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Most še kar nekaj časa zaprt
BREŽICE – Po prvotnih napovedih naj bi še ta mesec stari 
železni most v Brežicah, katerega 110-letnico ravno danes 
obeležujejo z odprtjem Posavske muzejske vitrine, spet od-
prli za ves promet, vendar se to ne bo zgodilo. Med njegovim 
zaprtjem, ki traja že skoraj tri mesece, so statiki po podrob-
nem pregledu jeklene konstrukcije ugotovili, da je most dotra-
jan, njegovo podvozje je močno napadla rja in je uničeno, tako 
da je sanacija mostu neizbežna, saj za promet ni več varen. Po 
besedah brežiškega župana Ivana Molana je občina naročila 
še dodatno statično analizo, katere rezultate še čakajo, tako 
da bo več znanega po končnih rezultatih analize. Po župano-
vih navedbah naj bi sanacija dela mostu čez Savo stala med 
300 in 400 tisoč evrov, nekaj denarja sicer imajo zagotovlje-
nega v proračunu. Kdaj bo most saniran in spet prevozen, se 
natančno še ne ve, bi pa lahko bil po županovih navedbah za-
prt tudi še kakšno leto.  R. R.

AKTUALNO

Ernest Breznikar, polkovnik SV 
v pokoju in gledališki igralec:

Vedeli smo, 
da ne bomo le z 
zastavicami mahali ...
 str. 4

Violinistka Val Jelenski:

Glasba je njena 
prihodnost

 str. 32

24. MOTO SREČANJE  str. 7

RAZSTAVA NIKA ANIKISA SKUŠKA  str. 20

KRAJEVNA PRAZNOVANJA str. 3, 5, 6

Rekordno število moto klubov

Globoke korenine, sočni sadeži

Udovč: Štejejo tudi mala dejanja
V znamenju devetdesetice
Delo Bizjanove nagrajeno
Skakalnice v prenovi

Cvičkova zgodba 
spet na začetku?

Raški vinogradniki so znova pripravili odmeven 
cvičkov večer z okroglo mizo na temo 
povezovanja pridelovalcev cvička. Med drugim 
je bilo slišati, da stanje med vinogradniki ni 
spodbudno in da se prav lahko zgodi, da bo 
zgodbo o cvičku treba pisati na novo.

 Stran 10

Ob kostanjeviškem 
prazniku poziv 
k poenotenju 

V Kostanjevici na Krki so s slavnostno sejo 
občinskega sveta obeležili občinski praznik. 
Ob tem je osrednji nagrajenec, novoimenovani 
častni meščan Bojan Božič, opozoril na 
škodljivost medsebojnega »brcanja« ter pozval k 
strnitvi glav in idej.

 Stran 2

PONOSNI NA MLADEGA ROKOMETAŠA - V ponedeljek je v naselju Log pri Sevnici potekal slovesen 
sprejem 19-letnega rokometaša Blaža Janca, ki je nastopil na letošnjih olimpijskih igrah v brazilskem 
Riu de Janieru kot član slovenske rokometne reprezentance, v kateri je vidno vlogo odigral tudi Brežičan 
Gorazd Škof. Kot najmlajši član izbrane slovenske rokometne vrste, s številko 8 na dresu in na položaju 
desnega krila, je postal celo najboljši strelec ekipe. Krajanke in krajani ter vodstvo sevniške občine 
so se s sprejemom želeli zahvaliti mlademu, perspektivnemu športniku za dosedanji vložen trud in za 
izjemen prispevek k uspehu slovenske rokometne reprezentance, ki je na olimpijskem tekmovanju v 
skupini B zasedla 2. mesto in nato po porazu v četrtfinalu končno 6. mesto.  Foto: Smilja Radi

Naslednja številka 
Posavskega 

obzornika bo izšla 
že čez en teden, 

v četrtek, 
1. septembra.
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Za prijetne urice 
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Odlične lokalne 
sezonske jedi!
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povedali so - o nagrajevanju športnikov

Henrik Omerzu, Velike Malence: Višina 
35.000 evrov za nosilca zlatega olimpijskega 
odličja je primerno visoka. Večina naših indi-
vidualnih vrhunskih športnikov ne služi zne-
skov, merjenih v stotisočih in milijonih evrov. 
Po mojem mnenju imajo vrhunski športniki, 
zaposleni v javnih službah, kar primerno ure-

jen status. Največji problem vidim v neprijaznem obdavčenju in 
neustreznih sistemskih rešitvah po koncu športnikove kariere.

Ana Somrak, Leskovec: Ob nagradah, ki jih 
bodo prejeli naši športniki za osvojene me-
dalje na OI, sem bila presenečena, saj sem 
mislila, da so to večje vsote. Glede na to, da 
so to nagrade in ne plačilo, so vseeno tudi te 
vsote dovolj. Športniki morajo imeti urejen 
status. Če tega ne bi imeli, bi bilo naših poklic-

nih športnikov bistveno manj. Člani uspešnih kolektivnih špor-
tov so zaposleni v klubih in imajo to urejeno preko njih.

Borut Bizjak, Sevnica: Slovenski športni-
ki so definitivno premalo nagrajeni za svoje 
uspehe, zagotovo si zaslužijo več, saj zaradi 
svojih uspehov in osvojenih medalj pomeni-
jo največjo promocijo naše države. Strinjam 
se tudi, da so zaposleni v javnih službah, a s 
časovno omejitvijo. Na vsak način bi bilo tre-

ba najti načine stimuliranja, da lahko končajo šolanje in se po 
koncu kariere tudi zaposlijo ter niso več v breme državi.

Zbrane je v kratkem nagovo-
ru pozdravil bodoči direktor 
Galerije Božidar Jakac Goran 
Milovanović. Podal je nekaj 
podatkov iz bogate in uspeš-
ne zgodovine delovanja gale-
rije, za kar sta zaslužna, kot je 
poudaril, tako nekdanji rav-
natelj kostanjeviške osnovne 

šole Lado Smrekar in tudi do-
sedanji direktor Bojan Božič, 
ki sta ustvarila dobre pogo-
je za nadaljnje delo in razvoj. 
Župan Ladko Petretič se je v 
svojem govoru sprehodil sko-
zi desetletje delovanja samo-
stojne občine, v katerem so 
bili uresničeni številni zastav-
ljeni projekti in cilji, ki pripo-
morejo h kvalitetnejšemu živ-
ljenju občanov. Kostanjeviška 
občina pa velja tudi med tu-
risti za eno najbolj zaželenih 

Petretič: Pot samostojnosti je
včasih vijugasta, drugič ravna
KOSTANJEVICA NA KRKI – V nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac je občina Kostanjevica na 
Krki s slavnostno sejo občinskega sveta obeležila občinski praznik in 10-letnico samostojnega delovanja. 
Skozi program z naslovom »Dokler gledamo v bodočnost, smo mladi« so obudili tudi spomin na 100-letni-
co smrti pesnika Jožeta Cvelbarja. 

in prijaznih občin. Petretič je 
ocenil, da je bila pot samostoj-
nosti občine včasih makadam-
ska, drugič asfaltirana, včasih 
vijugasta, polna nepredvidlji-
vih ovinkov, drugič ravna, ter 
v zaključku dodal: »Takšna je 
pač cesta naše samostojnosti. 
Na nas pa je, da jo skušamo 

s skupnimi močmi spraviti v 
ravno linijo, jo obdati z vsem 
všečno zasaditvijo in speljati 
zastavljenim ciljem naproti.«
 
Slavnostni govornik je bil 
predsednik Državnega zbora 
RS dr. Milan Brglez, ki je po-
hvalil naravno in kulturno bo-
gastvo kostanjeviške občine. V 
nasprotju s pričakovanji veči-
ne obiskovalcev pa je bil skop 
v orisu aktualnih razmer v 
državi. Nekaj več besed je na-

menil pomenu prostovoljstva 
in skrbi za mlade ter stanju lo-
kalne organiziranosti v državi.
 
Podeljena so bila tudi vsako-
letna priznanja občine. Dose-
danji dolgoletni direktor Gale-
rije Bojan Božič je prejel ključ 
mesta Kostanjevica na Krki z 
nazivom častni meščan za po-
sebne zasluge pri prepoznav-
nosti, razvoju in napredku 
občine. Lidia Černoša je pre-
jela kostanjeviški srebrnik za 
20-letno delovanje v Pihal-
nem orkestru in za prispevek 
k prepoznavnosti, ugledu in 
razvoju občine. Srebrno pla-
keto je tokrat prejela Lovska 
družina Kostanjevica na Krki 
ob 70-letnici delovanja. V ime-
nu nagrajencev se je zahvalil 
Bojan Božič, ki je dejal, da so 
počaščeni ob priznanju njiho-
vemu delu na področju kul-
ture, družbenega življenja in 
varstva narave. 

Z izbranimi besedami je obi-
skovalce skozi večer popelja-
la ravnateljica kostanjeviške 
osnovne šole Melita Skušek. 
Letos v Kostanjevici obeležu-
jejo 100-letnico smrti doma-
čega pesnika Jožeta Cvelbarja, 
zato so večer obogatili z od-
lomki iz Cvelbarjevega ustvar-
jalnega dela, ki jih je interpre-
tiral Jakob Gašpir. Glasbene 
in plesne točke so pripravi-
li Tomaž Kavšek, Tom Kobe, 
Tomaž Čegovnik, Gašper Ri-
felj, Andrej Šolar, Domen An-
žlovar, Marta Lipoglavšek, 
domači Pihalni orkester in 
plesna skupina Harlekin ob 
spremljavi Izidorja Erazma 
Grafenauerja. Prireditev, ka-
teri je sledilo družabno sreča-
nje na dvorišču nekdanjega sa-
mostana, so pevci zaključili s 
pesmijo »Nocoj pa, oh, nocoj«.

� Polona�Brenčič

Bojan�Božič,�prejemnik�naziva�častni�meščan�občine�Kosta-
njevica�Na�Krki,�in�župan�Ladko�Petretič

Svečanost�občinskega�praznika�je�bila�lepo�obiskana,�žal�pa�
na�njej�ni�bilo�opaziti�nekaterih�občinskih�svetnikov.

Nastop�članic�plesne�skupine�Harlekin�ob�spremljavi�Izidor-
ja�Erazma�Grafenauerja

»Če se bomo brcali …«
Dobitnik najvišjega priznanja - častni meščan Bojan Božič je 
bil v svoji zahvali hvaležen, a kot je to nedavno najavil v pogo-
voru za Posavski obzornik, tudi konstruktivno kritičen. Dejal 
je, da je ponosen in počaščen, da je bil povabljen k soustvarja-
nju tega kostanjeviškega čudeža, vendar meni, da bi morali sto-
riti kaj več. Omenil je nekdanjega avstrijskega kanclerja Aloisa 
Mocka, ki je po obisku v galeriji vprašal: »Ljudje božji, ali se 
zavedate, kaj hranite, kaj imate tukaj!« in nadaljeval: »Spošto-
vani občani in občanke, spoštovani občinski svetniki, če bomo 
na zastavljeno vprašanje, ki ni časovno pogojeno, odgovorili z 
'da', kot tudi pričakujem, bomo morali strniti glave, ideje in pa 
zbrati moč in postoriti še kaj več …, predvsem na duhovnem 
področju, kulture, družbenih dejavnosti.« In še: »Kako bomo 
zmogli znanje in dane darove izkoristiti, je odvisno predvsem 
od nas samih. Če se bomo brcali med seboj, ne bomo čutili tis-
tih brc, ki jih bomo ali jih že dobivamo od zunaj. Razmišljati je 
potrebno tudi o tem, da bodo mladi, izobraženi umetniki do-
bili večjo uveljavitev v kraju. Zaupajmo in podprimo jih, to je 
naša vrednost in naše bogastvo, s katerim se identificiramo. 
Znebimo se strahov, ki izhajajo iz nepoznavanja ali neznanja.« 

LJUBLJANA - Za danes je sklican sestanek Ministrstva za finance 
in predstavnikov Skupnosti občin Slovenije o višini povprečni-
ne v letih 2017 in 2018. Iz vladnega predloga lahko razberemo, 
da se občinam, v kolikor bi pri predlagani višini povprečnine os-
talo, tudi v prihodnjem dveletnem obdobju še ne bodo »zjasnila 
vremena«. Vlada namreč v letu 2017 ponuja povprečnino v viši-
ni 524 evrov, v letu 2018 pa 530 evrov na prebivalca, pri čemer 
predlaga tudi spremembo formule o delitvi sredstev primerne 
porabe med občine, in sicer na način, da se da večji poudarek šte-
vilu najmlajših in najstarejših prebivalcev, ter ohranitev investi-
cijskega transferja na dosedanji ravni, to je 2 % v letu 2017 in v 
letu 2018 3 % primerne porabe. Da bi bila državna mera polnej-
ša, občine pa še bolj osiromašene, vlada tudi predlaga, da bi ob-
činam, katerih prihodki od dohodnine presegajo primerno po-
rabo, država sredstva izplačala samo do višine primerne porabe.
 B. M. 

Začetek pogajanj o povprečnini

BREŽICE - Na gradbišču HE Brežice v teh dneh potekajo in-
tenzivna dela v povezavi s preusmeritvijo reke Save nazaj 
v njeno naravno strugo. 23. avgusta smo tako prisostvovali 
miniranju enega izmed nasipov, ki je preusmerjal tok Save.

Kot je za naš časopis povedal Andrej Unetič, odgovorni nadzor-
nik gradnje HE Brežice pri HSE Invest, so ta dan izvedli miniranje 
gorvodne obvodne stene gradbene jame, dolvodno so minirali že 
pred mesecem in pol. S tem se je začelo preusmerjanje reke Save 
nazaj v obstoječo strugo. »V naslednjih dneh bomo zasuli obtoč-
ni kanal, ki je v času gradnje dve leti prevajal vodo ob sami grad-
beni jami. S tem bomo omogočili tudi nadaljevanje del na infra-
strukturnem delu, tj. pripravo akumulacijskega bazena za sam 
dvig vode, ki se predvideva konec novembra,« je dejal Unetič in 
dodal, da bo obvodna stena do konca tega tedna odstranjena in 
obtočni kanal zasut, tako da bo predvidoma v petek ali soboto 
Sava preusmerjena nazaj v staro strugo. Tesnitev nasutja, ki so 
jo minirali, je bila narejena s postopkom t. i. jet groutinga. Vsa 
zemeljska gradbena dela, tudi miniranje, izvaja velenjska druž-
ba RGP d.o.o. Unetič je še dejal, da so gradbena dela v zaključni 
fazi, sam objekt je končan, prav tako vsa hidromehanska oprema 
- zapornice na HE so zmontirane in v funkciji -, v samem objektu 
montirajo še turbinsko in generatorsko opremo. Objekt jezovne 
zgradbe je pripravljen na polnitev, dokončati morajo še nasipe 
do elektrarne, vsa dela pa bodo po Unetičevih besedah izvedli v 
predvidenih terminskih rokih.  R. R.

Savo preusmerjajo v staro strugo

Nasip,�ki�je�preusmerjal�tok�Save,�bo�v�teh�dneh�izginil,�zača-
sni�obtočni�kanal�pa�bodo�zasuli.

KRŠKO - Po poročanju portala rtvslo.si je Upravno sodišče raz-
veljavilo dosedanje odločitve krških občinskih svetnikov v po-
vezavi z imenovanjem Darje Planinc za direktorico Kulturnega 
doma Krško in zahtevalo ponovitev postopka. Na podlagi tožbe 
dosedanje direktorice Katje Ceglar je sodišče v svoji drugi sod-
bi Občino Krško znova opozorilo, da ni zadostno obrazložila, za-
kaj so pri imenovanju direktorice izbrali kandidatko Planinčevo, 
ki za to mesto naj ne bi imela zadostnih delovnih izkušenj. Žu-
pan mag. Miran Stanko je v odzivu na sodbo dejal, da sodišče 
občinske obrazložitve ni upoštevalo in je odločalo pristransko, 
hkrati pa je napovedal pritožbo. P. P.

Sodišče zahteva ponovitev izbire
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Na osrednji prireditvi v večna-
menskem domu je zbrane, med 
katerimi so bili nekateri člani 
občinskega sveta in predse-
dniki sosednjih KS ter državni 
svetnik Jože Slivšek, pozdra-
vil predsednik sveta KS Go-
ran Udovč. V govoru je najprej 
spomnil na dogodke med dru-

go svetovno vojno, ko je bil tudi 
velik del njihovih krajanov sku-
paj s tisoči Posavcev izgnan s 
svojih domov. 

V nadaljevanju je Udovč pou-
daril, da v KS Dolenja vas po-
skušajo prepoznavati potrebe 
svojih krajanov in jih tudi za-
dovoljiti v največji možni meri, 
kar se je pokazalo s številnimi 
pridobitvami v zadnjih letih. 
Med drugim so zgradili večna-

menski dom, večji del KS ima 
zagotovljeno odvodnjavanje 
odpadne komunalne vode, ob-
novili so pločnike in asfaltne 
površine, dopolnjena je bila 
javna razsvetljava. V času od 
lanskega praznovanja so na-
daljevali z opremljanjem več-
namenskega doma in njego-
ve okolice ter zagotavljanjem 
boljše infrastrukture tako v 
središču KS kot v okolici. Tako 
so poskrbeli za odvodnjavanje 
meteornih vod na Tlakah in 
sanirali plaz na Libni, tik pred 
realizacijo pa je tudi ureditev 
pešpoti iz Dolenje vasi do ob-
činske meje. V okviru prazno-
vanja so predstavili novo pri-
dobitev za nujno zdravstveno 
pomoč krajanom - defibrila-
tor, ki bo nameščen pri večna-
menskem domu, v ta namen 
so delavci ZD Krško pred slo-
vesnostjo izvedli usposabljanje 
za zainteresirane krajane.

Nato je Udovč predstavil načr-
te KS za naslednje obdobje, ko 
bodo predvsem poskrbeli za 
boljšo povezanost s svetom s 
sodobnim optičnim omrežjem 
in nadaljevali z drugimi infra-
strukturnimi ureditvami. V za-
ključku pa je Udovč pojasnil, 
zakaj v njihovi KS ne podelju-
jejo nagrad in priznanj. "Ver-

jamemo, da vsi prispevamo 
po svojih močeh, da vsi skupaj 
uresničujemo boljšo priho-
dnost. Smo majhna krajevna 
skupnost, smo dobri sosedje 
in krajani ter predvsem dob-
ri prijatelji. In pri tem ne šteje-
jo zgolj velika dejanja, ampak 
tudi majhna, s katerimi poma-
gamo skupnosti, v kateri živi-
mo. Zato vsako leto podeljuje-
mo spoštovanje, ne pa plaket in 
pisnih priznanj."

Predsednik KS Dolenja vas je 
dodal, da veliko truda vlagajo 
v urejanje domov in vrtov ter 
dvorišč, zato je bivanje v teh 
krajih prijetno. To prepoznava 
vse več ljudi, ki želijo postati 
del njihove sredine. Nad njiho-

vimi kraji pa je bila znova nav-
dušena tudi komisija TZS, ki je 
konec julija ocenjevala vaška 
središča v okviru Moja dežela 
- lepa dežela.

Praznovanje so tradicional-
no začeli s svečano mašo in 
položitvijo venca k spomeni-
ku izgnancev. Popoldne so na-
daljevali z ogledom razstave 
ročnih del, ki jo je pripravilo 
KD Libna, in športnimi igrami 
med ekipami posameznih vasi 
na športnem igrišču v organi-
zaciji ŠD Dolenja vas in doma-
čih gasilcev. Za kulturni pro-
gram so tudi tokrat poskrbeli 
mladi domači glasbeni talenti, 
popestrile pa so ga mažoretke 
iz kuba Baton.� S.�Mavsar

Prvi večer Koprivniške noči, ki 
po pripovedovanju domačink 
in domačinov poteka že dve de-
setletji, zadnja tri leta pa ji or-
ganizatorja, TD Koprivnica in 
PGD Veliki Kamen, namenja-
ta dva dneva, se je pričel z mo-
nokomedijo Moška copata v 
izvedbi stand up komika Ran-
ka Babića. Gledališki predsta-
vi je sledil koncert dalmatin-
ske klape Stine iz Šibenika, ki 
je z zapetimi skladbami priča-
rala vonj po morju in ustvarila 
prijetno dalmatinsko vzdušje. 

Drugi del Koprivniške noči 
je potekal na praznik velike-
ga šmarna, ko so se na trav-
niku ob koprivniški šoli v po-
poldanskem času odvijale že 
18. vaške igre, v katerih se je 
šest ekip pomerilo v petih za-
bavnih igrah. Prvo mesto in 
pokal so osvojili člani in člani-
ce Športnega društva Kopriv-
nica. Prijetno druženje se je 
nato nadaljevalo pod velikim 
šotorom, kjer sta predsednica 
KS Koprivnica Sonja Bračun 
ter evropski poslanec in do-
mačin Franci Bogovič podeli-
la letošnje krajevno priznanje 
PGD Veliki Kamen ob 90-letni-
ci delovanja. »Prostovoljna ga-
silska društva so na podeželju 
dostikrat hrbtenica družabne-
ga življenja in sosedske pomo-

V znamenju devetdesetice
KOPRIVNICA - Dvodnevna Koprivniška noč, ki se je odvijala 13. in 15. avgusta ob in v šotoru pri tamkaj-
šni osnovni šoli, je ob prazniku KS Koprivnica ponudila bogat zabavni program, PGD Veliki Kamen pa je ob 
90-letnici delovanja prejelo krajevno priznanje.  

či. Prav to so tudi prostovoljni 
gasilci z Velikega Kamna, ki že 
tretje leto zapored organizirajo 
dobrodelno Koprivniško noč in 
poleg tega skozi vse leto veliko 
svojega časa in truda posveča-
jo aktivnostim, s katerimi sku-
šajo v svojem lokalnem okolju 
zagotoviti boljšo požarno var-
nost ter višjo usposobljenost 
gasilcev za varovanje ljudi in 
premoženja v primeru nesreč. 
Po nadvse uspešno izpeljanem 
lanskoletnem projektu AED 
rešuje življenja, ko jim je us-
pelo zbrati sredstva za nakup 
prvega javno dostopnega de-
fibrilatorja v občini Krško, ki 
je namenjen prebivalcem KS 

Koprivnica, organizatorji le-
tošnjo dobrodelno prireditev 
pripravljajo v znamenju 90. 
obletnice PGD Veliki Kamen. 
Sredstva, zbrana v okviru Kop-
rivniške noči 2016, bodo tako 
namenjena nakupu nove za-
ščitne in reševalne gasilske 
opreme,« je med drugim de-
jala Bračunova in dodala, da je 
po novem v krajevni skupnos-
ti omogočen tudi prost dostop 
do brezžičnega interneta. Sku-
pina mladih gasilk se je nato s 
spominsko fotografijo, posneto 
na morju, zahvalila domačinu 
Francu Bohorču, ki je dvema 
skupinama gasilk in gasilcev 
omogočil nepozaben morski 

oddih. »Letošnja Koprivniš-
ka noč poteka v znamenju de-
vetdesetice, saj praznuje naše 
domače gasilsko društvo de-
vetdeset let delovanja in prav 
toliko prostovoljk in prosto-
voljcev sodeluje na prireditvi, 
ki ima dobrodelno noto,« je de-
jal vodja prireditve in član tam-
kajšnjega gasilskega društva 
Sandi Lekše, ki je letošnje 
moderiranje dogodka prepus-
til zgovorni Moniki Gabrič. Za 
spremljevalni glasbeni del pro-
grama je skrbela odlična naj-
stniška skupina treh domačih 
glasbenikov, povezanih v An-
sambel Polk&Špas, in v večer-
nem delu še popularni Gadi, ki 
jih temni oblaki, veter in dež 
niso pregnali z odra. »No, tudi 
to je tradicija, ko brez dežja na 
Koprivniški noči ne gre,« so bili 
hudomušni domačini.

Ob zaključku dvodnevnega 
dogajanja, ki je privabilo okoli 
1500 obiskovalk in obiskoval-
cev s širšega območja Posavja, 
so se z zbranimi sredstvi prib-
ližali želenemu znesku 13.000 
evrov, kolikor bodo odšteli za 
nakup nove zaščitne in reše-
valne gasilske opreme doma-
čega gasilskega društva, ki je 
pomemben del skupnosti. 

 S.�Radi

Predsednik�PGD�Veliki�Kamen�Robert�Kostevc�se�zahvaljuje�
za�prejeto�krajevno�priznanje.

Udovč: Štejejo tudi mala dejanja
DOLENJA VAS PRI KRŠKEM - Med skoraj polovico krajevnimi skupnosti občine Krško, ki so svoj praznik 
posvetile spominu na trpljenje izgnancev med drugo vojno, je tudi KS Dolenja vas, v kateri pa ga tako kot v 
KS Koprivnica pri Brestanici praznujejo na državni praznik, 15. avgust, ki je tudi krščanski praznik.

SEVNICA – Ribiška družina Sevnica je ob junijski 60-letnici de-
lovanja pripravila pester program. Na Kmečki tržnici Sevnica so 
obiskovalke in obiskovalci okušali ribje jedi, ki so jih pripravili 
učenke in učenci OŠ Krmelj ter člani ribiške družine, navzoče pa 
sta nagovorila predsednik sevniške ribiške družine Sandi Kos-
mač in župan Srečko Ocvirk. V sklopu praznovanja je bil organi-
ziran tudi ogled tekmovalne ribiške trase na Orehovem in ogled 
ribje steze pri HE Arto-Blanca. 
RD Sevnica ima svoj sedež v vasi Zavratec, kjer se ob ribniku Loke 
nahaja tudi ribiški dom. Družina šteje okoli 200 članov, med ka-
terimi sta tudi dve predstavnici nežnejšega spola. V RD Sevnica 
imajo muharsko sekcijo in sekcijo za ribolov rib s plovcem, gos-
podari pa tudi z večjim številom ribiških revirjev ter sodeluje pri 
organizaciji različnih ribiških tekmovanj, pri čemer se povezuje 
tudi z ostalimi ribiškimi društvi.  S. R.

60 let Ribiške družine Sevnica

Na�urejeno�ribjo�stezo�pri�HE�Arto-Blanca�so�ponosni�tudi�do-
mačini,�ki�jo�včasih�ujamejo�v�objektiv.

Goran�Udovč

Občinstvo�v�dvorani�večnamenskega�doma

BISTRICA OB SOTLI - Na vabilo aktualne slovenske vinske 
kraljice Sare Stadler, sicer domačinke iz Bistrice ob Sotli, 
se je odzvala približno polovica vseh regijskih in lokalnih 
kraljic, ki so v pestrem petkovem programu spoznavale 
tako šempetrsko vinorodno območje kot kulturne in zgo-
dovinske znamenitosti Bistrice ob Sotli.

Vinske kraljice v Bistrici ob Sotli

Srečanje se je začelo na sedežu občine Bistrica ob Sotli, kjer sta 
dekleta sprejela podžupan Dušan Berkovič in župan Franjo De-
belak, ki jim je na kratko predstavil občino. Med drugim je pou-
daril, da imata kmetijstvo in vinogradništvo v njihovi občini velik 
pomen ter dodal, da so tukajšnji ljudje ponosni, ker so ohrani-
li svoj podeželski značaj in da tukaj dana beseda še nekaj velja.
Sledil je pozdrav Jožeta Babiča, predsednika domačega Društva 
vinogradnikov in kletarjev, ki je povedal, da društvo že četrt sto-
letja skrbi za vse večjo kvaliteto pridelkov svojih članov, med ka-
terimi so tudi taki, ki so dosegli priznanja za svoja vina v medna-
rodnem merilu. V društvu so zelo ponosni na aktualno slovensko 
vinsko kraljico Saro Stadler, ki uspešno opravlja svojo vlogo pro-
mocije vina in vinarstva, o čemer priča tudi to srečanje.
Stadlerjeva pa je v svojem pozdravu med drugim povedala, da 
vinogradniki in ljubitelji vina po Sloveniji izberejo 17 različnih 
vinskih kraljic, in sicer tako po vrsti vina kot po kriteriju vino-
rodnih območjih. Šest izmed njih se je tokrat odzvalo njenemu 
vabilu, da pridejo v Bistrico in spoznajo njene vinorodne griče, 
ki jih pozna še premalo Slovencev. 
Zatem so se vinske kraljice najprej odpravile na znano romarsko 
središče na Svetih Gorah, sledila je degustacija vin v kleti Zorenč 
- Hohnjec, ki se ponaša z visokim priznanjem Decanter. Nato so 
si ogledale vinograde na območju Vina gora - Sv. Križ in Okič ter 
degustirale vino v kleti Kralj v Črešnjevcu. Popoldne so si ogle-
dale bližnji Kumrovec, zvečer so se udeležile družabne priredi-
tve z izborom najboljše obare ter vlečenjem vrvi, zadnjo poku-
šino tukajšnjih vin pa so imele v kleti Marof.
� S.�Mavsar

Vinske�kraljice�z�bistriškim�županom�(na�sredini)�pred�trto�
na�občinski�stavbi
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MOTORIST IN SOPOTNICA HUDO POŠKODOVANA - 15. av-
gusta se je nekaj po 20. uri na avtocestnem odseku v smeri 
Ljubljane pripetila prometna nesreča, v kateri sta se huje poš-
kodovala motorist in njegova sopotnica. Nesrečo je povzročil 
54-letni motorist, ki se je v močnem nalivu s počivališča Zaloke 
nepravilno vključeval s pospeševalnega na vozni pas, pri tem 
pa spregledal osebno vozilo, ki je tedaj pravilno pripeljal po vo-
znem pasu. Po trčenju sta motorist in sopotnica padla, motor-
no kolo pa je avtomobil potiskal po vozišču še okoli sto metrov. 

NA HLADNEM SI JE BISTRILA GLAVO - V torek, 16. 8., je oko-
li 18. ure občan policiste seznanil z nevarno vožnjo voznice 
osebnega avtomobila, ki je peljala iz smeri Krškega proti Sev-
nici, med vožnjo pa z vozilom vijugala po cesti in ogrožala os-
tale udeležence v prometu. Policisti so se takoj odzvali, voznico 
izsledili in ustavili v Boštanju. Zaradi očitnih znakov alkoho-
liziranosti so 42-letni kršiteljici odredili preizkus, v litru izdi-
hanega zraka pa je imela kar 1,21 mg alkohola ali 2,52 g/kg. 
Krepko opita voznica se je morala trezniti v prostorih za pri-
držanje, seveda pa so zoper njo spisali tudi obdolžilni predlog.

TATINSKI 11. AVGUST - Sevniški policisti so navedenega dne 
nekaj po 12. uri obravnavali drzno tatvino v cvetličarni. Starej-
ši moški, star okoli 60 let, sivih in daljših las, je z nekajminu-
tnim pogovorom zamotil in zvabil prodajalko iz prodajalne, na-
kar je odšel, prodajalka pa je po vrnitvi v prodajalno ugotovila 
primanjkljaj v blagajni. O drznih tatvinah so istega dne poroča-
li tudi iz Radeč in Laškega, kjer so se kot osumljenci pojavljali 
moška in ženski. Slednje so na podlagi opisa izsledili okoli 15. 
ure v Krškem, pri čemer so za 47- in 49-letnega državljana Srbi-
je odredili pridržanje. V popoldanskih urah sta neznanca izko-
ristila nepazljivost zaposlenih tudi v trgovini v Brežicah.  Moš-
ki, star okoli 50 let, oblečen v temno jakno, z baretko na glavi, 
je v mešanem jeziku, pretežno italijanskem, zamotil prodajal-
ko, med tem pa je v prodajalno vstopil drug moški, podobne 
starosti ter iz blagajne pobral nekaj več kot 400 evrov denarja.

TUJCI SKRITI MED TOVOROM - Dobovski mejni policisti so 
16. 8. med opravljanjem mejne kontrole na vstopu v Sloveni-
jo na tovornem vlaku izsledili in prijeli štiri državljane Alžirije 
ter po dva državljana Maroka in Libije, ki so se skušali izogniti 
mejni kontroli. Predali so jih kolegom preko meje.
 Zbrala:�B.�M.

Davor Kalin, Dol. Skopice: To se mi zdi zani-
miva vrsta dopustovanja. Kljub vsem prednos-
tim takega dopusta sem malo skeptičen, da bi v 
svoje stanovanje sprejel popolne tujce. Hiša, v 
kateri preživim s svojo družino kar precej časa, 
je intimen prostor in ob misli na to, da je nekdo 
v tvoji hiši, se mi porajajo dvomi. Če bi se odlo-

čili za to, bi se morali najprej pozanimati o gostih.

Ivan Drugovič, Zgornji Obrež: Ne bi imel te-
žav, da bi tujcem zaupal hišo ali zidanico, če bi 
tako naneslo. Pred več kot 20 leti smo imeli be-
gunce iz sosednje države, ki so pri nas bivali dlje 
časa, pa jih prej nismo poznali. Tudi sam bi šel 
na izmenjavo dopustovat, je priložnost za spo-
znavanje novih ljudi, čeprav imamo navado, da 

si ogledujemo domače kraje, od doma pa gremo le za kak dan.

Sanja Podržaj, Sevnica: Ljudje, ki radi potuje-
jo, se vse pogosteje odločajo za preživljanje po-
čitnic v tujih hišah oz. po principu: Jaz k tebi, ti k 
meni. Ne samo, da nimaš stroškov bivanja, tem-
več na bolj oseben način spoznaš nove ljudi, nji-
hov način življenja, jezik in kulturo. Sama sem 
že izkusila t. i. Couchsurfing, in sicer na popo-

tovanju po južni Španiji. 

Lara Vizler, Leskovec pri Krškem: Za tovrstno 
možnost dopustovanja sem sicer že slišala, a se 
zanjo ne bi odločila. Predvsem iz razloga, ker 
bi se osebno počutila zelo nelagodno, da meni 
povsem neznana oseba, za katero niti ne vem, 
kakšne ima življenjske navade in odnos do stva-
ri, živi v mojih prostorih in pri tem uporablja 

moje osebne in druge predmete.

V zadnjih letih se vedno bolj uveljavlja menjava nepre-
mičnin za cenejše dopustovanje v tujini. Nekdo iz druge 
države za dogovorjen čas biva v našem stanovanju, mi pa 
del dopustniških dni preživimo v njegovem. Sogovornike 
smo vprašali, ali bi zaupali svojo hišo tujcu.

anketa

Bi zaupali svojo hišo tujcu?

Kako je bilo tistega avgusta 
pred 26 leti, ko ste prevze-
li naloge organizatorja Ma-
nevrske strukture narodne 
zaščite za Posavje?
Jasno je bilo, da so namere JLA 
oz. takratne jugo politike, da 
nas onemogoči v nadaljnjem 
procesu osamosvojitve najprej 
z odvzemom orožja. Veliko 
vprašanj je bilo odprtih, gle-
de na to, da smo v naših skla-
diščih imeli orožje, ki ga nismo 
oddali. In začelo se je pojavlja-
ti vprašanje, kaj s tem orožjem. 
Na drugi stani je bila bojazen, 
da bi ga nam armada s svojimi 
silami skušala na silo odvzeti. 
V tistem času je prišlo do stika 
med mano in Antonom Krko-
vičem, ki je bil iniciator za na-
daljevanje aktivnosti. Ne vem, 
po kakšnem ključu so mene 
predvideli, a ko je bilo enkrat 
odločeno glede odvzema orož-
ja, je bilo treba iti do konca. 
Tako sem, seveda v strogi taj-
nosti, sprejel nalogo, da neka-
ko pripravim nadaljnjo organi-
zacijo odpora v Posavju. 

V dveh izmed treh takratnih 
posavskih občin niso odda-
li orožja JLA, takšnih pa je 
bilo v Sloveniji menda samo 
16. Od česa je bilo odvisno, 
kakšna bo ta odločitev? 
Težko bi to komentiral, ampak 
rekel bi, da je šlo najbrž za tre-
nutek slabosti, saj v tem pri-
meru armada in njene službe 
še niso bili nasilni. Moral si pač 
reči oziroma podpisati, naj ga 
odpeljejo. A ko štejemo, koliko 
občin orožja ni oddalo, mora-
mo biti objektivni, saj nekatere 
niso imele svojih skladišč in so 
orožje hranile v skladiščih JLA. 
Tako da te občine niso imele 
kaj oddajati. V Krškem pa smo 
imeli praktično novo skladi-
šče, opremljeno z vsemi varno-
stnimi mehanizmi v spodnjih 
prostorih takratne postaje mi-
lice. Zato je bil absurd, ko so 
se v JLA izgovarjali, da je treba 
orožje oddati zaradi nevarnos-
ti vlomov v skladišča. 

Najprej ste morali pridobi-
ti svoje sodelavce. Za eno 
izmed publikacij (Uporni-
ki z razlogom) ste zelo poš-
teno dejali, da je bilo naj-
težje prepričati sodelavce o 
nečem, čemur še sami niste 
popolnoma verjeli … 
Pri taki nalogi ne moreš ra-
čunati na koga izven profesio-
nalne strukture. Ko sem leta 
1974 prevzel delovno mesto 
v Krškem, sem za svoje sode-
lavce sam izbiral ljudi. Že delo 
s takšno količino orožja in stre-
liva, z ljudmi - rezervisti, ni bilo 
enostavno. V štabu nas je bilo 
osem, ki smo se dobro pozna-
li. Nisem imel nobenega dvoma 
v njih, le sam s sabo sem mo-

ral prej razčistiti, ali se vidim 
v tem in kako bomo to izvedli. 
V prvih razgovorih je bilo tre-
ba samo potrditi, ali si kot Slo-
venec pripravljen narediti ne-
kaj več za Slovenijo. Potem ni 
bilo problemov, saj so tudi po-
samezniki že čutili, da se mora 
nekaj zgoditi. Sledilo je delo 
po ostalih občinah, kjer je bilo 
treba biti nekoliko bolj akti-
ven, čeprav sem tudi te fante 
osebno poznal. A nekih poseb-

nih odporov ali dilem ni bilo. In 
ko smo enkrat imeli to osnov-
no jedro, je bilo dosti lažje. Tre-
ba pa je vedeti, da smo takrat 
dobivali redne delovne naloge 
od republiškega štaba TO v Lju-
bljani, hkrati pa smo opravljali 
še naloge MSNZ, ki pa smo jih 
izvajali ponoči.

Še danes se zdi neverjetno, 
da je prišlo do takih sovra-
žnosti, potem ko je bilo dolga 
leta polno besed o bratstvu 
in enotnosti. Kdaj ste spoz-
nali, da se ne bo mogoče iz-
ogniti oboroženemu boju za 
samostojnost Slovenije?
Začele so se pojavljati nekate-
re nerazumljive zadeve, zaradi 

katerih sem tudi kaj potečna-
ril ali pa sem želel kakšna do-
datna pojasnila, ki pa jih seve-
da nisem dobil. Ena takih nalog 
je bila, da naj predvidimo, kje 
v občinah bi lahko pristali he-
likopterji. Bilo je potrebno na-
rediti načrt, iti na teren, zbrati 
podatke in jih poslati v Ljublja-
no. Kmalu zatem so prišli iz re-
publiškega štaba pogledat, pa 
sem si mislil, zakaj je zdaj tako 
nujno treba vedeti, kje bi lah-

ko helikopterji pristajali? Ime-
li smo tudi vaje, na katere je 
običajno prišel komandant ge-
neral Hočevar, ki je bil iz naših 
krajev. On je pred štabom go-
voril, da moramo ohraniti eno-
tnost in da bomo Jugoslavijo 
branili. To je bilo v času, ko se 
je dogajal 'Cankarjev dom' in te 
zadeve. Vse bolj je kazalo, da ne 
bo mirne rešitve, če bo naša ta-
kratna oblast, ki se je še formi-
rala, vztrajala pri svojih ciljih. 
Zaradi tega smo bili v štabih 
prepričani, da se to ne more 
mirno končati in da ne bomo 
le z zastavicami mahali. Kon-
flikt je bil neizogiben, zato so 
tudi vse priprave potekale v to 
smer. 

Kdaj ste vi osebno prišli do-
mov in rekli, zdaj bo pa voj-
na?
Specifično za ta poklic je, da 
se o stvareh, ki se opravljajo in 
dogajajo v službi, doma ne go-
vori. Bili pa so namigi v to smer, 
večkrat je bilo v pogovorih re-
čeno, da vse to ne kaže na dob-
ro. Nekaj časa je še šlo tako, a 
ker sem bil cele noči odsoten, na 
sestankih v Ljubljani ali drugod 
po Sloveniji, se je pojavljalo vse 
več vprašanj. 

Saj res, kako pa ste razložili 
ženi, zakaj ste cele noči od-
sotni?
To je bilo pa zanimivo. Naš vod-
ja Krkovič je imel eno tajnico z 
operativnim imenom Irena. Ta 
nas je obveščala o nočnih ses-
tankih. Nekega večera, bilo je 
ob enajstih zvečer, sva z ženo 
gledala televizijo, ko zazvoni 
telefon. Pa sem bil jaz prepo-
časen in je dvignila ona. »Ire-
na tukaj,« se sliši iz telefona, 
»ali lahko dobim Enča?« Žena 
vsa začudena vpraša: »Kako Ire-
na, kako Enča, kdo ste vi?« na-
kar prevzamem telefon jaz. 
»Ob enih na Otočcu,« pravi taj-
nica. Takrat sem ženi povedal, 
da imam sestanek. Je rekla, da 
gre zraven. »Prav,« sem rekel 
in sva se peljala na Otočec. Pri-
šel je Krkovič, s katerim sva šla 
na lokacijo sestanka. Bilo je že 
precej hladno in žena me je po-
čakala v avtu. Takrat je videla, 
da je to resna stvar. Tako je iz-
vedela, kdo je Irena, ki sem jo 
tudi jaz prvič videl šele po vojni. 

Kaj ste imeli v mislih, ko ste 
se odločali, komu zaupati 
skladiščenje orožja? Na pod-
lagi česa ste se odločali?
Bilo je potrebno najti zanes-
ljive ljudi, ki so imeli pogo-
je za hrambo orožja. Pa ne 
samo prostor, vedeti smo mo-
rali, kako je pri njih, koliko jih 
je pri hiši, kam kdo spada. Naj-
ti je bilo potrebno take lokaci-
je, da bo orožje čim bolj pri roki 
za posamezne enote, in pa se-
veda, da bodo ljudje to sploh 
sprejeli. Ni se bilo enostavno 
odločiti, kam bom šel na te-
ren in s kom opravil razgovo-
re. Ti so tekli najprej malo na-
okoli, potem pa na bistvo. Toda 
imeli smo res srečo in mislim, 
da samo v enem primeru niso 
bili pripravljeni tega prevzeti. 
Čeprav ljudje niso dobro vede-
li, v kaj se spuščajo, tako kot jaz 
ne, ali moji člani štaba. Takrat 
smo mislili, da se bo to hitro re-
šilo, ampak se ni. Je kar dolgo 
trajalo, orožje smo začeli voziti 
meseca septembra in v skriva-
liščih je ostalo vse do drugega 
leta do maja oziroma junija. Od 
naše hiše pa je šlo orožje šele 
tisti večer, ko so po državi »sa-
dili lipe«. 

Ernest Breznikar, polkovnik SV v pokoju in gledališki igralec:

Vedeli smo, da ne bomo
le z zastavicami mahali ...
SENOVO - Ernest Breznikar je odigral pomembno vlogo med osamosvajanjem Slovenije, ko je leta 1990 or-
ganiziral Manevrsko strukturo narodne zaščite za Posavje in skupaj s sodelavci rešil orožje TO pred JLA. 
Ob tem ni pozabil na navadnega vojaka in dobre odnose v kolektivu, kar je še posebno pomembno v zaple-
tenih vojnih razmerah.

Ernest Breznikar - Enč z Dovškega pri Senovem je bil vse 
od leta 1968 aktiven v Teritorialni obrambi Slovenije, od leta 
1974 je bil poveljnik občinskega štaba TO Krško. Pomembno 
vlogo je odigral v času osamosvajanja Slovenije, ko je bil na-
čelnik pokrajinskega štaba Manevrske strukture narodne zaš-
čite za Posavje, nato pa poveljnik 25. območnega štaba Teri-
torialne obrambe Brežice. Leta 2000 se je upokojil. Večina ga 
pozna po delovanju v gledališki sekciji DKD Svoboda Senovo 
in komičnih vlogah, ki jih je v več desetletjih amaterskega igra-
nja nanizal že okoli 50. V prostem času se z ženo Ano, s kate-
ro sta skupaj že preko 50 let in sta se spoznala pri gledališču, 
še vedno rada odpravita na ribolov, kjer razmišljata tudi o gle-
daliških vlogah. Za svoje delo na različnih področjih je Brezni-
kar prejel številna priznanja, med drugim: Linhartovo značko 
(1982), Severjevo nagrado (1996), Veliki znak občine krško 
(2004), Medaljo manevrske strukture narodne zaščite 1990 
(1992), Zlato medalja Območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Krško (2004) in Srebrni častni znak svobode RS 
(2005). Je tudi častni krajan KS Senovo.
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BREZOVICA NA BIZELJSKEM - Repnico Najger, ki se nahaja na 
vrhu vasice Brezovica na Bizeljskem, je družina začela kopati že 
v 19. stoletju, ko so potrebovali prostor za shranjevanje ozimni-
ce. Iz majhne luknje je nastala ena izmed najlepših in največjih 
repnic na Bizeljskem, kjer so gostje v enem izmed prostorov pri-
ča naravni freski, s pomočjo domišljije vidijo različne podobe, v 
osrednjem degustacijskem prostoru pokušajo domača odprta 
sortna in zvrstna vina, prijazna lastnica repnice pa ob odličnem 
vinu rada postreže tudi z drugimi hišnimi specialitetami, seve-
da brez ajdovega kolača v osrčju Bizeljskega ne gre. Najgerjevi 
so tudi letos z obiskom turistov zadovoljni. Pravijo, da bodo ob 
koncu leta, kot kaže, zabeležili podoben ali celo večji obisk turi-
stov kot v lanskem letu, ko je repnico obiskalo približno 10.000 
turistov s celega sveta. Med gosti izstopajo  predvsem turisti iz 
Nizozemske, Belgije pa tudi iz Avstralije in ZDA, velik del obisko-
valcev pa predstavljajo Slovenci. Do konca leta imajo napoveda-
nih še kar nekaj večjih skupin, predvsem slovenskih gostov, turi-
sti pa repnico obiščejo po pregledu turistične ponudbe brežiške 
občine, primarno so to turisti iz Term Čatež in Term Olimia. 
 Vir:�ZPTM�Brežice

Repnica Najger izjemno obiskana

Silvo Krošelj je v nagovoru 
dejal, da svet KS Raka deluje 
složno. Že večkrat so dokazali, 
da so za kraj znali izbrati pravo 
vizijo razvoja. V preteklem letu 
so izvedli kar nekaj projektov. 
V maju so tako po dobrih dveh 
letih usklajevanja in dogovar-
janja uspeli pridobiti pravno-
močno gradbeno dovoljenje 
za rušitev in izgradnjo nove 
mrliške vežice na Raki. Načr-
tujejo, da se bo projekt začel in 
tudi končal v naslednjem letu. 
Drugi večji projekt je izgradnja 
meteorne in fekalne kanaliza-
cije ter čistilne naprave za na-
selji Raka in Cirje, s tem pa se 
bo uredil tudi osrednji trg na 
Raki. »V tem projektu sem nad 
krajani, ki ne želijo podpisati 
služnosti za pričetek postopka, 
razočaran. Treba je razumeti, 
da je projekt namenjen celot-
ni skupnosti in ne posame-
znikom,« je pojasnil Krošelj in 
dodal, da pozdravlja kritike na 
račun delovanja sveta KS. Slav-
nostni govornik na prireditvi 
je bil krški župan mag. Miran 
Stanko, ki je med drugim po-
udaril, da je med 16 KS v krški 
občini Raka ena izmed tistih, 
ki je vidnejša in v ospredju pri 
svojih prizadevanjih za razvoj. 
Dejal je, da je bilo v preteklih 
letih v tej KS veliko narejenega. 
»Med vami je mnogo majhnih 
posameznikov, ki žrtvujete 

Delo Bizjanove nagrajeno
RAKA – 11. avgusta je v prijetnem ambientu gradu Raka potekala osrednja prireditev ob letošnjem prazni-
ku KS Raka, na kateri je predsednik sveta KS Raka Silvo Krošelj podelil priznanje ravnateljici OŠ Raka Mil-
vani Bizjan, Čebelarsko društvo Martin Humek Raka pa je ob 110-letnici razvilo nov prapor.

svoj čas, energijo in dobro vo-
ljo za to, da je v KS videti kaj 
novega in se razvija. Ko se pe-
lješ skozi Rako, vidiš urejeno 
naselje. Kljub temu je treba še 
nekaj zadev urediti, predvsem 
na samem raškem trgu,« je po-
vedal Stanko.

Letošnja dobitnica krajevne-
ga priznanja je ravnateljica OŠ 
Raka in krajanka Milvana Biz-
jan, ki 38 let živi na Raki, 31 let 
pa deluje na raški šoli. Kot je 
bilo rečeno v obrazložitvi, jo vsi 
poznajo po njenih organizacij-
skih in vodstvenih sposobnos-
tih. Mesta ravnateljice ni spre-
jela lahkomiselno, zavedala se 
je teže odgovornosti in velike 
količine dela, ki ga to delovno 

mesto prinaša. Ena najvišjih 
vrednot je zanjo dobro in poš-
teno opravljeno delo, to priča-
kuje tudi od drugih delavcev in 
učencev na šoli. V svojem miš-
ljenju ima vedno v mislih dob-
robit učencev in celotnega kra-
ja. ČD Martin Humek Raka, ki 
letos obeležuje 110 let delo-
vanja, je razvilo nov društveni 
prapor, ki ga je ob navzočnosti 
predsednika društva Martina 
Žabkarja in nosilca prapora 
Jožeta Zupančiča blagoslovil 
raški župnik Franc Levičar, 
župan Stanko pa je na prapor 
obesil spominski trak. Obisko-
valci, ki so dodobra napolnili 
atrij raškega gradu, so si lah-
ko ogledali tudi razstavo fo-
tografskega projekta z naslo-

vom »Fotografski razgledi z 
Rake« in podnaslovom »Pod-
jetništvo skozi oči učencev 
OŠ Raka in fotografov«, ki so 
jo pripravile članice Šolskega 
sklada OŠ Raka z VVE, v pro-
jektu pa je sodelovalo 16 učen-
cev, pet fotografov in 19 pod-
jetnikov, obrtnikov. Sodelujoči 
so izpostavili podjetništvo do-
mačih ljudi, ki je zelo razvito, 
saj je po podatkih Ajpesa in 
GZS OZ Posavje v KS Raka sku-
paj kar 113 samostojnih podje-
tnikov in gospodarskih družb. 
Pri projektu so s svojim stro-
kovnim znanjem pomagali in 
sodelovali fotografinja Sonja 
Kralj ter fotografi Robert Ko-
kolj, Anton Žbogar in Boštjan 
Colarič, svoj del pa je prispeval 
župnik Franc Levičar, tudi lju-
biteljski fotograf. 

Na stojnicah so se predstavila 
domača društva, grajska gos-
poda z dvorca Štatenberg pa je 
pohvalila lastnika gradu Raka 
Roka Mejaka, da je grad ob-
novil in mu dal novo življenje. 
Kot je dejal, bo v roku treh, šti-
rih mesecev obnova končana. 
Program, ki ga je povezova-
la Sonja Pajk, so z glasbenimi 
in pevskimi nastopi popestrili 
člani pevske skupine Lavrencij 
ter Luka, Nina in Blaž iz dru-
žine Lenart. 
 Rok�Retelj

Predsednik�sveta�KS�Raka�Silvo�Krošelj�se�je�s�priznanjem�in�
šopkom�zahvalil�ravnateljici�OŠ�Raka�Milvani�Bizjan,�v�ozad-
ju�povezovalka�Sonja�Pajk.
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Še danes sem tem ljudem zelo 
hvaležen. Zanimivo je, da ni 
nikdar prišlo do izdaje teh lo-
kacij in še nekaj let se o njih ni 
govorilo. Lahko rečem, da smo 
šele v zadnjem letu uredili nji-
hov status, ker je takratna za-
konodaja predvidevala, da bi 
dobil status veterana samo hi-
šni gospodar. »Ja, madona,« 
sem znorel, »poslušajte, ko sem 
bil na razgovorih, mi je vsak re-
kel, da se bo še z ženo malo po-
govoril, zdaj, ko se zahvale 
delijo, pa to ni pomembno!« 
Ponekod je bilo celo tako, da 
je bil mož vpoklican in je žena 
prevzela vso skrb. Ogromno 
truda sem vložil, da imajo zdaj 
status vojnega veterana, kar pa 
ne pomeni nobenih velikih pri-
vilegijev, le dodatno zdravstve-
no zavarovanje. 

V času desetdnevne vojne je 
bilo gotovo veliko težkih si-
tuacij, kdaj pa vam je bilo 
najbolj težko?
Čeprav smo se prej usposabljali 
in izvajali razne aktivnosti, mi 
niti na kraj pameti ni prišlo, da 
bom kdaj moral pošiljati lju-
di v vojno oz. na položaje, kjer 
je velika verjetnost, da se bo 
tam streljajo in da se ne bodo 
vsi vrnili. Ogromno teh ljudi 
poznaš osebno, poznaš druži-
ne, potem pa se ti kdo ne vrne. 
Kar se nam je tudi pripetilo. A 
mislim, da nismo bili zaletavi in 
da je bil v ospredju vedno člo-
vek, vojak. Jaz izhajam iz tega, 
da je lažje en kos orožja nado-
mestiti, kot pa 20, 30 let stare-
ga človeka. 

Eden takih primerov je bil, ko 
smo dobili ukaz naj napademo 
letališče. Zjutraj smo mobilizi-
rali enoto, fantje so bili prej še 
po službah, pa so dobili poziv. 
Okoli ene ali druge ure so bili 
na zbornem mestu in prišla je 
naloga, da jih moramo poslati 
v Veniše. Ja, kaj je pa to, sem se 
spraševal. Ko so prišli dol, sem 
dobil komando, da naj vžgejo 
po letališču. Ob štirih popoldne, 
ko je bilo v zraku kakih 30 he-
likopterjev. Ja, čakajte malo, 
ste vi normalni! Kličem gor, vi 
iz Ljubljane diktirate, mi smo 
pa tukaj na terenu. Mi vidimo, 
da je to nemogoče, da bo to ma-
saker, če to naredimo. Ni bilo 
ravno posluha, ampak mi smo 
enoto potegnili proč in napad-
li nekaj ur kasneje z drugega 
konca. Pa nismo imeli nobenih 
žrtev. Če bi se pa šli »rambote« 
in bi brezglavo napadli, bi bilo 
veliko žrtev. Še je bilo takih pri-
merov, ko nismo delali brezgla-
vo. Se je pa zgodilo, ko je padel 
Jernej Molan. To je bilo še čisto 
na začetku, ko smo v Rigoncah 
imeli najprej ugodne položaje, 
pa so rekli, naj malo počakamo, 
nato pa se je situacija spreme-
nila in so bili oni v boljši pozi-
ciji. Tega nam je vsem zelo žal. 

Ali lahko danes, po četrt sto-
letja, rečete, da bi vse počeli 
enako ali pa bi kaj spreme-
nili?
To je dobro vprašanje. Zdaj, ko 
govorimo o vojni, in o situaciji, 
ki je bila pred 25 leti, si mora-
mo predstavljati tisti čas. Eden 
problemov je bilo obveščanje. 

Danes je na razpolago mobitel, 
takrat pa še telefonov ni bilo 
povsod. Na fronti oz. na položa-
jih imaš ljudi, tam pa ni mobite-
lov. S tistimi sredstvi, ki smo jih 
imeli takrat na razpolago, ko se 
je bilo potrebno na hitro odlo-
čati, mislim, da smo dobro de-
lali. Bi pa tudi jaz zdaj marsi-
katero stvar drugače zastavil. 
Ko govorimo o desetdnevni 
vojni, je treba vedeti, da smo 
imeli v teh 10 dneh kar štiri 
prave bitke. Napadli smo le-
tališče, v Rigoncah smo us-
tavili eno kolono, na Prilipah 
smo ustavili drugo kolono, v 
kateri smo uničili tank, in tudi 
na Medvedjeku smo bili. Za 
ilustracijo, v NOB so imeli v 
nekaterih primerih eno bitko 
na pol leta. Poleg tega mi nis-
mo imeli usposobljenih borcev, 
pač pa ljudi iz rezervne sesta-
ve. Še en dan ali dva dni prej 
imaš v roki brusilko ali doma 
voziš traktor na kmetiji, potem 
moraš vse to pustiti, v roke do-
biš naboje in orožje, pa pojdi na 
fronto, pa bodi odličen borec. 

Po mnenju nekaterih so 
ravno obrambne aktivno-
sti v Posavju odigrale ključ-
no vlogo v odporu agresorju 
ob napadu na Slovenijo. Ali 
je ta vloga Posavja dovolj po-
znana?
Vloga Posavja je v veliki meri 
prepoznavna po zaslugi ne-
katerih avtorjev, predvsem dr. 
Tomaža Teropšiča in njegove-
ga brata Mitje, ki je bil moj na-
mestnik v štabu. Zlasti po njuni 
zaslugi imamo ogromno doku-

mentacije in gradiva. Ko je bilo 
konec, ko je odšel zadnji vojak, 
sem imel ves čas za hrbtom To-
maža, ki je spraševal, če lahko 
vzame čelado, pa čutarico JLA, 
pa klical je po telefonu, daj to 
in daj ono. Tudi mene je skoraj 
slekel, ko je hotel imeti mojo 
vojaško obleko! Ogromno do-
kumentacije sem mu dal na 
razpolago, ker je to zbiral in je 
zdaj razstavljeno. Še sreča, da 
je bilo tako, saj je zgodba o voj-
ni v Posavju šla ven, v javnost. 
Kasneje je prišla komanda, da 
moramo vse gradivo poslati v 
Ljubljano in tisto so potem v 
neka skladišča dali, da živ bog 
več tega ne najde. 

Neizogibno je vprašanje, 
kako danes gledate na drža-
vo, za katero ste tvegali svo-
je in življenja svojih sodelav-
cev ter bližnjih?
Razočaran sem. Saj razumem, 
da vsega, kar so govorili, ne 
more biti ... Ampak da so se ne-
katere zadeve tako izmaličile! 
Skupaj bi morali stopiti. Če smo 
bili tedaj enotni, zakaj ne bi bili 
sedaj? Saj ni nujno, da vsi ena-
ko mislimo, dajmo misliti raz-
lično, toda če gre za interes dr-
žave ali pa ljudi, ki bivajo v tej 
državi, se moramo nekje najti 
in reči, tole smo pa dobro nare-
dili za državo. Ne pa vsega tep-
tati, pohoditi. Ukradli so drža-
vo, možnost za to pa so si sami 
naredili. Tudi zakone so tako 
pripravili. To je podlo, pokvar-
jeno. Res bi lahko bili Švica, če 
bi se ravnali po nekih pošte-
nih načelih. Ko se dobimo na 

kakem srečanju veteranov, se 
pogovarjamo tudi o tem in fan-
tje so precej kritični.

Kdor vas, tako kot jaz, pozna 
samo po gledaliških vlogah, 
si vas težko predstavlja kot 
vojaškega poveljnika. Sliša-
la sem, da ste pogosto znali 
pokazati tudi svojo človeško 
plat in imeli razumevanje za 
težave vojakov. 
Jaz sem v tem videl možnost, 
da se lažje oblikuje kolektiv. Ti 
fantje na druženjih, ki smo jim 
rekli orožne vaje, niso mogli 
tako na hitro požreti vse vo-
jaške znanosti. Skušal sem 
doseči, da so se oni razumeli 
med sabo in da so stremeli k 
nekemu skupnemu cilju. Tudi 
kakšne kritike sem na tak pla-
stičen način povedal ali zade-
ve karikiral, da je bilo nekaj 
smeha zraven. Lažje in bolj 
so si zapomnili, če jim stvari 
nisem pod kakim drilom raz-
lagal, pač pa na človeški na-
čin. To vžge pri ljudeh. In ko 
ti enkrat zaupajo, si veliko na-
redil.

Pa se na kratko dotakniva še 
vašega kulturnega udejstvo-
vanja. Kako se je začelo?
Kultura na Senovem ima bo-
gato tradicijo. Že moj brat in 
sestre so sodelovali, praktično 
vsak na Senovem. Ob zaključ-
ku osnovne šole sem se vklju-
čil najprej v lutkovno sekcijo, 
nato pa deloval pri gledališki 
skupini. V tistih časih mladina 
ni imela kaj drugega početi, po 
vajah smo malo zaplesali, za-

peli. Potem smo začeli tudi že 
resnejše stvari delati, prišli so 
uspehi in to je en takšen ma-
gnet. Sebe sem vedno bolj vi-
del v komediji, ki sem jo bolje 
razumel. V njej moraš biti pre-
pričljiv, zato je za mene kome-
dija zmeraj resna stvar. 

Prišla je tudi Severjeva nag-
rado, najvišje slovensko 
priznanje za nepoklicnega 
igralca, za vlogo grobarja v 
delu Toneta Partljiča Nasvi-
denje nad zvezdami?
Takrat se nisem zavedal, šele 
pozneje sem dojel in zdelo 
se mi je neverjetno. Partljiča 
rad igram, saj gre za duhovite 
stvari. Boža Ojsteršek, ki reži-
ra naše predstave, pozna Par-
tljičeva dela in nekatere stvari 
čudovito naredi.

Glede na to, da vam je kome-
dija blizu, imate morda kak-
šen zanimiv spomin z igral-
skih odrov? 
Ko smo igrali Desetega bra-
ta, sem igral Krjavlja. Moja so-
igralka je bila živa koza, ki sem 
jo hodil obiskovat k lastniku, 
saj je morala priti na vaje. Da 
sem jo lahko držal, sem jo na-
vadil na režlje od  jabolk, ki sem 
jih imel v žepu. Na koncu je bila 
že prava zvezda. Vsake toliko 
časa je tiste »šrekelnje« spusti-
la po odru (se nasmeje, op. p.). 
Po predstavi pa so se ostali že 
malo zabavali, jaz sem imel pa 
skrb za soigralko, da sem jo do-
mov odpeljal. 

� Polona�Brenčič
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Če sem lani v takšnem času v eni od ko-
lumn napovedoval, da bo jesen na po-
litičnem prizorišču vroča, ugotavljam, 
da tudi letos ne bo nič drugače. Nab-
ralo se je kar nekaj notranje- in zuna-
njepolitičnih tem, ki bodo našle svoje 
mesto v jesenskih parlamentarnih raz-
pravah: migranti, napovedane stavke, 
novi finančni minister, interpelacija 

zoper ministra za infrastrukturo ter spremembe zakonov gle-
de dimnikarstva, pokopališke in pogrebne dejavnosti, prepre-
čevanja nasilja v družini, delovnih razmerij.

Verjetno bo podpora interpelaciji zoper ministra za infra-
strukturo zopet del politične trgovine, v kateri se še nekaj 
časa ne bo vedelo, ali ima minister podporo poslancev ali ne, 
in bo ta dejansko vezana na neke druge zahteve, kot se je to 
dogajalo v primeru interpelacije zoper ministrico za delo. To 
sicer ni neobičajna ali prepovedana praksa, vendar pa ne mo-
remo prezreti dejstva, da je glavni interpelacijski očitek mini-
stru tako ali drugače povezan z drugim tirom Divača-Koper 
in da se ministra še najbolj ruši zato, ker naj ne bi bil naklo-
njen izvedbi tega projekta. Vendar pa doslej opravljeno delo 
kaže nasprotno - prav v njegovem mandatu so bila izvede-
na nekatera ključna dejanja za realizacijo tega projekta, kot 
so dokončen odkup zemljišč, pridobitev gradbenega dovolje-
nja, ustanovitev posebnega podjetja za izvedbo projekta, za-
čela se je tudi gradnja t. i. izvlečnega tira v Kopru, ki je del 
bodočega 2. tira in bo že pred njegovo izgradnjo povečal ka-
pacitete obstoječe železniške povezave med Koprom in Diva-
čo. Skratka, očitki zoper ministra v zvezi s tem projektom so 
bolj jalovi. Problematično pa je to, da bo njegova morebitna 
razrešitev zaradi drugega tira pomenila predvsem ustvarja-
nje Ahilove pete prihodnjemu infrastrukturnemu ministru, 
takšno stanje pa je lahko tvegano tako za samo ceno projek-
ta kot tudi za reševanje drugih pomembnih zadev z delovne-
ga področja ministrstva.

Vroče bo tudi na področju zakonodaje. V zakonski procedu-
ri sta zakona, s katerima se pomembno spreminjata doseda-
nji ureditvi na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti 
ter dimnikarstva v smeri večje liberalizacije. Pri pokopališki 
in pogrebni dejavnosti bosta v skladu z novim zakonom po-
kopališka dejavnost (urejanje in upravljanje pokopališč) in 
24-urna dežurna služba obvezna občinska gospodarska jav-
na služba, pogrebna dejavnost pa bo tržna, kar pomeni da jo 
bodo lahko opravljala tudi zasebna pogrebna podjetja. Za-
konu, razumljivo, najbolj nasprotujejo javna podjetja in tiste 
občine oz. župani, ki ne želijo konkurence javnim občinskim 
podjetjem. Zakon je bil v Državnem zboru že sprejet, vendar 
pa mora zaradi veta Državnega sveta, v katerem imajo mo-
čan vpliv prav župani, o zakonu ponovno odločati.

Tudi na področju urejanja dimnikarske službe ni kaj dosti dru-
gače - zakonski predlog vodi v večjo liberalizacijo in več kon-
kurence. Dosedanji sistem, ki je dimnikarstvo opredeljeval 
kot obvezno gospodarsko javno službo, je bil ukinjen z zako-
nom leta 2013 in se izteče s koncem letošnjega leta. Ukinjen 
je bil torej sistem, po katerem je bila dimnikarska dejavnost 
razdeljena na geografska območja, na katerih so se konce-
sije podelile posameznim dimnikarskim podjetjem, ki so po-
tem kot edina opravljala dimnikarsko dejavnost na posame-
znem območju. Po predlogu novega zakona bodo dosedanja 
dimnikarska podjetja dobila konkurenco in bo vsakomur omo-
gočena izbira dimnikarskega podjetja. Seveda pa so tudi pri 
sprejemanju tega zakona najbolj glasni tisti, ki jim ustreza 
dosedanji sistem - to so predvsem dimnikarska podjetja, ki 
se sprašujejo, zakaj ministrstvo ukinja dosedanji sistem in 
uvaja novega, pozabljajo pa, da je bil sistem ukinjen že leta 
2013 in ne 2016. Glede na to, da so nasprotniki zakona naš-
li zaveznike tudi med poslanci, bo tudi razprava o tem zako-
nu burna, zakonski predlog bo morda tudi dopolnjen, najpo-
membneje pa je, da bo na koncu sprejet zakon, ki bo v korist 
vseh državljanov.

Interpelacija, 
zakoni in druge teme

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

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

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

 

Društvo je bilo za zagotavlja-
nje gasilskih intervencij in 
ostalih aktivnosti ustanovlje-
no 3. junija 1956 za območje 
vasi Senuše, Selce, Straža pri 
Krškem, Brezje, Brezovska 
Gora, Drenovec, Dolenje, De-
dni Vrh, Ivandol, Kobile, Li-
belj in Nemška Gora. Kot je 
dejal na slavnostni seji pred-
sednik PGD Senuše Jože To-
mažin, senuški prostovoljni 
gasilci vsa leta delovanja ob 
intervencijah zagotavljajo po-
moč krajanom v širšem pome-
nu, po potrebi pa se vključuje-
jo tudi v akcije izven območja 
njihovega delovanja: »Skozi 
vsa leta skrbimo za vse kate-
gorije članstva in smo z njimi 
prisotni na tekmovalnem po-
dročju, skrbimo pa tudi za re-
dna usposabljanja in izobra-
ževanja gasilcev ter vlaganja 
v gasilsko opremo in ureja-
nje gasilskih prostorov.« Zad-
nja pridobitev, ki so jo spravili 
pod streho v letošnjem avgu-
stu, je nadzidava gasilskega 

60 let PGD Senuše
SENUŠE - 20. avgusta so v Prostovoljnem gasilskem društvu Senuše s slavnostno sejo, parado skozi kraj in 
zborovanjem počastili 60-letni jubilej delovanja. Okoli 100-članskemu društvu predseduje Jože Tomažin, 
članstvu pa poveljuje Zdravko Kerin. Zadnji pridobitvi društva sta dozidava garaže in nadzidava gasilske-
ga doma.

doma, ki so ga zgradili med 
letoma 1978 in 1980, in dozi-
dava garaže iz leta 1994. Z no-
vimi prostori so pridobili sej-
no sobo, kuhinjo, prostor za 
muzejsko zbirko in sanitarije, 
z dozidavo garažo za avtocis-
terno, poleg te razpolagajo še 
s kombijem za prevoz moštva, 
pa so si zagotovili izvoz na obe 
strani objekta.

Na slavnostni jubilejni seji, na 
kateri so se jim pridružili ga-
silci iz sosednjih in drugih ga-
silskih društev iz občine Krško 
ter Kostanjevica na Krki, sta 
Mihael Boranič, član uprav-
nega odbora Gasilske zveze 
Slovenije, in Avgust Mlakar, 
podpredsednik Gasilske zve-
ze Krško, slavnostno podeli-
la 12 državnih gasilskih odli-
kovanj. Srebrna odlikovanja 
GZ Slovenije - gasilsko pla-
menico II. stopnje - so preje-
li Jože Brodnik, Jože Bučar, 
Damjan Kerin, Martin Kerin, 
Damjan Mežič in Jože Toma-

žin, gasilsko odlikovanje GZS 
II. stopnje Anica Kerin, Jožef 
Kerin, Anica Mežič in Stanka 
Zorko, gasilsko odlikovanje I. 
stopnje pa Franc Kranjčevič 
in Slavko Lekše,  medtem ko 
so bila 25 senuškim gasilkam 
in gasilcem društvena in ob-
činska odlikovanja GZ Krško 
III., II. in I. stopnje podeljena 

že 13. avgusta. Ob navedenih 
predstavnikih iz GZ Sloveni-
je in GZ Krško je zbranim se-
nuškim nagrajencem in gasil-
cem ob jubileju čestital tudi 
župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko, slavnostni pro-
gram pa je povezovala Petra 
Rep Bunetič. 
� Bojana�Mavsar

Z�državnimi�odlikovanji�nagrajene�gasilke�in�gasilci�Prosto-
voljnega�gasilskega�društva�Senuše

Pred kmečkimi igrami sta se 
se v prvem in drugem avgu-
stovskem vikendu v počasti-
tev krajevnega praznika KS 
Gora, ki obsega območja vasi 
Gora, Cesta, Gunte, Čretež, Se-
nožete, Golek, Osredek, Sp. 

Dule, Straža, Strmo Rebro in 
Dunaj, zvrstili še dve priredi-
tvi, in sicer nogometni turnir 
med vasmi krajevne skupnos-
ti in Lovrenška veselica. Iz-
jemoma v letošnjem letu ali 
prvič po letu 2003, ko je bilo 
ustanovljeno Športno društvo 
Gora, katerega športni zane-
senjaki so v Spodnjih Dulah 
zgradili skakalnice s plastično 
prevleko, ki omogočajo izved-
bo smučarskih skokov v vseh 
letnih časih, v športno-skakal-
nem centru v Spodnjih Dulah 
niso izvedli poletnih smučar-
skih skokov.  

Skakalnice v prenovi
GORA - S tradicionalnimi kmečkimi igrami so v krajevni skupnosti Gora 20. avgusta v skakalnem športnem 
centru v Spodnjih Dulah zaokrožili tritedensko obeleževanje krajevnega praznika, ki je posvečen godova-
nju sv. Lovrenca, zavetniku tamkajšnje cerkve. Krajevna skupnost šteje dobrih 580 prebivalcev.

V avgustu so namreč, kot je po-
vedal predsednik ŠD Gora Jože 
Šinkovec, z vsemi razpoložlji-
vi močmi poprijeli za delo in 
se temeljito lotili prenavlja-
nja vseh treh smučarskih ska-
kalnic, velike K 33, srednje K 

15 in male K 7. Najprej so s 
skakalnic odstranili dotraja-
no plastiko, ki so jo že rablje-
no pridobili v letu 2004 in z 
njo prekrili skakalnice, nakar 

so 450 m2 doskočišča in del iz-
teka na novo podeskali, kmalu 
pa bodo pričeli s prekrivanjem 
desk z novo plastiko, nabavo 
katere sta omogočili Smučar-
ska zveza Slovenije in Občina 
Krško. Ob prostovoljnem delu 
članov iz ŠD Gora, ki je s s po-
močjo donatorjev zagotovilo 
sredstva za nakup podlage, bo 
skupna vrednost investicije v 
posodobitev skakalnic znašala 
okoli 50.000 evrov. Sicer v ŠD 
Gora trenutno zavzeto trenira 
15 skakalcev in skakalk v raz-
ličnih starostnih kategorijah.

Letos so se na spremljajočih 
površinah v Spodnjih Dulah v 
tradicionalnih kmečkih igrah, 
ki so jih že 13. leto zapored 
pripravili v domačem špor-
tnem društvu, pomerile tri eki-
pe, in sicer iz naselij Dule, Gora 
in Golek, slednja pa je bila po 
izvedbi šestih zabavno-špor-
tnih iger (v "capkanju", skaka-
nju v jumbo vrečah, prenaša-
nju jabolk, vožnji samokolnice 
z zavezanimi očmi, prenašanju 
vode v škornjih in igri prese-
nečenja) proglašena za zma-
govalko. 
� Bojana�Mavsar��

Utrinek�igre�"capkanje".�Izvirni�rekvizit�zanjo�je�izdelal�Ivan�
Zorko�s�Straže�pri�Krškem.�Gre�za�z�vrvjo�povezane�deščice,�v�
katere�vstavi�šest�tekmovalcev�noge,�eno�v�svojo,�drugo�v�so-
sednjo�deščico,�nakar�morajo�karseda�usklajeno�in�ritmično�
"precapljati"�določeno�dolžino.���

Po�13�letih�so�skakalni�objekti�deležni�temeljite�obnove.
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za katerega so poskrbeli Pihal-
ni orkester Krško, mažoretke 
Mažoretnega kluba Baton 
iz Krškega, ansambel Jerne-
ja Kolarja, pa tudi domača li-
terarna sekcija KUD Oton Žu-
pančič, ki je pod mentorstvom 
Danice Avšič in v izvedbi Mi-
tje Molana ter Jane Kovačič 
izvedla posebej za to prilož-

nost pripravljene povezoval-
ne vložke. Po tradiciji pa je bila 
ena izmed največjih zanimivo-
sti srečelov, tokrat je bil glavna 
nagrada 11-letni konj Vinko, za 
katerim je, kot so ga predstavi-
li organizatorji, bleščeča špor-
tna kariera. 

� Marija�Hrvatin

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 405 561

 STROKOVNA IZVEDBA MANSARD Z VPIHOVANJEM 
CELULOZE ALI Z MINERALNIMI IZOLACIJAMI.

NAJUGODNEJŠE RAZMERJE MED
KVALITETO IN CENO.

www.avtoline.si

BRESTANICA – Člani Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Brestanice bodo že drugo leto 
zapored pripravili in izved-
li veliko dobrodelno veseli-
co, zbrana sredstva pa name-
nili za nakup kombiniranega 
intervencijskega vozila. Na le-
tošnji prireditvi, ki bo poteka-
la 27. avgusta od 20. ure dalje 
pod velikim šotorom pri tam-
kajšnji osnovni šoli, bo za spro-
ščeno razpoloženje obiskoval-

cev z živahnimi ritmi poskrbel 
Ansambel Fantje izpod Lisce. 
Kot navajajo v društvu, katere-
ga začetki delovanja na podlagi 
pisnih virov segajo v leto 1860, 
uradno pa je bila rajhenburška 
požarna bramba ustanovljena 
33 let kasneje, je bilo preteklo 
leto zanje aktivno in pestro, saj 
so med drugim uspeli oživiti 
in okrepiti mladinsko ter član-
sko ekipo, ki sta se udeležili že 
kar nekaj tekmovanj v Posav-

ju. Hkrati so začeli tudi z akcijo 
zbiranja sredstev za nakup no-
vega kombiniranega interven-
cijskega vozila, ki predstavlja 
za društvo precejšnje finanč-
no breme, je pa pogoj, da lah-
ko brestaniški gasilci uspešno 
in učinkovito izvajajo svoje in 
humano  poslanstvo tudi v bo-
doče. Zato vas vabijo na gasil-
sko veselico in vam kličejo »Na 
pomoč«.
 B. M. 

»Dinar na dinar« gasilsko vozilo

RAKA - V tednu praznovanja krajevnega praznika KS Raka so se 
13. avgusta na tradicionalnem zboru sestali člani Krajevne or-
ganizacije Društva izgnancev, ki jo kot predsednica vodi Anica 
Žabkar. Slednja je dobri polovici zbranih od skupno okoli 140 
članov predstavila aktivnosti v minulem in letošnjem letu, o ce-
loletnih obiskih in stikih s člani pa je spregovorila Mimica Gab-
rič, ki v imenu KO DIS Raka s predstavniki krajevne skupnosti, 
društva upokojencev in krajevne organizacije RK obiskuje jubi-
lante, stare 90 in več let. Tako Žagarjeva kot Gabričeva sta ob tej 
priložnosti poudarili  osnovno nalogo DIS, to je skrb za članstvo, 
vključevanje mlajših članov, ohranjanje spomina na težke čase 
izgnanstva in trpljenja med 2. sv. vojno ter širjenje zgodovinske 
resnice med mladimi, saj je le-ta, kot sta izpostavili, okrnjena v 
učnih načrtih. Zbrane so nagovorili tudi Zdenka Kaplan, pred-
sednica komisije za stike s kraji izgnanstva pri DIS, Silva Marje-
tič in Peter Rupar, predsednika stanovskih krajevnih organizacij 
z Bučke in Studenca, ter predsednika KS Raka in DU Raka, Silvo 
Krošelj in Fanika Metelko. Z glasbenim nastopom sta krajevno 
zborovanje izgnancev, ki ga je vodila Justina Molan, popestrila 
domačin Jože Domitrovič in ženska pevska zasedba Lastovke.
� B.�M./vir�in�foto:�A.�Hruševar 

Zbor raških izgnancev

'Lastovke'�med�nastopom

GABRIJELE – 19. avgusta so 
članice in člani Društva vino-
gradnikov Šentjanž peto leto 
zapored postavili društveni 
klopotec, tokrat v vinoro-
dnem območju Gabrijel pri 
Krmelju.

Na letošnjem Tednu cvička v 
Kostanjevici na Krki sta pre-
jela najvišjo oceno za vino 
cviček med člani DV Šen-
tjanž Marta in Brane Kar-
lič, zato je potekala postavi-
tev društvenega klopotca v 
njunem vinogradu, v katerem 
raste okoli 400 zdravih trsov, 
ki bodo v jeseni dobro obro-
dili, saj jim je letošnja spo-
mladanska pozeba prizanes-
la. Zakonca največ pozornosti 
namenjata pridelavi cvička, a 
v njuni vinski kleti ne manj-
ka niti sladkih predikatnih 
vin, ki so zakopana v rodovit-
no prst. Oba sta tudi aktivna 
člana Društva vinogradnikov 
Šentjanž, kjer Marta že vrsto 
let opravlja delo društvene taj-
nice, Brane, ki rad poprime za 
različna dela, pa je v lanskem 
letu lepo skrbel za društveni 

Klopotec že poje pesem svojo

Predsednica�Društva�vinogradnikov�Šentjanž�Renata�Kuhar�
(levo)�je�podarila�Marti�in�Branetu�Karliču�v�trajno�last�uni-
katen�klopotec�in�spominsko�listino�društva.

Kot nam je zaupal predsednik 
MK Škorpijon Tomaž Kod-
rič, se je skozi cel vikend sku-
paj zabavalo okoli 5000 ljudi, 
2000 v petek in 3000 v sobo-
to. Obisk prireditve iz leta v 
leto raste. Gre za pravi moto-
ristični festival, na katerem ne 
manjka adrenalina, smeha in 
zabave ter seveda hrupa šte-
vilnih motorjev. Večina ude-
ležencev je Slovencev, vsako 
leto pa na Velike Malence pri-
dejo tudi motoristi iz Hrvaške, 
Srbije, BiH, Italije, Bolgarije, 
Francije in še nekaterih osta-
lih držav, letos smo opazili celo 
motor s finsko registracijo. Or-
ganizatorji se lahko pohvalijo 
z letošnjo rekordno udelež-
bo moto klubov, saj jih je bilo 
kar 153. Začelo se je sicer v pe-
tek, ko so v večernih oz. noč-
nih urah množico motoristov 
in ostalih obiskovalcev zabava-
le glasbene skupine Zadnja ve-
čerja, Scorpion 3 (house band) 
in Šank Rock, ki je bil zagoto-
vo največji magnet za ljubitelje 

Rekordno število moto klubov
VELIKE MALENCE - Tretji avgustovski vikend so travnato jaso pri Jamnikovem kozolcu na Velikih Malen-
cah ponovno zavzeli motorji in vsi tisti, ki jim usnjena motoristična oprava ni tuja. Tradicionalnega, že 24. 
mednarodnega srečanja motoristov v organizaciji Moto kluba Škorpijon Cerklje ob Krki se je udeležilo 
okoli 1000 motoristov.

rocka. V soboto so se motoristi 
podali na paradno vožnjo do 
MC Brežice in nazaj, sledile so 
zabavne moto igre, v katerih so 
se pomerili po trije člani raz-
ličnih moto klubov ali društev 
(Društvo ljubiteljev motorjev 
Matija Gubec, Društvo ljubi-
teljev motociklov Vrageci Bi-
zeljsko, Pšečan Ridersi, Nem-

ški Pšečani, MK Šlosberg iz 
Hrastnika, MK Gronska strej-
la iz Prekmurja, 3,14 in Vaga-
bund) in v katerih so se naj-
bolj izkazali Vrageci in Pšečani. 
Udeležence moto srečanja so s 
skoki pozdravili tudi člani Pa-
dalskega kluba Cerklje ob Krki. 
Nato je bilo še posebej glas-
no, saj so organizatorji meri-

li glasnost zvoka motorjev, pri 
čemer so dvema najglasnejši-
ma izmerili 116 decibelov. Za-
bavni večer (in noč) z glasbo je 
postregel z nastopom skupin 
Four More, Uranium Pills Pro-
ject in Psihomodo Pop. Moto-
ristom je letos šlo na roko tudi 
vreme, tako da se jih je veliko 
odločilo za kampiranje ob Krki 
ter kopanje in vožnjo s kanuji. 
Manjkalo ni niti stojnic z mo-
toristično opremo ter seveda 
jedače in pijače. Moderatorka 
letošnjega srečanja je bila čla-
nica MK Škorpijon Urška Švi-
gelj. Naslednje leto se bodo or-
ganizatorji iz MK Škorpijon, v 
katerega je včlanjenih 24 lju-
biteljev motorjev, od tega štir-
je pripravniki, spet potrudili z 
izvedbo dogodka, saj se obe-
ta jubilejno moto srečanje na 
Velikih Malencah, ki bo po za-
gotovilih predsednika prines-
lo še obširnejši program in še 
kakšno presenečenje več za 
obiskovalce.
� R.�Retelj

Da�bi�navil�plin�do�konca,�je�eden�izmed�udeležencev�to�storil�
kar�stoje�na�motorju.

vinograd v središču šentjan-
ške vasi. 

Dogodek, ki ga je povezovala 
11. cvičkova princesa Vesna 
Perko, so z ubranim petjem 
popestrili pevci DV Šentjanž, 
zbrane pa so nagovorili sev-
niški župan Srečko Ocvirk, 
predsednik KS Šentjanž Bo-
štjan Krmelj in predsedni-
ca šentjanškega društva vino-
gradnikov Renata Kuhar,  ki 

je zakoncema Karlič podarila 
še posebno listino ter predala 
za eno leto leto  knjigo vtisov 
z željo, da bi bilo v njej mno-
go prijaznih zapisov o dobri in 
bogati letini.

Blagoslov klopotca, vinogra-
da in vseh prisotnih je opra-
vil župnik Jože Kohek iz Tr-
žišča, nato je sledilo druženje 
ob kozarčku rujnega in doma-
čih dobrotah.  S.�Radi

ARTIČE – V nedeljo, 21. av-
gusta, je Društvo rejcev in 
ljubiteljev konj Artiče, na 
območju ene najstarejših 
ohranjenih artiških kmetij, 
Banovi domačiji, pripravi-
lo deveti blagoslov konj in 
tako poskrbelo tudi za pri-
jetno druženje, saj so se do-
godka udeležili številni obi-
skovalci. Blagoslov je opravil 
domači župnik Franc Rataj.

Povorka s konji in konjskimi 
vpregami domačega društva 
ter gostujočih iz Pišec, Dobo-
ve, Kapel, Šentjerneja, pa tudi 
Bohorske konjenice in Konje-
niškega društva Barje se je pri-
čela v nedeljskem poznem do-
poldnevu izpred župnišča. Ob 
cesti jo je pričakala in bila nad 
njim navdušena številna mno-
žica, ki je zanimivo procesijo 
pospremila do Banove doma-
čije, kjer je elegantne kopitarje 
s posebnimi obrednimi bese-
dami blagoslovil župnik Franc 
Rataj. Zbrane so nagovorili 
predsednik domačega društva 
Jože Jalovec, predsednik do-
mače krajevne skupnosti An-
ton Gajšek in brežiški župan 
Ivan Molan. 

Organizatorji so poskrbeli tudi 
za priložnostno druženje, obi-
skovalci so se lahko okrepčali 
z brezplačnim golažem in pris-
luhnili zabavnemu programu, 

Na Banovi domačiji devetič 
blagoslovili konje

Konjska�povorka�je�bila�prava�paša�za�oči.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Graščinski park je nastal v 
drugi polovici 19. stoletja, ko 
je postal lastnik posestva dr. 
Ludvik pl. Guttmannsthall. »Še 
danes je vidna parkovna ure-
ditev po vzoru baročnih vrtov, 
pozneje urejena v organskem 
krajinskem slogu iz začetka 
20. stoletja z dodanimi ekso-
tami. Park je zasnovan tako, da 
so bila med mrežami naravno 
speljanih poti, v gručah ali po-
samično, zasajena parkovna 
drevesa. Uvažalo se jih je iz Tr-
sta in botaničnega vrta iz Lju-
bljane, morda pa tudi iz Rim-
skih Toplic. V letu 1913 je bilo 
v parku okoli 100 različnih vrst 
drevja in grmovnic, med njimi 
mnogo eksotičnih vrst, kar 40 
različnih vrst iglavcev in 60 li-
stantih dreves in grmovnic,« 
pripoveduje revirni gozdar 
Jože Prah in doda, da so pred 
nekaj leti popisali 548 dreves 
in grmovnih vrst gozdarji Za-
voda za gozdove Slovenije, jih 
locirali v prostor, ocenili zdra-
vstveno stanje in izmerili pre-

Vrtnoarhitekturna dediščina 
parka Dvor na Hotemežu
HOTEMEŽ - Park Dvor na Hotemežu pri Radečah je biser nepremične kulturne dediščine, ki se širi okoli 
nekdanjega dvorca ob reki Savi, v katerem ima že več kot 50 let svoje prostore Prevzgojni dom Radeče. 

mer ter višino posameznega 
drevesa. Pri tem so ugotovi-
li, da je v parku največ klekov, 
našteli so jih 80; sledijo smre-
ke, ki jih je 56, hrastov je 44. 
Najdebelejši je hrast dob s 137 
cm premera, pa tudi najvišji je 
s 44 metri. Povprečen premer 
vseh dreves je 43 cm. Skupna 
lesna masa znaša okoli 1000 
m3.

»Že čez 50 let bo prihod v park 
drugačen, saj bomo vstopa-
li pod drevoredom mogočnih 
lip in lipovcev. Za začetek sad-
nje drevoreda so podali ide-
jo v Hortikulturnem društvu v 
Radečah in tudi zasadili prvo 
drevo,« doda Prah in nadalju-
je, da za urejenost parka že ne-
kaj let skrbijo zaposleni in go-
jenci prevzgojnega doma, tako 

da redno kosijo travo, pogra-
bijo listje in odstranijo suhe 
veje. Hortilkulturno društvo 
Radeče v parku ureja otok ra-
stlinja, OŠ Marjana Nemca Ra-
deče z vrtcem in podružnično 
šolo Svibno pa so najbolj re-
dni in načrtni obiskovalci par-
ka, ki skozi vse letne čase opa-
zujejo drevesa, o njih pišejo, jih 
rišejo ... 

»Pred leti smo imeli v parku 
raziskovalni tabor. Izdelana je 
bila naloga o parku, zasnovan 
je bil projektni svet, ki je dob-
ro opravil svojo nalogo. Tista, 
ki je znala dajati vzpodbudo za 
načrtno delo spoznavanja par-
ka pa je gospa Simona Zupan-
čič, bivša ravnateljica radeške 
osnovne šole, ki je v pokoju, 
vendar se še vedno rada spre-
hodi skozi park,« še pove goz-
dar, ki mu narava, predvsem 
pa gozd s svojimi številnimi in 
raznoterimi drevesnimi vrsta-
mi, veliko pomeni. 
 S.�Radi

Park�Dvor,�ki�se�širi�okoli�prevzgojnega�doma�na�Hotemežu,�
je�naravni�biser,�v�njem�pa�že�nekaj�let�poteka�tudi�dan�parka.

Že kmalu po zaključku šol-
skih obveznosti je 11 otrok v 
starosti med 4. in 8. letom le-
tovalo na Debelem Rtiču, s či-
mer so jih v RK Radeče nagra-
dili za njihovo prizadevnost, 
delo in trud med letom oz. v 
času  sezone. Otroci so dneve 
ob slovenski obali izkoristili za 
druženje ob animacijah, vod-
nih igrah, kopanju in krepitvi 
družabnih in prijateljskih vezi. 
Kot je dejal predsednik kluba 
Marjan Ernestl, so letovanje 
v celoti financirali s klubskimi 
sredstvi iz naslova Zajčkovega 
turnirja, na katerem se prav 
starši rokometnega podmlad-
ka in drugi prostovoljci, kate-
rih je bilo v marcu letos oko-
li 40, izjemno angažirajo. Da 
tudi vzorniki otrok iz kategori-
je mini rokometa na njihovem 
domačem parketu niso poči-
vali, potrjuje odločitev vod-
stva, da mladincem in članom 
zagotovijo aktivno druženje 
pred pričetkom nove sezone, 
ki je že tik pred vrati. Tako je 
23 rokometašev vikend sredi 
avgusta preživelo na Lisci, kjer 
so imeli organizirane priprave 
– za mladince je bilo to premi-
erno doživetje, članska ekipa 
pa se je tovrstnega usposablja-
nja udeležila po dobrem dese-
tletju zatišja. Namen tridnev-
nega druženja je bil povezati 
kondicijske aktivnosti in psi-

Aktivno poletje vseh generacij 
radeških rokometašev
RADEČE - Kljub temu, da so poletni meseci za marsikoga sinonim za dopust in brezskrbnost, si radeški ro-
kometaši niso vzeli počitnic, saj so bili tako podmladek kot mladinci in člani aktivni in poletje izkoristili za 
priprave na novo sezono. 

hološki del priprav, okrepi-
ti timski duh in se izpopolniti 
preko psihofizičnih dejavnosti 
v smislu team buildinga. 

Za rokometni klub je posebej 
razveseljiva pridobitev gene-
ralnega sponzorja Radeče Pa-
pir Nova d.o.o. , ki je zagotovil 
tudi sredstva za bolj stabilno 
delovanje kluba, v teku pa je 
tudi že postopek za preime-
novanje kluba iz RK Radeče – 
MIK Celje v RK Radeče Papir 
Nova. Tako se bodo rokome-
taši pridružili vrsti stanovskih 
kolegov iz drugih krajev po 
Sloveniji, ki že skozi lastno 

ime izkazujejo tesno poveza-
nost med športom in uspešni-
mi gospodarskimi družbami iz 
lokalnega okolja, radeška pa-
pirnica pa je pri tem dokazala, 
da prepoznava pomen razvo-
ja lokalnega športa in tudi sa-
mega kraja. Bodoči RK Radeče 
Papir Nova v novi sezoni čaka 
kar nekaj izzivov, v prvi vrsti 
pa borbe za čim višjo uvrsti-

tev na lestvici 1.B državne lige 
za moške, pri čemer Ernestl 
izpostavlja pomen motivaci-
je in konstantnega trdega dela 
v klubu: »Če izgubimo sezono, 
izgubimo radeški rokomet«. 
Hkrati bodo v novi sezoni pri-
čeli tudi priprave na 60-letni 
jubilej delovanja kluba, ki ga 
bodo dopolnili v letu 2018. 
� Doroteja�Jazbec

Mladinska�in�članka�ekipa�radeških�rokometašev�na�pripravah�na�Lisci�(foto:�Zvone�Ivanšek)

V zadnjih letih se je sprehajalno-učna pot ob Savi od Turistično-re-
kreacijskega centra Savus proti ribiškemu domu na Hotemežu raz-
vila v zelo priljubljeno rekreacijsko območje, na katerem za svoje 
zdravje skrbijo številni Radečani in Radečanke, neredko pa je na njej 
opaziti tudi obiskovalce našega kraja. Ideja o posodobitvi dela poti 
oz. njeni nadgradnji v rekreacijski park na t. i. trikotniku pri mostu 
čez Savo in odcepu za Radeče je zorela že dlje časa, letos pa je bila 
sprejeta odločitev za njeno realizacijo. 

Priprava idejne zasnove Rekreacijskega parka Savus, kot smo projekt 
poimenovali, je bila zaupana arhitektu Bojanu Mrežarju, domači-
nu z Jagnjenice, ki je območje trikotnika programsko razdelil na šti-
ri cone, povezane z rekreacijsko potjo in vmesnimi prečnimi pot-
mi. Gre za trim cono s tremi napravami za izvajanje vaj pretežno z 
lastno težo, večnamensko igralno tartansko površino z vrisanim igri-
ščem in košem za streetball, fitnes cono s petimi različnimi napra-
vami za zunanji fitnes in otroško igrišče z otroško hiško na podestu 
z gugalnico in toboganom, vzmetnima igraloma, previsno gugalni-

co in plezalom. Cone omogočajo različne oblike vadbe tako z vidika 
zahtevnosti kot z vidika starosti uporabnikov, saj omogočajo vadbo 
vsem starostnim skupinam oz. celi družini. Območje bo opremljeno 
s klopmi, koši za odpadke in pitnikoma, nameščena bodo tudi sveti-
la. Predvidena je tudi hortikulturna ureditev območja.

Dela na območju sicer že aktivno potekajo, slovesna otvoritev Re-
kreacijskega parka Savus pa bo v četrtek, 8. septembra 2016, ob 
17. uri. Vabljeni na otvoritev, še posebej pa vas vabimo k upora-
bi naprav!

Rekreacijski park Savus
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 gasilska veselica
90 let gasilstva v KAPELAH

z ansamblom

MODRIJANI
 

v soboto, 27. avgusta 2016 ob 20.00 uri, 
pod šotorom v KAPELAH

BREZ VSTOPNINE
Generalni pokrovitelj prireditve Gostinske storitve nudi 
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VELIKO MRAŠEVO - Članice in člani ILCO društva Posavje so se 2. 
avgusta zbrali pred vaškim domom v Velikem Mraševem, kjer so 
sodelovali v delavnici »Vse o žajblju« ter se preizkusili v strelja-
nju z zračno puško in s fračami. »V delavnici smo se najprej lotili 
izdelave žajbljevih bonbonov, ki smo jih takoj pojedli, ko so se str-
dili. Potem smo skuhali žajbljevo kremo proti gubam, nato smo 
se lotili priprave žajbljevega sirupa z limono. Slišali smo tudi, za-
kaj, kako pogosto in kako uporabljamo žajbelj,« so opisali potek 
dela v delavnici, ki ji je sledilo še športno druženje, in sicer stre-
ljanje s puškami in fračami. »Najprej smo imeli nekaj poskusnih 
strelov, nakar je šlo zares. Največ smeha je bilo, ko smo strelja-
li s fračo. Noben kamen ni letel točno v tarčo; kar precej vaje je 
bilo potrebne, da smo jo zadeli,« so še dodali in zaključili, da so 
preživeli čudovit poletni dan. 
� S.�R./vir:�Društvo�ILCO�Posavje

Delavnica in športno druženje

Članice�in�člani�ILCO�društva�Posavje�so�preživeli�prijeten�po-
letni�dan�ob�različnih�aktivnostih.

Sredstva so namenjena za 
izvedbo posebnih metod 
zdravljenja, katerih rezulta-
ti so že vidni, saj je devetletna 
deklica Dana z Malega Kamna 
sposobna narediti že okoli 30 
samostojnih korakov. Poleg na-
vedenih donacij so krški lionsi 
v delovnem letu namenili 500 
evrov pomoči tudi stanovskim 
kolegom iz brežiškega kluba, v 
katerem so se v minulem letu 
soočili z begunsko krizo, sode-
lovali pa tudi na dobrodelnem 
pohodu Lions kluba Novo mes-
to, v katerem je potekala akci-
ja zbiranja sredstev za opremo 
multisenzorskih sob za umir-
janje varovancev z motnjami v 
duševnem in telesnem razvo-
ju. Ob prehodu v novo leto so z 
manjšo pozornostjo razveselili 
dve nadarjeni študentki iz so-
cialno šibkejših družin, v janu-
arju pa Društvu gluhih in nag-
lušnih Posavja Krško predali 
dva računalnika. Prenosnega 
je kot pripomoček pri učenju 
prejela njihova komaj devet let 
stara članica iz Sevnice, ki ima 
že od rojstva probleme s slu-
hom, stacionarni računalnik z 
monitorjem pa član, ki je poleg 
težav s sluhom preživel tudi 
hudo prometno nesrečo. Na-
vedenemu društvu so predali 
tudi dve vrednostni donaciji za 
socialno šibki družini njihovih 
članov. Z računalnikom in mo-
nitorjem so razveselili še sta-
novalce Doma upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca, spo-
mladi letos pa pod naslovom 
Mir povezuje v Termah Čatež 
izvedli že tradicionalno prire-
ditev Plakat miru. Na razpisan 

Dobra dela utrjujejo korake
KRŠKO - V  Lions klub Krško so podelili še zadnji donaciji v delovnem letu 2015/2016. Deklicama z mot-
njami gibanja, Dani in Zali, katerima so v oktobru lani ob praznovanju 20-letnice kluba donirali po 2.500 
evrov, so ob obisku pred dobrim mesecem dni vsaki namenili še po 500 evrov.

natečaj kluba se je z ustvarje-
nimi likovnimi izdelki odzva-

lo sedem šol iz Posavja, naj-
boljše pa so nagradili. Sicer 

pa so v spomladanskem ob-
dobju namenili še dve dona-
ciji v vrednosti po 500 evrov, 
in sicer Simfoničnemu orke-
stru Glasbene šole Krško in 
Šolskemu centru Krško-Sev-
nica v sklad za obolele ali so-
cialno šibkejše dijake. V delov-
nem letu 2015/2016 so tako v 
Lions klubu Krško, ki ga kot 
predsednica vodi Romana An-
žiček, posameznikom in dru-
štvom razdelili skupno več kot 
10.000 evrov zbranih sredstev, 
njihov prispevek pa je nagradi-
la tudi Občina Krško, ki je ob 
letošnjem občinskem prazni-
ku klubu podelila priznanje 
za dve desetletji delovanja in 
njegov doprinos na prostovolj-
nem humanitarnem področju.
� Bojana�Mavsar

Ob�predaji�donacije�deklica�Dana�z�mamico�Urško,�predsedni-
co�LK�Krško�Romano�Anžiček�in�Božidarjem�Resnikom,�pred-
sednikom�1.�cone/2.regije�Lions�D129�Slovenije

Letošnja tema oratorija je bil 
vsem dobro znani knjižni ju-
nak, ki ima leseno telo in dolg 
nos, a zelo veliko srce – Ostr-
žek. Tako so animatorji otro-
kom skozi ves teden predstavili 
njegovo zgodbo, jih na podlagi 
Ostržkovih napak vodili do pra-
vih odločitev in jih z njegovo 
pomočjo poučili o pomembnih 
naukih za življenje. Pisk piščal-
ke je vsako jutro naznanil zbor 
v krogu, kjer so ob spremljavi 
kitare zapeli himno in z dvigom 
zastave pričeli dan. Potem so 
animatorji otrokom uprizorili 
del Ostržkove zgodbe, predsta-
vili vzklik dneva in simbol. Sle-
dile so kateheze, kjer so bili ot-
roci razdeljeni po starostnih 
skupinah. Energijo, izgubljeno 
z napenjanjem možgančkov, je 
povrnila malica. Kmalu je na-
počil čas za ustvarjalne, pouč-
ne in športno obarvane delav-
nice. Sledila je molitev v cerkvi 
in zasluženo kosilo v osnov-
ni šoli. Po vrnitvi na župnijsko 
dvorišče so otroci, razdeljeni 

Prvi oratorij na Senovem
SENOVO - Sploh prvega oratorija na Senovem se je udeležilo 25 otrok, starih od 5 do 12 let. Medse jih je 
sprejela ekipa animatorjev, ki je štela 16 članov. Nekaj dni po tem, ko je še zadnjič letos odzvonil šolski 
zvonec, je župnišče z okolico postalo glavno prizorišče oratorijskega dogajanja.

v skupine, skozi teden tekmo-
vali in nabirali točke v vsakda-
nji veliki igri. Zaključno dejanje 
oratorijskega dne je prav tako 
potekalo v krogu s spustom za-
stave in molitvijo.

Za spremembo je tako vsako 
jutro župnijsko dvorišče prep-
lavil otroški trušč, glasni bansi 
in tekanje modrih majic za ru-
menimi. Ostržek se je vsak dan 
naučil kaj novega, otroci pa so 
poleg tega izdelovali tudi uni-

katne lučke, pletli zapestnice, 
ustvarjali, se poizkusili v peki 
piškotov, veliko gibali ... Vroč 
teden so si popestrili s poho-
dom na Bohor in vodnimi igra-
mi, ki so se končale s spušča-
njem po najboljšem toboganu 
in vojno vodnih balončkov. Na 
koncu tedna je Ostržek postal 
pravi deček in z veseljem so 
ga, kot sebi enakega, sprejeli 
medse. Za zaključek so pripra-
vili oratorijsko sveto mašo, ki 
jo je daroval župnik Janez Tu-

rinek. Na koncu se animator-
ji posebej zahvaljujejo Osnov-
ni šoli Senovo, Ivi Brinovec, 
gostišču Senica, Kostaku, Ob-
čini Krško, BIRO centru, Anta-
resu, župniku Turinku in mno-
gim drugim donatorjem, ki so 
jim pomagali več kot uspešno 
izpeljati prvi oratorij v župni-
ji Senovo. Zahvaljujejo se tudi 
staršem za njihovo zaupanje in 
upajo na ponovno snidenje na 
drugem senovskem oratoriju!
� Nina�Kukovičič

Udeleženci�oratorija�na�Senovem�(foto:�Luka�Rudman)

SEVNICA - Pri sevniškem športnem domu se je 12. in 13. av-
gusta odvijala jubilejna, 10. Kitariada - glasbena prireditev, 
ki je dva večera zaporedoma ponudila mnogo dobrega roc-
ka, rock'n'rolla in nostalgičnih trenutkov, saj je bilo mogo-
če slišati tudi skladbe iz 60., 70., 80. in 90. let.

Petkov večer je z odličnim rockerskim uvodom pričela sevniška 
skupina Cantina Thrash, nadaljevala celjska skupina She&The 
young ones, posavsko-zasavsko glasbeno navezo je sestavlja-
la skupina Modre zvezde, vrhunec večera je predstavljal nastop 
skupine HELP! The Beatles Tribute band, katere člani so močno 
podobni legendarnim Beatlom. Petkov večer je zaključila doma-
ča zasedba Makadam, v kateri igra bobne Miran Štojs, pobudnik 
omenjene glasbene prireditve. Tudi sobotni del jubilejne Kitari-
ade je ponudil bogat glasbeni program s skupinami: Rock Hero-
es iz Žalca, Spottles Minds iz Celja, Stone Orange in San di Ego 
iz Ljubljane. Sobotni večer je zaključila skupina Rock Angeless.
Oba večera sta privabila lepo število obiskovalcev, le za kampira-
nje se ni nihče odločil, čeprav je bil prostor pripravljen. Uspešno 
je bil izpeljan tudi spremljevalni športni program - tekmovanje 
v odbojki na mivki in tenisu.  S.�R.,�foto:�J.�Hvala

Kitariada slavila desetletnico

Posavsko-zasavska�glasbena�naveza�Modre�zvezde�je�stalni-
ca�na�sevniški�Kitariadi.�

KRŠKO - V Zdravstvenem domu Krško je sredi avgusta prišlo 
do kadrovskih sprememb. Nataša Obradović, dr. med., spec. 
druž. med., ki je delala v splošni ambulanti javnega zavoda, se 
je prezaposlila nekaj prostorov stran od dosedanjih, to je v Za-
sebni ordinaciji Obradović, katere nosilec je Damjan Obrado-
vić, dr. med., spec. spl. med. Splošno ambulanto Obradoviće-
ve bo s 1. oktobrom prevzela Janja Ojsteršek, prav tako dr. 
med., spec. druž. med., trenutno zaposlena še v ZD Brežice, do 
tedaj, to je do 30. 9., pa bodo ambulanto pokrivali specializan-
ti družinske medicine pod mentorstvom strokovne vodje za-
voda Janje Zorko Kurinčič, nadomeščala pa Jasmina Jagić, 
dr. med.  B. M. 

Kadrovske selitve 
v zdravstvenih domovih
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GORNJA RADGONA, POSAVJE - Med 20. in 28. avgustom v Gor-
nji Radgoni poteka že 54. Mednarodni kmetijsko-živilski se-
jem AGRA, v uvodu katerega se je v juliju zvrstilo tudi 42. 
ocenjevanje vzorcev vin Vino Slovenija. Na njem so sodelo-
vali tudi posavski pridelovalci in zadruga.

Hkrati ob  že 42. ocenjevanju vzorcev vin Vino Slovenija je po-
tekalo tudi 6. ocenjevanje vin iz ekološko pridelanega grozdja 
Vino Slovenija BIO. V obeh navedenih ocenjevanjih se je pomeri-
lo skupno 175 pridelovalcev s 493 vzorci vin, ki so bila pridela-
na na vinorodnih območjih Avstrije, Češke, Hrvaške, Makedonije 
in Slovenije. Enologi so kakovostnim vinom prisodili skupno 11 
šampionskih odličij, 27 velikih zlatih medalj, 93 zlatih medalj in 
258 srebrnih medalj, med prejemnike pa so se zapisali tudi po-
savski pridelovalci: Stanislav Barkovič z Brezja pri Veliki Dolini 
je na tekmovanju sodeloval z vzorcema cvička PTP in zanju pre-
jel zlato in srebrno medaljo, družina Bizjak s Cirnika je za cvi-
ček PTP prejela srebrno medaljo, srebrne medalje so prejeli tudi 
Milan Valek s Koritnega (Jesenice na Dolenjskem) za cviček, Wi-
sell - Dvorec Bizeljsko za grajski rumeni plavec PT in Žaren vi-
narstvo, sadjarstvo iz Nemške vasi za modro frankinjo, Kmečka 
zadruga Krško pa je osvojila štiri odličja: veliko zlato medaljo za 
laški rizling suhi jagodni izbor, zlati medalji za modro frankinjo 
suhi jagodni izbor ter beli pinot ter srebrno medaljo za cviček PTP.
Na tradicionalnem Pomurskem sejmu, na katerem v teh dneh po-
tekajo predstavitve najvidnejših in najsodobnejših svetovnih bla-
govnih znamk kmetijske mehanizacije za kmetovanje, tehnike za 
pridelavo zdravju prijaznih živil in kultur, se na več kot 70.800 m2 
razstavnih površin predstavlja skupno 1798 razstavljavcev iz 30 
sodelujočih držav, med njimi tudi razstavljavci iz posavskih ob-
čin.: Turistična kmetija Balon z Bizeljskega, Zadruga konzorcij 
Cviček iz Kostanjevice na Krki, INO Industrijska oprema Bre-
žice iz Krške vasi, Čebelarstvo in Kmetija Kerin - Božica Kerin 
s.p. z Bučerce, Cerjak d.o.o. iz Žadovinka, Mizarstvo Marko Ger-
movšek s.p iz Kostanjka, Univerzal d.o.o. z Jesenic na Dolenj-
skem ter Vzorec Raka d.o.o. Sicer je posebna pozornost na leto-
šnjem sejmu namenjena mednarodnemu letu stročnic.  B. M. 

Posavski kmetijci na AGRI

KRŠKO - 9. avgusta je Slovenski regionalno razvojni sklad v 
sodelovanju z RRA Posavje predstavil v sejni sobi obnovlje-
ne Mencingerjeve hiše javni razpis za nepovratna sredstva 
za razvoj in izboljšanje novih izdelkov in storitev na podro-
čju lesarstva, vreden skoraj 5,9 milijona evrov. 

Aktualen dvoletni javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu« v 
višini 5.880.00 evrov je namenjen mikro, malim in srednje veli-
kim podjetjem, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z go-
spodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske druž-
be, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali socialni zavodi 
ter imajo registrirano glavno ali stransko dejavnost v okviru ob-
delave in predelave lesa, proizvodnje izdelkov iz lesa, plute, slame 
in protja ter proizvodnje pohištva. Upravičenci do subvencije, ki 
znaša v minimalni višini 50.000 evrov in v maksimalni 500.000 
evrov, morajo biti ustanovljeni pred 1. 1. 2014. Višina razpisanih 
nepovratnih sredstev se razdeli na Vzhodno in Zahodno kohe-
zijsko regijo, od tega 3.500.000 evrov  za leto 2016 in 2.380.000 
evrov za leto 2017. Podjetja iz Vzhodne kohezijske regije so de-
ležna do 75 % subvencije, podjetja iz Zahodne kohezijske regije 
pa do 70 % subvencije. Rok za oddajo vlog je 29. 8. 2016.

Omenjen razpis je namenjen spodbujanju razvoja novih ali iz-
boljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave 
lesa z ustvarjanjem novih delovnih mest in zaposlovanja ali po-
večanja dodane vrednosti na zaposlenega v MSP ter za spodbu-
janje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovi-
to ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje 
uporabe lesnih ostankov ...). »Učinke bomo kontrolirali. Izdelek 
mora biti po dveh letih na trgu, sicer bo potrebno denar vrniti,« 
je dejal na predstavitvi v Krškem direktor SRRS Velislav Žvipelj 
in dodal, da gre za evropska sredstva, pri čemer Slovenski regio-
nalno razvojni sklad deluje kot pogodbeni izvajalec Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 S.�Radi

Predstavili javni razpis 
za projekte obdelave lesa

Javni�razpis�za�področje�lesarstva�je�predstavil�Velislav�Žvi-
pelj�(desno).

Dvig projektne dokumentacije
SEVNICA - Graditelji stanovanjskih hiš, gospodarskih in 
drugih objektov na območju sevniške občine, ki so prido-
bili gradbena dovoljenja s strani Upravne enote Sevnica v  
letu 2002, lahko dvignejo projektno dokumentacijo od 1. 
do 30. septembra v vložišču sevniške upravne enote (pi-
sarna št. 110) v času uradnih ur. V kolikor dokumentacija 
ne bo prevzeta, bo uničena.  Vir:�UE�Sevnica

Kot razpravljavci so se okro-
gle mize »Povezovanje pri-
delovalcev cvička« udeležili 
predsednik Zveze društev vi-
nogradnikov Dolenjske Ma-
tjaž Jakše, priznani vinar in 
enolog Zdravko Mastnak, vi-
narski inšpektor in avtor kul-
turnega projekta »cvičkorel« 
Roman Baškovč ter direk-
tor šolskega centra Grm Novo 
mesto in aktualni ambasador 
cvička Tone Hrovat. Okrog-
lo mizo je povezoval nekdanji 
predsednik Društva raških vi-
nogradnikov Ivan Vizlar, ki je 
že v uvodnih mislih izpostavil 
ključno problematiko, razpra-
vljavci pa so jo razgrnili še bolj 
na široko.

Roman Baškovč je v uvodu 
poudaril, da je vino in s tem 
tudi cviček hrana oziroma ži-
vilo, pri katerem se kontrolira-
jo tudi njegove sestavine. Tako 
nadzirajo vsebnost bakra, fito-
farmacevtskih sredstev, čistil, 
težkih kovin, mikroorganiz-
mov, uporabo žvepla, kislost 
in vsebnost alkohola. Rezul-
tati za cviček so bili praktično 
pri vseh analizah dobri, občas-
no se pojavi kakšen primer, 
ko vinogradniki pri kletarje-
nju uporabijo preveč žvepla. 
Kot posebno zanimivost je iz-
postavil, da je bila nekoč pro-
blem cvička previsoka kislina, 
danes pa se najdejo takšni, ki 
jim primanjkuje kisline, kar 
je za cviček zelo nenavadno. 
»Lahko rečem, da imamo zelo 
dobro, zdravo vino in lahko z 
užitkom tisti dve enoti na dan 
popijemo in ne bo nobenih te-
žav in se bomo dobro počuti-
li,« je dejal Baškovč. 

Še posebej je izpostavil vpra-
šanje trženja cvička. »Tu pa še 
nismo pri črki A. Velikokrat sli-
šimo, da se cviček sam proda-
ja. To je žalost, da se to doga-
ja, to je kruta resnica. Mislim, 
da ni komerciale na področju 
cvička.« Baškovič vidi velik po-
men v povezovanju med pro-
izvajalci: »Veliki pridelovalci 
niso sposobni povezati malih. 
Veliki naj bi bili gonilo razvo-
ja in ne obratno. Pomemben 
je povezan, združen proizvaja-
lec, ki ima vizijo.« Zaključil je z 
besedami: »Cvička ne moreta 
uničiti ne peronospora ne oi-
dij, ampak samo proizvajalec.«

Zdravko Mastnak se je spom-
nil začetnih prizadevanj pri 

Ali bo treba zgodbo 
o cvičku pisati na novo?

zaščiti in uveljavljanju cvič-
ka. Cviček je šel skozi razvojne 
faze in marsikomu prinesel us-
peh, saj, kot je dejal Mastnak, 
so tam, kjer so bile nekoč šta-
le, danes resne vinske kleti. Ob 
tem pa je ugotavljal, da po 12 
letih ne beležijo uspeha, ker 
pri vinogradnikih ni bilo pot-
rebnega miselnega presko-
ka. »Nekateri ste bili takrat z 
mano, ko se je krška klet od-
ločila, da bo poenotila zama-
šek in steklenico in ni minilo 
pol leta ali mogoče eno leto, 

ko so tudi vsi resni proizva-
jalci cvička na en mah to sto-
rili. To je bila velika stvar, a to 
je bil samo tehnični del, tega ni 
bilo problem poenotiti. Takrat 
je bilo na trgu 12, morda 13 
znamk z etiketo. Naslednji ko-
rak je bila ustanovitev konzor-
cija, ki bi moral pomeniti neko 
močno, finančno trdno zavez-
ništvo, kakršne oblikujejo na 
drugih področjih, na primer 
v avtomobilizmu. Taka oblika 
pomeni zavezo, da bodo pro-
izvajalci sodelovali in da bodo 
vino dobro prodali ter vsi tudi 
zaslužili. To pa je zadeva, pri 
kateri v teh letih nismo naredi-
li nič. Zato je danes iz tistih 12 
blagovnih znamk nastalo 80, 
v Mercatorju je na policah 25 
različnih cvičkov. To pomeni, 
da smo se razleteli v prafaktor-
je, namesto, da bi naredili pi-
ramido, ki mora funkcionirati 
tako, da tudi tisti, ki ima 1.000 
litrov vina, to zlije k sosedu, ki 
ga ima 2.000, in on tistemu, ki 
jih ima 20.000 in tako naprej. 
Tisti, ki so odvisni izključno od 
cvička, nimajo možnosti preži-
veti, če ne bodo dosegli trdne 
medsebojne iztožljive zaveze, 
ki bo vsakemu proizvajalcu 
jamčila ceno na trgu in zaslu-
žek,« je zaključil Mastnak in se 
spraševal, kdo je tisti junak, ki 
bo proizvajalce poenotil. 

Tudi Matjaž Jakše je izposta-
vil pomembnost povezovanja 
med vinogradniki, saj sam po-
zitivno gleda na prihodnost vi-
nogradništva in vidi nove pri-
ložnosti. Verjame, da se stvari 
lahko spremenijo na bolje, 
vendar za to vinogradniki pot-
rebujejo znanje, med drugim 
tudi s področja marketinga 
in interdisciplinarnega pove-
zovanja. V enotnosti vidi tudi 
možnosti za spremembo lo-
kalne in državne zakonodaje 
na vinogradniškem področju. 

»10.000 dolenjskih vinograd-
nikov smo ena velika druži-
na, ne prijatelji, pač pa žlahta 
z različnimi pogledi, hipoteka-
mi, vizijami. Prijatelje si lahko 
izbiramo, žlahte ne. Povezu-
je nas cviček.« Jakše je spre-
govoril tudi o majhnosti vin-
skih kleti in neugodni starostni 
strukturi dolenjskih vinograd-
nikov, kar lahko vpliva na to, 
da bo cvička v prihodnjih letih 
zmanjkalo. O trženju cvička pa 
je tudi on slikovito dejal, da je 
stanje na tem področju precej 
odvisno od vremenskih (ne)
prilik: »Tako nam komercia-
lo dela Bog.« Izpostavil je tudi 
problematiko marž, ki so pri 
vinu zelo visoke, tudi 700 %. 
Zato je pozval člane društev 
vinogradnikov, da se med se-
boj povežejo, saj se je najlažje 
povezati na nabavnem podro-
čju, a tudi pri prodaji. Jakše je 
med drugim še dejal: »Danes 
se hiše ne gradijo več, zato se 
tudi vina ne popije več toliko. 
Drugje po Sloveniji se cvička 
ne popije nič manj, na Dolenj-
skem pa kar precej manj.« 

Tone Hrovat je spregovoril o 
dolgoletni tradiciji dolenjske-
ga vinogradništva. Obstajal naj 
bi zapis iz leta 1890, v katerem 
se omenja cviček kot »petiot 
od petiota«, najslabše od naj-
slabšega. »Takrat cviček tudi 
za domačo rabo ni bil bog ve 
kaj, danes pa je odličen. To je 
naše prvo vino, ki je zaščiteno 
v novi državi in v EU,« je med 
drugim dejal Hrovat. Ob usta-
novitvi konzorcija so kar nekaj 
denarja vložili tudi v promoci-
jo, vinogradniki so držali sku-
paj in cviček se je dobro pro-
dajal, vendar so vinogradniki 
danes pred novimi izzivi. Hro-

vat je izpostavil tudi proble-
matiko visokih marž in kot 
večina razpravljavcev pomen 
povezovanja.

Zbranim je spregovoril tudi po-
slanec v DZ RS in član odbora 
za kmetijstvo Zvonko Lah, ki je 
nekako povzel razpravo, v ka-
teri se je veliko govorilo o seda-
njih razmerah, o tem kaj naro-
be delamo, kam hočemo priti, 
ampak ni pa bila ponujena reši-
tev problematike. Spregovoril 
je tudi o tem, da na leto v Slove-

niji izgubimo 600 ha vinogra-
dov, zato se bi bilo potrebno za-
dev lotiti na nov način.

Razmišljanja govornikov je še 
najbolje povzel Ivan Vizlar, ki 
se je zavzel tudi za male vino-
gradnike, med katerimi so taki, 
ki še vedno vinograde obdelu-
jejo ročno, in ki ne bodo uspe-
li brez pomoči države. Svoje 
misli pa je zaključil: »Zaveda-
mo se, da so ti problemi pred-
vsem naši, zato jih moramo re-
ševati v prvi vrsti sami. Imamo 
pa institucije, kot so Kmetijski 
zavod, zbornica in ministrstvo, 
ki bi lahko naredile več na tem 
področju, vendar pa jih mora-
mo očitno k temu spodbudi-
ti. Zato je nujno  povezovanje 
med majhnimi in velikimi pri-
delovalci in vzpostavitev ena-
kih pravil za vse. Med vinogra-
dniki stanje ni spodbudno, še 
več, med njimi vlada maloduš-
je in če se ne bo kaj spremeni-
lo, bo cviček spet tam, kjer je 
nekoč že bil. In zgodbo o cvič-
ku bo treba pisati na novo!«

Prireditev so s pesmijo začeli 
domači raški pevci in Šentjer-
nejski oktet. Pozdravne besede 
je zbranim namenil tudi pred-
sednik Društva vinogradnikov 
Raka Vinko Simončič, občute-
no je Hvalnico cvičku pesnika 
Toneta Pavčka interpretirala 
prva cvičkova princesa dr. Lea 
Marija Colarič Jakše. Zbra-
ne so pozdravili tudi gostje od 
drugod, med drugimi Darko 
Bartelj iz Društva vinograd-
nikov Trebnje, šentjernejski 
župan Radko Luzar, aktualna 
cvičkova princesa Anja Mrhar 
in kralj cvička Franc Medle.

� Polona�Brenčič�

RAKA - Ob krajevnem prazniku je Društvo vinogradnikov Raka že tradicionalno pripravilo 12. cvičkov ve-
čer, v okviru katerega so poleg zabave organizirali okroglo mizo, na kateri so povabljeni gostje skušali od-
govoriti na aktualno vprašanje, kako ponovno uveljavljati dolenjskega posebneža - vino cviček. 

Na�okrogli�mizi�o�cvičku�je�bilo�več�vprašanj�kot�odgovorov.
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Te m at s ke  s t ra n i
Po s avs ke g a  o bzo r n i k a

Začetek šolskega leta in sep-
tembrski začetek različnih te-
čajev vselej prinaša vprašanja 
o tem, kako se nova znanja čim 
lažje (na)učiti. V poplavi različ-
nih tehnik pa le redko pomisli-
mo, da je predpogoj za vse mi-
selne procese dober spomin. 
Za kvalitetno življenje je nuj-
no ohranjanje naučenega gra-
diva in čim hitrejši priklic po-
datkov, ko jih potrebujemo. 
Spomin poenostavljeno na-
mreč opišemo kot sposobnost, 
da informacije sprejmemo, jih 
shranimo in obnovimo. Dober 
spomin imamo, kadar imamo 
pomnjenje in pozabljanje in-
formacij v ravnovesju. 

PREDELI MOŽGANOV 
USMERJAJO NASTAJANJE IN 
OBUJANJE SPOMINOV
Za boljše razumevanje učenja 
bi se morali posvetiti vpraša-
nju, kako sploh poteka pomnje-
nje in kje so shranjeni spo-

mini? Več stoletij že filozofi, 
znanstveniki postavljajo teori-
je o 'prostoru', kjer se hranijo 
spomini, in mnogih 'procesih', 
ki jih pomnjenje in spominja-
nje obsegata. »Toliko različnih 
stvari se zgodi, ko se spominja-
mo,« je zapisal filozof Wittgen-
stein leta 1974, kot pojasnilo k 
temu, da pač obstajajo poja-
vi, ki jim je težko priti do dna. 
Šele od druge polovice dvajse-
tega stoletja so si raziskovalci 
enotni, da je eden izmed cen-
trov skrivnostnega dogajanja 
spomina v možganih. Procesi 
potekajo hkrati v različnih de-
lih možganov, najpomembnejši 
predeli pa so nedvomno hipo-
kampus , amigdala in možgan-
ska skorja. Za to, da se proces 
pomnjenja začne in ustvarja-
mo spomine, moramo najprej 
posvetiti določeni stvari svojo 
pozornost. Hipokampus, ki leži 
na obeh možganskih poloblah, 
je kot nekakšna sprejemnica: 

ob tem, ko novo 'stvar' (ob-
čutek, pojav, osebo, nek nov 
dražljaj …) zaznamo, pošlje 
signal preko nevronov oziro-
ma sinaps drugemu organu, 

amigdali, ki je v njegovi bliži-
ni. Ta poveže kontekst dogod-
ka s čustvom. Tem močnejša 
čustva je vzbudila neka situa-
cija in več čutil kot je sodelova-

lo pri zaznavanju, tem močnej-
ši je signal, da naj bo dogodek 
ali stvar ohranjena v možgan-
ski skorji. To je tudi razlog, za-
kaj si bolj zapomnimo dogod-
ke, ki so nas prestrašili, ganili, 
razveselili (Restorffov efekt), 
ali na primer stvari, ki oddaja-
jo poseben vonj, okus, zvok …  
Kljub temu pa zapisi spominov 
ne ostajajo le v možganih. Del 
raziskovalne srenje namreč že 
zagovarja idejo telesnega spo-
mina, opisujejo celični spomin, 
spomin tkiv, spomin imunske-
ga sistema. Vsi delčki teh spo-
minov naj bi nam pomagali pri 
delovanju in privajanju na oko-
lje, ki nas obdaja. 

SENZORNI, DELOVNI IN 
DOLGOROČNI SPOMIN – JIH 
IMAM TUDI JAZ?
Seveda. Spomin ima različne 
oblike. Delitev spomina je sko-
raj toliko, kolikor je strokovnja-

Brez spomina se tudi učiti ne moremo
Spomin je še ena izmed dragocenih naravnih danosti, ki jih imamo žal za samoumevne, vse dokler ne opešajo. Omogoča človeški razvoj, učenje, je ključni vir in-
formacij, naše identitete, gonilno kolo naše preteklosti in sedanjosti. Spomin, pomnjenje in pozabljanje, kljub vsakodnevnim raziskavam, ostajajo še velika ugan-
ka. Spomin očitno ne domuje le v možganih, zapisan je menda v vseh naših celicah, a tudi zunaj našega telesa - v slikah, besedah, glasbi, knjigah, filmih, muzejih, 
omrežju ... Povezana celota spominjanja ustvarja naše življenje, zato je skrb za vsak omenjeni del izjemno pomembna.   

nadaljevanje�na�str.�12

Pomnjenje�so�v�šestdesetih�le-
tih�prejšnjega�stoletja�začeli�
primerjati�z�delovanjem�ra-
čunalnikov.�Kasneje�so�spoz-
nali,� da� možgani� delujejo�
manj� sistematično,� podatki�
pa�se�resnično�lahko�shrani-
jo�le�tako,�da�se�prej�spreme-
nijo�v�primerno�kodo�(foto:�M.�
Lurga).

'Spomine'�oziroma�stvari,�ki�spominjanje�prikličejo,�smo�se�
naučili�hraniti�tudi�izven�telesa�(foto:�A.�Malan).

Vstopnica za tvojo prihodnost
Obiščite našo spletno stran  
www.gimnazija-brezice.si, 

postanite naš prijatelj na       ,
sledite nam na              . 

Šola po meri dijaka
Šola priložnosti
Šola povezovanja

Pri nas se dogaja!          »Znanje in prijateljstvo, z roko v roki.«
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Brez spomina se tudi učiti ne moremo
kov, ki zagovarjajo svoje teori-
je. Najpreprostejša in najbolj 
uveljavljena je delitev na sen-
zorni oziroma trenutni spo-
min, na delovni spomin (vča-
sih poimenovan kratkotrajni) 
in dolgoročni spomin.  Sen-
zorni spomin 'vsebuje' posa-
mezne dražljaje, ki jih zaznamo 
skozi naša čutila. Senzorni spo-
min ves čas sprejema nove in 
nove informacije in jih preob-
likuje v senzorne kode, a jih za-
drži le do tri sekunde. Te kode 
nato prehajajo v prednji reženj 
možganske skorje, v delovni 
spomin, za nadaljnjo uporabo. 
Delovni oziroma kratkotraj-
ni spomin je namreč tisti, ki 
nam omogoča, da opravimo 
neko nalogo (si na primer za-
pomnimo nakupovalni se-
znam, telefonsko številko, be-
remo, igramo različne igre). V 
kratkotrajnem spominu lahko 
hranimo približno sedem ele-
mentov naenkrat, a ko jih upo-
rabimo – na primer vtipkamo 
telefonsko številko – podatke 
že po nekaj sekundah pozabi-
mo. S ponavljanjem in primer-
no avtomatsko spremembo 
spominov v posebne kode pa 
se spomini shranijo še v tretji 
del spomina - dolgoročni spo-
min. 

Dolgoročni spomin je prava 
zakladnica znanj z neomejeno 
prostornino. Nevropsiholog 
Larry R. Squire je dolgoroč-
ni spomin ločil na dve pov-

sem različni enoti: procedu-
ralni spomin (zajema vedenja, 
ki smo se jih naučili s ponavlja-
njem in jih počnemo podza-
vestno, npr. hoja, vožnja, govor-
jenje, plavanje) in deklarativni 
spomin (tu so shranjena tista 
vedenja, ki smo se jih zavestno 
naučili - letnice, besedišča, 
pretekli dogodki, naša dožive-
tja). Takšna, sestavljena oblika 
pomnjenja, se začne že pri ros-
nih 3 mesecih starosti. 

DO BOLJŠEGA SPOMINA – 
MOTIVACIJA, PONAVLJANJE 
IN ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
Delno je sposobnost pomnje-
nja dedna, v veliki meri pa se 
da spomin 'trenirati'. Če se pri 
mlajših otrocih še čudimo nji-
hovemu spoznavanju sveta in 
procesom pomnjenja, pa od 
osnovnošolcev že marsikdaj 
pričakujemo, da se bodo uče-
nja različnih veščin lotili z ena-
ko vnemo. To je nemogoče, saj 
do nekaterih področij in snovi, 
ki so za otroka bolj zanimive, 
le-ta goji pozitivnejši odnos in 
s tem se sposobnost pomnje-
nja bistveno izboljša. Osnova 
za dobro pomnjenje vseh gene-
racij je osebna motivacija, zain-
teresiranost za učenje ali kot je 
zapisal glavni lik angleške in-
telektualne srenje 19. stoletja, 
Herbert Spencer: »Vsak drobec 
znanja, ki ga učenec pridobi 
sam – vsak problem, ki ga sam 
reši – postane mnogo bolj nje-
gov, kot bi bil sicer. Dejavnost 
uma, ki je spodbudila učenčev 

uspeh, koncentracija misli, pot-
rebnih zanj, in vznemirjenje, ki 
sledi zmagoslavju, prispevajo k 
temu, da se dejstva vtisnejo v 
spomin, kot se ne bi mogla no-
bena informacija, ki jo je sli-
šal od učitelja ali prebral v uč-
beniku.« In čim bolj je gradivo 
učencu smiselno, tem lažje si 
informacije zapomni in jih tež-
je pozabi. 
Pri ustvarjanju zapisov v dol-
goročni spomin je poleg moti-
vacije pomembna tudi pozor-
nost in čim večja vključitev v 
učenje. Ljudje smo si zelo raz-
lični in pri pomnjenju uporab-
ljamo različna čutila, zato je 
priporočljivo, da ugotovimo, 
kateri učni tip smo in ali nam 
bodo bližje slike, zvoki, branje 
besed, morda nam bo pomaga-
la hoja med ponavljanjem sno-
vi, ples, mahanje z rokami, is-
kanje asociacij ali govorjenje 
na glas pred ogledalom ali star-
ši. Menda velja, da si zapomni-
mo 20 % tega, kar preberemo, 
30% tega, kar slišimo, 40% 
tega, kar vidimo, 50% tega, kar 
povemo in 60 % tega, kar sto-
rimo. Še najbolj pa si zapom-
nimo, če uporabimo več nači-
nov učenja hkrati. Velja tudi, da 
bolj kot si bomo učno gradivo 
organizirali, lažje bo ustvarja-
nje spominov: pisna gradiva 
lahko zato obarvamo, naredi-
mo povzetke ali miselne she-
me. Nato sledi še ponavljanje, 
ponavljanje, ponavljanje, kakor 
pravi že rimski pregovor: Re-
petitio est mater studiorum. Ne 

le pomnjenje, tudi hitrost prik-
lica, obnovitve spomina je na-
mreč odvisna od tega, koliko 
povezav do nekega spomina 
ustvarimo in kako močne so te 
povezave. 

Pozabljanje je v določeni meri 
resda nujno, da odvečne infor-
macije zavržemo in prepusti-
mo prostor novim. A na poza-
bljanje vpliva tudi naša fizična 
pripravljenost. Bolj zdravo kot 
je telo, bolj vitalni so pravilo-
ma tudi spominski centri. Tele-
su moramo nuditi dovolj vode, 
gibanja, kisika, spanca in počit-
ka (po 45 minutah učenja naj 
bi sledil premor), dobre druž-
be, preprečiti vnos strupov v 
telo, obvladovati stres ter ime-
ti primerno prehrano z veliko 
vsebnostjo flavonoidov, dobrih 
maščob in vitaminov. Flavono-
idi (najdemo jih na primer v 
zelenem čaju, ginku, kakavu, 
borovnicah, brokoliju, zeleni, 
poru …) vplivajo na lažji pre-
hod kratkotrajnega spomina 
v dolgoročni, hkrati pa zaščiti-
jo možganske centre pred po-
škodbami. 

KAKO TRENIRAMO 
SPOMIN?
Se spomnite otroške igre, ime-
novane telefon? Ali tiste, kjer 
vsak pove del pravljice s po-
navljanjem prejšnjih delov? 
Morda pa občasno rešujete 
križanke, sudoku, berete ali 
pa igrate igro parov 'spomin'? 
Lahko si vsak dan izberemo 

nadaljevanje�s�str.�11

nek niz slik ali številk in pono-
vimo njihovo zaporedje. Če po-
gosto pozabimo, kam smo od-
ložili telefon ali ključe, se lahko 
naslednjič, ko ta predmet odlo-
žimo, zavestno za nekaj minut 
ustavimo in si v glavi ustvari-
mo miselno fotografijo našega 
odlaganja predmeta na dolo-
čen prostor. Nekaterim poma-
gajo mnemotehnike, ki so jih 
uporabljali že v antiki. Ena iz-
med mnemotehnik vključu-
je podobo namišljenega pros-
tora: namesto seznama stvari, 
ki jih morate kupiti (sok, po-
maranče, kruh, glavnik, žar-
nico, … ), si predstavljajte nek 
prostor, kamor te stvari s se-
znama odlagate. V mislih si ga 
dobro oglejte in si ga zapom-
nite. Ko boste v trgovini, se v 
mislih sprehodite po svojem 
namišljenem prostoru, ka-
mor ste odložili te potrebšči-

ne in si jih prikličite v spomin. 
Drugi si pomagajo z asociaci-
jami, tretji z rimami (»Pred ki, 
ko, ker, da, če, vejica skače.«), 
predvsem pa je pomembno, da 
za svoj spomin naredimo nekaj 
prav vsak dan.  

Če morda s spominom še ni-
mate težav, pa ga kljub temu 
nikar ne zanemarite. Spomi-
njanje ni stvar, ki je povezana 
le s preteklostjo. Nasprotno, 
spominjanje je tesno poveza-
no z načrtovanjem sedanjosti, 
še bolj pa z zamišljanjem pri-
hodnosti. Vse dogodke v pri-
hodnosti si namreč vedno za-
mišljamo predvsem s pomočjo 
izkušenj iz preteklosti, torej 
spominov, ki smo jih poprej 
nabrali na obalah življenja. 
Naj vam novo šolsko leto pri-
nese veliko lepih spominov! 
� Maruša�Mavsar

Šolski center Rogaška Slatina je edina šola v 
Sloveniji, ki že vrsto let izobražuje po programih
• tehnik optik (srednje strokovno izobraževa-

nje) in
• tehnik steklarstva (srednje strokovno izobra-

ževanje).

Poleg omenjenih na šoli izvajajo še program 
• splošne gimnazije, 
v neposredni bližini pa se nahaja sodobno urejen 
• dijaški dom. 

Temeljno poslanstvo Šolskega centra Rogaška 
Slatina je spodbujati veselje do učenja in raz-
vijati spoštovanje do vsakega posameznika. Di-
jaki, starši, odrasli kandidati in zaposleni so po-
nosni na to, da so del te šole, kajti šola je v 
ožjem in širšem okolju prepoznavna po uspe-
hih in kakovostnem delu.

PROGRAM TEHNIK OPTIK
Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s po-
klicno maturo. Dijaki se po uspešno opravlje-
ni poklicni maturi lahko bodisi zaposlijo (npr. v 
optiki oz. optični delavnici ali optični industriji) 
bodisi nadaljujejo svoje šolanje na katerem od 
visokošolskih študijskih programov v Sloveniji. 
Pogosto se odločijo tudi za študij v tujini.

PROGRAM TEHNIK STEKLARSTVA 
Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s po-
klicno maturo. Dijaki se po uspešno opravljeni 
poklicni maturi lahko zaposlijo v steklarski delav-
nici ali steklarski industriji, lahko pa nadaljujejo 

svoje šolanje na katerem od visokošolskih štu-
dijskih programov v Sloveniji. Gospodarstvu že 
danes močno primanjkuje usposobljenega kad-
ra, zato Steklarna Hrastnik in  Steklarna Rogaš-
ka dijakom, ki se odločijo za šolanje, omogoča-
ta pridobitev kadrovske štipendije v zavidljivem 
mesečnem znesku. 

PROGRAM SPLOŠNA GIMNAZIJA
Program traja štiri leta in se zaključi s splošno 
maturo. S svojo splošno zasnovanostjo je pri-
meren za vse, ki nameravajo nadaljevati študij 
na univerzi.

V DIJAŠKEM DOMU NI NIKOLI DOLGČAS
Dijaki, ki prihajajo iz oddaljenih krajev, imajo 
možnost bi-
vati v prijetno 
urejenem di-
jaškem domu, 
ki ponuja 82 
ležišč v so-
bah apartmaj-
skega tipa z 
lastno kopal-
nico in strani-
ščem. Velika prednost dijaškega doma je tudi 
njegova fizična povezanost s šolo in pa dejstvo, 
da so dijakom na voljo strokovni delavci, ki jim 
pomagajo pri učenju, tako v času učnih ur kot 
tudi izven njih. V prostem času so dijakom na 
voljo različne sprostitvene dejavnosti, od odboj-
ke in namiznega nogometa do ustvarjalnih de-
lavnic in kulinaričnih večerov. 

Velike potrebe po novem 
kadru v steklarstvu

Na voljo kadrovske štipendije za program tehnik steklarstva

Likovna kolonija

Šola za znanje, smeh in sanje! www.scrs.si

BREŽICE - Na brežiški Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru 
se bo v petek, 30. septembra, od 14. ure dalje prvič odvila vse-
evropska Noč raziskovalcev pod sloganom »Znanost za življenje/
Science for Life (akronim SciFe)«, ki bo namenjena znanosti, za-
bavnemu učenju in popularizaciji poklica raziskovalca. Fakulte-
ta bo ta dan na široko odprla svoja vrata za javnost ter za obisko-
valce, ki so vabljeni od vsepovsod, pripravila različne dogodke in 
delavnice, na katerih se bodo javnosti predstavili študenti in razi-
skovalci. Najmlajši bodo lahko ustvarjali na temo znanosti, fakul-
tetni raziskovalci bodo skupaj s študenti predstavljali raziskoval-
no delo, način življenja raziskovalca, pripravili delavnice in kviz 
za obiskovalce različnih starostnih obdobij, odgovarjali na vpra-
šanja obiskovalcev, predvajali bodo filme, organizirali voden po-
hod na Šentvid, mogoče bo tudi kaj prigrizniti … Če vas zanima 
znanost, delo raziskovalca ali zgolj, kdo so raziskovalci Fakultete 
za turizem Univerze v Mariboru in kaj sploh raziskujejo, ste toplo 
dobrodošli na Noči raziskovalcev 2016 v Brežicah.
  Vir:�Fakulteta�za�turizem

Prva Noč raziskovalcev



Posavski obzornik - leto XX, številka 17, četrtek, 25. 8. 2016 13ZNANJE

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

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
V šolskem letu 2016/17 Vas vabimo k vpisu.

Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško 
za poklice:

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

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

avtoserviser, pomočnik v tehnoloških procesih, tehniška gimnazija

Na Srednji šoli Sevnica za poklice:

poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):
• LESARSKI TEHNIK 

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

INFORMATIVNI DAN in VPIS:
torek, 13. 9. 2016, ob 16. uri v ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

INFORMACIJE: 07 49 06 400, 031 796 533

Valvasorjeva knjižnica Krško omogoča svojim uporabnikom iz-
kušnjo branja elektronskih knjig. Biblos.lib je elektronska knji-
žnica v slovenskem jeziku, do katere lahko dostopajo uporabniki 
slovenskih knjižnic kadar koli in od koder koli preko oddaljene-
ga dostopa. Dostop je mogoč s številko članske izkaznice knjižni-
ce in geslom za dostop do storitev sistema COBISS.SI (uporab-
niki lahko geslo dobijo v knjižnici). Biblos.lib nudi pester izbor 
leposlovnega gradiva različnih žanrov slovenskih in tujih avtor-
jev tako za odrasle kot tudi za otroke in mladino ter nekaj stro-
kovne literature. 
Elektronske knjige si lahko uporabniki izposodijo na svoje 
bralnike, pametne telefone, tablice ali računalnike s pomočjo 
brezplačnih aplikacij. 
Naenkrat si uporabniki lahko izposodijo največ 4 knjige iz nabo-
ra, ki ga ponuja knjižnica. Za izposojo in prenos knjig na bralno 
napravo je potrebna internetna povezava, nato pa lahko izposo-
jene knjige prebirate kjer koli in kadar koli. Datoteka z izposoje-
no e-knjigo se 14 dni po izposoji zaklene in dostop do nje ni več 
mogoč. Podaljšanja in rezervacije niso možne, želeno knjigo pa 
si lahko kadar koli ponovno izposodite. Izposojeno gradivo lah-
ko tudi predčasno vrnite in si izposodite novo.
Elektronska knjižnica Biblos.lib je dostopna preko spletne stra-
ni knjižnice in na spletnem naslovu www.biblos.si. Za več infor-
macij o delovanju portala Biblos.lib nas lahko obiščete v knjižni-
ci ali pokličete na telefonsko številko 07 49 04 000.
� Saša�Založnik
� Valvasorjeva�knjižnica�Krško

Elektronska knjižnica BIBLOS.lib

Fakulteta za energetiko 
Univerze v Mariboru 

vabi k vpisu v študijske programe 
I., II. in III. stopnje Energetika

www.fe.um.si

Priključi se tudi ti!

krško - velenje

Prijavni roki:
I. stopnja: do 29. 8. 2016

II. in III. stopnja: 14. do 16. 9. 2016

Drugi vpisni rok
22. do 29. avgust 2016.

Ustvari si kariero v turizmu. 
Vpiši se na VISOKOŠOLSKI 

ali UNIVERZITETNI 
program TURIZEM.

Imamo prosta mesta 

na drugem vpisnem roku.

Se vidimo na Fakulteti za turizem Univerze 

v Mariboru, Cesta prvih borcev 36, Brežice.

Fakulteta za turizem v Brežicah    Univerza v Mariboru

V dneh sredi avgusta so dija-
ki pa tudi učitelji navadno na 
zasluženih počitnicah, na Gi-
mnaziji Brežice pa smo ime-
li 4. avgusta delovni dan, saj 
smo gostili zadnje skupne 
priprave na geografsko olim-
pijado (The International Geo-
graphy Olympiad – iGeo), ki je 
pred dnevi potekala v Pekin-
gu. Zbrali smo se štirje dijaki 
iz štirih slovenskih šol, njiho-
vi mentorji ter svetovalca za 
geografijo na Zavodu Republi-
ke Slovenije za šolstvo, gospo-
da Daniel Lilek in Igor Lipov-
šek. Slovenske barve so na 13. 
geografski olimpijadi zastopa-
li dijaki, ki so bili najboljši na 
državnem geografskem tek-
movanju, ki je aprila poteka-
lo v Rogaški Slatini, med njimi 
tudi brežiška gimnazijka Žana 
Florjanič Baronik. V Breži-
cah smo bili Žanine uvrstitve 
na olimpijado zelo veseli, saj je 
na tem tekmovanju prvič na-
stopal dijak iz Posavja, potem 
ko je naša šola pred nekaj leti 

Srebrna olimpijka Žana

že bila zastopana na biološki in 
kemijski olimpijadi. Še bolj pa 
smo veseli dejstva, da je Žana 
kot najboljša med slovenski-
mi dijaki osvojila srebrno me-
daljo! Tudi sicer je olimpija-
da prinesla zgodovinski uspeh 
za slovensko geografijo, saj so 
vsi štirje dijaki osvojili meda-
lje (po dve srebrni in bronasti). 
Žana je bila v slovenski ekipi si-
cer najmlajša, še edina nepol-
noletna. 

Poleg geografskega znanja so 
se na pripravah tekmovalci 
posvetili tudi plakatu, ki so ga 
morali napraviti na razpisano 
temo, in sicer o sonaravnem ra-
zvoju mest ter predstavitvi iz-
brane kulturne dediščine iz de-

žele, iz katere prihajajo. Tako 
so ustvarili zanimiv plakat z 
naslovom »Ljubljana – The 
green dragon of sustainabili-
ty« ter predstavitev slovenske 
tradicije čebelarstva, s poudar-
kom na barvitosti čebelnjakov 
in panjskih končnic ter pome-
nu čebel. Za to temo so se od-
ločili, ker je Slovenija medna-
rodni skupnosti predlagala, da 
Združeni narodi 20. maj razgla-
sijo za svetovni dan čebel.
Na olimpijadi so se dijaki, poleg 
predstavitve plakata ter tradi-
cije čebelarstva pri nas, pome-
rili v multimedijskem kvizu, 
pisnem testu ter na dnevu te-
renskega opazovanja, na osno-
vi katerega je sledil še en pisni 
preizkus.
 Boštjan�Špiler,�
� Gimnazija�Brežice

INŠTRUMENTI:
FLAVTA, KLARINET, SAKSOFON, KLJUNASTA FLAVTA,
POZAVNA, TUBA, BARITON, TROBENTA, TOLKALA

Igranja na izbrane inštrumente vas bodo poučevali učitelji z dolgo- 
letnimi, zelo uspešnimi izkušnjami na pedagoškem in glasbenem pod- 
ročju, z izkušnjami igranja v simfoničnih orkestrih, v pihalnih orkestrih, v 
komornih sestavih.

Kot učenci Glasbene šole Pihalnega orkestra Kapele boste imeli omo- 
gočeno dodatno razvijanje umetniških sposobnosti v komornih sestavih 
in pihalnem orkestru.

VPIS:
Osebne podatke, izbran inštrument ter kontaktne podatke pošljite na 
mail: orkesterkapele@yahoo.com

DODATNE INFORMACIJE: 
Sebastjan Borovšak, 041/395-383

Dobrodošli.
Kulturno društvo Pihalni orkester Kapele, Kapele 20, 8258 Kapele
e-mail: orkesterkapele@yahoo.com

KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER KAPELE
VABI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 K VPISU V

GLASBENO ŠOLO

Slovenska�ekipa�na�geografski�olimpijadi�v�Pekingu,�Žana�
Florjanič�Baronik�druga�z�leve

www.avto-prah@siol.net

031 643 338

ORGANIZIRAMO 
TEČAJE CPP

ZA VSE
KATEGORIJE.

IZPIT ZA MOTORNA KOLESA

IZPIT ZA OSEBNA VOZILA

IZPIT ZA TOVORNA VOZILA S PRIKLOPNIKOM

TEČAJ VARNEGA DELA S TRAKTORJEM

AVTOBUSNI PREVOZI
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Vabimo vas k vpisu v izobraževalne 
programe za odrasle v šolskem letu 

2016/2017:

  ¾ osnovno šolo za odrasle, 8. in 9. razred,
  ¾ usposabljanja za življenjsko uspešnost,

  ¾ usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij,

  ¾ tečaje tujih jezikov in slovenščine,
  ¾ računalniške tečaje,

  ¾ brezplačne študijske krožke,
  ¾ univerzo za tretje življenjsko obdobje,

  ¾ druge tečaje in delavnice,
  ¾ projekte.

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

Nudimo podporo pri učenju:
  ¾ informiranje in svetovanje za izobraževanje odraslih, 

  ¾ ugotavljanje in vrednotenje neformalnih znanj,
  ¾ samostojno učenje v Središču za samostojno učenje,

  ¾ učno pomoč odraslim osebam.

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

INFORMATIVNI DAN: sreda, 14. 9. 2016, ob 16.00,
v prostorih Ljudske univerze Krško,

Dalmatinova 6, Krško.
Vpis v programe poteka vsak delovni dan do 3. oktobra 2016.

LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO, Dalmatinova 6, 8270 Krško; 
telefonska številka: 07-48-81-170, 051-306-113;

e-naslov: info@lukrsko.si; preko spleta www.lukrsko.si.

Spremljajte nas tudi na facebooku.
VABLJENI!

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT

DO JESENI OBNOVLJENA 
VIDEMSKA ŠOLA IN 
LESKOVŠKI VRTEC
Na področju občine Krško sta 
trenutno v fazi nadaljevanje 
obnove notranjih prostorov 
višje stopnje in plavalnega ba-
zena na OŠ Jurija Dalmatina 
Krško in obnova ter dozida-
va vrtca Pika Nogavička pri OŠ 
Leskovec pri Krškem.  Po ener-
getski sanaciji največje osnov-
ne šole v občini Krško v letu 
2014, je v lanskem letu Obči-
na pristopila k celoviti preno-
vi notranjih prostorov na raz-
redni stopnji ter osrednjega 
dela šole – kuhinje, jedilnice, 
čakalnice, garderobe na niž-
ji stopnji, knjižnice, zbornice 
in pisarniških prostorov, med-
tem ko se je druga faza obno-
ve učilnic in prostorov za višjo 
stopnjo začela v letošnjem ju-
niju oz. takoj po končanem po-
uku. Obnova prostorov na višji 
stopnji obsega obnovo tlakov, 
notranjega stavbnega pohi-
štva, strojnih in elektro insta-
lacij ter opreme v učilnicah in 
ostalih prostorih, ob tem pa bo 
obnovljen tudi šolski bazen. V 
letošnjem letu je v proračunu 
Občine za obnovo predvidenih 
1,7 mio evrov. Dela se bodo po 
načrtih zaključila do novem-
bra, ko naj bi učenke in učen-
ci višje stopnje spet lahko sed-
li v šolske klopi.  V času šolskih 
počitnic, natančneje sredi juli-
ja, je stekla tudi obnova vrt-
ca Pika Nogavička pri OŠ Le-
skovec pri Krškem s petimi 
oddelki, v katerih je okoli 90 
otrok. Dela naložbe v predvi-
deni višini 1,1 milijona evrov 
bodo po načrtih trajala pred-
vidoma do oktobra. V skladu 
z investicijskim programom 
bodo obsegala sanacijo insta-

Čas počitnic, čas investicij
POSAVJE - Danes teden bo steklo novo šolsko leto 2016/17. Skupno 68-dnevno odsotnost osnovnošolcev in 
manjše število otrok po vrtcih so izkoristile tudi občine kot ustanoviteljice javnih zavodov, ki so v času po-
čitnic kot investitorji ali soinvestitorji izvedle vrsto obnovitvenih del. 

lacij, ometov, vertikalnih odto-
kov, zamenjavo kanalizacijskih 
cevi, zamenjavo stavbnega po-
hištva in opreme. Objekt bo 
toplotno izoliran, zamenja-
li bodo tudi kritino in zgradi-
li prizidek. Pri OŠ Koprivnica, 
ki je bila energetsko sanirana 
v letošnjem letu, Občina v je-
seni načrtuje obnovo igrišča, ki 
je bilo uničeno v neurju konec 
junija. Večji del obnove, vred-
ne okoli 40.000 evrov, pred-
stavlja ureditev odvodnjava-
nja na brežinah okoli igrišča. 
Kot so sporočili z Občine Kr-
ško, bodo manjših vzdrževal-
nih del in nakupov opreme v 
manjšem obsegu v skladu z le-
tnim programom deležni tudi 
drugi šolski in objekti predšol-
ske vzgoje po občini. 

TRŽIŠČE Z NOVO ŠOLO, V 
ŠENTJANŽU TELOVADNICA
Z novogradnjo OŠ Tržišče, ki 
sodi med največje in tudi naj-
pomembnejše razvojne pro-
jekte zadnjega obdobja, je  
Občina Sevnica kot investitor 
pričela konec avgusta 2014, 
po podpisu izvajalske pogod-
be s podjetjem Kolektor Koling 
d.o.o. iz Idrije. Nova devet-od-
delčna šola, kjer trenutno po-
tekajo zaključna dela z mon-
tažo opreme in zaključnimi 
ureditvami okolice, ima poleg 
učilnic še knjižnico, šolsko ku-
hinjo z jedilnico, tehnične pro-
store, prostore za upravo šole, 
večnamenski prostor, novo te-
lovadnico. S 1. septembrom, 
ko se bo pričel pouk na novi 
lokaciji, bo vse našteto velik 
premik v pogojih vzgojno-izo-
braževalnega dela, saj je pouk 
prej potekal na treh lokacijah. 
Vrednost pogodbe znaša dob-
rih 4,1 mio evrov, pri čemer 

bo  okrog 1,7 mio evrov zago-
tovila država. Občina Sevnica 
iz proračuna za investicijo na-
menja dobrih 2,3 mio evrov. 
Vrednost opreme – oprema, 
stoli, mize, učila in učni pripo-
močki, računalniška oprema – 
znaša še blizu 300.000 evrov, 
sredstva so zagotovljena v ob-
činskem proračunu.  Investici-
ja bo uradno predana namenu 
25. novembra, v okviru prire-
ditev ob občinskem prazni-
ku. Drugi večji gradbeni pro-
jekt je zaključen v Šentjanžu, 
ko je po lani izvedeni energet-
ski sanaciji OŠ Milana Majcna 
Šentjanž šolski kompleks zao-
krožila še izgradnja nove telo-
vadnice. Investicija izpolnjuje 
dolgoletno potrebo po sodob-
nih prostorih za delo v osnovni 
šoli, prav tako pa tudi potrebo 
po večjem prostoru za večna-
mensko rabo, namenjenemu 
tudi kraju in krajanom.  Po-
godbena vrednost projekta, ki 
zajema vsa gradbeno-obrtni-
ška in inštalacijska dela, zna-
ša 713.400 evrov, izgradnjo 
pa v celoti financira proračun 
Občine Sevnica. Pridobili so 
tudi že uporabno dovoljenje, 
v prvih septembrskih dneh pa 
bo telovadnica dobila še novo 
opremo; in sicer bo podjetje 
Žoli šport d.o.o. iz Šmarja pri 
Jelšah dobavilo telovadno in 
gimnastično opremo, opremo 
prve triade, športne igre, za-
ščitne mreže in obloge, učila 
za šport, rekvizite, semafor-
je in omarne tribune, opre-
milo pa bo tudi ostale pro-
store telovadnice. Pogodbena 
vrednost za vso opremo zna-
ša dobrih 95.000 evrov. Načr-
tovana otvoritev telovadnice je 
v jeseni, v okviru praznika KS 
Šentjanž.

V RADEŠKI TELOVADNICI
OBNOVLJENA 
RAZSVETLJAVA, 
KOSTANJEVICA BREZ 
INVESTICIJ 
Občina Radeče je pred začet-
kom šolskega leta na starem 
delu OŠ Marjana Nemca Rade-
če sanirala streho v izmeri 720 
m2. Vrednost investicije znaša 
dobrih 48.000 evrov. V Športni 
dvorani Radeče, ki je prav tako 
del šolskega okoliša, je bila ob-
novljena razsvetljava v dvora-
ni in ena od garderob. Za iz-
vajanje športnih aktivnosti v 
dvorani je velikega pomena 
ureditev razsvetljave, ki zaje-
ma zamenjavo 56 starih in iz-
jemno potratnih 400 W halo-
genskih reflektorjev z novimi, 
varčnejšimi 28 180 W LED sve-
tilkami. Zamenjava je usmer-
jena predvsem v ustvarjanje 
energetskih prihrankov, inve-
sticija pa se bo zaradi prihran-
kov povrnila v roku dveh let. 
Sicer so se v prostorih OŠ Ra-
deče in njeni podružnični šoli 
na Svibnem med počitnicami 
izvajala tudi redna vzdrževal-
na dela. Kot navajajo na Občini 
Kostanjevica na Krki, je Obči-
na v letu 2014 dogradila in ob-
novila vrtec pri OŠ Jožeta Gor-
jupa, sedem oddelkov vrtca pa 
tako sedaj kot v prihodnjih le-
tih prostorsko zadostuje po-
trebam varstva otrok iz obči-
ne. Kar zajeten delež sredstev 
pa bo potrebno nameniti za 
energetsko sanacijo osnov-
ne šole, za kar je sicer Obči-
na izvedla že vse energetske 
preglede in pripravila projek-
tno dokumentacijo, vendar pa 
se razpisi za ta namen odmika-
jo oz. še ni natančnih informa-
cij, kdaj bodo ti objavljeni. »V 

nadaljevanje�na�str.�15

MAGOLNIK - Med 11. in 17. julijem so se na enotedenskem 
Geotaboru že 20. leto zapovrstjo družili študentke in štu-
denti geologije ljubljanske naravoslovnotehniške fakulte-
te. Bivali so v gozdarski hiši na Magolniku v neokrnjenem 
naravnem okolju.

Njihove dejavnosti so bile povezane z raziskovanjem geoloških 
posebnosti na območju Posavja in Zasavja. V Posavju so med dru-
gim obiskali gradbišče HE Brežice ter si ogledali potek geoloških 
raziskav, ki potekajo na tem območju; seznanili so se tudi z geolo-
ško sestavo tal na območju NEK; z gozdarjem Jožetom Prahom 
so obiskali t. i. oglarsko deželo in deželo kozolcev v Šentrupertu; 
v Litiji so si ogledali muzej savskih prodnikov in rudnik Sitarje-
vec, ki sodi med naša večja rudna nahajališča svinca in cinka; v 
Zasavju so obiskali še premogovnik Hrastnik, ki je v zapiranju, 
ter odprti kop Neža rudnika v Trbovljah; med Trbovljami in Hra-
stnikom so iskali in nabirali minerale ... 
»Terenski dnevi so vsekakor odlična nadgradnja znanja in poseb-
na izkušnja, ki jo še tako kakovostna strokovna literatura ne more 
nadomestiti,« je dejal vodja tabora Uroš Novak, ki se je tabora 
udeležil tretjič. »Gre za aktivno preživljanje prostega časa z raz-
iskovanjem sedimentne kamnine. Tabor vedno poteka ob koncu 
izpitnega obdobja, udeležba je prostovoljna, vsako leto pa izbere-
mo drugo lokacijo. Na stičišču Zasavja in Posavja smo bili prvič, v 
hiši na Magolniku pa smo se odlično počutiili,« je še dodal vodja 
tabora, ki v letošnji jeseni zaključuje študij geologije.  S. R.

Geološki tabor na Magolniku

Študentke�in�študenti�geologije�so�se�teden�dni�družili�na�geo-
loškem�taboru�in�raziskovali�sedimentne�kamnine�na�obmo-
čju�Posavje�ter�Zasavja.
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LISCA - Med 24. in 29. juli-
jem je potekal na Lisci že šes-
to leto zapored angleški jezi-
kovni tabor, ki je privabil 26 
otrok iz celotne Slovenije. Pri-
jetne prostore za bivanje so 
udeleženke in udeleženci ta-
bora tudi letos našli v Jurko-
vi koči, s katero upravlja PD 
Lisca Sevnica. Tabor sta vodi-
la dva profesorja angleškega 

Angleški jezikovni tabor

Udeleženci�in�udeleženke�tabora
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Ekonomska in trgovska šola Brežice
vabi odrasle

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

•  ekonomski tehnik,
•  logis�čni tehnik.

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

brezplačne rekreacije v šolski telovadnici in novem fitnesu.

Prijave sprejemamo v tajništvu vsak dan od 8.00 do 14.00. Vpis bo v septembru 2016.
Informa�vni dan bo v petek, 26. 8. 2016, ob 17.00.

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

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

  +386 7 348 2 100  
  info@ciktrebnje.si
  www.ciktrebnje.si  
  CIK Trebnje

VPISI septembra in 
oktobra 2016

 SPI Administrator
 SPI Gastronomske in  

 hotelske storitve
 SPI Trgovec

 PTI Ekonomski tehnik
 PTI Gastronomija

 SSI Ekonomski tehnik
 SSI Predšolska vzgoja
 SSI Gastronomija in turizem

VPISI V SREDNJEŠOLSKE 
PROGRAME ZA ODRASLE
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Opekarska ulica 13, 8250 Brežice, Tel./Fax.: 07 49 62 398

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

 slovenski jezik za tujce,




 brezplačno svetovanje.

Informacije in vpis ob vsakem času!

OLEPŠAJTE VAŠE ŽIVLJENJE Z GLASBO!

kolikor razpisov še ne bo kma-
lu na vidiku, se bo potrebno v 
prvi vrsti lotiti kurilnice, saj je 
že dotrajana in nujno potrebna 
obnove. Prav tako sta potreb-
ni obnovi tudi kuhinja ter sa-
nitarni prostori,« je za naš ča-
sopis povedala Anita Krajnc, 
višja svetovalka za družbene 
dejavnosti na občini. 

V TEKU GRADNJA 
CERKLJANSKE ŠOLE IN 
VRTCA 
Na šolah in vrtcih po občini 
Brežice je že realiziranih, so v 
teku ali načrtovanih vrsta in-
vesticijsko vzdrževalnih del. 
Kot so sporočili z Oddelka za 
družbene dejavnosti na obči-
ni, so bila na OŠ Bizeljsko izve-
dena razna tekoča vzdrževalna 
dela, v jeseni pa bo z novim zu-
nanjim ovojem deležna ener-
getske sanacije telovadnica. 
Na OŠ Artiče poteka ureditev 
zunanjega stopnišča šole in 
ureditev prostorov po potre-
su, na OŠ Brežice pa so v teku 
razna tekoča vzdrževalna dela 
ter ureditev dovozne ceste do 
šole za zagotavljanje varnosti 
udeležencev v prometu zara-

Zbirka PressReader omogoča branje dnevnega časopisja v 
elektronski obliki na vašem računalniku ali preko pametnih 
naprav (tabličnih računalnikov, mobilnikov), ki za delova-
nje uporabljajo operacijske sisteme iOS, Android, Windows 
8 ali BlackBerry. Od doma, iz knjižnice ali od koder koli lah-
ko izbirate med več kot 4.000 naslovi dnevnega časopisja in 
revij iz več kot 100 držav v več kot 60 jezikih sveta. Izmed 
slovenskih časopisov so v zbirki na voljo Nedeljski dnevnik, 
Dnevnik in Večer.
S pomočjo zbirke PressReader lahko držite v rokah digital-
no različico vašega priljubljenega časopisa ali revije in jo 
prebirate, kakor bi prebirali tiskano različico. Nove številke 
so dostopne isti dan, kot izidejo v tiskani obliki. Poleg ak-
tualnih številk je na voljo tudi arhiv publikacij za zadnje tri 
mesece. Po besedilih je možno iskati tudi s pomočjo ključ-
nih besed. Če želite prebirati vsebine v jezikih, ki jih ne ra-
zumete, si besedila lahko tudi prevedete v katerega od vam 
znanih jezikov. Izbrane članke lahko delite preko družab-
nih omrežij, lahko pa se vključite tudi v diskusijo glede po-
sameznih člankov.
Zbirka je za člane knjižnice dostopna preko oddaljenega do-
stopa, v obliki prilagojeni za prebiranje v spletnih brskalni-
kih. Za dostop potrebujete številko članske izkaznice knjižni-
ce in geslo za dostop do storitev sistema COBISS.SI (če gesla 
nimate, si ga lahko kadar koli uredite v knjižnici). Za tablič-
ne računalnike in pametne telefone so na voljo brezplačne 
aplikacije PressReader, ki si jih namestite na želeno napra-
vo. Prenos publikacij je mogoč le v brezžičnem omrežju knji-
žnice, prenesene publikacije pa lahko nato prebirate kjer 
koli in kadar koli.
Zbirka je dostopna preko spletne strani knjižnice. Za več 
informacij in pomoč pri uporabi zbirke PressReader lahko 
pokličete na 07 49 04 000 ali nas obiščete v knjižnici.
� �Saša�Založnik
� Valvasorjeva�knjižnica�Krško

Novost v Valvasorjevi knjižnici - 
PressReader

di dovoza otrok, ki jih pripe-
ljejo starši (ureditev krožišča 
na Levstikovi ulici, prestavi-
tev dela parkirišč, sanacija do-
vozne ceste in dvorišča šole). 
Medtem ko so v času počitnic 
na OŠ Velika Dolina, Vrtcu Bre-
žice in Glasbeni šoli potekala 
predvsem vzdrževalna dela, 
so za OŠ Pišece v pripravi pro-
jekti za sanacijo kotlovnice, s 
katero bodo prešli na obno-
vljive vire ogrevanja, sanacijo 
male čistilne naprave in izva-
janje meritev za ugotavljanje 
stanja opornega zidu za šolo. 
Na OŠ Globoko načrtujejo sa-
nacijo atletske steze, v sklopu 
energetske sanacije zamenja-
vo oken na severni strani no-
vejšega dela šole ter stropov 
v učilnicah 1. nadstropja sta-
re šole. V Cerkljah ob Krki je v 
teku gradnja nove šole in vrt-
ca, dobovska osnovna šola pa 
bo deležna zamenjave streš-
ne kritine na vzhodni polovi-
ci objekta, tamkajšnja špor-
tna dvorana, ki jo uporablja 
tudi šola, pa sanacije garde-
rob dvorane.

� Bojana�Mavsar

jezika, Sara in Gašper, mladi 
anglist Miha in še tri prosto-
voljke - Živa, Ana in Klavdi-
ja. Mladostnice in mladostni-
ke, ki so se ob zanimivih igrah 
hitro povezali med seboj, so 
vsak dan čakale zabavne igre 
na prostem in poučne delav-
nice. »V čistem gorskem zraku 
smo cel teden ustvarjali dnev-
ne novice v angleščini, iska-

li vohune, ’gradili’ nogometne 
objekte, risali mesta na igri-
šču, si ogledali film na pros-
tem, ustvarjali, kresovali in se 
spuščali po velikanskem tobo-
ganu - vse v duhu angleščine. 
Za otroke smo pripravili og-
romno stvari, da so se ob uče-
nju angleškega jezika zabavali 

in s tem pozabili, da se prav-
zaprav učijo. Otroci so bili iz-
jemno prijetni in pridni, v nji-
hovi družbi smo zelo uživali in 
upamo, da ponovno preživimo 
teden dni v njihovi družbi pri-
hodnje leto,« nam je zaupala 
Sara Martinšek.
 �S.�R.,�foto:�S.�M.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Ime Sveta energije je v petih letih od otvoritve v juliju 2011 postalo prepoznavno po vsej Sloveniji, s 
številnimi in raznolikimi oblikami sodelovanja z uveljavljenimi organizacijami, med drugim z Izobraže-
valnim centrom za jedrsko tehnologijo, ki je del Instituta Jožef Stefan, družbo Eles, Elektroinstitutom 
Milan Vidmar, Fakulteto za elektrotehniko, pa na drugi strani s Hišo eksperimentov iz Ljubljane in no-
vogoriško e-Hišo poskusov, Ekošolo, ŠC Krško-Sevnica in drugimi. Vzklila je tudi vrsta projektov, s ka-
terimi partnerji v energetiki skupaj spodbujajo energetsko pismenost – med najuspešnejšimi in naj-
bolj odmevnimi so Mladi genialci, Tehnogenij, Elektrofest in En-Lite.

Prav tako pri ozaveščevalnih aktivnostih sodelujejo tudi ostale družbe v skupini GEN: lokacija Sveta 
energije v neposredni bližini Nuklearne elektrarne Krško, kjer sicer že desetletja sprejemajo obiskoval-
ce od blizu in daleč, omogoča sodelovanje obeh družb pri organizaciji obiskov, vključno z možnostjo 
ogleda jedrske elektrarne. Vključujeta pa se tudi ostali družbi skupine GEN, Hidroelektrarne na spo-
dnji Savi in Termoelektrarna Brestanica, kjer prav tako omogočajo oglede bližnjih savskih hidroelek-
trarn in termoelektrarne. Najbolj vedoželjnim obiskovalcem lahko tako skupina GEN v Posavju omo-
goči spoznavanje vseh glavnih tehnologij za proizvodnjo električne energije v Sloveniji.  

OD ŠOLARJEV, DIJAKOV, ŠTUDENTOV DO STROKOVNIH SKUPIN

Svet energije je v petih letih delovanja sprejel več kot 38.000 obiskovalcev iz vse Slovenije in tudi iz 
tujine. Največje zanimanje izkazujejo izobraževalne ustanove, zlasti slovenske osnovne in tudi sre-
dnje šole, ki skupaj z obiski študentov z izbranih fakultet predstavljajo 63 % vseh obiskovalcev. Med 
njimi mnogo mentorjev obisk Sveta energije vedno znova vključuje v svoj učni načrt. 

Številen obisk šolskih skupin lahko pripišejo tudi dejstvu, da mentorji in mladi v Svetu energije naj-
dejo teme, ki sovpadajo z učnimi načrti oziroma jih dopolnjujejo, obenem pa je strokovno vodenje 
prilagojeno različnim starostnim skupinam in omogoča razumevanje nekaterih v učnem načrtu manj 
prisotnih vsebin. 

Dobra petina šol prihaja iz Posavja, enako številni pa so tudi obiski iz Dolenjske in osrednjeslovenske 
regije. Sledijo Gorenjska, Savinjska in Podravska ter z manjšimi deleži ostale slovenske regije. Enako 
pomembne kot šolske so tudi vse številnejše strokovne in razne interesne skupine. 

V šolskem letu 2016/2017 GEN energija skupaj z NEK že petič organizira tekmovanje Mladi genialci, 
ki bo tokrat namenjeno posavskim osnovnim šolam. Osvojeno in na zaključnem tekmovanju prika-
zano znanje iz leta v leto navdušuje ne le organizatorje, pač pa tudi polno dvorano gledalcev, še po-
sebej sošolcev navijačev, ki se zberejo v Kulturnem domu Krško. 

SOBOTNE DELAVNICE V SVETU ENERGIJE

Vsako prvo soboto v mesecu GEN organizira dan odprtih vrat v Svetu energije. Poleg vodenih ogledov 
so atraktivne tudi delavnice v eksperimentalnici. V petih letih so izvedli že 55 sobotnih dogodkov o 
različnih temah za skupno več kot 4.250 obiskovalcev, najbolj obiskane delavnice so bile med drugimi 
Toplotni stroji, Radioaktivnost v naših domovih, Potovanje po elektromagnetnem spektru, Energetski 
poligon, Svet elektronike, Verižni eksperiment, Šov kemijskih poskusov in Delavnica s tekočim dušikom. 

Več informacij: www.svet-energije.si, www.esvet.si 

O SVETU ENERGIJE SO POVEDALI:

»Svet energije ima za našo šolo veliko dodano vrednost, saj so konkretne izkušnje na interaktivnih mo-
delih ključne za dobro razumevanje teoretičnih vsebin s področja strojništva in elektrotehnike. Vese-
li pa me tudi, da je naša šola v okviru projekta Tehnogenij uspela razviti nekatere eksponate, ki so na 
ogled v Svetu energije ter so plod dela naših dijakov in mentorjev. Izobraževalni center o energiji po-
membno prispeva tudi k promociji tehnike med mladimi, kar je nedvomno pomembno za prihodnost. 
Svet energije je odličen primer, kako lahko podjetje vlaga v znanje in razvoj posameznikov vseh gene-
racij, sodelovanje z našo šolo pa vzoren primer povezovanja šolstva in gospodarstva.« 
� Jože�Pavlovič,�ravnatelj�Srednje�poklicne�in�strokovne�šole�Krško�

»Zelo nama je všeč na letošnjih poletnih delavnicah, tu se učimo čisto drugače kot v šoli. Letos sva 
se prvič udeležili in programirali smo na primer utripanje lučk – spreminjali smo hitrost utripanja. Iz-
vedeli smo tudi, zakaj je stenska ura na kazalce bolj točna od digitalne! Po programiranju smo lahko 
preizkušali še vse eksperimente, zelo je bilo zabavno.« � Lana�in�Lara�iz�Krškega

»Energija je naša preteklost in naša prihodnost … oba voditelja sta zakon!«
� učenci�9.�razreda�OŠ�Šentjernej�z�mentoricami�

»Pohvale celotni ekipi za ideje, zagnanost, animiranje mladine itd. Z vami smo preživeli čudovit dan.« 
� Darko�z�družino�iz�Ljubljane

Energetika bo tudi v prihodnosti 
temeljila na znanju 

»Znanje predstavlja eno temeljnih vrednot pri delovanju skupine GEN in uresničevanju poslanstva zagotavljanja zanesljive, varne in konkurenčne oskrbe z električno energijo 
iz trajnostnih in obnovljivih virov. Enako pa velja tudi navzven, v smislu širjenja našega znanja ter spodbujanja razumevanja vsebin, povezanih z energijo in energetiko. Do za-
stavljenih ciljev in napredka lahko pridemo le z znanjem in vztrajnim delom, ob tem pa potrebujemo tudi nekaj poguma in predvsem veselja do stvari, ki jih počnemo,« je ob 
peti obletnici Sveta energije poudaril Martin Novšak, generalni direktor GEN energije, kjer si prizadevajo za krepitev energetske pismenosti med mladimi, odjemalci električne 
energije, splošnimi in strokovnimi javnostmi. Zavedajo se, da znanje in razumevanje močno vplivata na dojemanje izzivov, povezanih s prihodnostjo energetske oskrbe, zato 
vlagajo tudi v to področje. 

Svet energije združuje 
znanje o energiji 
in energetiki, ki ga 
zajemajo iz dejavnosti 
vseh družb skupine 
GEN.

Interaktivni multimedijski center Svet energije (foto: Jaka Babnik)

Nagrajeni Mladi genialci z generalnim direktorjem GEN, g. Novšakom, in predsednikom uprave 
NEK, g. Rožmanom (foto: Goran Rovan)

Sobotna delavnica v Svetu energije (foto: arhiv GEN)

6. julija 2011 je podjetje GEN energija 
odprlo Informacijsko središče GEN, 
kjer je poleg upravne funkcije in centra 
vodenja proizvodnih objektov skupine 
GEN našel dom tudi interaktivni 
izobraževalni center Svet energije, 
ki letos beleži že peto obletnico 
delovanja.

PROJEKTI, KI JIH GEN IZVAJA SKUPAJ S PARTNERJI:

• Mladi genialci – tekmovanje o energetski pismenosti za OŠ in 
SŠ, v sodelovanju z Nuklearno elektrarno Krško (od leta 2012) 

• Mladi v svetu energije – vseslovenski šolski natečaj o energiji, v 
sodelovanju z Ekošolo (od leta 2008) 

• Tehnogenij – prireditev za promocijo tehnike in tehničnih ved 
med mladimi, v sodelovanju s Šolskim centrom Krško-Sevnica 
(od leta 2011) 

• Elektrofest – izobraževalni dogodek za širjenje energetske 
pismenosti med dijaki srednjih šol, v  sodelovanju z ELES-om, 
EIMV in FE (od leta 2014)
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

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

DON (16282KK) je pas-
ji mladič, star približno 4 
mesece, v tipu belgijskega 
ovčarja. Na začetku je mal-
ce prestrašen, vendar kma-
lu, ko začuti, da mu ne že-
liš kaj hudega, je pripravljen 
na igro. Išče odgovornega, 
ljubeznivega in aktivnega 
lastnika, ki mu bo nudil pri-
jazen dom.  

TITA (16216KK) si srčno želi v 
nov dom. TITA je psička manj-
še rasti, umirjenega in pri-
jaznega karakterja. Stara je 
približno 1 do 2 leti. Išče pri-
jazne in odgovorne lastnike, ki 
ji bodo nudili topel dom. Po-
leg nje smo v zavetišče spreje-
li še njeno mladičko TARO, ki 
poleg nje išče topel dom. 

K OBLIKOVANJU CELOSTNE 
PROMETNE STRATEGIJE 
SO POVABLJENI VSI 
UDELEŽENCI V PROMETU 
Zadnja desetletja je porast upo-
rabe osebnih avtomobilov poru-
šilo vsa razmerja uporabe ostalih 
načinov mobilnosti prebivalstva, 
kar nas je ujelo v načrtovanje 
prometa, ki je povsem podrejen 
osebnemu vozilu kot glavnemu 
udeležencu v prometu. Posle-
dice se odražajo na vseh nivo-
jih, od neustrezne infrastruktu-
re do vplivov na zdravje ljudi in 
onesnaževanje zraka. Celostna 
prometna strategija se od po-
dobnih dokumentov razlikuje 

Celostna prometna strategija Občine Brežice

Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice 
Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na 

kolesarsko popotovanje 

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 17. septembra 2016, 

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

Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz smeri Brežic do Radeč 
bo za kolesarje iz vseh občin organiziran z železniške postaje v Brežicah ob 7:11 s postanki 

na vseh železniških postajah do Radeč.

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

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.

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

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

organizirano in na lastno odgovornost.

Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen prevoz koles 
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno petka, 9. septembra 2016, 

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

Vabljeni!

Najava Javnega 
razpisa za dodelitev 

neprofitnih 
stanovanj v najem

Občina Brežice obvešča, 
da je bil dne 19. 8. 2016 na 
spletni strani www.brezice.
si objavljen Javni razpis 
za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem.
Prosilci, ki se želijo prijaviti 
na javni razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v 
najem, morajo oddati 
vlogo skupaj s prilogami na 
posebnem obrazcu, v času 
od 19. 8. 2016 do vključno 
23. 9. 2016.
Kontaktna oseba za dodatne 
informacije – Marina Urek, 
Oddelek za investicije, 
občinsko premoženje in 
javna naročila Občine 
Brežice, pisarna št.: 21, tel: 
07-620-55-64 ali e-mail: 
marina.urek@brezice.si.

BREŽICE - Občina Brežice je bila uspešna na razpisu za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije, za kate-
rega sredstva prispevata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Cilj izdelave celostne prometne 
strategije je analiza obstoječega stanja v občini Brežice ter iskanje primernih rešitev s področja trajnostne mobilnosti, 
ki bo v čim večji meri vključevala uporabo javnega potniškega prometa, peš prometa ter kolesarjenja kot glavnih nači-
nov mobilnosti naših občanov. 

ravno v tem, da je pri njeni iz-
delavi vključena tako strokov-

na kot širša javnost, ki bo lah-
ko v času nastajanja dokumenta 

aktivno vključena skozi ankete 
in javne razprave s svojimi vide-
nji ter predlogi. Dolgoročno želi-
mo z ukrepi celostne prometne 
strategije spremeniti tudi način 
načrtovanja prometa, ki bo za 
pešce in kolesarje bolj prijazen.

FINANČNA KONSTRUKCIJA
Občina Brežice  je v postopku 
javnega naročila pridobila naju-
godnejšega izvajalca za izdelavo 
strategije, podjetje Savaprojekt 
Krško, in z njim sklenila pogod-
bo v višini dobrih 57.000 evrov, 
od tega kar 39.000 evrov pred-
stavljajo sofinancerska sredstva 
države in Evropske unije. 

Javni razpis za pospeševanje razvoja 
podjetništva v občini Brežice za leto 2016

Občina Brežice je v Uradnem listu RS, št. 55/16, z dne 19.8.2016 
in na spletni strani Občine Brežice objavila Javni razpis za po-
speševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2016. 
 
Predmet javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A). 
B. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, po-

vezanih z investicijo (v nadaljevanju namen B). Višina sofi-
nanciranja: 200 € na polni mesec zaposlitve v razpisnem 
obdobju.

C. Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov 
na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev 
(v nadaljevanju namen C). Višina sofinanciranja: do 40 % 
upravičenih stroškov.

D. Subvencioniranje najemnin v starem mestne jedru (v nada-
ljevanju namen D). Višina sofinanciranja: do 40 % upraviče-
nih stroškov oz. največ do 2,8 €/m2..

Upravičenci razpisa oz. državne pomoči so mikro in majhna 
enotna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o gospo-
darskih družbah in sicer: 
• s sedežem v občini Brežice in krajem investicije na območju 

občine Brežice ali
• imajo sedež dejavnosti izven občine Brežice, v kolikor imajo 

poslovno enoto v občini Brežice, v kateri zaposlujejo najmanj 
2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim prebivališčem v občini 
Brežice in investirajo na območju občine Brežice.

Skupna višina razpoložljivih sredstev je 130.000 EUR in so za-
gotovljena na proračunski postavki  00217 – sredstva za vzpod-
bujanje podjetništva. Sredstva se bodo razdelila glede na na-
men, in sicer: 
• za namen A je namenjenih 95.000 EUR, 
• za namen B je namenjenih 20.000 EUR, 
• za namen C je namenjenih 5.000 EUR in 
• za namen D je namenjenih 10.000 EUR. 

Rok za oddajo prijav na javni razpis je 15.9.2016. Vloga mora 
biti oddana skupaj s prilogami na posebnem obrazcu. Besedi-
lo javnega razpisa in obrazci so dosegljivi na spletni strani Ob-
čine Brežice. 
Kontaktna oseba za dodatne informacije je Roman Matjašič, 
Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in 
razvoj; tel: 07 62 05 532, el. naslov: roman.matjasic@brezice.si.

Pričetek zbiranja prijav dogodkov za program prireditev 
v počastitev 28. oktobra, praznika občine Brežice

Občina Brežice poziva vsa društva, klube in organizacije, ki načrtujejo prireditve v mesecu okto-
bru ob prazniku občine Brežice, da do petka, 9. septembra 2016, posredujejo podatke o priredi-
tvah, ki jih želijo vključiti v program Brežiški oktober 2016. 

Predlogi bodo lahko upoštevani in uvrščeni v program, če bodo pisno sporočeni do navedenega 
datuma. Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov lavra.kreacic@brezice.si, osebno v Ka-
binetu župana (1. nadstropje, soba št. 26) ali po pošti (Občina Brežice, s pripisom Prijava priredi-
tev v oktobru, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice). 

Prijava dogodka oz. prireditve naj vsebuje:
1. naslov prireditve,
2. kratek opis prireditve,
3. navedbo nosilca oziroma organizatorja prireditve in telefonsko/GSM številko kontaktne osebe,
4. kraj prireditve,
5. čas (datum in ura) prireditve.
Kontaktna oseba za prijavo prireditev: Lavra Kreačič, Kabinet župana, tel.: 07 620 55 04.

Prijava prireditve pomeni, da bo prireditev uvrščena v tiskani in elektronski program  Brežiškega 
oktobra 2016. Prijavitelj prireditve je odgovoren za pravilnost sporočenih podatkov. 

Prijave za sofinanciranje prireditev ob občinskem prazniku potekajo v skladu z Javnim razpisom za 
sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva v letu 2016 (pogoji in besedilo razpisa so objavljeni 
na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si v rubriki RAZPISI). 
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Anketa o prometu v občini Krško - 
izpolnite in osvojite električno kolo!

Občina Krško pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS), ki bo podlaga za pridobivanje finančnih 
sredstev za izvedbo ukrepov s področja trajnostne mobilnosti v občini. Pri nastajanju CPS je eden od 
bistvenih poudarkov tudi vključevanje javnosti, prebivalcev občine Krško. V ta nemen smo pripravili 
vprašalnik, s katerim bomo lahko ugotovili vaše potovalne navade in zadovoljstvo s prometnimi ure-
ditvami. Vaši odgovori nam bodo v pomoč pri izbiri ustreznih ukrepov in ureditev za razvoj celotne-
ga območja občine. Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo 10 minut časa, zato prosimo, da jo skrbno re-
šite in podate vaša dejanska opažanja in predloge na področju prometa v občini Krško.

Anketo lahko do 20. septembra 2016 izpolnite in oddate:
• v vložišču Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
• na sedežu vaše krajevne skupnosti v času uradnih ur,
• na javni razpravi, ki bo 7. septembra 2016, ob 18.00 uri v sejni sobi A, Občina Krško, Cesta krških 

žrtev 14, v Krškem,
• spletna anketa na naslovu: www.1ka.si/a/ 102665.

Vsi, ki boste anketo izpolnili in oddali ter v njej navedli vaše 
kontaktne podatke, boste lahko sodelovali v žrebanju za ELE-
KTRIČNO KOLO na zaključni prireditvi v sklopu Evropskega te-
dna mobilnosti 22. septembra 2016. Anketo lahko izpolnite in 
oddate tudi anonimno, vendar v tem primeru ne boste sode-
lovali v nagradnem žrebanju. V anketi lahko sodelujejo vsi ob-
čani občine Krško, starejši od 15 let.

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujemo!

VABILO
na javno razpravo v sklopu izdelave 

Celostne prometne strategije
Občina Krško je z namenom uvajanja dolgoročnih in trajnostnih rešitev na področju urejanja pro-
meta v letošnjem letu pričela z izdelavo strateškega dokumenta Celostna prometne strategija 
(CPS), s katerim bo prometna problematika v občini prvič obravnava celovito, trajnostno in pred-
vsem z vidika izboljšanja pogojev za pešačenje, kolesarjenje in večjo uporabo vseh oblik javnega 
potniškega prometa.

Bistveni cilj CPS je vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema tako, da se zagotovi:
• dostopnost delovnih mest in storitev za vse,
• izboljša prometna varnost,
• zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabe energije,
• poveča učinkovitost in zmanjša stroške potniškega in tovornega prevoza,
• izboljša privlačnost in kakovost okolja.

Pri nastajanju CPS je eden od bistvenih poudarkov tudi vključevanje javnosti, vseh prebivalcev ob-
čine, zato v tej fazi organiziramo

1. javno razpravo, ki bo potekala v sredo, 7. septembra 2016, 
od 18:00 do 19:30 ure, 

v sejni sobi A, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, v Krškem.

Na tej javni razpravi bo predstavljena razlika med tradicionalnim in sodobnim, trajnostno narav-
nanim prometnim načrtovanjem, kjer so bistveni ukrepi, ki v ospredje postavljajo človeka in ne 
vozila. Strokovnjaki bodo predstavili izzive in priložnosti, kako se trajnostne mobilnosti lotevajo v 
primerljivih mestih. Od vas pa želimo pridobiti čim več konkretnih mnenj in informacij glede pro-
metne problematike v vaši občini.

Vljudno vas vabimo k udeležbi in sodelovanju v razpravi.

Celostna prometna strategija je 
strateški dokument občine za 
trajnostno načrtovanje prome-
ta in reševanje vseh s prome-
tom povezanih izzivov. Občini bo 
v naslednjih letih omogočal kan-
didiranje za sredstva na evrop-
skih razpisih, povezanih s pro-
metno ureditvijo.  

Za vse prebivalce občine Krš-
ko bodo izhodišča v strategi-
ji pomenila večjo urejenost, 
učinkovitost, predvsem pa več 
trajnostnih ureditev za pešce, 
kolesarje ter uporabnike javne-
ga potniškega prometa. Izboljša-
li se bosta dostopnost delovnih 
mest in storitev ter prometna 
varnost, zmanjšali pa se bodo 
prometni zastoji, onesnaževan-
je, emisije toplogrednih plinov, 
poraba energije in stroški za mo-
bilnost. Kakovost bivanja bo zato 
mnogo boljša, povečala se bo 
možnost lokalnih skupnosti za 
uspešen nadaljnji razvoj. 

Priprava Celostne prometne 
strategije bo potekala v več fa-
zah in bo vključevala nače-
la vključevanja, sodelovanja in 
vrednotenja, zato je zelo po-
membno, da nam s svojimi opa-
žanji, željami in predlogi poma-
gate vsi občani. V ta namen bo 
organiziranih več javnih razprav, 
opravljenih intervjujev z lokalni-
mi deležniki, anket za občane in 
drugih predstavitev.

V začetni fazi bo izdelana ana-
liza trenutnega stanja, sledijo 
javne razprave, na katere boste 
povabljeni vsi prebivalci občine. 
Veseli bomo vašega mnenja o 
dobrih in slabih straneh, pove-
zanih s prometom, z vsakodne-
vnimi potmi, ki jih opravljate, ter 
vaših želja in pričakovanj. O po-
teku priprave Celostne promet-
ne strategije in dogodkih vas 
bomo redno obveščali na ob-
činski spletni strani in Facebook 
strani - Celostna prometna stra-
tegija Občine Krško.

Začetek priprave celostne prometne 
strategije v občini Krško
Občina Krško pristopa k načrtovanju prometa, ki bo zagotavljal večjo kakovost bivanja za sedanje in prihodnje genera-
cije in začnja s pripravo Celostne prometne strategije občine Krško. Pripravo strategije je Evropska unija podprla z na-
menom, da bi zmanjšali zastoje, onesnaževanje zraka, stroške, povezane s prometom, ter posledično okrepili zdravje 
in zadovoljstvo vseh, ki tu živimo in delamo. 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 - UPB4 
in 110/11-ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIP-
RS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP, 
96/15 – ZIPRS1617), Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna RS (Ur. list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13), Odloka o proračunu občine Krško za leto 2016 
(Uradni list RS, št. 11/15, 88/15, 28/16), objavlja Občina Krško, 
CKŽ 14, Krško, Javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega 
jedra Krško in trga Brestanica za leto 2016.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektne dokumenta-
cije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško in trgu 
Brestanica in sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov stavb 
s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu mo-
rajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 10. 10. 2016, na naslov: 
Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 
Krško.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Miloš 
Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-mail: milos.kukovicic@krsko.si, v 
času uradnih ur.

Javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega 
jedra Krško in trga Brestanica za leto 2016

»Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«
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90 let je praznovala Ida Glušič iz Spodnjih Mladetič. Ob visokem ju-
bileju jo je obiskal župan Srečko Ocvirk v družbi predsednika Sveta 
Krajevne skupnosti Tržišče Janeza Viranta in Društva upokojencev 
Tržišče. Slavljenka, ki je goste pričakala in sprejela v družbi doma-
čih, je bila obiska izjemno vesela, prav vsi pa so ji namenili voščila 
za še mnogo zdravja in lepih trenutkov.

Ekipa za izvedbo maratona je 
celovito analizirala lanskoletno 
premierno izvedbo Sevniškega 
planinskega maratona in s smi-
selnim upoštevanjem predlo-
gov lanskoletnih udeležencev 
naredila več izboljšav z dodat-
no ponudbo. »Dodelali smo ze-
mljevide poti in oznake, doda-
li pomembne informacije, med 
njimi razdalje med kontrolnimi 
točkami in podobno, še bolje 
označili poti, povečali izbor po-
nudbe na Lisci in cilju, poveča-
li oskrbo na kontrolnih točkah, 
popestrili program na kontro-
lnih točkah in cilju, omogoči-
li tudi brezplačno kampiranje,« 
sporočajo organizatorji dogod-
ka. Dodajajo še, da bo za hrano 
in pijačo na startno-ciljnem pro-
storu poskrbljeno ves čas traja-
nja prireditve.

PROGRAM
OD 5. URE DALJE NA 
ŠTARTNO-CILJNEM 
PROSTORU PRI ŠPORTNEM 
DOMU SEVNICA
Pričetek registracije, prijave za 
vse poti

NA ŠTARTNO-CILJNEM 
PROSTORU PRI ŠPORTNEM 
DOMU SEVNICA
6.00: start – 6 - Gamsova pot
7.00: start – 5 - Maratonova pot
8.00: start – 3, 4 - Ajdovska in 
Lisjakova pot
9.00: start – 1, 2 - Cicibanova in 
Škratkova grajska pot

OD 9.30 DO 12.30 NA 
SVETEM ROKU
Lutkovne in ustvarjalne 
delavnice

OD 11. DO 14. URE NA 
GRADU SEVNICA
Grajske igre v parku – streljanje 
z lokom, hoja s hoduljami, 
srednjeveški nogomet ...

OD 13. DO 16. URE V PARKU 
OB REKI SAVI
Predstavitev fitnes naprav 
na prostem, predstavitev 
balinanja in balinanje 

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 
ZA DOBITNIKE PRIZNANJ 

OBČINE SEVNICA ZA LETO 2016
Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje pri-
znanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, 
društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupi-
nam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in 
polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Občine Sevnica 
na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in 
izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih 
področjih človekove ustvarjalnosti.

Priznanja, razvrščena od najvišjega do najnižjega ranga, so: naziv 
Častni občan Občine Sevnica, Grb Občine Sevnica, Zlata plaketa 
Občine Sevnica in Srebrna plaketa Občine Sevnica. Vsako leto se 
lahko podeli največ en Grb Občine Sevnica, največ dve Zlati pla-
keti Občine Sevnica in največ tri Srebrne plakete Občine Sevnica.

Naziv Častni občan Občine Sevnica je lahko podeljen posame-
zniku, ki s svojim delovanjem in stvaritvami na posameznih pod-
ročjih življenja in dela prispeva k izjemnemu razvoju in ugledu 
občine. Grb Občine Sevnica se praviloma podeljuje podjetjem, 
zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizaci-
jam in skupinam.

Predlog za podelitev priznanja lahko podajo občani, podjetja, 
zavodi, društva, združenja, druge organizacije in skupine, orga-
ni lokalne skupnosti. Predlog za dobitnika priznanja mora vsebo-
vati: ime in priimek oziroma naziv predlagatelja, ime in priimek 
oziroma naziv predlaganega kandidata za dobitnika priznanja z 
njegovimi osebnimi podatki, obrazložitev predloga in vrsto pre-
dlaganega priznanja.

Če je za dobitnika priznanja Občine Sevnica kot kandidat predla-
gan posameznik, je v skladu z 8. členom Zakona o varstvu oseb-
nih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) in na podlagi 21.a 
člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) obvezno priložiti pisno 
izjavo kandidata (posameznika) o osebni privolitvi v zbiranje in 
obdelovanje njegovih osebnih podatkov in seznanitvi, da bodo 
osebni podatki obdelovani v postopku kandidiranja, odločanja 
o prejemnikih in podelitve priznanj Občine Sevnica, kot ga do-
loča Odlok o priznanjih Občine Sevnica – obrazec P. Obrazec je 
na voljo v sprejemni pisarni Občine Sevnica in na spletni strani 
www.obcina-sevnica.si.

Predloge za podelitev priznanja bo obravnavala Komisija za prav-
ne in splošne zadeve po zaključku razpisa. O podelitvi priznanj 
Občine Sevnica s sklepom odloči občinski svet na predlog Komi-
sije za pravne in splošne zadeve. Priznanja podeljuje župan Ob-
čine Sevnica ali od njega pooblaščena oseba, praviloma ob pra-
zniku občine.

Predloge za dobitnike priznanj Občine Sevnica v letu 2016 je 
možno podati do vključno ponedeljka, 12. septembra 2016, na 
naslov: Občina Sevnica, Komisija za pravne in splošne zadeve, 
Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. 

Občina Sevnica, Komisija za pravne in splošne zadeve

Sevniški planinski maraton 2016
Spoštovani planinci, pohodniki, rekreativci, ljubitelji aktivnega gibanja v naravi. V soboto, 27. avgusta, bo potekal Sev-
niški planinski maraton 2016 – rekreativna športna prireditev, ki ponuja 6 različnih poti dolžine od 6 do 67 km. Ponu-
ja izzive vztrajnim pohodnikom, tudi tekačem, pohodniške užitke, rekreacijo družinam ter športno-kulturno-zabavno 
preizkušnjo najmlajšim. 

OD 16. DO 19. URE PRI 
ŠPORTNEM DOMU SEVNICA
Igre brez meja za otroke in 
mladino, možnost najema 
kolesa na električni pogon, 
kolesa na jermenski pogon, 
gorskega in cestnega kolesa, 
konferenčnega kolesa za 7 
oseb, izposoje gorskega kolesa 
in vožnje po novo izdelani progi 

 90 let Ide Glušič iz Spodnjih Mladetič

»pump track« nad Bazenom 
Sevnica.

OD 16. DO 19. URE NA 
BAZENU SEVNICA
Družabne igre za vse generacije 
– zanimive igre z vrečami, vodo, 
štafete ... Praktične nagrade!

CEL DAN DO 19. URE

Kopanje na Bazenu Sevnica 
za vse, ki zberete vse žige na 
poteh.

OB 20. URI NA ŠTARTNO-
CILJNEM PROSTORU PRI 
ŠPORTNEM DOMU SEVNICA
Podelitev nagrad in priznanj in 
druženje ob glasbi. Zaključek 
prireditve bo ob 22. uri. 

www.obcina-sevnica.si

Možnost prijave: www.planinskimaraton.si/prijava.html
Podroben program: www.planinskimaraton.si/program.html

� Organizator�dogodka:�Planinsko�društvo�Lisca�Sevnica
� Ekipa�Sevniškega�planinskega�maratona�2016
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SEVNICA - 6. avgusta se je v atriju sevniškega gradu predstavi-
la s komedijo »Toc - toc« mladinska gledališka skupina Slomško-
vega doma iz Buenos Airesa v Argentini ter navdušila. Zgodba 
komedije, ki je prirejena po francoskem izvirniku in v Argentini 
zelo popularna, se je dogajala v zdravniški čakalnici, kjer je šest 
oseb čakalo, da bi jih sprejel zdravnik. Ker je odlašal s svojim pri-
hodom, je tajnica prosila paciente za potrpežljivost. A čas teče in 
zdravnika ni in ni, zato pacienti vzamejo stvari v svoje roke in si 
kar sami organizirajo skupinsko terapijo, s katero skušajo prema-
gati svoje psihične težave, a uspe jim predvsem ustvariti popolno 
zmešnjavo. Mladi gledališčniki so si pred nastopom ogledali ne-
katere sevniške znamenitosti ter se zadržali v prijetnem druže-
nju z animatorji in prostovoljci Salezijanskega mladinskega cen-
tra, s katerimi so izmenjali nekaj mnenj in vtisov. � R.�K./S.�R.

Obisk iz Argentine

Mladi�gledališčniki�so�del�časa�preživeli�s�sovrstnicami�in�
sovrstniki�v�sevniškem�Salezijanskem�mladinskem�centru.

BRESTANICA – 5. avgusta je 
v organizaciji Kulturnega 
doma Krško – enote Grad 
Rajhenburg – potekala gle-
dališka predstava »Naj gre 
vse v π ali kako sem si za-
pomnil 3141 decimalk«, v 
kateri je nastopil gledališki 
igralec Nik Škrlec. 

Prvi avgustovski petek so v 
okviru dogodkov "Poletje na 
gradu Rajhenburg" pripravili 
mono predstavo „Naj gre vse 
v π ali kako sem si zapomnil 
3141 decimalk", ki je avtorski 
projekt Nika Škrleca. Številni 

BLANCA, BIKODŽE - KD Godba Blanški vinogradniki je 6. avgu-
sta gostovalo v kraju Bikodže v Bosni in Hercegovini, kjer je po-
tekal 6. mednarodni festival folklore. Z nastopom so godbeni-
ce in godbeniki, ki so v svojo sredo povabili še dva plesna para 
v gorenjski narodni noši, navdušili. Na slavnostni podelitvi pri-
znanj in pohval so prejeli pohvalo za najboljši orkester ter osvo-
jili 2. mesto za najlepšo narodno nošo. Prosti čas so izkoristili za 
ogled Panonskega jezera - slanega umetnega jezera, ki se naha-
ja v samem centru Tuzle in je zelo zanimiva točka za domačine 
in turiste, ki se lahko ob njem sprostijo in kopajo.  I.�J./S.�R.

Škrlečeva gledališka predstava z igro števil

Gostovali so v Bosni

Članice�in�člani�Godbe�Blanški�vinogradniki�so�preživeli�ne-
pozaben�vikend�na�gostovanju�v�BiH.

KRŠKO – 12. avgusta je Društvo ljubiteljev fotografije Krško v 
Dvorani v parku v Krškem pripravilo fotografsko razstavo Bran-
ka Brečka »Metulji in kačji pastirji«. Uvodoma je zbrane nagovo-
rila predsednica društva Jožica Mikek Veber. O Brečku in njego-
vem ustvarjalnem fotografskem svetu pa je spregovoril Dušan 
Klenovšek, ki je ob tem dodal še osebno noto, saj ju s fotograf-
skim ustvarjalcem vežejo skupne fotografske poti. Brečko ima 
posnetih več tisoč fotografij in je pozoren opazovalec vrbinske-
ga življa. Več kot desetletje dnevno piše o dogajanju v tem zani-
mivem okolju in pred devetimi leti je izdal tudi knjigo »Živi svet 
Vrbine«, ki se sedaj spet spreminja in »se sledi življenja v njej bri-
šejo za vedno«, tako bodo posnete fotografije »spomin zanam-
cem na nekaj, kar je za vedno izginilo«. Z glasbo sta dogodek po-
pestrili violinistki, članici Simfoničnega orkestra Glasbene šole 
Krško, Klavdija Novšak in Jerneja Vakselj.  M.�Hrvatin�

O metuljih in kačjih pastirjih

Razstava�fotografij�je�na�ogled�do�4.�septembra.

Leta 1990 rojeni Nik Skušek 
je že kot petletni deček vedel, 
da bo nekoč slikar. Ko je ho-
dil s starši na morje v Piran, 
je pogosto opazoval pri delu 
tamkajšnjega slikarja in bar-
vice ter papir so kmalu posta-
le del njegove otroške igre. Po 
zaključeni osnovni šoli v do-
mačem kraju se je vpisal na 
umetniško gimnazijo v Celje 
ter nato nadaljeval s študijem 
na Likovni akademiji v Ljublja-
ni, kjer je v lanskem letu ma-
gistriral. Njegova študijska pot 
ga je vodila tudi v tujino, kjer je 
spoznaval podrobnosti likov-
ne umetnosti in se poglabjal v 
njene skrivnosti ustvarjanja. 
»V tretjem letniku Akademi-
je sem šel preko Erasmusa 
na študijsko izmenjavo v Bo-
logno. Tam sem srečal enega 
ključnih slikarjev mojega živ-
ljenja, Antonella Pintusa, res 
izjemnega človeka. On je spre-
menil moj pogled na to, kaj in 
kdo želim biti,« je opisoval svo-
jo pot mladi umetnik, ki hra-
ni zelo lepe spomine tudi na 

Globoke korenine, sočni sadeži
SEVNICA - 18. avgusta je potekala v Mosconovi galeriji na sevniškem gradu otvoritev samostojne slikarske 
razstave »Globoke korenine, sočni sadeži« mladega sevniškega umetnika Nika Anikisa Skuška, ki je eden 
redkih slovenskih slikarjev, ki nadaljuje poslanstvo starih klasičnih mojstrov.

študijske dni v prelepih itali-
janskih Firencah. »Angel Aca-
demy of Fine Arts v Firencah 
je privatna likovna akademija, 
vendar ena najbolj kvalitetnih 
in prestižnih na svetu. Triletni 
program je sestavljen iz deve-
tih trimestrov. Ker študij pla-
čaš po trimestrih, torej čas, ki 
ga preživiš na akademiji in ne 
po napredku, sem se lotil štu-
dija zelo učinkovito. Z ogrom-
no fokusa, vizije in trdega dela 

mi je uspelo  v enem letu kon-
čati kar dva letnika,« je nada-
ljeval in dodal, da želi stopiti 
v tok mojstrstva, ga razvija-
ti in hkrati razvijati globino v 
sebi. »Slikarstvo je zame veli-
ko poslanstvo, saj se s svojimi 
vizijami in deli želim dotakni-
ti človeškega srca. Za realizaci-
jo svojih vizij uporabljam kla-
sične metode, ki so že stoletja 
preizkušene. Razvijali so jih 
različni mojstri, ki so ta zna-

nja prenašali iz generacije v 
generacijo. Na primer, vizio-
narsko slikarstvo so poznali že 
v pradavnini, ko so šamani sli-
kali spiritualne podobe, jaz pa 
prinašam novo svežino in toč-
ke pogledov v takšen tip slikar-
stva. Slikarstvo ljubim in moj 
medij je olje na platnu,« je zak-
ljučil in predal besedo prijate-
ljici Doni, umetnostni zgodovi-
narki, ki je spregovorila o vlogi 
umetnosti in pomenu umetni-
ka v sodobni družbi.

V otvoritvenem delu razsta-
ve, ki jo je sproščeno povezo-
val avtor sam, so glasbeni del 
programa izvedle odlične glas-
benice oziroma boginje glasbe, 
kot jih je imenoval mladi ume-
tnik - violinistka Klavdija Nov-
šak z Loga, pianistka Nataša 
Lazič iz Celja in operna pevka 
Lučka Krašovec, ki deluje v 
SNG Maribor. Razstava, na ka-
teri prevladujejo portreti, akti 
in mitološka bitja, je na ogled 
do vključno 18. septembra. 
 S.�Radi,�foto:�L.�Motore

Niku�Anikisu�Skušku,�ki�trenutno�živi�in�ustvarja�na�Nizozem-
skem,�sta�bila�v�veliko�oporo�tudi�mati�in�oče.

Tanja Mencin, ki je svoj knji-
žni prvenec Harlekinov padec 
izdala leta 2000 pod psevdoni-
mom Juta Vennoni, se je rodila 
leta 1965 v Šempetru pri Novi 
Gorici. Po zaključeni osnovni 
šoli v Krmelju je dve leti obi-
skovala srednjo vzgojiteljsko 
šolo v Idriji in se nato prepisala 
na srednjo tekstilno šolo v Sev-
nici, ker je želela živeti s starši, 
ki so se vrnili iz Nemčije. Nato 
se je vpisala na teološko fakul-
teto, čez dve leti pa se je odloči-
la za študij filozofije. »Hvaležna 
sem za znanje, ki sem ga pri-
dobila, profesorji so me naučili 
gledati človeka z več perspek-
tiv,« je ob tem dejala.

Njeno literarno ustvarjanje se 
je začel v 5. razredu osnovne 
šole, nadaljevalo z objavami v 

Čarodejka Tanje Mencin
SEVNICA - Sevničanka Tanja Mencin je v lanskem letu izdala svoj deveti roman z naslovom Čarodejka, v ka-
terem gre za fantazijsko pripoved o tridesetletnici z vzdevkom Čarodejka, ki skupaj z znanko odpotuje v 
Ljubljano na novoletni shod poganov, kjer pa se dogodki začnejo zapletati. 

šolskih glasilih in v literarnem 
listu Šivi in verzi, ki so ga izda-
jali v sevniškem podjetju Lisca, 
v novejšem času pa tudi na lite-
rarnih spletnih straneh. Je čla-

nica skupine Zvezdni prah, kjer 
so v ospredju znanstvenofan-
tastična dela, saj jo omenjeno 
področje zelo zanima. »Znan-
stvena fantastika pri nas še ni 

razvita, domači avtorji so za-
postavljeni, založniške hiše 
raje objavljajo dela uveljavlje-
nih svetovnih avtorjev,« je bila 
še malce kritična. Nekaj časa je 
bila aktivna tudi v lokalni poli-
tiki in na državnem nivoju, kjer 
je pridobila pomembne izku-
šnje, a po šestih letih je izsto-
pila in se posvetila samo lite-
rarnemu ustvarjanju.
 
Gostji se je na lanskoletni 
predstavitvi njenega najnovej-
šega knjižnega dela v prosto-
rih sevniškega mladinskega 
centra zahvalila vodja sevniš-
ke enote Ozara Darinka Kozo-
le, za spremljajoči glasbeni del 
pa sta poskrbeli vokalistka Si-
mona Golob in Petra Stopar 
na kitari. 
 S.�Radi

Pogovor�s�Tanjo�Mencin�je�vodil�Zdravko�Stopar,�vanj�pa�se�
je�vključila�tudi�posebna�gostja,�priznana�slovenska�pesni-
ca�Neža�Maurer.�

obiskovalci sicer niso uživa-
li v atriju rajhenburškega gra-

du, pač pa v grajski veliki dvo-
rani, kjer se je zaradi slabega 

vremena odvijal nastop. Škr-
lec se je na izviren način bese-
dno preigraval s številkami in 
podajal zgodbe, ki so pritegni-
le: »… Zagrabi me panika, zač-
nem improvizirati. Dobim gle-
dalčevo pozornost, ko rečem, 
da bom poklical policijo. Po-
tem odigram kratek improvizi-
ran dialog po telefonu z namiš-
ljeno policijo in v gledalcih/
pretepačih vzbudim strah, da 
se razbežijo, vsak v svojo smer. 
To je bil verjetno eden redkih 
trenutkov, ko sem z igro rešil 
svet. Vreden magisterija."
  M.�Hrvatin

Zaradi�dežja�je�bila�predstava�v�grajski�veliki�dvorani.
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Četrtek, 25. 8. 

• ob 16.00 na bazenu Sevni-
ca: ustvarjalnice na bazenu 
- peresnice

• ob 19.30 v Hiši frankinje Vi-
narstva Kerin na Straži pri 
Krškem: večer vina in poe-
zije o vinu in ljubezni

• ob 20.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Posavska mu-
zejska vitrina - Most na so-
točju Save in Krke - 110 let

• ob 20.30 na gradu Raj-
henburg: Poletje na gradu 
Rajhenburg - komedija De-

nisa Avdića: Moški so z Mar-
sa, ženske so z Venere (v pri-
meru dežja v KD Krško)

• ob 21.00 na grajskem dvori-
šču Posavskega muzeja Bre-
žice: koncert DŠB Unplugged 
- kantavtor Peter Dirnbek in 
skupina Vox Populi 

Petek, 26. 8.

• ob 8.00 v MC Krško: počitni-
ške aktivnosti

• ob 9.00 na Hočevarjevem 
trgu 1 v Krškem: počitniške 
videodelavnice za otroke in 

kam v posavju
mlade od 8 do 18 let

• ob 17.30 pri lovskem domu 
na Libni: 5. tradicionalna po-
stavitev klopotca Društva vi-
nogradnikov Sremič

• ob 18.00 v dvorani MC Bre-
žice: 1. polfinalni večer Med-
narodnega otroškega pev-
skega festivala Brežice 

• ob 18.30 v trim parku pri 
ribniku Resa: trening v na-
ravi - magičnost gibanja

• ob 19.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu Galerije Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: odprtje razstave ume-
tniških del donacije duhov-
nika Antona Vindišarja

• od 19.00 dalje pred in v MC 
Krško: From house 2 tech-
no, DJ: Cristian van Gurgel, 
Jack Bixby, Narchy, Jeffry-
soul, Ben

• ob 19.00 v mestnem parku 
Krško: joga v parku

• ob 20.30 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Zefiro Torna 
(BE): Il Divino Orlando Las-
so – Miraris Mundum, zak-
ljučni koncert Seviqc Brežice

• ob 21.30 na Bazenu Bresta-
nica: koncert Party Boys

Sobota, 27. 8.

• ob 6.00 pri Športnem domu 
Sevnica: Sevniški planinski 
maraton 2016

• ob 13.00 pri Športnem domu 
Sevnica: Športni bazar vseh 
generacij - turnir nogome-
ta za veterane in športne igre

• ob 16.00 na bazenu Bresta-
nica: igre brez meja (prijave)

• ob 18.00 v dvorani MC Bre-
žice: 2. polfinalni večer Med-
narodnega otroškega pev-
skega festivala Brežice 

• ob 19.00 na gradu Podsre-

da: literarni večer na temo 
narave

• ob 20.00 na igrišču pri OŠ 
Brestanica: dobrodelna ga-
silska veselica PGD Brestani-
ca za nakup kombiniranega 
intervencijskega vozila, igra 
ansambel Fantje izpod Lisce

• ob 20.00 pod šotorom v Ka-
pelah: gasilska veselica z an-
samblom Modrijani ob 90-le-
tnici gasilstva v Kapelah

• ob 21.00 na Gradu Raj-
henburg: letni kino, sklop 
kratkih filmov EnaBanda 
produkcije

Nedelja, 28. 8.

• od 8.30 dalje na Skopicah: 
malonogometni turnir

• od 10.00 do 17.00 v Men-
cingerjevi hiši v Krškem: 
delavnica alternativne peke 
keramike KUD Liber - obara 
(predhodne prijave)

• ob 10.00 pri Športnem 
domu Sevnica: 25. rekrea-
tivna gorska kolesarska dir-
ka »Skok na Lisco« 

• ob 19.00 na grajskem dvori-
šču Posavskega muzeja Bre-
stanice: koncert tria Eroika 
in Vokalne skupine Vilinke 

Ponedeljek, 29. 8.

• ob 17.00 v MC Krško: turnir 
v namiznem tenisu

Torek, 30. 8.

• ob 11.00 v MC Sevnica: tur-
nir v ročnem nogometu

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: Slovo od razstave 
Neviodunum, rimsko mesto 
ob reki Savi; zaključno stro-
kovno  vodstvo

SEPTEMBER V 
POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE

 Sobota, 10. september

 10.00: JAVNO VODSTVO: IMAGO MUSICAE: glasba 
na baročnih poslikavah brežiškega gradu 

 z avtorji razstave 

 19.30: ZAKLJUČEK POLETJA NA TERASI S 
KONCERTOM KVARTETA MASCARA, 

 v sodelovanju  s Hišo trt, vina in čokolade Kunej 
 Vstopnina: 5 €

 Sreda, 14. september 

 16.00: JAVNO VODSTVO: IMAGO MUSICAE: glasba 
na baročnih poslikavah brežiškega gradu 

 v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih 
Posavja (vodstvo v znakovnem jeziku in uporaba 
slušnih zank)

 Več informacij: vodnik@pmb.si, 466 05 17

Prijazno vabljeni!

Big banda Krško na festivalu Jazzinty, posavska skupi-
na Karmakoma se odpravlja po Evropi, Fantje izpod Li-
sce napovedujejo nov album. Tokrat preberite:

Vrhunec letošnjega novomeškega festivala Jazzinty je 
predstavlja petkov koncert Big banda Krško (na fotogra-
fiji) z gostoma, pevko Deborah Brown in basistom Jori-

sem Teepejem. V čarobnem vzdušju Muzejskih vrtov sta 
gosta predstavila svoje big band kompozicije in aranžmaje 
jazz standardov. Spomnimo, Deborah Brown je svoje kom-
pozicije igrala z nešteto big band zasedbami po celem sve-
tu, kompozicije Jorisa Teepeja pa so bile posnete leta 2009 
na albumu We take no prisoners, kjer je sodeloval s svo-
jim newyorškim big bandom, kar mu je uspelo kot edine-
mu nizozemskemu jazzovskemu glasbeniku. Kot so še za-
pisali slovenski mediji, sta oba gosta pustila tudi dovolj 
prostora krškim solistom, med drugimi Lovru Ravbarju, 
Mihi Koretiču, Roku Lopatiču, Janezu Gabriču in nena-
zadnje tudi vodji benda Alešu Suši.

Posavska skupina Karmakoma (na fotografiji) bo konec 
septembra nastopila na enemu izmed večjih tako imenova-
nih showcase festivalov v naši bližini, Waves Vienna 2016. 

Velja omeniti, da so tovrstni festivali v zadnjih letih posta-
li močna stična točka glasbene industrije, pa naj bo evrop-
ske ali svetovne. Skrbijo za pretok in promocijo predvsem 
novih izvajalcev in nanje opozarjajo glasbene profesional-
ce ter seveda svoje občinstvo, ter obenem skrbijo za mre-
ženje in izmenjavo informacij med omenjenimi glasbeni-
mi akterji. Poleg koncerta na Dunaju se bo skupina, ki po 
novem nastopa kot štiričlanska zasedba, saj se ji je na kla-
viaturah pridružil Janžej Marinč (Onubo, Inus Fundus, 
op. p.) predstavila še na Slovaškem in Češkem. Karmako-
ma torej ne počiva, potem ko je v letu 2014 izdala prvenec 
Imagination & mechanical metamorphoses, s singlom Ne-
ver Enough, v letu 2015 pa postregla še s pesmijo Remiss.

Fantje izpod Lisce (na fotografiji), narodno zabavni an-
sambel, ki ga sestavlja pet simpatičnih fantov (Alen Za-
basu, Januš Prašnikar, Milan Volavšek, Gašper Štrus in 
Robi Sitar), smo v naši rubriki že predstavljali. Tokrat pa 

fantje napovedujejo novo zgoščenko, ki bo izšla konec me-
seca in bo vsebovala 15 pesmi. Fantje so jo naslovili kar po 
skladbi Na morje te bom peljal, za katero so pred dobrima 
dvema letoma v Baški na otoku Krku posneli videospot.

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

BREŽICE – V organizaciji brežiške izpostave JSKD je 9. junija po-
tekala otvoritev razstave likovnih del učencev, mladih likovnih 
ustvarjalcev iz osnovnih šol Artiče, Bizeljsko, Brežice, Cerklje ob 
Krki, Globoko in Pišece. Vodja izpostave Simona Rožman Str-
nad je povedala, da je na razpis prispelo 334 »likovnih igrarij« 
284 avtorjev, za razstavo pa je bilo izbranih 99 avtorskih del, ki 
bodo na ogled do septembra. Izbor je opravil akademski slikar 
Gregor Smukovič, ki je najprej pohvalil likovne pedagoge, ki 
so pokazali, kako znajo prenesti svoje likovno znanje na mlade 
upe, pohvalil pa jih je tudi, ker so že sami naredili selekcijo del. 
Čestital je mladim likovnim ustvarjalcem za izvirna dela in jih 
vzpodbudil, naj še naprej ustvarjajo in se izobražujejo pri svo-
jih mentorjih. Pohvalil je tudi starše, ki svoje otroke podpirajo 
na njihovi ustvarjalni poti, kar se lepo kaže v vseh razstavljenih 
delih. Mentorica Karmen Lipej Tramšek pa je dejala, da se tudi 
učitelji veliko naučijo od otrok.
Mladi ustvarjalci so prejeli priznanja, dogodku pa so dali prijaz-
no plesno noto člani PD Imani Ema Zevnik, Veronika Strnad 
in Timotej Hribar, ki so plesai avtorske koreografije na temo 
vodnih kapljic in vode.� N.�J.�S.,�foto:�JSKD�Brežice

Pete brežiške likovne igrarije

Podelitev�priznanj�mladim�ustvarjalcem

BREŽICE - Tema letošnjih poletnih videodelavnic, ki so v juniju in 
juniju v brežiški občini potekale pod okriljem zavoda Magičnost 
ustvarjanja – produkcije LIJAmedia, je bila izdelava dokumen-
tarnega filma. V okviru videodelavnic so želeli mladim približa-
ti žanr dokumentarnega filma in jih seznaniti s tovrstnim nači-
nom snemanja: iskanjem zanimivih zgodb, pisanjem scenarijev, 
pripravo intervjujev, izdelavo različnega slikovnega materiala 
ter računalniško montažo. Teme, ki so si jih udeleženci - otroci 
in mladi od 9-17 let - izbrali, so zajemale vse od živali in skrbi za-
nje, lokalne zgodovine in življenja mladih danes. V videodelav-
nice je bilo aktivno vključenih 25 udeležencev, posredno pa še 
več kot 20 mladih in odraslih. Prihajali so iz Pišec, Bizeljskega, 
Artič, Globokega, Žejnega in Brežic. V kamero so ujeli vse od šol-
skega tabora ob reki Krki, brežiškega zavetišča za mlade živali, 
samega mesta Brežice ter življenja okoliških prebivalcev različ-
nih starosti. V avgustu bodo videodelavnice potekale tudi v Kr-
škem, pa tudi jesen bo pestra, saj že pripravljajo snemalne pro-
jekte skupaj z različnimi društvi in šolami iz Posavja.  M. B.

Mladi dokumentaristi v akciji

Mladi�filmarji�v�akciji
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V dobrih dveh letih aktivnega 
delovanja balinarskega kluba 
»Hrasti« Sevnica (ime kluba je 
povzeto po priljubljeni vzpe-
tini nad Sevnico, imenovano 
Hrasti), ki je bil ustanovljen že 
v maju leta 2010 s štirimi čla-
ni, se je število članov kluba po-
večalo na 20. Večinoma gre za 
starejše člane in eno članico. 
V klubu želijo članstvo še po-
večati, predvsem pa pridobi-
ti mlajše člane vseh starosti in 
obeh spolov. Člani BK »Hrasti« 
Sevnica skrbijo oziroma vzdr-
žujejo obe balinarski igrišči v 
Sevnici in Boštanju, kar zah-
teva od članov veliko angaži-
ranja in dela za pripravo stez, 
ki jih je treba po vsakem dežju 
znova pripraviti za igranje. Ne-
malokrat morajo steze obnovi-

Aktivni sevniški balinarji
SEVNICA - S pridobitvijo dvosteznega balinišča v Sevnici so se leta 2015 uresničile nekajletne želje sev-
niških balinarskih navdušencev, saj so pridobili osnovne možnosti, da se lahko ukvarjajo z balinanjem. Že 
leto prej so lahko balinali na štiristeznem balinišču v Boštanju. 

ti tudi zaradi tega, ker nekate-
ri neodgovorneži namenoma 
kvarijo steze (risanje, drsanje 
po pesku itd). Igrišča je treba 
tudi okoljsko urediti in uredi-
ti druge pogoje za normalno 
igranje (WC, prostor za opre-
mo …), ki jih še ni. V klubu pri-

čakujejo, da bo vsaj v Sevnici 
čim prej zaključeno že začeto 
urejevanje. V zvezi z vzdrževa-
njem igrišča v Sevnici je treba 
povedati, da gre za igrišče, ki je 
zgrajeno na javnih površinah, 
torej je igrišče javno in ga lahko 
uporablja pod enakimi pogoji 

vsak (pravna ureditev javnih 
športnih igrišč bo opredelje-
na v bodočem zakonu o špor-
tu). Delo in vložki članov kluba 
so v takem primeru vloženi za 
vse in ne samo za člane, zato je 
še toliko bolj pomemben odnos 
vseh do takih športnih površin.

Klub je doslej organiziral že 
štiri turnirje, na katerih so so-
delovale ekipe iz Posavja in 
Zasavja. BK »Hrasti« je bil po-
budnik za ustanovitev posa-
vske balinarske lige, ki se je 
igrala prvič, v njej pa je sode-
loval z dvema ekipama. V juni-
ju letos so bili člani kluba an-
gažirani pri izvedbi državnega 
prvenstva v balinanju za invali-
de v Boštanju, za kar so prejeli 
kar nekaj pohval. Zaradi dobre 
organizacije prvenstva je klub 
dobil tudi povabilo na Anin tur-
nir v Rogaški Slatini, kjer je eki-
pa dosegla lep uspeh s 4. mes-
tom med 12 ekipami.

Predvidene balinarske aktiv-
nosti do konca leta so name-
njene organizaciji turnirja v 
trojkah, sodelovanju v posav-
ski balinarski ligi, sodelovanju 
na turnirjih in izvedbi šole bali-
nanja v septembru za vse zain-
teresirane. Posebna aktivnost 
je namenjena izobraževanju za 
naziv mentor balinanja v so-
delovanju z Balinarsko zvezo 
Slovenije, in sicer za vse kan-
didate iz cele Slovenije. Z večjo 
številčnostjo članstva bo zago-
tovljena tudi boljša organizira-
nost in kvaliteta dela, zato klub 
vabi, da se vključite v čim več-
jem številu.  F.�E.

Prireditev se je pričela s Petko-
vo pumpo z DJ Boštjanom, zai-
gral pa je tudi ansambel Favo-
riti. Prostor pred Klubom Štala 
je bil lepo zapolnjen, obisko-
valcev ni pregnal niti hud na-
liv. Sobotno dopoldne in del 
popoldneva sta bila rezervira-
na za turnir v odbojki na miv-
ki, ki ga je dobila dvojica Rok 
Orešar - Grega Babnik (eki-
pa Brežice 1). Drugo mesto 
sta osvojila Bojan Hotko in 
Pavel Osojnik (ŠD Globoko), 
tretja pa sta bila Marko Dukić 
in Dejan Ščuri (Brežice 2). Na 
turnirju je sicer sodelovalo 11 
dvojic. Pozno popoldne je sle-
dil vrhunec vsakoletne pri-
reditve – že 14. skoki v vodo 
z borškega mostu. Letos je 
s približno osmih metrov v 
Krko skakalo sedem najpogu-
mnejših, med katerimi sta bili 
tudi dve dekleti, ki sta preki-
nili sedemletno sušo nastopa-
nja skakalk na Borštu. Po treh 
serijah je sodniška ekipa v se-
stavi Janko Močnik, Andrej 

Kotar do suverene zmage
BORŠT - Med 5. in 7. avgustom je Športno društvo Boršt organiziralo tradicionalno prireditev Boršt 2016, 
ki je vključevala skoke v Krko z borškega lesenega mostu, turnir v odbojki na mivki in turnir v nogometu 
na travi ter obilo zabave ob živi glasbi.

Horžen in Tomaž Strel od-
ločila, da je zmagovalec leto-
šnjih skokov postal Brežičan 
Vladimir Kotar (117,25 toč-
ke). Drugo mesto je osvojil do-
mačin, sicer živeč na Mrtvi-
cah, Domen Krkovič (90,95), 
pokal za tretje mesto pa je šel 
v roke Alji Pincolič iz Kosta-
njevice na Krki (82,4). Nasto-
pili so še vsakoletni skakalci 

Sergej Manfreda (81,6), Kle-
men Lopatič (78,95) in Slav-
ko Piltaver (70,5), prvič pa 
je na Borštu skakala Tatiana 
Sando (28,8). Tekma je štela 
tudi za Pokal Slovenije v sko-
kih v vodo. Na koncu je sledilo 
še presenečenje – idejni vod-
ja tekmovanj v skokih v vodo 
po Sloveniji Tomaž Strel, si-
cer brat slovenskega ultra-

maratonca Martina Strela, 
je za gledalce skočil »lastov-
ko«. Nato je pred Klubom Šta-
la potekala podelitev pokalov 
in priznanj najboljšim skakal-
cem v vodo, odbojkarjem pa so 
nagrade podelili že prej. Pred-
sednik ŠD Boršt Franci Sto-
par se je zahvalil vsem spon-
zorjem, brez katerih prireditve 
ne bi mogli izpeljati. Drugi dan 
prireditve se je končal na zaba-
ven način, za kar je poskrbela 
hrvaška Grupa Panorama. 

Dogajanje se je zaključilo z ne-
deljskim 2. nogometnim tur-
nirjem na borškem travnatem 
igrišču, na katerem je sodelo-
valo osem ekip. V finalu sta se 
pomerili ekipi ŠD Skopice in 
Oblak Brege, zmagali so Sko-
pičani, tretji pa so bili na kon-
cu igralci ŠTD Šutna, ki so po 
kazenskih strelih premagali 
Drinkerse. Obenem je potekala 
tudi predstavitev vozil BMW in 
nekaj starodobnikov te znam-
ke.� R.�Retelj

Letošnji�udeleženci�skokov�v�vodo�-�zmagovalec�Kotar�je�tret-
ji�z�leve�-�na�Borštu�s�Tomažem�Strelom�(levo)

KRŠKO - V Rekreativnem kolesarskem društvu Krško so 21. 
avgusta izvedli že 14. kolesarski maraton po deželi cvička, 
ki je hkrati sodil v sklop akcije Slovenija kolesari 2016. 70, 
40 in 5,8 km dolgo traso je prekolesarilo skupno prek 200 
rekreativnih kolesarjev. 

Kolesarski maraton sta ob pozdravu udeležencev odprla župan 
občine Krško mag. Miran Stanko in predsednica Krajevne skup-
nosti mesta Krško mag. Nataša Šerbec, člani RKD Krško pa so se 
v uvodu z minuto molka spomnili na dolgoletnega prizadevne-
ga člana Vinka Kerina, ki se je poslovil v dneh pred maratonom. 
Veliki maraton je potekal na trasi od Krškega, Brežic, Kostanje-
vice, Rake, Zavratca, Impoljce in nazaj do Krškega, mali maraton 
po isti trasi do krožišča Križaj, kjer so se kolesarji obrnili nazaj 
proti Krškemu, najmlajši kolesarji in njihovi spremljevalci pa so 
prevozili t. i. Čričkovo traso, ki je vodila mimo Stare vasi, Vrbine 
in obvoznice nazaj na Trg Matije Gubca. Maratona so se udele-
žili tudi rekreativni kolesarji iz Katarja in Hrvaške. Najhitreje je 
ciljno črto velikega maratona prevozil Uroš Vene, pokale pa so 
prejeli tudi najštevilčnejša ekipa oranžnih pokemonov Alo Alo 
in najstarejša udeleženca, med moškimi Danilo Pečnik in med 
ženskami Zdenka Veršnik. Med udeleženci so izžrebali kar ne-
kaj nagrad in gorsko kolo kot glavno nagrado, ki ga je prispeval 
Kolesarski center Krško, prejel pa ga je domačin Franci. 
� B.�M.,�vir�RKD�Krško

14. s kolesom po deželi cvička

POSAVJE - Po uspešnem tradi-
cionalnem taboru v Paklenici v 
začetku poletja, kjer se je znova 
družilo prek 50 posavskih ple-
zalcev, je julija nastopil čas za 
resnejše ture v alpskih stenah. 
Matej Zorko in Miha Kozmus 
sta na skupni vrvi najprej ple-
zala v Ruško smer v Križev-
niku, kasneje pa še komple-
ksno in zahtevno kombinacijo 
smeri v severni steni Planjave. 
Miha je z Jernejem Špilerjem 
preplezal še Kaminsko smer v 
Mali Mojstrovki, Matej pa s so-
plezalcem Romanom Strm-
škom Mansardo v severni ste-

ni Planje. Zakonca Tjaša in Andrej Trošt sta se na dopustu v 
Dolomitih navezala v Dibonovi smeri nad prelazom Falzarego, 
nato pa še v smeri Priolo v čudovitih stenah Lastoni di Formin. 
Andrej je s soplezalcem Binetom Simoničem v Dolomitih ple-
zal že kak mesec prej. Zmogla sta dve klasiki Rocchette alte v 
skupini vrhov Bosconero: KCF in Stroblov raz, obe odlični in str-
mi sedmici. Vrhunec poletja pa so Jernej Špiler, Miha Kozmus in 
Grega Cerjak izkoristili za hribolazenje v Iranu. Po sledeh Silva 
Rožmana, ki se je tam potepal v mesecu maju, so osvojili najviš-
ji perzijski vrh – Mount Damawand, 5610 m. Poletne dneve je v 
Alpah preživljal tudi Nejc Pozvek in znova nanizal nekaj vrhun-
skih vzponov. Poleg tega so se PAK-ovci družili še na več plezal-
nih vikendih, kjer so plezali v plezališčih in hodili na daljše ture v 
visokogorje, dogodivščine pa redno beležijo na svojem spletnem 
naslovu www.pak.si.  Vir:�PAK, foto:�G.�Cerjak

Aktivno poletje alpinistov

Na�vrhu�Damawanda

KRŠKO, BREŽICE - Igralci NK 
Krško so v 5. in 6. krogu 1. 
SNL dosegli poraz in zmago. 
Najprej so visoko izgubili (0:3) 
v Kidričevem proti Aluminiju 
- na tekmi je »pordečel« Da-
mjan Vuklišević -, v domači 
tekmi proti Celju pa so zmaga-
li z 1:0, za gol je poskrbela na-
veza Martin Kramarič - Filip 
Dangubić, prvi je po samostoj-
ni akciji prišel do strela, drugi 
pa je odbitek pospravil v praz-
no mrežo. Oba sta v tej sezo-
ni za Krško dosegla po dva 
gola. Vuklišević je kazen ene 
tekme odslužil že pred obra-
čunom s Celjani, saj so se Kr-

Krško tik za Mariborom
čani sredi tedna odigrali tudi 
tekmo 1. kroga Pokala Slove-
nije, in sicer so gostovali v Dra-
vogradu, domov pa so se vrnili 
s tesno zmago 4:3 in uvrstitvi-
jo v naslednji krog, ki prina-
ša domačo tekmo proti Celju. 
Na Koroškem so bili natančni 
Dangubić (2x), Rok Baskera 
in Ibrahim Arafat Mensah. 
Krčani na lestvici z osmimi 
točkami zasedajo 6. mesto in 
imajo enako točk kot Maribor, 
ki je v rezultatski krizi. »Nuk-
learce« že jutri čaka tekma 7. 
kroga v Radomljah.

Nogometaši NK Brežice - Ter-

me Čatež so se v štirih dneh 
dvakrat pomerili s Krko iz No-
vega mesta, najprej v 2. krogu 
2. SNL, ko so na prvi domači 
tekmi v sezoni igrali 1:1 (zadel 
je Marko Jakolić), in nato še v 
pokalu, kjer pa so po porazu z 
0:3 v Novem mestu izpadli iz 
nadaljnjega tekmovanja. Nato 
so naslednjo drugoligaško tek-
mo igrali v Brdih, od koder so 
se vrnili s točko, saj se je tek-
ma končala brez golov. V prvih 
treh tekmah so tako dosegli tri 
remije in zasedajo sredino le-
stvice. V soboto v Brežice pri-
haja lanski prvoligaš Zavrč.
  R. R.

TURKU - Največje finsko pristanišče je bilo prizorišče zmage Ja-
roslava Kovačiča v srednje dolgem triatlonu, s čimer je uspel 
življenjsko formo in status najboljšega slovenskega triatlonca 
udejanjiti tudi na sami tekmi. Plavalni del je Kovačiču prinesel 
drugo mesto, ki ga je med kolesarskim delom kmalu pretopil 
v vodstvo pred Nemcem Perom Bittnerjem. Prednost je pos-
tajala vse občutnejša, vendar se je iz ozadja bližal njegov glav-
ni konkurent, sloviti Timo Bracht, zmagovalec največje tekme 
serije Challenge v Rothu. Timo se prav tako vselej uvršča med 
deseterico kralja vseh dirk - svetovnega prvenstva na Havajih. 
Nemec se mu je v finišu približal na minuto, a Jaroslava ni us-
pel ujeti: »Že dalj časa me pestijo težave s tetivo, a sem v zavi-
dljivi konkurenci osvojil 1. mesto in dobil potrditev svoje visoke 
pripravljenosti.« Jaroslav bo iskal potrditev lastnih sposobnos-
ti na tekmah v seriji Ironman v Vichyju (Francija, 27. avgust) in 
Barceloni (Španija, 2. oktober).  L.�Š.�

Zmaga Kovačiča v deželi Božička
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na muhi ...

Program za avgust
Petek, 26. 8. 2016, ob 21.30
KONCERT: PARTY BOYS
Bazen Brestanica, vstop prost

Petek, 26. 8. 2016, od 19.00 do 4.00
FROM HOUSE 2 TECHNO
DJ: Cristian Van Gurgel, Jack Bixby, 
Narchy, Jeffrysoul, Ben
Terasa pred MC Krško od 19.00
Dvorana MC od 24.00
Vstop prost

Sobota, 27. 8. 2016, ob 16.00
IGRE BREZ MEJA
Bazen Brestanica
Prijave na: 041 392 750
Organizator: Turistično društvo Brestanica

Vsak ponedeljek ob 17.00
Turnir v namiznem tenisu

Osrednja�prireditev�ob�krajevnem�prazniku�na�Raki�je�ime-
la�močan�grajski�pridih,�saj�sta�poleg�tega,�da�je�dogodek�po-
tekal�v�objemu�zidov�raškega�gradu,�s�svojo�prisotnostjo�pri-
reditev�počastila�tudi�grof�in�grofica�z�dvorca�Štatenberg�na�
obrobju�Haloz.�Še�pred�pričetkom�slovesnosti�sta�krškemu�žu-
panu�mag.�Miranu�Stanku�in�njegovi�soprogi�Faniki�po�vsej�
verjetnosti�razlagala,�kako�sta�navdušena�nad�novo�podobo�
gradu�Raka,�kar�sta�kasneje�tudi�osebno�povedala�lastniku,�
»graščaku«�Roku�Mejaku,�ki�ima�v�lasti�raški�grad�in�je�naj-
zaslužnejši�za�njegovo�osveženo�podobo.�(R.�R.)

Po�slovesnosti�v�Dolenji�vasi�
smo�pred�grižljajem�slastne-
ga� sadeža�ujeli� njihovo�na-
turalizirano�krajanko�Janjo�
Jordan�(roj.�Štokar).�Vitami-
ni�ji�bodo�prav�prišli�pri�re-
ševanju�zank,�ki�jih�vsebujejo�
"evropski�projekti",�za�kate-
re�je�zadolžena�na�krški�ob-
čini.�(S.�M.)

Prva� princesa� dolenjskega�
posebneža�Lea�Marija�Cola-
rič�Jakše�bi�lahko�poleg�dok-
torata�iz�turizma�ta�naziv�do-
bila�tudi�za�področje�cvička.�
Na�Raki�je�tokrat�nastopila�s�
Pavčkovo�hvalnico�cvičku,�ki�
je�bila�pravi�balzam�na�rane�
razpravljavcem,� ki� so� tožili�
o�križih�in�težavah�s�tem�vi-
nom.�(S.�M.)

»Raketa,�ki�mreže�para,«�je�bilo�slišati�s�komentatorskega�
mesta�v�Riu�de�Janieru,�kjer�je�Blaž�Janc�s�svojimi�zadetki�pri-
speval�k�dobri�uvrstitvi�izbrane�slovenske�rokometne�vrste�na�
letošnjih�olimpijskih�igrah.�Za�mladega�rokometaša�so�drža-
li�pesti�in�navijali�za�celotno�ekipo�tudi�domačini�na�Logu,�
ki�so�mu�na�slovesnem�sprejemu�ob�prihodu�domov�podarili�
spominsko�sliko�z�napisom:�»Bravo�naši,�bravo�Blaž.�Ponos-
ni�smo�na�vas,�tvoja�biserna�levica�je�Log�spremenila�v�olim-
pijsko�vas.«�(S.�R.)

Na�letošnjih�športnih�igrah�ob�krajevnem�prazniku�v�Dolenji�
vasi�pri�Krškem�je�med�vaškimi�ekipami�zmagala�Libna�in�s�
tem�najavila,�da�bo�ponovno�osvojila�prehodni�pokal,�ki�ga�
organizatorji�namenjajo�za�tri�zmage.�Pokal�sta�jim�podeli-
la�dolgoletni�športni�delavec�Henrik�Molan�in�predsednik�KS�
Goran�Udovč,�ki�se��je�ob�tem�pošalil,�da�bo�najbolje,�če�si�člani�
te�ekipe�v�bodoče�v�trgovini�kar�sami�izberejo�pokal,�kakršne-
ga�želijo�prejeti.�(S.�M.)

Nekdanji� predse-
dnik�Sindikata�kme-
tov�Slovenije�Roman�
Žveglič� iz� Stržišča�
pri� Sevnici,� ki� osta-
ja� eden� izmed� treh�
pred� dvema� letoma�
izvoljenih� podpred-
sednikov� omenjene-
ga� sindikata,� se� vse�
bolj�posveča�delu�na�
kmetiji,�na�kateri� je�

odraščal�z�bratom�in�sestro.�Včasih�pa�se�s�svojim�jeklenim�
konjičkom�še�vedno�rad�odpelje�na�kakšen�dober�rock�kon-
cert,�na�katerih�sta�bila�s�starejšim�bratom�Marjanom�v�mlaj-
ših�letih�pogosta�obiskovalca.�(S.�R.)�

Še�preden�so�se�zaposleni�pri�družbi�Hidroelektrarne�na�spo-
dnji�Savi,�d.o.o.,�takole�postavili�pred�objektiv,�je�za�njihovi-
mi�hrbti�močno�počilo,�saj�smo�bili�priče�miniranju�nasipa,�
ki�so�ga�pred�dvema�letoma�ob�začetku�gradnje�HE�Brežice�
naredili,�da�bi�preusmerili�tok�Save.�Kljub�opozorilom,�da�bi�
po�eksploziji�znalo�kaj�prileteti�proti�zbrani�skupini�zaposle-
nih�pri�HESS�in�novinarjev,�ki�so�ta�trenutek�želeli�ovekoveči-
ti,�se�k�sreči�ni�nič�zgodilo,�česar�so�bili�veseli�tudi�vsi�na�zgor-
nji�fotografiji.�(R.�R.)�
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Marija Unetič, Stara vas-

Bizeljsko - dečka,
• Martina Pavkovič, Arto - 

deklico,
• Andreja Predanič, Brežice 

- dečka,
• Maja Djurdjević, Senovo - 

deklico,
• Natalija Kozole, Krško - 

dečka,
• Nika Gračner, Sevnica - 

deklico,
• Irena Selak, Planina pri 

Raki – deklico,
• Tina Gunčar, Čretež pri 

Krškem - deklico,
• Kristina Povh, Žejno - 

deklico,
• Zuzana Ondrišova, Čadca 

(Slovaška) - dečka,
• Irena Bohorč, Mrčna sela 

- dečka,
• Petra Horjak, Šmarčna - 

dečka,
• Maja Novak, Stari Grad - 

dečka,
• Klavdija Resnik, Kozje - 

dečka,
• Barbara Bizjak, Dobrava 

pod Rako - deklico,
• Mateja Komar, Sp. Stari 

Grad - dečka,
• Maja Blas, Jablanica - 

deklico,

rojstva

poroke

• Amel Balagić iz Dobove in 
Sara Kapusta iz Brezine,

• Benjamin Krejan in Iris 
Zakrajšek, oba iz Sevnice, 

• David Božič iz Radeč in 
Katja Vidmar iz Trebnjega,

• Primož Toplikar iz Volarij 
pri Tolminu in Tanja 
Salmič iz Gorenje vasi pri 
Leskovcu,

• Jurij Pezdirc in Nataša 
Božič, oba iz Brežic.

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 e-pošti 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

Rok�Resnik�iz�Krškega�in�Vesna�Starc�iz�Poštene�vasi,�18.�
junij�2016,�Kostanjevica�na�Krki�(foto:�Nejc�Pisanski)

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

Šiviljska popravila

• Vanja Rihtar, Ravne pri 
Zdolah - dečka,

• Leonora Susuri, Krško - 
dečka,

• Aleksandra Fabjančič, 
Leskovec pri Krškem - 
dečka,

• Vanja Močnik, Mrtovec - 
deklico,

• Andreja Štritof, Slogonsko 
- deklico,

• Mojca Kunšek, Krško - 
deklico,

• Tina Jan, Krško - deklico,
• Simona Sotošek, 

Kostanjek - deklico,
• Klavdija Kovačič, Kerinov 

Grm - deklico.

ČESTITAMO!

SENOVO�-�16.�avgusta�je�90.�rojstni�dan�praznoval�Alojz�Les�s�
Senovega.�Ob�njegovem�visokem�jubileju�so�ga�obiskale�tudi�
aktivistke�Rdečega�križa�Senovo�in�mu�ob�prijetnem�druženju�
zaželele�še�veliko�zdravja�in�dobrega�počutja.�

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Mileni Papež, Pondor 1, 3304 Tabor. 

Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 17. uri. Ob-
javljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. JERNEJA KOLARJA - Srce v hiši
 2. (1.) Ans. SEKSTAKORD - Ne pozabi me 
 3. (2.) Ans. MODRIJANI - Slovenka, Slovenka 
 4. (10.) Ans. SPEV - Dekle, povej
 5. (4.) MLADI UPI - S tabo lahko bi letela
 6. (5.) Ans. SLOVENSKI MUZIKANTJE - Muzika ti krila da
 7. (-.) FANTJE IZPOD LISCE - Na morje te bom peljal
 8. (7.) Ans. NAVIHANI MUZIKANTI - Zgodnja pomlad 
 9. (8.) Ans. RAUBARJI - Čez polanske griče
 10. (-.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI - 
   Nocoj, ko srček me boli

Predlog tega tedna za glasovanje:
 Ans. Rosa - Pravi prijatelj

 
Kupon št. 325

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, 27. avgust 2016, ob 17. uri

KRŠKO - 2. avgusta so se člani motorističnih skupin odločili, da 
pripravijo presenečenje za Milko Zagorc, ki bo letos dopolnila 
95 let. Njena skrita želja je bila, da se še enkrat popelje z motor-
jem in tako začuti motoristični adrenalin. Člani Sunny Ridersov, 
DLM Matija Gubec in Rodeo Ridersov so se zbrali pred Domom 
starejših občanov Krško, da ji uresničijo to željo. Po prvem pre-
senečenju jo je čakalo še drugo presenečenje, saj se še nikoli ni 
peljala s trikolesnikom, prav tako se je čudila, čemu rokavice. 
Resda je pred kratkim imela poškodbo kolka, vendar to ni bila 
ovira, da ne bi s pomočjo prisotnih sedla na motor. Naprej so jo 
popeljali v njen rojstni kraj na Rako, potem na ogled Kostanje-
vice na Krki, nato je sledila zakuska v Leskovcu pri Krškem. Tu 
je pričela s pripovedjo, kako je bilo nekoč. Res je bilo v tistih ča-
sih težko priti do motorja, kot je dejala, sta si prvi motor kupila 
skupaj z možem Nacetom, ki je takrat delal v Tovarni celuloze in 
papirja v Krškem. V tistih časih so bili iz te tovarne trije delav-
ci, Zagorc, Preskar in Dular, poslani v papirno tovarno v Avstri-
jo na usposabljanje. Ker so tam vsi trije dobro zaslužili, so si ku-
pili motorje Puch, ki so bili prava atrakcija v Krškem, hkrati pa 
so tudi z njimi doživeli razne dogodivščine, od padcev do pole-
tov po zraku kot v Planici. Šele po vrnitvi pred DSO je podožive-
la vožnjo z motorjem.  A.�H./R.�R.

Na motorju pri skoraj 95 letih

Milka�Zagorc�z�motoristi

RAKA - V avgustu, v sklopu krajevnega praznika je tudi letos TD 
Lovrenc Raka na igrišču na Raki priredilo srečanje starodobni-
kov. V nedeljskem popoldnevu je bilo na ogled veliko število sta-
rodobnih avtomobilov, motorjev, traktorjev, vojaških vozil, s kate-
rimi so se popeljali tudi na panoramsko vožnjo po Raki. Srečanje 
so popestrili z ogledom faksimila "Gorskih bukev", razstavo zdra-
vilnih rastlin, ki jo je pripravila Damjana Pirc ter fotografijami 
najlepše urejenih domačij in okolice, hkrati pa se je odvijal tudi 
odbojkarski turnir. Vse, ki so pripeljali svoje starodobne vozila na 
ogled, je TD Lovrenc pogostilo z golažem, ob zvokih glasbe doma-
čih glasbenikov pa se je druženje nadaljevalo pozno v noč.  A.�H.

Srečanje starodobnikov na Raki

BRESTANICA - Grad Raj-
henburg je bil 20. avgusta že 
četrto leto zapored prizorišče 
srednjeveškega dne, poln ne-
pozabnih doživetij za vso dru-
žino, saj so lahko tako otroci 
kot odrasli sodelovali v šte-
vilnih ročnodelskih delavni-
cah - v izdelavi nakita, makete 
gradu, ščitov, mečev, usnjenih 
zapestnic, peki kruha z zelišči, 
izdelavi sivkinega mazila, ko-
vanju denarja, lokostrelstvu 
itd. Najbolj pogumni so se pre-
izkusili v spretnostnih igrah, 
številni pa so z veseljem iskali 
skrit zaklad. Pozno popoldan-
ski program je potekal v zna-
menju grofa Rajhenburškega s 
spremstvom ter Janeza Kam-
niškega z Barbove graščine na 
Veseli gori, ki je znan kot klati 
vitez in zaščitnik kovničarjev, 
kovačev - orožarjev. V večer-
nem programu so številni ob-
čudovali srednjeveška oblačila 
in plese, z drznimi akrobacija-
mi v zraku sta navdušila akro-
bata iz skupine Trupa Adu-
ta, z ognjenim žonglerskim 
nastopom pa simpatična čla-
na Čupakabre.
  S. R.

Bogat srednjeveški dan 

Rajhenburška�gospoda

Nastop�akrobatov�iz�skupine�
Trupa�Aduta
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KRŠKO - 2. junija so v videmskem vrtcu Sonček opravili obvezno 
vajo evakuacije. Mladi otroci so mirno zapustili prostore vrtca, 
ko pa so prišli na »varno«, so potrpežljivo pričakali pomoč Pro-
stovoljnega gasilskega društva Krško. Armando Istenič, orga-
nizator prehrane in higienskega režima v vrtcu, tokrat pa tudi v 
vlogi organizatorja vaje, nam je povedal: »Vsako leto smo dolžni 
izpeljati takšno akcijo, zelo smo povezani s prostovoljnim gasil-
skim društvom iz starega Krškega, ki nam pomaga na kar treh 
od petih enot, in bi se mu ob tej priložnosti rad tudi lepo zahvalil 
za njegovo prostovoljno pomoč. Za ostali dve enoti skrbijo zdol-
ski in dolenjevaški gasilci.«
Za malčke so uprizorili tudi simbolično gašenje vrtca, kar so »re-
šeni« otroci pospremili z navdušenjem in močnim aplavzom, 
nato pa si je, kdor je želel, lahko ogledal gasilsko vozilo, se slikal 
z gasilci, usedel za volan in tudi pomeril pravo gasilsko čelado. 
Sodeč po obrazih otrok, se med njimi skriva marsikateri bodoči 
gasilec ali gasilka. �Sv.�M.

KRŠKO - Ljudska univerza Kr-
ško je izvajalka študijskih krož-
kov po modelu Andragoškega 
centra Slovenije. V letu 2016 je 
organizirala nov študijski kro-
žek z naslovom Astronomi-
ja - zvezde in planeti. V njem 
se je zbralo osem radovednih 
članov in članic, trije moški 
in pet žensk, različnih staros-
ti in iz različnih krajev Posav-
ja: iz Piršenbrega, Kapel, Artič, 
Sevnice, Leskovca, Senovega in 
Krškega. Pod strokovnim vod-
stvom Sebastjana Jakše so 
člani krožka spoznavali osno-
ve astronomije, planete, zvez-
de, galaksije, naše osončje, 
teleskope in še kaj. Člane je 
zanimala zgodovina razvoja 

astronomije, teorija nastanka 
vesolja, Zemlje, Lune in drugih 
planetov, kozmologija in opa-
zovanje zvezdnega neba s tele-
skopi. Obiskali so edini digital-
ni planetarij v Sloveniji, ki ga 
ima Jakša v Krškem. Ob gleda-
nju filmov in posnetkov veso-
lja so se seznanjali tudi z zvez-
dnimi kartami, poldnevniki 
in vzporedniki, starodavnimi 
miti in legendami o nastanku 
vesolja. V študijskem krožku 
so člani spoznali, da je naše 
Osončje naša ožja vesoljska 
domovina, ki pa je ne sestav-
ljajo le Sonce in osem planetov 
z lunami, temveč še na milijo-
ne manjših teles: kometi, aste-
roidi, meteoridi, prašnati delci 

itd.; da je Sonce zvezda, okrog 
katere kroži najmanj osem pla-
netov; da je naše Osončje staro 
4,57 milijarde let in je del Ga-
laksije, ki jo imenujemo Rim-
ska ali Mlečna cesta. Govora je 
bilo tudi o končnosti oziroma 
neskončnosti vesolja in o mi-
lijonih drugih galaksij, o ka-
terih ne vemo skoraj nič, ve-
soljskih postajah, raziskavah 
vesolja in prihodnosti. Študij-
ski krožek je bil sofinanciran iz 
sredstev proračuna Občine Kr-
ško in Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport, zato je 
bil za člane brezplačen. LU Kr-
ško jeseni ponovno vabi k vpi-
su v študijske krožke.
  M.�Novšak

Otroci so si najprej ogledali 
glasbeni spot, v katerem na-
stopajo drugačni junaki in je 
prvi tovrstni glasbeni spot v 
Sloveniji. Nato so si ogleda-
li film, v katerem so spoznali 
glavne junake v knjigi Drugač-
nost, spoznali so njihove ži-
vljenjske zgodbe in razloge za 
njihovo drugačnost. Ti juna-
ki otroke nagovorijo k spreje-
manju drugačnosti. Avtorica je 
učencem prebrala tudi eno od 
sedmih zgodb, skupaj so medi-
tirali, na koncu pa so si ogledali 
še kratek film o Darku Đuriću, 
paraolimpijskem plavalcu. 

Namen tega projekta je ozave-
ščenost o drugačnosti in spre-
jemanje drugačnosti. Kot pra-
vi Kosova, je projekt neke vrste 
test, preko katerega posame-
znik spozna, v kolikšni meri je 
sposoben sprejemati drugač-
ne. »S to zgodbo učencem pri-
kazujemo, da navkljub drugač-
nosti ti otroci niso nič drugačni 

Okroglo mizo so oblikovali višji 
znanstveni sodelavci z Inštitu-
ta za slovenski jezik Frana Ra-
movša pri ZRC SAZU in člani 
Pravopisne komisije pri SAZU 
– doc. dr. Nataša Jakop, dr. Pe-
ter Weiss in doc.dr. Helena 
Dobrovoljc, moderator po-
govora je bil prof. slovenšči-
ne in predsednik Slavističnega 
društva Posavje David Križ-
man. Če strnemo iz pogovo-
ra: dr. Jože Toporišič, osrednja 
osebnost sodobne jezikovne 
slovenščine, je bil bojevnik za 
jezik in je bil nagnjen k temu, 
da je slovenil, kolikor je lahko. 
Njegova slovnica je leta 1976 
pomenila velik prelom in tak-
rat ni bila sprejeta, kot je pri-
čakoval. V svojem raziskoval-
nem delu se je posvečal branju 
zgodovinsko oddaljenih slov-
nic, v katerih je iskal tradici-

Evakuirali vrtec v Krškem

Otroci�so�z�navdušenjem�spremljali�vajo�evakuacije�vrtca.

Drugačnost združuje
KRŠKO – Na OŠ Leskovec pri Krškem je aprila v sklopu projekta Drugačnost združuje potekala predstavi-
tev knjige Drugačnost avtorice Alenke Kos, ki piše o šestih junakih, ki so drugačni.

od njih, saj se tudi oni veseli-
jo, saj so tudi oni srečni. Po-
kažemo jim, da so enostavno 
isti ljudje. Šele takrat, ko brez-
pogojno sprejmemo samega 
sebe, smo sposobni sprejeti 
tudi drugačne,« pojasni avto-
rica. Bistvo te zgodbe so tudi 
vrednote za boljši in lepši svet. 
Knjiga je bila napisana v sode-
lovanju z Uri-Soča. V knjigi lah-

ko preberemo zgodbe šestih 
drugačnih junakov.

Kosova sodeluje tudi v projek-
tu Začuti svobodo vode, pri ka-
terem gre za vključevanje in-
validnih ljudi v športe na vodi, 
kot so veslanje, kajak, plavanje. 
Naslednje leto bo v Brežicah 
organiziran tudi poseben ta-
bor, na katerem se bodo otroci 

lahko preizkusili v teh športih 
na vodi. V sklopu tega projek-
ta bo Kosova izbrala sedem lju-
di, ki bodo junaki v njeni novi 
knjigi in novem filmu. Ena od 
prvih junakinj naj bi bila učen-
ka OŠ Leskovec pri Krškem 
Amadea Urbanč Vlahov, ki je 
kljub celebralni paralizi držav-
na prvakinja v plavanju. Koso-
va je z Amadeo na predstavi-
tvi knjige opravila tudi krajši 
pogovor, v okviru katerega je 
Amadea predstavila, kako se 
sama spoprijema s svojo dru-
gačnostjo.

Kosova je v sklopu projekta 
obiskala že več kot 170 usta-
nov. »Projekt je doživel ma-
ksimalen uspeh. Doma imam 
samo še 50 knjig, od 1477 na-
tisnjenih. Verjamem, da vilin-
ski ključ ljubezni seže v srca 
mladih in otrok in da se še po 
tem naredi marsikaj dobrega,« 
zaključi Kosova.
� Andreja�Novoselič

Alenka�Kos�z�Amadeo�Urbanč�Vlahov�

Knjižni jezik povezuje
BREŽICE – V Knjižnici Brežice je v okviru t. i. Toporišičevega leta potekala okrogla miza o jeziku, pogovor 
pa je potekal tudi o tem, kaj elektronska doba prinaša slovenščini na pragu tretjega tisočletja. 

jo, raziskoval zgodovino knji-
žnega jezika, v razmišljanju pa 
je bil vedno usmerjen na pisa-
no besedo. Napisal in objavil je 
več kot 2000 prispevkov iz je-
zikoslovja in stilistike, jezikov-
no je obravnaval fonetiko, fo-
nologijo, urejal je oblikoslovje 
in besedotvorje. Je avtor in so-

avtor temeljnih del slovenske-
ga jezikoslovja, avtor sloven-
ske slovnice in soavtor slovarja 
slovenskega knjižnega jezika in 
slovenskega pravopisa. Slovni-
čar Toporišič je v drugi polovi-
ci prejšnjega stoletja za sloven-
ščino naredil to, kar je za prvo 
polovico opravil Fran Ramovš. 

Ocena njegovega dela bo zelo 
zahtevna tema, najlažje jo bodo 
ocenili njegovi sodobniki, veli-
ko njegovih izhodišč se danes 
uporablja, saj je trdil, da je jezik 
premična snov. Vemo, da mno-
go Toporišičevih besed pri lju-
deh ni bilo dobro sprejetih. 

Elektronska doba nas je nare-
dila razgaljene, iz »dveh oči« je 
na družbenih omrežjih prišlo 
do razširitve in ne da se napo-
vedati, kako se bo to (v pogo-
vorih) izrazilo. V odnosu na 
številne medije je prišlo do 
porasta različnih besedil, s tem 
smo postali za jezik bolj obču-
tljivi, zlasti jezikoslovci morajo 
biti na to zelo pozorni. Z elek-
tronsko revolucijo je postal je-
zik sproščen, veliko bolj malo-
maren. V zadnjih 20 letih se je 
slovenščina pokazala kot iz-
redno dinamičen jezik, kar je 
največji izziv za jezikovno stro-
ko, tudi v šolah in univerzah. 
Na Inštitutu za jezikoslovje so 
dali možnost, da se državlja-
ni oglašajo z vprašanji, dobi-
jo jih od 40 do 60 mesečno, 
jim odgovarjajo, svetovalnica 
je dobrodošla in se ji morajo 
posvečati.

Posebno poglavje pomeni upo-
raba angleščine. Za zaključek 
na to temo naj uporabimo mi-
sel dr. Toporišiča: »Kakor hitro 
Slovenec začne govoriti angle-
ško ali francosko, kot se, reci-
mo, dogaja v znanosti, izgubi 
silo, ki je privlačila večino lju-
di, da so se v 19. stoletju sre-
di tako rekoč nemške države 
uprli in povzdignili svoje slo-
venstvo.«
� N.�Jenko�Sunčič,�
� foto:�Knjižnica�Brežice

Osrednji�govorci�s�povezovalcem�Davidom�Križmanom

Študijski krožek astronomije

KRŠKO - V prostorih Mencingerjeve hiše v Krškem (Cesta 
krških žrtev 2, Krško) bo od 15. septembra pa do konca no-
vembra 2016 gostovala Mestna šivalnica Krško, ki bo pros-
tor za pridobivanje novih znanj in druženje. 

Mestna šivalnica bo opremljena 
z vsem, kar šivalnica kot delov-
ni prostor potrebuje: šivalnimi 
stroji, likalniki, mizo za krojenje, 
škarjami, sukanci, strokovno li-
teraturo idr. Šivalnica bo odpr-
tega tipa in namenjena mladim 
iz občine Krško, starosti med 15. 
in 29. letom, ki jih veseli ustvar-
janje s tekstilom, šivanje, prido-
bivanje ročnih spretnosti, po-
samezniki pa bodo lahko na ta 
način našli tudi svojo novo po-
slovno priložnost. Projekt, ki ga 
sofinancira Občina Krško za do-
seganje ciljev Lokalnega progra-

ma za mladino v občini Krško v letih 2016-2019, bo potekal pod 
okriljem zavoda Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica in men-
torstvom kostumografinje in šivilje Ine Čebular, magistre s pod-
ročja tekstilstva. Po predhodnih prijavah (prijave na e-naslov: za-
vod.izso@gmail.com ali na tel. št. 031 822 808) bo do zasedbe 
mest za zainteresirane udeležba brezplačna. Partnerski organi-
zaciji pri navedenem projektu sta tudi Ljudska univerza Krško 
in Društvo širjenja uporabnih znanj. 

Kot je povedala Ina Čebular, bodo posamezne štiriurne delavni-
ce, predvidoma med 16. in 20. uro, potekale dvakrat ali trikrat 
tedensko: »Na delavnicah bomo razvijali kreativnost, ustvarjal-
nost in čut za estetiko. Spoznavali se bomo z ročnimi deli, raz-
mišljali o popestritvi turistične ponudbe z razvojem inovativnih 
spominkov iz odpadnega tekstila, se podučili o osnovah kroje-
nja in šivanja, popravilu svojih oblačil, izdelavi uporabnih izdel-
kov, kot so denimo torbe, izdelavi hlač, bluz ipd.« Torej, vabljeni 
mladi iz občine Krško, najdite svojo novo poslovno priložnost, 
naj vaš hobi postane šivanje.� Bojana�Mavsar

Mestna šivalnica odpira vrata

Mentorica�Ina�Čebular� 
(foto:�arhiv�PO)

Šivalna�oprema�(simbolna�slika)
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Za nedoločen čas zaposlimo delavca za strojna vinogradniška 
opravila in kletarska dela. Zaželene so kmetijske oz. tehnične 
smeri izobrazbe in izkušnje pri delu s traktorjem. Za opravljanje 
del na delovnem mestu bo potreben tudi izpit za kamion, ki 
smo ga ustreznemu kandidatu pripravljeni financirati. Nudimo 
stimulativno plačo in prilagodljive pogoje dela. 
Prijave sprejemamo po pošti oz. elektronski poti do 31. 08. 16 na 
info@sporti.si oz. na naslov: 

Sporti d.o.o, Pod Trško goro 1, 8000 Novo mesto.

Valvasorjeva knjižnica Krško, Svet zavoda, Cesta krških žrtev 
26, Krško, na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Ul. 
RS 87/2001, 92/2015), 17. in 20. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško (Ul. RS 57/2003, 
53/2005) in sklepa Sveta zavoda o postopku izbora in 
imenovanja direktorja javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica 
Krško, z dne 17. 8. 2016, razpisuje delovno mesto:

Direktorja / direktorice Valvasorjeve knjižnice Krško

Kandidati / kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, 
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

• univerzitetna izobrazba družboslovne smeri,
• opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
• najmanj 5 let delovnih izkušenj,
• znanje enega svetovnega jezika.

K prijavi morajo kandidati / kandidatke predložiti program dela 
in razvoja zavoda.
Mandat direktorja / direktorice Valvasorjeve knjižnice Krško 
traja 5 let. Izbrani kandidat / izbrana kandidatka bo delo začel 
/ začela opravljati 1. 1. 2017.
Kandidati / kandidatke pošljejo pisne prijave z življenjepisom 
in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v zaprti ovojnici 
z označbo »Ne odpiraj – javni razpis: direktor / direktorica 
Valvasorjeve knjižnice Krško« priporočeno, na naslov: 
Valvasorjeva knjižnica Krško, Svet zavoda, Cesta krških žrtev 
26, 8270 Krško, v roku 8 dni od objave tega razpisa.
Kandidati / kandidatke bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v 
zakonitem roku. 
Kandidat / kandidatka, ki se prijavi na razpisano delovno mesto, 
priloži izjavo, da soglaša, da se lahko njegovi / njeni osebni 
podatki javno obravnavajo na seji občinskega sveta, če je izbran 
/ izbrana in se zanj / zanjo zaprosi za soglasje oziroma mnenje 
k imenovanju.
  

Svet zavoda Valvasorjeve knjižnice Krško

Bralec Milenko Stergar nam je poslal fotografijo s pripisom: 
»Na fotografiji je trenutno stanje cestišča pri Domu upoko-
jencev v Brežicah. Glede na to, da cesto na tem mestu preč-
ka kar precej sprehajalcev, menim, da bi bilo primerno ure-
diti označen prehod za pešce. Pločnik na levi strani prav tako 
nima nikjer znižanega roba, kar je nerazumljivo, saj stanoval-
ci doma za sprehode uporabljajo razna pomagala, s katerimi 
zaradi visokega roba ne morejo na pločnik.«

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

Mama Salwa je ustanoviteljica 
Društva Slovencev Snežinka. 
Njena babica je kot mlado dek-
le v 30. letih prejšnjega stoletja 
odšlo iz okolice Nove Gorice v 
Aleksandrijo in tam našlo delo 
v recepciji hotela. V tem takrat 
veličastnem mestu si je ustva-
rila družino. 14-letna pravnu-
kinja Amira se skupaj z bra-
tom Mahmutom in mamo uči 
slovenščino v društvu, znanje 
pa poglablja v poletni šoli slo-
venščine v Sloveniji in na dalja-
vo s pomočjo profesorice Kat-
je iz Krškega. Amirina starejša 
brata Omar in Faruk sta štu-
denta - Omar je dobil štipendi-
jo v Berlinu, Faruk v Belgiji - in 
sta bila tokrat prvič v Sloveni-
ji, ki je osvojila njuni srci. Go-
spa Salwa in njeni otroci so se 
med bivanjem v Pišecah (26. 
junij do 6. julij) družili z do-
mačini, predvsem z gospo Ano 
Iljaž, ki jim je razkazala Piše-
ce in jih prijazno sprejela na 
svojem domu. Obiskali so OŠ 

Egiptovska družina v Pišecah
PIŠECE - Na povabilo Društva Pleteršnikova domačija Pišece si je v okviru projekta za Slovence po svetu 
»Moja hiša je tvoj dom« v Pleteršnikovi zidanici svoj 14-dnevni slovenski dom ustvarila petčlanska egipto-
vska družina Hegazi iz Kaira, katere prednica je ena od slovenskih »aleksandrink«. 

razstav, sodelavka muzeja An-
dreja Matijevc pa se je z nji-
mi družila še na poti v Pišece. 
S člani pevskega zbora Društva 
Slovencev Triglav iz Subotice 
v Srbiji so se srečali ob nji-
hovem glasbenem nastopu v 
Termah Čatež, kjer jih je poz-
dravil predsednik Kulturne-
ga društva Orlica Pišece Jože 
Denžič. Navdušile so jih pri-

reditve v okviru festivala Bre-
žice, moje mesto. Obiskali so 
tudi Krško, kjer se jim je po-
sebno vtisnil v spomin obisk 
samostanske knjižnice.

Družina Hegazi je veliko po-
tovala tudi po zahodnem delu 
Slovenije - v Ljubljani se je go-
spa Salwa srečala še z enim Pi-
šečanom, Martinom Bibičem, 
predsednikom Lastovk, sti-
čišča povratnikov, zdomcev, iz-
seljencev, in lastnikom hotela 
Vila Silva Marija v Pišecah, kjer 
je egiptovska družina prežive-
la dneva pred odhodom. Gospa 
Salwa je povedala, da jim je bi-
vanje v zidanici ob druženju z 
domačini odprlo povsem nov, 
globlji pogled v slovenski vsak-
dan in jim omogočilo, da Slove-
nijo doživijo kot Slovenci. V Pi-
šecah se veselijo novih srečanj 
z njihovimi »lastovkami«. 
� R.�Retelj,
� vir:�Društvo�Pleteršnikova�
� domačija�Pišece

Družina�Hegazi�s�članom�Društva�Pleteršnikova�domačija�Pi-
šece�Ljubom�Popovićem�(levo;�foto:�Rut�Zlobec)
Maksa Pleteršnika Pišece, kjer 
je gospa Salwa UNESCO koor-
dinatorjem iz Posavja in Bele 
krajine ter domačim učiteljem 
predstavila Društvo Slovencev 
Snežinka in zgodbe aleksan-
drink. Vodja UNESCO središča 
Pišece mag. Tanja Plevnik je 
goste odpeljala v Posavski mu-
zej Brežice, kjer so jim omogo-
čili brezplačen ogled zbirk in 

Uradne slovesnosti in druže-
nja z gosti naselja so se ude-
ležili tudi predstavniki krajev-
ne skupnosti Nerezine, občine 
Mali Lošinj, Turistične organi-
zacije Mali Lošinj ter občine 

Krško, ki so se direktorju PSK 
Antonu Podgoršku zahvalili 
za zgledno sodelovanje v pre-
teklem obdobju. 

Direktor Podgoršek je v nago-
voru orisal pionirsko delo slo-

venskih, največ krških podjetij 
in Milana Štajnerja pri izgra-
dnji in kasnejšem upravljanju 
z naseljem ter sedanje stanje v 
spremenjenih družbenih raz-
merah in spremenjenih lastni-

ških strukturah. Velik napor 
pri upravljanju z naseljem še 
danes predstavlja pridobiva-
nje lastništva nad zemljišči, na 
katerih so še vedno vpisane fi-
zične osebe in mesto Mali Lo-
šinj, kljub temu da so bila vsa 

zemljišča kupljena in plača-
na. Turistično naselje je bilo 
zgrajeno z namenom izvaja-
nja delavskega in otroškega 
turizma. Spremembe po letu 
1999, ko so prve hišice v na-
selju kupile fizične osebe, pri 
upravljanju naselja prinašajo 
nove izzive. Tudi v prihodno-
sti se bodo dogajale spremem-
be, seveda pa si tako lastniki 
kapacitet in uprava PSK Kr-

ško kot tudi uporabniki želijo, 
da bi šle v smer zagotavljanja 
še boljšega in ugodnejšega bi-
vanja lastnikov in gostov v na-
selju. Sedanja uprava načrtuje 
obnovo infrastrukture v nase-
lju, saj je obstoječa že večino-
ma iztrošena. Obnovljena in-
frastruktura in tudi vegetacija 
pa bo prinesla Bučanju še le-
pši izgled. 
� V.�Ban

Obeležili 40-letnico počitniškega 
naselja v Nerezinah
NEREZINE - V letu 2016 Počitniška skupnost Krško proslavlja 40-letnico delovanja Turističnega naselja 
Bučanje v Nerezinah na Lošinju. Uprava PSK d.o.o. je 24. julija pripravila jubilejno slovesnost na plesišču 
turističnega naselja, na kateri je kulturni program s prostovoljci in mladimi letoviščarji pripravila in iz-
vedla Zveza prijateljev mladine Krško.

Program�so�izvedli�člani�ZPM�Krško

Udeleženci�proslave�ob�40-letnici�PN�v�Nerezinah

SEVNICA - Zadnjo nedeljo v 
maju je bil v dvorani Alberta 
Felicijana ponovitveni koncert 
ŽPZ Azaleja (na fotografiji) ob 
njihovi lanskoletni 15-letnici 
delovanja. Zbor, ki ga od vse-
ga začetka vodi Mimi Šuster, 
je v svojo sredo povabil še 
skupino Ljudski pevci Boštanj 
ter mladinski pevski zbor »A 

ŽPZ Azaleja zapel na gradu
vista« OŠ Boštanj ob klavir-
ski spremljavi Dejana Jakši-
ča. Dvojčka, Maja in Maj Ore-
šek, sta se predstavila v duetu 
z igranjem na violino in na ki-
taro. Mladi Maj je nato zapel 
še v duetu z Joškom Živicem 
pesem z zgovornim naslovom 
»Bo moj vnuk še pel slovenske 
pesmi«. Vsi nastopajoči so ob 

zaključku koncerta, ki ga je po-
vezovala Jelka Bec, scensko pa 
opremila Nena Bedek, zape-
li skupno pesem Prijatelji NZA 

Avsenik. Za pogostitev je pos-
krbel Aktiv žena Boštanj, za ru-
jno kapljico pa Alojz Zalašček.
 �S.�R.,�foto:�J.�Zgonec
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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
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 20a, od ponedeljka do pet-
ka (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.

osmrtnice, zahvale, spominza NEK. To je neomejeno, zato je NEK zgolj s spremembo tehnične 
dokumentacije (in seveda izvedenimi ali predvidenimi tehničnimi 
posegi) vzpostavilo formalne pogoje za podaljšanje delovanja NEK 
za nadaljnjih 20 let (torej podaljšanje za polovico predvidene dobe). 
V ta namen je Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost Nuk-
learni elektrarni Krško z delno odločbo št. 3570-6/2009/28 z dne 
20. 4. 2012 in dopolnilno odločbo št. 3570-6/2009/32 z dne 20. 6. 
2012 podaljšala življenjsko dobo reaktorske posode s 40 na 60 let 
in posledično temu tudi podaljšala obratovanje NEK do leta 2043. 
Tako »tiho« podaljšanje življenjske dobe je bilo izvedeno brez pre-
soje vplivov na okolje in brez čezmejne presoje vplivov na okolje, to-
rej brez sodelovanja javnosti. 
Na vprašanje Agenciji Republike Slovenije za okolje, ali je bila sklad-
no z Zakonom o varstvu okolja in Uredbo o posegih v okolje, za kate-
re je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, za podaljšanje obra-
tovanja NEK izdelana presoja vplivov na okolje in čezmejna presoja 
vplivov na okolje, smo dobili odgovor, da za podaljšanje obratovan-
ja NEK na ARSO do današnjega dne ni bila vložena vloga za izda-
jo okoljevarstvenega soglasja niti s strani URSJV niti s strani NEK. 
Glede na navedeno postopek presoje vplivov na okolje ni bil izve-
den, prav tako ni bilo izdano okoljevarstveno soglasje.
Postopek podaljševanja obratovanja NEK smo preučevali tudi 
skupaj z nekaterimi pravnimi in okoljskimi nevladnimi organiza-
cijami in prišli do skupnega stališča, da bi morala biti za podaljšan-
je obratovanja minimalno narejena vsaj presoja vplivov na okolje 
in presoja čezmejnih vplivov na okolje, kar je v drugih državah tudi 
običaj (s podobnimi težavami se ukvarjajo tudi na Madžarskem) in 
kar priporočajo podpisane okoljske konvencije Aarhurška konven-
cija, ESPOO konvencija in Direktiva EURATOM-a. 
Zato�skladno�z�določili�slovenske�zakonodaje�podajamo�v�Zve-
zi�ekoloških�gibanj�Slovenije�zahtevo�za�izvedbo�presoje�vpli-
vov�na�okolje�za�podaljšanje�življenjske�dobe�NEK�z�2023�na�
2043.�Presoja�mora�biti�izvedena�skladno�z�Zakonom�o�var-
stvu�okolja,�kot�nevladna�okoljska�organizacija�pa�želimo�biti�
aktivno�udeleženi�v�postopek.�V�nadaljevanja�sodelovanja�z�
okoljskimi�pravnimi�in�nevladnimi�organizacijami�bomo�za-
htevali�od�upravljavcev�in�odločevalcev�izdelavo�presoje�vpli-
vov�na�okolje�ob�sodelovanju�javnosti,�v�primeru�neuspeha�pa�
bomo�vložili�pritožbo�na�Evropsko�komisijo,�svet�EURATOM-a�
in�Evropsko�sodišče�za�človekove�pravice.

2.�SUHO�SKLADIŠČE�IZRABLJENEGA�JEDRSKEGA�GORIVA
Vlada RS je 10. 3. sprejela besedilo predloga Resolucije o nacional-
nem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPROG) in ga posredovala Dr-
žavnemu zboru RS v obravnavo po rednem postopku. S sprejemom 
Resolucije v državnem zboru bodo imeli URSJV in NEK zakonsko 
podlago, kjer bi lahko v prihodnjih letih umestili nov jedrski ob-
jekt – suho skladišče izrabljenega jedrskega goriva (gorivnih palic 
iz reaktorja), ker bo obstoječi bazen znotraj NEK leta 2023 poln.
Ne glede na to, da se predvideva izgradnja suhega skladišča znot-
raj obstoječe NEK (in ga NEK tretira kot varnostno nadgradnjo), je 
nov jedrski objekt, za katerega je potrebna umestitev z Državnim 
prostorskim načrtom in celovit pristop skladno z Zakon o varstvu 
okolja. Po našem mnenju bi morala URSJV in NEK prav tako zače-
ti z vsemi postopki pridobivanja družbene sprejemljivosti ter omo-
gočiti prebivalcem sodelovanje skladno z določili Aarhuške in ES-
POO konvencije ter Direktivami EURATOM-a.

To določajo naslednji zakonski predpisi:
a. V Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnos-

ti v 3. členu, kjer so navedeni pojmi, je v točki 24 zapisano kot 
definicija, da je jedrski objekt tudi »objekt za skladiščenje, pre-
delavo, obdelavo ali odlaganje jedrskega goriva ali visoko radi-
oaktivnih odpadkov«. V 64. členu pa je zapisano, da se jedrski 
objekt načrtuje z Državnim prostorskim načrtom.

b. Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
jedrskim gorivom v 3. členu govori o tem, da je skladišče jedr-
ski objekt, v katerem se za določeno časovno obdobje skladišči-
jo RAO ali izrabljeno gorivo, ter v 6. členu, da način shranjevan-
ja RAO in izrabljenega jedrskega goriva opredeljuje Program 
ravnanja.

c. Zakon o umeščanju objektov državnega pomena v prostor defi-
nira prostorske ureditve državnega pomena, med katere spada 
tudi jedrski objekt, katerega je potrebno umestiti z DPN, izdelati 
celovito presojo vplivov na okolje, študije variant, pri katerih je 
potrebno upoštevati tudi vidik sprejemljivosti v lokalnem okolju 
in obvestiti zainteresirane občine s študijami variant.

d. Trenutno veljavni občinski Odlok o ureditvenem načrtu NEK ne 
dovoljuje umeščanje suhega skladišča izrabljenega jedrskega 
goriva (gorivnih palic iz reaktorja) na območje NEK.

e. Zakon o varstvu okolja v 13. členu izrecno poudarja načelo jav-
nosti – javnost ima pravico sodelovati pri pripravi dokumentov, 
dajati pripombe v postopkih izdelave planov in programov ter 
pri izdajanju pravnih aktov. Prav tako zahteva celovito presojo 
vplivov na okolje in presojo čezmejnih vplivov na okolje.

f. In ne nazadnje tudi še vedno veljavni Program razgradnje NEK 
iz leta 2004 govori o tem, da se suho skladiščenje predvideva 
šele po zaprtju NEK, da se morajo gorivne palice še 7 let po za-
prtju hladiti v bazenu in se šele potem lahko skladiščijo v suhem 
skladišču. Program govori tudi o tem, da je skladišče lahko na 
lokaciji NEK, lahko pa tudi nekje drugje in opozarja na največji 
problem suhega skladiščenja – družbeno sprejemljivost v okol-
ju in prostorski problem obdelave palic znotraj NEK ter način 
in neizkušenost pri prenosu palic iz bazena v suho skladišče.

Iz vsega zgoraj omenjenega lahko torej zaključimo, da je suho skla-
dišče izrabljenega jedrskega goriva jedrski objekt, ki se mora v pros-
tor umestiti z Državnim prostorskim načrtom, da je potrebno po-
iskati ustrezno lokacijo, iskati družbeno sprejemljivost v lokalnem 
okolju in omogočiti javnosti, da sodeluje v vseh postopkih. Potrdi-
tev teh navedb smo dobili tudi iz tujine (Nemčije, Belgije) od dveh 
jedrskih strokovnjakov, ki delujeta v nevladnih organizacijah in 
inštitutih ter tudi od slovenske okoljske nevladne pravne stroke.
Ko smo na to zadevo opozorili pristojne organizacije in službe, smo 
dobili naslednje odgovore:
NEK - Projekt suhega skladiščenja jedrskega goriva je varnostna 
nadgradnja, ki bo izvedena znotraj obstoječega jedrskega objekta 
in v skladu z veljavnimi akti za umeščanje novih objektov v pros-
tor znotraj ograje NEK. Ker že danes v NEK skladiščimo izrabljeno 
jedrsko gorivo in se bo s tem projektom uvedel le nov, tehnološko 
varnejši način skladiščenja IJG, se javna obravnava v skladu z zgo-
raj navedenimi konvencijami ne predvideva.
URSJV – Status suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva bo 
enak, kot je sedaj status mokrega skladišča izrabljenega goriva ali 
skladišča radioaktivnih odpadkov v sklopu obstoječe jedrske elek-
trarne Krško. Do sedaj niso začeti še nobeni postopki v zvezi z Dr-
žavnim prostorskim načrtom. Trenutno je projekt suhega skladiš-
ča v fazi javnega razpisa za pridobitev ponudb.
Iz odgovorov odgovornih in pristojnih lahko zaključimo torej, da je 
lokacija že izbrana (znotraj NEK), da ne smatrajo tega kot nov jedr-
ski objekt, da je projekt v fazi javnega razpisa in da ne namerava-
jo izvesti javne razprave. To pomeni, da želijo objekt umestiti tiho, 
brez udeležbe javnosti in mimo veljavne zakonodaje.
Tak postopek je nesprejemljiv, v nasprotju s slovensko zakonoda-
jo in podpisanimi mednarodnimi sporazumi in konvencijami (Aar-
huška, ESPOO) in Direktivami (EURATOM) in popolno ignoriranje 
lokalne skupnosti, prebivalcev in ostale javnosti. V prihodnje bomo 
zelo pozorno spremljali potek teh aktivnosti na vseh nivojih in zah-
tevali, da se umeščanje objekta izvaja skladno z zakonodajo in vkl-
jučevanjem javnosti. 
Postopek umeščanja mora biti prav enak, kot je potekal postopek 
umeščanja odlagališča NSRAO v prostor. Krčane in ostale Posavce 
pa bomo pozivali, da se aktivno vključijo v proces in da sami odlo-
čijo, ali želijo imeti tak objekt v Krškem.
Edino prebivalci imajo pravico odločanja, da se v prostor umes-
ti poleg NEK in odlagališča NSRAO še tretji jedrski objekt – suho 
skladišče izrabljenega jedrskega goriva in te možnosti nam drža-
va nima pravice odvzeti.
Prav tako je nujno potrebno upoštevati problematiko načrtovane 
izgradnje poslovno logističnega centra Feniks, saj se predvideva šir-
jenje vojaškega in s tem novega civilnega letališča, kar je popolno-
ma v nasprotju z varnostjo, glede na bližino jedrskih objektov. Nik-
jer v svetu ni jedrski objekt tako blizu letališča (2 km zračne linije) 
kot v Krškem. Naša stališča smo predstavili tudi na posvetih ob 30. 
obletnici Černobila in 5. obletnici Fukušime. Podprle so jo številne 
okoljske nevladne organizacije, kot so Greenpeace, Fokus ter dru-
štvo Posavsko jedrsko lokalno partnerstvo, ki je v postopku regis-
tracije, ter številni prebivalci iz Posavja.
Verjamemo, da boste k omenjeni problematiki pristopili skrajno 
resno in upoštevali tako slovensko kot evropsko zakonodajo ter po-
dali profesionalno oceno vplivov na okolje.

� Za�Zvezo�ekoloških�gibanj�
� pripravil�Karel�Lipič,�predsednik�ZEG�

Novica, objavljena na 2. strani Obzornika, si zasluži tudi komen-
tar, saj gre za usodo kulture v našem mestu, ki ji pot izbirajo sve-
tniki, za katere pa nisem povsem prepričana, da se zavedajo po-
mena kulture, njenega vpliva na najmlajše in mlajše prebivalce 
občine Krško pa tudi širše.
S Kulturnim domom živim, ga sprejemam kot vsakdanjega sopot-
nika v življenju, ki bogati moje bivanje. Udeležujem se tako gleda-
liških, glasbenih, filmskih predstav kot tudi obiskov v Mestnem 
muzeju in na gradu. Včasih skočim tudi v prestolnico na premi-
ero dela, ki me še posebej pritegne, velikokrat pa sem raje poča-
kala, saj je direktorica marsikatero odmevno delo pripeljala že 
čez nekaj mesecev v Krško. Ponosna sem bila, da smo v Krškem 
v toku dogajanja.
Kot profesorica slovenščine na OŠ Leskovec pa s KDK tudi sode-
lujem. Vedno smo se skupaj dogovarjali, katere predstave bi bile 
zanimive za otroke, kaj si bodo ogledali, zakaj (KDK je vedno iz-
biro predstave tudi utemeljil). Zadnja leta so se enkratno obnesli 
obiski filmskih predstav, ki jih KDK ponuja preko Art kino mreže 
Slovenije. Učenci si namreč ogledajo kakovosten film in se zatem 
ob strokovnem vodenju pogovorijo o njem. 
Nemalo kvalitetnih lutkovno-igranih predstav so si ogledali tudi 
najmlajši. Ne glede na to, da so predstave za otroke in njihove star-
še strošek, smo na šoli staršem vedno pojasnili, kako pomembno 
je, kaj vidijo otroci, saj jih le tako vzgajamo v kritične gledalce in 
… kritične državljane.
Direktorica je vedno izbirala kakovostne gledališke predstave, ki 
si jih je prej ogledala in presojala z več zornih kotov, nemalokrat 
vprašala za mnenje tudi druge, da bi bilo različno občinstvo za-
dovoljno. Ni ji bilo vseeno, kaj bo ponudila zvestim abonentom. 
Glasbenim sladokuscem je na široko odprla vrata v jazz-etno glas-
bo in s tem v Krško pripeljala glasbenike, ki veliko pomenijo tudi 
v svetu. Mnogo učencev Glasbene šole Krško je tako dobilo pri-
ložnost slišati velika imena. Če si želel videti Ano Desetnico, si se 
moral zapeljati v prestolnico. Nam se ni treba, saj ulično gledali-
šče obišče tudi naše mesto. Otroci morajo spoznati tudi to zvrst, 
saj veljajo drugačna pravila vedenja ob obisku uličnih predstav.
Še veliko črnila bi bilo treba preliti, da bi opisala spekter vsega, 
kar nam je ponujalo dosedanje skrbno vodenje Katje Ceglar (so-
delovanje z Mestnim muzejem, ki je vedno prisluhnil željam učen-
cev in učiteljev, razstave na gradu Rajhenburg, ki smo jih vključe-
vali v učne vsebine …)
Ne trdim, da se ne bi kaj dalo še izboljšati (morda pogrešam eno-
tno vstopnico za več dogodkov za otroke ipd.), vendar delo eki-
pe pod vodstvom Katje Ceglar izredno cenim in vem, da se je de-
lalo za kulturo. Ne vem, kateri očitki na račun dela direktorice 
so občinski svet prepričali, da bo boljša direktorica kandidatka 
brez vsakršnih izkušenj v svetu kulture, ki je raznolik in zahteven.
Bojim se za prihodnost našega mesta in naše občine. Ne želim, da 
se otrokom ponujajo predstave, ki bi jih prepričale le v to, da je 
teater zabava, namenjena vsem in vsakomur. Gledalec mora vlo-
žiti določen trud in znanje, da lahko zares užije predstavo. Svojim 
otrokom vedno povem, da bodo v klasikih neizmerno uživali, če 
jih bodo pred predstavo prebrali, saj bodo zatem doživljali ugle-
dališčenje kot novo umetnost, drugo dimenzijo istega dela. Bož-
je preproščine si res ne želim in ne želim je otrokom.
Za konec. Katjo Ceglar poznam vrsto let, pa tega ne pišem zato, 
temveč, ker si zasluži vso pohvalo. Malo ljudi je tako prizadev-
nih, predanih, organiziranih, delovnih. Namesto da ste se potru-
dili in jo izrinili, bi ji morali izreči, kar si njeno delo zasluži. Nam, 
ki v kulturi uživamo, pa bi morali priskrbeti najboljše možno vo-
denje tako zahtevnega resorja. � Manja�Voglar

Občinski svetniki potrdili 
imenovanje nove direktorice KDK

Zahteva za natančno oceno oz. presojo 
vplivov na okolje pri podaljšanju obratovanja 
NEK in načrtovani izgradnji suhega skladišča 
za odpadno jedrsko gorivo v Krškem

Zveza�ekoloških�gibanj�Slovenije�-�ZEG,�nevladna�okoljska�or-
ganizacija�(ima�status�društva�v�javnem�interesu�po�ZVO),�jav-
no�poziva�ARSO�k�natančni�oceni�oz.�presoji�vplivov�na�okolje�
pri�podaljšanju�delovanja�NEK�(Nuklearne�elektrarne�Krško)�
in�načrtovani�izgradnji�suhega�skladišča�za�izrabljeno�jedr-
sko�gorivo v�Krškem.

1.�PODALJŠANJE�OBRATOVANJA�NEK�
Zakon o varnosti pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, ki 
določa časovno omejeno dovoljenje za jedrske objekte, v prehodnih 
določbah ni določil časovne veljavnosti za obratovalno dovoljenje 

ALOJZ ANTOLOVIČ

OSMRTNICA

Vsi njegovi

Pogreb dragega pokojnika bo jutri, t. j. v petek, 26. avgusta 2016,
ob 16. uri na dobovskem pokopališču.

Na dan pogreba bo žara od 9. ure naprej
v tamkajšnji poslovilni vežici.

Z žalostjo v srcih sporočamo,
da se je v 77. letu starosti od nas poslovil naš dragi

iz Mihalovca pri Dobovi.
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ALOJZIJA PFAJFAR

SPOMIN

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

Vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo.

s Spodnje Libne.

Spomini�nam�ostajajo�...
hvala�ti�za�vse�...

27. avgusta bodo minila štiri žalostna leta, 
odkar nas je zapustila draga

VINCENCA KERINA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

V soboto, 16. avgusta, smo se na 
pokopališču v Leskovcu pri Krškem 

poslovili od našega dragega

iz Krškega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani, nam izrekli sožalje, poslovilne besede, darovali za svete 
maše, cvetje, sveče in našega Vinka pospremili na zadnji poti.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

MIŠKA
GLOGOVŠKA

SPOMIN
Ko�vajine�zaželimo�si�bližine,�gremo�tja,�v�ta�kraj�tišine,

tam�srce�se�tiho�zjoče,�saj�verjeti�noče,�da�vaju�več�med�nami�ni.
Čeprav�se�vajin�glas�več�ne�sliši,�beseda�vajina�v�nas�živi,

povsod�vaju�čutimo�mi�vsi.

iz Trebeža pri Artičah.

V soboto, 20. avgusta 2016,
je minilo žalostnih 15 let, odkar smo za vedno 

izgubili našega dragega očeta, dedka

V nedeljo, 16. oktobra 2016,
bo minilo žalostnih 7 let, ko smo za vedno 

izgubili našo drago mamo, babico

IVANO SEVER
GLOGOVŠEK

iz Trebeža pri Artičah.

Hvala vsem, ki obiskujete njuna grobova, prižigate svečke
in obujate spomin nanju.

Sin Mišo z družino

PAVLETA SUŠA

ZAHVALA

Žalujoči: žena Danica, hčerka Simona 
in sin Jernej z družinama ter ostalo sorodstvo.

V sredo, 17. avgusta, smo se na pokopališču 
v Sromljah mnogo prezgodaj poslovili 

od našega dragega

iz Zgornje Pohance.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani, nam izrekali pisna ali ustna sožalja, darovali sveče in cvetje 
in našega dragega Pavleta pospremili v njegov prerani zadnji dom.
Posebno se zahvaljujemo Lovski družini Artiče, Hubertovim rogistom 
iz Kraljevca na Sutli, vsem praporščakom, govornikoma g. Ureku in g. 
Bahču, Moškemu pevskemu zboru Sromlje, g. župniku Milanu Kšeli.
Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.

Smrt�se�izlila�je�v�bleda�obličja,�pog-
led�je�zaplaval�v�neznani�pokoj,�ni�

več�trpljenja,�ne�bolečine,�življenje�je�
trudno�končalo�svoj�boj.

LUDVIKA JELINKA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob nenadomestljivi in boleči izgubi
našega dragega očeta, starega ata,

pradedka, brata, svaka, strica in botra

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, vaščanom Prilip in vsem tistim, ki ste nam v teh težkih 
trenutkih stali ob strani. Hvala za izrečena pisna in ustna sožalja, za 
darovano cvetje, sveče, svete maše ter denarne prispevke.
Hvala Društvu izgnancev in KORK Čatež ob Savi, DIO Brežice, 
Ribiški družini Brežice – Ribnik Prilipe. Posebno zahvalo Splošni 
bolnišnici Brežice. Hvala gospodu župniku Jožetu Packu za obisk v 
bolnišnici in lep pogrebni obred. Zahvaljujemo se g. Jožici Stezinar 
za ganljive besede slovesa, pogrebni službi Žičkar, ministrantom, 
Mateji, nosilcem praporjev in slovenske zastave ter nosilcema 
križev. Hvala tudi pevcem KUD Anton Kreč za zapete žalostinke, 
trobentaču za Tišino, gostilni Les za gostinske storitve in vsem, ki 
ste našega dragega očeta pospremili k zadnjemu počitku.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Prazen�je�naš�dom,
ker�v�njem�tvoje�ni�bližine,

a�v�naših�srcih
pustil�si�ljubeče�nam�spomine.

s Prilip

MARJANA UMEKA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njegovega življenja, se 
z njim veselili, ga bodrili in mu v težkih trenutkih stali ob strani.

Prav tako se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelav-
cem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in 
denarno pomoč.

iz Dednje vasi

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je�…

ALOJZA ŽIBERTA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, svete maše ter denarne 
prispevke.
Zahvaljujemo se pogrebni službi Blatnik, izvajalcem Tišine, župnikom 
Francu Levičarju, Jožetu Komljancu in Fonziju Žibertu za lepo 
oprevljen cerkveni obred.
Zahvaljujemo se tudi pevcem Lavrencij z Rake za zapete pesmi, 
praporščakom DIS Studenec in DU Sevnica, Cvetličarni Lilija ter 
Restavraciji Silvester za gostinske storitve.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našega Lojzeta v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Bil�si�skrben�in�vztrajen�v�življenju,
junaški�v�zadnjem�trpljenju.

Ob boleči izgubi našega dragega

iz Brezovega 3 pri Studencu

MARIJE MINKE 
BAŠKOVIČ

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem za izrečena pisna in ustna sožalja, podarjene 
sveče, denarno pomoč in svete maše.
Posebna hvala osebju Doma upokojencev Brežice za vso požrtvovalno 
pomoč in oskrbo v zadnjem letu in pol njenega življenja. Hvala tudi 
župnikoma iz Brežic in Dobove za opravljen obred, pevcem s Čateža, 
izvajalcu Tišine, Komunali Brežice in cvetličarni Žičkar za pogrebne 
storitve in organizacijo slovesa.
Še enkrat iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki jih nismo posebej 
imenovali, pa ste nam kakor koli pomagali in vsem, ki ste našo mamo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Brežic

Ob boleči izgubi naše drage mame

FRANCA HERVOLA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža,
očeta, strica, dedka in pradedka

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo g. Hočevarju za govor ob žari, pevskemu 
zboru Bizeljsko za zapete žalostinke, gospodu župniku Milanu 
Kšeli, gasilskemu društvu Bukošek za častno stražo ob grobu ter 
nečaku Romanu Hervolu in ge. in g. Mihelin za zapeto pesem ob 
grobu. Hvala pogrebni službi Komunale Brežice in cvetličarni 
Žičkar.
Hvala za podarjene sveče in pomoč v teh težkih trenutkih ter vsem, 
ki ste našega Francija pospremili na njegovo zadnjo pot.

iz Bukoška 67a

Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,
a�nate�spomin
bo�vedno�ostal.

ALOJZA ZUPANČIČA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, svete 
maše in za vso podporo, ki ste nam jo namenili v težkih trenutkih. 
Prav tako se zahvaljujemo raškemu župniku Francu Levičarju in 
sodelujočim za izpeljan pogrebni obred, pevcem za zapete žalostinke, 
pogrebni službi Blatnik in Gostilni Tratnik za vse opravljene storitve.

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k večnemu 
počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

z Dolge Rake

Zapel�je�zvon�tebi�v�slovo�…
Poln�bolečin�ostaja�spomin,

ostaja�praznina,�molk�in�tišina.

Ob boleči izgubi našega dragega
moža, očeta, dedka, brata in bratranca ANDREJA BEUCA 

– DREJČIJA

ZAHVALA

Žalujoči: mami Zdenka, ati Andrej, sestra Zlatka, Babi, Andreja, 
brat Franci z družinami in vsi ostali njegovi ožji sorodniki

V ponedeljek, 15. avgusta 2016, smo se na pokopališču na Zdolah 
mnogo prezgodaj poslovili od našega ljubega in dragega

Ob tej tragični izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v 
teh težkih trenutkih stali ob strani, izrekli pisna in ustna sožalja, 
darovali sveče, cvetje, svete maše in denarno pomoč ter našega 
ljubljenega Andreja pospremili v njegov mnogo prerani grob. 

Posebej se zahvaljujemo vsem sosedom, ki so nam ob vrnitvi iz Bo-
sne čustveno stali ob strani, Božu Halozarju in Sandiju Petrišiču za 
organizacijo potapljačev, vsem članom in načelniku Podvodne re-
ševalne službe Slovenije Marku Šajnoviču, ki so prišli v Bosno in 
Hercegovino in v izjemno težkih pogojih iskali našega tragično pre-
minulega Andreja, da smo ga lahko dostojno pospremili k njego-
vemu zadnjemu počitku, članom potapljaških klubov iz Bjeline in 
Brčkega, profesionalnim gasilcem iz Zvornika, vsem prebivalcem 
in županoma občine Zvornik in občine Mali Zvornik, ki so na kraju 
nesreče prižigali sveče in prinašali cvetje. Najlepša hvala vsem so-
rodnikom, prijateljem in znancem, predvsem njegovim prijateljem 
skakalcem v vodo iz Slovenije, Nemčije, Srbije, Hrvaške in Bosne ter 
vsem novinarjem in novinarkam RTV in časopisov.

Iskrena hvala g. Ivanu Ureku za govor ob odprtem grobu, Juretu 
Ureku za organizacijo pogrebne svečanosti, Nuši Derenda za za-
peto najljubšo Andrejevo pesem in Frenku za ozvočenje, kvartetu 
trobil Krško, kvartetu iz Brežic za zapete žalostinke, fotografu Gre-
gorju Sečnu, snemalcu Robertu Ivanšku, Euroteku za postavitev to-
vornjakov, šoferjema Zdenku Žičkarju in Evgenu Cenerju za zadnje 
slovo siren, Art tisku, cvetličarni in pogrebni službi Žičkar iz Brežic 
ter gospodu župniku za lepo opravljen mašni obred.

Prazen�dom�je�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče.
Ni�več�tvojega�smehljaja,

utihnil�je�tvoj�glas,
bolečina�in�samota�sta�pri�nas.

Zato�pot�nas�vodi�tja,
kjer�sredi�tišine�spiš,

a�v�naših�srcih�še�vedno�živiš.

Ni�res,�da�je�odšel�–�nikoli�ne�bo!
����Ujet�v�naša�srca,�z�najlepšimi�spomini,
bo�vsak�naš�korak�spremljal�v�tišini.
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Prodam kombi Citroen, tip 35 
LH, 2.8 l, dizel, bele barve, no-
silnost 1,5 tone, letnik 2003, 
prevoženih 97.000 km, cena 
4.000 €. Tel.: 041 626 310

Prodam kombi Mercedes 
Benz 110 CDI Vito, podaljšan, 
5 sedežev, klima, zatemnjena 
stekla, vlečna naprava, regi-
striran. Cena 2.200 €. 
Tel.: 031 345 250

Kupim avto od prvega lastni-
ka, brez preprodajalcev, Opel, 
Ford ali VW, letnik 2003-2008, 
cena do 2.500 €. 
Tel.: 031 436 851

KMETIJSTVO

Prodam traktor Tomo Vinko-
vič, 32 KM, in vse priključke, 
plug, kosilnico, frezo in 200 l 
škropilnico. Tel.: 041 503 369

Prodam nakladalko otave, 
ovce, domače vino in otroško 
kolo na prestave, ohranjeno. 
Tel.: 041 724 690

Ugodno prodam traktorsko 
prikolico Tehnostroj, 3,5 tone, 
z dvojnimi kolesi. Možna me-
njava za živino. Blanca. 
Tel.: 031 751 324

Prodam koruznjak za sušenje 
koruze, kovinski, v zelo dob-
rem stanju, dolžine 9 m. 
Tel.: 07 49 76 239 

Prodam Gorenje Muta s koso, 
motorno žago Stihl 051 in 500 
kg pšenice. Tel.: 030 694 956

Prodam traktorsko planirno 
zadnjo desko (okolica Brežic). 
Tel.: 041 560 136

Prodam frezo Agria s kolesi, 
8 KM, in 300-litrsko posodo 
rostfrei za vino. Menjam tudi 
za drva. (Bizeljsko). 
Tel.: 068 177 943

Prodam gumi voz, 16 col, in 
elektromotor, 7,5 kW. 
Tel.: 041 417 966

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

Prodam oves letošnje košnje. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 804 302

Prodam ječmen in srnastega 
kozlička za zakol ali nadaljno 
rejo ter divjačinske suhe sala-
me. Tel.: 031 504 133

Ugodno prodam ječmen za 
seme in piro, neoluščeno, cena 
0,40 €/kg. Tel.: 040 726 807 

Peleti s certifikatom EN plus 

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

in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Prodam drva (mešana in bu-
kev), možna dostava, ter trak-
torski cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino cviček, Trška 
Gora pri Krškem. 
Tel.: 031 235 733

Po ugodni ceni prodam rdeče 
vino in modro frankinjo. 
Tel.: 051 870 909

Prodam rdeče vino cviček, 
cca. 400 l. Cena 1,0 €/l. 
Tel.: 041 223 957

Prodam rdeče kvalitetno vino, 
grozdje modre frankinje in ža-
metne črnine. 
Tel.: 031 558 852

Prodam vino cviček, cena po 
0,60 €/l (nad 100 l). 
Tel.: 031 826 509

Prodam trgatev žametne 
črnine in modre frankinje v 
Sromljah, cca. 1200 kg grozdja. 
Tel.: 031 603 985

Prodam vino modre frankinje. 
Tel.: 040 796 835 

Prodam vino cviček in trak-
torsko prikolico domače izde-
lave za 400 €. 
Tel.: 040 319 448

Prodam 1000 l cvička in ža-
metno črnino. Možna menja-
va za drva. Tel.: 041 706 623

Prodam 1300 kg grozdja ža-
metne črnine in 500 l cvička. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 613 541

Prodam belo in rdeče grozdje, 
vino, zajce in naravno sušeno 
koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 304 172

Prodam vino in grozdje za cvi-
ček. Tel.: 031 214 635

Prodam rdeče vino cviček in 
laški rizling. Cena po dogovo-
ru. Okolica Brežic. 
Tel.: 040 744 776

Prodam mešano grozdje, cvi-
ček. Dolenjski okoliš, Cirnik, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 670 666

Prodam hidravlično prešo 
(100 l) za grozdje in električ-
no črpalko za vino. 
Tel.: 031 284 203

Prodam pecljalnik s črpalko, 
cisterne, kadi, polnilno lini-
jo ter gume Michelin 155-80-
R13 in češnjeve deske. 
Tel.: 041 652 714 

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

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

Prodam gradbeno parcelo 
(2184 m2) v Koprivnici blizu 
cerkve. Zraven podarim parce-
lo (388 m2). Tel.: 041 598 577

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam avtomobil Microcar 
Virgo 50 cm3 (dizel), vozen z 
AM kategorijo, kiper prikolico 
in zajce. Tel.: 041 598 873

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

Kupim manjše stanovanje 
v nižjem nadstropju ali v 
objektu z dvigalom v Sevnici 
ali Krškem. Tel.: 041 621 285

Oddam v najem garsonjero v 
Krškem. Tel.: 031 315 908

Oddam v najem enosobno sta-
novanje, opremljeno, v Breži-
cah. Tel.: 031 293 045

Oddam 2-sobno stanovanje. 
Tel.: 041 359 585

V Brežicah, na Bizeljski cesti, 
oddam garažo s 1. oktobrom. 
Tel.: 041 694 881

Ugodno oddam ali prodam 
poslovni prostor (75 m2) na 
Cesti prvih borcev 11 v Breži-
cah (vhod z glavne ulice, veli-
ka izložbena okna). 
Tel.: 041 928 777

Prenova stanovanj in kopalnic
Hišniške dejavnosti
Svetovanje pri notranji opremi
Prenova kurilnic, menjava peči
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Opravljamo naslednje storitve:
Košnja trave v vinogradih in sadovnjakih
Košnja trave okoli hiš ter po večjih travnatih površinah
Obrezovanje (grmovnic, živih mej ter podiranje dreves)
Lopatanje oziroma štihanje vrtov
Po želji biološke odpadke  odpeljemo 

 031-224-569
VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE
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naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Zelo ugodno prodam 150 l 
prešo. Tel.: 041 739 042

Prodam nov inox mlin za sad-
je na motorni pogon (cena več-
jega 530 €, manjšega 450 €) 
ter novo stiskalnico za sadje 
na vijak, 45 l (370 €). 
Tel.: 041 590 320

Prodamo mešano grozdje 
(rdeče in belo). 
Tel.: 031 830 637 

Kupim 60 kosov rabljenih be-
tonskih stebrov za vinograd (z 
luknjami, končne in vmesne). 
Tel.: 031 678 217

Prodam piro. 
Tel.: 040 910 534

Prodamo jabolčni kis, vino, 
koruzo, kocke bale in otroški 
voziček. Tel.: 040 343 113

ŽIVALI

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

Prodamo plemenskega mer-
jasca, starega 16 mesecev. Zelo 
dober za nadaljno rejo. Cena 
po dogovoru. 
Tel.: 07 49 68 390 

Prodam 2 svinji, težki od 150 
do 200 kg, hranjeni z domačo 
hrano, in oves letošnje žetve. 
Tel.: 041 243 497

Prodam 3 kozličke za zakol ali 
nadaljnjo rejo. Okolica Dobove. 
Tel.: 041 231 451

Prodam letošnje čebelje roje 
(Prilipe). Tel.: 07 49 64 132

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam plinski bojler Gore-
nje, stenski, 10 l vode/min, do 
60 °C, UNP ali zemeljski plin. 
Cena: 170 €. Tel.: 051 815 477

Prodam pozlačene kavne ser-
vise in polgorsko žensko kolo. 
Tel.: 031 75 33 88

Prodam TV sprejemnik Tele-
funken, star 2 meseca, ekran 
109 cm. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 528 576

RAZNO

Imate staro hišo polno kra-
me? Pospravim vam jo zas-
tonj! Tel.: 030 344 977

Prodam nov stroj za čišče-
nje perutnine, čisti hkrati 2 pi-
ščanca. Tel.: 070 859 950

Odkupujemo debele krave in 
telice za zakol. Plačilo takoj + 
davek. Trgovina z živimi žival-
mi, Tadej Drofenik, s.p., Nezbi-
še 13, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 3 mesece. 
Tel.: 051 263 351

Prodam težko telico sivko v 
devetem mesecu brejosti. 
Tel.: 041 396 301

Prodam prašiče mesnate pa-
sme, težke 40 – 60 kg. Okoli-
ca Sevnice. Tel.: 031 434 572

Prodam dva prašiča, 75-100 
kg, in dva krškopoljca, 35-45 
kg. Tel.: 051 634 338

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 040 774 468

Prodam odojke, težke 25-50 
kg, in odstavljeno svinjo, tež-
ko 220 kg. Tel.: 031 492 837

Nemški ovčarji, mladiči rodov-
niških staršev, razgliščeni, cep-
ljeni in čipirani, s potnim lis-
tom, primerni za oddajo. 
Tel.: 041 795 776 

Prodam odojke, žive ali zakla-
ne (okolica Brežic). 
Tel.: 041 560 136

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

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

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

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
E-pošta: marketing@posavje.info

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za 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, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

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

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

 

Naslednja številka (18/2016) bo izšla v 
četrtek, 1. septembra 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 25. avgust 2016.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

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

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

Prodam 10 betonskih rešetk 
za hlev, dolžine 3 m in širine 60 
cm. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 554 603

STIKI

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

75-letni iščem žensko, vdovo 
ali ločenko, staro med 65 in 75 
let, za na dom. Zdravim rano 
na črevesju. Tel.: 051 766 624

Upokojenka z dežele iščem 
upokojenca za zdrav partner-
ski odnos, nekadilca, do 68 let. 
Pri meni ali greva tudi k tebi. 
Tel.: 070 244 970

58-letni na svojem iščem pri-
jateljico, staro 45-58 let, za po-
moč v gospodinjstvu. Nudim 
stanovanje in možnost trajne 
veze. Tel.: 070 596 378

58-letni vdovec išče resno gos-
po za skupno življenje, lahko s 
podeželja. Tel.: 041 949 561

38-letni samski s službo že-
lim spoznati punco s službo, 
staro do 35 let, za resno zve-
zo. Živim sam, ne pijem alko-
hola, imam avto. 
Tel.: 051 759 447

OBIRANJE MANDARIN

CENA: 138 €/os.

INFO: avto.prah@siol.net

ODHOD: 22.10. - 23.10.2016  

031 643 338
www.avto-prah.si

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, 
da bo 13. septembra 

prodaja belih kilogramskih 
piščancev ter rjavih jarkic pri 

Mirt Alojzu na Gmajni 28, 
Raka ter 14. septembra na 
Senovem. Enodnevne bele 
piščance si lahko priskrbite 

ob četrtkih.
Za naročilo pokličite na tel. št. 
07 49 73 190 in 031 676 724

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

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 bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev v 
torek, 30. avgusta. Mlade 

rjave in grahaste jarkice pa 
dobite vsak delavnik med 

17. in 18. uro. Na prodaj bodo 
tudi enoletne kokoši nesnice.

SEVNICA - 19. avgusta zvečer so se v atriju sevniškega gradu 
predstavile na folklornem večeru tri skupine, ki ohranjajo ple-
sno tradicijo naših prednikov. Zaplesali in zapeli so članice in čla-
ni FS Spomin DU Sevnica, FS Blaž Jurko z Razborja pod Lisco in 
FS Brusači iz Radeč. V zaključnem delu prijetnega in dobro obi-
skanega večera so vsi nastopajoči zapeli še skupno in vsem zna-
no ljudsko pesem. Program je povezovala Marjana Slemenšek, 
obiskovalke in obiskovalci pa so se nato še družili ob domačih 
dobrotah in rujni kapljici na terasi gradu, s katere se je širil kra-
sen pogled na park v večernem mraku.  S. R.

Folklorni večer v atriju gradu

Na�sevniškem�gradu�so�se�predstavile�tri�folklorne�skupine.
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»Ko igram, se popolnoma pre-
pustim tonom, pozabim na vse 
okoli sebe,« je dejala ob sreča-
nju v prostorih radeške glas-
bene šole Val Jelenski, ki je 
našla čudovito mentorico in 
učiteljico v Maji Glavač, s ka-
tero sta stkali posebno vez. 
»Ko sva se z Val prvič videli, 
obiskovala je prvi razred, sem 
takoj opazila njen izjemen 
posluh. Imela je občutek za 
ton, za intonacijo, za lepo glas-
beno linijo. In postala je zelo 
kritična mlada dama, ki teži k 
popolnosti,« je dejala mento-
rica, perspektivna glasbenica 
pa, da »moraš biti kritičen do 
tistega, kar počneš, da si lah-
ko še boljši«. 

Odličnjakinja v osnovni šoli 
in vzorna učenka v glasbe-
ni šoli se lahko pohvali s šte-
vilnimi javnimi nastopi in z 
osvojenimi priznanji na glas-
benih tekmovanjih. V poseb-
no lepem spominu ji je osta-
lo tekmovanje v Trstu, kjer je 
nastopila pred štirimi leti na 
8. mednarodnem tekmovanju 
Ars nova in osvojila 1. mesto, 
prvo nagrado in naslov »laure-
at«. Takšnega uspeha pri deve-
tih letih ni pričakovala. V leto-
šnjem aprilu pa se je posebej 
razveselila še enega nastopa. 
V duetu s prijateljico Marijo 

Glasba je njena prihodnost
RADEČE - Glasba je svet, v katerem odrašča in ki mu posveča veliko svojega prostega časa. Val Jelenski, ki 
bo septembra dopolnila 14 let, v dopoldanskem času obiskuje osnovno šolo v domačem kraju, v popoldan-
skem pa vadi violino v radeški enoti Glasbene šole Laško-Radeče.

Terezijo Kolman, ki obisku-
je enoto glasbene šole v La-
škem, sta na mednarodnem 
glasbenem tekmovanju Svi-
rel, ki poteka na skrbno izbra-
nih tekmovalnih prizoriščih 
po najlepših krajih severne 
Primorske, osvojili v skupini 
Černigoj 1. mesto. »Za najin 
duet sva izbrali ime Beau, ker 
ima takšno ime Terezijin psi-
ček, sama beseda sicer izvira 
iz francoščine in pomeni lep,« 
je dejala Val, ki si želi, da bi z 
Marijo Terezijo, s katero sta se 
spoznali v skupnem orkestru 
GŠ Laško-Radeče, čez nekaj 

let študirali na Konservatori-
ju za glasbo in balet v Ljublja-
ni. Dekleti se že tudi veselita 
novega skupnega nastopa, ko 
bosta v novembru nastopili v 
združenem simfoničnem or-
kestru glasbenih šol Sloveni-
je v Cankarjevem domu v Lju-
bljani ob letošnji 200-letnici 
organiziranega javnega glas-
benega šolstva.  

Mlada violinistka ničesar ne 
prepušča naključju, vsi nje-
ni dosedanji uspehi so plod 
vestnega in vztrajnega dela. 
V učilnici domače glasbene 

šole vadi dvakrat ali trikrat 
na teden po eno uro z učite-
ljico Majo, ki jo spremlja na 
klavirju, v domači sobici pa 
vadi igranje na violino pred-
vsem med vikendi po dve ali 
tri ure. Ko beseda nanese na 
tremo, pravi: »Tremo imam 
vsakič, ko nastopam, a delam 
vaje za koncentracijo, s kate-
rimi se skušam umiriti, da bi 
bil moj nastop čim bolj uspe-
šen. Na tekmovanjih je trema 
zelo velika.« Ima tudi vzor-
nico. To je Radečanka Tanja 
Sonc, ki zelo lepo igra violi-
no in veliko nastopa po celem 
svetu. Val, ki se je v lanskem 
letu začela učiti še igranja na 
klavir, je osem let sodelovala 
z radeškimi mažoretami in na 
enem izmed tekmovanj osvo-
jila zlato palico, tekmovala pa 
je tudi na državnem tekmova-
nju v sodobnem plesu Opus 
1. O prihodnosti še ne razmi-
šlja veliko, vsekakor pa bo le-
-ta povezana z glasbo. 

»Val je zelo uspešna mlada vi-
olinistka, ki jo zagotovo čaka 
lepa prihodnost,« meni Ro-
sana Jakšič, ravnateljica GŠ 
Laško-Radeče, ki je na učen-
ko zelo ponosna, saj je kljub 
mladosti pokazala številne ta-
lente.
  Smilja�Radi

Violinistka�Val�Jelenski�in�njena�mentorica�Maja�Glavač�na�
klavirju

SEVNICA, PROKLETIJE - Članice in člani PD Lisca Sevnica so 
med 31. julijem in 6. avgustom osvojili delček prelepega in 
še neokrnjenega gorskega sveta Albanije, ki se nahaja v na-
cionalnem parku Prokletije. 

»Prvo goro Maja E Radohines na 2570 metrih nadmorske višine 
smo pričeli na prelazu z nadmorsko višino 1760 metrov, kamor 
so nas domačini popeljali z minibusi po lepo speljani asfaltirani 
in ovinkasti cesti. Predvidenih sedem ur hoje se je raztegnilo na 
enajst ur, kajti pot je bila dolga, zelo slikovita, strma in na dveh 
mestih krušljiva. Vrh gore je osvojilo 27 planincev, ostali smo ’švi-
cali’ do različnih višin,« je dejal član PD Lisca Sevnica in planin-
ski vodnik Tone Šeško in dodal, da so se sevniškim planinkam in 
planincem pridružili še Prekmurci, Zasavci, Primorci, Belokranjci 
in Ljubljančani, tako da je bilo število vseh sodelujočih 39. »Spust 
z gore nas je kar pošteno pretresel, saj se je kakšnih sto metrov 
pod vrhom odkrušil velik kamen, ki je zadel planinko Suzano v 
hrbet tako, da jo je prevrnil. V zadnjem trenutku pred padcem v 
prepad jo je prestregel lokalni vodnik Niko. Ker ni mogla stopiti 
na nogo, so ji pomagali naši vodniki, da so jo spravili na jaso do 
helikopterja. V bolnici v Tirani so ugotovili zlom, zato je predse-
dnik albanskih planincev vse organiziral tako, da je že nasled-
nji dan poletela v Ljubljano. Zahvalo izrekam tako Niku, predse-
dniku albanske planinske zveze Janiju in našim vodnikom, ki so 
rešili poškodovanko in organizirali varen spust za vse udeležen-
ce. Veselje zaradi osvojenega vrha se je prepletalo z zavedanjem, 
kako so lahko gore nevarne, in s  hvaležnostjo do vseh vodnikov, 
ki so pomagali ne le poškodovani, ampak vsem nam,« je opisal 
še grenko izkušnjo planinski vodnik z dolgoletnimi izkušnjami. 
 S.�R.,�foto:�T.�Šeško

Sevniški planinci v Prokletijah

Sevniški� planinci� in� planinke� so� planinarili� v� albanskem�
gorskem�svetu.


