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Nov begunski val pred vrati?
POSAVJE - V torek smo lahko v medijih zasledili, da se je šte-
vilo prebežnikov, ki iz Turčije prispejo na grške otoke, v teh 
dneh močno povečalo. V enem dnevu je prišlo 462 beguncev 
in migrantov, kar je daleč največje število po marčevskem do-
govoru EU-ja in Turčije, da slednja zadrži prebežnike na svo-
jem ozemlju. Zaostrene razmere v Turčiji, kjer naj bi bilo tri 
milijone beguncev, in dejstvo, da Nemčija letos pričakuje še 
do 300 tisoč prebežnikov, lahko upravičeno skrbijo slovenske 
varnostne organe pred morebitnim novim begunskim valom. 
Neuradno naj bi bili slovenska policija in ostale humanitarne 
organizacije ter sprejemni centri že v polni pripravljenosti na 
nov val prebežnikov. Vlada še naprej ohranja ograjo na južni 
meji, policija pa tako na meji s Hrvaško kot v notranjosti dr-
žave izvaja poostren nadzor. Kot kaže, se bo zgodba iz lanske-
ga leta ponovila, saj je prvi begunski val v Posavje prišel sre-
di septembra.  R. R.
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OBČINA RADEČE 
PRAZNUJE

Z vstopom v mesec september se v občini Radeče pričenjajo 
praznični dnevi z večjim številom prireditev. Osrednja 
prireditev z otvoritvijo novega rekreacijskega parka ob reki 
Savi in s slavnostno sejo v Domu kulture se bo odvijala 8. 
septembra - v spomin na dva izjemno pomembna zgodovinska 
dogodka: na podeljene mestne pravice največjemu naselju v 
radeški občini ter na začetek vračanja izgnank in izgnancev 
ob koncu druge svetovne vojne na domove. Podeljena bodo 
tudi priznanja. Radeškemu prazniku smo posvetili strani 9-11.

Vrata odpira 32 osnovnih 
in pet srednjih šol

Z današnjim dnem v posavske osnovne in 
srednje šole vstopa okvirno 7.750 šolskih otrok in 
mladine. Šole so nanje dobro pripravljene, četudi 
bo na nekaterih, ki so v investicijskem ciklusu 
obnov, pouk potekal v dislociranih prostorih. 
Začetek šolskega leta pomeni tudi živahnejši in 
zgoščen promet na poteh proti šolam in vrtcem, 
kar zahteva še večjo pozornost in strpnost 
udeležencev v prometu.
 Stran 2

IGRE BREZ MEJA - Pod tem naslovom so bolj v zabavno-športnem kot pa v tekmovalnem duhu, kar 
je tudi njihov namen, potekale igre v in na vodi, ki so jih ob izteku poletja 27. avgusta že četrto leto 
zapored pripravili v Turističnem društvu Brestanica na tamkajšnjem bazenskem kompleksu. V petih 
igrah, plavanju z zavezanimi rokami in nogami, štafetnem potovanju sladoleda, vlečenju vrvi oz. plovil 
s posadko, metanju olimpijskega kladiva in streljanju balonov z lokom s plavajočega konja (domiselne 
rekvizite zanje je izdelal domači turistični aktivist Jože Zidar), so se pomerile štiri ekipe: SPA de Kluns 
iz Klunovih toplic ter iz Brestanice Odbojkarsko društvo, Klub Pod lipo in Mladi veterani, ki so na koncu 
že drugo leto zapored osvojili zmagovalni pokal.  Foto: Bojana Mavsar
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povedali so - o potresni varnosti

Judita Lajkovič, Kostanjevica na Krki: Dej-
stvo je, da smo v Posavju na potresno pestrem 
območju, kar smo v preteklem obdobju, sicer 
v zanemarljivi stopnji v primerjavi s tokratni-
mi dogodki v Italiji, občutili kar nekajkrat. V 
sklopu načrtov zaščite in reševanja imamo 
zadeve sicer ustrezno urejene, vendar upa-

mo, da ostanejo tam, kjer so - na papirju. Pripravljeni smo na 
najhujše, upamo pa na najboljše. Strah vnaprej je odveč.

Oskar Zoran Zelič, Sevnica: S potresno var-
nostjo smo danes dosti na boljšem kot v pre-
teklosti. Mislim, da imamo na regijski in ob-
činski ravni dobro organiziran sistem zaščite, 
reševanja in pomoči ob elementarnih nesre-
čah. V morebitnem rušilnem potresu pa me-
nim, da reševalne službe v Posavju ne morejo 

biti kos tolikšnim razsežnostim, pač pa mora priskočiti na po-
moč država s svojimi mehanizmi zaščite, reševanja in pomoči. 

Uroš Škof, Brežice: Posavje spada med ogro-
žena območja in mislim, da smo relativno 
dobro pripravljeni ob morebitnem potresu. 
Redno informiranje o ravnanju med potresom 
je ključno, da ob močnejšem potresu vemo, 
kako ravnati. Če želimo zmanjšati posledice 
potresov, je nujno upoštevati predpise o var-

ni potresni gradnji. Eden od načinov so protipotresna zavaro-
vanja. Potres kot naraven pojav pa vseeno povzroča nelagodje. 

Največje število osnovnošol-
cev beležijo v osnovnih šolah v 
krški občini. V novem šolskem 
letu je vanje v obvezni osnov-
nošolski izobraževalni pro-
gram vključenih skupno 2.361 
učenk in učencev od prvega do 
devetega razreda (lani 2.313), 
od tega 309 prvošolcev ali 21 
več kot v minulem šolskem 
letu, ko je bilo najmlajših šo-
larjev 288. Po številu učencev 
sledijo šole po občini Brežice, 
v katerih je z današnjim dnem 
sedlo v šolske klopi skupno 
1.944 osnovnošolcev (1.893), 
od tega 248 prvošolcev (203). 
Osnovne šole sevniške obči-
ne bo v letošnjem šolskem 
letu obiskovalo skupno 1.409 
osnovnošolcev (1.380), od 
tega 173 prvošolcev (164), 
tako kot v že navedenih pa se 
večjega števila otrok veseli-
jo tudi v radeški Osnovni šoli 
Marjana Nemca, v sklopu kate-
re deluje podružnica na Svib-
nem, in na Osnovni šoli Jožeta 
Gorjupa v Kostanjevici na Krki. 
Radeško osnovno šolo in nje-
no podružnico bo obiskovalo 
335 učenk in učencev (332), 
od tega 42 prvošolcev (36), 
kostanjeviško pa 218 učencev 
(207), od tega 28 (23) prvo-
šolcev. V primerjavi z minulim 
letom bodo letos imeli manj-
še skupno število učencev na 
Osnovni šoli Bistrica ob Sotli, 
kjer bo devetletko obiskovalo 
141 učenk in učencev (153), 
od tega 18 prvošolcev, kar pa 
je en otrok več kot v šolskem 
letu 2015/16. Skupno bo posa-
vske osnovne šole obiskovalo 
6.408 učenk in učencev, kar je 
130 otrok več oziroma za šest 
razredov otrok več kot lani, ko 
jih je bilo 6.278. Prvošolcev je 
bilo lani 768, letos pa 50 več, 
to je skupno 818. 

ORGANIZACIJA POUKA NA 
VIDEMSKI IN CERKLJANSKI 
ŠOLI
Medtem ko z današnjim dnem 
vstopajo v novozgrajeno šolo v 
Tržišču (uradno odprtje bo no-
vembra ob občinskem prazni-
ku), pa bo pouk na dveh osnov-

Posavskih šolarjev za šest razredov več kot lani
POSAVJE - Z današnjim dnem je pragove osnovnih šol (vključno s podružnicami), osmih v občini Krško in prav toliko v brežiški občini, sedmih v občini Sevnica ter 
po ene v Bistrici ob Sotli, Kostanjevici na Krki in Radečah, prestopilo skupno 6.408 osnovnošolcev, od tega 818 prvošolcev.

nih šolah - OŠ Jurija Dalmatina 
Krško in OŠ Cerklje ob Krki - 
še potekal moteno oziroma bo 
prilagojen glede na obnovitve-
na dela, ki so še vedno v teku. 
Cerkljanski šoli so prostore za 
izvedbo nemotenega pouka 
tako kot v minulem šolskem 
letu odstopili v cerkljanski vo-
jašnici, večji organizacijski za-
logaj pa predstavlja organizaci-
ja pouka za učence predmetne 
stopnje na največji šoli v Posav-
ju, ki jo obiskuje 746 učencev. 
Na šoli na Vidmu bodo namreč 
predvidoma še do konca okto-
bra potekala temeljita obnovit-
vena dela učilnic višje stopnje, 
ob tem bodo prenovljeni tudi 
atriji, šolski bazen, telovadnica 
šole in okolica. Zato bo v času 
del, kot je povedala ravnateljica 
šole Valentina Gerjevič, pouk 
za učence od 6. do 9. razreda 

ter 5. č razreda potekal izven 
matične šole, to je po dislocira-
nih prostorih v mestu Krško, in 
sicer v Mladinskem centru, na 
Fakulteti za logistiko in ener-
getiko, v prostorih nad delav-
nicami pri navedeni fakulteti, 
v gasilskem domu PGD Krško, 
nad nekdanjo lekarno v Kr-
škem ter v Glasbeni šoli Krško. 
Tako bo v času prenove gosto-
valo na nadomestnih lokacijah 
13 oddelkov šole, ki jih obisku-
je 325 učencev ali dobra polo-

vica vseh na šoli. Kot dodaja 
Gerjevičeva, pa se ne glede na 
pouk v nadomestnih prostorih 
učenci lahko prijavijo na kosi-
lo: »Poskrbeli bomo za avto-
busne prevoze na vse lokacije, 
v zvezi z varnostjo vseh učen-
cev pa starše in ostale občane 
prosimo, da so v teh mesecih 
še bolj previdni tako v okolici 
šole kot na vseh ostalih lokaci-
jah.« Z navedeno fazo prenove 
bo zaključena celostna preno-
va OŠ Jurija Dalmatina Krško, 
ki to leto obeležuje 45-letnico 
na tej lokaciji.

ŽIVAHNO TUDI V VRTCIH IN 
GLASBENIH ŠOLAH
Vrtce po posavskih občinah bo 
letos obiskovalo skupno 3.071 
otrok. Največ jih je v organizi-
ran program predšolske vzgoje 
in izobraževanja v javne zavo-

de in vrtce, ki delujejo v sklopu 
osnovnih šol, vključenih v obči-
ni Krško, in sicer 1.214. Vrtce 
po brežiški občini bo zapolnje-
valo 856 otrok, v sevniški obči-
ni 671, v radeški 164, v kosta-
njeviški 118, programe v vrtcu 
v Bistrici ob Sotli pa bo obisko-
valo 46 malčkov. 

V krški, sevniški, brežiški in ra-
deški občini delujejo kot javni 
zavodi tudi glasbene šole. V 
Glasbeno šolo Krško je v no-
vem šolskem letu vpisanih 
skupno 544 učencev, od tega 
k instrumentalnemu pouku 
in pouku petja 431, na nauk o 
glasbi in sodobni ples pa 113 
učencev. V Glasbeno šolo Sev-
nica je vpisanih 215, v Glas-
beno šolo Brežice 336, v Glas-
beno šolo Laško-Radeče (s 
sedežem v Radečah in enota-
mi v Laškem, Rimskih Toplicah 
in Radečah) pa je vpisanih 159 
učencev v petih izobraževalnih 

programih (glasba-instrumen-
talni pouk in petje, plesna pri-
pravnica, sodobni ples, glasbe-
na pripravnica za šestletnike 
in predšolska glasbena vzgo-
ja za otroke, stare 5 let, za ka-

tere izvajajo tudi predšolsko 
plesno ustvarjalnico). Sicer je 
v GŠ Laško-Radeče trenutno 
vpisanih skupno 424 učencev. 
Skupno se bo v štirih glasbenih 
šolah v posavskih občinah izo-
braževalo dobrih 1.250 otrok.

1.380 SREDNJEŠOLCEV, 
DOBRIH 400 »FAZANOV«
Program splošne gimnazije na 
Gimnaziji Brežice bo letos obi-
skovalo 393 srednješolk in sre-
dnješolcev, od tega je 88 »faza-
nov«, to je dijakinj in dijakov 
prvega letnika, ki so razpore-
jeni v tri gimnazijske oddel-
ke. V brežiški Ekonomski in 
trgovski šoli imajo v srednje-
šolskih programih okoli 255 
dijakov. Po trenutnih podat-
kih - postopek zaradi možnih 
prepisov namreč še ni zaklju-
čen - se jih je vpisalo prav tako 
88. Na šoli bodo izvajali izo-
braževalne programe: pred-
šolska vzgoja, ekonomski teh-
nik, logistični tehnik (samo 4. 
letnik), trgovec, poklicno teh-
niško izobraževanje ekonom-
ski tehnik (3+2) ter višješolski 
strokovni program  ekonomist. 
Šolski center Krško-Sevnica, v 
sklopu katerega delujejo eno-
te Gimnazija Krško, Srednja 
poklicna in strokovna šola Kr-
ško ter Srednja šola Sevnica, 
je z današnjim dnem zapolni-
lo (okvirno) skupno 730 di-
jakinj in dijakov. Tehniško gi-
mnazijo bo obiskovalo 105 
srednješolcev, od tega jih je v 
1. letniku 28. Glavnino dija-
kov šolskega centra predsta-
vljajo dijaki, ki že obiskuje-
jo ali so vpisani v poklicne in 
strokovne izobraževalne pro-
grame. V letošnjem šolskem 
letu bo skupno 525 srednje-

šolk in srednješolcev obisko-
valo srednješolske strokovne 
izobraževalne programe ele-
ktrotehnik, tehnik računalni-
štva in strojni tehnik, poklicna 
tehniška izobraževanja ele-

ktrotehnik in strojni tehnik, 
srednja poklicna izobraževa-
nja elektrikar, avtoserviser in 
oblikovalec kovin - orodjar ter 
nižje poklicno izobraževanje 
pomočnik v tehnoloških pro-
cesih. Od skupno 525 šolajo-
čih jih bo 173 obiskovalo prve 
letnike v navedenih smereh. 
Na Srednji šoli Sevnica se bo v 
letošnjem šolskem letu izobra-
ževalo 100 srednješolk in sre-
dnješolcev, od tega 38 v prvem 
letniku izobraževalnih progra-
mov mizar in frizer. Po trenu-
tnih podatkih se bo na srednjih 
posavskih šolah v tem letu izo-
braževalo skupno 1.378 dija-
kinj in dijakov, od tega se jih je 
z včeraj na danes iz osnovno-
šolca v srednješolca prelevi-
lo skupno 415. V primerjavi s 
preteklim šolskim letom pa bo 
posavske srednje šole obisko-
valo sto učencev manj.

POUKA PROSTI DNEVI
Naj ob zaključku članka, ki ga 
že vrsto let pripravljamo v za-
četku novih šolskih let, nave-
demo še pouka proste dneve, 

za katere veljajo z zakonom 
določeni državni prazniki in 
drugi dela prosti dnevi, šolske 
počitnice ter nedelje in sobote, 
v kolikor ni z letnim delovnim 
načrtom šole oz. navodili pri-
stojnega ministrstva zaradi na-
domeščanja dneva pouka do-
ločeno drugače. Sicer je lahko 
za učence pouka prost dan tudi 
dan šole, ko šola za učence or-
ganizira različne dejavnosti in 
aktivnosti, ki jih ima oprede-
ljene v letnem delovnem na-
črtu šole. Šolska koledarja za 
osnovne in srednje šole se ne-
koliko razlikujeta, zato naj na 
tem mestu izpostavimo le po-
uka proste dneve, ki so jima 
skupni. Jesenske ali t. i. krom-
pirjeve počitnice bodo pote-
kale od ponedeljka, 31. 10., 
do petka, 4. 11., novoletne po-
čitnice pa od nedelje, 25. de-
cembra, do nedelje, 1. januarja 
2017. Pouka prost dan za vse 
šole bo tudi sreda, 8. februar 
2017 (slovenski kulturni pra-
znik), čemur sledijo zimske po-
čitnice, ki so za učence in dija-
ke šol z območja večine občin 
jugovzhodne Slovenije, kamor 
se uvršča tudi Posavska regi-
ja, letos v prvem terminu, to je 
od ponedeljka, 20. 2., do pet-
ka, 24. 2. V mesecu aprilu 2017 
bo pouka prost dan velikonoč-
ni ponedeljek, 17. aprila, nakar 
bodo deset dni kasneje sledi-
le prvomajske počitnice, ki 
bodo trajale od četrtka, 27. 4., 
do torka, 2. 5. Za učence 9. ra-
zreda se bo pouk zaključil v če-
trtek, 15. 6., za dijake zaključ-
nih letnikov srednjih šol pa se 
bo končal pouk že slab mesec 
pred tem, 22. 5., čemur bodo 
sledile priprave za splošno in 
poklicno maturo ter zaključ-
ne izpite. Za ostale letnike sre-
dnjih šol in učence od 1. do 8. 
razreda se bo pouk v šolskem 
letu 2016/17 uradno zaključil 
v petek, 23. 6. 2017.
 Bojana Mavsar

Medtem ko je v minulem šolskem letu na največji posavski 
osnovni šoli potekala obnova oddelkov nižje stopnje ter ne-
katerih spremljajočih in skupnih prostorov, bo do konca me-
seca oktobra letos predvidoma zaključena obnova oddelkov 
višje stopnje, ki bo omogočila pouk pod eno streho.

V Tržišču bodo šolarji vstopili v novozgrajeno šolo.

Za naslednjo številko, 
ki bo izšla v četrtek, 15. septembra, 

ponovno pripravljamo tematske strani 
z naslovom Podjetno Posavje.

Vabimo vas k sodelovanju s prispevki in oglasnimi sporočili. 

Več informacij na tel.: 07 49 05 780 ali 040 302 809.

Da bo pot v šolo in domov varna
POSAVJE - V prvih dneh novega šolskega leta bodo v posavskih 
občinah tudi letos potekale tradicionalne akcije v organizaciji 
Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, na katerih 
prostovoljci iz vrst Zveze šoferjev in avtomehanikov, policisti, 
gasilci in drugi  v prvih dveh šolskih tednih v jutranjih konicah 
in ob odhodih domov pomagajo osnovnošolcem, zlasti tistim 
mlajšim, pri prehodih najbolj nevarnih cest. Kot so nam zago-
tovili predstavniki SPV, so na akcijo kadrovsko in organizacij-
sko dobro pripravljeni.
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V analizi navedene družbe je 
zajetih 222 občin in ne 212, 
kolikor občin sicer je, saj na 
območju nekaterih občin izva-
jata gospodarsko javno službo 
(GJS) po dva izvajalca. Iz ana-
lize je razvidno, da imajo naj-
cenejšo vodarino v občini Ig, 
kjer morajo gospodinjstva za 
m3 vode odšteti 0,2136 evra, 
najdražjo pa v občini Rogašev-
ci, kjer stane m3 vode 1,4050 
evra. Med vsemi občinami se 
po višini cene posavske obči-
ne uvrščajo na naslednja mes-
ta: na 90. mesto občina Bi-
strica ob Sotli, v kateri izvaja 
gospodarsko javno službo OKP 
Rogaška Slatina d.o.o., vodari-
na znaša 0,5690 €/m3; na 93. 
mesto občina Sevnica, izvaja-
lec je Komunala Sevnica d.o.o., 
vodarina se obračunava po 
0,5973 €/m3; na 103. mesto je 
uvrščena občina Brežice, kjer 
vodarina stane 0,6468 €/m3, 
izvajalec javne službe je Ko-
munala Brežice d.o.o.; mes-
to za brežiško občino, to je na 
104. mesto, se uvršča obči-
na Radeče, v kateri je izvaja-
lec GJS Komunala Radeče, go-
spodinjstva v njej za m3 vode 
odštejejo 0,6483 €; na 133. 
mestu je občina Krško, na ob-
močju katere vodarina znaša 
0,6915 €/m3, izvajalec GJS pa 

Najcenejša vodarina bistriška, 
najdražja kostanjeviška
SLOVENIJA, POSAVJE - Družba ROC ekonomske analize iz Škofje Loke,  specializirana za vrednotenje re-
alnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za 
vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih, je objavila cene vodarin po slovenskih 
občinah, veljavne na dan 1. 7. 2016. 

je Kostak Krško d. d. In če lah-
ko iz analize povzamemo, da 
se navedene posavske občine 
po ceni vodarine nahajajo na 
sredini lestvice, to ne velja za 
občino Kostanjevica na Krki, 
kjer GJS prav tako izvaja Kos-
tak Krško, ki pa se nahaja na 
repu oziroma med najdražjimi 
slovenskimi občinami, saj za-
seda 209. mesto, saj se vodari-
na v kostanjeviški občini obra-
čunava po 0,9861 €/m3. 

IN KAJ JE VODARINA? 

V okviru javne službe oskrbe 
s pitno vodo se oblikuje in ob-
računava storitev za oskrbo s 
pitno vodo. Na mesečnem ra-
čunu, ki ga prejmemo gospo-
dinjstva, sta ločeno prikazani 
dve ceni storitve GJS, in sicer 
omrežnina ter vodarina. Med-
tem ko t. i. postavka omrežni-
na vključuje stroške amor-
tizacije ali najema osnovnih 
sredstev in naprav, ki so jav-
na infrastruktura, stroške za-
varovanja infrastrukture jav-
ne službe, stroške odškodnin, 
ki vključujejo odškodnine za 
služnost, povzročeno škodo, 
povezano z gradnjo, obnovo 
in vzdrževanjem infrastruk-
ture javne službe, stroške ob-
nove in vzdrževanja priključk-

ov na javni vodovod v obsegu 
nalog izvajalca javne službe 
oskrbe s pitno vodo, stroške 
nadomestil za zmanjšanje do-
hodka iz kmetijske dejavnosti, 
plačilo za vodno pravico, od-
hodke financiranja v okviru 
stroškov omrežnine, ki vklju-
čujejo obresti in druge stroške, 
povezane z dolžniškim finan-
ciranjem gradnje, pa postav-
ka vodarina vključuje le stro-
ške, ki jih je mogoče povezati 
z opravljanjem storitve javne 
službe. To so neposredni stro-

ški materiala in storitev, ne-
posredni stroški dela, dru-
gi neposredni stroški, splošni 
(posredni) proizvajalni stro-
ški, splošno nabavni – prodajni 
stroški, splošni upravne stro-
ški, obresti zaradi financiranja 
opravljanja storitev javne služ-
be, neposredni stroški proda-
je, stroški vodnega povračila 
za prodano vodo in za vod-
ne izgube do dopustne ravni 
vodnih izgub v skladu s pred-
pisom, ki ureja oskrbo s pitno 
vodo, drugi poslovni odhodki 
in donos na vložena poslovno 
potrebna osnovna sredstva, 
ki ne sme presegati 5 % od 
vrednosti poslovno potrebnih 
osnovnih sredstev za nepos-
redno opravljanje posamezne 
javne službe. 

Zaključek: če upoštevamo po-
datek o povprečni porabi vode 
štiričlanske družine na me-
sec v Sloveniji, ki znaša 16 m3 
vode, in ga pretvorimo v me-
sečni strošek, pomeni, da v po 
vodarini najcenejši posavski 
občini, to je Bistrici ob Sotli, 
štiričlansko gospodinjstvo za 
to postavko odšteje dobrih 
9 €, mora v najdražji posavski 
občini, Kostanjevici na Krki, 
odšteti okoli 16 €.
 Bojana Mavsar

Eno najdražjih vodarin ima-
jo v kostanjeviški občini, kjer 
se večina občine oskrbuje iz 
zajetja Jama.

Okolju prijazne čistilne naprave

KRŠKO - 8. septembra bodo ponovno sedli v občinsko sejno dvo-
rano članice in člani krškega občinskega sveta, saj je tega dne 
krški župan mag. Miran Stanko sklical po juniju prvo redno po-
počitniško sejo, 16. v mandatu. Na njej se bodo seznanili z in-
formacijo o poslovanju in projektih energetskih družb v občini 
Krško in obravnavali osnutka odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu (OPPN) za poslovne dejavnosti v južnem 
delu naselja Koprivnica ter odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek. V zve-
zi s prvim odlokom je naročnik in investitor OPPN Orodjarstvo 
Pečnik z Velikega Kamna (javna obravnava dopolnjenega osnut-
ka OPPN je načrtovana 11. oktobra v prostorih gasilnega doma 
na Velikem Kamnu), pobudnik za spremembo zazidalnega načr-
ta v Žadovinku pa je družba Kostak, ki želi za znane investitorje 
preurediti pogoje za gradnjo na tem območju (javna obravnava 
je predvidena 27. septembra v sejni sobi A Občine). Med točka-
mi dnevnega reda je tudi obravnava osnutka odloka o načinu iz-
vajanja gospodarske javne službe na mestni tržnici na Vidmu, s 
katerim naj bi bile odpravljene dosedanje nedorečenosti in po-
manjkljivosti obstoječe ureditve na tržnici, svetnice in svetniki pa 
se bodo med drugim seznanili tudi s poročilom o realizaciji pro-
računa v prvem polletju letošnjega leta, odločali  o premoženj-
sko-pravnih zadevah, ki se navezujejo na ukinitev ali ustanovi-
tev javnega dobrega na določenih parcelah ter s pridobivanjem 
in razpolaganjem s stvarnim premoženjem občine. Pod točko vo-
litve in imenovanja bodo sklepali o imenovanju predstavnikov v 
dva sveta javnih zavodov, in sicer Kulturnega doma Krško in Ga-
lerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. B. M.   

Prva popočitniška seja v Krškem

Po besedah župana Ivana 
Molana je vgraditev osebne-
ga dvigala del projekta celo-
vite obnove gradu, ki poteka 
od leta 2006 dalje. Za ključ-
no prelomnico je označil leto 
2014, ko so uspeli urediti 
lastniška razmerja z družino 
Attems, tako da lahko občina 
nemoteno obnavlja grad tudi 
v prihodnosti. Dvigalo se na-
haja v že vgrajenem jašku, ki 
je vse od leta 1997 čakal, da 
se vanj vgradi dvigalo. Le-to 
je na električni pogon, brez 
strojnice, z nosilnostjo 630 
kilogramov oz. osem oseb. Vi-
šina jaška je 17,25 metra in je 
bil poglobljen, tako da je mo-
žen dostop z dvigalom tudi v 
kletne prostore na zahodni 
strani gradu, pa vse do druge-
ga nadstropja, kjer se nahaja 
muzejska trgovina. Sredstva 
za izvedbo investicije v višini 
približno 64.500 evrov je za-
gotovila Občina Brežice, dela 
je izvajalo podjetje SL-inže-
niring d.o.o. Boršt s podiz-
vajalcem Schindler Sloveni-
ja d.o.o. Ljubljana (dobavitelj 
dvigala), projekt pa je pripra-
vila družba Savaprojekt d.d. 

Dvigala v gradu so veseli vsi
BREŽICE - Posavski muzej Brežice je 30. avgusta uradno predal namenu najnovejšo pridobitev - oseb-
no dvigalo, ki povečuje dostopnost za obiskovalce. O investiciji sta na novinarski konferenci spregovorila 
brežiški župan Ivan Molan in direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj.

Krško, ki je izvajala tudi stro-
kovni nadzor. Dostop do mu-
zejskih zbirk in drugih prosto-
rov bo sedaj omogočen tudi 
gibalno oviranim in starejšim 
osebam. Molan je izrazil upa-
nje, da bo v prihodnosti prišlo 
tudi do razpisov s strani drža-
ve ali EU, »kajti če bi želeli bre-
žiški grad popolnoma preno-
viti v skladu z investicijskimi 
načrti, bi občina v prihodnosti 
morala vložiti še približno šest 

milijonov evrov«. Kot je dejala 
direktorica Alenka Černelič 
Krošelj, so že takoj opazili, da 
se je s pridobitvijo dvigala po-
večal obisk muzejske trgovine, 
nova pridobitev pa je razvese-
lila tako obiskovalce kot tudi 
zaposlene v muzeju, saj jim 
je sedaj olajšano prestavlja-
nje stvari iz enega nadstropja 
v drugo. Černelič Krošljeva je 
spregovorila tudi o delu Po-
savskega muzeja v letošnjem 

letu, o čemer pa podrobneje v 
eni izmed prihodnjih številk 
našega časopisa.

Občina oz. oddelek za investi-
cije, občinsko premoženje in 
javna naročila tudi v prihod-
nje načrtuje investicije v gra-
du, najprej ureditev sprejemne 
recepcije z muzejsko trgovino 
in sanitarij za obiskovalce na 
vhodu v grad. Razpis za izbor 
izvajalca del je že v teku, tako 
da bi se dela lahko pričela v 
septembru 2016 in zaključila 
v aprilu 2017. Ureditev recep-
cije in sanitarij je eden ključnih 
posegov v gradu, ki bodo dvig-
nili raven dostopnosti in funk-
cionalne urejenosti gradu. Do 
konca celovite prenove manjka 
še statična sanacija severnega, 
zahodnega in južnega trakta 
gradu, zamenjava vseh elek-
tričnih in strojnih instalacij ter 
stavbnega pohištva, ureditev 
glavnega stopnišča, sanacija 
fresk na stopnišču in v kapeli-
ci ter stranskih poslikav v Vite-
ški dvorani, zamenjava strešne 
kritine in ureditev končne po-
dobe grajskega dvorišča. 
 R. Retelj

Z dvigalom so se ob simbolični otvoritvi popeljali župan Ivan 
Molan, direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj ter vodja 
oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naroči-
la Anica Hribar.

STUDENEC, BAZGA, LISCA - Sonaravne tehnologije, kot so ra-
stlinske čistilne naprave, občinam omogočajo prihranke pri 
stroških in so prijazne do okolja. Na območju občine Sevni-
ca uspešno delujejo tri rastlinske čistilne naprave, v načr-
tu pa so že tudi nove.

Rastlinska čistilna naprava 
(RČN) s pomočjo rastlin, v naj-
večji meri s trstiko, ter z gramo-
zom prečisti odpadno vodo v to-
likšni meri, da jo lahko spustimo 
v potok, zalivamo vrt, polnimo 
ribnik ali pa jo speljemo nazaj 
v hišo in jo porabimo kot sani-
tarno vodo. RČN posnema sa-
močistilno sposobnost narave za 
čiščenje onesnaženih voda, na-
menjena pa je samo odpadnim 
komunalnim vodam. To pome-
ni, da je potrebno trde delce za-
jeti pred izpustom vode v napra-
vo. Le-ti se nalagajo v usedalnik 

in po nekaj letih (odvisno od velikosti usedalnika) jih je potreb-
no odstraniti. Sistem čistilne naprave je izdelan iz več zapore-
dnih sistemov, ki so izolirani s folijo in napolnjeni s substratom, 
ki preprečuje neprijeten vonj in nezaželene insekte. Ob sodelo-
vanju mikroorganizmov in močvirskih rastlin se voda lažje očis-
ti. Strupene snovi se v procesu čiščenja razgradijo, delno pa tudi 
vgradijo v rastline. Če je v sistemu premalo vode, pride do pre-
velikega koncentrata strupenih snovi in rastline odmrejo. RČN za 
svoje delovanje ne potrebujejo nobene energije in vzdrževanja, 
zato je prihranek velik.
Prva RČN v sevniški občini je začela z obratovanjem leta 1995 na 
Studencu in pred dvema letoma je potekala prva sanacija. Povr-
šina gred je 1500 m2 in ima 600 PE. Leta 2008 je začela z delova-
njem RČN ob potoku Bazga, ko so bili nanjo preko kanalizacijskih 
priključkov priključeni uporabniki iz naselja Gabrijele. Površi-
na gred je 1.250 m2 in ima 500 PE. V novembru 2012 je poteka-
la otvoritev RČN na Lisci, ki je namenjena čiščenju odpadne vode 
iz treh objektov: Tončkovega doma, Jurkove koče in vremenarske 
postaje. RČN Lisca je sestavljena iz usedalnika in treh gred. Gre-
de s površino 125 m2 in 49 PE so porasle z močvirskimi rastli-
nami in se zaporedno povezujejo. Čistilna sposobnost je v vseh 
treh gredah enaka, s tem da se največji delež onesnaženja zadrži 
v prvi gredi in najmanjši v tretji gredi.
 »Občina Sevnica bo nadaljevala s čiščenjem odpadnih komunal-
nih voda na sonaraven način. V letošnjem letu bo naročena pro-
jektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega sistema in 
rastlinske čistilne naprave na Blanci in v Loki. Občina tudi sofi-
nancira gradnjo individualnih 'klasičnih' čistilnih naprav in ra-
stlinskih čistilnih naprav. Dober primer bodoče gradnje rastlin-
ske čistilne naprave je zaselek Kamenica v KS Šentjanž, kjer jo 
bodo domačini zgradili sami za deset tamkajšnjih hiš, Občina 
pa bo izgradnjo sofinancirala v določenem deležu,« je predsta-
vil načrte Roman Perčič, vodja oddelka za okolje in prostor, ki 
dodaja, da so RČN zelo smiselne za gradnjo na podeželju, ker 
potrebujejo malo večjo površino, hkrati pa se zelo lepo vklopi-
jo v naravno okolje. Kaj pa vonj? »Iz rastlinskih čistilnih naprav 
se ne širijo neprijetne vonjave, zato so jih ljudje začeli graditi 
bližje naseljem,« odgovori. 
 Smilja Radi

Ena izmed rastlinskih čistil-
nih naprav uspešno deluje 
na Lisci.
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GROŽNJE ZARADI DOLGA - Novomeški kriminalisti so zaradi 
suma storitve kaznivega dejanja »samovolje« kazensko ovadi-
li 55-letnega državljana Hrvaške, prebivajočega v Brežicah, ki 
je v juniju in juliju večkrat grozil 36-letniku z območja Posav-
ja zaradi izterjave dolga, ki je nastal kot posledica denarnega 
posojila oškodovančevemu očetu, domnevno v višini 200.000 
€ za glavnico in 30.000 € obresti. Poleg groženj so 55-letni-
ka in njegovega sina ovadili tudi zaradi samovoljnega vstopa 
v hišo oškodovanca, ko je bil le-ta odsoten, pri čemer sta zah-
tevala poplačilo dolga od njegove družine. Med hišno preiska-
vo so na domu osumljenca zasegli tudi teleskopsko palico, ele-
ktrični paralizator in različno dokumentacijo. Osumljenec je 
bil pred dvema letoma zaradi groženj, ponarejanja in goljufij 
že pravnomočno pogojno obsojen, preizkusna doba pa se mu 
je iztekla v začetku tega leta. Po tokratnem zaslišanju je sicer 
preiskovalni sodnik osumljenca izpustil, a mu je senat sodi-
šča na podlagi pritožbe državnega tožilstva odredil pripor, a 
ga niso več našli, saj je medtem že zapustil državo. Iščejo ga z 
mednarodno tiralico.   

KAOS NA AVTOCESTI - 28. 8. se je okoli 12.30 ure na avtoce-
stnem odseku pred počivališčem Zaloke v smeri Ljubljane pri-
petila dokaj nenavadna nesreča, v kateri so jo na srečo ude-
leženci skupili z manjšimi poškodbami, povzročila pa je kar 
precejšnjo zmedo. Policisti so namreč prejeli nasprotujoče si 
informacije o kraju nesreče, po enih se naj bi ta pripetila pri 
Čatežu, po drugih na omenjenem odseku, zaradi česar je bilo 
napotenih na domnevna kraja več intervencijskih vozil. Kot se 
je izkazalo, je v zadnji del terenskega vozila, na katerem je imel 
voznik priključeno prikolico in na njej konja, pred Zalokam tr-
čil voznik kombija, zaradi česar je prikolico odbilo na nasproti 
pas v smer Drnovega. Pri tem je s prikolice pobegnil preplašen 
konj, pri čemer mu je družbo delal še pes, ki je skočil iz vozni-
kovega vozila. Nesreča je zavzela oba smerna pasa, zaradi ne-
pravilnega razvrščanja vozil pa so se na kraj dogodka s težavo 
prebijala tudi interventna vozila. Za živali je na koncu poskr-
bel lastnik, promet pa je bil v obe smeri zaprt 45 minut, zatem 
pa v obeh smereh sproščen le po enem pasu. 

OMAHNIL V SMRT - 29. 8. nekaj pred polnočjo se je na Lib-
ni pri Krškem smrtno ponesrečil 68-letni moški, ki je iz hiše z 
višine štirih metrov omahnil skozi balkonska vrata brez ogra-
je v globino.   Zbrala: B. M.

Melita Oštrbenk, Žejno: Strošek za šestošolko 
je okoli 180 evrov, za drugo hčerko, maturant-
ko, je nekoliko nižji, ker se bliža matura in bodo 
večinoma uporabljali učbenike iz prejšnjih let. 
Vsi mislimo, da je šolstvo brezplačno, vendar ko 
začnejo septembra otroci domov nositi položni-
ce, ugotovimo, da ni tako. Po mojem mnenju se 

strošek v prihodnje ne bo zniževal, kvečjemu obratno.

Nataša Pačnik, Sevnica: Šolanje je daleč od 
tega, da bi bilo brezplačno. Ob začetku šolske-
ga leta je treba kupiti knjige, delovne zvezke, 
torbo, copate in ostalo. Med šolskim letom po-
tekajo razne izvenšolske dejavnosti, kar še do-
datno finančno obremeni družinski proračun. 
Naša četrtošolka obiskuje glasbeno šolo in gi-

mnastiko, za kar je potrebno mesečno plačevati. 

Lidija Pernat Planinc, Senovo: Za novo šolsko 
leto smo kupili skoraj vse, kar je bilo na spisku, 
le še nekaj drobnarij je ostalo, pa jih bomo spro-
ti nabavili, saj bo gotovo še kaj, kar bo treba ku-
piti. Potrebščine niso poceni, letos imamo ene-
ga osnovnošolca, drugo leto bosta že dva. Ko se 
vse skupaj preračuna, se kar nabere stroškov, 

zato nikakor ne mislim, da je šola brezplačna.

Tjaša Rabič, Krško: Šola je zelo velik strošek 
in vse prej kot brezplačna, če tudi za nekatere 
je. Plače so čedalje manjše, šolske potrebščine 
vse dražje. In šolstvo se ne prilagaja razmeram, 
ravno nasprotno. V času mojega šolanja je bila 
denimo šola v naravi izvedena dvakrat, sedaj jo 
imajo že vsako leto, pri čemer se nihče ne vpra-

ša, ali lahko kriješ takšen strošek ali ne.

Začetek novega šolskega leta prinaša staršem osnovno-
šolcev in dijakov tudi precej stroškov z nakupom šolskih 
potrebščin, tudi novih oblačil in obutve ipd. Kako velik je 
ta strošek in ali je naše šolstvo res brezplačno, nas je za-
nimalo v zadnji počitniški anketi tega poletja.

anketa

Stroški pred začetkom šole

Kaj za ravnatelja pomeni za-
četek novega šolskega leta, 
kaj vse mora urediti pred 
tem? 
Za ravnatelja so dnevi pred no-
vim šolskim letom kar aktivni 
in naporni, ker je treba prip-
raviti vse, da se 1. septembra 
lahko začne pouk: razdeli-
ti učiteljem urnike, pripravi-
ti razrede in razrednike, zbra-
ti skupaj programe za letni 
delovni načrt, ki mora biti do 
konca meseca potrjen na sve-
tu zavoda in po katerem dela-
mo celo šolsko leto. Če hočemo 
dober letni delovni načrt in ka-
kovostno šolo, je treba to na-
rediti kar podrobno, razdeliti 
naloge, da so vsi učitelji enako 
obremenjeni, ter zagotoviti, da 
se to tudi izvaja.

Ali šolsko leto 2016/17 pri-
naša kakšne novosti?
Nekih posebnih novosti ni, 
moram reči, da se je v zad-
njem letu šolsko polje kar umi-
rilo. Vemo, da je bilo prejšnja 
leta vedno kaj novega, tudi 
pretresnega za učitelje, rav-
natelje, učence in starše. Se pa 
določene spremembe priprav-
ljajo, vsaj tako je ministrica na-
javila, in se bodo morda uvelja-
vile v naslednjem šolskem letu. 
 
Katere so posebnosti vaše 
šole, ki sodi med največje v 
Posavju?
Naš javni zavod vključuje 31 
oddelkov šole, 27 na matič-
ni šoli in štiri na podružnici 
v Velikem Podlogu, ter 15 od-
delkov vrtca, torej skupno 46 
oddelkov, s čimer smo med 
15 največjimi javnimi zavodi 
s področja vzgoje in izobra-
ževanja v Sloveniji. Zaposle-
nih imamo 145 ljudi. Posebni 
smo tudi zaradi tega, ker ima-
mo kar precej romskih učen-
cev, ki predstavljajo 15-odsto-
tni delež, povečuje pa se tudi 
število učencev-priseljencev, 
ki jih je v letošnjem letu že več 
kot 30. Letos bomo tako ime-
li kar 598 učencev, od tega 50 
na podružnici. Zaključujemo 
tudi nekatere popravke in iz-
boljšave v šoli, pleskanje, či-
ščenje ipd., v teku pa je tudi 
prenova vrtca Pika Nogavič-
ka, ki naj bi bila končana v no-
vembru. Imeli smo kar veliko 
dela s tem, da smo pet oddel-
kov vrtca začasno preselili na 
druge lokacije: enega v Zdra-
vstveni dom, enega v Dom sta-
rejših občanov, enega v stavbo, 
kjer ima prostore Društvo Son-
ček, dva pa v bivši Cvetličarni 
Lilija. Približno dva meseca in 
pol bodo otroci na teh lokaci-
jah, kjer pač ne bo tako, kot bi 
bilo prav v vrtcu, zato bo tre-
ba malo potrpeti in sprejema-
ti kompromise.

V vrtcu imate tudi sicer 
dislocirane enote, kajne?
Ja, tudi to imamo. V vrtcu je bilo 
sprva le pet oddelkov v Piki 
Nogavički, saj je bila vključe-

nost otrok v predšolsko vzgo-
jo pod 40 %. Ko so zgradili na-
kupovalni center Mercator, so 
tam uredili tudi vrtec za otro-
ke njihovih uslužbenk in ta je 
ostal do danes, potem pa smo 
zaradi izkazanih potreb odpr-
li še vrtec v Velikem Podlogu, 
kjer so danes že trije oddelki. 
V vrtec smo preuredili tudi sta-
ro leskovško šolo, en oddelek 
smo odprli še v bivši banki pri 
Mercatorju. Kljub temu imamo 
še vedno prostorsko stisko, saj 
smo morali v obeh osrednjih 
vrtcih skupni prostor preure-
diti v igralnico. To je težava, 
saj imamo 15 oddelkov na pe-

tih različnih lokacijah in je lo-
gistika v zvezi s prehrano in 
podobnimi stvarmi kar zahte-
ven zalogaj. V perspektivi smo 
v fazi pridobivanja dokumen-
tacije do gradbenega dovolje-
nja v Velikem Podlogu, kjer naj 
bi nasproti današnje šole stala 
nova stavba. Najprej bi zgradili 
skupne prostore in vrtec, v ka-
terem naj bi bilo pet oddelkov, 
nato pa šolo.

Ker ste ravno omenili po-
družnico v Velikem Podlogu 
- kakšna je po vašem mnenju 
prihodnost tovrstnih manj-
ših podružnic?
Ministrstvo hoče glede tega 
narediti neko reorganizacijo 
oz. racionalizacijo, vendar mis-
lim, da bo podloška šola osta-
la, ker je tam kar veliko otrok 
in tudi v bodoče jih bo, saj se 
tam gradijo hiše in priseljuje-
jo mlade družine. V Sloveniji 
je mnogo manjših podružnič-
nih šol, mi pa imamo toliko ot-
rok, da imamo samostojne vse 
razrede od prvega do četrte-
ga. Tukaj ne vidim strahu gle-
de ukinitve, zato tudi gremo v 
omenjeno investicijo. Če bi že-
leli podloške otroke dati v našo 
šolo, zanje kljub razširitvi pred 
nekaj leti pravzaprav nimamo 
prostora. Imajo pa podružnič-

ne šole tudi sicer velik pomen 
za kraj in podružnica Veliki 
Podlog zelo dobro sodeluje s 
krajem. 

Sami ste že omenili, da je 
posebnost vaše šole tudi, 
da imate med učenci precej 
romskih otrok iz bližnjih 
romskih naselij. Kako bi 
ocenili napredek pri njiho-
vem vključevanju v izobra-
ževalni proces?
S poučevanjem romskih učen-
cev smo načrtno začeli leta 
1980. V ta namen smo posta-
vili barako pri šoli, da smo jih 
pripravili za pouk. V začetku 

smo jih imeli v ločenih oddel-
kih, ko pa je Slovenija kandidi-
rala za članstvo v EU, je bila ta 
segregacija ena od ovir. Spom-
nim se, da so me avgusta pok-
licali v Ljubljano in smo jih mo-
rali na hitro pomešati v redne 
razrede. Takrat sem v Ljublja-
ni dejal, da smo romske otro-
ke pripeljali do prepada in jim 
rekli, naj skočijo čez, kar bo us-
pelo le redkim, mi pa smo jih 
želeli preko pripeljati posto-
poma. V sodelovanju s Peda-
goškim inštitutom smo začeli 
triletni projekt, ki je prinesel 
določene dobre stvari, ne pa 
tistega, kar bi moral. Večinoma 
se pri tem znajdemo sami, saj 
imamo precej izkušenj. Smo pa 
skupaj z nekaterimi dolenjski-
mi šolami dobili odobrene do-
datne sistemizirane pedago-
ške ure za romske učence. 
Danes imamo 82 romskih 
učencev. Napredek opažam na 
več področjih, najslabši pa je 
na področju obiskovanja šole. 
Imamo tudi primere, ko star-
še zaradi tega prijavljamo na 
inšpektorat in ta jih kaznuje. 
Nekje do 6. razreda še gre, po-
tem pa nastanejo težave, ki se 
začnejo zaradi slabega znanja, 
za kar je kriv slab obisk šole, 
nekateri imajo samo 30-od-
stotni obisk. Če bi vsi prihajali 

redno v šolo, ne bi imeli težav 
pri napredovanju v višje razre-
de, saj so učitelji toliko opolno-
močeni in usposobljeni, da bi 
to šlo. V 7., 8. in 9. razredu so 
le še posamezniki, kjer pa nas-
topi vrstniški problem, na ka-
terega sem že večkrat opozo-
ril in se ga bo morala začeti 
zavedati tudi država. Vzposta-
vili smo sistem za otroke nižjih 
razredov, ko pa so stari 12, 13 
let, gledajo svoje malo starej-
še vrstnike, ki ne hodijo nika-
mor, postapajo po naselju, ka-
dijo … In ne pridejo več v šolo, 
ker imajo slab zgled. 

Verjetno gre bolj za fante ali 
tudi za dekleta?
Bolj za fante, pri dekletih pa je 
druga težava - prehitro se po-
ročijo. Eno leto smo imeli pri-
mer, ko so kar tri naenkrat ne-
hale hoditi v šolo, ker so se - po 
romsko seveda - poročile. Tudi 
ta problem smo že izpostavili, 
pa pravijo, da je to romska kul-
tura … Od leta 1980 pa do da-
nes so se stvari izboljšale, ven-
dar gre prepočasi.

Omenili ste tudi že prise-
ljence oz. učence drugih na-
rodnosti, ki jim slovenščina 
ni materni jezik. Kako je z 
njihovim vključevanjem in 
posebnostmi glede prehra-
ne, navad …?
Za prvo leto, ko pridejo takšni 
učenci v šolo, nam ministrstvo 
odobri nekaj ur slovenščine, 
že pred dvema letoma pa smo 
se povezali z osnovno šolo 
Koper v projektu Izzivi med-
kulturnega sobivanja, v kate-
rem sodelujejo še OŠ Senovo, 
OŠ Jurija Dalmatina Krško, ŠC 
Krško-Sevnica, ETrŠ Brežice 
in po novem še Vrtec Krško. 
S 1. septembrom gre projekt 
na novo in bo trajal do 31. 8. 
2021. Zaposlili bomo multipli-
katorko, ki bo pomagala tako 
učencem kot učiteljem pa tudi 
staršem. Ugotavljamo namreč, 
da v šolo prihajajo večinoma 
očetje, ki so bili že prej tukaj 
in znajo slovensko, manj pa 
mame, ki ne govorijo sloven-
sko in ker doma ni komuni-
kacije v slovenščini, imamo 
težave. Zato so potrebne uva-
jalnice, na katerih se učenci in 
starši učijo slovenščine. Gle-
de prehrane učencev so ne-
katere posebnosti, saj nekate-
ri ne uživajo svinjskega mesa. 
Pravico do drugačne prehra-
ne imajo le tisti, ki prinesejo 
zdravniško potrdilo, ostalim 
predlagam, naj pač ne vzame-
jo tistega, česar ne jedo, smo 
pa naročili v kuhinji, da v tem 
primeru lahko dobijo več dru-
ge hrane. 

Ste ravnatelj z že kar dolgim 
stažem. Katerim spremem-
bam v šolskem sistemu ste 
bili v tem času priča?
Največja sprememba je bila 
zagotovo prehod iz osemlet-
ke v devetletko. Dosti je bilo 

Anton Bizjak, ravnatelj OŠ Leskovec pri Krškem:

Učitelj poučuje, uči pa se učenec
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Med bolj izkušenimi ravnatelji posavskih šol je nedvomno Anton Bizjak, ki se bo 
po 18 letih vodenja leskovške osnovne šole s koncem leta upokojil. Ob pedagoškem delu je bil dolga leta 
aktiven kot plavalni trener in funkcionar, zdaj pa mu je v veselje tudi ljubiteljska igra.

Anton Bizjak
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tudi zakonskih sprememb. 
Moti me predvsem to, da je 
leta 2008 odhajajoča vlada v 
šolo uvedla preveč pravnega 
sistema, kar se pozna deni-
mo pri tem, da v Ljubljani - pri 
nas zaenkrat še ne - starši na 
govorilne ure hodijo s pravni-
ki. Preveč stvari je pravno do-
ločenih in pravniki so tu naš-
li svojo priložnost, učitelji in 
ravnatelji pa tega nismo veš-
či in nam je že marsikaj spla-
valo po vodi zaradi procesnih 
napak. Učitelje je treba uspo-
sobiti, da se bodo znali pravil-
no odzvati v skladu z moralni-
mi in etičnimi vrednotami, ne 
pa le po zakonskem predpisu. 
In če povem primer: učenec je 
učiteljico pred mnogimi priča-
mi poslal, kamor ni treba, zato 
smo mu izdali vzgojni ukrep, 
v katerem je bil napisan tudi 
pravni poduk. Starši so dobili 
odvetnika, se pritožili in ugo-
tovili, da v šolskih pravilih ta 
prekršek ni zapisan, torej je bil 
vzgojni ukrep zaradi procesne 
napake izbrisan. Tako se v šoli 
ne moremo igrati.

Tudi to sem vas želel vpra-
šati, kako so se v tem obdob-
ju spremenila razmerja med 
učitelji, učenci in starši, med 
njihovimi dolžnostmi in pra-
vicami?
Kar veliko se je spremenilo. 
Sistem je po osamosvojitvi 
Slovenije v šolo preveč spustil 
starše. Pravim, da starši mora-
jo sodelovati zraven, ne more-
jo pa komandirati v šoli. V šoli 
je treba vzpostaviti tako vzgoj-
no klimo, da bodo učitelji lah-
ko poučevali - učitelj ne uči, 
ampak poučuje učence, uči pa 

se učenec. Učitelj ne more pri-
tiskati na učenca, da se uči, to 
lahko naredijo starši, učitelj 
pa je kompetenten, da preve-
ri njegovo znanje.

Pred časom smo ugotavljali, 
da je na ravnateljskih polo-
žajih v občini Krško kar pre-
cej »fizkulturnikov«. Je bil to 
zgolj slučaj ali lahko to pripi-
šemo čemu drugemu?
(nasmeh) Ravnateljevo delo je 
tudi dobra organizacija stvari. 
Kot učitelj telovadbe sem načr-
toval, kaj bom delal z 20 učen-
ci, potem pa jih je prišlo le 15 
in sem moral na hitro vse spre-
meniti. Tako razvijaš organiza-
cijske sposobnosti in mislim, 
da je tukaj del odgovora - da 
znamo na hitro nekaj organizi-
rati in izvesti. Ni pa bilo to del 
nekega načrta. 
Ko sem bil mlad, sem želel biti 
trener. Oče me je vozil na no-
gometne tekme v Zagreb in sa-
njal sem o karieri nogometne-
ga trenerja, ker pa sem toliko 
let uspešno plaval, sem pos-
tal diplomirani trener plava-
nja. V plavanju sem delal 25 
let in sem imel vrsto uspehov. 
Osem let sem bil tudi predse-
dnik strokovnega sveta Plaval-
ne zveze Slovenije in sodeloval 
pri njeni preobrazbi iz republi-
ške v državno zvezo. Te izku-
šnje so mi prišle prav v šoli, 
poznal pa sem tudi šolsko po-
dročje od prvega do zadnje-
ga razreda, tako da sem videl, 
da lahko tukaj nekaj naredim. 
Mislim, da smo v teh letih kar 
nekaj naredili: obnovili matič-
no šolo, bazen, športno dvo-
rano, dvorano v Velikem Pod-
logu, vrtec Vila, zdaj gradimo 

nov vrtec … Na te stvari sem 
ponosen, pa ne, ker bi se hvalil, 
ampak ker smo izboljšali po-
goje za bivanje in delo otrok in 
učiteljev.

Sami ste že omenili svo-
je udejstvovanje v plava-
nju. Pred časom ste bili pre-
cej kritični glede poteka 
izgradnje novega bazena na 
okrogli mizi o perspektivah 
krškega športa …
Mislim, da občina plavalnega 
kluba, ki je bil dolga leta pod 
okriljem tovarne celuloze, še 
do danes ni sprejela, kot bi ga 
morala. Še danes pravim: če so 
se odločili, da plavalni klub naj 
bo, je treba upoštevati, da je ta 
klub nekaj dosegel in mislim, 
da si zasluži bazen. Ko grem 
danes na bazen v Brestani-
co, vidim, da niti rekreativno 
ni poln, bazen v Krškem je bil 
včasih povsem poln. Zato pra-
vim, da potrebujemo 50-me-
trski bazen. Potem pa se po-
javljajo tisti, ki nimajo veze ne 
o športu ne o bazenu in vidi-
jo v Črni na Koroškem 25-me-
trski bazen, kjer sploh nimajo 
plavanja, in pravijo, da bi take-
ga naredili tudi tukaj. Čakajte, 
potrebe plavalnega kluba, če 
ga hočete imeti, so takšne in 
takšne. Tudi nogometni klub 
rabi stadion, 100 metrov dol-
go in 50 metrov igrišče, ustre-
zno travo, če želi igrati v prvi 
ligi. Plavalci pa očitno ne!
25-metrske bazene so delali 
pred 25 leti, danes ne več. Tudi 
ko smo v Velikem Podlogu na-
redili dvorano, so rekli, da bo 
prazna, pa ni, je polna. Društva 
in klubi smo tukaj zato, da bi 
bazen lahko napolnili, upora-

bljale bi ga lahko zdravstve-
ne službe, pa vojska, šole … 
Saj ne pravim, da bo to pokri-
lo vse stroške, nekaj pa bi jih 
lahko in občini ne bi bilo treba 
plačati vsega. 

Vaš hobi je tudi ljubiteljsko 
gledališče v KD Leskovec, za 
kar ste bili tudi že nagraje-
ni s strani ZKD Krško in KS 
Leskovec. Pogrešate več šol-
nikov v kulturniških vrstah?
Iz naše šole nas je kar nekaj, ki 
smo aktivni v kulturnem dru-
štvu. Igral in nastopal sem že 

GADOVA PEČ – V soboto, 3. septembra, bo sredi vinskih 
goric v osrčju Gadove peči zelo veselo. Že dopoldne bo na 
ogled razstava traktorjev in priključkov domače firme INO 
ter traktorjev-oldtimerjev, obiskovalci pa bodo izbrali tudi 
najlepšo traktoristko. Zvečer bo pod šotorom sploh prva re-
vija ženskih narodno-zabavnih ansamblov, likovno kolonijo 
pa bodo sklenile tudi štiri akademske slikarke.

Vinograniško-turističnemu društvu Gadova peč je letos spet us-
pel veliki met, saj bodo ob pomoči znanih slovenskih osebnosti, 
medijev in pomembnih sponzorjev pripravili posebej zanimivo 
prireditev. Za veliko nagrado Gadove peči in harmoniko proizva-
jalca Zupan se bo potegovalo sedem ženskih ansamblov iz Slove-
nije in zamejstva. Izbor bo opravila šestčlanska ocenjevalna ko-
misija, v kateri bosta tudi Nuša Derenda in Sašo Avsenik. Ves 
program bo posnela TV Slovenija in dobro uro trajajočo oddajo 
predstavila 2. oktobra, daljšo oddajo o Gadovi peči in reviji pa bo 
posnela tudi TV Vaš kanal Novo mesto. Do sobote bodo lepe dne-
ve za iskanje najboljših motivov na temo Deželica sonca in grozdja 
izkoristile tudi akademske slikarke Jerca Šantej, Nives Orešnik, 
Mojca Lampe Kajtna in Marija Mojca Vilar, ki bodo s svojimi 
deli trajno zaznamovale lepote vinskih goric okrog Gadove peči. 
Ob dežurnih zidanicah in projektu urejanja vlaških hramov bo s  
sobotnim dogajanjem Vinogradniško-turistično društvo Gadova 
peč spet opozorilo nase. Jesen v Gadovi peči mora seveda posta-
ti trajna prireditev, ki naj bi dobila mednarodne razsežnosti. Šir-
šemu okolju Dolenjske, Posavja in cele naše dežele bo pokazala 
vse raznolikosti naših naravnih in drugih danosti. V. P.

'Žingali' ga bodo ženski ansambli

Akademske slikarke in nekdanja cvičkova princesa Vesna Ko-
matar v Gadovi peči

Svečano sejo sveta KS Čatež 
ob Savi, ki je potekala 26. av-
gusta v vaškem domu na Žej-
nem, so obeležili s kulturnim 
programom v izvedbi pevcev 
KUD Anton Kreč Čatež ob Savi 
in Ljudskih pevk Žejno, podeli-
tvijo priznanja KS, opisom pri-
dobitev vasi Žejno ter čestitka-
mi in spodbudnimi besedami 
nekaterih predstavnikov osta-
lih društev in organizacij v KS. 
Sejo je vodil predsednik sve-
ta KS Čatež Franc Les, ki je za 
naš časopis pojasnil, da trenu-
tno na območju KS poteka ob-
nova kanalizacije na Čatežu, 
s sosednjo KS so se lotili sku-
pnega projekta, in sicer asfalti-
ranja makadamske ceste Stra-
ža–Gadne, v pripravi je prva 
faza ureditve čateškega vaške-
ga središča, nezanemarljivi so 
tudi manjši projekti, kot npr. 
popravilo cest in asfaltiranje 
manjših krakov. Kot pravi Les, 
se je v preteklih letih na tem 
področju veliko tudi že posto-
rilo, tako da gre bolj za vzdrže-
vanja. »Proračun KS je majhen, 
zato ga poskušamo nadgraditi 
z delom pridnih krajanov, za-
radi česar tudi nastaja sožitje 
med njimi, kar nam veliko po-
meni,« še poudarja. Predstav-
nica vasi Žejno v svetu KS Čatež 

Veliko slavje na Žejnem
ŽEJNO - Krajevna skupnost Čatež ob Savi, ki jo sestavljajo vasi Cerina, Dobeno, Dvorce, Čatež, Prilipe, Sobe-
nja vas in Žejno, je obeležila svoj krajevni praznik. Vsako leto se praznovanje seli v eno izmed vasi, tako je 
letos na vrsto prišlo Žejno, kjer so se razveselili novih pridobitev.

Melita Oštrbenk je naštela, da 
so na začetku vasi postavili ko-
zolček, na katerem so smero-
kazi vinskih goric, sv. Vida in 
dobrodošlica vsem, ki se pri-
peljejo v vas. Naslednja prido-
bitev je t. i. trikotnik pri Rimče-
vih, kjer so odstranili rastlinje 
ter postavili tri skale, ki pona-
zarjajo vas Žejno, in zasadili ro-
žice. Prav tako so obnovili raz-
pelo ter ga obdali s škarpniki 
in rožicami. Na vaškem igrišču 
»na mlaki« so postavili novo 
zaščitno mrežo, zbrusili in 
prebarvali klopi, igrala, koše 
in vse, kar spada k igrišču, da 
bo lahko vaška mladina uživala 
v prijetnem okolju. Pozidali so 

tudi škarpo sredi vasi, na njej 
pa sta nastali dve čudoviti po-
slikavi dveh vaških umetnikov. 
V prihodnosti imajo namen v 
zgornjem nadstropju vaškega 
doma urediti še klubske pro-
store. V sklopu letošnjega pra-
znovanja krajevnega praznika 
so ustanovili tudi Turistično in 
športno društvo Žejno.

Letos je priznanje KS prejel 
Rajko Baškovč z Žejnega, ki je 
za nagrado dobil grafiko Vladi-
mirja Lamuta, rojenega na Ča-
težu. Nagrajenec je tudi eden 
izmed omenjenih vaških ume-
tnikov – drugi je Darko Oštr-
benk –, ki sta poslikala škarpo 

sredi vasi. Baškovč je prikazal 
spravilo sena v vseh fazah, Oš-
trbenk pa trgatev, oranje njive 
in spravilo drv za zimo. Do be-
sede so prišli tudi ostali nav-
zoči. Čateški župnik Jože Pa-
cek je vas Žejno označil za raj 
pod Golim Cirnikom. Med dru-
gim so spregovorili še pred-
sednik PGD Sobenja vas in po 
novem tudi predsednik Turi-
stičnega in športnega društva 
Žejno Jože Savnik, predsedni-
ca KO DIS Čatež ob Savi Joži-
ca Stezinar, ki je vesela, da je 
KS posvetila pozornost tudi 
spomeniku izgnancev, ki je se-
daj prestavljen na novo lokaci-
jo – pri cerkvi sv. Jurija na Ča-
težu – in ga je čateški župnik 
tudi blagoslovil, predsednica 
KUD Anton Kreč Katarina Se-
deljšak in vodja Ljudskih pevk 
Žejno Antonija Zaniuk. Vrhu-
nec praznovanja čateškega kra-
jevnega praznika se je odvil 27. 
avgusta, in sicer s tradicional-
no povorko traktorjev po va-
seh KS, prenovljenimi vaškimi 
igrami pod vaškim domom na 
Žejnem, na katerih so se naj-
bolje odrezali vaščani Cerine 
(zmagale so sicer Globočice, ki 
pa ne spadajo v čateško KS), in 
nato še piknikom z ansamblom 
Franca Ocvirka.  Rok Retelj

Nagrajenec Rajko Baškovč v družbi predsednika KS Čatež ob 
Savi Franca Lesa in krajevne svetnice Melite Oštrbenk

v osnovni šoli, tako da mi je 
bilo to vedno v veselje in tudi 
v društvu sem že odigral ne-
kaj iger. Vem tudi, zakaj je bila 
ta šola narejena tako, kot je 
bila – ker v kraju ni bilo pros-
tora za kulturne prireditve in 
je bilo predvideno, da je jedil-
nica lahko tudi dvorana. Zato 
sem vedno iskal načine, da po-
magam kulturnemu in drugim 
društvom, tukaj smo se zelo 
odprli. Lahko rečem, da ima-
mo na prireditvah v šoli vsa-
ko leto štiri do pet tisoč obi-
skovalcev. Kulturniki so tukaj 

zelo zadovoljni, začutili so, da 
so tukaj doma. 
Seveda je pomembno, da so 
učitelji aktivni v nekem dru-
štvu. Tudi ko imamo odpr-
ta delovna mesta, sem vedno 
vesel, če najdemo domačine, 
ki lahko kraju veliko več dajo. 
Nekdo, ki prihaja v službo npr. 
iz Ljubljane, težko živi s tem 
krajem. Tudi moji naslednici 
sem že rekel, naj gleda, da bo 
imela čim več domačih ljudi, s 
katerimi lahko več narediš in 
več pomagaš kraju.
 Peter Pavlovič

KONTAKT:
Jure 031 764 288
Damjan 041 745 557
info@bio-kurjava.si

DRVA - BUKEV
1m x 1m x 1,8m

BIO kurjava
www.bio-kurjava.si

Bio KURJAVA - 

70% smreka, 30% BUKEV

RZ PELLETS – 

100% SMREKA

1 t ... 260 €/T
3 T ... 255 €/T
6 T ... 250 €/T

BIO – KURJAVA – 
100% SMREKA

1 t ... 230 €/T
3 T ... 225 €/T
6 T ... 220 €/T

RED DEVIL – 

90% SMREKA, 10% BUKEV

1 t ... 225 €/T
3 T ... 220 €/T
6 T ... 215 €/T

1 t ... 205 €/T
3 T ... 200 €/T
6 T ... 195 €/T

BRIKETI –
100% BUKEV

1 paleta ... 120 €
3 palete ... 115 €
6 palet   ... 110 €

BREZPLACNA DOSTAVA NA DOM,  
možnost plačila na obroke, DDV vključen v ceno

1 t ... 140 €/T
3 T ... 135 €/T
6 T ... 130 €/T
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Kot je uvodoma povedal od-
hajajoči direktor kostanje-
viške galerije Bojan Božič, je 
duhovnik Anton Vindišar po-
membno zaznamoval obdobje 
(1964-1971), v katerem je de-
loval v Kostanjevici na Krki. V 
tem času je ob tem, da je cer-
kev odprl javnosti, zlasti za 
koncerte v okviru Dolenjskega 
kulturnega festivala, na podla-
gi prijateljskih vezi s številni-
mi umetniki, ki so prihajali v 
Kostanjevico, gradil zbirko, ki 
izpričuje njegovo afiniteto do 
umetnosti. 

Galerija Božidar Jakac je v za-
četku leta 2015 z dediči pokoj-
nega duhovnika Antona Vin-
dišarja podpisala donatorsko 
pogodbo, s katero so prido-
bili zbirko 50 umetnin. Nekaj 
so jih uvrstili v prenovo zbir-
ke Gorjupove galerije v osnov-
ni šoli, v pogodbi pa so se za-
vezali, da celotno donacijo z 
ustreznim spremnim katalo-

gom predstavijo javnosti, kar 
uresničujejo s to razstavo v 
Lamutovem likovnem salonu. 
Gre predvsem za dela, ki so te-
matsko bodisi sakralna bodisi 
gre za upodobitve Kostanjevi-
ce na Krki. Med najvrednejša 
dela v zapuščini sodijo tista, ki 
se avtorsko navezujejo na zbir-

ke, ki jih hranijo v Galeriji Bo-
židar Jakac, izpostaviti gre kip 
Marije z Jezusom Franceta Kra-
lja ter dela Toneta Kralja, deni-
mo sliko Pustite male k meni.
O razstavljenih delih je zlasti 
skozi svoje spomine na Vindi-
šarja, ki se ga spominja kot iz-
jemnega, pokončnega in tudi 

nekonvencionalnega človeka, 
spregovoril dr. Andrej Smre-
kar in med drugim poudaril, 
da je tudi po odhodu iz Kosta-
njevice na Krki z njo ostal po-
vezan do smrti. Razstavo je 
odprl njegov znanec in duhov-
niški kolega dr. Janez Gril, ki 
je dejal, da sta Vindišarja odli-
kovala ljubezen do umetnosti 
in lepote ter prijazna naklo-
njenost do umetnikov, ki so mu 
zato podarjali svoja umetniška 
dela. Vindišarjev nečak Joško 
Knez je v imenu dedičev pove-
dal, da z donacijo izponjujejo 
stričevo željo in zbirko pred-
stavljajo javnosti, najbolj pri-
meren kraj za to pa je ravno 
kostanjeviška galerija, ki se ji 
je zato zahvalil.

Odprtje razstave, s katero se 
zaključuje kostanjeviško ob-
činsko praznovanje, odprta 
pa bo do 2. oktobra, je z zvoki 
flavte polepšala Pija Hočevar.
 P. Pavlovič

Ker je danes 1. september, želim najprej 
vsem tistim, ki (prvič) vstopajo v vrtec, 
osnovno šolo ali srednjo šolo, uspešen 
začetek šolskega leta – ki naj bo čim 
bolj miren, čim manj stresen ter čim 
bolj uspešen in čim bolj zabaven. Isto 
želim tudi staršem.

V tem mandatu sem kot član Odbora za 
izobraževanje, znanost, šport in mladi-

no v DZ RS po dveh letih spoznal, da se o izobraževalnem sis-
temu veliko govori, skoraj nič (na boljše) pa ne naredi. Sprem-
ljamo lahko le afere na vseh segmentih, od vrtcev, osnovnih in 
srednjih šol do fakultet. Začenši z dodatki za stalno priprav-
ljenost sedanje ministrice, ponarejene diplome bivše ministri-
ce in dodatki za avtorske honorarje še ene prejšnje ministrice. 
Vsebinskega pa se ne dogaja skoraj nič. Od vsepovsod priha-
jajo ideje, predlogi in tudi zahteve po izboljšanju izobraževal-
nega sistema v Sloveniji, ministrstvo pa se gre PR zgodbo, vse-
bina delovanja pa je prazna. 

Vrtci: ker je ta vlada že dvakrat znižala povprečnino, so obči-
ne najbolj na udaru glede urejanja plačila vrtca. Ker marsik-
je občine ne zmorejo več plačevati svojega dela, se višajo po-
ložnice staršev. Investicij skoraj ni, ker ta vlada ne zna, zmore 
ali noče črpati EU sredstev iz EU perspektive 2014–2020. Se 
morda kdo spomni ukrepa dr. Zvera o brezplačnem vrtcu za 
drugega otroka? Osnovne šole: dokončujejo se investicije še iz 
prejšnjega obdobja – pri otvoritvah pa se bo slikala ta vladna 
ekipa, ki ni naredila pomembnih in nujno potrebnih premikov 
naprej. Še več. Ministrica ne želi izvršiti sodbe Ustavnega so-
dišča glede izenačitve financiranja programov 452 javnih in 
4 zasebnih šol. Srednje šole: večina nas najprej pomisli na šti-
pendije in borbo zanje po sistemu »kdor prej pride, prej me-
lje«. Potrebne so spremembe Zakona o gimnazijah. A ta zakon 
že dve leti miruje. Še vedno se ni dal večji poudarek poklicnim 
in strokovnim šolam. Fakultete: kako bo ministrica kaj reše-
vala, če je skupaj s profesorji opravičevala lastne dodatke in 
honorarje. Dekani pa so tiho. Vsi skupaj ne vedo niti, kako re-
šiti dokončanje študijskih programov po starem sistemu. Ljud-
ske univerze: pomembne ustanove, kjer ministric ne prepriča-
jo niti sprejeti sklepi odbora v DZ (sklican na predlog SDS) o 
reševanju odprtih zadev na tem področju.

S kolegi iz SDS Odbora smo bili na tem področju zelo aktivni, 
a skoraj vedno preglasovani. Sam sem ministrici za izobraže-
vanje postavil 37 poslanskih vprašanj (prenova dualnega sis-
tema izobraževanja – vajeništva, subvencije za bivanje štu-
dentov, reševanje problema nasilja v šolah, koncept Zakona o 
visokem šolstvu, priprava Zakona o športu, štipendije v okvi-
ru programa Erasmus+, nižanje sredstev za znanstveno dejav-
nost, Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov, odgovor-
nost varovanja osebnih predmetov v vrtcih, spremembe šolske 
zakonodaje, podeljevanje koncesij na področju visokega šol-
stva, dodatki za stalno pripravljenost, Strategija pametne spe-
cializacije, šolski bazarji, priprava strategije razvoja športne 
infrastrukture, prenova osnovnega šolstva, odločba Ustavnega 
sodišča RS glede financiranja zasebnih šol, financiranje viso-
kega šolstva ...). Pripravil sem nujni seji odbora zaradi spornih 
dodatkov za stalno pripravljenost ter problematike izvajanja 
šolskih bazarjev ter dvakrat predlagal zakon glede vajeništva. 

Skupaj s kolegi člani odbora iz vrst SDS sem pripravil še zakon 
glede pripravništva ter Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja ter nujne seje glede medvrstniškega 
nasilja, pomembnosti  poznavanja  in  obeleževanja  držav-
nih  praznikov  za  krepitev domoljubja, neizvajanja Resoluci-
je o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020, 
nepremišljenega varčevanja na področju izobraževanja in vlo-
ge ljudskih univerz.

Izplen: simpatični, pogosto nič vsebinski odgovori na vpraša-
nja, zavrnjeni sklepi in zavrnjeni zakoni. Ker da bo ta vlada s 
to ministrico in temi koalicijskimi poslanci naredila bolje. Os-
tali pa lahko čakamo, kdaj bo to. Še tisti redki vladni pozitiv-
ni premiki (osnutek zakona o vajeništvu) so raztrgani s stra-
ni ostalih subjektov na področju izobraževanja. Ampak očitno 
ministrica vse očara z nasmehom, njeni uradniki pa se skriva-
jo v pisarnah ali pa s popoldansko drugo službo na kakšni in-
stituciji služijo, kar državljani plačujemo … 

Slovenski izobraževalni sistem 
stagnira – dobre ideje pa se 
minira

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

Stari železno-betonski most je 
ena od treh znamenitosti sta-
rega mestnega jedra Brežic. 
Razglašen je za kulturni in teh-
nični spomenik Slovenije in je 
pomemben tako za Brežičane 
kot okoliške prebivalce, saj po 
najkrajši poti v eni smeri po-
vezuje Štajersko in Dolenjsko.
Most čez Savo in Krko so zače-
li graditi na pomlad leta 1905. 
Slovesno otvoritev so pripra-
vili 25. avgusta 1906 in ga poi-
menovali po cesarju Francu Jo-
žefu I. 524 metrov dolg je bil 
takrat tretji najdaljši most v 
Avstro-Ogrski. Širok je 5 me-
trov, sestavljata pa ga dva že-
lezna mostova; most čez Savo 
je oblikovan v dveh lokih, most 
čez Krko ima en lok, oba pa po-
vezuje betonski most. Na dan 

110-letnica mostu na sotočju 
BREŽICE – V Posavskem muzeju je 25. avgusta potekalo odprtje Posavske muzejske vitrine, namenjene 
110–letnici mostu na sotočju Save in Krke. Razstavo je predstavila kustosinja Vlasta Dejak.

otvoritve mostu je zadnjo vo-
žnjo opravil tudi mestni brod, 
ki je dolga stoletja povezoval 

pokrajini Štajersko in Kranj-
sko. Do leta 1937 je bil most 
v lasti takratne mestne občine 
Brežice, ki je imela pravico do 
pobiranja mostnine za prehod 
čezenj. Nato ga je od mestne 
občine v upravljanje prevzela 
dravska banovina in za njo po-
tem država. 

Mostu, ki je več kot stoletje 
kljuboval času, vremenu in 
poplavam, je največja nevar-
nost grozila med 2. svetovno 
vojno, ko je bil dvakrat mini-
ran, vendar so pogumni do-
mačini preprečili, da bi zletel v 
zrak. Večja popravila je doživel 
leta 1937, ko so vozišče tlako-
vali z lesenimi kockami. Nato 
je leta 1970 dobil asfaltno 
prevleko. Zaradi dotrajanosti 

so ga leta 1987 zaprli za pro-
met. Med leti 1990 in 1996 
je bil temeljito obnovljen. Od 
prenove naprej je promet po 
mostu potekal samo v smeri iz 
mesta. Temu so mnogi naspro-
tovali, saj je do prenove pro-
met potekal v obeh smereh.

Razstavo je odprl župan Ivan 
Molan. Ob tem je povedal, da 
bo most najverjetneje zaprt 
še leto ali dve. Kajti, kot je de-
jal, so statiki po podrobnem 
pregledu jeklene konstrukci-
je ugotovili, da je njegovo pod-
vozje močno uničila rja in je za 
varen promet temeljita sana-
cija neizbežna, s tem pa je ne-
izbežna še dodatna študija.

 N. Jenko S., foto: PMB

Razstavo je predstavila 
Vlasta Dejak.

Na ogled Vindišarjeva donacija 
KOSTANJEVICA NA KRKI - V Lamutovem likovnem salonu so 26. avgusta postavili na ogled donacijo 50 
umetniških del duhovnika Antona Vindišarja, ki jo je Galerija Božidar Jakac pridobila v letu 2015. Predsta-
vil jo je dr. Andrej Smrekar, odprl pa dr. Janez Gril.

Novi direktor kostanjeviške galerije Goran Milovanović, dr. 
Andrej Smrekar in Vindišarjev nečak Joško Knez po odprtju 
razstave

SARAJEVO, KARLOVY VARY 
- Med 12. in 20. avgustom je 
v bosanski prestolnici po-
tekal že 22. filmski festival, 
na katerem se je krški rojak 
Damjan Kozole predstavil z 
dvema filmoma: dokumen-
tarcem Meje in dramo Noč-
no življenje, za katero je v 
juliju na 51. mednarodnem 
filmskem festivalu v Karlo-
vyh Varyh na Češkem prejel 
nagrado za najboljšega reži-
serja. 

Nagrado, posebno priznanje za 
človekove pravice, mu je za do-
kumentarni film Meje, v kate-
rem prikazuje izvirno kalvarijo 

Kozoletu novi ugledni nagradi

begunske krize, ki jo je Dam-
jan Kozole med največjim va-
lom posnel na južni meji, na-
menila tudi sarajevska žirija. 
Poleg festivala na Češkem je bil 

za celovečerec Nočno življenje 
za najboljšega režiserja nagra-
jen tudi pred dnevi, 26. 8., na 
zaključku 7. filmskega festiva-
la Avvantura v Zadru, v Slove-
niji pa bo navedeni film premi-
erno uprizorjen 13. 9., ko bo 
predvajan kot otvoritveni film 
na Festivalu slovenskega fil-
ma v Portorožu. Sicer velja za 
do sedaj najuspešnejši Kozo-
letov celovečerec film Rezerv-
ni deli (2003), ki se uvršča tudi 
med najuspešnejše slovenske 
filme, katerega glavnino je po-
snel v Krškem in je bil pred-
vajan na več kot 50 mednaro-
dnih festivalih in na njih tudi 
večkrat nagrajen, v več kot de-

set kinematografih po evrop-
skih državah in na več kot 20 
televizijskih postajah. Damjan 
Kozole, ki je član Evropske 
filmske akademije, je za film-
sko ustvarjanje prejemnik več 
mednarodnih in domačih na-
grad ter priznanj, med drugim 
mu je Mestna občina Ljubljana 
v letu 2008 podelila Župančiče-
vo nagrado kot najvišje prizna-
nje mestne občine za izjemne 
stvaritve na področju umetno-
sti in kulture, v letu 2010 je za 
ustvarjalni opus prejel plaketo 
Občine Krško, dve leti kasne-
je pa na 51. filmskem festivalu 
v Rimu nagrado za življenjsko 
delo.  B. Mavsar

Z nagrado v Karlovyh Varyh 
(foto: osebni arhiv)

www.PosavskiObzornik.si
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Celoten oratorij, ki ga je vo-
dila Patricija Kelhar, je letos 
povezovala zgodba o Ostržku, 
ki se je iz polena spremenil v 
pravega dečka. Njegova pot je 
bila sicer polna skušnjav, od-
ločitev, laži, pa tudi delavnos-
ti in dobrih del. Otroci so z ve-
likim zanimanjem spremljali 
zgodbo, jo primerjali z življe-
njem in Ostržka usmerjali na 
pravo pot. Otroci so se vsako 
jutro zbrali, najprej skupaj za-
peli oratorijsko himno, dvignili 
zastavo in pričeli dan. Najprej 
z dramsko igro, v okviru katere 
so otroci spoznavali vrednote, 
sledil je uvod v kateheze, ki jih 
je vodil Tilen Prinčič, naš du-
hovni vodja. Razdelili smo se 
v skupinice po starosti in sku-
paj z otroki govorili o družini, 
znanju, resnici itd. Sledile so 
delavnice, ki jih je bilo na vo-
ljo kar devet. Sledila so odlič-
na kosila in velike igre. V četr-
tek smo se odpravili na izlet, 
pot nas je popeljala v živalski 
vrt. Tam smo imeli vodenje po 
skupinah, nato tudi samosto-
jen ogled. Otroci so kar žareli 
od veselja, kljub malo slabše-
mu vremenu, ki se je izboljša-
lo, tako da smo se nato ustavili 
še v Ivančni Gorici, kjer nas je 

110 mladih ob jubileju oratorija
KAPELE - Na prvo avgustovsko nedeljo se je začel jubilejni 25. oratorij, ki je letos potekal v Kapelah. Na te-
den dni trajajočem oratorijskem dogajanju je sodelovalo 75 otrok in 35 animatorjev, ki v en glas zatrjujejo, 
da je bil to eden izmed najboljših tednov tega poletja.

pričakal tamkajšnji duhovnik. 
V petek je bil na vrsti popol-
danski oratorij, vsi, ki so pre-
spali do sobote, so dobili tudi 
slavne palačinke. Naslednji 
dan so nas čakale vodne igre, 
na katere so prišli gasilci z Veli-
kega Obreža. Po vseh opravlje-
nih izzivih smo se vsi dričali po 
bregu in na koncu premočeni 
zapeli himno, spustili zasta-
vo in odšli domov. In že je bila 
tu nedelja, zadnji dan, ko smo 
imeli mašo, po njej pa odple-
sali nekaj norih 'bansov' in se-

veda zapeli himno z letošnjim 
vzklikom »Zdaj gre zares!«. 
Sledile so še nogometne tek-
me, za katere so se naši otro-
ci pripravljali cel teden. Tako 
smo zaključili super teden. 

Na oratorij, ki sta ga finančno 
podprla Občina Brežice in Dru-
štvo 1824, smo se pripravljali 
veliko časa, zato lahko rečem, 
da je teden minil izjemno hitro 
in je bil res eden izmed najbolj-
ših tednov tega poletja. Vsak 
izmed animatorjev je iztisnil 

vso možno energijo in jo vložil 
v ta teden. Čeprav smo bili na 
koncu že vsi prav pošteno ut-
rujeni, je bil ves trud poplačan 
z zvokom otroškega smeha. 
Na mladih svet stoji, zato mis-
lim, da s tem tednom povrne-
mo vero v vso mladino, ki če-
dalje več preživi za računalniki 
in telefoni. Rada bi se zahvalila 
prav vsem animatorjem za po-
moč, otrokom za dobro voljo in 
staršem, ki so nam zaupali svo-
je otroke.
 Tasha Voglar

Udeleženci jubilejnega oratorija v Kapelah (foto: R. Černelič)

STRAŽA PRI KRŠKEM - V Vinarstvu Kerin na Straži pri Krškem 
so 25. avgusta pripravili večer vina in poezije, prvega od štirih 
načrtovanih različnih tematskih večerov v sezoni, kakor je dob-
rim 50 zbranim obiskovalcem, ki so v ta namen obiskali v letu 
2015 odprto Hišo frankinje, dejal gostitelj in vinar Lojze Kerin 
ml.  Ob pokušini Kerinovih vin je poezijo na temo vina in ljubezni, 
izbor pesmi antičnih, evropskih in slovenskih pesnikov je prip-
ravila Tatjana Lapuh, prebiral Simon Kerin, glasbeno pa je do-
godek popestril vokalist in multi-instrumentalist Aleksander 
Kozmic, redni ali občasni član več glasbeno-gledaliških in osta-
lih umetniških zasedb. B. M. 

Poezija ob kaplji rujnega vina

Interpret poezije Simon Kerin

KRŠKO - 23. avgusta se je 
v krškem mestnem parku 
spet zgodil večer, ki je bil 
eden od uvodov v letos že 
dvajsete Dneve poezije in 
vina, saj je Krško eno od de-
vetih partnerskih mest fe-
stivala. Na že devetem tovr-
stnem večeru so letos gostili 
pesnike iz Hrvaške, ZDA in 
Slovenije. 

Ptuj konec avgusta gosti pesni-
ke iz vsega sveta, v parku pa so 

tokrat brali Ana Brnardić iz 
Hrvaške, Matvei Yankelevi-
ch iz ZDA in eden od štirih ča-
stnih gostov pesniškega festi-
vala Veno Taufer, prevode pa 
Kaja Blazinšek in Tilen Ab-
ram. Večer je moderirala Anja 
Kovač, producentka festiva-
la. Pri letošnji izdaji festiva-
la sta imeli pomembno vlogo 
tudi krški rojakinji Katja Šulc, 
osrednja glasbena gostja dru-
gega večera na Ptuju, in Stan-
ka Hrastelj, ki je sodelovala na 
prevajalski delavnici in brala 
na različnih lokacijah na Ptuju 

Čemu poezija? Zanalašč.

in okolici. Svoj pečat pa je veče-
ru pritisnila tudi Lara Janko-
vič, ki je občuteno zapela pe-
smi F. Lainščka, J. Préverta in 
še nekaj čisto svojih. 

O smislu poezije in pesnjenja 
so se spraševali mnogi pesni-
ki in misleci, v spisu Čemu pe-
sniki tudi nemški filozof Mar-
tin Heidegger, ki je precej 
vplival tudi na slovenske pe-
snike in literarne teoretike v 
drugi polovici 20. stoletja. Ko 
Makedonca Vlado Uroševića, 
še enega od letošnjih častnih 
gostov festivala, vprašajo, za-
kaj piše poezijo, ko pa je nih-
če ne bere, preprosto odgovo-
ri: »Zanalašč.«. 

Omenjati vino brez opozori-
la o nevarnosti tega početja se 
komu z etičnega vidika lahko 
zdi sporno, ker pa na naših po-
letnih večerih v parku degus-

tiramo vino po kapljicah, po 
pameti in zgolj za še bolj teh-
ten premislek o življenju, ve-
solju in sploh vsem, ni odveč 
omeniti, da so nas letos s svo-
jim pridelkom počastili v vin-
ski kleti Komatar iz Gado-
ve peči, prejšnja leta pa so se 
že predstavili Kerin iz Straže, 
Molan iz Čel, Kunej iz Bresta-
nice in drugi ugledni vinarji iz 
dolenjskega in bizeljsko-sre-
miškega okoliša vinorodne 
dežele Posavje in ponovno 
potrdili, da se gospodarstvo in 
kultura lahko dobro ujemata. 
 
Poletni večeri v parku se bodo 
zaključili 16. septembra, ko bo 
v knjižnici gostoval Štefan Kar-
doš, dobitnik kresnika  l. 2008 
za roman Rizling polka in le-
tošnji finalist. 
 Vilko Planinc, 
 foto: Kristina Pirc, 
Valvasorjeva knjižnica Krško 

Matvei Yankelevich, Vento Taufer in Anja Kovač

Ana Brnardić

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - Zadnje počitniške dni, med 22. in 
24. avgustom, je v Loki potekalo prijetno druženje pod skupnim 
imenom Poletna sreča na vrvici. »V treh dneh, ko smo se družili 
vsak dan med 10. in 17. uro, smo se smejali na jogi smeha, ple-
sali v folklorni delavnici, izdelovali sovice, žabice in letalca, pek-
li piškote, igrali nogomet, med dvema ognjema, odbojko in gra-
dili peščene gradove. Zadnji dan smo se podali na orientacijski 
pohod, iskali zaklad, bili vodno bitko otroci proti animatorjem in 
ga zaključili s piknikom, na katerega smo povabili tudi starše. V 
treh dneh se nas je v šoli in okolici v Loki družilo 28 otrok in 17 
animatorjev. Bilo je smeha, dobre volje, spontanih objemov, pri-
jaznih besed, vmes tudi kakšna solzica, a smo s tem postali ena 
prava velika poletna druščina. V teh dneh smo se vsi naučili kaj 
novega. Predvsem pa smo srečo na vrvico in v srčke uspeli uje-
ti vsak dan. Hvala Občini Sevnica in Krajevni skupnosti Loka, ki 
sta naš projekt tudi finančno podprli. Posebna hvala POŠ Loka, 
Karmen Škapin in kuharici Andreji. Hvala tudi vsem ostalim, 
ki ste po svojih močeh prispevali, da so otroci nekaj zadnjih dni 
počitnic preživeli brezskrbno in razigrano. Animatorji obljublja-
mo, da bomo poletno srečo na vrvico lovili tudi prihodnje leto in 
vas že sedaj vabimo, da se nam pridružite,« je sporočila Anne-
marie Culetto.  S. R., foto: A. C.

Poletna sreča na vrvici

Otroci so zadnje počitniške dni preživeli v družabnih igrah in 
se pri tem zabavali.

Koncert Vokalne 
skupine Plamen 
v Viteški dvorani 
BREŽICE - V Viteški dvorani 
brežiškega gradu je 24. av-
gusta v organizaciji brežiške 
izpostave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti gosto-
vala Vokalna skupina Pla-
men iz Toronta, ki jo ses-
tavljajo pevke slovenskega 
rodu, vodi pa jo Marija Aha-
čič Pollak. S koncertom v 
Brežicah, v naslednjih dneh 
pa še na Ptuju in v Ljubljani, 
je skupina obeležila 25-le-
tnico delovanja. Več o kon-
certu, ki je privabil množico 
poslušalcev, posnela pa ga je 
tudi RTV Slovenija, v nasled-
nji številki časopisa.
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BREŽICE - Podjetniško–obrtni in kmetijski sejem Brežice se ne-
zadržno približuje in organizator sejma, Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice, se lahko pohvali s polno zasedeno 
dvorano že v prvem prijavnem roku. Prostega je le še nekaj pros-
tora zunaj – pred dvorano na ploščadi, kjer bo tudi letos poteka-
la priprava izvrstnega golaža. Sejem, ki bo letos potekal v soboto 
in nedeljo, 15 in 16. oktobra, predstavlja tradicionalno jesensko 
srečanje med obiskovalci in podjetniki in dober odziv lanskole-
tnih razstavljavcev je marsikoga tudi letos pritegnil k ponovni 
prijavi. Vsi se namreč zavedamo, da se je potrebno v lokalnem 
okolju še posebej potruditi, saj konkurenca ne počiva, graditi pa 
je potrebno tudi na vidnosti in prepoznavnosti. To potrjuje tudi 
anketa mednarodnega registra sejmov AUMA, ki je pokazala, da 
80 odstotkov strokovnjakov meni, da so sejmi še vedno najučin-
kovitejša oblika tržnega komuniciranja. Trenutno organizator-
ji pripravljajo obsejemski program, saj si želijo nadaljevati tra-
dicijo »živega« sejma in vsako leto ponuditi tudi nekaj novega. 
Vsa podjetja, samostojne podjetnike, društva, javne zavode in 
ostale organizacije vabijo, k sodelovanju na sejmu. Svoj interes 
sodelovanja in predstavitev na izviren način širši javnosti poš-
ljite na: info@pcbrezice.si ali pokličite na: (0)59083794 (Karl).
 Vir: ZPTM Brežice, enota CTP

Polna dvorana že v prvem roku

Renault CAPTUR in KADJAR
Crossoverja Renault

Zapelji se v neznano. 
Poraba pri mešanem ciklu 3,7–5,8 l/100 km. Emisije CO2 95–132 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0144–0,0536 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00006–0,0024 
g/km. Število delcev (x1011): 0,02–39,79. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

renault.siRenault priporoča

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

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 18.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

Letošnja delavnica je štela 27 
udeležencev, med njimi tudi 
dve dekleti, in osem mentor-
jev. Študenti z Naravoslovno-
tehniške fakultete in Fakul-
tete za strojništvo v Ljubljani 
ter dijaki Šolskega centra Novo 
mesto in ŠC Postojna so kovali, 
varili in ulivali, nastalo je veli-
ko izvirnih in uporabnih izdel-
kov. Eden izmed mentorjev, 
prof. dr. Peter Fajfar z Oddel-
ka za materiale in metalurgi-
jo na Naravoslovnotehniški 
fakulteti, je v uvodniku bilte-
na o letošnji delavnici zapisal, 
da je v petnajstih letih delav-
nica rasla in se počasi preob-
razila iz bolj kulturnega do-
godka v čisto pravo delavnico 
umetnostnega oblikovanja ko-
vinskih materialov. Prve delav-
nice so se odvijale v času slo-
venskega kulturnega praznika 
s petkovo večerno kulturno 
prireditvijo, sobotnim ustvar-
janjem v delavnici in nedeljsko 
razstavo izdelkov. Termini zad-
njih delavnic so se premaknili 
krepko v pomlad. Udeležence 
vsako leto gosti Vojašnica Jer-
neja Molana Cerklje ob Krki, za 
kar se ji organizatorji zahvalju-
jejo. Vseh 15 delavnic se je do 
sedaj po grobi oceni udeležilo 
okoli 400 študentov in dijakov, 
poleg prej omenjenih šol in fa-
kultet tudi še z Visoke šole za 

Kovanje izpod rok mladih
ŽUPEČA VAS - Umetnostno kovaštvo Zorko je že petnajstič gostilo študente in dijake dveh fakultet in sre-
dnjih šol, ki so se udeležili delavnice umetnostnega oblikovanja kovin, katere organizator je Društvo za va-
rilno tehniko Ljubljana, sekcija likovnih ustvarjalcev v kovini Plamen.

dizajn Ljubljana, mednarodno 
noto delavnici pa so dali tudi 
študenti iz Turčije in Španije. 
Za uspešno izvedbo delavnic je 
skrbelo okoli 40 mentorjev va-
rilcev, kovačev in livarjev. 

Pomembno vlogo pri vsebin-
skem oblikovanju delavnic 
sta imela žal že pokojna glav-
na pobudnika in akterja Janez 
Krajnc in Ivan Polajnar, sle-
dnji se je nepričakovano pos-
lovil nekaj tednov po lanski 
delavnici. Za organizacijo ce-
lotnega dogodka skrbi Anto-
nija Krajnc, seveda pa je tre-
ba omeniti tudi vsakoletna 
gostitelja delavnice, mojstra 

umetnostnega kovaštva Jer-
neja Zorka in njegovega sina 
Klemna, ki nadaljuje očetovo 
delo. Kot je Fajfar še zapisal v 
uvodniku, ima večina mladih 
udeležencev delavnice pona-
vadi prvič možnost spozna-
ti tehnike umetnostnega obli-
kovanja kovin in jih uporabiti 
pri svojem umetniškem izra-
žanju. Zadovoljstvo študentov 
in dijakov, ki po končani de-
lavnici občudujejo svoje izdel-
ke, je za mentorje najlepše da-
rilo, še bolj pa so veseli, če se 
kdo od udeležencev odloči, da 
bo v svojem življenju umetno-
stni kovač. Prav to navdušenje 
mladih udeležencev delavni-

ce je privedlo do tega, da na 
Naravoslovnotehniški fakul-
teti izvajajo izbirni predmet 
Umetnostno oblikovanje ma-
terialov - kovin. Smisel delav-
nic umetnostnega oblikovanja 
kovin je torej mladim ponudi-
ti možnost, da preizkusijo svo-
jo ustvarjalnost v umetniškem 
izražanju oblikovanja kovin s 
postopki kovanja, varjenja 
in ulivanja ter s tem ohranja-
nja bogate kulturne dediščine 
oblikovanja kovin v Sloveni-
ji. Mentorji delavnice so zad-
nja leta še Ado Barbiš, Dani-
lo Tomažič, Miro Dovč, Uroš 
Križnik, Mitja Petrič in Bran-
ko Matešič. R. Retelj

Udeleženci 15. delavnice v Župeči vasi

KRŠKO - Hranilnica LON, prodorna bančna hiša z več kot dvaj-
setletno tradicijo, prihaja v osrčje Posavja, v Krško. Od 22. sep-
tembra naprej bodo lahko občani v novi, sodobni poslovalnici 
na Trgu Matije Gubca 3 (v pritličju Hotela City na Vidmu) opra-
vili vse bančne storitve za prebivalstvo, podjetnike in podjet-
ja na "Ljubezniv, Oseben Način", kot je vodilo vseh zaposlenih 
v Hranilnici LON. 

V naslednjih mesecih pa se v Krškem, točneje v bližini Hotela City, 
obeta še ena otvoritev, in sicer poslovno-stanovanjskega objek-
ta, katerega gradnja iz dneva v dan intenzivno napreduje. Spod-
nje prostore bo zasedlo trgovsko podjetje Spar, zgornji pa bodo 
namenjeni stanovanjskim enotam.  R. R.

Hranilnica LON tudi v Krškem,
kmalu bodo odprli še Spar

www.PosavskiObzornik.si
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Delo župana opravljate ne-
poklicno, v čem so prednos-
ti in v čem so pomanjkljivo-
sti takšnega vodenja?
Najprej bi želel poudariti, da 
v zgodovini naše občine še 
nismo imeli poklicnega žu-
pana ali županje, čeprav je 
treba priznati tudi, da je pri 
takšnem načinu vodenja lažje 
najti pomanjkljivosti kot pred-
nosti. Občanom pač ne moreš 
biti v vsakem trenutku na vo-
ljo, kot tudi občinski upra-
vi ne, zame osebno pa je zah-
tevno tudi usklajevanje z mojo 
redno službo in družino, saj 
osemurnega delovnika skoraj 
ne poznam. Ne glede na to pa 
so vse obveznosti opravljene, 
zato smatram, da je takšen na-
čin vodenja za našo občino v 
danih okoliščinah popolnoma 
primeren.

Zagotovo vam je v veliko 
pomoč in oporo občinska 
uprava, na kakšen način?
Moje sodelovanje z občinsko 
upravo je odlično, mojim so-
delavkam in sodelavcem po-
polnoma zaupam, tako da med 
nami ni nobenih skrivnos-
ti. Včasih komuniciramo mal-
ce več prek telefonov, trudim 
pa se, da sem jim vedno na vo-
ljo. In obratno, tudi občinska 
uprava mi je vedno na voljo, 
tudi v popoldanskih urah in 
ob vikendih, če je to potrebno. 
Upam si trditi, da skupaj de-
lujemo kot eno s ciljem zago-
tavljanja kvalitetnejših pogojev 
za življenje v naši občini.

Kateri so najpomembnejši 
projekti preteklega in letoš-
njega leta?
Preteklo leto je bilo za nas zelo 
naporno, saj smo – sicer iz-
redno uspešno – zaključeva-
li projekte prejšnje evropske 
perspektive. Po dolgih letih 
različnih poskusov gradenj, ki 

imajo ’brado’ še v bivši državi, 
je tako z obratovanjem pričela 
centralna čistilna naprava, iz-
vedena je bila energetska sa-
nacija radeške osnovne šole, v 
skupnem projektu posavskih 
občin smo zgradili Radeško tr-
žnico, omeniti pa je potrebno 
tudi, da smo v preteklem letu 
uredili finance.

Kako je s črpanjem evrop-
skih sredstev?
Letos so se zadeve malce umi-
rile, saj razpisov za sredstva 
nove evropske finančne per-
spektive praktično ni in mi se 
tako osredotočamo na ostale 
možnosti črpanja sofinancer-
skih sredstev, kot je na primer 
23. člen ZFO-1. Posledično se 
izvajajo nekoliko manjši pro-
jekti, kot so sanacije lokalnih 
cest, gradnja javne razsvetlja-
ve, sanacija strehe na osnov-
ni šoli, menjava svetil v športni 
dvorani, gradnja rekreacijske-
ga parka Savus, nabava gasil-
skega vozila in podobno. 

Katerim projektom namera-
va Občina v prihodnjih me-
secih posvetiti še več pozor-
nosti?
Skladno z našimi letošnjimi 
načrti bomo zaključevali prej 
naštete projekte, ki so že v 
teku, poleg številnih manjših 
projektov pa se bomo lotili še 
sanacijskih del na mrliški ve-
žici v Radečah.

Kakšno je trenutno gospo-
darsko stanje? Zdi se, da po-
novni zagon radeške papir-
nice daje novo upanje?
Izjemno razveseljivo je dejstvo, 
da je stopnja brezposelnosti v 
naši občini, ki je še v februarju 
leta 2014 znašala kar 20,3 od-
stotka, po ponovnem zagonu 
papirnice močno padla in v ju-
niju letos znaša le še 10,6 od-
stotka. Seveda gre le za enega 

izmed kazalnikov, ki ne pove 
vsega, a v splošnem je stanje 
vsekakor boljše, kot je bilo. Se 
pa zavedamo, da je potrebno 
delati naprej, saj nam je agoni-
ja naše papirnice pred leti po-
kazala, kako zelo ranljivi smo 
lahko v danih razmerah. V izo-

gib temu potrebujemo in si že-
limo močno gospodarstvo, a 
nam pri tem ne gredo na roke 
številni dejavniki, kot so reci-
mo prometne povezave, zato je 
dela še dovolj. 

Katere prometne povezave 
so najbolj kritične in so pot-
rebne prenove?
Zelo, zelo ozko grlo predsta-
vlja cestno križišče v Zidanem 
Mostu s podvozom, ki onemo-
goča vožnjo tovornjakom večje 
nosilnosti, hkrati pa tudi zelo 
težko pridemo iz Radeč do tr-

boveljske ali celjske bolnišni-
ce, saj včasih nastane 'zama-
šek' že pri železnem mostu v 
Radečah, čez nekaj metrov pa 
še pri že omenjenem podvo-
zu in pri kamnitem mostu čez 
Savinjo. Temeljite obnove je 
potrebna tudi cesta, ki vodi v 

zasavske revirje. Skratka, z na-
šega konca težko pridemo hit-
ro kamor koli. 

Katera področja bi morala 
biti po vašem mnenju razvoj-
na prioriteta občine v pri-
hodnjih letih? Je to turizem, 
mladina, gospodarstvo …? 
Že pri prejšnjem odgovoru 
sem omenil gospodarstvo, saj 
bi si želel več kvalitetnih delo-
dajalcev in bolje razvito podje-
tništvo. Občina sama ima pri 
spodbujanju le-tega premalo 
pristojnosti, nam pa pomaga 
status problemskega obmo-
čja, ki potencialnim investi-
torjem in bodočim podjetni-
kom nudi zanimive spodbude. 
Ena izmed spodbud, ki se us-
pešno izvaja v občini že dru-
go leto, je program Podjetno v 
svet podjetništva. 
Tudi razvoj turizma je ena iz-
med želja, a gre brez resnih 
vlaganj – kljub vsem naporom 
– za hudo počasen proces. Tu 
upam tudi na preboj na ravni 
regije, saj smo sami za razvija-
nje resne turistične ponudbe 
definitivno premajhni. 
Vse to, o čemer govorim, pa je 
usmerjeno predvsem v mladi-
no – kvalitetna delovna mes-
ta in dobri pogoji za življenje 
so zagotovilo, da mladi osta-
jajo v kraju, da v kraju vidijo 

perspektivo. Na tem lahko po-
tem gradiš naprej. Gre za krog, 
ki nikakor ne sme postati za-
čaran.

Boste vlagali tudi v razvoj in 
ohranjanje življenja na po-
deželju?
Čeprav nimamo res velikih 
kmetij, smo podeželska obči-
na in vlaganje v kateri koli del 
naše občine, je na nek način 
vlaganje v podeželje. Kot lo-
kalna skupnost se po najbolj-
ših močeh trudimo za uravno-
težen razvoj cele občine, pri 
čemer je jasno, da institucije, 
kot sta na primer zdravstve-
ni dom in pošta, ne morejo 
biti razpršene po vseh zasel-
kih, pač pa morajo biti nekje 
skoncentrirane. 
Vsekakor pa spodbujamo in 
vlagamo tudi v življenje zunaj 
naselja Radeče – ne le prek 
krajevnih skupnosti, ampak 
tudi prek prostovoljnih ga-
silskih društev, športnih in 
kulturnih društev, gradnje 
osnovne infrastrukture itn. 
Zavedamo pa se, da nas tudi 
na tem področju čakajo še 
številni izzivi, povezani tako s 
prometno kot komunalno in-
frastrukturo in ostalimi potre-
bami krajanov. Verjamem, da 
te potrebe dobro poznamo in 
jih bomo po najboljših močeh 
reševali tudi v prihodnje. 
Bi pa ob tem izpostavil, da 
smo zelo ponosni na našo 

podružnično osnovno šolo 
na Svibnem, ki je hrbtenica te 
čudovite vasi in gonilo druž-
benega življenja v kraju.

Se z vašo podružnično šolo 
ne bo zgodilo, kot se je v 
Osilnici v Beli krajini?
Odgovor je kratek - ne. Po-
družnična šola je več kot 
zgolj izobraževalna ustanova, 
je dobra soseda, razumevajo-
ča prijateljica, prijetna sogo-
vornica: brez nje bi življenj-
ski sok kmalu usahnil. No, pa 
smo spet pri tem, da je potreb-
no ohranjati vitalno podeže-

Tomaž Režun, župan občine Radeče:

Verjamemo v našo posavsko zgodbo
RADEČE -  Občina Radeče je s skoraj 4.500 prebivalci ena manjših slovenskih občin. Ima štiri krajevne skupnosti (Jagnjenica, Radeče, Svibno in Vrho-
vo) ter večje število uspešno delujočih društev. Prvi mandat občino vodi 45-letni dipl. ing. kem. tehnologije Tomaž Režun.

Tomaž Režun

lje in šola je vsekakor del tega.

Kako ocenjujete sodelovanje 
z ostalimi posavskimi obči-
nami?
Občutek imam, da nam je kon-
cept skupne regije vsem sku-
paj čedalje bližji, zato je bolj 
smiselno govoriti o potenci-
alih kot o problemih. Poten-
cialov imamo ogromno in v 
preteklosti smo že dokaza-
li, da posavske občine znamo 
sodelovati in tudi realizirati 
skupne projekte. Na naše so-
delovanje s preostalimi posa-
vskimi občinami tako nimam 
nikakršnih pripomb, saj je le–
to korektno in dobronamerno, 
za kar se vsem ostalim župa-
nom in občinskim upravam – 
pa tudi naši regionalni razvoj-
ni agenciji – ob tej priložnosti 
iskreno zahvaljujem. Je pa dej-
stvo, da v regiji obstajajo šte-
vilni interesi, zato se je včasih 
težko usklajevati oz. je težko 
najti skupne poti.    

Kateri skupni razvojni pro-
jekti bi lahko še bolj poveza-
li vseh šest posavskih občin 
v uspešno skupnost zado-
voljnih ljudi? 
Tovrstne projekte bi bilo moč 
najti skoraj na vseh področjih 
življenja, od gospodarstva in 
infrastrukture do turizma in 
rekreacije, kot so recimo vo-
dovodni sistemi, regionalna 
destinacijska organizacija in 

kolesarska pot dolvodno ob 
Savi. Na žalost je večina njih v 
celoti odvisna od zagotavlja-
nja sofinancerskih sredstev, ki 
s seboj pogosto prinaša tudi 
nepremostljive ovire, zato se 
potencialno pozitivne zgodbe 
prehitro končajo. Ne glede na 
to pa verjamemo v našo posa-
vsko zgodbo in smo prepriča-
ni, da bomo s skupnimi moč-
mi v prihodnje realizirali še 
številne razvojne projekte, s 
katerimi bomo uspešno dvi-
govali kvaliteto življenja v 
naši regiji. 
 Smilja Radi8. septembra bo potekala otvoritev rekreacijskega parka Savus.

Podružnična šola Svibno je pomemben del lokalne skupnosti.
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Šolska pot 5, 1433 RADEČE
Tel.: (03) 56 87 004, 56 88 138
E-pošta: gs.lasko-radece@guest.arnes.si
Splet: www.gsradece.si

Občinski praznik je dogodek, posvečen druženju, 
razvoju in ustvarjalnosti kraja, 
k čemur prispevamo tudi mi 

z glasbenimi in plesnimi dejavnostmi. 

Za praznik vseh nas iskreno čestitamo 
in vabimo v glasbeno šolo.

Prireditve ob občinskem prazniku
Sobota, 3. 9. 2016

• ob 07.00 odhod izpred Bara Branka v Vrhovem: 
Stanetov pohod na Lovrenc

Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo

• ob 09.30 v Domu kulture Radeče: 
Tradicionalna likovna kolonija »Radeče z okolico«

Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

• ob 17.00 na športnem igrišču na Jagnjenici: Slovesnost ob 
70. obletnici Prostovoljnega gasilskega društva Jagnjenica 

Organizator: Prostovoljno gasilsko društvo Jagnjenica 

Torek, 6. 9. 2016 
• ob 17.00 v prostorih Društva invalidov Radeče: 

Občinsko prvenstvo v šahu
Organizator: Društvo upokojencev Radeče 

Sreda, 7. 9. 2016 
• ob 15.00 na strelišču na Močilnem: 

Društveno prvenstvo v streljanju z zračno puško 
Organizator: Društvo upokojencev Radeče 

Četrtek, 8. 9. 2016 
• ob 09.00 na balinišču v Radečah: 

Spominski turnir v balinanju na balinišču v Ulici talcev
Organizator: Društvo upokojencev Radeče 

• ob 17.00 v Rekreacijskem parku ob Savi: 
Otvoritev Rekreacijskega parka Savus

Organizator: Občina Radeče, KTRC Radeče

• ob 18.00 v Domu kulture Radeče: Slavnostna seja Občinskega 
sveta Občine Radeče s podelitvijo priznanj

Organizator: Občina Radeče, PD Vrhovo, HD Radeče

• ob 19.30 v Domu PORP: 
Razstava – otvoritev del likovne kolonije »Radeče z okolico«
Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

Petek, 9. 9. 2016 
• ob 16.00 na balinišču v Radečah :

 Otvoritev posodobljenega balinišča v Ulici talcev
Organizator: Društvo upokojencev Radeče, Občina Radeče 

Sobota, 10. 9. 2016 
• ob 08.00 odhod avtobusa iz ŽP Radeče v Zagrad: 

Tradicionalni pohod na Nebeško goro
Organizator: Planinsko društvo Radeče 

• ob 10.00 v Ribiškem domu Radeče: 
Predavanje Daria Cortesa – Uživanje divjih rastlin

Organizator: Hortikulturno društvo Radeče 

• ob 16.00 v športni dvorani v Radečah
Rokometni turnir

Organizator: Rokometni klub Radeče papir nova

Nedelja, 11. 9. 2016 
• ob 15.00 na dvorišču pri PŠ na Svibnem: Nedelja pod lipo

Organizator: DKŽ Arnika, Ljudski pevci Svibno 

Ponedeljek, 12. 9. 2016 
• ob 09.00 na balinišču v Radečah:

 Balinarski turnir za ženske »Pokal prijateljstva«
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Torek, 13. 9. 2016 
• ob 14.00 na Močilnem: Otvoritev obnovljene javne poti na 

odseku Žebnik–Bec z druženjem na Korbarjevem klancu
Organizator: Občina Radeče, KS Radeče

Sreda, 14. 9. 2016 
• ob 17.00 na Obrežju: 

Predaja javne razsvetljave Obrežje v uporabo
Organizator: Občina Radeče, KS Radeče

Gledališko društvo Radeče ima 
svoje korenine v 19. stoletju, ko 
je bila leta 1893 ustanovljena 
čitalnica, ki je imela prostore 
v takratnem Narodnem domu, 
v katerem so uprizarjali kraj-
še prizore in enodejanke. Leta 
1901 je bilo ustanovljeno dru-
štvo Kmetska knjižnica, ki je 
igre uprizarjalo na odru naj-
večje sobe Simončičeve gostil-
ne. Soba in oder sta z leti pos-
tala premajhna, zato so začeli z 
uprizoritvami v nekoliko večji 
dvorani Hallerjeve hiše in v ho-
telu Jadran, vendar brez odra. 
V letu 1907 je bila uprizorje-
na igra Rokovnjači, v kateri je 
kot 10-letni fantič odigral prvo 
vlogo Ivan Pešec, ki je kasneje 
nadaljeval s plodno in uspeš-
no gledališko potjo. »To je čas 
naše kulture in obdobje naše-
ga ponosa do nje. Ivan Pešec 
je legenda našega gledališča. 
Nepozabne so njegove stva-
ritve na prostem: Rokovnjači, 
Divji lovec, Mlinarjev Janez in 
Miklova Zala. Posebni vlaki so 
tedaj vozili v naše mestece,« 
je del zapisa o razvoju gleda-
liške dejavnosti v Radečah, ki 
je mesto postavilo na zemlje-
vid pomembnejših slovenskih 
kulturnih središč. 

V letu 1950 je bilo ustanovlje-
no mladinsko gledališče in kas-
neje še lutkovno. Prvi povojni 
režiser je bil slavist Janez Pe-
šec (rojen leta 1923 v Rade-
čah). Odlikovala ga je velika 
delovna disciplina in preda-
nost slovenski besedi. Enako 
zavzeto se je predajal tudi gle-

Živahna gledališka dejavnost
RADEČE – Gledališko društvo Radeče, ki ga sestavlja več skupin, vsako sezono pripravi večje število gledali-
ških predstav, hkrati pa skoraj ni prireditve, na kateri ne bi nastopali, pogosto tudi v vlogi moderatorjev.

dališču in kulturi. Prvo znanje 
o gledališki dejavnosti je pod 
njegovim vodstvom pridobil 
tudi znani gledališki in film-
ski igralec Janez Starina (ro-
jen leta 1948 na Jagnjenici). Po 
smrti Janeza Pešca so njegovo 
poslanstvo v gledališki kultu-
ri nadaljevali Milan Gorišek, 
Viki Musar, Janez Korbar, Mar-
ko Mrežar, Zdenko Rainer, Jože 
Brilej, Emica Ravbar in še ne-
kateri drugi. Zadnjih deset let 
Gledališko društvo Radeče zelo 
uspešno vodi Saša Plevel, ki se 
odlično znajde tudi v vlogi re-
žiserke.  

Danes deluje v Gledališkem 
društvu Radeče več skupin. 
Cici skupino vodi Katja Čeč, 
otroško skupino Anže Rus, 
mladinsko  vodita Brigita Be-
dek in Natalija Novak, skupi-
no odraslih trenutno vodi Kle-
men Nikolič. Vse gledališke 
skupine že vadijo nove odrske 
uprizoritve, ki bodo doživele 
premiere takoj po novem letu, 

s predstavo The Rocky Horror 
show iz minule sezone pa načr-
tujejo v novi sezoni 2016/2017 
številna gostovanja. 

V radeškem gledališkem dru-
štvu, ki odlično sodeluje tudi s 
Podružnično šolo Svibno, Kul-
turnim društvom Svibno ter 
Prosvetnim društvom Vrho-
vo, so posebej ponosni na Cici, 
Otroški in Mladinski abonma, 

v katerega so vsako leto vklju-
čeni otroci iz vrtca, vsi učenci 
osnovne šole in vsi varovanci 
VDC-ja. Te dni že poteka vpis v  
abonma za odrasle, ki ga že če-
trto sezono pripravlja društvo 
s pomočjo izmenjav. To pome-
ni, da radeški odrasli gledali-
ščniki nastopajo  v različnih 
krajih po Sloveniji, tamkajšnja 
kulturna društva pa prihajajo 
v Radeče. »Tako si lahko odra-
sli abonenti v domači dvorani 
ogledajo zelo kvalitetne pred-
stave, ki nastajajo širom naše 
države. Vsi radeški abonen-
ti pa si na zadnji, tako imeno-
vani gratis predstavi ogleda-
jo predstave, ki se uvrstijo na 
regijska srečanja vorganizaci-
ji JSKD. Da so abonenti, ki niso 
samo domačini, s predstava-
mi zadovoljni, priča dejstvo, 
da je abonma vsako leto raz-
prodan,« je predstavila živah-
no gledališko doganje v doma-
či občini Plevelova. 
 S. Radi, foto: K. Čeč

Pomemben del gledaliških predstav Gledališkega društva Ra-
deče je tudi odlična kostumografija ter scenska postavitev. 

Spoštovani občani in občanke, 
prijetne in vesele praznične dni 

vam želi kolektiv Jomi trade d.o.o.

JOMI TRADE d.o.o., Njivice 5, 1433 Radeče

Ob občinskem prazniku 
vsem občankam in občanom 

iskreno čestitamo
ter želimo, da vam uspe 

izpeljati še veliko projektov.

AGM Nemec d.o.o.
Sedraž 3, Laško

03 56 480 43
info@agm-nemec.si

BRUNK, ZAPLAZ - 14. avgusta po jutranji sveti maši na podruž-
nični cerkvi Svetih treh kraljev na Brunku se je začelo že tra-
dicionalno, šesto po vrsti peš romanje na Zaplaz, ki je osredn-
je Marijino romarsko svetišče novomeške škofije. 23 romarjev 
se je podalo na dobrih 30 kilometrov dolgo pot proti Zaplazu, v 

bližini Šentjanža pa se nam je pridružil še en domačin, tako da 
nas je bilo skupaj 24. Po postanku v Šentrupertu smo se ustavi-
li na Veseli gori pri Šentrupertu in si ogledali cerkev sv. Frančiš-
ka Ksaverija. Naslednji postanek je bil pod mirenskim gradom, 
na kraju, kjer so februarja leta 1943 našli mrtvo telo mučenega 
Alojzija Grozdeta. Tu smo zmolili litanije (vzklike) njemu v čast. 
Sicer smo med potjo molili rožne vence, se pogovarjali in tudi v 
tihoti premagovali pot k cilju. Po dobrih desetih urah romanja 
(od tega približno slabih sedmih urah čiste hoje) smo sicer malo 
utrujeni in pošteno preznojeni prišli na Čatež, kjer smo se ure-
dili za večerno procesijo z lučkami od župnijske cerkve na Čate-
žu do romarske v cerkve na Zaplazu. Sledila je še slovesna sveta 
maša in obisk groba blaženega Alojzija Grozdeta.  M. Prnaver

Peš romanje z Brunka na Zaplaz 
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Drage občanke in občani občine Radeče,

v teh prazničnih dneh, ko se veselite uspehov in rezultatov 
vašega dela v preteklem letu ter si utirate nove poti 

za prihodnost vaše občine, 
vam iskreno čestitam za dosedanje uspehe 

in se zahvaljujem za tvorno sodelovanje 
na naši skupni regijski poti.

Želim, da se tudi v prihodnjem letu 
z veliko ustvarjalne ter povezovalne energije 

ter z veliko mero poguma in dobre volje 
podate na pot novih izzivov.  

Prijetno praznovanje in vse dobro!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Cenjene občanke, 
spoštovani občani občine Radeče,

naj bo na vaši poti čim več
uspešno izpeljanih projektov 

in uresničenih čim več dobrih idej.

Umetnost sobivanja je umetnost odkritega, 
poštenega, iskrenega in odgovornega odnosa; 

je umetnost soustvarjanja, 
soodločanja in sodelovanja 

v dobrobit razvoja ter kakovosti življenja 
v skupnosti.

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Spoštovani občanke in občani občine Radeče!

Ker smo ljudje tisti, ki ustvarjamo življenje v občini, vam 
želim, da si ob prazniku vaše občine vzamete čas za druženje 

in pogovor ter se skupaj veselite vseh dobrih stvari, 
ki ste jih dosegli s skupnimi močmi. 

Naj bo praznovanje občinskega praznika spodbuda za nove 
načrte in za uresničevanje zastavljenih ciljev. 

Verjamem, da boste tudi v bodoče skrbeli za nadaljnji razvoj 
vašega kraja in kakovostno življenje v občini Radeče. 

Iskreno čestitam prejemnikom občinskih priznanj, vsem 
občankam in občanom pa želim prijetno praznovanje! 

Ivan Molan, 
župan občine Brežice,  s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Radeče. 

V času, ko naša mladina pričenja 
novo vzgojno-izobraževalno obdobje in s tem vnaša svež utrip v tok 

časa, v Radečah obeležujete občinski praznik – dodatno priložnost 
pristnega potrjevanja medsebojnih družbenih vezi.

Poleg rednega sodelovanja in razvojnih izzivov v okviru skupne regije 
Posavje imamo še nekaj pomembnih stičnih točk, povezanih tudi z 

reko Savo in njeno dolino. Povezanost in sodelovanje briše meje. 
Zgled so lahko ribiška tekmovanja, ki so imeni obeh občin 

in Slovenije, ter lepote, ki nas povezujejo, ponesla daleč v svet. 

Županu s sodelavci, občinskemu svetu, gospodarstvenikom 
in podjetjem, javnim službam in organizacijam, društvom – skratka, 

vsem in vsakemu posamezniku, ki ste del občine Radeče, 
iz sosednje občine Sevnica ob prazniku iskreno čestitamo.

Z dobrimi željami - prijetne in vedre praznične dni!

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Drage občanke in občani občine Radeče, 
vse najboljše ob vašem prazniku!

Čas od praznika do praznika 
je čas za odstiranje novih obzorij

in prepoznavanje novih sanj. 

Naj bo izbrana pot polna prijetnih dogodkov 
in dobrega medsoseskega sodelovanja 

za skupno dobro vsakega posameznika 
ter celotne skupnosti. 

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Radeče, kraj, kjer se ozka so-
teska reke Save široko razpre, 
so bile vse do 2. svetovne voj-
ne eno od osrednjih splavar-
skih središč in pristanišč. Brod 
in mitnica se omenjata že leta 
1563, splavarji pa so vozili les 
vse do izliva Save v Donavo in 
celo naprej do Črnega mor-
ja. Rečni promet se je močno 
zmanjšal z letom 1862, ko so 
mimo Radeč zgradili železni-
ško progo Zidani Most–Zagreb 
in se je velik del prometa pre-
usmeril na železnico. Kako po-
membno je bilo splavarjenje za 

kraj, pove podatek, da je delo-
valo v času največjega razcve-
ta v starem mestnem jedru Ra-
deče kar 16 gostiln (danes na 
njihov nekdanji blišč in ureje-
no zunanjost spominjajo samo 
še nekatera pročelja, ki kličejo 
po obnovi).

Petstoletna tradicija spla-
varstva ter šege in običaji spla-
varjev pa so vendarle pustili v 
teh krajih močan in neizbrisen 
pečat, ki ga skušajo ohranjati 
s tradicionalno junijsko pri-
reditvijo Dnevi splavarjenja, 

nudijo pa tudi vožnjo s spla-
vom od radeškega pomola do 
Zidanega Mosta in nazaj. Vo-
žnja s splavom je posebno do-
živetje in morda vam kateri iz-
med radeških splavarjev celo 
zaupa kakšno nepisano pra-
vilo, kot je denimo to, da po-
ročenim splavarjem od Radeč 
navzdol, potem ko so plačali 
mitnino, ni bilo treba več upo-
števati zakonskih zaobljub do 
svojih žena. Splavarskih zgodb 
je še veliko, če pa je kdo prvič 
na splavu, doživi tudi splavar-
ski krst.  S. R.

Splavarjenje na Savi
RADEČE - Radeče, ki ležijo ob izlivu Sopote v Savo, so stičišče cestnih, vodnih in 
železniških poti, ki povezujejo celjsko, dolenjsko in posavsko pokrajino. Več kot 
pet stoletij so bile tudi pomembno splavarsko središče.

Vožnja s splavom po Savi od Radeč do Zidanega Mosta je posebno doživetje.

RADEČE - V mestu pod str-
mim Grajskim hribom, na ka-
terem so še vidne razvaline 
radeškega gradu, vodi čez naj-
daljšo slovensko reko sliko-
vit železni most, ki je spome-
nik tehniške dediščine. Železni 
most čez Savo, ki je bil zgrajen 
v času vladanja avstroogrske 
cesarice Marije Terezije, je bil 
takrat tretji največji v monar-
hiji in še danes velja za najve-
čjo konstrukcijo z enim samim 
nosilnim poljem na Sloven-
skem. Celotna konstrukcija 
mostu je izvedena kot paličje 
oz. predalčje iz valjanih žele-
znih profilov. Vsi spoji so med 
seboj kovičeni. Vozišče je bilo 

Železni most - tehniška dediščina

narejeno iz hrastovih plohov. 
Most je dolg 84 metrov, širok 
je 6 metrov in ima nosilnost 12 
ton. Železni most čez Savo pri 

Radečah so pričeli 
graditi septembra 
1893 na pobu-
do tukajšnjih me-
ščanov, ki so želeli 
most, ki bi pove-
zoval tedanji pok-
rajini - Štajersko 
in Kranjsko. Leto 
dni kasneje je bil 
zgrajen. Danes je 
že vrsto let turi-
stična znameni-
tost - čezenj se ne 
vozi več, prečkati 

ga je mogoče le peš ali s kole-
som, mogoče pa si ga je ogle-
dati tudi pri vožnji z radeškim 
splavom.  S. R.

Pred leti so pogumni skakali z vrha žele-
zne konstrukcije mostu v reko Savo.
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

RON (16281B) 
je odrasel samček, star okoli 
enega leta, v tipu kratkodlake-
ga bernskega planšarja. Je zelo 
prijazen in učljiv pes. Išče pri-
jazne in odgovorne lastnike, ki 
mu bodo nudili topel dom. 

ABA (16296KK) je cca. 4 mesece 
stara psička v tipu ovčarja, ki je 
bila odvržena skupaj s še dvema 
mladičema. Na začetku je mal-
ce plaha, vendar se kmalu spro-
sti v družbi človeka in je priprav-
ljena na igro. Išče odgovornega, 
ljubeznivega in aktivnega lastni-
ka, ki ji bo nudil prijazen dom. 

LOTTY (16304B) je prijazna, 
razigrana psička, manjše do sre-
dnje rasti, svetlo rjave barve, 
stara približno 3 mesece. V za-
vetišče je prišla skupaj s sestri-
co. Išče odgovornega, ljubezni-
vega in aktivnega lastnika, ki ji 
bo nudil prijazen dom. Je že čipi-
rana in cepljena, pred odhodom 
pa bo tudi sterilizirana. 

Učencem in dijakom ter šolskim delavcem 
v občini Brežice

Spoštovani učenke in učenci, dijakinje in dijaki, spoštovani učitelj-
ski zbor, ravnatelji, šolski delavci!

Ob zaključku poletnih počitnic vam želim, da prijetni spomini na 
sproščene počitniške dni trajajo čim dlje in vam dajo nov zagon 
ter motivacije za šolsko delo in obšolske dejavnosti. 
Naj vam novo šolsko leto 2016/2017 prinese priložnosti, da ures-
ničite tiste cilje, ki ste si jih zadali. Z veliko žlico zajemajte nova 
znanja in izkušnje, tako pri šolskih kot obšolskih dejavnostih. Bo-
dite potrpežljivi in prijazni drug z drugim, saj boste skupaj pre-
živeli večino šolskega leta. Ustvarite si prijetno okolje, kjer bodo 
vladali dobri medsebojni odnosi in zaupanje, tako boste lahko us-
pešni in ustvarjalni pri delu ter učenju.
Želim vam veliko uspehov in varno pot v šolo!
  

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

BREŽICE – V skladu z Odlo-
kom o spremembah in do-
polnitvah Odloka o uredi-
tvi cestnega prometa v 
Občini Brežice, ki ga je do-
polnjenega na podlagi pre-
dlogov svetnikov sprejel 
Občinski svet Občine Bre-
žice na 9. redni seji dne 7. 
12. 2015, je za del parkirišč 
na Bizeljski cesti potrebno 
plačati parkirnino. Plačlji-
va parkirna mesta so ozna-
čena s prometnimi znaki. 
V skladu z odlokom so par-
kirne površine, na katerih 
je uvedeno plačilo parkir-
nine, parkirni prostori na 
celotni Cesti prvih borcev 
v Brežicah ter na Bizeljski 
cesti v Brežicah med križa-
njem z Ulico stare pravde 
in Cesto prvih borcev (17. 
člen Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Od-
loka o ureditvi cestnega 
prometa v Občini Brežice, 
Uradni list RS, št. 1/2016). 
Za po novem plačljive parkirne prostore veljajo ista pravila kot za 
že obstoječe plačljive parkirne površine - za začeto prvo uro parki-
ranja se parkirnina ne plača, potrebno pa je vzeti parkirni listek iz 
parkomata in ga v avtomobilu namestiti na vidno mesto, za vsake 
nadaljnje pol ure parkiranja pa se plača parkirnina v višini 0,50 evra. 
Parkirnina se plačuje ob delavnikih od vključno 7. ure do vključno 
15. ure. Ob sobotah, nedeljah, praznikih oziroma dela prostih dneh 
parkirnine ni. 

DARUJMO KRI-REŠUJMO ŽIVLJENJA!
Spoštovani! 

Tudi v tretjem tisočletju ostaja 
kri nenadomestljivo zdravilo, ki 
bolnikom omogoča ohranjanje 
zdravja, preprečevanje posle-
dic in preprečevanje smrti. To 
omogočajo krvodajalci, saj si 
pri tovrstnem zdravljenju lah-
ko pomagamo le ljudje med 
seboj. Krvodajalstvo je torej 
odsev človečnosti, ki teme-
lji na načelih prostovoljnosti, 
brezplačnosti in anonimnosti. 

Da zadostimo potrebam zdravstva, dnevno potrebujemo 400 
krvodajalcev.
Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za krvoda-
jalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 65 let 
in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajejo kri vsa-
ke 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

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

krvodajalsko akcijo v
ČETRTEK, 8. SEPTEMBRA 2016, z vpisom od 8.00 do 13.00 in

PETEK, 9. SEPTEMBRA 2016, z vpisom od 8.00 do 12.00
v Mladinskem centru Brežice - Gubčeva ulica 10/a.

Vljudno vabljeni!

To posamezniku koristi pri uče-
nju, ustvarjanju ali iskanju zapo-
slitve, saj omogoča samostojno 
in varno uporabo digitalnih me-
dijev. Zastavljen cilj je z znanjem 
doseči enakopravnejšo udelež-
bo vseh generacij v digitalni 
družbi (vključno s storitvami kot 
so e-učenje, e-uprava in e-zdrav-
je) in povečati zaposlitvene mož-
nosti posameznika. Digitalna pi-
smenost je tako ena od osmih 
ključnih spretnosti, ki so bistve-
nega pomena za posameznika v 
družbi. 

Računalniško opismenjevanje z 
imenom Migam z@ računalni-
kom se je pričelo na pobudo iz-
vajalke Lilijane Žiroš l. 2012. Ob 
finančni podpori Občine Breži-
ce in v sodelovanju z Društvom 
upokojencev, Knjižnico Brežice 
in Mladinskim centrom so pri-
čeli tečajniki z učenjem veščin 
uporabe namiznih in prenosnih 
računalnikov. Začetni tečaji so 
trajali 48 ur in zajemali OS Win-

BIZELJSKO - Občina Brežice bo v mesecu septembru začela izvaja-
ti projekt Obnova lokalne ceste LC 024371 (Nimnik-Janeževa Gor-
ca), ki predstavlja nadaljevanje večfaznega urejanja Vinarske ceste 
na Bizeljskem. V sklopu obnove je predvidena zamenjava celotne-
ga voziščnega ustroja ceste in ureditev odvodnjavanja na odseku Vi-
narska cesta 2 - Vinarska cesta 52 v dolžini 445 metrov ter ureditev 
pločnika v dolžini 145 m. Namen investicije je izboljšati dostopnost 
in zagotoviti prometno varnost udeležencev v prometu. 
Vrednost pogodbenih del obnove znaša dobrih 137.000 evrov, izva-
jalec del pa je v postopku javnega naročanja izbrano podjetje HPG 
Brežice. Dela obnove ceste bodo potekala v mesecu septembru in 
oktobru. Vse udeležence v prometu in prebivalce prosimo za upo-
števanje prometne signalizacije ter strpnost. 

Migam z@ računalnikom - začetni in nadaljevalni 
računalniški tečaji za starejše občane in iskalce 
zaposlitve Občine Brežice se nadaljujejo 
Projekt »Migam z@ računalnikom«, ki poteka pod okriljem Občine Brežice, temelji na spodbujanju vseživljenjskega 
učenja, ki postaja v sodobni družbi vedno pomembnejše, saj povečuje kakovost življenja. Namen izobraževanja je sta-
rejšim omogočiti pozitivno izkušnjo pri uporabi računalnika ter izboljšati digitalno in medijsko pismenost. 

dows 7, Word, internet in elek-
tronsko pošto.

Računalniškega tečaja se je v 
l. 2012 in 2013 udeležilo skup-
no 230 oseb. Zaradi zadovolj-
nih udeležencev se je z izved-
bo nadaljevalo tudi v l. 2014, 
ko so zabeležili 155 sodelujočih. 
V l. 2015 se je številka povzpe-
la na 172 oseb, v tekočem letu 
2016 pa je trenutno prijavljenih 
71 oseb. Računalniški tečaji so 

potekali tudi na osnovnih šolah 
(Pišece, Bizeljsko in Velika Doli-
na). S tem je bila vključitev v izo-
braževanje omogočena tudi od-
daljenim krajanom.

Društvo Modra sova se je v letu 
2016 prijavilo na javni razpis za 
izbor izvajalca drugih izobraže-
valnih programov, ki ga je ob-
javila Občina Brežice. Predmet 
razpisa je bilo sofinanciranje iz-
vajanja programa Računalniške-

ga opismenjevanja, namenjene-
ga starejši populaciji (programi 
za t. i. tretje življenjsko obdob-
je) v skupni višini 10.000 EUR. 
Kot edini prijavitelj z vsemi iz-
polnjenimi pogoji je bilo na raz-
pisu uspešno Društvo Modra 
sova. S 1. 6. 2016 so se pričeli 
tečaji treh začetnih skupin, v ka-
tere je vključenih 30 udeležen-
cev. Do konca l. 2016 bo dru-
štvo izvedlo tečaje računalništva 
za 10 skupin na različnih lokaci-
jah (v prostorih Knjižnice Breži-
ce, Mladinskega centra Brežice, 
OŠ Bizeljsko, Pišece, Artiče, Ve-
lika Dolina …) z namenom uče-
nje približati tudi ostalim kraja-
nom v občini Brežice.

V drugem tednu meseca sep-
tembra bo Društvo Modra sova 
začelo izvajati tečaj računalni-
štva tudi za iskalce zaposlitve 
v sodelovanju z Zavodom za za-
poslovanje, ki bo upravičencem 
(iskalcem zaposlitve) povrnil po-
tne stroške.

Plačljivi parkirni prostori na delu
Bizeljske ceste v Brežicah

Na delu Bizeljske ceste so uvedli plačlji-
va parkirna mesta.

Nadaljuje se obnova Vinarske ceste 
na Bizeljskem
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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, 

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.

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 namen 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 žreba-
nju za ELEKTRIČNO KOLO na zaključni prireditvi v sklopu 
Evropskega tedna mobilnosti 22. septembra 2016. An-
keto lahko izpolnite in oddate tudi anonimno, vendar v 
tem primeru ne boste sodelovali v nagradnem žrebanju. 
V anketi lahko sodelujejo vsi občani občine Krško, starej-
ši od 15 let.

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujemo!

»Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

Evropski teden mobilnosti se bo 
začel 16. septembra z že tradi-
cionalno akcijo Pripelji srečo v 
službo. Na ta dan vabimo vse, 
da se pridružijo in se tisto jutro v 
službo, šolo ali po drugih oprav-
kih odpravijo peš ali s kolesom.

Že drugo leto zapored občine 
Radeče, Sevnica, Krško in Bre-
žice v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti organizirajo 60-kilo-
metrsko kolesarsko popotovanje 
od Radeč do Brežic s startom ob 
8. uri pri TRC Savus. V sodelo-
vanju s Slovenskimi železnicami 
se bodo kolesarji na izhodiščno 

KOMASACIJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 
UREDITEV POLJSKIH POTI – AGROMELIORACIJE 

NA KRŠKEM IN PIJAVŠKEM POLJU
Občina Krško je od leta 2008 uredila komasacije kmetijskih ze-
mljišč na območju Vihre, Mrtvice in Brege, Hrastje – Gorica in 
Pijavško polje v skupni izmeri 904 ha. Za vso dokumentacijo in 
izvedbo postopkov so bila v višini 75 % pridobljena sredstva 
Evropskega sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja, 25 % iz dr-
žavnega proračuna RS, strošek občine pa je davek na dodano 
vrednost in neupravičeni stroški. 

Na področju Viher, Mrtvic in Breg so bile urejene tudi poljske 
poti in druga agromelioracijska dela, ki so bila prav tako sofinan-
cirana iz že omenjenih virov. Na zaključeni komasaciji Hrastje – 
Gorica in Pijavško polje pa bodo poljske poti urejene takoj, ko 
bodo za to zagotovljena sredstva. Občina Krško ima pripravlje-
no vso dokumentacijo za črpanje sredstev, saj se zavedamo, da 
je potrebno poljske poti čimprej urediti in omogočiti normalen 
dostop do zemljišč. Žal pa država že dve leti ni objavila javnega 
razpisa, na katerem bi lahko občina kandidirala za sredstva, ki 
bi omogočila izvedbo projekta. Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano je zagotovilo, da bo javni razpis za sofinan-
ciranje objavilo v letošnjem jesenskem roku.

Med 16. in 22. septembrom v Krškem pestro 
dogajanje ob Evropskem tednu mobilnosti
Evropski teden mobilnosti bo tudi letos v občini Krško potekal s ciljem vzpodbujanja spremembe naših navad, načinov 
razmišljanja in prometnih praks v bolj trajnostno naravnane in človeku prijazne pristope. »PAMETNA MOBILNOST ZA 
GOSPODARSKO USPEŠNOST je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. 

točko lahko s kolesi pripeljali z 
lokalnim vlakom, ki iz Brežic od-

pelje ob 7.11 s postanki na vseh 
postajah do Radeč, v tem prime-
ru se morajo kolesarji do petka, 
9. septembra, prijaviti na posa-
mezni občini. Seveda pa se lahko 
ostali kolesarji na popotovanju 
pridružijo na posameznih pos-
tankih v posamezni občini.

V okviru letošnjega Evropske-
ga tedna mobilnosti bomo po-
vezali kolesarsko pot iz Krškega 
do Brestanice, in sicer skozi tu-
nel od čistilne naprave v Bresta-
nici ob cesti Videm – Brestani-
ca, blizu železniške postaje, ki jo 
bomo v tem tednu tudi slove-
sno odprli.

22. SEPTEMBER – DAN BREZ 
AVTOMOBILA 
DAN BREZ AVTOMOBILA 22. 
septembra bo že tradicionalno 
poskrbel, da bodo prebivalci in 
obiskovalci našega mesta vsaj 
en dan v letu doživeli del starega 
mestnega jedra brez motornega 
prometa in odkrili, čemu lahko 
namenijo dragoceni javni pros-
tor. Tako bo tudi v Krškem. Že 
v dopoldanskih urah bodo naj-
mlajši iz različnih krških vrtcev 
ter otroci prvih razredov osnov-
nih šol ustvarjali na zaprti ulici 
vse od stavbe Občine Krško po 
cesti krških žrtev do Hočevarje-
vega trga, mestni avtobus bo ta 
dan brezplačen. 

Od 17. ure dalje bomo Evropski 
teden mobilnosti zaključili v sta-
rem mestnem jedru, natančne-
je na Hočevarjevem trgu, s sej-
mom rabljenih koles in opreme, 
Šolski center Krško-Sevnica bo 
predstavil solarni avtomobil; 
razstavili bomo idejne rešitve 
nove ureditve Hočevarjevega 
trga in podelili nagrade najbolj-
šim ter podelili električno kolo 
enemu izmed tistih, ki bodo ali 
so že izpolnili anketni vprašalnik 
o prometu v občini Krško. Dan 
brez avtomobila bomo zaključi-
li s koncertom skupine Bassless.

Podroben program Evropskega 
tedna mobilnosti 2016 v nasled-
nji številki Posavskega obzornika 
in na spletni strani Občine Krško.

S kolesom ali peš v službo

17. septembra bo popotovanje s kolesom ob Savi.
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Občina Sevnica je konec maja 2016 pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije (CPS). Gre za strateški dokument, s katerim se 
promet v občini obravnava celovito, trajnostno, s poudarkom na uvedbi ukrepov za izboljšanje pogojev za pešačenje, kolesarjenje in 
uporabo javnega potniškega prometa. Celostna prometna strategija občine Sevnica bo zajemala strategijo razvoja prometa v priho-
dnosti, za vsa področja: javni potniški promet, povečanje uporabe kolesarskega in peš prometa, učinkovitejša raba obstoječih prome-
tnic in poti, optimizacija obstoječih parkirišč itd. 

Cilji strategije so predvsem: izboljšanje učinkovitosti trajnostnih oblik mobilnost, zmanjševanje onesnaževanja okolja z emisijami to-
plogrednih plinov in hrupom ter posledično zagotavljanje višje kakovosti bivanja. 

Pomemben del izdelave Celostne prometne strategije je v vseh fazah tudi vključevanje javnosti, zato Občina Sevnica, skupaj z na 
razpisu izbranim izdelovalcem, podjetjem Savaprojekt d. d. Krško, vabi na 

javno razpravo, ki bo 14. 9. 2016, ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica 
(Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica).

Na javni razpravi želimo od občanov in druge zainteresirane javnosti dobiti pomembne informacije glede problematike ter izzivov in 
priložnosti na področju trajnostne mobilnosti v občini Sevnica ter hkrati seznaniti javnost z namenom in potekom priprave Celostne 
prometne strategije. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada.

Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje pri-
znanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, dru-
štvom, klubom, združenjem ter drugim organizacijam in skupinam, 
ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejše-
mu življenju občanov, razvoju in ugledu občine Sevnica na podro-
čju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, 
zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih člove-
kove ustvarjalnosti. 

Priznanja bodo podeljena na osrednji slovesnosti ob občinskem 
prazniku. Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike občinskih pri-
znanj je objavljen na spletni strani Občine Sevnica in je odprt do 
vključno 12. septembra 2016.

 Občina Sevnica, Komisija za pravne in splošne zadeve

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!

V A B I L O
na javno razpravo z občani občine Sevnica in drugo zainteresirano javnostjo

v sklopu izdelave 
CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE SEVNICA (CPS)

Vabilo k sodelovanju v nagradni anketi o prometu
V okviru izdelave Celostne prometne strategije Občina Sevnica 
vabi vse občane in občanke, starejše od 12 let, da sodelujete v 
nagradni anketi o prometu v Občini Sevnica, ki je objavljena na 
spletni strani www.obcina-sevnica.si oziroma v tiskani obliki dos-
topna v avli občine. 
Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjeno anketo ter v njej vpisali tudi 
svoje kontaktne podatke, se boste preko žrebanja potegovali za na-
grade, ki bodo podeljene v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

SREČNO IN VARNO V NOVO ŠOLSKO LETO!
Novo šolsko leto se danes pričenja za 1409 osnovnošolcev sev-
niške občine, ki bodo pouk obiskovali na sedmih vzgojno-izo-
braževalnih zavodih: OŠ Sava Kladnika Sevnica s podružnicama 
v Loki pri Zidanem Mostu in na Studencu, OŠ Ane Gale Sevni-
ca, OŠ Boštanj, OŠ Blanca, OŠ Krmelj, OŠ Tržišče in OŠ Milana 
Majcna Šentjanž. V šolske klopi bo prvič sedlo 173 prvošolcev. 
V vrtce je na osmih lokacijah – v Vrtcu Ciciban Sevnica z enoto 
Kekec in oddelki pri boštanjski, studenški šoli in loški šoli ter v 
vrtcih pri OŠ Krmelj, OŠ Blanca in OŠ Milana Majcna Šentjanž – 
v 38 oddelkih vpisanih 671 otrok. Število otrok, vpisanih v Glas-
beno šolo Sevnica, je 215. 
Občina Sevnica ter Svet za preventivo in varnost v cestnem pro-
metu pozivata vse udeležence v prometu na dosledno spošto-
vanje cestno-prometnih predpisov ter še posebno pozornost ob 
pričetku novega šolskega leta. Vsem v vrtce vključenim otrokom, 
osnovno- in srednješolcem ter zaposlenim v vrtcih in šolah že-
limo vse dobro v novem šolskem letu, predvsem najmlajšim pa 
tudi varno na šolskih poteh.

Vabljeni k sodelovanju v programu 
prireditev ob občinskem prazniku
Poziv je namenjen kulturnim, športnim, turistič-
nim in drugim društvom ter podjetjem in organi-
zacijam v občini Sevnica. Vabimo vas, da s svoji-
mi prireditvami in dogodki obogatite kulturno in 
družabno dogajanje med praznovanjem občinske-
ga praznika. 

Osrednja slovesnost v počastitev občinskega pra-
znika občine Sevnica bo v petek, 11. novembra 
2016, ob 17. uri v Športnem domu Sevnica, pre-
ostale prireditve pa bodo v tem mesecu potekale 
po celotni občini. Informacije o predvidenih prire-
ditvah, ki so širšega javnega pomena in jih boste 
organizirali novembra, bomo strnili v celovit pro-
gram prireditev. Program bo javno objavljen v me-

dijih in na spletni strani Občine Sevnica. 

Naprošamo vas, da nam podatke o nazivu priredi-
tve med praznovanjem občinskega praznika, kraju 
in času dogajanja ter o organizatorju prireditve za-
radi uskladitve koledarja posredujete pravočasno, 
na spletni strani oziroma v kabinetu župana do-
stopnem priloženem obrazcu, na naslov Občina 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali na elek-
tronski naslov kabinet.zupana@obcina-sevnica.
si najpozneje do 30. septembra 2016. 

Za dodatne informacije in pojasnila lahko pokliče-
te v Kabinet župana Občine Sevnica na telefonsko 
številko 07/81 61 213.

Razpis za dobitnike priznanj občine Sevnica

www.obcina-sevnica.si
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www.nlb.si/najstniki

Izberi svojo pot in uresniči svoje želje.

Nakupe plačuješ s kartico 

NLB Prvega računa.

Ob sklenitvi 

prejmeš darilo.

Ko si star 15 +, 

uporabljaš 

mobilno banko 

Klikin.

Denar dviguješ na bankomatih.

Mesečno žepnino 

dobivaš s trajnim 

nalogom.

Bodi samostojen z NLB Paketom žepnina

Fakulteta izvaja študijske programe v dveh oblikah. Klasična obli-
ka izrednega študija se izvaja dvakrat tedensko na sedežu fakul-
tete, oblika izrednega študija na daljavo pa predstavlja sodobno 
obliko študija z močno pedagoško in tehnično podporo. Zagota-
vlja visoko dostopnost študija posameznikom, ki se iz različnih 
razlogov ne morejo redno udeleževati študijskih obveznosti. Štu-
dijske programe strojništva želi fakulteta približati potencialnim 
študentom na območju celotne Slovenije in zagotoviti povečan 
vpis v tehniške programe tudi na nivoju države. Izpitni centri so 
organizirani po celi Sloveniji, vsako leto se prilagodijo stalnemu 
bivališču študentov fakultete. Fakulteta s svojimi študijskimi pro-
grami in z oblikami njihove izvedbe sledi potrebam trga dela, go-
spodarskega razvoja in tudi konkurenčnosti gospodarstva.

Interes za študij na fakulteti je zelo velik, razlogi so predvsem 
naslednji:

 • V Sloveniji, EU in globalno je prisotna zelo visoka stopnja 
zaposljivosti diplomantov na področju strojništva. Tudi v času 
relativno visoke stopnje brezposelnosti delodajalci nenehno 
izražajo potrebo po strokovnih kadrih, katerih znanja obsegajo 
tehnična in tehnološka znanja. Diplomanti visokošolskega in 
univerzitetnega študijskega programa pridobijo strokovni 
naslov diplomirani inženir strojništva/diplomirana inženirka 
strojništva, diplomanti magistrskega študijskega programa 
magister inženir strojništva/magistrica inženirka strojništva, 
diplomanti doktorskega študijskega programa pridobijo 
znanstveni naslov doktor znanosti/doktorica znanosti.

 • Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je edina fakulteta 
v Sloveniji, ki izvaja študij strojništva na daljavo v kombinirani 
obliki (e-učilnica, multimedijska gradiva, posneta predavanja, 
izpiti na daljavo). 

 • Neposredno v 2. letnik visokošolskega študijskega programa 
se lahko vpišejo diplomanti kateregakoli študijskega programa 
višje strokovne šole. 

 • Povečuje se interes kandidatov, ki so diplomirali na suficitarnih 
družboslovnih študijskih programih, vendar zaposlitve 

dolgoročno doma in v tujini ne morejo dobiti.  V skladu z 
Merili za prehode se lahko vpišejo neposredno v 3. letnik 
visokošolskega študijskega programa in do oddaje teme 
diplomske naloge opravijo diferencialne izpite, ki izhajajo iz 
razlik med programoma.

 • Znanja, ki so jih kandidati pred vpisom na fakulteto pridobili 
v različnih oblikah formalnega izobraževanja, v programih za 
izpopolnjevanje ali v neformalnem izobraževanju, se v celoti 
ali delno lahko priznajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju 
pridobljenega znanja in spretnosti.

 • Zaposlenim študentom se v 3. letniku visokošolskega študijskega 
programa prizna predmet Strokovna praksa v obsegu 20 KT.

 • Stroški študija se lahko poravnajo na 12 obrokov brez obresti, 
v zadnjem letniku študija tudi na več obrokov oziroma do 
zaključka študija. V primeru enkratnega plačila fakulteta 
priznava 5 % popust. V primeru, da je plačnik podjetje, fakulteta 
za vsakega nadaljnjega študenta iz istega podjetja priznava 15% 
popust.

 • Fakulteta zagotavlja okolje in pogoje, potrebne za 
implementacijo učenja in poučevanja, ki je osredotočeno na 
študente in ki vključuje študente kot aktivne udeležence. 

 • Je majhna fakulteta, ki se intenzivno prilagaja potrebam 
študentov z organizacijo terminov predavanj, z dosegljivostjo 
referata, z dosegljivostjo in razpoložljivostjo visokošolskih 
učiteljev. 

 • Izpostavljene prednosti so sposobnost hitrega reagiranja na 
priložnosti in spremembe ter učinkovita komunikacijska mreža, 
ki omogoča hitro reševanje notranjih problemov in omogoča 
hitro prilagajanje spremembam v okolju.

 • V strukturi visokošolskih učiteljev so priznani strokovnjaki iz 
gospodarstva, ki vnašajo aktualne novosti v študijske programe. 
Sodelavce fakulteta pridobiva tudi na globalnem trgu. 

ŠTUDIJ STROJNIŠTVA NA FAKULTETI ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 
(visokošolski, univerzitetni, magistrski in doktorski študij)

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

CIK_oglas_Posavski obzornik 125x84mm-07-2016.indd   1 16. 08. 2016   17:44:14

Udeležite se informativnih dnevov ali izpolnite informativno pri-
javo na https://goo.gl/rF7HZc in prejeli boste informacije s po-
drobno predstavitvijo programov, načinov študija, pogojih vpi-
sa in stroških.

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

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

Vabimo vas na informativne dneve, 
ki bodo na sedežu fakultete:

• 6. 9. 2016 ob 16. uri (MAG, DR) 
• 8. 9. 2016 ob 17. uri (VS, UN) 
• 22. 9. 2016 ob 16. uri (MAG, DR)

Krško, stoletje na razglednicah
Polona Brenčič - Silvo Mavsar - Ljudmila Šribar

format 260 x 285 mm,
224 strani,

trda vezava
cena 17,50 ¤

druga, 
dopolnjena izdaja

naročila:
tel.: 040 302 809

zalozba@posavje.info

Raziskava o pomembnosti 
znanja tujih jezikov pri iska-
nju zaposlitve, katere naroč-
nik je bil jezikovni center Mint 
International House Ljubljana, 
potekala pa je od 1. 6. do 22. 7. 
2016 in vključevala 2000 za-
poslitvenih oglasov, je pokaza-
la, da je najpogosteje zahtevan 
jezik med delodajalci nemšči-
na. Takšnih oglasov je bilo kar 
36 %, sledila je angleščina z le 
24 % oglasov ter italijanščina 
z 19 %. 
Morda se zdi podatek, da je 
odstotek nemščine višji kot 
angleščine, presenetljiv, a le 
na prvi pogled. Zaposlovalci 
praviloma povedo, da je zna-
nje angleščine že samo po 
sebi umevno in je sploh ne na-
vajajo več med zahtevami, po-
membno pa je znanje drugega 
jezika, kar je pri nas v največji 
meri nemščina, kar tudi poja-
snjuje zgornje odstotke. V želji 
po zmanjšanju nezaposlenosti, 
ki se je v juniju prvič letos spet 
spustila pod 100.000, bi mora-
li torej povečati število iskal-
cev zaposlitve, ki imajo vsaj 
osnovno znanje nemškega je-
zika. Nemščina je tako očitno 
najbolj zaželen jezik in jezik, 
ki bi se ga morali najpogosteje 
učiti v šolah, saj bodo mladi, ki 
vsako leto stopijo na trg delov-
ne sile, tako imeli večje mož-
nosti pridobitve zaposlitve.
 P. P./
vir: Mint International House

Najbolj 
zaželena je 
nemščina
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WWW.URBO.SI
Job center, C.k.ž. 135c, 

07 / 49 03 380, KRŠKO

NC Intermarket, Tovarniška 10

07 / 49 03 380, BREŽICE

27999

Električna rolka Rolly

Prenosni 
računalnik Asus
Zaslon 15,6" HD LED|DVD-RW

3
9
,6

 c
m

1
5
,6

"

procesor

Intel
Pentium
N3540

pomnilnik

4GB
trdi disk

500GB
grafika

Intel
HD

34999
Redna cena 38999

obr./min

1200

en. razred

A+++
zmogljivost

7 kg

SensoCare, Eco sistem, vzdržljiv grelec DuraHeat, otroška 
zaščita, shranjevanje lastnih programov

Pralni stroj 
W7723 Gorenje

37999
Redna cena 43999

7 kg
1200

Zmogljivost

Obr./min
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Mladi rokometaš, ki ga je pri-
čakalo lepo število športnih 
navdušencev, se je na prizori-
šče dogajanja pripeljal v rde-
čem »boogiju« ter nato v pogo-
voru s Tanjo Žibert strnil vtise 
z olimpijskega prvenstva, ki je 
slovenski rokometni repre-
zentanci na koncu prinesla 6. 
mesto. »Če bi v tekmi z Nemci 
zmagali, bi osvojili prvo mesto 
v svoji skupini in kot nasprot-
nika bi dobili ekipo Katarja in 
ne Dancev, ki so proti nam od-
igrali eno svojih najboljših te-
kem, ampak danes kalkulira-
ti o tem nima smisla,« je dejal 
19-letni Blaž Janc, ki igra na 
desnem krilu in desnem zu-
nanjem položaju. Domačini, ki 
so ponosni na rokometaša, ob 
tem pravijo, da ima »biserno 
levico«, s katero uspešno pol-
ni nasprotnikovo mrežo. Na 
vprašanje, kaj mu je pomeni-
lo sodelovanje na olimpijskih 
igrah, je odgovoril, da so to sa-
nje vsakega športnika. »Če bi 
mi kdo pred dvema letoma re-
kel, da bom šel na olimpijske 
igre, ne bi verjel, ker to je naj-
več, kar se lahko zgodi igralcu. 
Tam srečaš največje zvezde v 
svetovnem športu. Z veseljem 
sem prepeval slovensko hi-
mno,« je dejal in nadaljeval, da 

Biserna levica Blaža Janca 
LOG PRI SEVNICI - Na letošnjih olimpijskih igrah v brazilskem Riu de Janeiru sta v izbrani slovenski roko-
metni vrsti nastopila vratar Gorazd Škof iz Brežic in igralec z »biserno levico« Blaž Janc z Loga pri Sevnici, 
za katerega je lokalna skupnost pripravila 22. avgusta pred njegovo domačo hišo na Logu slovesen sprejem.

je pred njim še veliko let trde-
ga dela, odrekanj in truda. »Os-
tajam na realnih tleh. To je moj 
začetek, odskočna deska za 
naprej. Vzgojen sem bil skro-
mno in tako bom tudi nadalje-
val. Edina pot v športu sta trdo 
delo in garanje. Ko zmaguješ, 
je vse lepo, ko so porazi, je ve-
liko težje. Poraz je treba znati 
prenesti,« je pripomnil, ko je z 
odra opazoval množico, ki se je 
zbrala na dvorišču pred njego-
vo domačo hišo.

Blaž Janc je svojo športno pot 
začel kot nogometaš, a po vsto-
pu v osnovno šolo je nogome-
tno žogo kmalu zamenjal za 
rokometno. »To je to, sem de-
jal, ko sem opazil Blaža in nje-
govo igro v rokometu, čeprav 
bi verjetno uspel tudi v kate-
rem drugem športu,« je pri-
povedoval njegov prvi trener 
Bojan Drnovšek, ki na OŠ Bo-
štanj poučuje športno vzgo-
jo in vodi rokometni krožek. 
Mladi in obetavni rokometaš 
je kmalu postal član RK Sev-
nica, od koder ga je pot vodi-
la v RK Celje Pivovarna Laško, 
kjer ima še za tri leta sklenje-
no pogodbo. O odhodu v drug 
klub ne razmišlja. »S tem se ne 
obremenjujem, to prepuščam 

svojemu menedžerju. V Celju 
imam vse pogoje, a verjetno bo 
treba enkrat tudi oditi,« pravi 
in doda: »Če bom odšel iz Ce-
lja, bom le v enega izmed pe-
tih najboljših evropskih klu-
bov, drugo me ne zanima.«

Športniku, ki je s svojo zbra-
nostjo, mirnostjo in številni-
mi zadetki navduševal že pred 
nastopom v izbrani sloven-
ski rokometni reprezentanci 
v Riu de Janieru, je na spreje-
mu v domačem kraju čestital 
in zaželel uspešno nadaljeva-
nje športne poti tudi domačin 
in direktor GEN energije Mar-
tin Novšak, ki je hkrati pre-
nesel še čestitke predsedstva 
Rokometne zveze Slovenije. 
Listino Občine Sevnica in knji-
žno darilo je obetavnemu ro-
kometašu podaril sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk, krajanke 
in krajani Loga pa so mu po-
darili spominsko sliko, ki ga 
bo vedno spominjala na nje-
gov prvi olimpijski nastop.

Sprejem športnika, ki je od-
lično zastopal barve domače-
ga kraja, občine, regije in drža-
ve ter postal vzornik mnogim 
mladim (med njimi je tudi nje-
gov mlajši brat Mitja, ki prav 
tako trenira rokomet), so z 
nastopom obogatile mažore-
te Društva Trg Sevnica, člani-
ce vokalne skupine Vilinke in 
skupina Rock Defect z Loga. 
 Smilja Radi

Rokometaš Blaž Janc se je na prizorišče sprejema v domači 
vasi pripeljal z »boogijem« v družbi sevniških mažoret in bra-
tranca Bojana Imperla, ki rad »raztegne meh«.

KRŠKO, VELESOVO - Ekipi Nogometnega kluba Krško U13/U12 
sta 28. avgusta sodelovali na turnirju v Velesovem pri Kranju 
in zasedli odlično 1. in 3. mesto. Ekipa A je v finalu z rezulta-
tom 3:1 premagala ekipo Trešnjevka 1 iz Zagreba, ekipa B pa 
je v tekmi za 3. mesto po izvajanju kazenskih strelov prema-
gala ekipo Trešnjevka 2 iz Zagreba. Ekipi Krškega sta prika-
zali izjemno borbenost in požrtvovalnost, posebej v finalni 
tekmi in tekmi za 3. mesto, saj sta bili ekipi Trešnjevke iz Za-
greba zelo kvaliteten in po višini oz. starosti igralcev močnej-
ši nasprotnik. Trener A ekipe Gregor Jordan in trener B ekipe 
Janoš Zore si zaslužita pohvalo za tako dobro pripravljenost, 
borbenost in požrtvovalnost v igri obeh ekip. M. Dornik

SEVNICA - Zadnjo soboto v avgustu je v organizaciji Planin-
skega društva Lisca Sevnica drugo leto zapored potekal Sev-
niški planinski maraton, ki je privabil lepo število pohodnic 
in pohodnikov.

Edinstvena športno in pohodno-rekreativna prireditev je po-
nudila šest raznolikih pohodnih poti v dolžini od 6 do 67 km. 
Sončna sobota je privabila 130 pohodnic in pohodnikov, od ka-
terih se je 12 junakov podalo na najdaljšo, 67 km dolgo Gamso-
vo pot. Bolje pripravljeni so se udeležili 46 km dolge Maratono-
ve poti, večina pa je izbrala krajši, 29 km dolgo Ajdovsko pot ali 
18 km dolgo Lisjakovo pot. Vse navedene poti so vodile čez Li-
sco, najbolj priljubljeno izletniško in pohodniško točko v Posav-
ju. Najmlajši so se lahko preizkusili na 11 km dolgi Cicibanovi 
poti ali 6 km dolgi Škratkovi grajski poti, na katerih je potekal 
tudi zanimiv program z delavnicami, grajskimi igrami in anima-
cijami. Med pohodi so udeleženci spoznavali številne naravne 
danosti in kulturne zanimivosti (cerkve, gradove, običaje …), za 
družine pa je organizator pripravil tudi pester kulturni in špor-
tno-rekreativni program. 

Vsi udeleženci so ob zaključku pohoda prejeli priznanja, nagra-
de pa tisti, ki so se odločili v čim krajšem času prehoditi najdalj-
šo, t. i. Gamsovo pot. Nagrade je podelil Denis Šketako, aktualni 
evropski prvak v dolgem triatlonu. Najstarejši udeleženec poho-
da je bil  Alojz Rupar, najmlajši Žiga Božič, najštevilčnejša dru-
žina je bila družina Šterk, najštevilčnejša ekipa ŠKTPD Skalica 
Vranje, najtežji udeleženec Srečko Kolman in najbolj izvirno ob-
lečen udeleženec Jernej Klinc. Večerno prireditev s podelitvijo 
priznanj in nagrad je povezoval Ciril Dolinšek. 
 S. R./vir: PD Lisca Sevnica

Sevniški planinski maraton

Sevniški planinski maraton je ponudil šest različnih poho-
dnih poti za vse generacije.

BREŽICE, DOMŽALE - Minuli vikend sta posavska nogometna 
kluba v 1. in 2. SNL dosegla zmago in neodločen izid. Medtem 
ko so nogometaši NK Krško igrali 2:2 proti Radomljam, so 
igralci NK Brežice - Terme Čatež dosegli zgodovinsko prvo 
zmago v drugoligaški konkurenci, saj so doma premagali 
lanskega prvoligaša Zavrč z 2:1. 

Krčani so v 7. krogu na gostovanju v Domžalah, kjer NK Kalcer 
Radomlje igra domače tekme, vodili vse do 88. minute, ob koncu 
pa bi domačini lahko odnesli celo vse tri točke iz tega obračuna. 
Strelca za Krčane sta bila Martin Kramarič, ki je dosegel tretji 
gol v sezoni, in Rok Baskera. Po vodstvu Radomelj v 23. minuti 
so že čez tri minute Krčani izid poravnali, potem ko je enajstme-
trovko zanesljivo izvedel Kramarič. Vratar Radomelj je bil brez 
moči v 71. minuti, ko je večino dela opravil Kramarič, podal do 
rezervista Baskere, ta pa je pet minut po prihodu na igrišče za-
del za 1:2. Vse je že kazalo, da bodo Radomljani ostali praznih 
rok, nato pa je dve minuti pred koncem rednega dela prekršek 
v kazenskem prostoru napravil Baskera. Sodnik Damir Skomi-
na je še enkrat pokazal na belo točko in Krčani so prejeli drugi 
gol. V 90. minuti so imeli domačini priložnost celo za kaj več kot 
točko, vendar so streljali za las mimo gola. Po reprezentančnem 
premoru bodo krški nogometaši 10. septembra gostovali v Ko-
pru. Po sedmih odigranih tekmah so na 7. mestu ter imajo 9 točk 
in gol razliko 7:10. 

Potem ko so Brežičani v prvih treh tekmah v 2. SNL trikrat igra-
li neodločeno, so zadnjo avgustovsko soboto na brežiškem no-
gometnem stadionu gostili NK Zavrč in ga po preobratu prema-
gali z 2:1 (1:1). Okoli 300 gledalcev je dvakrat razveselil Nikola 
Gatarić, ki je zadel v 43. in 67. minuti, Haložani pa so povedli v 
30. minuti. Brežičani po štirih odigranih tekmah zasedajo sre-
dino lestvice, njihov izkupiček pa je 6 točk z razliko v golih 5:4.
  R. R.

KRŠKO - Od 3. do 11. avgusta je v Cmureku (Avstrija) potekalo 
14. prvenstvo Evropske unije v standardnem šahu za skupine 
EU08, EU10, EU12 in EU14 in dodatno OP16 in OP10 (23. med-
narodno mladinsko Styrian prvenstvo). Zatem je od 17. do 28. 
avgusta pod pokroviteljstvom FIDE v Pragi (Češka) potekalo še 
evropsko posamično prvenstvo za mlade od 8 do 18 let v dekliški 
in fantovski konkurenci v standardnem šahu.

14. prvenstva Evropske unije se je udeležilo 128, evropskega po-
samičnega prvenstva za mlade pa 1310 igralcev in igralk, med 
njmi so bili tudi krški šahisti in šahistke. Na prvenstvu EU in 23. 
mladinskem Styrian prvenstvu je Ana Urbanč v kategoriji OP 16 
zasedla odlično 3. mesto, Tina Urbanč pa je bila 14. v kategori-
ji EU12. Na evropskem posamičnem prvenstvu za mlade so čla-
ni ŠK Triglav Krško zasedli naslednja mesta: v kategoriji B10 je 
bil Jan Kraševec 122. v kategoriji B18 je bil Matej Požun 72., v 
kategoriji G12 so bile Tina Urbanč 42., Larisa Kuhar 58. in Pia 
Marie Ružič 62., v kategoriji G16 pa je bila Ana Urbanč 74. Ve-
čina šahistov je tako v poletnih mesecih močno povečalo svoje 
ELO ratinške točke, pridobilo veliko novih izkušenj in uspešno 
branilo barve kluba in Slovenije. Na tekmovanjih so jih spremlja-
li trenerji Marjan Božič, Samo Štajner, Hilmija Ahmatović in 
Smiljana Jurečič. Vir: ŠK Triglav Krško

Zgodovinska zmaga za Brežice

Dvakratni strelec za Brežičane je bil Nikola Gatarić (v oran-
žnem dresu; foto: Alen Žgalin).

Uspešni nastopi mladih šahistov 

Posavski šahisti na EP v Pragi

NYON - V Nyonu v Švici se je odvilo 13. svetovno univerzitetno 
prvenstvo v triatlonu. Slovenijo in Univerzo v Ljubljani je za-
stopalo šest študentov in študentk. Med njimi je bila tudi Kr-
čanka Nina Mandl, študentka Filozofske fakultete v Ljubljani, 
ki je v zelo močni ženski konkurenci zasedla 42. mesto. V ekipni 
razvrstitvi so se dekleta uvrstila na 11. mesto, fantje pa na 13. 
Olimpijska razdalja je poleg močne mednarodne konkurence in 
zahtevne proge bila zaradi visokih valov dodatno otežena že na 
plavalnem delu, kjer so se začeli prvi odstopi. Vzponi in veter na 
kolesarskem delu so od tekmovalcev izželi največ moči ter pos-
krbeli za dodatne odstope. Tekaški del je bil ravninski in je odlo-
čal o uvrstitvah. Nina je dostojno zastopala Slovenijo in ljubljan-
sko Univerzo med najboljšimi univerzitetnimi triatlonkami na 
svetu.  Vir: Multisport klub Krško

Mandlova med svetovno 
študentsko triatlonsko elito
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Program za september
Petek, 23. 9. 2016, ob 16.30
Kuharska delavnica: Peka vinogradniške pogače
Prijave: melita.zupanc@mc-krsko.si

Torek, 27. 9. 2016, od 9.00 do 14.00
Delavnica »Srečal sem svojo samopodobo«
Za prostovoljce na področju mladinskega dela
Prijave: Miša (mihaela.kovacic@mc-krsko.si, 041 637 662)

Vsak ponedeljek ob 17.00
Turnir v namiznem tenisu

Četrtek, 1. 9. 2016, ob 15.00
Aktivnosti na prostem

Petek, 2. 9. 2016, ob 17.00
Ustvarjalna delavnica

Sobota, 3. 9. 2016, ob 9.00
Vrtičkanje

Četrtek, 8. 9. 2016, ob 15.00
Okrasimo MTS

Petek, 9. 9. 2016, ob 17.00
Mladinsko druženje

Sobota, 10. 9. 2016, ob 9.00
Izlet

MT Senovo

USPOSABLJANJE ZA DELO NA PROJEKTU 
»V POSAVJU ŽURAMO BREZ DROG IN ALKOHOLA«

V MC Krško v jesenskem času pričenjamo zopet s tradicionalnim 
projektom V POSAVJU ŽURAMO BREZ DROG IN ALKOHOLA. Če te 
zanima delo z otroki in mladostniki, če si želiš svoj prosti čas 
preživeti na zanimiv in koristen način in imaš željo se preizkusiti 
v pedagoškem delu, te vabimo k prijavi. Iščemo mlade študente, 
absolvente in  diplomante različnih pedagoških smeri, pa tudi 
tiste mlade, ki jih delo z mladimi veseli in razmišljajo o 
pedagoškem poklicu. Za delo v projektih so predvidena tudi 
usposabljanja v mesecu oktobru, ki te bodo opremila z znanjem 
za delo. Obeta se ti obilo delovnih izkušenj, novega znanja, novih 
znanstev ter prijetnega druženja v Mladinskem centru Krško.

Info: Miša (mihaela.kovacic@mc-krsko.si,  041 637 662)

DELAVNICA »SREČAL SEM SVOJO SAMOPODOBO« 
ZA PROSTOVOLJCE NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA

Od naše samopodobe je odvisno marsikaj v našem življenju - od 
številnih vsakodnevnih izbir do najbolj temeljnih odločitev, kot je 
izbira poklica ali partnerja. V posameznikovi samopodobi je 
zapisano, ali si bo nekdo (za)upal, kakšno socialno mrežo si bo 
oblikoval, katere aktivnosti bo izbiral in kako bo vstopal v odnose 
z drugimi. Za prostovoljca v mladinskem delu je poznavanje 
lastne samopodobe pomembno zaradi svoje vloge v procesu 
mladinskega dela in zaradi boljšega razumevanja mladih, s 
katerimi se srečuje. Udeleženci delavnice se bodo srečali z nekat-
erimi pomembnimi vidiki svoje samopodobe in dobili izkušnjo, 
kako je mogoče lastne šibke točke uspešno uporabiti v procesu 
mladinskega dela. Delavnica bo potekala v torek, 27.9.2016, od 
9.00 do 14.00 v Mladinskem centru Krško. 

Prijave: Miša (mihaela.kovacic@mc-krsko.si, 041 637 662)

MC Krško, torek, 27.9.2016, od 9.00 do 14.00

Rokomet se razvija v smer, v 
kateri obstaja nevarnost pre-
gorevanja igralcev. V roku ene-
ga leta se bodo odigrala prav 
vsa prvenstva (EP, SP in OI), ob 
tem je treba upoštevati še kva-
lifikacijske tekme oz. turnir-
je. Igralci razmišljajo o igranju 
v manj kakovostnih, a za igra-
lčev telesni ustroj blagodejnej-
ših ligah za podaljševanje ka-
rier. V zgodovini rokometa še 
ni bilo toliko kakovostnih igral-
cev, rokomet vse bolj pridobiva 
na širini. Hkrati je to priložnost 
tudi za naše, posavsko okolje, 
v katerem je dovolj strokovne-
ga znanja, da lahko vzgajamo 
evropsko primerljive igralce. 
Prisotnost Posavcev v sloven-
ski reprezentanci predstavlja 
potencial v znanju, ki ga lahko 
z ustreznim delovanjem ude-
leženci iger prenašajo na mla-
de rokometaše. Gorazda Ško-
fa ob Urošu Zormanu cenijo 
v tujini veliko bolj kot doma. 
Blaž Janc, ki je odigral izjemen 
turnir, bo član reprezentan-
ce še več kot desetletje. V tem 
času bi se mu lahko pridruži-
li še vratar Urh Kastelic, ki se 
bo ob izjemnih telesnih predis-
pozicijah v delovnem in spod-
budnem celjskem okolju razvil 
v vrhunskega vratarja. Kle-
men Cehte bi lahko bil poten-

cial na levem zunanjem položa-
ju, a Združeni arabski emirati 
niso ravno odskočna deska do 
selektorja Vujovića. Na drugi 
strani napada pa na svojo pri-
ložnost preži brat Nejc Cehte, 
katerega talent v Velenju brusi 
dr. Marko Šibila.    

Najmanj izpostavljen član po-
savskega dela rokometne od-
prave je bil Sandi Markl, ki je 
za strokovni štab pripravljal 

pomembne vide-
oanalize tekme-
cev in sodeloval 
pri pripravi tak-
tike: »Videoanali-
za izlušči slabosti 
in prednosti re-
prezentanc, prip-
ravi se ustrezna 
taktika. Selek-
tor sicer analizo 
nasprotnika z re-
prezentanti opra-
vi na kratko zgolj 
v 20 minutah, saj 
koncentracija fan-
tov po naporih te-
kem in treningov 
ni dolgo na višku. 
Olimpijada je 
hkrati priznanje 
in obveznost vsa-
kega športnika.« 

Sandi je ocenil ozadje ključ-
ne tekme za slovensko repre-
zentanco: »Proti Danski stvari 
že od začetka niso šle v pravo 
smer, ko smo jih hoteli spre-
meniti, se ni poklopilo nič. Pri-
čakovali smo lažjo tekmo, do 
tedaj Danci niso kazali tolikšne 
kakovosti, proti nam so odigra-
li vrhunsko. 'Odločevalci' nas 
žal gledajo tako kot: Slovenci ... 
dobro ... prišli so do četrtfina-
la in imajo dovolj ... Sodniki na 

naši odločilni tekmi sicer niso 
vplivali na končni rezultat, a 
kriterij ni bil v naš prid, za vsak 
kontakt sta dosodila izključi-
tev. Velike rokometne nacije 
dajejo veliko denarja v evrop-
ski rokomet, danska zveza de-
nimo je plačala, da se je tekma 
igrala v evropskem terminu. 
Ko realno potegnemo črto, si 
je treba priznati, da je 6. mes-
to vrhunski rezultat, a še na-
prej stremeti k medalji. Objek-
tivno reprezentanci manjkata 
višina in robustnost, tako je za 
nas turnir še bolj naporen z za-
letavanjem v gore mišic, dan za 
dnem, za vsak zadetek se igral-
ci mečejo na glavo. Hansen in 
Bielecki s svojimi projektili iz 
12 metrov porabita za to pre-
cej manj moči. Strokovnjaki 
nam priznavajo, da igramo naj-
bolj kreativen rokomet, lepo 
nas je gledati, a zaenkrat to ne 
prinaša medalj zaradi omeji-
tev, ki jih imamo.« 

Po besedah udeležencev je 
posebno vzdušje, ki obkroža 
olimpijske igre, neprimerljivo 
z udeležbo na EP in SP. Sicer se 
pride 85 odstotkov športnikov 
dejansko na olimpijado druži-
ti, zgolj 15 odstotkov pa tek-
movati za kolajne.
 Luka Šebek 

Olimpijada s posavskim pridihom
RIO, POSAVJE - Pot rokometne reprezentance na minulih olimpijskih igrah v brazilskem Riu smo še kako 
čustveno doživljali v Posavju, saj sta na igrišču vidni vlogi nosila debitanta na olimpijadi, mladi Blaž Janc in 
izkušeni Gorazd Škof, ob tem pa sta strategijo igre selektorju Veselinu Vujoviću pomagala graditi še člana 
strokovnega štaba Uroš Šerbec in Sandi Markl. 

Posavski 'selfi' v olimpijskem Riu

BREŽICE - Po 42 dneh oz. po 34 dneh kolesarjenja sta se na 
izhodiščno točko, pred MC Brežice, od koder sta se 18. ju-
lija podala na pot, vrnila Pia Peršič in Andrej Martinčič, ki 
sta v tem času prekolesarila Slovensko turnokolesarsko pot.

Ob vrnitvi so jima v Mladinskem centru Brežice pripravili krajši 
sprejem, na katerem sta utrujena, a zadovoljna kolesarska avan-
turista v pogovoru s Simono Potočar strnila prve vtise po na-
pornem podvigu, na katerem sta prekolesarila približno 1930 
km, nekaj po asfaltnih cestah, večino pa po makadamskih in goz-
dnih poteh, in premagala 55 tisoč metrov višinske razlike. Med 
drugim sta se morala soočiti tudi z Andrejevo poškodbo kolena, 
Pia pa je zaradi pika sršena pristala v bolnišnici. Pozdravila ju je 
tudi brežiška podžupanja Katja Čanžar.

Cilj njune poti je bil tako športni, torej da jo prva prekolesarita 
v enem kosu, kot raziskovalni, saj sta si beležila zanimivosti ob 
njej, možnosti nočitev, servisiranja koles ipd. ter njen neizkori-
ščeni potencial oz. možnost navezave ostalih turističnih vsebin 
nanjo. Kot pravi Peršičeva, kolesarskim navdušencem svetujeta, 
naj začnejo odkrivati najdaljšo najdaljšo kolesarsko vezno pot v 
Evropi, saj je Slovenija s te perspektive res lepa. Kot je dejal Mar-
tinčič, STKP zahteva dobro fizično in psihično kolesarsko prip-
ravljenost, saj ni 'mačji kašelj'. K sreči na njej nista imela tehnič-
nih težav, kvečjemu kakšno težavo s prenočiščem ali hrano. Po 
tihem pa že razmišljata o novih podvigih.
 P. P.

Slovenijo sta spoznala 
s kolesarske perspektive

Pia Peršič in Andrej Martinčič ob vrnitvi
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Vladu Kupini, Gornji Lenjart 67, 

8253 Artiče. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (4.) Ans. SPEV - Dekle, povej
 2. (7.) FANTJE IZPOD LISCE - Na morje te bom peljal
 3. (1.) Ans. JERNEJA KOLARJA - Srce v hiši 
 4. (5.) MLADI UPI - S tabo lahko bi letela
 5. (3.) Ans. MODRIJANI - Slovenka, Slovenka  
 6. (2.) Ans. SEKSTAKORD - Ne pozabi me  
 7. (6.) Ans. SLOVENSKI MUZIKANTJE - Muzika ti krila da
 8. (10.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI - 
   Nocoj, ko srček me boli
 9. (-.) Ans. VIŽARJI - En greh do nebes
 10. (-.) Ans. ROSA - Pravi prijatelj

Predlog tega tedna za glasovanje:
Alpski kvintet - Ko zapuščam tvoje gnezdo

 
Kupon št. 326

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, 3.  9.  2016, ob 17. uri

Brigita Šuler v sodelovanju s Tower Pancers, zanimi-
vi glasbeni skupini s posavskim pridihom. Tokrat pre-
berite:

Zapisali smo že, da je Brigita Šuler pred kratkim posne-
la novo pesem z naslovom Mi smo najboljši letniki, v njej 
pa smo lahko uživali tudi ob plesnih korakih kultnega fil-

ma Footloose s 
Kevinom Ba-
conom v glav-
ni vlogi. Res pa 
je, da si je pev-
ka že od prve-
ga dne želela 
posneti video-
spot s plesalci, 
ki bi lahko bili 

igralskemu zvezdniku kos v vseh pogledih, hkrati pa bi 
bili Slovenci. Obrnila se je na plesalce, ki slišijo na ime To-
wer Pancers (na fotografiji) in so tako rekoč Brigitini so-
sedje, saj prihajajo iz Brestanice. Fantje so se predstavili 
kot odlični igralci, za nameček pa so na snemanju tekle sol-
ze in boleli trebuhi  zaradi smeha, ki so ga Tower Pancers s 
svojimi brezmejnimi sposobnostmi zabavanja in stresan-
ja šal za spomin pustili celotni snemalni ekipi in Brigiti.

Seventh Station (na fotografiji) je nova mednarodna prog-
resivna metal zasedba, ki jo vodi kitarist Dmitri Alpero-
vich, ki sicer prihaja iz Izraela, a že nekaj časa živi pri nas 
v Posavju. Skupina bo 7. septembra izdala svoj debitantski 
album Between Life and Dreams, člani zasedbe pa so sami 
priznani glasbeniki: turški klaviaturist in aranžer Eren 
Basbug (znan pri sodelovanju s skupino Dream Theater), 
izraelski vokalist Davidavi Vidi Dolev (Reign of the Ar-
chitect, Gunned Down Horses), bobnar Dor Levin ter 

baskitarist Alexey Polyanski. Njihov prvi single Abnormal 
Circles Doubful Hour je bil mednarodno dobro sprejet, de-
bitantski album pa se že pred uradno izdajo predvaja na 
internetnih radijskih postajah. Velja omeniti, da skupina 
po izdaji albuma želi čim več koncertirati, turnejo po Ev-
ropi pa načrtujejo v pomladnih mesecih naslednjega leta. 
Fantje so posneli tudi videospot, ki si ga lahko jutri ob 21. 
uri premierno ogledate na velikem platnu v prostorih MC 
Brežice. Še to, album prodajajo digitalno na njihovi urad-
ni spletni stran, kot tudi CD!

Spoznajte skupino Pointless Rebels (na fotografiji), v 
kateri boste našli tudi nekaj posavskega glasbenega pri-
diha. Sestavljajo jo: 
Jimmy Blackmore, 
Sergej Horvat (Ser-
gio) iz Sevnice, Gaš-
per Balanč (Stan-
ley), Gašper Kirn 
in Jure Skaza.  Sku-
pina je nastala v za-
četku leta 2016 ob 
preigravanju malo 
drugačnih inštrumentov kot običajno (banjo, mandolina, 
op. p). »V studiu smo posneli pesem v bluegrass stilu z na-
slovom One & only, bolj za šalo.  Odziv ljudi je bil nepriča-
kovan, začelo se je spraševanje po koncertih, novem mate-
rialu, pojavljale so se ponudbe ... Ker je bilo očitno, da take 
glasbe v Sloveniji primanjkuje, je vodja Jimmy sestavil eki-
po, ki bo redno preigravala country in bluegrass glasbo po 
Sloveniji in Evropi,« so nam o svojih začetkih zaupali fant-
je. Sedaj je cilj skupine narediti najboljšo žurko na vsa-
kem koncertu in razširiti kvalitetno country glasbo tudi 
v naše konce. »Repertoar je v samem stilu glasbe zelo ši-
rok, igramo namreč country, bluegrass, folk, southern rock 
in rock'n'roll, tako da se za vsakega poslušalca nekaj naj-
de in poleg mnogih ameriških klasik v teh različnih stilih 
ustvarjamo tudi avtorsko glasbo,« še dodajajo fantje. Vel-
ja omeniti, da lahko napovednike njihovih koncertov, do-
godkov in utrinkov iz le-teh spremljate na njihovi uradni 
facebook strani. Skupina pripravlja celo festival, ki bo pra-
va poslastica za ljubitelje ameriške country glasbe, tako 
da nam ne preostane drugega, kot da zloščimo škornje in 
damo klobuke na glavo!
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

1. nagrada:  mehiška plošča za dve osebi 
2. nagrada:  dve pici po izbiri
3. nagrada:  tiramisu za dve osebi    

Geslo križanke pošljite do četrtka, 8. septembra, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

OŠTARIJA MARGARETA, 
ROBERT BLAZINŠEK S.P., CESTA 4. JULIJA 22, 8270 KRŠKO

Geslo 16/2016 številke: 

AMERIŠKI HAMBURGER 
S KROMPIRČKOM

Nagrade, ki jih podarja Pizzeria Fonatana, prejmejo:
1. - 10. nagrada: 1x pizza po izbiri: 
Alina Špan, Krško; Ivan Znoj, Krško; Ciril Ključevšek, Svib-
no; Brane Bec, Vrh pri Boštanju; Gvido Pavlovič, Brežice; Sil-
vo Demšar, Kaplja vas; Metka Golja, Raztez; Martin Franko-
vič, Leskovec pri Krškem; Zora Pevec, Krško; Bruno Nanut, 
Mali Kamen

www.ostarija-margareta.si

italijanska in mehiška kuhinja 
s pridihom domačnosti in izvirnosti

Delovni čas:  PON. - ČET.: 8. - 23. ure, 
PET.: 8. - 24. ure, SOB.: 12. - 24. ure, NED.: 12. - 22. ure

031 33 50 50

07 49 05 050
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Saška Spirić, Krško - 

deklico,
• Elvira Selimović, Brežice - 

deklico,
• Mateja Žibert, Kladje nad 

Blanco - dečka,
• Lidija Kuhar, Ostrog - 

dečka,
• Gjurgja Mihajlova, Sevnica 

- deklico,
• Dominika Hossova, 

Zgornji Obrež - dečka.

ČESTITAMO!

rojstva poroke

• Simon Prah in Sandra 
Zajc, oba iz Spodnjega 
Starega Grada,

• Gašper Čižmek in 
Ankica Peterkovic, oba z 
Dovškega,

• David Moškon in Manca 
Kolešnik, oba iz Presladola,

• Urban Žigante in Mateja 
Božič, oba iz Krškega,

• Boris Gramc iz Čedma in 
Jelena Ilišević iz Bušeče 
vasi. 

ČESTITAMO!

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po 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

Suzana Kokove iz Rovišča pri Studencu in Matevž Go-
renc s Studenca, 9. julij 2016, grad Sevnica  
(foto: Andrej Matič)

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

Šiviljska popravila

KRESNIKOV VEČER – 
literarni večer s Štefanom Kardošem
• petek, 16. september, ob 19. uri –  

Osrednja knjižnica v Krškem 

Zadnji poletni večer, ki ga pripravljamo skupaj z Jav-
nim skladom za kulturne dejavnosti OI Krško in Krajev-
no skupnostjo mesta Krško, že tradicionalno namenjamo 
pogovoru s kresnikovimi nagrajenci. Letošnji gost bo 
Štefan Kardoš, ki je bil v letošnjem letu z romanom 
Veter in odmev uvrščen med nominirance, kresnika za 
roman Rizling polka pa je že prejel leta 2008. Z gostom 
se bo pogovarjal Vilko Planinc.

KDOR BERE, JE CAR! – zaključek projekta

• torek, 27. september, ob 17. uri –  
Mladinski oddelek

Vsi, ki radi prebirate dobro, zanimivo, napeto, krea-
tivno  in zabavno mladinsko literaturo, vabljeni, da do 
15. septembra še sodelujete v bralnem projektu. Na za
ključni prireditvi bomo gostili pisatelja, prevajalca, ig-
ralca, standup komika, tudi raperja Boštjana Gorenca 
– Pižamo, vsi carji pa boste prejeli praktične nagrade.

DOLGA POT PREVODA – tematsko predavanje

• četrtek, 29. september, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

375letnico rojstva polihistorja Janeza Vajkarda Valva-
sorja bomo počastili s predavanjem Dolga pot prevo-
da univerzitetnega diplomiranega zgodovinarja Janeza 
Weissa. Predavatelj bo spregovoril o delu Slava Vojvo-
dine Kranjske in o življenju avtorja tega pomembnega 
in obsežnega dela. 

DR. MIHAJLO ROSTOHAR –  
domoznanska razstava

• Prvo nadstropje Osrednje knjižnice 
 
Ob 50letnici smrti rojaka dr. Mihajla Rostoharja je v 
okviru Rostoharjevega leta na ogled razstava gradiva iz 
domoznanske zbirke o njegovem življenju in delu. Raz-
stavo o  psihologu, profesorju, znanstveniku, uredniku, 
politiku, soustanovitelju ljubljanske univerze, vojaku in 
pesniku si lahko ogledate do 9. septembra.

CVET NA OGLED - razstava slik 

• Avla Osrednje knjižnice 

V avli knjižnice je na ogled prva samostojna razstava slik 
Gabriele Tršelič Cvet na ogled, s katero avtorica pred-
stavlja svojo ljubezen do cvetja in slikanja.  Razstavo si 
lahko ogledate do 15. septembra. Tudi ostali, ki bi se 
želeli predstaviti pri nas, vabljeni, da nas pokličete za 
dogovor na tel. 07 4904 000 (Urška Šoštar).

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA 
ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

• Osrednja knjižnica v Krškem

V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo de-
diščino in tradicijo našega okolja, zato vas vabimo na 
ogled bogate baročne kapucinske knjižnice in posebne 
zbirke Speedway v Sloveniji. Za voden ogled se lahko 
vnaprej dogovorite na tel. 07 4904 000.

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

Omogočamo dostavo gradiva na dom za tiste uporabni-
ke, ki zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti sami ne 
morejo obiskati knjižnice. Za dostavo se lahko dogovo-
rite na tel. 07 4904 000. 

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE 
V SEPTEMBRU

PIŠECE - V soboto, 27. avgusta, sta zlato poroko praznovala za-
konca Frančiška in Jože Grmovšek s Piršenbrega. Obred je po-
tekal v cerkvi sv. Mihaela v Pišecah, kjer sta se zakonca pred 50 
leti tudi podala na skupno življenjsko pot. Pri obredu zlate po-
roke sta sodelovala župan občine Brežice Ivan Molan in domači 
župnik dr. Janez Kozinc, z zlatoporočencema pa so se častitljive-
ga jubileja veselili tudi njuni sorodniki in prijatelji.
 Vir: Občina Brežice

Zlata poroka Grmovškovih

KRŠKO - »Alkimija obstaja zato, da vsakdo išče svoj zaklad, 
ga najde in da si želi postati še boljši, kot je bil v prejšnjem 
življenju,« so povzeli besede pisatelja Paula Coelha tvorci za-
nimivega dogodka v Dvorani v parku v Krškem, ki so ga poi-
menovali Modna revija Alkimija. Glavne snovalke večera so 
bile Ana Dedukić, Ina Čebular in Stanka Hrastelj. 

Obiskovalcem in obiskovalkam so na modni reviji Alkimija 
postregli z unikatno predstavo unikatnih modnih oblačil obli-
kovalk Ine Čebular, Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica, 
Ane Dedukić, Tri D Damjan Dedukić s. p. Globoko, in unikatnega 
keramičnega nakita Stanke Hrastelj, KUD Liber Krško. Predsta-
vili so jih manekeni Plesnega društva Imani iz Brežic, plesna sku-
pina Alter Ego in duo iz skupine Ka'Bavidas Pelera, ki so poleg 
tega nosili še modna očala Optike Rimc ter pričeske, ki so nasta-
le pod prsti frizerke Bojane Černoga iz Frizersko-kozmetične-
ga Salona B.
Kot je podala povezovalka programa Ksenija Herakovič, ima 
Čebularjeva rada plastenje tkanin, krilo in hlače, obleke z na-
ramnicami in grobo usnje za dodatke. Njen letošnji projekt je 
ustvarjanje oblačil za lastno uporabo, vsak teden izdela po en 
kos oblačila. Dedukićeva je izbrala črne in barvite izdelke, tako 
mnogokrat osnovni barvi dodaja kontrastne, žive barve ter moj-
strsko izdelane barvite aplikacije in vezenine. Hrasteljeva je oko-
lju znana kot pesnica in pisateljica, v zadnjih letih pa ustvarja 
tudi s keramiko, tako je za ta projekt oblikovala nakit iz porcela-
na in kamenine, ki ga je delno glazirala s komercialnimi in del-
no z avtorskimi glazurami Boruta Cafute, ki je bil tokrat tudi 
tonski mojster. Nina Režman se je s svojim nastopom poglobila 
v svet alkimije. Delček k temu so pridodali še manekeni, ki so ob 
predstavitvi oblačil ob koreografiji Sama Marinča in Ene Veso-
vić tudi zaplesali, vse tri oblikovalke pa so, kot je dejala modera-
torka, ob ustvarjanju kolekcij doživele svojo lastno zunanjo pre-
obrazbo s skrajšanjem in spremembo barve las.  M. Hrvatin

Modna revija Alkimija

Z leve: Ana Dedukić, Ina Čebular in Stanka Hrastelj

Naš bralec Dejan Jankovič nam je poslal fotografiji svojega 
šestletnega sina Žana, s katerim sta pred dnevi na obron-
kih Bohorja nabrala kar lepo bero gob. Gobarska sezona je, 
čeprav že precej pozno, odprta, zato le pogumno v gozdove!
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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

Sploh ne veste, kako upajoče pogledujem vsako jutro proti cesti Sp. 
Pohanca - Zg. Pohanca ... In pričakujem, da se bo našel odgovorni, 
ki bo presekal to norčevanje iz nas, vaščanov Arnovega sela! Tab-
le, postavljene po naši vasi, so posmeh tistim, ki delajo na področ-
ju označevanja krajev in prometne signalizacije v naši bleščeči ob-
čini. O tem sem pisala že dvakrat, pa se ni zgodilo nič. Zdaj pravijo 
nekateri vaščani, da bomo kar sami poskrbeli za pravilno postavi-
tev, tako iz smeri Artič kot iz smeri Sp. Pohance. In da bomo s tem 
rešili morda tudi še povečano možnost divjanja po ravnem odseku 
v navedeni smeri, saj "breztabelni odsek" zdaj omogoča norenje 
do 90 km na uro (kar pomeni v praksi 120 in več). Policisti pa … 
na naši cesti jih pač nikoli ni ...
In zdaj bom ponovila še lekcijo o naši dragi Komunali: prav za-
nima me, po katerem členu so si ti tipi tam vzeli pravico pobrati 
naše (sicer skoraj nove) števce-merilce za vodo in namesto njih na-
mestiti "svoje", nam pa zaračunati po 40 € za vsakega ... In čigavi 
bodo poslej ti? In kdo jih bo dolžan popraviti ob morebitni okvari?
Vzeli ste naš, popolnoma NAŠ, do potankosti obnovljen vodovod, 
ki je odlično služil namenu brez vsakih težav, vzeli ste našo vodo, 
vodo iz naše vasi, na naši zemlji je izvir in zajetje in rezervoarji in 
- konkretno moje gospodinjstvo - obremenili za celih 120 evrov za 
te števce!! Če je to demokracija, če je to ustavna pravica do oskrbe 
s pitno vodo, če je to to, potem: hvala za vse! Tudi za malce motno 
rjavkasto tekočino, ki zdaj občasno priteče iz naših pip …
Bizeljani, vi imate še možnost ubraniti se pred grozečo pogolt-
nostjo …
 Ernestina Rožman, Arnovo selo

Poleti se stvari kvarijo še hitreje 
in pogosteje

OBVESTILO
Center za socialno delo Krško obvešča spoštovane občane in 
občanke občine Krško in Kostanjevica na Krki ter vse poslovne 
partnerje, da od 1. 9. 2016 dalje deluje pisarna dejavnosti 
Pomoči na domu - socialna oskrba na domu in za uveljavljanje 
občinskih enkratnih pomoči na novi lokaciji, in sicer na naslovu 
Cesta Krških žrtev 7, 8270 Krško. 

Kontakt: 
(07) 62 05 801, GSM: 041 943 482, gpcsd.krsko@gov.si.  

Hvala za razumevanje. 

 Marina Novak Rabzelj, direktorica CSD Krško  

VRHOVSKA VAS - V zidanici Jožeta Arha so se v čast 25. oble-
tnice osamosvojitve ponovno sestali pripadniki Intervencijske-
ga voda TO Krško. Enota je bila ustanovljena novembra 1990 za 
posebne namene, sestavljena pa je bila iz pripadnikov določe-
nih enot TO Krško na prostovoljni bazi. Že takrat so prejeli orož-
je in strelivo na dom in do začetka vojne neprestano opravljali 
različne naloge pod pretvezo orožnih vaj. Enota je bila v nadalje 
angažirana približno mesec dni v času osamosvojitvene vojne in 
oktobra istega leta za varovanje daljnovodov na Sremiču. Po od-
hodu zadnjega vojaka JLA iz Slovenije so enoto razpustili. V pri-
jetnem vzdušju ob hrani in pijači so obujali spomine na dogodke 
v vojni za Slovenijo in kot so dejali, je poseben vtis na vse pusti-
la bitka v Krakovskem gozdu, hkrati pa je bil to tudi prvi ognje-
ni krst in resna preizkušnja za vse. Resda so vsi iz enote odnesli 
celo kožo, a so ob tej obletnici obudili tudi spomin na bojne to-
variše, ki so žal že preminuli.  A. H.

Številne pohodnice in pohod-
nike ter goste - člana glavnega 
odbora ZZB za vrednote NOB 
R Slovenije Milana Gorjanca, 
podpredsednika občinskega 
ZB za vrednote NOB Sevnica 
Jožefa Žnidariča, predsedni-
co Turističnega društva Tr-
žišče Mileno Knez, predse-
dnico Aktiva kmečkih žena 
Tržišče Nevenko Flajs, pred-
stavnike čete Pod svobodnim 
soncem, Duletove, Sloboda-
nove, Gorjanske in Novome-
ške čete - je pred spominskim 
pohodom pozdravila predse-
dnica KO ZB za vrednote NOB 
Tržišče Vladka Blas. Pohodni-
ce in pohodnike je nato vodil 
Jože Strupeh mimo spomeni-
ka padlim na Malkovcu, kjer so 
z minuto molka počastili spo-
min, po cesti nad malkovškimi 
vinogradi do Slančjega vrha, 
kjer je bil prvi postanek s po-
gostitvijo in govorom Janeza 
Valanta. Po poti skozi vas je 
Milan Gorjanc predstavil de-
lovanje Robkove čete. Pot sko-
zi gozd je vodila do domači-
je podžupana Janeza Kukca, 
kjer so bili pohodniki prijazno 
sprejeti z okrepčilom. V nada-
ljevanju je pot vodila v Čehnar-
jevo dolino, kjer je Janez Va-
lant pohodnikom predstavil 
potek dogodkov z odhodom 
malkovških fantov v Duleto-
vo četo 1. Dolenjskega parti-
zanskega bataljona. V Čehnar-
jevi dolini je bil ’partizanski 
miting’, kjer so se pohodniki 

Spominski malkovški pohod
MALKOVEC - 6. avgusta, po deževni noči in z dežnimi kapljicami obdanim jutrom, je potekal v organizaci-
ji Krajevne organizacije ZB za vrednote NOB Tržišče tradicionalni spominski pohod Malkovec 2016, s kate-
rim so počastili spomin na odhod malkovških fantov in mož v partizane ter požig vasi leta 1942 in 75. oble-
tnico ustanovitve Osvobodilne fronte.

okrepčali s krompirjem in sla-
nino ter dobro malkovško ka-
pljico, za veselo vzdušje pa je 
poskrbel harmonikar Tonček 
Tomažič in recitatorka Jolan-
da Lenič. Zbrane je nagovoril 
tudi Milan Gorjanc, z minuto 
molka pa so pohodniki počas-
tili spomin na Ivana Punger-
čarja, lanskega udeleženca in 
govornika v Čehnarjevi doli-
ni. Domačin Franc Zupančič 
je s člani Duletove čete obno-
vil poslopje Čehnarjevega mli-
na in ob 70. obletnici odhoda 

malkovških fantov v Duleto-
vo četo izdelal in postavil spo-
minsko obeležje v Čehnarjevi 
dolini, ki je letos dopolnjeno z 
mlinskim kolesom in spomin-
sko tablo o dogodkih na Mal-
kovcu v času NOB, katere vse-
bino je napisal Milan Gorjanc. 
Pohodniki so pot nadaljevali 
po gozdni poti do Kompolce, 
kjer je Janez Valant pohodni-
kom predstavil pri Prijateljevi 
vili krut poboj domačinov. Za-
ključek pohoda se je odvijal v 
Malusovi zidanici, kjer je goste 

Alenka Golob pogostila z oku-
snim bogračem.

Udeleženci pohoda so uživa-
li v lepotah malkovških go-
ric, predstavitvah dogodkov iz 
časa NOB in dobrotah, ki so jih 
pripravile malkovške ženske. 
Predsednica ZB za vrednote 
NOB Tržišče je predsednici Ak-
tiva kmečkih žena Tržišče Ne-
venki Flajs izročila pisno zah-
valo za pomoč in pogostitve na 
številnih prireditvah. 
 V. Blas, foto: T. Kužner

V začetku avgusta se je odvijal tradicionalni spominski pohod v spomin na padle malkovške 
fante in može.

Ob 25. obletnici osamosvojitve    

BREŽICE – Osrednji piranski Tartinijev trg se je 27. avgusta oran-
žno obarval, saj se je zgodaj zjutraj na njem zbralo več sto pred-
stavnikov društva Šola zdravja, ki ima v različnih krajih Slove-
nije približno 40 podružnic in vadbenih skupin. Njihovo število 
iz leta v leto narašča, prepoznavni znak pa predstavljajo oran-
žne majice, v katere so odeti med vadbo. V Posavju deluje za zdaj 
le brežiška podružnica, ki je bila na pobudo vodstva Zavoda za 
šport Brežice ustanovljena junija letos in torej sodi med najmlaj-
še. Kljub temu šteje že nekaj nad 60 članic in članov. Prva skupi-
na je nastala leta 2007 v Piranu. 
Večina udeležencev jutranje telovadbe, ki jo je avtor, v Ljubljani 
delujoči ruski zdravnik Nikolaj Grišin, poimenoval 1000 gibov, 
je starejših od 50 let. Polurna telovadba se pod vodstvom uspo-
sobljenih prostovoljcev v različnih krajih naše domovine začne 
vsak delovni dan ob pol osmih zjutraj. Razmeroma preproste in 
za vsakogar primerne vaje se izvajajo stoje. Udeleženci v dobre 
pol ure razgibajo vse sklepe in mišične skupine, kar jim z izbolj-
šanjem gibljivosti koristi pri ohranjanju funkcionalne sposobnos-
ti. Zaradi vadbe v skupini in prijetnega druženja po vadbi jutra-
nja telovadba ugodno vpliva tudi na psihično počutje. Slednjemu 
pritrjujejo prav vsi udeleženci iz Brežic, ki so sobotno druženje 
v Piranu označili kot nepozabno doživetje.  E. S.

Brežiška Šola zdravja v Piranu

16 udeleženk in udeleženec iz Brežic s piranskim županom 
Petrom Bossmanom

www.PosavskiObzornik.si
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IVAN PUNGERČAR

SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga spominjate 
in ga še vedno ohranjate v spominu.

22. avgusta je minilo žalostno leto, ko nas 
je pred pragom za vstop v 86. leto starosti 

zapustil najin dragi očko, naš dragi ata in tast

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni …

Ostali živi so spomini,
z nami potuješ vse nadaljnje dni …

Sinova Dušan in Janez z družinami

z Malkovca.

MIRAN KOS

SPOMIN

Hvala vsem, ki postojite pri njegovem grobu 
in mu v spomin prižgete svečko.

5. septembra bo minilo šest mesecev, 
od kar je za vedno odšel od nas naš dragi

Prazen dom 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 za vedno ti živiš.

Neizmerno te pogrešamo: 
žena Nena ter hčerki Daniela in Martina z družinama

z Bizeljskega.

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, spomin

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na Cesti prvih 
borcev 20a, vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek 
od 9. do 12. ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter 
druge naročene objave ali si ogledate in naročite knjige založbe 
Neviodunum.  Uredništvo

ANGELE SLADIČ

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem in 
vodstvu Doga Krmelj, dr. Juriju Pesjaku in patronažni sestri Jožici 
Habinc, župniku Janezu Cevcu in pogrebni službi Novak za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče, za dolgoletno zdravljenje in 
lepo opravljen obred ob zadnjem slovesu. Hvala Renati Kuhar za 
poslovilne besede ob grobu.

Žalujoči: mož Matija in sin Matija z Danico

Ob boleči izgubi drage žene, mame, sestre, 
babice, tete, botre in prababice

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

z Drušč

Četrtek, 1. 9.

• ob 10.00 v avli MC Brežice: 
likovna razstava »Likovne 
igrarije 2016«

• ob 15.00 v MT Senovo: ak-
tivnosti na prostem

Petek, 2. 9.

• ob 17.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: otvoritev

• ob 18.00 v Mestni hiši Breži-
ce: predstavitev bio kozme-
tike iz ghee masla

• od 18.00 do 19.30 v pro-
storih društva Magičnost gi-
banja na Hočevarjevem trgu 
1 v Krškem:  vadba energij-
skih, gibalnih in meditacij-
skih tehnik (vsak petek)

• od 18.00 dalje pred Ajdo-
vsko jamo v Brezovski Gori: 
mednarodna noč netopirjev 

• ob 19.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: odpr-
tje razstave fotografa Boru-
ta Peterlina »Ostal si del te 

pokrajine, del njenih lepot in 
bolečine«

Sobota, 3. 9. 
• ob 9.00 v MT Senovo: vrtič-

kanje
• ob 10.00 v MT Podbočje: 

športne igre
• od 10.00 dalje v Gado-

vi peči: Jesen v Gado-
vi peči - razstava novih vi-
nogradniških traktorjev in 
priključ kov ter traktorjev 
oldtimerjev, izbor najlepše 
traktoristke, lovski golaž; 
ob 19.00: revija ženskih an-
samblov narodno-zabavne 
glasbe; ob 22.00: veselica z 
ženskim ansamblom M.J.A.V. 

• ob 11.00 v Svetu energije 
v Vrbini: sobotna delavni-
ca »Magnetizem« v izvedbi 
Garcie Kosinca; vodeni ogle-
di ob 10.00 in 14.00

• ob 11.00 pri gostilni Janc na 
Studencu: 12. srečanje upo-
kojencev pokrajine Posavje

• ob 15.00 na Velikem Trnu: 
19. državno prvenstvo har-

kam v posavju
monikark in 3. državno pr-
venstvo harmonikarjev pev-
cev

• ob 19.00 na dvorišču Posav-
skega muzeja Brežice: fina-
le Mednarodnega otroškega 
pevskega festivala

• ob 19.00 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 2. 
Anin glasbeni večer - Pija 
Hočevar (flavta) in Špela 
Troha (klavir)

• ob 19.30 v Mestnem muze-
ju Krško: Una noche de vera-
no - poletni koncert medite-
ranskih melodij

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: koncert skupine Dr. No-
rium

Torek, 6. 9.,

• ob 16.00 v MC Sevnica: 
ustvarjalnica Predalava ma-
jic

Sreda, 7. 9.

• od 10.00 do 12.00 v Mestni 
hiši Brežice: degustacija ti-
pičnih slovenskih vin

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
Radogost večer, gostja: Viš-
nja Markovinović – kiparka, 
mojstrica keramike iz Zagre-
ba, glasbeni recital: Karolina 
Vegelj Stopar – klavir

Četrtek, 8. 9.

• od 7.30 do 15.00 v ZD Sev-
nica: dan odprtih vrat fizio-
terapije 

• ob 15.00 v MT Senovo: ok-
rasimo MTS

Petek, 9. 9.

• ob 17.00 v MT Senovo: mla-
dinsko druženje

• od 18.00 dalje na igrišču 
v Artičah: Artiški dnevi - 
ob 18.00: košarkarska tek-
ma veteranov in mladih, ob 
19.00: nogometna tekma 
veteranov

• ob 19.00 v dvorani Alberta 

Felicijana na gradu Sevnica: 
večer argentinskega tanga

• ob 19.30 v Domu krajanov 
Razbor: mladinska gledali-
ška predstava "Zgodba o pri-
jateljstvu ali Mesec je za vse 
enak" v izvedbi otroške sku-
pine gledališča Razbor pod 
odrom.

Sobota, 10. 9.

• ob 9.00 v MT Senovo: izlet
• ob 10.00 v Posavskem mu-

zeju Brežice: javno vodstvo 
po razstavi »Imago musicae: 
Glasba na baročnih poslika-
vah brežiškega gradu« z av-
torji razstave

• ob 10.00 na igrišču pri MC 
Brežice: turnir v ulični ko-
šarki

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: Artiški dnevi 
- koncert dalmatinske kla-
pe Šufit

• ob 19.00 v grajskem parku 
gradu Sevnica: praznovanje 
70-letnice Lovske družine 
Boštanj s Hubertovo lovsko 
mašo

• ob 19.30 v Posavskem mu-
zeju Brežice: zaključek po-
letja na terasi s koncertom 
kvarteta Mascara, v sodelo-
vanju s Hišo trt, vina in čo-
kolade Kunej

• ob 21.00 v Gadovi peči: 
Petkova pumpa in D`Palin-
ka Band

Nedelja, 11. 9.

• od 7.00 dalje v Artičah: Ar-
tiški dnevi - golažijada, ob 
9.00: pohod po Artiški sad-
jarski poti

• ob 11.00 na Lisci: tradicio-
nalno srečanje pevskih zbo-
rov in skupin na prireditvi 
Lisca poje

Torek, 13. 9.

• ob 16.00 v MC Sevnica: 
ustvarjalnica Darilne škatle

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave »Ivan Na-
potnik (1888–1960) - Izbor 
kiparskih del iz stalne zbirke 
Vile Mayer v Šoštanju« 

Sreda, 14. 9.

• ob 16.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: javno vodstvo 
po razstavi »Imago musi-
cae: Glasba na baročnih po-
slikavah brežiškega gradu« 
v sodelovanju z Društvom 
gluhih in naglušnih Posavja 
(vodstvo v znakovnem jezi-
ku in uporaba slušnih zank)

*Prireditve ob prazniku občine 
Radeče so objavljene na str. 10.

KULTURNI DOM KRŠKO 
VABI K VPISU GLEDALIŠKIH
ABONMAJEV ZA SEZONO 
2016/17
OD 19.9. - 7.10.2016 
T: (07) 488 01 94 - blagajna / info@kd-krsko.si / www.kd-krsko.si

SEPTEMBER V 
POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE
 Sobota, 10. september, 19.30

 ZAKLJUČEK POLETJA S KONCERTOM KVARTETA 
MASCARA in portugalski večer s Hišo trt, vina in 
čokolade Kunej, Brestanica 

 Kvartet Mascara: Polona Udovič, Timi Krajnc, Vojko Vešligaj, 
Mitja Režman

 Vstopnina: 5,00 €

 JAVNI VODSTVI po medinstitucionalni občasni 
razstavi 

 IMAGO MUSICAE: glasba na baročnih poslikavah 
brežiškega gradu 

 Sobota, 10. september, 10.00: 
 Vodstvo z avtorji razstave

 Sreda, 14. september, 16.00: 
 Vodstvo v sodelovanju z Društvom gluhih 
 in naglušnih Posavja 

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

     Prijazno vabljeni!
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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

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

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

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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NEPREMIČNINE

V Krškem (v centru Vidma), 
Rozmanova ulica 18, pro-
damo zelo dobro ohranjeno 
vrstno hišo. Odlična lokaci-
ja, možen ogled na www.flex.
biz. Cena po dogovoru. 
Tel.: 068 604 899

Prodamo v Presladolu, 5 km 
od Senovega in Brestanice, v 
mirnem kraju ob potoku, vselji-
vo stanovanjsko hišo z gospo-
darskim poslopjem, njivami, 
travniki, in gozdom. Primer-
no za biološko obdelovanje ali 
kakšne druge namene. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 933 863

V Brežicah, industrijska cona, 
oddamo opremljeno hišo v 
dveh etažah (vsaka po 60 m2) 
za poslovno dejavnost (ordi-
nacija, storitve), z možnostjo 
nastanitve v istem objektu. 
Cena po dogovoru.
Tel.: 041 683 314

V Brežicah oddamo opremlje-
no hišo v dveh etažah, vsaka 
ima 60 m2. Tel.: 041 683 314

V Brežicah (industrijska cona) 
oddamo skladišče 500 m2, z 
velikim dvoriščem in izvozom 
v industrijsko cono. 
Tel.: 041 683 314

Prodam ali oddam starejšo 
stanovanjsko hišo, Ei, optika, 
bližina avtobusne v naselju 
Gmajna v Leskovcu. 
Tel: 051 601 973

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam prikolico 210 x 110. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 67 969

KMETIJSTVO

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

Prodam ječmen letošnje žet-
ve. Tel.: 070 709 767

Zadnji petek v avgustu so se 
na vrhu Libne zbrali številni 
člani Društva vinogradnikov 
Sremič, da bi po tradiciji pos-
tavili klopotec, ki s štiri metre 
dolgimi vetrnicami sodi med 
največje v Sloveniji. Kakor je 
povedal predsednik društva 
Jože Kodela, so običaj posta-

Klopotec letos poje na vrhu Libne
LIBNA – V Društvu vinogradnikov Sremič so se pred petimi leti odločili, da bodo pričeli na svojem vinoro-
dnem območju obujati tradicijo postavljanja klopotca. 26. avgusta je zaklopotal pri vinogradu ob cerkvici 
sv. Marjete na vrhu Libne. 

vitve umestili na pozno popol-
dne zadnji petek v avgustu, ko 
se izteka dopustniški čas, saj si 
želijo, da je dogodek čim šte-
vilčnejše obiskan. Vreme jim 
je tudi tokrat služilo, tako se je 
na krasni razgledni točki zbra-
lo tudi veliko obiskovalcev, ki 
so uživali ob postavitvi, ob kul-

turnem programu, pogostitvi 
z golažem, pa tudi na sprošče-
nem druženju. 

Prvo leto je klopotec zaklopo-
tal na Sremiču, nato so ga pos-
tavili na Kremenu, naslednje 
leto v Kostanjku, lani pa na 
Malem Kamnu. Društvo, ki so 
ga ustanovili leta 1995, po be-
sedah predsednika šteje 130 
članov. Na tokratni prireditvi 

ob postavljanju klopotca sta se 
dogodka udeležila tudi evrop-
ski poslanec Franc Bogovič 
in krški župan mag. Miran 
Stanko. Za glasbeno vzdušje 
pa je poskrbela zasedba 40 x 
band ter Jože Škoberne s pri-
jatelji, članice Aktiva kmečkih 
žena Sremič pa so dodale svo-
je kulinarične dobrote. 

 M. Hrvatin

Minuli petek je bil v znamenju postavitve klopotca na Libni.
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BREZOVSKA GORA - 18. avgusta so v Zavodu Svibna pripravi-
li srečanje, na katerem je obiskovalcem poznavanje rastlin in 
žuželk travniških sadovnjakov obogatil biolog Dušan Klenov-
šek. Sprehodili so se po učnem travniškem sadovnjaku Zavoda 
Svibna, kjer so med večinoma odcvetelimi poletnimi cvetlicami 
opazili različne vrste kobilic, bogomolko, tančičarico, različne 
stenice, pajke, med metulji pa zlasti pisančka. Naučili so se pre-
poznavati razliko med murni in črički, na zavetišču za koristne 
insekte pa izvedeli več podrobnosti o divjih čebelah, ki so veliko 
boljše opraševalke kot medonosne. Klenovšek je ponovno opo-
zoril tudi na vpliv sodobnega kmetovanja, ki z monokulturnim 
načinom zmanjšuje biotsko pestrost in s tem naravno ravnoves-
je.  Vir: Zavod Svibna

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo. Tel.: 031 629 448

Prodam odličen bel jedilni 
krompir rudolf. Cena 0,30 €. 
Tel.: 041 895 974

Prodam rdeče namizno vino, 
letnik 2015. Okolica Bresta-
nice. Lahko tudi dostavimo. 
Tel.:041 860 256

Prodam kosilnico laksarico 
3.5 KM, novo, nerabljeno, ra-
čun, možna dostava, cena ugo-
dna. Tel.: 031 566-399

Prodam dobro ohranjeno žit-
no sejalnico Saxonia in elek-
trični viličar (1500 kg dviga). 
Tel.: 030 642 265. 

Prodam lupač za koruzo, ko-
silnico za frezo Goldoni, 1,40 
m, in rdeče mešano vino. 
Tel.: 07 49 673 65

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam rdeče vino – sremi-
čan, grozdje žametno črnino 
in zeleni silvanec. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 396 172

Prodam trgatev modre franki-
nje in žametne črnine ter rdeče 
vino in modro frankinjo. 
Tel.: 031 308 450

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

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

Prodam teličko limuzin, staro 
tri mesece. Tel.: 041 290 028

Prodam ali menjam kravo 
z drugim teletom. Kupim pa 
suho jalovo telico ali kravo. 
Tel.: 041 508 255

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam štedilnik na drva in 
koruzo v zrnju. 
Tel.: 040 389 015

Prodam rabljeno pohištvo: 
spalnica, dnevna soba, kuhi-
nja iz 1970, ugodno. 
Tel: 051 601 973

RAZNO

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

Prodam električni piano 
Kurzweil MP 10, 88 tipk, led 
zaslon, polifonija 64 glasna, 
vgrajen 30 W ojačevalec, 3 pe-
dala, stol. Tel.: 031 508 582 

Prodam trgatev, mešano 
grozdje, cca 600 kg, okolica Se-
novega. Tel.: 051 895 103 

Prodam cviček in dve cisterni 
400 in 600 l. Tel.: 07 49 130 21

Prodam grozdje (ž.črnina 400 
kg, kraljevina 200 kg), prodam 
tudi 300 l cvička.
Tel.: 041 950 776

Prodam 1.500 litrov vina cvi-
ček in mešano grozdje za cvi-
ček. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 503 740

ŽIVALI

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

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

V dobre roke oddam tri male 
muce, stare 3 mesece. 
Tel.: 041 883 767

Prodam telico sementalko v 
osmem mesecu brejosti. 
Tel.: 040 357 757

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 (19/2016) bo izšla v 
četrtek, 15. septembra 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 8. september 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!

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

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

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

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

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 ter 

mladih rjavih jarkic vsak 
delavnik med 17. in 18. uro. 
30. septembra pa bo zopet 
prodaja belih kilogramskih 

piščancev.

OBIRANJE MASLIN

CENA: 110 €/os.

INFO: avto.prah@siol.net

ODHOD: 7.10. - 9.10.2016  

031 643 338
www.avto-prah.si

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 

septembra.

Tel.: 041 716 154

Podarite odvečne knjige, pri-
ročnike. Pokličite, pridem z ve-
seljem, jih odpeljem in ohra-
nim. Tel.: 030 996 225

Prodam rabljene betonske 
stebre, zgoraj 6x6, spodaj 12 x 
6 cm, dolžina 2,7m. 
Tel.: 031669810

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

Med rastlinami in žuželkami
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S tem odpiramo novo poglavje v zgodovini zavoda – luč sve-
ta je ugledal prenovljen in osvežen portal, ki smo ga pripravi-
li v sodelovanju z brežiškim podjetjem Etrend in poimenovali 
PosavskiObzornik.si. S tem želimo ime našega časopisa še bolj 
uveljaviti tudi na spletu in se hkrati še bolj približati našim zves-
tim bralkam in bralcem, predvsem mlajši populaciji, za katero 
je brskanje po spletnih straneh postalo nekaj čisto vsakdanjega. 

Upamo, da bomo z osveženim 
portalom, ki ima po novem 
prepoznavno modro barvo – 
tako kot časopis –, pritegnili 
pozornost Posavcev, prebival-
cev katere od ostalih sloven-
skih regij, zdomcev in vseh 
tistih, ki so tako ali drugače 
povezani s posavsko regijo, 
ter poskrbeli, da si bodo portal 
www.PosavskiObzornik.si 
uvrstili med priljubljene stra-
ni in redno spremljali naše ak-
tualne objave. 

Poleg že znanih informativnih 
rubrik portal PosavskiObzor-
nik.si vsebuje tudi nekaj novih 
in takšnih, ki so se ali se po-
javljajo v časopisu in po nava-
di pritegnejo veliko pozornos-
ti. V rubriki Posavski kotiček 
boste tako lahko naš-
li kolumne in komentarje 
naših in zunanjih sodelav-
cev, prispevke o aktivnih Po-
savcih v tretjem življenjskem 
obdobju, ki jih označujemo 

kot Lepa leta v Posavju; o zanimivih opažanjih in pripetljajih 
na potovanjih boste lahko prebirali, ko boste kliknili zavihek 
Posavski popotniki. Mladi Posavci poročajo – na tem mestu 
bodo zbrani prispevki nadebudnih učencev in dijakov, ki jih ve-
seli novinarsko delo, pod zavihkom Znani Posavci vas bo pove-
zava popeljala do spletnega biografskega leksikona posavci.si, 
predstavitve knjig, ki so nastale v založbi Neviodunum, v bodo-

če pa tudi drugih knjig, ki so tako ali drugače povezana s Posav-
jem, pa boste našli pod naslovom Knjige iz Posavja. 

Pod rubriko Vaše objave smo najprej uvrstili zadeve, ki so re-
zultat odziva naših bralcev. Prejeli smo je vedno aktualna ru-
brika, brez katere ni prave interakcije med ustvarjalci časopi-
sa in portala ter bralci; po novem boste lahko na našem portalu 
videli tudi arhiv zahval in spominov iz časopisa ter po želji od-
dali naročilo tudi prek spleta; rubrika Mali oglasi bo omogoči-
la, da boste lahko na našem portalu izpolnili spletni obrazec in 
mali oglas oddali tudi po tej poti; ko boste izbirali, v katerih re-
stavracijah in lokalih po Posavju imajo na določen dan najbolj-
še malice, pa bo vaša odločitev precej lažja s klikom na Malice.

Na svoj račun boste prišli tudi oglaševalci, saj vam bomo po 
predhodnem dogovoru ponudili prostor za oglas različne veli-
kosti ter možnost vsebinske zasnove in najoptimalnejšega ogla-
ševanja vaših storitev in izdelkov, tako na portalu kot v časopisu. 
Ne prezrite pa tudi napovednika dogodkov Kam v Posavju?, saj 
imate organizatorji na voljo tudi možnost dodajanja dogodkov. 

Prenovljen in osvežen portal PosavskiObzornik.si vas bo torej 
odslej vsakodnevno spremljal, mi pa se bomo trudili, da se bo 
splačalo obiskati našo spletno stran in biti seznanjen z dogaja-
njem v Posavju. Veseli bomo vsakega vašega odziva, saj bomo s 
tem dobili potrditev, da nas spremljate in skupaj z nami ustvar-
jate posavsko zgodbo …
 Rok Retelj, redaktor portala 
 Silvester Mavsar, odgovorni urednik

Anita Volčanjšek, diplomant-
ka dramaturgije, ki končuje še 
magisterij novinarstva, se na 
rally, nekakšno mešanico avan-
ture in dobrodelnega projekta, 
odpravlja skupaj s kolegoma 
Alenom Grželjem, študen-
tom obramboslovja iz Postoj-
ne, in Andražem Tržanom, 
študentom lesarstva iz Žalca. 
Kot pravi Anita, bodo prvi slo-
venski udeleženci rallyja, ki se 
ga je v minulih letih udeležilo 
200 do 300 ekip. Uradni štart 
je v Londonu, a se ga zaradi 
zapletene logistike in finanč-
nih stroškov ne bodo udeležili 

oz. bodo štartali kar iz Sloveni-
je. Pot jih bo vodila čez Balkan 
do Črnega morja, nato čez Kav-

Dobrodelna avantura v Mongolijo
KRŠKO - Trojica študentov, med njimi je tudi Anita Volčanjšek iz Sotelskega pri Krškem, se bo julija nasled-
nje leto udeležila mednarodnega dobrodelnega rallyja Mongol Rally 2017, katerega uradni cilj je v glav-
nem mestu Mongolije Ulan Batorju, dejanski cilj pa Ulan Ude ob Bajkalskem jezeru v Rusiji.

kaz do držav centralne Azije, 
potem del poti med Kazaksta-
nom in Rusijo ter po prašnih 
stezah Mongolije do cilja. »Na 
tem rallyju ni kontrolnih točk, 
so le neobvezna srečanja ude-
leženceve na Madžarskem in v 
Romuniji, sicer pa si prepuščen 
samemu sebi in svoji iznajdlji-
vosti. Pogoj za uspešno udelež-
bo je le, da na cilj prispeš v roku 
enega meseca po njegovem od-
prtju,« pravi popotnica in ljubi-
teljica živali, ki je doslej prepo-
tovala že dobršen del Evrope, 
Veliko Britanijo in Irsko ter 
tudi kavkaške države. Približ-

no deset tisoč kilometrov dolgo 
pot, ki naj bi trajala en do dva 
meseca, naj bi prevozili z avto-

mobilom golf 2, ki ima za Ani-
to 'nostalgično vrednost', saj 
so ga dolgo imeli doma, a ker 
za 50 ccm presega omejitev iz 
pravil, ki ne dopušča avtomo-
bila, močnejšega od 1200 ccm, 
še čakajo na odobritev organi-
zatorjev. Rešiti pa bodo mora-
li še vprašanje, kaj z avtom po 
zaključku rallyja (prodati ali 
kako drugače), saj se bodo do-
mov vrnili bodisi z vlakom bo-
disi z letalom.

Čeprav je do odprave še daleč, 
se je njihova birokratska pot že 
pričela, saj zbirajo sredstva za 
odpravo (organizatorjem so že 
morali nakazati del štartnine), 
za potrebe katere ustanavlja-
jo tudi društvo Humanitarno 

društvo Mongolija. Dobrodel-
na nota rallyja je v pogoju, da 
50 % zbranih sredstev name-
nijo dobrodelnim ustanovam. 
Odločili so se, da jih bodo po-
darili društvu Animal angels, 
ki skrbi za zapuščene živali, 
in pediatrični kliniki v Ljublja-
ni. »Vljudno naprošamo vse, ki 
nam lahko kakor koli poma-
gajo, finančno ali s promocij-
skim materialom, da obišče-
jo našo FB stran: Mongol Rally 
2017-Slovenian Mission Possi-
ble? Dosegljivi smo na e-na-
slovu mongolija2017@gmail.
com in telefonskih številkah: 
031 846 590 (Anita), 040 834 
481 (Alen) in 041 249 022 (An-
draž),« sporočajo mladi avan-
turisti. Peter Pavlovič

Anita Volčanjšek s svojim štirinožnim posvojenčkom iz Bosne, 
ki sliši na ime Švrco

Anita s kolegoma, s katerima načrtuje »mongolsko« avanturo

www.PosavskiObzornik.s i

BREŽICE - 29. avgusta so na Gimnaziji Brežice pripravi-
li sprejem za dijakinjo Žano Florjanič Baronik, ki se je ne-
davno vrnila z geografske olimpijade v Pekingu. Izmed čet-
verice slovenskih dijakov na olimpijadi je bila najboljša in 
z osvojeno srebrno medaljo poskrbela za zgodovinski us-
peh gimnazije.

Žano Florjanič Baronik so med drugim pozdravili župan ob-
čine Brežice Ivan Molan, ravnatelj Uroš Škof ter njen mentor 
in profesor geografije Boštjan Špiler. Slovenija se je na 13. geo-
grafski olimpijadi še posebej izkazala, saj so vsi štirje dijaki do-
mov prinesli medaljo, dve srebrni in dve bronasti, Žana pa je bila 
kot najmlajša med njimi (edina še nepolnoletna) najuspešnejša. 
Kot je poudaril Škof, je za vse na gimnaziji Žana zlata in bo njen 
dosežek z zlatimi črkami zapisan v zgodovino brežiške gimnazi-
je ter so nanjo še posebej ponosni, ne samo zaradi tega uspeha, 
ampak tudi že dosedanjih uspehov v dveh letih njenega šolanja 
na gimnaziji, saj je osvojila že veliko priznanj in bila tudi druga-
če zelo aktivna na šoli. Župan Molan je Žani ob tej priložnosti iz-
ročil darilo in dejal, da so vedno veseli, ko kateri izmed občanov 
na mednarodnih tekmovanjih doseže izjemen uspeh ter ponese 
ime občine in države v svet. Še najbolj ponosen pa je Žanin men-
tor prof. Špiler, ki je ob tej priložnosti orisal njeno pot do olimpi-
jade, ki je bila sestavljena iz lepih in tudi manj lepih trenutkov, 
saj se nekaj časa ni vedelo, ali bo sploh odpotovala na Kitajsko. 
Na srečo se je vse »poklopilo« in Žana se je domov vrnila s srebr-
no medaljo okoli vratu. Sprejem sta z igranjem na citre obogatili 
sestri Anamarija in Ema Agnič. Podrobneje o srebrni olimpijki 
ter več kot uspešni in vsestranski dijakinji iz Brežic pa v nasled-
nji številki Posavskega obzornika. R. Retelj

Škof: Za nas je Žana zlata

Žana z mentorjem prof. Špilerjem

POSAVJE - V današnji komunikacijski dobi si vsakdo želi pridobiti informacije čim hitreje in enostavneje. V poplavi raznih novičarskih portalov – naj bodo to res-
ni ali bolj rumeni – je še toliko pomembneje, da je način podajanja informacij v svet ažuren, aktualen in zanimiv. Tudi v uredništvu Posavskega obzornika se tega 
zavedamo, zato smo se odločili, da bomo odslej še bolj stremeli k temu cilju. Z današnjim dnem se po 12 letih poslavlja naš portal www.posavje.info, in to prav na 
dan, ko Zavod Neviodunum napolnjuje 15 let svojega delovanja. 

51 let


