031 803 599, 040 822 
023)

• ob 21.00 na grajskem dvori-
šču Posavskega muzeja Bre-
žice: kino na grajskem dvo-
rišču

Četrtek, 4. 8.

• ob 21.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: koncert Maje 
Weiss in Robija Petana

Petek, 5. 8.

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: gle-
dališka predstava  avtorski 
projekt Nika Škrleca »Naj 
gre vse v π ali kako sem si 
zapomnil 3141 decimalk«

• ob 21.30 na bazenu Bre-
stanica: nastop tamburaške 
skupine Od srca do srca

Sobota, 6. 8.

• zvečer v gostilni Senica na 
Senovem: senovški večer 
pod kostanji z Labirinti, go-
stje večera: klapa Jadranski 
magistrali

Torek, 9. 8.

• ob 21.00 na grajskem dvori-
šču Posavskega muzeja Bre-
žice: kino na grajskem dvo-
rišču

Sreda, 10. 8.

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici (v pri-
meru dežja v klubu KD Kr-
ško): koncert Dovč, Gombač, 
Krmac tria, za Jazz.etnoworl-
dmusic.akustika 2016 abon-
ma in za izven

ART
komedija
Igrajo: Kristjan Ostanek, Vojko Belšak in Tadej Toš
petek, 29.7., ob 20.30 uri
atrij gradu Rajhenburg (velika dvorana KDK v primeru dežja)

NIK ŠKRLEC: NAJ GRE VSE V π 
ALI KAKO SEM SI ZAPOMNIL 3141 DECIMALK

monopredstava
petek, 5.8., ob 20.30 uri
atrij gradu Rajhenburg (velika dvorana gradu v primeru dežja)

DOVČ, GOMBAČ, KRMAC TRIO
koncert iz Jazz.etno.worldmusic.akustika 2016 cikla
sreda, 10.8., ob 20.30 uri
atrij gradu Rajhenburg (okrogla dvorana gradu v primeru dežja)

LETNI KINO    - program na www.gradrajhenburg.si 
Prodaja vstopnic: recepcija gradu, blagajna KDK, Eventim, Petrol in 
Pošta Slovenije. T: (07) 620 42 16 / www.gradrajhenburg.si / www.kd-krsko.si 

SEVNICA  Na Domoznanskem oddelku sevniške knjižnice je na 
ogled pregledna razstava o razvoju najstarejšega podjetja v Sev-
nici, ki v letošnjem letu obeležuje 130 let delovanja. »Tradicija 
podjetja sega v leto 1886, ko je nemška družina Winkle z Bavar-
ske odkupila od gradbenika Antona Smrekarja majhen mlin z 
vsemi okoliškimi parcelami, na katerih je kasneje zraslo sedanje 
podjetje, in v njem odprla tovarno za proizvodnjo lesenih kopit 
za potrebe obutvene industrije. K tej odločitvi so veliko prispe-
vali z bukovimi in gabrovimi gozdovi bogato področje, ugodne 
prometne povezave in veliko razpoložljive delovne sile,« je del 
zapisa na enem od razstavnih panojev. Danes so nekatere stav-
be Kopitarne Sevnica prazne in samevajo na velikem prostoru 
ob potoku Sevnična, a v podjetju razmišljajo o postavitvi tovar-
niškega muzeja in sodobni trgovini.  S. R.

Razstava o najstarejši tovarni
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VELIKI TRN  V sklopu praznika Krajevne skupnosti Veliki Trn je 
na balinarskem igrišču Veliki Trn tudi letos potekalo tekmovanje 
v balinanju. Tekmovalce je v imenu krajevne skupnosti uvodo-
ma pozdravil predsednik sveta KS Veliki Trn Franc Lekše, čes-
tital ob krajevnem prazniku in zaželel obilo športnih uspehov in 
mirno roko. Tekmovanja se je udeležilo 16 tekmovalcev, ki so se 
med sabo tokrat pomerili posamezno. Rezultati tekmovanja za 
pokal krajevne skupnosti so bili sledeči: 1. mesto je osvojil Jože 
Gorenc, 2. mesto Robert Pust, 3. mesto pa Alojz Hafner. Po za-
ključku tekmovanja so tekmovalci in udeleženci nadaljevali pri-
jetno druženje ob zakuski. 
 Vir: KS Veliki Trn

Balinali za pokal KS Veliki Trn

Najboljši trije na turnirju

BREST, RADEČE – Na petem evropskem prvenstvu v krosmin-
tonu (do letos speed badminton) je v članski ženski konkuren-
ci presenetljivo slavila Radečanka Danaja Knez, potem ko je v 
polfinalu presenetljivo premagala svojo trenerko, aktualno sve-
tovno prvakinjo Jasmino Keber, ki je nato osvojila bron, v fina-
lu pa še Švedinjo Rebecco Nielsen. Kebrova, ki je sezono zara-
di nosečnosti že zaključila, je v paru z Matjažem Šušteršičem 
bron osvojila tudi v mešanih dvojicah, medtem ko je par Danaja 
Knez/Rok Hudoklin izpadel v osmini finala. V moški konkuren-
ci sta Hudoklin in Šušteršič izpadla v skupinskem delu tekmova-
nja. S šestimi kolajnami so se na mladinskem prvenstvu izkaza-
li tudi mladi slovenski igralci in igralke. 
 Vir: Krosmintonska zveza Slovenije

BLED, KRŠKO  Na Bledu je od 
25. do 29. junija potekalo 19. ab-
solutno mladinsko državno pr-
venstvo za fante in dekleta do 
20 let, ki ga je organizirala Ša-
hovska zveza Slovenije s soorga-
nizatorjem, ŠS Tomo Zupan Pre-
vodi Dvojka. Najboljši mladinci 
in mladinke do 20 let so tekmo-
vali v standardnem šahu z igral-
nim časom 90 minut za 40 potez 
+ 30 minut za preostanek parti-
je, vseskozi z dodatkom 30 se-
kund na potezo za posamezni-
ka. Peter Urbanč (ŠK Triglav 
Krško) je po napetih bojih vse 
do zadnjega kola zbral 6 od 7 
možnih točk in zmagal med fan-
ti ter tako ponovil lanski sijajen 

uspeh. S tem je potrdil, da sodi med najboljše in najbolj talenti-
rane mladinske igralce v Sloveniji in da lahko v prihodnosti še 
veliko doseže tudi v članski konkurenci, če bo v tej smeri nada-
ljeval s svojim razvojem.  Vir: ŠK Triglav Krško

Knezova nasledila Kebrovo 
na evropskem prestolu

Danaja Knez (druga z leve) in Jasmina Keber (desno) na zma-
govalnih stopničkah

Urbanč ponovno mladinski prvak

Peter Urbanč

ZAGREB  Prvi dan Evropskih univerzitetnih iger, ki potekajo od 
11. do 26. julija v dveh hrvaških univerzitetnih središčih (Zagreb 
in Reka) ter gostijo več kot 5000 športnikov študentov iz 450ih 
evropskih univerz, je nastopila tudi članica Karate kluba Breži-
ce Nastja Galič. V kategoriji kate je za Univerzo v Ljubljani do-
segla odlično peto mesto. V njeni kategoriji je nastopilo 22 odlič-
nih evropskih katašic, najboljših predstavnic različnih evropskih 
univerz. V dvorani Bojana Stranića na Jarunu so bile razmere za-
radi vročine zelo težke. Nastji je žreb naklonil prosto prvo kolo, 
v drugem bi se morala pomeriti z Biserko Radulović iz Črne 
Gore, vendar se je ta nastopu zaradi slabega počutja odpoveda-
la. Nastja se je tako neposredno uvrstila v četrtfinale in se po-
merila s kasnejšo zmagovalko Doroto Balciarovo iz Slovaške. 
Nastja je odlično naredila kato Kururunfo, vendar jo je Slovaki-
nja premagala z rezultatom 4:1. Ker se je Dorota kasneje uvrsti-
la v finale, je Nastja dobila priložnost za nadaljevanje tekmova-
nja v repasažu. Najprej se je pomerila s predstavnico Univerze v 
Edinburgu Deniso Gombolovo, ki je sicer po narodnosti Slova-
kinja. Obe sta izvajali kato Paiku, vendar je Nastja s svojo odloč-
nejšo izvedbo sodnike bolj prepričala in gladko zmagala. V boju 
za tretje mesto je Nastja proti predstavnici iz Francije Alexan-
dri Feracci izvajala Suparimpei, a jo je ta z isto kato premaga-
la, tako da je brežiška karateistka na koncu osvojila odlično peto 
mesto in povsem zadovoljila spremljajočega trenerja Mladena 
Railića.  R. R./vir: KK Brežice

Nastja do petega mesta

BRESTANICA  Plavalni klub Celulo-
zar Krško je 16. in 17. julija na bazenu 
v Brestanici uspešno izpeljal državno 
prvenstvo za mlajše dečke in deklice, 
na katerem je sodelovalo 287 najmlaj-
ših plavalk in plavalcev iz 24 slovenskih 
klubov. Prvo ime domačega kluba je bil 
Tim Bizjak, ki je osvojil dva naslova dr-
žavnega prvaka. Najboljši v državi je v 
disciplinah 100 in 200 metrov hrbtno, 
srebrni medalji pa je osvojil na 50 m 
hrbtno in 200 m prosto. Ob tem je os-
vojil še dve 6. mesti (na 50 m delfin in 

100 m prosto), 7. mesto na 400 m prosto in 8. mesto na 50 m 
prosto. Dve uvrstitvi med najboljših 30 je zabeležil Maj Zorko 
(22. na 200 m prosto, 27. na 100 m prosto), Aneja Arh je bila 28. 
na 50 m prosto, najbližje 30. mestu pa je bila na 100 m prsno Eva 
Dobnik. Za odlične nastope pred odhodom na poletne počitnice 
pa velja pohvaliti tudi ostale Celulozarje. Gašper Božovič, Luka 
Ferenčak, Jan Kozole, Svit Lenartič, Matija Osetič, Miha Ose-
tič in Florijan Resnik bodo v konkurenci mlajših dečkov bar-
ve Celulozarja predstavljali tudi v prihodnjih plavalnih sezonah.
  Vir: PK Celulozar, foto: Sv. Mavsar

Štiri medalje za Tima Bizjaka

Tim Bizjak

Za stik s članskim vrhom 
evropske atletike še vedno 
skrbi metalka kladiva Barbara 
Špiler, udeleženka evropskega 
prvenstva v Amsterdamu na 
Nizozemskem, kjer je z 65,56 
m za 2,5 metra zaostala za fi-
nalom. Plejada mlajših atle-
tov, udeležencev EP za mlajše 
mladince in mladinke, pa daje 
osnovo, da bo posavska atleti-
ka v stiku z Evropo tudi ostala. 

Prvo evropsko prvenstvo za 
mlajše mladince in mladinke 
je potekalo v Tbilisiju (Gruzi-
ja). Največje ambicije so Po-
savci polagali v Brežičanko 
Niko Glojnarič v teku na 100 
m ovire. Po drugem času kvali-
fikacij se ji v polfinalu ni izšlo 
in je zasedla končno 10. mes-
to z rezultatom 13,83 s. Nika je 
skupaj z Laro Zupanc nasto-
pila tudi v slovenski štafeti, ki 
se je iz predtekmovanja uvr-
stila v finale, a tam nista na-
stopili. Najbolj so bili Brežiča-
ni zastopani v skoku s palico, 
kjer je Rok Doberšek v fina-
lu z rezultatom 4,65 m dosegel 
9. mesto, Lara Zupanc je sko-

VELENJE, KRŠKO - Šele približno dva meseca sta minila od 
zadnje tekme nogometašev Krškega v prejšnji sezoni Prve 
lige Telekom Slovenije, na kateri so si tudi dokončno zago-
tovili obstanek med prvoligaško druščino, že je tu nova se-
zona, ki so jo 16. julija odprli ravno krški nogometaši v gos-
teh proti Rudarju iz Velenja. 

Tekma se je končala z 1:1, točko je Krčanom zagotovil Filip Dan-
gubić, ki je lani igral za Krko. Krško se je znašlo v zaostanku v 16. 
minuti, ko je  Nikola Tolimir z desne strani podal žogo v kazen-
ski prostor gostov, krški vratar Marko Zalokar je strel Denisa 
Grbića še ubranil, odbito žogo pa je Dominik Glavina pospra-
vil v mrežo. Zapravljene priložnosti so se domačinom maščeva-
le v 74. minuti. Na svoji polovici so dovolili, da je Dangubić na 
lahek način prišel do žoge, Hrvat v krškem dresu se je spreho-
dil skozi velenjsko obrambo, z 20 metrov streljal proti vratom, 
zadel zgornji levi kot in premagal nemočnega Borivoja Ristića. 
Krčani so se tako veselili svoje prve točke v novi sezoni, ki jo je 
trener Tomaž Petrovič pripisal vztrajnosti in pravemu odnosu. 
»Prve pol ure nismo bili na nivoju zaradi mladosti in neizkuše-
nosti, saj veliko teh fantov lani ni igralo. Vendar se fantje trudi-
jo, imamo določeno kvaliteto, kar se je videlo v drugem polčasu. 
Iz tekme v tekmo se bomo počasi sestavljali in bili čedalje bolj 
konkurenčni.« Krčani se bodo v drugem krogu prve lige v nede-
ljo, 24. julija, ob 18.15 na domačem stadionu Matije Gubca po-
merili z Domžalami.
V taboru Krčanov je pred novo sezono prišlo do velikih spre-
memb, predvsem v igralskem kadru. Dino Hotić in Robi Puša-
ver sta se vrnila v Maribor, Luka Volarič in Luka Žinko sta odšla 
v Domžale, Šime Gregov in Gregor Sikošek v Koper, poslovili 
pa so se še David Poljanec, Enis Đurković, Marko Jakolić, Jure 
Petric in Klemen Slivšek, ki bo v novi sezoni Petrovičev pomoč-
nik. Potrjeni novinci so Klemen Šturm, Marko Dušak, Ranko 
Moravac, Dejan Vokić in Filip Dangubić. R. Retelj

Atleti opravili s kupom prvenstev
POSAVJE - Slovenski atleti redno izkoriščajo še zadnje »hladnejše« dneve pred vročim poletjem za izved-
bo državnih, evropskih in svetovnih prvenstev. Redni člani reprezentanc in osvajalci kolajn na državnih pr-
venstvih so tudi posavski atleti. 

čila do osebnega rekorda in 
s 3,60 m zasedla 14. mesto, 
Nastja Modic pa z enako vi-
šino 15. mesto. Nika Plankar 
je v skoku v višino s 175 cm 
dosegla 18. mesto z višino, ki 
je bila dovolj za uvrstitev v fi-
nale, a je imela dva neuspešna 
poskusa. Med reprezentantka-
mi so imeli svojo predstavnico 
tudi sevniški atleti. Karin Go-
šek je v teku na 2000 m čez 
zapreke z rezultatom 7:00,21 
za manj kot sekundo zaostala 
za finalnim tekom, kar je za-
dostovalo za 16. mesto. 

Prav te dni v Bydgoszczu na 
Poljskem poteka svetovno 
mladinsko prvenstvo, kjer slo-
venske barve zastopa tričlan-
ska odprava. Med potnicami je 
tudi Brežičanka Lara Omerzu, 
ki ima letos preskočenih 184 
cm. Vodja reprezentančne od-
prave je njen oče, dolgoletni us-
pešen trener Henrik Omerzu.

Na državnih prvenstvih od pi-
onirske do članske konkuren-
ce so bili brežiški atleti najbolj 
številčni na članskem prven-
stvu v Celju. V skoku s palico 
je s 500 cm srebro osvojil Am-
brož Tičar, pri ženskah pa je 
slavila Nastja Modic s 390 cm. 
Skok v višino je prinesel srebro 
Lari Omerzu, ki je skočila 180 
cm, v metu kladiva pa je svo-
jo prevlado v Sloveniji potrdila 
Barbara Špiler z metom 65,96 
m. Suvanje krogle ostaja ena 
izmed najmočnejših atletskih 
disciplin brežiških atletov, kjer 
sta Marko Špiler z 18,61m in 
Nejc Bratanič s 14,38 m pri-
nesla v Posavje zlato in bron. 
Omenimo še Posavca Jana 
Breznika, ki sicer tekmuje za 

AK Velenje in je s 3:55,92 pos-
tal državni prvak na 1500 m. 
Pri mlajših članih je naslov pr-
vaka v skoku s palico ponovil 
Ambrož Tičar, tokrat s 480 cm.

Starejši mladinki sta prinesli 
iz Nove Gorice dve zlati kolaj-
ni, Lara Omerzu s preskočeni-
mi 182 cm in Leda Krošelj s 
370 cm v skoku s palico. Mlajša 
mladinka Nika Plankar je pos-
tala zlata v skoku v višino s 165 
cm, v metu kladiva pa je bil Le-
nart Voglar s 46,36 m srebrn. 
V skoku s palico so mlajše mla-
dinke AK Brežice povsem do-
minirale, saj so pobrale vsa 
tri prva mesta: Nastja Modic 
s 375 cm, Lara Zupanc s 320 
cm, Nina Pavlek pa s 300 cm.

Med starejšimi pionirkami 
brežiškega kluba je prednjači-
la Dea Pacek, ki je odnesla do-
mov dve srebrni kolajni: s ča-
som 9,73 v teku čez ovire in s 
513 cm v skoku v daljino. Skok 
v daljino je prinesel bron tudi 
Eli Senica s 508 cm. Skok v vi-
šino sta s srebrnima kolajnama 
zaokrožili Gaja Pinterič s pre-
skočenimi 146 cm in Tinkara 
Omerzu s 122 cm, ki pri mlaj-
ših pionirkah uspešno nadalju-
je družinsko tradicijo.

Sevničani so si podredili teke. 
V teku na 1000 m sta dvoj-
no zmago pri starejših pionir-
kah slavili Lea Haler s 3:04,92 
in Nika Dobovšek s 3:09,14. 
Mlajši pionir Tomi Bajc je z 
1:48,06 premagal vse konku-
rente v teku na 600 m, kjer je 
Ajda Slapšak z 1:50,81 osvo-
jila bron.
 Luka Šebek 

S spremenjeno ekipo do točke

Ekipa AK Brežice v Tbilisu
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Slovenska turnokolesarska pot 
(STKP) je bila uradno odprta 
18. junija ob dnevu slovenskih 
planinskih doživetij na Golteh, 

povezuje pa vse pomembnejše 
slovenske gorske in hribovske 
skupine in premaguje kar 50 
tisoč višinskih razlik v vzponu 
ter poteka mimo cca. 50 pla-
ninskih koč oz. obveznih točk. 
Ker se na otvoritveni dan nis-
ta mogla podati nanjo, sta to 
storila mesec dni kasneje, je 
pred odhodom za naš časopis 
pojasnila Pia Peršič. »Ob tem, 

da bova pot prevozila v enem 
kosu, so to tudi doživljajsko 
naravnane aktivne počitnice, 
po drugi strani pa se na pot 

podajava tudi z raziskovalnim 
namenom, ker želiva raziska-
ti neizkoriščen potencial STKP, 
pregledati zanimivosti ob poti, 
možnosti nočitev in servisira-
nja koles ter ostale vsebine, ki 
bi jih bilo treba poudariti v lo-
kalnih skupnostih,« je dodala 
Peršičeva, ki je sicer tudi so-
delovala pri snovanju te poti in 
pokriva njen odsek med Mirno 

goro in Brežicami. Pot je nasta-
la po vzoru Slovenske planin-
ske poti, ki jo je sama preho-
dila pred štirimi leti, Andrej 

Martinčič pa jo je lani pretekel 
v rekordnem času devetih dni 
in 18 ur, tako da je to nekakšno 
nadaljevanje njunih aktivnosti 
na tem področju. 

Kot uradno najavljena kolesar-
ja sta se na pot podala prva, za-
gotovo pa sta prvi par, ki se je 
podal nanjo, sta dejala. Po 
Martinčičevih besedah sta za 

pot dovolj fizično, tehnično in 
psihično pripravljena, čeprav 
sta letos kolesarila bolj malo, 
sta pa kondicijo nabirala zlas-

ti na pohodih, zato jima 5060 
km dnevno ne bi smel biti pro-
blem. Prvi dan sta zaključila na 
Bohorju, nato pa nadaljevala 
kolesarjenje v smeri Štajerske. 
Njuno popotovanje lahko spre-
mljate na FB strani S kolesom 
NaTuro, ažurno pa jima lahko 
sledite tudi preko virtualnega 
sledenja Blackblox.
 Peter Pavlovič

Konec junija je Koper še šesto 
leto zapored gostil svetovno 
prvenstvo v fitnesu in bodybu-
ildingu, natančneje prvenstvo 
mednarodne federacije IBFF. 
Na njem je nastopilo prek 200 
tekmovalcev iz 21 držav, ki so 

Petan četrti med svetovno elito
BREŽICE - V Kopru so se na svetovnem prvenstvu v fitnesu in bodybuildingu na ogled postavili mišičnjaki, 
med njimi tudi dva Posavca, Mitja Petan iz Brežic in Matej Majcen iz Dobove.

se pomerili v 22 različnih kate-
gorijah. Tudi Posavje je imelo 
svoja predstavnika. Mitja Pe-
tan je nastopil v kategoriji Mr. 
Physique tall, kjer se je pome-
rilo 17 tekmovalcev. Mitja, la-
stnik trgovine s športno pre-
hrano v Brežicah, kruh pa si 
služi tudi kot osebni trener, se 
je kljub zelo močni konkuren-
ci uspel prebiti med najboljših 
pet tekmovalcev in na koncu 
zasedel 4. mesto. Nastopil je 
še v kategoriji Mr. Fitness tall, 
kjer je zasedel 8. mesto.

»Z uvrstitvama sem zelo zado-
voljen, saj je bila konkurenca 
močnejša kot na katerem koli 
tekmovanju do sedaj, kjer sem 
nastopil,« je, navkljub nehva-
ležnemu četrtemu mestu, po-
vedal za naš časopis. Mitja se 
je ob tej priložnosti zahvalil 
še svojemu mentorju in orga-
nizatorju omenjenega svetov-
nega prvenstva Dušku Ma-

džaroviću, ki mu je bil med 
pripravami na tekmovanje 
vedno na voljo za strokov-
ne nasvete in napotke. Velja 
omeniti, da sta ga na tekmo-
vanju spremljala žena Eva, ki 
je asistirala pri nanosu barve 
pred tekmovanjem in skrbela 
za moralno podporo, ter njun 
sin Mark, ki je zabaval očka, da 
je bil bolj sproščen pred nasto-
pom. Za Mitjo se sedaj priče-

nja dopust, nato pa priprave na 
oktobrski tekmi v Italiji, kjer je 
lani že stopil na oder za zma-
govalce

Na prvenstvu je nastopil še 
Dobovčan Matej Majcen, ki 
se je pomeril v kategoriji Mr. 
Bodybuilding tall in zasedel 9. 
mesto.
 Simon Uršič, 
 foto: Dejan Županc

Družina mu je bila na tekmo-
vanju v veliko podporo. 

Na zmagovalnem odru

POSAVJE - Na pobudo nekaterih posameznikov so posavski 
balinarji lani jeseni organizirali Posavsko balinarsko  ligo 
po dvokrožnem sistemu jesen-pomlad in jo formalno zakl-
jučili 6. julija na balinišču v Krškem s podelitvijo priznanj 
za vse sodelujoče ekipe in pokalov za najboljše.

Ideja o oblikovanju Posavske balinarske lige je bila aktualna že 
v letu 2014, vendar je bilo takrat premalo zainteresiranih bali-
narskih okolij. Z odločitvijo Balinarskega kluba Krško, da ne so-
deluje več v Dolenjski balinarski ligi, je nastala možnost za usta-
novitev Posavske balinarske lige. V prvem letu tekmovanja je v 
ligi sodelovalo šest ekip: po dve iz Krškega in Sevnice ter ekipi s 
Senovega in Radeč. Tekmovanje se je pričelo v septembru 2015 
in končalo konec junija 2016. Zaradi slabih vremenskih razmer 
je bilo tekmovanje precej moteno, saj je bilo treba veliko tekem 
prestaviti oziroma odigrati v nenapovedanih terminih. Z razume-
vanjem vseh sodelujočih ekip je bilo tekmovanje uspešno zakl-
jučeno, za kar si vse ekipe zaslužijo pohvalo.
Najboljše balinarje v Posavju ima, tako kot je bilo pričakovati, Ba-
linarski klub Krško, ki je s svojima ekipama osvojil prvi dve mesti, 
sledijo balinarji s Senovega, Sevnice, Radeč in Sevnice II. Za prvo 
sezono so bila tekmovalna pravila kar zahtevna, predvsem za ba-
linarje, ki so se šele pred kratkim začeli ukvarjati z balinanjem. 
Posebnost  lige je tudi računalniško spremljanje celotnega tek-
movanja, ki  ga je možno videti na spletni strani lige  tinx78.
wix.com/pbliga. Spletno stran je urejeval Damjan Martinčič, 
za kar si zasluži posebno pohvalo. Zahvalo si zasluži tudi pred-
sednik BK Krško Damijan Zupanc za vzorno organiziran zakl-
juček lige. Udeleženci lige pričakujejo, da se jim bo v tekmovan-
ju pridružila še kakšna ekipa. F. E.

Posavski balinarji zaključili 
prvo tekmovalno sezono

Sodelujoči v ligi na zaključku

BOHINJ  Planinskoorientacijskega tabora v organizaciji OŠ Arti-
če in Orientacijskega kluba Brežice se je v Bohinju med 26. in 30. 
junijem udeležilo 50 otrok iz OŠ Artiče, Brežice, Jurija Dalmatina 
Krško in Blance ter pet vodnikov, učiteljev in trenerjev: Natalija 
Vahčič, Alenka Cizel, Dominik Špan, Bojan Jevševar in Anica 
Hribar. Na taboru smo si ogledali korita Mostnice, slapova Mo-
stnica in Savica, se povzpeli na Peč in Komno, se kopali v jezeru, 
supali, veslali, likovno ustvarjali in spoznavali orientacijski tek. 
S pomočjo planinske in orientacijske karte smo veliko časa na-
menili branju zemljevidov in orientaciji v naravi. Ob tabornem 
ognju in družabnih igrah smo preživeli pet dni v Triglavskem na-
rodnem parku, kjer smo se odklopili od telefonov in modernih 
družbenih omrežij ter jih zamenjali za pristno in zdravo komu-
nikacijo s sovrstniki. Pri finančni in materialni podpori so nam 
cenejše in pestrejše bivaje omogočili: Občina Brežice, Kostak Kr-
ško, Mizarstvo Medved, Imperial Krško in Tiskarna IgmaGraf. 

 Vodja tabora Natalija Vahčič

Posavski planinsko-orientacijski 
tabor na Gorenjskem

Udeleženci tabora

V paru s kolesom okoli Slovenije
BREŽICE - Posavska pohodnika, planinca in kolesarja Pia Peršič in Andrej Martinčič sta se 18. julija zjutraj 
izpred MC Brežice podala na kolesarjenje po 1800 km dolgi Slovenski turnokolesarski poti (STKP). Prevo-
zila jo bosta predvidoma v 45 dneh oz. se bosta 1. septembra vrnila na izhodiščno točko.

Vsak v svojo knjižico sta odtisnila prvi konrolni žig … … nato pa pomahala v slovo in se podala na avanturo.

Šport v Posavju

KRANJ, SEVNICA  Kolesarji KD Tanin Sevnica so se pod vod-
stvom trenerja Boruta Pirša v začetku julija v Kranju udeleži-
li državnega prvenstva na velodromu. Najuspešneje sta nasto-
pila Gaber Vandur (dečki A) in Grega Podlesnik (dečki C), ki 
sta postala državna prvaka v vožnji na čas, to pa nadgradila še 
z drugima mestoma v zasledovalni vožnji in dirki na točke ter 
s tretjima mestoma v dirki na končni cilj. Uspeh so dopolnili še 
Leon Klopčič (pri dečkih C dvakrat 5. mesto, 7. in 12. mesto), 
Drejc Bedek (pri dečkih A štirikrat 12. mesto) in Taj Jeromel 
(pri dečkih B 13. in trikrat 15 mesto). V kategoriji starejših mla-
dincev sta nastopila Anže Podlesnik (10. in 12. mesto) ter Luka 
Kavšek (11. in 13. mesto). Osem medalj na DP je največji uspeh 
v kratki zgodovini sevniške ekipe.  Vir: KD Tanin Sevnica

Taninovci osvojili osem medalj

Ekipa KD Tanin z nosilcema medalj
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na muhi ...

Na krajevnih prireditvah v Podbočju je zadnje čase kot sno-
valec in povezovalec programa zelo aktiven Janez Bršec, šir-
še znan kot pesnik, t. i. slovanski poet, in borčevski aktivist. 
Povezovalne niti je domiselno in spretno pletel tudi na odpr-
tju in blagoslovu nove mrliške vežice oz. spominskega parka. 
Dogodek je bil kombinacija posvetne in cerkvene slovesnosti 
in (seveda ne povsem slučajno) je nastal tudi tale posnetek z 
razpelom v ozadju, pri čemer je vendarle pošteno dodati, da 
se zaradi tega ni zgodilo nič dramatičnega. (P. P.) 

Trije mušketirji, eden sicer brez bradice, ki jih lahko vedno 
srečate s fotoaparatom oz. kamero v rokah in brez katerih 
dogodki ne bi bili ovekovečeni, tako kot so. To lahko zapiše-
mo za Franca Šavriča, Martina Luzarja in Davorja Lipeja (z 
leve), ki smo jih v objektiv ujeli na dnevu gasilcev v Gabrju. Si-
tuacija je nanesla, da je Luzar pristal »v sendviču« dveh krep-
kih mož, kar je botrovalo opazki Šavriča in Lipeja, da stojita 
poleg svetlopoltega Etiopijca. Seveda so se vsi trije na ta ra-
čun nasmejali, kar je več kot razvidno na fotografiji. (R. R.)

Štirje pomembni možje, sevniški župan Srečko Ocvirk, direk-
tor občinske uprave Zvone Košmerl, predsednik KS Blanca 
Marjan Ločičnik in nekdanji predsednik omenjene skupnos-
ti Franc Pavlin, so resno zrli na prireditveni prostor ob pra-
zniku tamkajšnje krajevne skupnosti, v kateri se zavedajo 
pomena slovenskega jezika in so zato izbrali za dan prazno-
vanja 10. junij. Omenjenega dne pred 71 leti se je namreč za-
čel pouk na blanški osnovni šoli ponovno izvajati v mater-
nem jeziku. (S. R.) 

V Posavju deluje večje število pevskih sestavov in eden izmed 
njih bi lahko bil tudi učiteljski pevski zbor. Ali si bodo vzeli 
čas in redno vadili, je vprašanje, a nad nastopom učiteljic in 
učiteljev OŠ Blanca so bili tisti, ki so jih slišali peti, navduše-
ni, še sploh, ker so zapeli znano Smolarjevo Jaz ne grem šolo. 
No, ja, verjetno se bodo vrnili med učenke in učence po zaslu-
ženih šolskih počitnicah in takrat bodo zapeli še katero dru-
go pesem. (S. R.)

Velike glasbene prireditve z 
imenom Harmonike ob Blej-
skem jezeru, na kateri je so-
delovalo kar 505 harmo-
nikarjev s klavirskimi in 
diatoničnimi harmonikami, 
se je v mesecu maju udele-
žil tudi sedemletni Nik Hri-
bar (na sliki levo) iz Rigonc. 
V uvodu so zaigrali Avseniko-
vo pesem Otoček sredi jezera, 
Nik pa je bil eden izmed naj-
mlajših glasbenikov. Igranja 
instrumenta se uči v Glasbe-
nem studiu Otto Lesjak v Bre-
žicah, kjer pravijo, da je zelo 
nadarjen. (S. M.)

Kot nam je povedal ob nedavnem priložnostnem srečanju dol-
goletni prvi finančnik nuklearke Rudi Mlinarič, se je z mese-
cem julijem upokojil, za vajeti vodenja finančnega sektorja pa 
je poprijela Krčanka Alenka Pirc (oba na fotografiji). Pirčevo, 
ki sicer službuje v  NEK že 16 let, bolj kot v vlogi finančne stro-
kovnjakinje poznamo kot izvrstno glasbenico, violončelistko 
v Simfoničnem orkestru Krško. V glasbene vode jo je že v ros-
nih otroških letih vpeljal oče Drago Gradišek, dolgoletni rav-
natelj Glasbene šole Krško, prav tako pa jo je očitno z glasbo, 
poleg ostalih vrlin, uspelo omrežiti Robertu Pirc, sicer profe-
sorju klarineta, sedaj pa tudi namestniku ravnatelja v ome-
njeni šoli, s katerim sta si ustvarila tudi družino. In če se po-
vrnemo k Sevničanu Rudiju Mlinariču, se je ta resda upokojil 
po polnih 40 letih delovne dobe, kljub temu pa se še kar ne-
kaj let ne bo mogel otresti različnih funkcij v organih vodenja 
družb in organizacij. Aprila je bil namreč še za eno mandat-
no obdobje, to je do leta 2020, izvoljen za predsednika nad-
zornega sveta družbe Kostak, ki ga sicer vodi že od leta 2009, 
med drugim je pred njim še triletno članstvo v upravnem od-
boru GZS Območne zbornice Posavje, Krško in UO Energetske 
zbornice Slovenije. Zato se, če ne drugega, sestankom ne bo 
mogel izogniti … (B. M.) 

Roberta na kvadrat in nagrajenca na kvadrat, bi lahko pod-
pisali fotografijo. Ob letošnjem krajevnem prazniku mesta 
Krško v juniju sta bila namreč oba za uspešno poslovanje de-
ležna krajevnih priznanj, tako Robert Blazinšek (levo), preka-
ljeni gostinec, ki že 15 let uspešni krmari Oštarijo Margare-
ta in s tem nadaljuje 150-letno gostinsko tradicijo na lokaciji 
nekdanje Kužnikove gostilne na Vidmu, kot tudi Robert Rimc, 
ki je leta 1992 od očeta prevzel obrt očesne Optike Rimc, v 
sklopu te pa uspešno delujeta enoti v Krškem in Brežicah, de-
javnost pa nadgradil še s servisiranjem in montažo optične, 
oftamološke in medicinske opreme. A kakor pravi pregovor, 
za vsakim uspešnim moškim stoji še uspešnejša ženska, zato 
sta se jima Aleksandra Blazinšek in Meta Kužnik Rimc prid-
ružili tudi na krajevni slovesnoti. (B. M.) 

Poznate razigranega bo-
sonogega mladeniča na fo-
tografiji? Če ga ne, najbrž 
nikoli ne bi pomislili, da je - 
duhovnik, natančneje videm-
ski kaplan, sicer Šentjurčan, 
Urban Lesjak, ki je na letoš-
njem oratoriju takole po 'ro-
kersko' pel in plesal na ani-
matorskem odru. Ni kaj, 
stvari se spreminjajo in tudi 
mit o (pretirano) zadržanih 
in aristokratskih župnikih in 
kaplanih - na srečo - očitno 
ne drži več … (P. P.)

Hčerki kiparja in meda-
ljerja Vladmirja Štovička 
(1896-1989), Dušanka Što-
viček Kodrič in Tanja Dvor-
nik (desno), sta se udeležili 
prireditve Poletna muzej-
ska noč v krškem Mestnem 
muzeju, v katerem so ob 
tej priložnosti odprli zača-
sno razstavo Akti iz depo-
ja in prenovljeno Štovičkovo 
stalno razstavo, s katero so 
počastili 120-letnico ume-
tnikovega rojstva. Duška 
in Tanja, hčerki iz drugega 
umetnikovega zakona, ta-
ko kot njegova prvorojenka 

Vladimira (kiparka, preminila v letu 2012) stopata po oče-
tovih stopinjah, saj se obe ukvarjata z likovno umetnostjo. 
Tanja, ki si je družino ustvarila v Mokronogu, kot likovna pe-
dagoginja poučuje likovno vzgojo na osnovnih šolah v Mirni 
Peči in Trebnjem, vodi različne likovne delavnice, decembra 
lani pa je na sevniškem gradu razstavila očetov portret, ki ga 
je leta 1989 narisala kot enega izmed 25 različnih portretov 
pri diplomski nalogi na Pedagoški akademiji. Tudi Duška, ki 
živi z družino v Velikem Podlogu, ustvarja in razstavlja pod 
okriljem likovnih študijskih krožkov, večje število svojih del 
pa je v juniju razstavila na ogled tudi na prireditvi Kresničk-
ovanje v Dolenji vasi. (B. M., foto: M. H.)

Po odmevnem festivalu v Brežicah nadaljujejo z zabavo v 
mestnem središču tudi v drugi polovici julija pod naslovom 
Mestna promenada. Takole zagnano sta Maja in njena sode-
lavka iz Mestne hiše hiteli pripravljati prizorišče za koncert 
Adija Smolarja. (S. M.)

»Usklajena od glave do pet,« bi lahko rekli za držo radeškega 
župana Tomaža Režuna in radeškega poslanca Tomaža Ha-
na, ki sta se pred delovnim srečanjem z ministrom za infra-
strukturo zapletla v pogovor z županom sosednje občine Hra-
stnik Miranom Jeričem. Predvidevamo, da je beseda tekla o 
podpori za čim hitrejšo obnovo ceste Hrastnik - Zidani Most, 
ki bi lahko stekla, če bo zagotovljen denar, leta 2019. (S. R.)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Andreja Beuc, Zdole  

deklico,
• Jožica Tomše, Prilipe  

dečka,
• Petra Trlep, Podgorje  

deklico,
• Katja Rajh, Krško  deklico,
• Marinka Andrejaš, Krško 

 deklico,
• Mojca Kerin, Straža pri 

Krškem  deklico,
• Nika Groznik, Šentjanž  

deklico,
• Alma Topalović, Brežice  

deklico,
• Klavdija Božič, Nemška 

Gora  dečka,
• Valerija Kiš, Krško  dečka,
• Bernarda Poljanec, 

Križišče  deklico,
• Sandra Špeljak, Bizeljsko 

 dečka,
• Vida Geršak, Polje pri 

Bistrici  dečka,
• Jasmina Jevtić, Malo 

Mraševo  deklico,
• Anamarija Zorenč, Trebče 

 dečka,
• Melita Zabukovec, 

Gabrijele  dečka,
• Alenka Košak, Kostanjevi-

ca na Krki  deklico,

rojstva

poroke

• Mitja Puntar in Alja 
Karlovšek, oba iz Veniš,

• Samo Žabkar iz Velikega 
Podloga in Helena Felbar 
iz Krškega,

• Andrej Olovec in Mojca 
Požgaj, oba z Dolšc,

• Sašo Vaš in Mirna 
Šiljevinac, oba s Čateža ob 
Savi, 

• Jurij Malinger in Bojana 
Klemenčič, oba iz Krške 
vasi,

• Darko Balon iz Stare vasi
Bizeljsko in Mateja Črnelič 
z Bizeljskega,

• Mario Rifelj in Dragica 
Bukovec, oba iz Podulc,

• Borut Ančimer s Straže 
pri Raki in Petra Zorič iz 
Župeče vasi.

ČESTITAMO!

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

moja poroka naši bralci voščijo

naši bralci voščijo

Alenka Mirt iz Krškega/Ljubljane in Kamenko Kesar iz 
Ljubljane, 2. julij 2016, Opatija (foto: Ana Kovač)

Izposoja poročnih oblek
Izdelava svečanih oblačil po meri
Izdelava ostalih oblačil po meri

Šiviljska popravila

Kaj ogreje srce močneje kot posebna pozornost naših najbližjih 
in voščilo tistih, ki morda ne živijo z nami, pa nam v besedi in 
sliki pošiljajo dobre želje? Voščilo ob rojstvu novega člana dru-
žine ali njegovem rojstnem dnevu, ob posebnih dogodkih, kot 
sta prvo obhajilo ali sveta birma, ob visokih življenjskih jubile-
jih, kot so zlata in biserna poroka, poroka ali obletnica poroke, 
abraham ali drug osebni praznik, čestitke ob delovnih uspehih 
in dosežkih v šoli ali na raznih tekmovanjih - vse to bo zagotovo 
doseglo največ ljudi, če bo objavljeno v Posavskem obzorniku. 

Voščilo naročite tako, da nam prinesete ali pošljete besedilo in 
fotografijo (po želji), mi pa bomo naročeno objavo oblikovali 
v eni izmed petih velikosti, ki so vam na voljo v rubriki Naši 
bralci voščijo (Voščila). Cene za posamezno objavo se gibljejo 
od 15 do 45 evrov. Za več informacij in naročila pokličite na 
tel.: 07 49 05 780 ali nam pišite na marketing@posavje.info.

• Maja Lazanski, Brežice  
deklico,

• Katarina Hotko, Podvinje 
 deklico,

• Anja Krajnc, Brestanica  
dečka,

• Bojana Jankovič, Kremen 
 dečka,

• Ardita Kryeziu, Krško  
dečka.

Skoraj nikogar ni,
ki bi bil 

povsem brez nadarjenosti.
Izobrazba jo odkrije,

pridnost jo nadgradi,
značaj jo ohrani.

(Curt Goetz)

Leda, ob tvojem zlatem zaključku gimnazijskega 
izobraževanja ti izrekam iskrene čestitke! 

Tvoj sorodnik Rok

Draga Marija,
vse najboljse! 

v

In še veliko nasmejanih, 
igrivih ter zdravih dni 

ti želimo.

Vsi, ki te imamo radi.

Draga Nadočka, naj te življenje preseneti 
z lepimi doživetji, naj ti pero še naprej dobro piše.

Vse najboljše ti želita tvoja prijatelja

Čestitke mladoporočencema!

Vsaka pot je v dvoje bolj vesela!
(ruski) ASM

KRŠKO  Krajevna organizacija Rdečega križa Krško – desni breg 
in KS mesta Krško sta organizirali tradicionalno, že enajsto dru-
žabno srečanje starejših krajanov, ki so dopolnili 75 let. Povabi-
lu se je odzvalo 59 udeležencev, 14 moških in 45 žensk, ki jih je 
v prostorih gasilskega doma v starem mestnem jedru Krškega 
najprej pozdravila predsednica KO Danica Lončar in med dru-
gim izrazila zadovoljstvo, da so se ponovno zbrali in da bodo po-
poldan preživeli skupaj. Krška podžupanja Ana Somrak, ki se 
srečanj udeležuje od samega začetka, jih je prav tako nagovorila 
v duhu dobre volje in osebnih poznanj, dodala pa še nekaj besed 
o občinskih načrtih. Dolgoletni aktivist in gasilec Slavko Šribar 
je prisotnim v njihovih prostorih, ki jih z veseljem prepustijo, kot 
je dejal, v uporabo za tako plemenite aktivnosti, kot je druženje 
starejših, namenil tudi nekaj besed o minulih dogodkih v zvezi z 
migranti, v katere so bili vključeni tudi krški gasilci. Za kulturni 
program so poskrbeli harmonikar Gal Kovačič in pod vodstvom 
mentorice Bože Jankovič učenci Osnovne šole Jurija Dalmatina 
Krško.  M. Hrvatin

BRESTANICA  Krajevna organizacija Rdečega križa Brestanica 
je v gostišču Dular na ribniku v Brestanici pripravila tradicio-
nalno srečanje starejših krajanov Krajevne skupnosti Brestani-
ca, ki so dopolnili 70 in več let. Okoli 80 zbranih sta pozdravi-
la predsednica KO RK Brestanica Dragica Kolan in predsednik 
sveta KS Brestanica Vlado Bezjak. Ob dobri pogostitvi in dru-
ženju ter sproščenem klepetu so udeleženci prisluhnili tudi bo-
gatemu kulturnemu programu. Pripravili so ga pevci okteta Mo-
škega zbora Svoboda Brestanica pod vodstvom Janka Avsenaka 
in učenci Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica pod vod-
stvom mentorice Metke Vutkovič. Po kulturnem programu je 
z zvokom svoje harmonike nadaljeval Franci Žvar. V naši sredi 
smo še posebej pozdravili najstarejšo udeleženko srečanja Ano 
Senica, ki je maja dopolnila 94 let. Imeli smo se lepo. Prisluh-
nili smo drug drugemu, se poveselili in ugotovili, da potrebuje-
mo tovrstna druženja. Prostovoljke KO Rdečega križa Brestani-
ca smo obljubile, da si bomo prizadevale, da tudi prihodnje leto 
organiziramo srečanje. Vir: KO RK Brestanica

11. srečanje starejših z desnega 
brega Save

Dan, ki ga starejši krajani z veseljem pričakujejo

Srečanje starejših Brestaničanov

Srečanja se je udeležilo okoli 80 starejših krajanov.

LESKOVEC PRI KRŠKEM  26. julija, na god sv. Ane, bosta Kultur-
no društvo Leskovec pri Krškem in Župnija Leskovec začela z le-
tošnjimi, že 14. Aninimi glasbenimi večeri. V cerkvici sv. Ane se 
bodo do 6. oktobra zvrstili štirje večeri klasične glasbe. Na prvem 
Aninem večeru bosta s pričetkom ob 20.15 koncertirala voka-
list Tom Kobe ter organistka in pianistka Marta Lipoglavšek iz 
Kostanjevice na Krki. Na drugem večeru bosta 3. septembra na-
stopili flavtistka Pija Hočevar in pianistka Špela Troha iz Krške-
ga, tretji večer bo potekal 21. septembra, nastopil pa bo Klavirski 
trio, ki ga sestavljajo klarinetista Bruno Philipp in Mihael Paar 
ter pianistka Tjaša Šulc Dejanović, zadnji Anin glasbeni večer 
pa bo 6. oktobra, ko bo nastopil boštanjski Oktet Jurija Dalmati-
na.  B. M.

14. Anini glasbeni večeri
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Tri Posavke na Melodijah morja in sonca, novi glasbe-
ni upi na tradicionalnem srečanju muzikantov. Tok-
rat preberite:

Alya je s skladbo Srce za srce (Ti) postala velika zmagoval-
ka 36. izvedbe festivala Melodije morja in sonca (MMS), 
medtem ko je strokovno žirijo najbolj prepričal mladi Kle-
men Orter, ki je odnesel kar štiri od petih nagrad stroke. 
Na omenjenem festivalu so se med 14 tekmovalnimi sklad-
bami predstavile kar tri pevke iz Posavja (na fotografiji). 
Nuški Drašček se je zmaga izmuznila le za točko, medtem 
ko sta Majda Arh in debitantka Anja Hrastovšek končali 

svoj nastop v zlati sredini. »Tak nastop je nekaj popolno-
ma drugačnega od vseh ostalih nastopov. Pritiski prihaja-
jo z vseh strani. Neverjetno je, na koliko stvari moraš biti 
pozoren oziroma koliko različnih vprašanj te kot izvajalca 
pesti. Pa vendar sem se na koncu odlično počutila na odru. 
Tam sem imela prijatelje, to so bile zame olajševalne oko-
liščine, da sem se lahko počutila domače,« nam je zaupala 
Anja, nov obraz na glasbenih festivalih, ki je z uvrstitvijo 
sicer zadovoljna, a dodaja, da vedno ostaja prostor za na-
predek, prav tako pa se ne bi branila kakšne nagrade ali 
malce več točk od strokovne žirije. »Ogromno pozitivnih 
kritik sem dobila in edini so si, da me ima kamera rada, 
tako da sem našla svoj pristan. Tudi komentarji so pozi-
tivni, kolikor slišim, se pesem odlično prijemlje. Upam na 
hit poletja,« je še dodala in nam obenem namignila, da bo 
njen naslednji cilj nastop na Slovenski popevki. 

Seveda pa v naši rubriki nikakor ne pozabimo na mlade 
upe. Prvo soboto v juliju je na Dolgi Gori potekalo tradicio-
nalno 24. srečanje muzikantov. Nastopilo je kar nekaj har-
monikarjev in ansamblov, med slednjimi tudi ansambel Po-
mežik (na fotografiji) iz Rogaške Slatine, pri katerem poje 

tudi Posavka 
Ana Umek, ki 
se je morebi-
ti spomnite iz 
zasedbe Bre-
žiški flosar-
ji. No, po pol 
leta sodelo-
vanja z novim 
ansamblom ji 
je že uspelo 
zmagati, saj 

so bili na omenjenem glasbenem srečanju absolutni zma-
govalci občinstva. »Tega uspeha smo se zelo razveselili, saj 
nam je to lepa popotnica za nadaljnje delo, katerega smo 
se lotili zelo resno,« so nam še zaupali člani ansambla Po-
mežik, ki ga sestavljata dve dekleti in dva fanta, obenem 
pa obljubili, da bomo v prihodnosti za njih slišali tudi na 
odmevnejših festivalih. 

Gala kvintet (na fotografiji) pa je mlada peterica iz okoli-
ce Krškega, ki ima za seboj prvi uspeh na prej omenjenem 

srečanju muzikantov na Dolgi Gori. Sestavljajo ga Mati-
ja Strle, Miloš Žveglič, Nina Pisek, Benjamin Šoln, Do-
men Gošek in Jakob Ban. Minuli vikend so namreč osvo-
jili 1. nagrado strokovne komisije in 3. nagrado občinstva. 
Fantje in dekle še dodajajo, da se imajo namen v prihod-
nje predstaviti še na katerem od večjih festivalov pri nas, 
še prej pa želijo posneti kakšno avtorsko skladbo.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

1. nagrada:  4 x dnevna karta za bazen
2. nagrada:  2 x dnevna karta za bazen
3. nagrada:  1 x dnevna karta za bazen

Geslo križanke pošljite do četrtka, 4. avgusta, na naslov: Po-
savski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali do-
bitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

BAZEN SEVNICA
ZAVOD KŠTM, GLAVNI TRG 19, 8290 SEVNICA

Geslo 14/2016 številke: 

ZABAVA ZA VSE GENERACIJE
Nagrade, ki jih podarja Bubka Bar Artiče, prejmejo:

1. nagrada:  4 x pizza + 4 x sladoled po izbiri; 
 Silva Močan, Krmelj
2. nagrada:  3 x pizza + 3 x sladoled po izbiri; 
 Romana Vodopivec, Gorenja vas
3. nagrada: 2 x pizza + 2 x sladoled po izbiri; 
 Robi Reberšak, Curnovec

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Poldetu Borišku, Jablana 5, 1410 Za-
gorje ob Savi. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 

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

Lestvica tega tedna: 
 1. (3.) Ans. ZADETEK  Tisti večer
 2. (4.) Ans. ANO UR'CO AL'PEJ DVEJ  Adijo, Marička 
 3. (1.) Ans. SLOVENSKI MUZIKANTJE  Muzika ti krila da
 4. (2.) Ans. RAUBARJI  Čez polanske griče
 5. (10.) Ans. MURNI  Super kmjet
 6. (5.) FRANC POTOČAR S PRIJATELJI  Najini vnučki 
 7. (8.) Ans. NAVIHANI MUZIKANTI  Zgodnja pomlad 
 8. (9.) Skupina GADI  A si kej nora name
 9. (7.) Ans. LISJAKI z BARBARO in NELI  
   Kdr bwš rat'la mama
 10. (.) MODRIJANI  Slovenka, Slovenka

Predlog tega tedna za glasovanje:
 Ans. Sekstakord - Ne pozabi me

 
Kupon št. 320

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, 23. julij, ob 17. uri

Informacije: petra.biderman@kstm.si / 031 - 703 - 982 

SEVNICA
vsak dan: od 8.00 do 19.00

BAZEN
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Združenje borcev za vrednote NOB Krško 
in KO ZB za vrednote NOB Krško 

VABITA na komemorativno svečanost v gozdu v Dobravi 
pred spomenikom ustreljenih prvih krških borcev

 v soboto, 30. julija 2016, ob 10. uri.
V kulturnem programu bo poleg domačinov nastopila 
Marjetka Popovski iz Izole z izborom partizanskih pesmi. 
Slavnostni govorec bo tovariš Andrej Marinc, član Sveta ZZB 
Slovenije. 

Poklonimo se padlim borcem s čim večjo udeležbo!
V Dobravo bodo odšli tudi pohodniki, ki se lahko prijavite 
Vinku Novaku na tel.: 051 306 299 in 
Božu Kosalcu na tel.: 051 610 516.

Vsi ostali udeleženci za prevoz z avtobusom pa se prijavite na 
tel.: 051 344 560 ali 031 391 920 do srede, 27. julija. 

 Prisrčno vabljeni! ZB za vrednote 
 NOB Krško

Program za julij
Četrtek, 21. 7. 2016, ob 20.00
EVS STAND UP COMEDY 
Program se izvaja pod okriljem Erasmus+

Petek, 22. 7. 2016, ob 17.00
IGRE MREZ MEJA
Bazen Brestanica
Prijave na: senta.jeler@gmail.com
Organizator: MSK

Sobota, 23. 7. 2016, ob 21.00
Koncert: SAM'S FEVER (Elvis tribute band)
Bazen Brestanica, vstop prost

Sreda, 27. 7. 2016, od 10.00 do 12.00
Športne igre za mlade 
Igrišče pod MC Krško
Program se izvaja pod okriljem Erasmus+

Petek, 29. 7. 2016, ob 21.00
Koncert: Ansambel Azalea
Bazen Brestanica, vstop prost

Petek, 5. 8. 2016, ob 21.30
Tamburaška skupina OD SRCA DO SRCA
Bazen Brestanica, vstop prost

Vsak ponedeljek ob 17.00
Turnir v namiznem tenisu

Zbrane na dogodku, ki sta ga 
povezovala stanovalca prev-
zgojnega doma Ana in Jure, 
so nagovorili direktor doma 
Franc Majcen, radeški župan 
Tomaž Režun, Andrej Bre-
znikar z Zavoda za gozdove 
Slovenije, ing. gozdarstva Jože 
Prah, direktorica KTRC Rade-
če Marija Imperl, predstav-
nica radeškega vrtca Anita 
Slakonja, predsednica Horti-
kulturnega društva Radeče 
Jovanka Kranjec, predsednik 
Čebelarskega društva Radeče 
Gregor Bregar in predsednik 
Društva lastnikov gozdov So-
pota – Laško Herbi Blatnik. 
Ob tej priložnosti so bivši rav-
nateljici OŠ Marjana Nemca 
Radeče Simoni Zupančič po-

Življenje ima mnogo odtenkov 
HOTEMEŽ - V Prevzgojnem domu Radeče, ki ima urejene prostore v nekdanji graščini, so prvi četrtek v ju-
niju dan odprtih vrat povezali z zaključkom tedna gozdov, dnevom Save in radeških splavarjev, dnevom la-
stnikov gozdov Sopota-Laško in učno potjo Savus.

delili spominsko zahvalo za 
njen prispevek pri ohranitvi 
parka Dvor, v katerem se odvi-
ja vedno več prireditev.

V kulturnem programu v par-
ku pred dvorcem Novi dvor so 
se predstavili učenci in učenke 
GŠ LaškoRadeče ter najmlaj-
ši iz radeškega vrtca, gojenka 
in gojenci prevzgojnega doma 
so se predstavili v notranjosti 
dvorca z likovno in fotograf-
sko razstavo ter v glasbi in re-
citalu lastnih besedil. Zanimiv 
je bil ogled prostorov nekda-
njega dvorca, ki so razkrivali  
utrip življenja in dela v Prev-
zgojnem domu Radeče, v kate-
rem trenutno prebiva 24 mla-
dostnikov in ena mladostnica. 

Nekaj najbolj zanimivih in pri-
jetnih dogodkov iz bivanja v 
zavodu je zabeleženih tudi v 
domskem glasilu Grajske novi-
ce in med njimi najdemo zapis 
vtisov dveh mladih oseb, ki sta 
bili v zavodu na šolski delovni 
praksi. »Fantje in dekle, bili ste 

sonce mojih dni v Radečah in 
niti enkrat nisem pomislila, da 
mi je težko vstati še sredi noči, 
ker sem se veselila, kaj mi bo 
tisti dan prinesel  tiste majhne 
stvari, pri katerih ste mi za se-
kundo pustili zraven, pa če je 
bil to le nasmeh. Ob vas je bilo 
tako preprosto biti to, kar sem, 
in z zanimanjem sem spremlja-
la vaše zgodbe, ki so mi včasih 
ležale na srcu še dolgo potem, 
ko nisem bila z vami,« je zapi-
sala Klara Klančnik, ki je ob 
kratkem spremljanju življenja 
v prevzgojnem domu spoznala, 
da svet ni črnobel, ampak ima 

tisoč različnih odtenkov. »Uvi-
del sem, da to niso slabi fantje, 
ampak fantje, ki so storili slaba 
dejanja. Na določenih področ-
jih imajo težave, ampak verja-
mem, da jim bo v življenju us-
pelo,« je del zapisa Janeza 
Kača, ki je gojencem hvaležen, 

ker so ga sprejeli 
v domsko nogo-
metno moštvo 
za nepozabnih 
14 dni delovne 
prakse. Edina 
mladostnica v 
domu, Ana, bo v 
teh avgustovskih 
dneh po dveh le-
tih bivanja za-
pustila zavod 
in odšla domov, 

na Primorsko, kjer bo skušala 
nadaljevati in zaključiti šola-
nje ter se zaposliti. »Prevzgoj-
ni dom v Radečah, kamor sem 
prišla zaradi kazenskega po-
stopka, mi bo ostal v spominu 
kot poseben trenutek v mojem 
življenju in s hvaležnostjo se 
bom spominjala tudi zaposle-
nih, predvsem vzgojiteljic,  ki 
so mi bile v prvih tednih biva-
nja v veliko oporo,« je še dejala.

Dan odprtih vrat se je zaključil 
s panoramsko vožnjo po reki 
Savi z radeškimi splavarji. 
 Smilja Radi

Prireditev ob dnevu odprtih vrat Prevzgojnega doma Rade-
če, ki je potekala že 17. leto zapored, je bila dobro obiskana.

Ana in Jure, gojenca doma

NOVO MESTO  28. junija so na Policijski upravi Novo mesto ob 
dnevu slovenske policije in dnevu državnosti na Muzejskih vr-
tovih v Novem mestu pripravili slovesnost in odprli razstavo Če-
trt stoletja Policijske uprave Novo mesto, utrinki iz zgodovine 
policije na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Ob tej priložnos-
ti so podelili tudi priznanja za sodelovanje in delo v policiji. Za 
sodelovanje so bronasti znak policije prejeli: Barbara Jenkole 
Žigante, okrožna državna tožilka z Okrožnega državnega tožil-
stva Krško, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
izpostava Brežice, Anton Popelar, vodja železniške postaje Do-
bova, Bojan Špan, varnostni manager Nuklearne elektrarne Kr-
ško, Socialno varnostni sosvet občine Sevnica, Srečko Hočevar, 
vodja Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu, in Gasil-
ska zveza Metlika. Zlati ščit policije so prejeli Željko Zrilić, vod-
ja Oddelka za cestni promet PU Novo mesto, Anton Štubljar, 
vodja Oddelka za državno mejo in tujce PU Novo mesto, Edvard 
Fišter, vodja izmene OKC PU Novo mesto, Peter Županc, koman-
dir PPP Novo mesto, in Aleksander Terzić, upokojeni krimina-
list SKP PU Novo mesto.
 B. M. 

Priznanja ob dnevu policije
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DOPISNIŠTVO SEVNICA - OBVESTILO
POLETNI DELOVNI ČAS

Obveščamo vas, da bo dopisništvo v Sevnici ZAPRTO od 25. 
7. do 5. 8. 2016. Najdete nas na naslovu Naselje heroja Maroka 
29 (Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica) vsak ponedeljek 
in petek od 9. do 12. ure, kjer lahko osebno oddate naročila 
za male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave, 
si ogledate in naročite knjige iz založbe Neviodunum ali se 
dogovorite za novinarski prispevek.  Uredništvo

DOPISNIŠTVO BREŽICE - OBVESTILO
POLETNI DELOVNI ČAS

Vse, ki nas redno spremljate obveščamo, da bo zaradi dopustov 
dopisništvo v Brežicah ZAPRTO od 21. 7. do 29. 7. 2016 
Najdete nas v starem mestnem jedru Brežic, na Cesti prvih 
borcev 20a, vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek 
od 9. do 12. ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter 
druge naročene objave ali si ogledate in naročite knjige založbe 
Neviodunum.  Uredništvo

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

Naš »stalni sodelavec« v tej rubriki Peter Juratovac je tokra-
tno bodico, v kateri opozarja na zaprt in zapuščen nadhod za 
pešce nad železniško progo na Vidmu popestril še z duhovi-
to zgodbico, naslovljeno »Koze ni več!«. Takole gre: »Nekoč 
je ob železniški progi živel železniški delavec. Imel je kozo, ki 
jo je vzel s sabo na delo in je čistila okolico. Nekega dne, ko je 
vlak odpeljal, koze ni bilo več. Mož pokliče kolega v Sevnico 
in mu naroči, naj stopi na vlak in pogleda, če je koza gor. Če 
je, mi jo z naslednjim vlakom pošlji nazaj, ga je prosil in pri-
pomnil, da so jo 'barabe iz Cetinke' najbrž dale gor. In res, z 
naslednjim vlakom se je koza vrnila v Krško. Takrat je bil od-
prt tudi ta prehod za delavce in pešce. Globoko v grmovju na 
kamniti plošči piše: 'Ne hodi čez progo'. Ja kje pa naj hodim? 
A ima mogoče kdo kozo?«

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
Spoštovano uredništvo, v Toporišičevem letu vam pošiljam pe-
sem, ki jo posvečam študijskemu kolegu, akademiku in ugled-
nemu slovenistu, je v spremnem dopisu k spodnji pesmi zapi-
sal Miloš Poljanšek. 

NAŠA BESEDA

Našo besedo, besedo vseh,
ki se prerivamo pod Triglavom,

in ki z njo jokamo, pojemo in vriskamo,
kličemo mamo v stiski,

izrekamo ljubezen in srd,
spoštujmo in jo ohranjajmo!

Slovenska beseda ima moč
narodove ohranitve!

Z njo smo
in brez nje nismo nič!

In ko bo zamrla,
bo zamrlo slovenstvo.

Zato jo ohranjajmo in spoštujmo!

Slovenska beseda je
najvišje načelo narodove biti!

Z njo izraziš prve glasove
in najbolj zrela spoznanja.

Z njo smo in samo z njo
moremo obstati!

Pesem, posvečena Toporišiču

POPRAVEK
V članku 19. rajhenburški Petrov sejem, objavljen na strani 32 
v 14. številki Posavskega obzornika, izdani 7. 7. 2016, smo po 
pomoti zapisali, da je med izvajalci kulturnega programa na-
stopila Pišečka Mica. Do pomote je prišlo nehote zaradi po-
dobnosti vlog in tematike, skeč pa sta na letošnjem Petrovem 
sejmu odigrala Štefka in Janez Vidrih z Blance. Zakoncema 
Vidrih, kakor tudi Ivani Zupančič, ki jo na več prireditvah sre-
čujemo v vlogi Pišečke Mice, se za napako opravičujemo.  Ur.

V preteklem letu je CPT Krško na Grmadi postavil 'Peack Check' 
in sodobno beleženi vzponi so postali dodatna motivacija mno-
gim potohodcem. Te dni pa je postal naš hišni hrib tematski okvir 
razprav, (ne)varna pot do nje pa postaja uganka mnogim posa-
meznikom, predvsem pa društvom, ki smo uradno dobili prepo-
ved uporabe.   

Naše društvo je tudi letos načrtovalo športno prireditev  12-ur 
Grmada Challenge, v sklopu Posavskega festivala tematskih poti 
in nacionalne akcije Slovenija hodi. TD Brestanica, PD Videm Kr-
ško in društvo NaTuro smo v začetku maja iz UE Krško prejeli za-
pisnik na zahtevo pooblaščenca vinogradnikov.  Iz dokumenta je 
razvidno, da Janko Uršič prepoveduje vsako organizirano hojo in 
kolesarjenje po poti med vinogradi, ki jo Krčani, planinci in vsi os-
tali uporabljajo že več kot 30 let.

V  organizacijo prireditve je bilo vloženega veliko časa in denarja, 
teden dni pred dogodkom pa je bilo prijavljenih več kot 150 tek-
movalcev iz vse Slovenije. 6. 6. 2016 sva se člana društva NaTuro 
sestala z Uršičem, da bi se pogovorili o možnosti izpeljave načr-
tovanega dogodka. Uršič je povedal, da sicer lahko organiziramo 
tekmovanje, vendar nas bo na Grmadi pričakal s policijo, odvetni-
kom in vsemi inšpekcijami. Njegovi očitki so obsegali cel diapa-
zon »črne« planinske dejavnosti, novačenju otrok, kraji pridelkov 
in številnim osebnim zameram.

Dva dni zatem smo se odločili za odpoved prireditve in po burnih 
odzivih na družbenih omrežjih me je poklical J. Uršič in zagoto-
vil, da lahko prireditev izpeljemo. Menim, da je potrebno za svoji-
mi besedami in odločitvami stati, zato bi bil ponovni preklic pov-
sem neresen. 

Dogodek, ki ga torej ni bilo, je narekoval druge vsebinske razse-
žnosti, zato smo na pobudo mnogih pripravili peticijo Občini Kr-
ško za pravno ureditev več desetletij uporabljene poti. Uršič je na 
sestanku zagotovil, da bo sankcioniral samo društva, zato so 11. 
6. 2016 številni posamezniki, v znak podpore prireditvi, po svoje 
»izzivali« Grmado.

Poznavanje in zanimanje za krško zgodovino mi narekujeta dva 
imperativa: osebni in profesionalni.  Tudi planinci, pričevalci in 
drugi informatorji naše Grmade težko razumejo novo situacijo. 
Naj povem, da smo mnogi ostali precej odprtih ust ob Uršičevi iz-
javi v Dolenjskem listu. Povsem neverjetno se zdi, da postavlja se-
daj dokumentirane prepovedi in grožnje na skupni imenovalec 
skrbi za pohodnike.  

Z različnimi dopisi po e-pošti  pojasnjujeta situacijo še njegova so-
proga in hči. Naj povemo, da je za društva merodajen edini uradni 
dokument, ki smo ga prejeli. V njem je jasno zapisano, KDO in ZA-
KAJ prepoveduje uporabo poti. Ne ena ne druga pa nista bili pri-
sotni na sestanku, zato menim, da je »atekove« raznotere izjave 
povsem neprimerno dopolnjevati.

Sijaj dobrih časov lahko Grmadi povrne le formalen vpis poti v ka-
taster. Sicer pa vedite, da je hoja povsod bila in bo: IZKLJUČNO LE 
NA LASTNO ODGOVORNOST!  

 Pia Peršič, Krško (za društvo NaTuro) 

Superhik ekonomija
Generacije, ki smo zrasle ob prebiranju kultnega stripa Alan Ford, 
se gotovo spomnimo enega od stranskih (anti)junakov, strašne-
ga Superhika. Lik v nekoliko ponošeni opravi "ta pravega" Super-
mana, z obvezno kiantarico ter vinskimi mušicami okoli ust. Toda 
bolj kot zunanji izgled tega raztrganca je ostal v spominu njegov 
življenjski credo, namreč "krasti revnim in dajati bogatim". Neka-
kšen antipod Robina Hooda torej ...

V časih, ko so štorije tega stripa nastajale, so se nam zdeli nasto-
pajoči pač zabavni stereotipi; ironija je bila glavno gibalo zgodbic, 
današnje mlade generacije bi dejale, da je bil ta humor 'ful odšte-
kan'. Preroški pomen tega stripovskega "junaka" do kraja razbe-
remo pravzaprav šele dandanašnji, ob kulminaciji podivjane neo-
liberalne doktrine, ki se je zavlekla v vse pore družbe. In še zlasti v 
glave ljudi; njen najnevarnejši učinek je, da je veliko večino uspe-
la pripraviti do razmišljanja, da je obstoječi sistem brez alternati-
ve. Perfektno izraženo v vsakdanjih pogovorih o življenjskih pro-
blemih, ko jih ponavadi večina zaključi z značilnim: "Kaj hočemo, 
tako pač je ..." 

Poanta stripovske zgodbe je z današnje perspektive precej manj 
zabavna; prej bi rekli, da prevlada grenkoba, če že ne kar tesno-
ben občutek. Dan na dan smo priča vsem mogočim ukrepom in iz-
mišljotinam elit, ki imajo vse enak cilj: narediti bogate še bogatej-
še in revne še bolj revne in brezpravne.

Zakaj ta uvod? Nepotrebno nakladanje? Primerjava z antijunakom 
iz stripovske klasike se mi je ponudila kar sama ob prebiranju no-
vice, da smo v Sevnici deležni nove pridobitve: napajalne postaje 
za električne avtomobile (pravzaprav dveh postaj, ena je na dvo-
rišču sevniške občinske stavbe, a o njej ni bilo časopisne notice). 
In da je stvar še boljša: napajanje je brezplačno. Da, prav ste preb-
rali, ZASTONJ. Delovno ljudstvo se je te novice najbrž silno razve-
selilo, saj se bo poslej lahko vozilo zastonj. Le še električni avto si 
nabaviš in si na konju!

In zakaj nergam, se boste vprašali? Kaj bi lahko bilo narobe z ele-
ktričnimi vozili, saj naj bi bila vendar eko- in bio- in vse to? Ner-

gam zaradi vzorca, ki se ponavlja in ponavlja, pa še potencira, mi 
pa apatično sledimo dogodkom in ne premoremo niti toliko (ener-
gije, volje, jajc ...), da bi kdo zavpil: "Od=bite politikanti!!!" Moja 
generacija se gotovo spomni, kako je bilo, ko so se pojavili prvi so-
dobnejši 'dizelaši' (golf, kadett): bili so dragi kot žafran, tak avto 
so si lahko privoščili le redki "bogatuni". Ampak vozili so se pa zato 
neprimerno ceneje, saj je bilo plinsko olje tam sredi sedemdesetih 
let bistveno cenejše od bencina. To pa še ni vse! Kot v posmeh ostali 
raji, ki se je vozila s fički, katrcami, stoenkami in drugimi požiralci 
bencina, so se oni veselo vozili na kurilno olje ... Celo tako daleč je 
šlo, da so nekateri pri odhodu na dopust s seboj vozili kante "cvič-
ka", da ne bi bilo treba slučajno naliti "uradne" nafte.

Res je to le majhen kamenček v mozaiku neskončne domišljije tis-
tega "1 %", kadar je treba iznajti način za povečanje svojega neso-
razmernega imetja. Da doseže svoj dnevni cilj, namreč da je zvečer 
bogatejši, kakor je bil zjutraj, vse prav pride, pa čeprav je to le tank 
goriva za avto, ki ga nekomu ukradeš. Le da je stvar sodobnim ča-
som primerno bolj sofisticirana ali pa, če hočete, bolj perverzna: 
le kdo bi si mazal roke s smrdljivim "kurilcem". In da, kurilec tudi 
ni zastonj! Zato si je bilo treba izmisliti reč, ki bo za izbrance čisto 
zastonj (kar pomeni, da jih "částimo" vsi, kajti elektriko le mora 
nekdo - torej mi, ostali odjemalci - plačati). In so si izmislili zas-
tonj energijo pod krinko nekakšnega "poskusnega obratovanja", 
ki da ga izvaja elektro distributer. Ni problema, saj je državna fir-
ma - izvolite in si postrezite! In da, elektro avti so vendar eko- in 
bio- in vse to, le kdo bi se tukaj ukvarjal s podrobnostmi, kakor je 
zastonj tankanje ... 

In, nazadnje, da ne bi stvar izgledala na pol narejena, imamo tudi 
tukaj top-šopov "to pa še ni vse": da ne bo morda kateri od siro-
makov zaradi nakupa električnega avta prišel na beraško pali-
co, so si izmislili še subvencijo. In to krepko subvencijo: odvisno od 
kategorije vozila lahko kasirate najmanj 3.000 pa vse do 7.500 €. 
Subvencij seveda ne prinese Božiček, Mario Draghi ali katero dru-
go bajeslovno bitje, pač pa jo - oh, kako priročno! - primaknemo 
vsi davkoplačevalci. Da bodo številke bolj zgovorne: novi Renault 
Kangoo stane 21.400 €. Zanj dobimo 7.500 € subvencije, torej nas 
stane "le še slabih 14 jurčkov ..." Se pa zato vozimo brezplačno, 
kar pa tudi šteje, mar ne? Ne verjamete? Poglejte si razpis Eko-
-sklada na https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/pri-
kazi/actionID=141. 

Ali se vam ne zdi, da je stvar že presegla mejo dobrega okusa? Mor-
da pričakujete, da bo nekdo postavil še zastonj bencinsko črpal-
ko za tistih 99 %, ki si električnega vozila ne moremo privoščiti? 
Morda, a ko se boste zbudili iz sanj, boste najbrž odmahnili z roko 
in dejali: "Ah, kaj hočemo, tako pač je ..."
 Tine Zupančič, Sevnica

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

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

IVANKE KOCJAN

ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 

naše drage

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njenega življenja, se 
z njo veselili, jo bodrili, v težkih trenutkih sočustvovali z njo in ji 
krajšali urice v domu.
Najlepša hvala tudi vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu in jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

z Ardra 16 pri Raki, nazadnje stanujoči 
v Domu upokojencev Brežice,

Žalujoči: vsi njeni

FRANCA JELČIČA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani: 
sosedom, prijateljem in znancem. Posebna zahvala osebju Doma 
starejših občanov Krško in bolnišnice Brežice, hvala tudi g. župniku, 
govornikoma, pevcem, Petru Dirnbeku in pogrebni službi Žičkar.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, 
darovali sveče in cvetje ter sočustvovali z nami.

z Oklukove Gore,
zadnja leta živečega v Domu starejših občanov Krško,

Vsi njegovi

MILOŠ MEDVED
(1935-2016) 

Poslovili smo se od enega izmed starejših uglednih Krčanov, ki 
so v svojem življenju dali pečat svojemu kraju, Posavju in Slo-
veniji.

Miloš Medved je sodil med tiste povojne mladince, ki so se kma-
lu po osvoboditvi vključili v razne aktivnosti pri razvoju takra-
tne družbe, po končanem študiju pa so prevzemali odgovorne 
naloge na številnih področjih družbenega življenja.

Odličen pravnik se je s svojim znanjem poklicno posvečal pred-
vsem dvema področjema. Najprej delu v pravosodju: bil je sod-
nik na Okrožnem sodišču v Novem mestu ter na Okrajnem so-
dišču v Krškem. Po oceni sodobnikov je bil znan po odličnem 
vodenju razprav in strokovni sestavi sodnih odločb. Drugo po-
dročje, kateremu je posvetil večino svoje poklicne kariere, pa je 
bilo delo pravnika v gospodarstvu. V Tovarni celuloze in papir-
ja je vodil pravno službo, oddelek za splošne in kadrovske za-
deve, ter na koncu opravljal dolžnost namestnika generalnega 
direktorja. Pri pomembnih odločitvah vodstva podjetja, nalož-
benih in poslovnih, mednarodnih in domačih, je s svojim pozna-
vanjem gospodarskega prava vplival na prave poslovne odločit-
ve. Nekaj let je sodeloval tudi pri graditvi Nuklearne elektrarne 
Krško. Tam je vodil oddelek za splošne in kadrovske zadeve, kar 
je bilo glede na specifičnost sodelovanja med dvema investitor-
jema dokaj zahtevno in odgovorno delo.

Miloš pa se je poleg poklicnega, kariernega dela veliko posvečal 
tudi številnim drugim aktivnostim. Ustvarjalno je sodeloval pri 
kulturi, pri ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine, zlas-
ti v Krškem. Sodeloval je pri velikih gospodarskih, infrastruk-
turnih in kulturnih projektih, ki so se udejanjali v tistem času.

Kot velik ljubitelj narave je bil zavezan lovstvu. Bil je izjemno 
dejaven v organih Lovske zveze Slovenije, v Posavju in v Lovski 
družini Krško. Članstvo v organih LZS (razsodišče, upravni od-
bor, statutarna in mednarodna komisija) mu je omogočalo po-
zitiven vpliv na urejanje pravnega, kulturnega in športnega po-
ložaja slovenskega lovstva. Pomemben je bil njegov prispevek 
tudi v organih Zveze lovskih družin Posavja in v svoji matični 
LD Krško. Uspešno si je prizadeval za uveljavljanje visokih druž-
benih in etičnih standardov pri lovstvu.

Bil je človek izjemne razgledanosti, poznavanja kulture, zgo-
dovine, politike, filozofije in neštetih drugih vidikov človeškega 
bivanja. Bil je toleranten sogovornik, vendar dosleden v zago-
varjanju svojih stališč. Izjemno je spoštoval vrednote sloven-
ske NOB. Ostro je kritiziral rušenje pravne države in družbe-
ne deformacije.

Nekdanji sodelavci, prijatelji in znanci ga bomo pogrešali. 
Manjkale nam bodo njegove iskrive misli. Pogrešali bomo po-
govore in dialoge z njim ter njegovo žlahtno – danes žal bolj 
redko slišano – slovenščino.
 Silvo Gorenc

IN MEMORIAM

ALBINE DROBEŽ

ZAHVALA
Ob smrti naše drage mame, stare mame, 

prababice, sosede

Vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete 
maše. Hvala pevcem in kvartetu za zapete in zaigrane žalostinke, 
gospodoma župnikoma Urbanu Lesjaku ter Damjanu Kejžarju za 
lepo opravljen obred, govornici gospe Aniti za besede slovesa, 
pogrebni službi družbe Kostak za organizacijo pogreba in domu 
upokojencev Impoljca, PE Brežice, njenemu zdravstvenemu osebju 
ter dr. Šprajcu za vsestransko pomoč pri oskrbi in zdravljenju. 

Iskrena hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali in nam stali ob 
strani, ter vsem, ki ste se poslovili od naše mame in jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

iz Stare vasi pri Krškem

DAMIRJA GOLOBIČA

ZAHVALA

Ob boleči in tragični izgubi najdražjega moža, 
sina, nečaka, bratranca, zeta in prijatelja

Vsi Damirjevi

se iskreno zahvaljujemo Damirjevim sodelavcem, reševalni ekipi 
ter osebju Splošne bolnišnice Brežice, ki ste se trudili Damirja 
ohraniti pri življenju – vemo, da ste naredili vse, kar je bilo v vaši 
moči. Iskreno se vam zahvaljujemo.
Zahvaljujemo se Policijski upravi Novo mesto in Policijski postaji 
Brežice za vso izkazano pomoč in podporo ter za organizacijo 
pogreba. Hvala tudi vsem ostalim policistom, ki ste prišli Damirju 
izkazat čast. Zahvaljujemo se tudi gospodu Žičkarju za opravljene 
pogrebne storitve.
Zahvaljujemo se policijskemu vikarju gospodu Janezu Novaku ter 
gospodu župniku Jožetu Packu za opravljeno sveto mašo. Hvala 
policijskemu orkestru ter cerkvenemu pevskemu zboru s Čateža za 
glasbo in petje.
Iskreno se zahvaljujemo tudi vsem sorodnikom, sosedom, 
vaščanom, prijateljem, sošolcem in sodelavcem za izrečena sožalja, 
denarno pomoč, darovano cvetje ter sveče.
Iskrena hvala vsem, ki ste se skupaj z nami poslovili od Damirja.

Vsi bližnji, ki smo jih ljubili,
nas s smrtjo niso zapustili.

V ljubezen so se spremenili,
z njo naša srca napolnili.

JANEZA ANTONČIČA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega dedka, 
pradedka, tasta, brata, strica, botra, 

soseda in prijatelja

iskrena hvala vsem sorodnikom in sosedom, ki ste nam v teh težkih 
trenutkih na kakršen koli način pomagali. Hvala Čebelarskemu 
društvu Dobova–Kapele, Društvu upokojencev Dobova–Kapele, 
podjetju Trimo, praporščakom, govorniku, Vokalni skupini Aria, 
godbi iz Loč, kaplanu Tilnu in g. Žičkarju za pogrebne storitve.

Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku.

iz Gabrja pri Dobovi

Žalujoči: vsi njegovi

Odšel si tja,
kjer ni gorja.

Odšel si tja,
kjer so tvoji že doma.

MARTINA ŠKOFA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi mojega dragega moža, 
brata in strica

se iskreno zahvaljujem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujem se gospodu župniku 
iz Pišec za lepo opravljen obred, gospodu Žičkarju za pogrebne 
storitve, kvartetu iz Kapel in pevcem iz Brežic.
Hvala gospodu Ureku za ganljive besede.
Posebna zahvala zdravnici dr. Marinček, sestri Mateji in patronažni 
sestri Marti za vso pomoč.
Vsem, ki ste mi kakor koli pomagali v času njegove bolezni, pa vas 
nisem posebej imenovala, in ga pospremili na njegovi zadnji poti, 
iskrena hvala.

Žalujoča žena Ljudmila, 
sestri Antonija in Angela ter ostalo sorodstvo

iz Pišec

Še iz daljave slišim 
tvoj klic.

MARIJE ARH

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage mame,
sestre in tete

iz Volovnika pri Leskovcu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih kakor koli 
pomagali in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za izrečena 
sožalja, podarjene sveče, cvetje in svete maše. Posebna zahvala g. 
župniku Žagarju za lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar za 
organizacijo pogreba, pevkam za zapete žalostinke, kvartetu trobil,  
CSD za pomoč na domu, urgentni službi ZD Krško, SB Novo mesto.

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

ANE PISEK

ZAHVALA

Žalujoči: sin Franci, hčerki Majda in Nada z družinami

Ob boleči izgubi mame, babice,
prababice, sestre in tete

se najprej zahvaljujemo vsem sosedom, predvsem Vesni in Miri 
Žulič ter družini Olovec, vaščanom in sorodnikom za nesebično 
pomoč v času njene bolezni. Velika zahvala tudi patronažni sestri 
Danici Lipar. Zahvaljujemo se g. Marku Žičkarju za neprecenljivo 
pomoč pri organizaciji pogreba, g. župniku Jožetu Miklavčiču za 
lepo opravljen obred s sveto mašo ter pevcem za zapete žalostinke.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalja, darovali sveče in 
svete maše ter ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

z Oštrca

Čakate me, rože cvetoče,
za hišo domačo zeleni gaj,

moj dragi, domači kraj.
Rada bi prišla, oh, rada,

a me ne bo, ker vzela sem slovo.
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Prodam avto Opel Astra 1.6. 
Twinport, letnik 2006, alu 
platišča, je kot nov. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 992 153

Prodam Peugeot 307, 2.0, 
HDi, letnik 2005, prevoženih 
210.000 km, cena 3.200 €. 
Tel.: 07 49 56 228

KMETIJSTVO

Prodam 4metrski žamar, 
brane ježevke in kosilnico BCS. 
Tel.: 051 649 441

Prodam rotacijsko kosilnico 
RK165, kamijonski podaljšek, 
krmilnika za drobnjad, dvižni 
drog s kleščami, sejalnico za 
žita, travniško brano, pokrove 
za jaške, križ z Jezusom. 
Tel.: 041 439 288

Prodam koruzo v zrnju. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 290 180 

Prodam nakladalko SIP 16, 
lepo ohranjeno, cena 550 €. 
Tel.: 041 436 441

Prodam kombajn za koruzo 
Tornado, traktorsko škropil-
nico 330 l, transporter za ko-
ruzo (7 m), sejalnik za koruzo 
OLT dvoredni in stroj za ružen-
je koruze. Tel.: 041 548 105

Prodam 10 velikih okroglih 
bal sena in cca 600 kg koruze. 
Tel.: 041 782 366

Prodam koruzo iz koruznjaka, 
ječmen in prašiče, težke 150 
kg. Tel.: 07 49 67 135

Prodam 1000 kg tritikale in 
slamo na 65 a ali menjam za 
prašiče. Tel.: 041 205 941

Prodam ječmen letošnje žetve 
in obračalnik SIP tračni (novi 
jermeni). Tel.: 070 235 256

Nujno prodam kvalitetno 
višinsko seno, 30 komadov ok-
roglih bal, ter 400 kock. 
Tel.: 031 772 542

Prodam bukova drva, ceplje-
na na meter. Možen razrez in 
dostava. Tel.: 031 895 748 ali 
031 251 558 

mali oglasi

- 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

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

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

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

Prodam bukova drva (suha, 
metrska), okolica Sevnice, 
možen prevoz. 
Tel.: 051 304 760

Prodam bukova in akacijeva 
drva. Dostava na dom. 
Tel.: 041 222 351

Prodam drva (bukev, gaber), 
možna dostava ter traktorski 
cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino cviček, 300 l, 
cena 1,20 €/l. 
Tel.: 051 392 451

Prodam vino cviček, cena 1,10 
€/l. Tel.: 031 673 445

Prodam kvalitetno vino mo-
dre frankinje, cena po dogov-
oru. Tel.: 040 796 835

Prodam vino šmarnico, 
ekološko. Manjša količina. 
Tel.: 040 309 402

Prodam modro frankinjo, 
kraljevino, žametno črnino in 
cviček. Tel.: 031 643 343

Ugodno prodam kvalitetno 
vino cviček, belo in frankinjo. 
Tel.: 041 980 561 

Prodam vino belo, mešano, 
rizling, sauvignon, sivi pinot 
ter rdeče bizeljsko. Sremiški 
okoliš. 
Tel.: 041 538 237

Prodam vino: 600 l modre 
frankinje in 400 l cvička. 
Tel.: 051 870 909

Prodam rdeče vino sremičan. 
Okolica Krškega. 
Tel.: 030 608 060

Prodam cviček 250 l ali belo 
dolenjsko 50 l, z dobro oceno. 
Cena ugodna, možna dostava. 
Tel.: 031 698 502

Prodam dve cisterni za vino, 
vsaka ima prostornino 2.600 l, 
cena 1500 €/kom. 
Tel.: 051 315 459

Prodam sveža domača 
kokošja jajca. Tel.: 031 721 437

Prodam sveži fižol češnjevec v 
zrnju po 4 €/kg in v strokih po 
2 €/kg. Tel.: 051 236 490

ŽIVALI
Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Polajžer Marjan s.p., Vidovica 
2, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 673 009

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

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

041 726 071

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

Cesta bratov Milavcev 35, 8250 Brežice
Tel./fax: 07 49 612 00, gsm: 031 304 374

e-pošta: steklarstvo.lekse@gmail.com
www.steklarstvo-lekse.si

• OBDELAVA STEKLA • OKVIRJANJE 
SLIK, GOBELINOV • OGLEDALA

 • STEKLO ZA TRAKTORJE 
IN OSTALE STROJE 

• TERMOPAN STEKLO • PRENOVA OKEN

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

Tel.: 081 614 532  www.ecovind.si

GOTOVINSKI 
POPUSTI 

na sončna očala
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PREGLED VIDA Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s. p. 070 660 660

V letni najem oddam travnike 
na kmetiji pod Svibnim pri Ra-
dečah, možna strojna obdela-
va. Ogled mogoč do 28.7.2016. 
Tel.: 03 56 85 561, med 17. in 
20. uro 

V okolici Brežic oddamo sta-
novanjsko hišo z delom gospo-
darskega poslopja, kmetijskim 
zemljiščem in čebelnjakom, 
prodamo gradbeno parcelo in 
traktor Torpedo Deutz 48. 
Tel.: 041 644 979

V Sevnici (Naselje Heroja Ma-
roka 10) oddam garsonje-
ro (28,88 m2) v 5. nadstropju. 
Dvigala ni. Tel.: 041 712 977

Oddam več apartmajev – Po-
vljana, otok Pag, TV, klima, te-
rase, parking, gril. Tel.: 00385 
916 527 804 ali cakar.nena@
gmail.com

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam Opel Astro 1,6 16V, 
letnik 2011, servisirano, 
38.000 km, v odličnem stanju, 
garažirano. Ugodno. 
Tel.: 041 847 896

NEPREMIČNINE
V Brezju pri Raki prodam 1 
ha gozda in 10 a njive v enem 
kosu. Tel.: 041 961 293

Prodam bivalni vikend – hišo, 
2141 m2 zemljišča s 400 trta-
mi, EI izdelana, 37.000 €. 
Tel.: 051 392 451

V vasi Okroglice prodamo vi-
kend, 46 m2, parcela 1000 m2 z 
vinogradom. Tel.: 031 649 479

Prodam gradbeno parcelo, ko-
munalno opremljeno, s prvo 
ploščo, v Pišecah. 
Tel.: 031 594 662

Prodam lepo urejeno hiško na 
mirni lokaciji Lomno 6 (Štegi-
na), p. Krško, z lepim nasadom 
orehov, vrtom, travnikom in 
gozdom cca 2 ha. Cena po do-
govoru. Tel.: 051 351 308 (kli-
čite med 10. in 18. uro)

Prodam domačijo na Brezovi-
ci na Bizeljskem, cena po do-
govoru, ogled možen po želji. 
Tel.: 031 688 890

Takoj oddam v najem gostin-
ski lokal Beli konjiček v Breži-
cah. Tel.: 031 250 354 

VINSKI MARATON 
BARANJA

MOSTAR, SKOK V
HLADNO NERETVO

30. 9. - 2. 10. 2016

avto.prah@siol.net

30.7. - 1.8. 2016 

Prenova stanovanj in kopalnic
Hišniške dejavnosti
Svetovanje pri notranji opremi
Prenova kurilnic, menjava peči
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Odkupujemo debele krave 
in telice za zakol. Plačilo ta-
koj + davek. Trgovina z živimi 
živalmi, Tadej Drofenik, s.p., 
Nezbiše 13, Pristava pri Mes-
tinju. Tel.: 040 179 780

Prodam kravo limuzin, brejo 
8 mesecev. Tel.: 07 49 20 432

Prodam 3 krave simentalke, 
breje 8 mesecev, in kosilnico 
Gaspardo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 340 437

Prodam bikce in teličke 
različnih starosti, prašiče za 
nadaljnjo rejo, več vrst žita in 
slamo v kockah. 
Tel.: 031 431 681

Prodam dva prašiča, težka 70
90 kg. Tel.. 051 634 338

Prodam pujske, težke okrog 
40 kg, in ječmen v refuzi. Okol-
ica Boštanja. Tel.: 041 662 730

Prodam prašiče, težke 80–90 
kg. Tel.: 040 304 032

Prodam dve svinji, težki 130–
150 kg. Tel.: 040 715 408

Prodam odojke, težke 2530 
kg. Tel.: 031 590 523

Prodam psičke pasme nemški 
ovčar. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 310 226

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

Prodam ali menjam za bukova 
drva kovinski cirkular, kovins-
ko mizo (105 x 75 cm), motor 
3,8 kW in cisterno za vino (60 
l). Tel.: 031 625 452

Prodam srnjakove trofeje in 
odpadlo rogovje srnjaka, 2 
delujoča fotoaparata za zbi-
ratelje starin. Cena po dogo
voru. Tel.: 041 849 184

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

51letni moški iz okolice Nove-
ga mesta bi rad spoznal žensko 
za prijateljstvo, možna resna 
zveza. Tel.: 068 163 190

64–letni upokojen moški želi 
vzpostaviti trajno razmerje z 
žensko do svojih let. 
Tel.: 051 220 160

Prodam dve psički pasme ber-
nardinec, stari 11 tednov. 
Tel.: 040 715 408

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam lepo stensko uro, pra-
vo darilo za Abrahama (50 let). 
Tel.: 041 961 293 

Prodam peč za centralno og-
revanje na trda goriva, rablje-
na, izpravna. Ugodno. 
Tel.: 040 309 402

Prodam kovinska vrata, 
dvokrilna za vhod v sadov njak 
ali podobno, dimenzije 5 x 1,5 
m. Tel.: 040 309 402 

RAZNO

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

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

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.

 

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

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 14085917) – 
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
Epošta: 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
Epošta: 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 

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej, 
Smilja Radi

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
Epošta: 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 vsebino naročenih in nenaročenih ob-
jav odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročni-
ki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne 
vračamo in ne honoriramo. Stališča, izra-
žena v kolumnah in drugih prispevkih zu-
nanjih 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, epošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (16/2016) bo izšla v 
četrtek, 11. avgusta 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 4. avgust 2016.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si
www.geodet-kralj.si 

Vsem strankam se zahvaljujemo za zaupanje 
in se priporočamo še naprej!

www.zidarstvo-fasaderstvo.com

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

Odpiranje podjetij in podružnic, virtualna pisarna,
najem opremljenih pisarn, računovodske storitve,

prevajanje, coworking, pravna svetovanja, pridobitev
davčne številke, nepremičnine, dovoljenja za delo,

vse ostale storitve...

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, sporočamo 

vam, da si lahko priskrbite 
mlade rjave jarkice, 
na voljo bodo tudi 

enoletne kokoši nesnice. 
Prodaja belih kilogramskih 

piščancev pa bo 
v torek, 30. 8. 2016.

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

rjave in grahaste jarkice ter 
enoletne rjave kokoši nesnice 

vsak delavnik 
med 18. in 20. uro.

Prodaja belih kilogramskih 
piščancev pa bo 

v torek, 30. avgusta.

Tel.: 041 716 154

SEVNICA  8. julija so se v atriju sevniškega gradu na tretjem sku-
pnem koncertu predstavile članice dveh vokalnih zasedb  Triola 
in Vilinke ter napolnile grajski prostor z melodijami, s katerimi 
so pričarale vonj po morju, soncu in ljubezni. Pod oknom, Kjer je 
sonce, Ti in jaz, Ne bodi kot drugi … je le nekaj izbranih naslovov 
skladb, s katerimi so očarale pevke, ki so v svojo sredo povabile 
še člane ansambla Vikend, tako da je zazvenel tudi zven harmo-
nike. Prijeten pevski večer, ki ga je povezoval Aleš Tuhtar, se je 
zaključil z druženjem na terasi gradu s pogledom na romantič-
no osvetljen grajski park z vodnjakom.  S. R.

Z melodijami Triol in Vilink 
v poletne dni

Pevski večer se je zaključil s skupno pesmijo.
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Ivana Vatovec je roman z nas-
lovom Kjer šelestijo breze po-
svetila svoji mami, saj si je več 
kot zaslužila, da se njena pot z 
vozom, natovorjenim s težki-
mi skrbmi, delom in težavami 
pa tudi s svetlimi dnevi, zabe-
leži v knjižni obliki. »To je bila 
moja osebna moralna obve-
za do nje,« pravi Ivana. Roman 
pripoveduje o odhodu številnih 
Slovencev po drugi svetovni 
vojni na izpraznjena posestva 
v Vojvodini. V Gudurico, Ivanin 
rojstni kraj, banatsko vas bli-
zu romunske meje, kjer so do 
tedaj živeli napredni nemški 
kmetje, se spomladi leta 1946 
sama odpravi junakinja roma-
na Iča, ki ji je pri 26 letih štiri 
najlepša leta ukradla vojna. Šla 
je za kruhom v tujino.

O tej kolonizaciji po drugi sve-
tovni vojni ni bilo doslej še nič 
napisanega v taki obliki, pra-
vi Ivana. Ko je bilo na TV nekaj 
oddaj o tem, tudi o Gudurici, 
je začela razmišljati o roma-
nu. Med pisanjem je bilo tre-
ba marsikaj razčistiti, izvedeti 
iz prve roke, od tete, stricev in 

ljudi, ki še živijo tam in so bili 
del takratnega življenja. Tudi 
v Gudurici je bila v tem času 
dvakrat. »Ni bilo enostavno. 
Odločena sem bila, da pišem 
s pravimi imeni ljudi in kra-
jev in ker sem sama del tega, 
je bilo še toliko težje, saj se ni-
sem mogla skriti za drugo ime. 
Zato je morda ponekod presko-
po besedišče, ampak to je cena 
resnice in resničnosti,« pove.

Rojena je bila v Banatu očetu 
Štajercu in mami Belokranji-
ci. V Dobličah pri Črnomlju je 
živela od 3. leta starosti dalje 
in že v rosnih letih stikala za 
knjigami in branjem. V Breži-
cah živi že dobrih 40 let: »Ven-

dar se nikoli nisem počutila 
kaj drugega kakor Belokranji-
ca. Čeprav je naša Slovenija vsa 
ena sama lepota, je Bela kraji-
na zame mali raj. Zima je belo 
molčeča, spomladi najprej vsa 
bela, potem se zeleni toni ne-
nehno spreminjajo, poletje je 
vonj sena in srebrnost Kolpe, 
jesen žari v toplih barvah, sko-
zi vso to barvno bogastvo pa 
šelestijo breze, vitke, zelene, 
zlatorumene – široki pasovi 
steljnikov in brez,« Ivana vse-
lej poudari njej ljubo lepoto. 
To lepoto sta v zapetih in zai-
granih pesmih pričarala Eliza-
beta in Dragutin Križanić ter 
tako obogatila dogodek. 
 Natja Jenko Sunčič

Družina Toporišič je Rezo lepo 
sprejela in jo vedno imela rada. 
Njen mož Tone je moral osta-
ti doma na kmetiji, tako da mu 
je Reza ves čas pomagala  ki-
dala je gnoj, okopavala koruzo 
in delala vse tisto, kar se dela 
na kmetiji, še posebej po nje-

govi smrti. Njen oče ji je, potem 
ko ni uspela izdelati gimnazi-
je, dejal: »Boš pa gnoj kidala.« 
Tako se je tudi zgodilo. Njeno 
življenje se je od rane mlados-
ti vrtelo okoli pesmi. Pela je v 
zborih v osnovni šoli, Meša-
nem pevskem zboru KD Franc 
Bogovič Dobova, nonetu, ljud-
skih pevkah, najzvestejša pa je 

Reza Toporišič, ljudska pesnica

Z ljudskimi pesmimi razveseljuje okolico
MOSTEC - Terezija Toporišič, vsem znana kot Reza, bo letos dopolnila 80 let. Leta 1954 se je iz bližnjega Mihalovca primožila k Toporišičevim na Mostec. S pokoj-
nim možem Tonetom sta vsa ta leta skrbela za kmetijo, zato se je pisanja ljudskih pesmi lotila dokaj pozno. Ponosna je na svojega svaka Jožeta Toporišiča, čigar 
obeležje se nahaja na njegovi domači hiši, v kateri Reza živi sama.

bila cerkvenemu petju, saj je še 
vse do predlani prepevala na 
koru v dobovski cerkvi. Kot je 
zapisala v svoji zbirki ljudskih 
pesmi Zvezda se utrne, ki jo je 
izdala leta 2006, se ji je med 
razgibanim življenjem vča-
sih »utrgalo« in je kaj napisa-
la. Urednica je njena vnukinja 
Tatjana Vučajnk, izdajatelji-
ca pa Darinka Cvetko Šego-
ta, predsednica KD Zvezda Do-
bova. Za ilustracije je poskrbel 
Jožef Radanovič. Njene pe-
smi imajo večinoma kmečko 
tematiko, eno izmed njih tudi 
objavljamo. Svojo prvo pe-

sem Rojstna vas je recitirala 
na literarnem večeru v doma-
čem kraju sredi 70ih let. Tudi 
drugače je na nastopih z zbo-
rom velikokrat recitirala svo-
je pesmi, ki jih zna skoraj vse 
na pamet. Za svoje kulturno 
udejstvovanje je prejela tudi 
priznanje. Deset let je bila bla-
gajničarka pri brodu na Moste-
cu. »Kdor je imel posestvo na 
drugi strani Save, je bil hkra-
ti tudi lastnik broda. Z brodom 
smo vozili krave na pašo, z nje-
govo pomočjo z vozovi hodili 
v gozdove, kasneje tudi s trak-
torji,« se spominja Reza in do-

daja, da pridejo z njim v času 
sezone turisti iz Term Čatež na 
Mostec in so se tudi že ustavi-
li pri spominskem obeležju na 
Toporišičevi rojstni hiši.  

Reza ima tri hčerke, Veroniko, 
Ivano in Ano, štiri vnukinje in 
vnuka ter deset pravnukov. 
Svojega svaka Jožeta Toporiši-
ča, po domače Pepija, se spo-
minja kot zelo dobrega in izo-
braženega človeka. »Vedno ko 
je prišel domov, me je vprašal, 
če sem spet kaj novega napisa-
la, in me znal večkrat tudi po-
hvaliti, rekoč, da vsako pesem 
lepo zaključim,« pravi. Reza je 
Jožetu ob prihodu domov ob 
večerih vedno skuhala čaj. Naj-
raje je imel krompir »na šnite« 
in malo juhe zraven. To je ved-
no rad pojedel, ker je imel teža-
ve s črevesjem in je moral pazi-
ti pri prehranjevanju, nam je še 
zaupala. Povedala je tudi, da je 
bil zaveden Slovenec. Doma na 
Mostecu ji je večkrat pomagal 
pri opravilih v hlevih, vinogra-
du, travniku, vendar je bil bolj 
slabotnega zdravja, zato ni op-
ravljal težkih del. Ko ni bil več 
sposoben voziti avta, sta ga 
na Mostec vozila sinova, saj je 

še vedno zelo rad prihajal do-
mov. Kot je še omenila, je bil 
ponosen na študentke v dru-
žini in jim redno dajal štipen-
dijo. Reza, ki za svojo starost 
deluje še zelo zdrava in čila, 

Posavski obzornik vedno vsaj 
prelista, če že ne prebere, saj 
»vedno izvem veliko zanimive-
ga in sem seznanjena z dogaja-
njem v moji neposredni bliži-
ni«. Rok Retelj

Vas Mostec

Vasica Mostec ob Savi leži,
od Brežic in Dobove k njej vodijo poti.

Ob cesti pozimi je bela planjava,
poleti s pšenico, koruzo posejana.

V vasi ob cesti lepe hiše stojijo,
z oken, balkonov rože cvetijo.

V hišah pridni ljudje žive,
skrbijo za dom in za poljé.

Še cerkev v davnini so nam sezidáli,
da kugo pregnali bi, tako so dejáli.

Sv. Fabjan, Sebastijan prosita za nas,
pred vsemi nadlogami varujta vas.

Čez Savo brod mošanjski valove reže, 
iz Čateških v vas turiste pripelje.

Z gostilnami bogati smo, kot malo kje,
žejen iz vasi nobeden ne sme.

... in ob obeležju, posvečenemu njenemu svaku

Reza Toporišič s svojo zbirko  
ljudskih pesmi ...

Predstavitev knjige je poteka-
la kot pogovor med avtorico in 
Ivano Vatovec, ki je napisala 
tudi spremno besedo na poti 
romana med bralce. Antica 
Marijanac je pesnica in pisa-
teljica, ki s svojo mehko bese-
do zlahka ogreje mlajše in sta-
rejše bralce.

V romanu pripoveduje o de-
klici Marini, ki je bila roje-
na v osrčju loških gozdov ob 
dotiku slovenske in hrvaške 
zemlje, kjer je nebo drugače 
modro in travniške cvetlice 
drugače cvetijo in dehtijo. Iz 
tega njenega najljubšega kra-
ja se je še čisto rosna odpravi-
la v svet, v veliko prestolniško 
mesto, kjer je v takratnih ne-
zavidljivih časih vztrajala, da 
je dosegla poklic učiteljice. O 
tej poti jo je vodila le nezadr-
žna želja, da je lahko presta-
la vse gorje in da je prestopila 
vse ovire do učiteljskega pok-
lica. V Spodnjem Logu je dobi-
la svoje prve učence, ki jih je 
kmalu zapustila in se preselila 
na drug konec Slovenije, v Dra-
vograd. Marina je vedno po-

Zašelestele so Ivanine breze …
BREŽICE – Svetovni in slovenski dan knjige so na leposlovnem oddelku Knji-
žnice Brežice počastili z gostovanjem pisateljice in pesnice Ivane Vatovec, ki je 
po dveh pesniških zbirkah, treh samostojnih romanih in dvema v soavtorstvu z 
Rudijem Mlinarjem predstavila roman Kjer šelestijo breze.

Ivana Vatovec (druga z leve) z Matejo Kus iz knjižnice Breži-
ce in zakoncema Križanič

Roman pripoveduje o od-
hodu številnih Slovencev 
po drugi svetovni vojni na 
izpraznjena posestva v Voj-
vodini. 

Razsuti cvetovi Antice Marijanac
BREŽICE – Članica Literarne sekcije Beseda KD Franc Bogovič Dobova Antica 
Marijanac je v napolnjenem avditoriju Posavskega muzeja Brežice predstavila 
avtobiografski roman, ki ga je naslovila Razsuti cvetovi. Roman ni le opis neke 
zgodbe, pač pa tudi prikaz minulega časa in slika ženske povojnega časa.

grešala dom, mamo (Marina 
je duša dvojčica svoje mame), 
brate in pesem svojih gozdov. 
Življenje obeh žensk – mame 
in Marine – je bilo vpeto med 
delo, otroški jok in zakonca 
(očeta in moža Marka), ki sta 
ju večkrat ranila, sicer na zelo 
različne načine, ampak vsaka 
rana pusti brazgotino. Toliko 
le za pokušino iz romana …

Pred Antičinimi Razsutimi 
cvetovi so vzcvetela že dela 
Metulj brez pomladi, Anci, ti 
presneti mulc, pesniška zbir-
ka za otroke Kdo gre z nami, 
na zalogi za objavo pa je že kar 
nekaj poezije. In kar je treba 

poudariti: avtorica je po duši 
še vedno učiteljica, tista iz 
prve generacije po drugi sve-
tovni vojni, ki ni bila samo za 
katedrom, ampak je tudi prip-
ravila malico za učence, jih 
ostrigla, če je bila potreba, jim 
zavijala poškodovana kolena 
in jih učila o vrednotah, po-
membnih za človeštvo.

Člani Besede so brali izseke iz 
romana, naslovnico je likov-
no opremila Zinka Žnideršič, 
dobovski mešani pevski zbor 
pa je s pesmimi še polepšal 
predstavitev romana.

 Natja Jenko Sunčič

Marijančeva je ob predstavitvi avtobiografskega romana pre-
jela številne čestitke, na fotografiji s hčerkama.

Roman ni le opis neke zgod-
be, pač pa tudi prikaz minu-
lega časa in slika ženske po-
vojnega časa.


