
 

Vilko Urek, najboljši učitelj 
v Sloveniji:

Če ima človek 
osrečujoč poklic, 
nima občutka, da 
hodi v službo
 str. 4

Mornar Lado Šeško

Preplul je mnoga 
morja, a srce ga 
vleče domov

 str. 32

S SEJ OBČINSKIH SVETOV str. 2

KD IVAN KOBAL KRŠKA VAS       str. 5

OBISK IZ VLADNIH VRST   str. 11

90 LET PGD PREKOPA   str. 9

ZGODBA IZ PRETEKLOSTI   str. 24

PRAZNIK KS PIŠECE   str. 7

VINTAGE VILA   str. 12

Proračuna za 4 milijone višja
Ker ni sej, tudi praznika ne bo

Njihova pesem vabi že 90 let

Minister ob mostu in elektrarni

Skrbijo za varnost in druženje

V spomin na 84 žrtev nacizma

Hiša živi novo življenje

Sevniški nadvoz 
je le dočakal obnovo
Nadvoz čez železniško progo v Šmarju pri 
Sevnici bo do naslednje pomladi obnovljen in 
bo 80. rojstni dan dočakal v »novi preobleki«. V 
času obnove, ki se začenja avgusta, bo promet 
potekal po montažnem jeklenem objektu, ki ga 
bodo postavili ob nadvozu.

 Stran 8

Maturanti na 
zasluženih počitnicah
Letošnji spomladanski rok mature je na 
posavskih srednjih šolah postregel z 11 zlatimi 
maturanti, ki so poleg vseh ostalih uspešnih na 
maturi prva julijska ponedeljka slovesno prejeli 
maturitetna spričevala. S tem so se zanje začele 
najdaljše počitnice, oktobra pa bodo z odhodom 
na fakultete stopili na novo stopničko v življenju.

 Stran 3

Nastajajo nove skulpture
Čeprav je Kostanjevica na Krki v zadnjem času »zaslovela« 
zlasti po političnih zdrahah, ostaja pomembno kulturno sre-
dišče ne le v lokalnem in državnem okolju, ampak tudi v sve-
tovnem. Kar 114 umetnikov iz celega sveta se je namreč pri-

javilo na razpis za sodelovanje na letošnjem Mednarodnem 
kiparskem simpoziju Forma viva, strokovna komisija pa je 
izbrala Slovenca Primoža Puglja, Poljaka Ryszarda Litwi-
niuka in Kitajca Menga Gaa, ki v tem mesecu ustvarjajo nove 
skulpture iz hrastovega lesa. Njihove stvaritve bodo javnosti 
na ogled ob zaključku simpozija 29. julija. Več na strani 32.

GASILSKE IGRE TUDI Z ROČNO BRIZGALNO IZ 19. STOLETJA - Tretjo julijsko soboto so na Velikem 
Cirniku, hribovitem, a slikovitem naselju v sevniški občini, ki leži na meji z občino Šentrupert, potekale 
21. gasilske igre. Udeležilo se jih je 15 ekip iz različnih slovenskih krajev. Tekmovalke in tekmovalci 
so se pomerili v treh spretnostnih in zabavnih igrah, pri katerih so uporabljali tudi gasilsko opremo. 
Zadnja igra je že po tradiciji potekala s staro ročno brizgalno, imenovano »Ragin«, ki izhaja iz 19. 
stoletja, z letnico 1871. PGD Veliki Cirnik jo je leta 1954 odkupilo od PGD Škofljica, jo pred leti obnovilo 
in brizgalna, s katero so v preteklosti pogasili kar nekaj požarov, še vedno deluje. Več o dogodku v 
naslednji številki časopisa.  Foto: Smilja Radi
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Na sejo so prišli svetniki Ro-
bert Zagorc, Aleš Kegljevič, 
Melita Skušek in Marjan Je-
rele, opravičila sta se Mate-
ja Jurečič in Lovro Metelko, 
brez opravičila pa so manj-
kali Andrej Rajar, Anton Za-
gorc, Andrej Kerin in Jožica 
Lešnjak. Župan Ladko Petre-
tič je lahko le znova ugotovil 
nesklepčnost. Kot smo že po-
ročali, se je 13. redna seja zače-
la že decembra lani, 5. januarja 
je bilo njeno nadaljevanje pre-
kinjeno, trije februarski sklici 
nadaljevanja seje pa so bili za-
radi nesklepčnosti neuspešni.  

»To je bil še zadnji poskus, da 
jih zberem skupaj in pojasnim 
zadeve, da jih poskušamo re-
šiti po mirni poti, ker vem, da 
bi to še lahko storili, vendar je 
jasno, da je to prepozno,« je 
po neuspelem sklicu seje po-
vedal župan, ki je sicer priča-
koval, da bo občinski svet ven-
darle sklepčen. Na dnevnem 
redu seje sta ostala predloga 
občinskih proračunov za le-
tošnje in naslednje leto, ki bi 
ju morali dati v javno obrav-

navo. Glede zahteve svetnikov 
po sklicu izredne seje pravi, da 
tega po poslovniku občinskega 
sveta ne more storiti, saj je tre-
ba najprej zaključiti 13. redno 
sejo, katere nadaljevanja zdaj 
ne bo več sklical. Po njegovem 
mnenju je najboljša rešitev 
razpustitev občinskega sveta 
in razpis novih volitev, kot je 
junija Državnemu zboru pre-
dlagala Vlada. Državni zbor je 
sicer pozval obe strani k poda-
ji mnenja k predlogu sklepa o 
odpravi nezakonitega stanja v 

občini Kostanjevica na Krki do 
10. julija. Kot pravi Petretič, je 
občina na poziv že odgovorila, 
a so ta rok na prošnjo skupine 
svetnikov s prvopodpisanim 
Antonom Zagorcem podaljša-
li do 6. septembra oz. do seje 
pristojnega odbora za notra-
nje zadeve. Občinska svetnica 
Melita Skušek meni, da je kriv-
da za blokado občine na obeh 
straneh, ne samo na svetniški: 
»Pametno bi bilo presekati ta 
gordijski vozel tako, da bi vsi, 
ki smo bili izvoljeni in so nam 
ljudje zaupali lokalno samou-
pravo, odstopimo oz. da nas 
razreši država.«

Ker občina nima potrjenega 
proračuna, ne more začeti z 
novimi investicijami, se prija-
vljati na razpise in zadolževa-
ti, zato je v nekakšnem investi-

cijskem mrtvilu. Petretič sicer 
pravi, da so letos vendarle iz-
peljali nekaj projektov, med 
katerimi je največji dokonča-
nje rekonstrukcije regionalne 
ceste skozi Prekopo s pločni-
ki, avtobusnimi postajališči in 
kanalizacijo, poleg tega pa še 
nekaj manjših zadev v okviru 
finančnih zmožnosti, saj se ob-
čina financira po dvanajstinah, 
torej lahko porabijo natančno 
toliko, kot so v določenem me-
secu porabili v lanskem letu. 
Kot pravi župan, je največja 
škoda zamujena priložnost za 
energetsko sanacijo osnovne 
šole: »Rešena so bila vsa po-
gajanja in zagotovljena finanč-
na sredstva v predlogu prora-
čuna, ker pa ta ni sprejet, tega 
žal ne moremo izpeljati.« Za-
mujeno priložnost prav tako 
obžaluje Skuškova, sicer tudi 
ravnateljica šole, ki pravi, da 
zaenkrat ni obetov, da bi bil v 
naslednjem letu objavljen po-
doben razpis, kot je bil letošnji, 
če pa bo, upa, da bo nova sku-
pina svetnikov le razmislila, da 
bi se bilo nanj vredno prijavi-
ti. »Morda bi bilo prav, da bi 
država tako rigorozno poseg-
la v našo občino, da bi te stvari 
prevzela v svoje roke in rešila 
tako velike projekte, ki bi omo-
gočali nadaljnji razvoj, kajti to 
se najbrž še ne bo končalo tako 
kmalu,« je dodala.

� Peter�Pavlovič

BREŽICE - Na junijski seji brežiških občinskih svetnikov je 
dekan Fakultete za turizem izr. prof. dr. Boštjan Brumen 
predstavil strategijo turizma občine Brežice 2017-2021, ki 
jo je za občino izdelala fakulteta na podlagi opravljenih an-
ket in intervjujev med turističnimi ponudniki in občani.

Izr. prof. dr. Boštjan Brumen je poudaril, da gre turizmu v Bre-
žicah odlično, kar kažejo tudi številke (brežiška občina je četrta 
po številu nočitev in peta po številu prihodov turistov v Sloveni-
ji). Kljub temu je še veliko stvari za izboljšati. Brumen je dejal, da 
je ključna težava v velikem ponudniku, ki je samozadosten (Ter-
me Čatež), saj lahko deluje brez lokalnega okolja, vendar danes 
tega več ne želi, zato turisti niso več 24 ur na dan samo »za og-
rajo«, ampak jim terme v paketih ponujajo tudi še nekatere dru-
ge turistične znamenitosti v občini. »Slovenija je premajhna, da 
bi bila destinacija sama zase, ko govorimo o tujih gostih,« je de-
jal Brumen. Dodal je še, da strategija ne predvideva masovnega 
turizma v Brežicah, kar so izrazili ponudniki sami, saj bi to po 
njihovem mnenju pokvarilo okolje. Strategija v središče poleg 
gosta postavlja tudi domačina, saj je značilnost vsake kakovo-
stne turistične destinacije tudi gostoljubna skupnost. Deležniki 
so v anketah najvišje ocene glede stopnje zadovoljstva dali Ter-
mam Čatež in Termam Paradiso, repnicam Najger ter festivalu 
Brežice, moje mesto, najnižje pa kulinaričnemu potepu s pridi-
hom kulturnega – tega po njegovih besedah sploh ni v občini –, 
vodni učni poti Gabernica in projektu »Doživite občino Brežice«. 
Največji neizkoriščen potencial so po mnenju deležnikov grado-
vi Posavja, kolesarske in pohodniške poti, kulinarični potepi in 
programi ter festivali in dogodki. 

Brumen se je nekoliko obregnil tudi ob znamko Discover Breži-
ce, ki po ugotovitvah tistih, ki so na fakulteti pripravili strategi-
jo, ni vsebinsko utemeljena, njena nedodelana zunanja podoba 
kliče k osvežitvi (manjka element celostne grafične podobe), je 
slabo prepoznavna in uporabljena pri komuniciranju (Brežice in 
Čatež sta za tujce težko izgovorljiva), spletno stran www.disco-
verbrezice.com pa da pretežno obiskujejo slovenski uporabniki 
spleta, kar pa ni njen namen. S strani deležnikov so se oblikovale 
štiri prioritetne smeri t. i. prostočasnega turizma, in sicer zdra-
viliški turizem in turizem ob/na vodi, dediščinski turizem (na-
ravna in kulturna dediščina), vinski, kulinarični turizem in turi-
zem na kmetijah ter športni turizem, izletništvo in kolesarjenje. 
»Primarni ciljni trg v Brežicah naj bo Slovenija. Pripeljati mora-
mo bistveno več domačih turistov, saj se ti najlažje vrnejo, pa tudi 
Slovenci smo znani kot dobri potrošniki,« je še poudaril Brumen.

Jure Pezdirc (Lista Sonce) je v razpravi povedal, da bo treba v 
prvi vrsti dati odgovornost ljudem, da začnejo izvajati strategi-
jo turizma. Igorju Zorčiču (SMC) se zdi zanimiv predlog, da se 
oblikuje strokovni svet za turizem, omenil pa je tudi grad Piše-
ce, »ki je po obnovi prelep, a mu manjka vsebina«. Dr. Stanka 
Preskar (SMC) je pohvalila zelo dobro pripravljeno strategijo in 
se obenem vprašala, kako bo z njeno realizacijo in spoštovanjem.

 R. Retelj

Masovnega turizma ne načrtujejo

Proračun za obe leti je občin-
ski svet sicer sprejel na zad-
nji lanski seji v decembru na 
podlagi ocenjenih prihodkov 
in odhodkov za obe leti, zara-
di priliva več sredstev od na-
črtovanih tekom prvega letoš-
njega polletja pa se posledično 
menjata tako prihodkovna kot 
odhodkovna stran obeh prora-
čunov. V proračunu za leto le-
tošnje leto se prihodki poveču-
jejo za 9,2 % ali dobrih 3,2 mio 
evrov, predvsem na račun zvi-
šanja dveh postavk, to je pri-
hodkov iz naslova protokolov 
v skupni višini 2,1 mio evrov in 
na novo ocenjene povprečni-
ne na prebivalca, ki jih prejme 
občina, in sicer s 530 na 533,5 
evrov. Višje prihodke predsta-
vljajo tudi prihodki iz naslo-
va nadomestila za omejeno 
rabo prostora na območju je-
drskega objekta, in sicer je teh 
za okoli 218.000 evrov več, pa 
tudi iz naslova prodaje stavb-
nih zemljišč, ki se povečujejo 
s 455.000 evrov na 515.000 
evrov. Posledično to pomeni 
tudi višje odlive iz občinske 
blagajne, in sicer za 10 % ali 
za dobrih 3,5 mio evrov, pri če-
mer se odhodki največ, za oko-

Proračuna za 4 milijone višja
KRŠKO – Krški občinski svet je 6. julija na 24. redni, sicer zadnji preddopustniški seji, potrdil rebalansa pro-
računov tako za letošnje kot za prihodnje leto. Povečanju prihodkov in odhodkov botrujejo prejeta sredstva 
iz naslova protokolov z državo, višji dohodnina in povprečnina ter prihodki iz naslova stavbnih zemljišč.

li 3,4 mio evrov, povečujejo za 
vlaganja v gospodarsko infra-
strukturo ter za investiranja 
družbenih dejavnosti, to je na 
področjih predšolske in šol-
ske vzgoje ter izobraževanja in 
kulture. Dodatna vlaganja v iz-
gradnjo in obnovo infrastruk-
ture gredo predvsem na račun 
nadaljevanja izgradnje obvo-
znice Krško ter celovite uredi-
tve cestne infrastrukture skozi 
naselje Zdole do vznožja v Po-
hanci oziroma do meje z obči-
no Brežice ter komunalne in-
frastrukture po naseljih Veliki 
Podlog, Pristava, Gorica in Jel-
še, najprej rušitve, zatem pa 
izgradnje domala identičnega 
novega nadhoda nad železni-
ško progo med tovarno Vipap 
Videm in železniško postajo na 
Vidmu, preureditev obstoječih 
krožišč na krškem mostu v fi-
ksna idr., na področju družbe-
nih dejavnostih pa gre za nov 
projekt, vezan na koprivniško 
osnovno šolo, to je dozidavo 
prizidka z umestitvijo kuril-
nice, knjižnice in kuhinje ter 
vlaganja v pripravo izgradnje 
prizidka k Valvasorjevi knji-
žnici idr.  

V primerjavi s sprememba-
mi letošnjega proračuna je za-
enkrat manjših sprememb v 
postavkah deležen proračun 
za leto 2018, saj še ni znano, 
kakšna bo dokončna realizaci-
ja letošnjega proračuna oz. ka-
teri redni ali izredni prihodki 
ali odhodki utegnejo nanj vpli-
vati. Zato so na podlagi trenu-
tnih podatkov povišali prihod-
kovno stran za približno 1 %, 
to je za dobrih 309.000 evrov, 
odhodkovno pa za 3,5 % ali za 
dobrega 1,2 mio evrov. Če pov-
zamemo napisano: proračun 
za leto 2018 se je tako na pri-
hodkovni strani zvišal z dobrih 
36,9 mio evrov na dobrih 37,3 
mio evrov, odhodki pa z dobrih 
35,5 mio evrov na okoli 36,8 
mio evrov, medtem ko je pro-
račun za letošnje leto z dobrih 
34,9 mio evrov zvišan na dob-
rih 38,1 mio evrov na prihod-
kovni strani, na odhodkovni 
pa z dobrih 35,5 mio evrov na 
39,1 mio evrov. 

Svetniki so navedena rebalan-
sa proračunov potrdili sicer z 
večino glasov, a ne brez pri-
pomb, ki so se nanašale na zelo 
visoka vlaganja v izgradnjo ce-

stne infrastrukture, ki znaša-
jo letos kar 10 mio evrov. Tako 
je med drugim svetnik Dušan 
Dornik opozoril, da je slednje 
v dobršni meri posledica spre-
jetega občinskega prostorske-
ga načrta, ki še vedno v preve-
liki meri dopušča razpršeno 
gradnjo, kar pomeni dodatne 
stroške pri obnovi cest in opre-
mljanju stavbnih zemljišč. Me-
nil je, da mora občina striktno 
zapolniti razpoložljive zazidal-
ne parcele znotraj 158 obsto-
ječih naselij, dovoliti znotraj 
njih tudi nadomestne gradnje, 
nikakor pa dovoliti nadaljnje 
širitve naselij, temveč te z vi-
dika zmanjšanja stroškov čim 
bolj strniti. Svetnik Jože Žab-
kar je pripomnil, da je treba 
pozornost nameniti v znižanje 
stroškov vlaganj v infrastruk-
turo na način, da se skrbno 
pretehta, koliko se da narediti 
z razpoložljivimi sredstvi, tudi 
na račun nekoliko skromnejših 
ureditev, kakšne škarpe manj 
ali, kakor je dejal: »Eno je ko-
ličina denarja, drugo, kaj se bo 
naredilo, tretje pa, ali naredi-
mo s tem denarjem dovolj ali 
preplačamo?« 
 Bojana Mavsar

KRŠKO - Občinski svet je na julijski seji sprejel sklep o do-
datnem sofinanciranju trenerskega kadra v letošnjem letu. 

Kot je povedala Klavdija Žibert z oddelka za družbene dejavno-
sti, je občina letos prek javnega razpisa že razdelila sredstva za 
sofinanciranje delovanja prek 70 športnim društvom v občini, v 
navedenem primeru pa gre za dodatno sofinanciranje izključno 
krškima nogometnemu in rokometnemu klubu, ki izstopata po 
množičnosti in rezultatih, in sicer NK Krško v višini 20.000 evrov 
in RK Krško v višini 10.000 evrov. Navedena sredstva so bila si-
cer predvidena kot soudeležba občine na javnem razpisu Direk-
torata za šport za izvedbo panožnih športnih šol, ker pa direk-
torat kljub napovedim razpisa ni objavil in ker je letošnji javni 
razpis za sofinanciranje programov že zaključen, se sredstva v 
skupni višini 30.000 evrov nameni navedenima športnima klu-
boma. Ob tem je svetnica Olivera Mirković menila, da bi mora-
la biti ta vsota ne izvzeta, temveč že vključena v navedeni jav-
ni razpis za sofinanciranje športnih društev s strani občine, saj 
je že tretjič prišlo do izpada razpisa s strani športnega direkto-
rata, saj v tem primeru ne bi bila deležna sredstev le NK in RK, 
temveč bi se zanje lahko potegovala tudi druga športna društva 
in klubi, ki morda resda niso tako številčno zastopani, beležijo 
pa prav tako dobre rezultate, kot so judoisti, plavalci, košarkarji 
in drugi. Kot je k temu dodal župan mag. Miran Stanko, bi bilo 
za navedeni predlog treba najprej spremeniti pravilnik o dode-
ljevanju sredstev, pri čemer pa ne gre spregledati dejstva, da je 
že tako množično zastopan krški nogomet dobil še dodaten za-
gon z uvrstitvijo kluba v 1. ligo, da nogometaši v vseh kategorijah 
beležijo visoke rezultate, kot denimo selekcije U11, U13 in U15, 
ki so na nedavnih svetovnih igrah v Celovcu osvojili dve prvi in 
eno drugo mesto, da mladi trenirajo skozi celo leto v vseh vre-
menskih pogojih in da šteje prav vsak otrok in mladostnik izmed 
okoli 400 vključenih v NK, ki dan preživi na igrišču in ne na ulici.
  B. Mavsar

Dodatno sofinanciranje trenerjev

Ker ni sej, tudi praznika ne bo
KOSTANJEVICA NA KRKI - Za 6. julij že petič sklicano nadaljevanje 13. redne seje Občinskega sveta občine 
Kostanjevica na Krki je bilo znova neuspešno, saj so se ga udeležili le štirje od desetih občinskih svetnikov. 
Župan Ladko Petretič pravi, da sej do nadaljnega ne bo več skliceval.

Praznika ne bodo obeležili
Ker občinski svet ne deluje oz. je v teku postopek za njegovo 
predčasno razpustitev in ker niso izvedli razpisa za dobitni-
ke občinskih priznanj, torej nagrajencev letos ne bo, se župan 
Petretič nagiba k temu, da občinskega praznika, ki ga praznu-
jejo 14. avgusta, ne bodo posebej obeležili.

Stoli šesterice svetnikov so znova ostali prazni.
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NA BREŽIŠKI GIMNAZIJI 
KAR 10 ZLATIH

Telovadnica Gimnazije Bre-
žice je bila 10. julija slovesen 
kraj za vse tiste letošnje ma-
turantke in maturante, ki so v 

spomladanskem roku opravi-
li maturo - takih je bilo 96 oz. 
93 %, kar je enako slovenske-
mu povprečju. Še posebej si 
bodo podelitev maturitetnih 
spričeval zapomnili Anama-
rija Agnič, Rok Arh, Dejan 
Firbas, Teja Gošek, Lea He-
rakovič, Lucija Jazbec, Lu-
cija Ana Kovačič, Tina Les-
jak, Lara Oštrbenk in Lucija 
Župevc - deseterica letošnjih 
zlatih maturantov brežiške gi-
mnazije. Zgoraj našteti so na 
maturi dosegli 30 in več točk 
ter prejeli maturitetno spriče-
valo s pohvalo in knjižne na-
grade, osebno pa jim je česti-
tal tudi brežiški župan Ivan 
Molan. Slednji je poudaril, da 
so v občini še kako ponosni na 
vse tiste, ki uspešno zaključijo 
srednješolsko izobraževanje, 
še posebej pa na zlate matu-
rante. Maturantom je zaželel 
uspešno nadaljevanje na fa-
kultetah in da bodo prišli do 
svojega cilja - zaposlitve. Kot 
predstavnik lokalne skupnos-
ti pa je izrazil željo, da se jih bo 
po koncu študija čim več vrni-
lo v občino ter bodo soustvar-
jali napredek Brežic, Posavja 
in mogoče še širše.

Ravnatelj Uroš Škof je v nago-
voru generaciji maturantov, ki 
so se na gimnazijo vpisali v šol-
skem letu 2013/14, dejal, da 
so maturanti pri večini pred-
metov dosegli uspeh, ki je pri-
merljiv s slovenskim povpre-
čjem. Izpostavil je Gašperja 
Strnada, ki je pri matemati-
ki dosegel vseh 100-odsto-
tnih točk, in Anamarijo Agnič, 
ki je pri kemiji prav tako do-
segla vse točke. Ob tej prilož-
nosti se je zahvalil celotnemu 
učiteljskemu zboru, ki je us-
pešno pripravil dijake na ma-
turo, prav tako ostalim delav-
cem šole, brez katerih mature 
ne bi bilo mogoče izvesti, po-
sebej je izrekel zahvalo tajni-
ku šolske maturitetne komisi-
je prof. Sandiju Rašoviću, ter 
tudi staršem za štiriletno so-
delovanje. »Čas najdaljših po-
čitnic je pred vami. Pred vami 
je življenje samostojnih odloči-

tev in velikih načrtov. Uresni-
čujte jih in vračajte se v našo 
regijo kot strokovnjaki, potre-
bujemo vaše znanje in ideje. 
Maturantje Gimnazije Brežice, 
želim vam lepe najdaljše poči-
tnice v življenju in vse dobro 

na nadaljnji življenjski poti,« je 
še sklenil. Nekateri maturan-
ti so poleg spričevala prejeli 
tudi certifikat z evropsko rav-
njo znanja tujega jezika. Po-
delitev sta povezovala Patrik 
Marčetič in Tjaša Vraničar, 
glasbeno pa sta jo s tamburico 
in citrami obogatili Tjaša An-
tolovič in Ema Agnič.

VISOKA USPEŠNOST NA 
KRŠKI GIMNAZIJI 

Gimnazija Krško, ki deluje 
kot enota Šolskega centra Kr-
ško-Sevnica, je podelitev ma-
turitetni spričeval 10. julija 
pripravila v Dvorani v parku. 
Uspešnih je bilo 24 od 25 di-

jakov, kar pomeni 96-odsto-
tni uspeh, zlatega maturanta 
pa letos nimajo. »Z uspehom 
na maturi smo zadovoljni, saj 
je odstotek višji od državnega 
povprečja. Nimamo sicer zla-
tega maturanta, smo pa nagra-
dili pet maturantov z najvišjim 
številom točk,« je za naš medij 
povedala direktorica šolskega 
centra in ravnateljica gimnazi-
je Erna Župan Pirkovič. Ome-
njeno peterico najboljših ma-
turantov, ki so dobili knjižno 
nagrado, sestavljajo Klemen 
Knez, Nik Blatnik, Janez Bo-
žič, Florjan Križnik in Nina 
Kukovičič, posebno pohvalo 
za prizadevnost in dosežke v 
času srednjega šolanja pa so 
iz rok razredničarke Nataše 
Rostohar poleg že omenjenih 
Kneza, Božiča in Kukovičičeve 

prejeli še Zala Vene, Loti Go-
renc in Kristian Franić. 

Ravnateljica je v nagovoru 
zbranih maturantov in njiho-
vih družin spomnila, da le-
tos mineva 60 let, odkar se je 
v krško srednjo šolo vpisala 
prva generacija dijakov, ki so 
še po toliko letih ostali pove-
zani med sabo. »Verjamem, da 
se boste tudi vi radi spominja-
li srednješolskih časov pa tudi 
današnjega dne, ko ste dobili 
spričevalo vaše splošne matu-
re. Verjamem tudi, da se bos-
te kdaj srečali,« je dejala in 
jim zaželela lepe počitnice. 
Kot posebnost letošnje matu-
re je izpostavila dejstvo, da je 
Republiški izpitni center zna-
nje tujih jezikov uspel uvrsti-
ti v skupni evropski jezikov-
ni okvir, kar pomeni, da dijaki, 
ki so bili dovolj uspešni pri 
angleščini in nemščini, dobijo 
tudi certifikat iz znanja tujega 
jezika. Glede programa gimna-
zija je povedala, da je vpis vanj 
letos sicer slabši, saj imajo vpi-
sanih le enajst dijakov, a bodo 
z njim vztrajali: »Verjamemo 
v ta program, ki je hkrati gim-
nazijsko in tehniško izobraže-
vanje.«

V imenu Občine Krško je ma-
turantom čestitala direktorica 
občinske uprave Melita Čo-
par. »V občini Krško se trudi-
mo, da bi lahko ustvarjalni in 
delovni mladi, polni znanja, os-
tali in delali v domači občini, 
saj ste vi naša prihodnost in 

le vi lahko gradite nadaljni ra-
zvoj v naši lokalni skupnosti,« 
je poudarila. Slovesno podeli-
tev maturitetnih spričeval sta 
povezovala dijaka Sabina Ro-
žac in Aljaž Bogolin, z nastopi 
pa popestrili pianistka Marti-
na Gramc in člani Posavskega 
kvinteta.

NA ETRŠ BREŽICE ZLATA 
MATURANTKA 

Na Ekonomski in trgovski 
šoli Brežice so ponosni na vi-
sok delež uspešnih na poklic-
ni maturi (96,3 % med redni-
mi dijaki, skupno pa 91,1 %) in 
zlato maturantko iz programa 
logistični tehnik Špelo Žagar, 
ki je osvojila 22 točk. Poleg nje 
so odličen uspeh na maturi 
dosegli še Domen Bajc, Miha 

Mihev, Aleš Ulčnik in Andraž 
Vogrinc. Z visokim uspehom 
se lahko pohvalijo tudi dijaki, 
ki so opravljali zaključni izpit 
v programu trgovec, saj ga je 
opravilo 90,9 % dijakov. Šola 
je 5. julija pripravila svečano 
podelitev maturitetnih in zak-
ljučnih spričeval. Maturantom 
in njihovim spremljevalcem je 
čestitala ravnateljica dr. Moj-
ca Tomažin in poudarila, da so 
dijaki prehodili zahtevno pot, 
ki bi bila brez podpore njiho-
vih najbližjih, pa tudi profesor-
jev, zagotovo še težja. Prisotne 
je nagovorila tudi podžupanja 
občine Brežice Katja Čanžar, 
ki je obdarila zlato maturant-
ko ter izrazila pričakovanje, da 
se bodo današnji maturanti po 
končanem študiju vrnili v do-
mače Posavje in gradili njego-
vo gospodarsko rast.

Posebno čast je učiteljski zbor 
izrazil Andražu Vogrincu, ki je 
prejel najvišje priznanje šole - 
kristalno piramido. Sodeloval 
je na številnih šolskih, občin-
skih in državnih tekmovanjih 
ter bil aktiven na športnih in 
strokovnih področjih. Pose-
bej velja izpostaviti njegova 
letošnja uspeha na državnih 
tekmovanjih: 1. mesto iz zna-
nja poslovne matematike in 
3. mesto iz znanja računovod-
stva. Sodeloval je tudi v med-
narodnih projektih ter se ude-
ležil projektnega srečanja v 
Bolgariji. V okviru evropskega 
projekta prakse v tujini je us-
pešno opravil štirinajstdnev-
no prakso na Malti. Andraž je 
pozitiven vzor vsem dijakom. 

Program svečane podelitve je 
povezovala Lara Kočan, v kul-
turnem programu pa so poezi-
jo in songe pod mentorstvom 
Alenke P. Kranjec povezale v 
celoto Sara Plevnik, Klara Vo-
dopivec, Tanita Lipar in Ta-
mara Blatnik, ki je navdušila 
s premierno izvedbo svoje av-
torske pesmi.

NA SPSŠ KRŠKO 13 
ODLIČNIH 

Na Srednji poklicni in strokov-
ni šoli Krško, enoti ŠC Krško-
-Sevnica, so prav tako ponosni 
na visok delež uspešnih matu-
rantov (88,7 %) in odlične ma-
turante iz programa elektro-

tehnik. Odličen uspeh sta z 20 
točkami dosegla Jernej Kre-
jan in Aljaž Škoda, najboljši 
pa je z 21 točkami in odličnim 
uspehom vsa štiri leta šola-
nja Jaka Maček. Visok uspeh, 
97,7 %, so dosegli tudi dijaki, 
ki so opravljali zaključni izpit 
v programih oblikovalec kovin, 

avtoserviser, elektrikar in po-
močnik v tehnoloških proce-
sih. Imajo tudi deset odličnih: 
Miha Budič, Luka Flisek, In-
grid Hosta, Klemen Lek-
še, Vladimir Rožman, Matej 
Dimc, Denis Kapčič, Mitja 
Knez in Martin Stanič, vsa tri 
leta šolanja ter na zaključnem 
izpitu pa je bil Žan Škofljanec 
iz programa avtoserviser.

Na svečani podelitvi maturi-
tetnih in zaključnih spričeval 
je maturantom čestital ravna-
telj Jože Pavlovič in pouda-
ril, da so dijaki uspeli prido-
biti teoretična ter praktična 
znanja in poklic s podporo nji-

hovih najbližjih in seveda nji-
hovih profesorjev. Kot gostja 
iz gospodarstva je zbrane na-
govorila Metka Arih, direkto-
rica financ, računovodstva in 
skupnih služb podjetja Preis 
Sevnica d.o.o., ki je prispeva-
lo praktični nagradi za najbolj-
ša dijaka Jako Mačka in Žana 
Škofljanca. Posebna priznanja 
je učiteljski zbor namenil dija-
kom, ki so s svojim posebnim 
trudom pripomogli k ugledu 
Srednje poklicne in strokovne 
šole Krško. Martinu Volčan-
šku, ki je v sodelovanju z GEN 
energijo izdelal »Aplikacijo si-
mulacije tlačnika NEK«, An-
dreju Špilerju in Žaku Rož-
manu, ki sta veliko prispevala 
s svojim delom pri predstavi-
tvah strokovnih vsebin v okvi-
ru tehniških in informativnih 
dni, ter Anžetu Rabzelju za 
sodelovanje na kulturnih pri-
reditvah. Dijaki zaključnega le-
tnika elektrotehnike so šoli še 

posebej v ponos, saj so se sku-
paj udeležili dveh krvodajal-
skih akcij.

Program prireditve sta pove-
zovali Ana Preskar in Maja 
Derstvenšek, v kulturnem 
programu pa so za lepe misli, 
pesmi, petje in glasbo pod 
mentorstvom Bernardke 
Novosel poskrbeli Martina 
Gramc, Gašper, Elvis in Mar-
tin iz Ansambla Folk&Špas, 
Simon Vintar ter maturant 
Martin Sintič.

� Peter�Pavlovič,�Rok�Retelj,�
� Karmen�Štefanič,�
 Bernardka Novosel 

Med maturanti kar enajsterica zlatih 
BREŽICE, KRŠKO - Prvi in drugi julijski ponedeljek sta tudi letos prinesla rezultate spomladanskega roka poklicne in splošne mature. Na obeh posavskih gimnazi-
jah je na splošni maturi maturiralo 120 dijakov, med njmi deseterica zlatih v Brežicah, na ETrŠ Brežice in SPSŠ Krško pa je bilo na poklicni maturi odličnih skup-
no osem dijakov, med njimi je bila v brežiški šoli tudi zlata maturantka.

Deset�zlatih�maturantov�Gimnazije�Brežice�z�ravnateljem�
Urošem�Škofom�in�županom�Ivanom�Molanom

Najboljših pet maturantov na Gimnaziji Krško z ravnatelji-
co�Erno�Župan�Pirkovič�in�direktorico�občinske�uprave�Meli-
to�Čopar�(foto:�P.�P.)

Odlični�maturanti�na�ETrŠ�Brežice�s�podžupanjo�Katjo�Čan-
žar,�ravnateljico�dr.�Mojco�Tomažin�ter�razredničarkama�Ka-
tarino�Kukovičič�Unetič�in�Dejo�Avsec�(foto:�Karmen�Štefanič)

Trojica�odličnih�maturantov�na�SPSŠ�Krško�s�predstavniki�
šole�in�gostjo�Metko�Arih�iz�podjetja�Preis�d.o.o.�(foto:�Simon�
Ogorevc)

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.
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SMRTNA ŽRTEV PRI ČREŠNJICAH - 8. julija nekaj po 13. uri 
se je na na lokalni cesti Črešnjice - Hrastje zgodila huda prome-
tna nesreča, v kateri je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče 
umrla 25-letnica. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzroči-
la 26-letna voznica osebnega avtomobila Audi A3, ki je v križi-
šču odvzela prednost 36-letnemu vozniku osebnega avtomo-
bila Renault scenic, ki je pripeljal iz njene desne smeri. Voznik, 
ki je vozil po prednostni cesti, je v križišču silovito trčil v pred-
nji desni del Audija. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesre-
če umrla 25-letna potnica, ki je v Audiju sedela na prednjem 
desnem sedežu. 19-letno potnico, ki je sedela zadaj desno, so 
zaradi številnih hudih poškodb odpeljali v novomeško bolni-
šnico, hudo poškodovano 26-letno voznico in lažje poškodo-
vanega 36-letnega voznika pa v brežiško bolnišnico. Policisti 
so še ugotovili, da 25-letna potnica, ki je v nesreči umrla, in 
19-letna potnica, ki je hudo poškodovana, med vožnjo nista 
bili pripeti z varnostnim pasom.

HUDO POČILO TUDI V LESKOVCU - Do hude prometne nes-
reče je dan pred tem prišlo tudi v Leskovcu pri Krškem, kjer 
je 39-letni voznik osebnega avtomobila v križišču ob zavijanju 
levo odvzel prednost 40-letnemu motoristu, ki je pravilno pri-
peljal iz nasprotne smeri. Motorist je zaviral, vendar trčenja ni 
mogel preprečiti. Po trčenju je motorista odbilo preko pokrova 
motorja osebnega avtomobila in je obležal na vozišču. Zaradi 
hudih poškodb noge in poškodb glave se zdravi v brežiški bol-
nišnici. Policisti so ugotovili, da je motorist med vožnjo sicer 
uporabljal zaščitno čelado, ostale zaščitne motoristične opre-
me pa ne, saj je vozil v natikačih in v majici s kratkimi rokavi.

MOTORIST UMRL NA KRAJU NESREČE - Brez smrtne žrtve 
žal ni bil niti minuli vikend, saj je 16. julija nekaj po 16. uri 
na cesti med Smednikom in Drnovim (pri kraju Kržišče) po 
prvih ugotovitvah policistov 48-letni motorist iz Novega mes-
ta v ovinku izgubil oblast nad motorjem in zapeljal s ceste na 
travnik, kjer je padel. Kljub trudu reševalcev je zaradi hudih 
poškodb umrl na kraju nesreče. 
48-letni motorist je letos že osma smrtna žrtev prometnih ne-
sreč na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto. V ne-
srečah so umrli trije vozniki osebnih avtomobilov, potnica v 
osebnem avtomobilu, dva voznika mopeda in dva motorista.

� Zbral:�P.�P.

Darinka Štojs, Sevnica: Težko bi rekla, da kdor 
koli namerno izkorišča možnost obiska nujne 
medicinske pomoči. Sama sem vesela, da tovr-
stna pomoč obstaja in pohvalila bi vse, ki delajo 
v urgentnih centrih. To so res požrtvovalni ljud-
je. Morda bi razmišljali o tem, da bi povečali šte-
vilo zdravstvenega kadra. Veste, človek nikoli ne 

zboli načrtovano, ob točno določeni uri.

Jožica Pungerčar, Boršt: Nimam teh izkušenj, 
saj sem zelo redko pri zdravniku, ponavadi se 
zdravim kar s pomočjo domače lekarne. Menim, 
da so ljudje premalo ozaveščeni o tem, kdaj je 
nujno iti k zdravniku in kdaj ne. Mogoče bi mo-
rali organizirati delavnice ali pa po domovih, 
podobno kot komunala za odpadke, poslati bro-

šure, v katerih bi bili razčlenjeni nujni oz. nenujni primeri.

Jaka Jankovič, Krško: V prvi vrsti potrebujemo 
več zdravnikov, ki bi razbremenili tudi maso lju-
di na urgencah, ker verjetno ni vse »urgentno«, 
saj vemo, kakšno je zdravstveno stanje pri nas. 
Zavarovan ali ne, pri nas to ne pomeni veliko, 
vse več prednosti imajo »samoplačniki«. Kakor 
koli, menim, da bi vsakdo moral imeti pravico 

do zdravnika, ne glede na njegovo finančno stanje.

Milka Slemenšek, Poklek: Sama grem pored-
ko k zdravniku, ker nimam večjih zdravstvenih 
težav. Nekateri res po nepotrebnem izkoriščajo 
urgentno službo, verjetno tudi zato, ker tam ni 
potrebno čakati. Pri specialistih so dolge čakal-
ne dobe. Če te obravnavajo pod nujno, se lahko 
prej pride do specialista, ni pa prav, saj tako lah-

ko nujni primer ni pravočasno zdravniško oskrbljen. 

V zdravstvu opozarjajo na težave pri delu dežurnih in ur-
gentnih služb, kamor ljudje pogosto hodijo tudi v nenuj-
nih primerih in s tem ogrožajo tiste, ki nujno medicinsko 
pomoč res potrebujejo. V kakšnem primeru se vi odpravi-
te k dežurnemu zdravniku ali na urgentni center? 

anketa

Kdaj po nujno medicinsko pomoč?

Verjetno ni treba dvakrat 
ugibati, da vam bo 12. junij 
2017, ko so vas na šoli pre-
senetili s prireditvijo, na ka-
teri ste bili razglašeni za naj 
učitelja 2016/17, za vedno 
ostal v spominu. Kako ste ga 
doživeli?
Ravnateljica Metka Kržan mi 
je nekaj dni prej omenila, naj 
pripravim glasbeni program, 
češ da pridejo na šolo pred-
stavniki ministrstva za šol-
stvo in župan Ivan Molan z 
vodjo občinskega oddelka za 
družbene dejavnosti, gospo-
darstvo, kmetijstvo in razvoj 
Patricio Čular. Prisotna je bila 
tudi ravnateljica Rozika Vodo-
pivec iz sosednje OŠ Globoko 
in drugi gostje. Takrat še nisem 
niti slutil, kaj se zares priprav-
lja. In ko so tisti ponedeljek na 
prireditvi, ki sem jo pripravil s 
sodelavci, začeli govoriti stva-
ri, ki so se dotikale mene, sem 
dojel, kaj se resnično doga-
ja. To je bilo res presenečenje 
brez primere, saj sploh nisem 
vedel, da sem v igri za najbolj-
šega učitelja v Sloveniji. Tako 
učenci kot vsi ostali, ki so ve-
deli, kaj se bo zgodilo, so pred 
mano res dobro skrivali. Po eni 
strani je bilo torej preseneče-
nje, po drugi sem takoj začutil 
veselje in čast, ki me je dole-
tela, in hkrati določeno obve-
zo za naprej. Take nagrade ne 
bi bilo brez podpore žene Zo-
fije, vodstva in obeh kolektivov 
šol, kjer poučujem, ter seveda 
učencev in njihovih staršev.

Vaši učenci - še posebej pa tri 
učenke, ki so na revijo Ona 
poslale glasovnice za naj uči-
telja in bistveno prispevale 
k vaši zmagi - pravijo, da so 
pri vaših urah glasbe lah-
ko sproščeni in se zabavajo, 
zaradi česar tudi nastajajo 
tako lepi nastopi. Zgleda, da 
imate pri sebi čarobno pali-
co, s katero ustvarjate tako 
dober odnos z učenci …
No, to težko rečem. Najprej 
moraš biti kot učitelj seveda 
odlično pripravljen na 45 mi-
nut pouka, da učence ’držiš po-
konci’, in pri glasbi se to da – od 
petja, plesa, igranja na glasbila 
do veliko drugih elementov, s 
katerimi pritegneš učence. Ure 
glasbe so na splošno takšne, da 
lahko učenci uživajo, še pose-
bej tisti, ki imajo več glasbe-
nih talentov. Moj pouk glasbe 
je sestavljen na podlagi siste-
ma učenja, ki sem ga inovativ-
no oblikoval in razvijal tri leta. 
To je bil res velik domač pro-
jekt, pri katerem sem ves čas 
izhajal iz lastne prakse v šoli. 
Kompleten pouk se vleče kot 
rdeča nit od prve do zadnje ure 
v vseh razredih. Le-ta temelji 
na podajanju snovi s pomoč-
jo računalniškega programa 
PowerPoint. Izdelal sem več 

kot 2800 PowerPoint projek-
cij. Ko učenci pridejo v razred, 
jih že čaka na ekranu uvodna 
projekcija, na kateri lahko vidi-
jo, kaj bodo tisto uro obravna-
vali. Vsi glasbeni pojmi in snov 
sta zapisana z različnimi bar-
vami, saj so otroci vizualni tipi 
in jih to vedno pritegne. Tako 
si stvari tudi lažje zapomnijo. 
Projekcije tako z mojim vode-

njem skozi uro učencem po-
dajajo vse potrebne informa-
cije, od osnovnih glasbenih 
pojmov, prek 800 posnetkov 
znanih skladb in plesov, bese-
dil pesmi do partitur za igra-
nje, fotografij skladateljev, slik 
glasbil in drugih zanimivosti. 
Učbenika skorajda ne uporab-
ljam, saj sem vse, kar potrebu-
jem, vključil v projekcije.

Moj način vodenja pouka glas-
be sem predstavil na vseh os-
mih glasbenih študijskih sku-
pinah po Sloveniji, kjer sem 
slovenskim učiteljem glasbe 
prikazal, kako se glasbeno iz-

obražujemo na naši šoli. Po-
nosen sem tudi, da sem na po-
vabilo Zavoda RS za šolstvo o 
mojem delu predaval avstrij-
skim in madžarskim učiteljem. 
Gre za primer dobre prakse, pri 
čemer spoznavamo glasbo na 
avdio-vizualen način ter ob 
tem pojemo, plešemo in igra-
mo. Ob glasbi jezik ni ovira. 
Na spletu so vsem dostopne 

moje podrobne učne priprave 
za pouk glasbe v osnovni šoli. 
Naj še omenim, da je moje učne 
priprave in PowerPoint projek-
cije kot dobro učilo odkupila 
znana založba, ki ima največ-
ji tržni delež učbenikov v Slo-
veniji.

Pri glasovanju za naj učite-
lja ste prejeli rekordno šte-
vilo glasov. Kaj je po vašem 
mnenju pretehtalo, da se je 
toliko ljudi odločilo glas na-
meniti prav vam?
Nikoli si ne bi mislil, da bo toli-
ko ljudi glasovalo zame. Imam 
širok krog ljudi, ki jih poznam 

z mnogih nastopov. Verjetno je 
na tolikšno število glasov vpli-
valo tudi dejstvo, da me je v le-
pem spominu ohranilo veliko 
bivših učencev pa tudi staršev. 
Zanimivo je bilo, da mi je veliko 
ljudi reklo, da sploh niso vedeli 
za mojo nominacijo, sicer bi za-
gotovo glasovali zame tudi oni. 
Sodeč po čestitkah, ki sem jih 
potem dobival iz cele Sloveni-
je, sem videl, da me ljudje poz-
najo in so bili enotnega mne-
nja, da je šel naziv v prave roke. 
Res pa je, da si kot glasbenik vi-
den tudi drugje, na primer na 
nastopih in proslavah.

Ste edini moški v učitelj-
skem kolektivu na bizeljski 
šoli. Pogrešate še kakšnega 
kolega več?
Zagotovo pogrešam še kakšne-
ga učitelja več. Učenci namreč 
potrebujejo tudi lik učitelja, 
podobno kot doma očeta in 
mater. Večkrat učenci, še pose-
bej tisti, ki jim manjka stikov z 
očetom, potrkajo na moja vra-
ta, me vprašajo za kak nasvet 
ali potožijo o kaki stvari. Učen-
ci vedo, da zaupne stvari osta-
nejo med nami, zato se radi ob-
račajo ne samo name, ampak 
tudi na druge sodelavke. Vsi 
smo neke vrste terapevti ali 
drugi starši.

Imam prav, ko rečem, da je 
učitelj glasbe bolj ženski 
poklic?
Zagotovo je več učiteljic kot 
učiteljev glasbe, vendar je v 
primerjavi z drugimi predme-
ti pri glasbi moških še kar ne-
kaj. Včasih so v šolah prevlado-
vali učitelji, z leti se je učiteljski 
poklic izoblikoval v tej smeri, 
da je v ospredje prišla dolo-
čena nežnost oz. ne več tako 
strog, avtoritativen odnos uči-
telja do učencev. Vsekakor je 
treba svoj poklic opravljati z 
veseljem, treba je poznati stro-
ko in verjeti v to, kar učiš. Edi-
no na tak način ti bodo učenci 
verjeli. Če si človek najde pok-
lic, ki ga osrečuje, nima občut-
ka, da hodi v službo.

Glasbo na OŠ Bizeljsko po-
učujete že 33 let, v tem ob-
dobju so se menjale številne 
generacije. Kakšne spre-
membe opažate pri otrocih?
Ko sem prišel na Bizeljsko, je 
bilo še značilno večglasno pet-
je v razredih, saj se je takrat v 
družinah več igralo in pelo. 
Mislim, da trenutkov, ko starši 
zvečer sedejo z otroki za mizo 
in prepevajo, namesto da bi 
gledali televizijo, več ni. Vsa 
možna tehnologija je prav go-
tovo spremenila otroke in star-
še. Otroci veliko pojejo sami v 
svojih sobah in šoli. 

Bi v osnovni šoli na splošno 
kaj spremenili, če bi lahko?

Vilko Urek, najboljši učitelj v Sloveniji:

SLOGONSKO - Uredništvo revije Ona je v sodelovanju s civilno iniciativo Kakšno šolo hočemo letos osmič 
izbralo najboljšega slovenskega učitelja. Ta laskavi naziv je šel letos v roke učitelju glasbe na OŠ Bizeljsko 
Vilku Ureku, glasbenemu pedagogu in zborovodji, za katerega učenci pravijo, da je preprosto najboljši. 

Če ima človek osrečujoč poklic, 
nima občutka, da hodi v službo

Vilko Urek, letnik 1962, izhaja iz Rakovca, dom in družino pa si 
je ustvaril v Slogonskem. Prvič se je z glasbo srečal že kot otrok, 
ko je v očetovi omari našel harmoniko in kasneje začel igrati pri 
prof. Darku Bogolinu. V šoli je veliko nastopal in se udeleževal 
prireditev doma pa tudi izven meja domovine. Kot pravi, ga je na 
glasbeno pot zelo dobro usmerjala njegova učiteljica glasbe Pa-
vla Bunetić. Na njeno pobudo je šel na pedagoško gimnazijo, ob 
tem pa se je vpisal še v Glasbeno šolo Brežice na oddelek klavir-
ja. Študiral je v Ljubljani ter postal glasbeni pedagog in zboro-
vodja. Leta 1984 se je zaposlil na OŠ Bizeljsko, ki je njegovo prvo 
in doslej edino delovno mesto. Vsa leta vodi šolske pevske zbore. 
Takoj ob svojem prihodu na bizeljsko šolo je ustanovil tudi šol-
ski ansambel Fru-fru, ki ga v sedanji zasedbi sestavlja že enajsta 
generacija glasbenikov. Na OŠ Globoko, kjer je svoj čas tudi po-
učeval, sedaj vodi glasbene festivale in dve vokalno-inštrumen-
talni skupini. V GŠ Brežice skrbi za note in knjige. Igra klaviatu-
re, klavirsko in diatonično harmoniko, obvlada tudi blok flavto, 
kitaro, bas kitaro in bobne. Sam - kot One man band - ali z ženo 
nastopa na raznih družabnih srečanjih. Napisal je dva učbeni-
ka za igranje na elektronsko klaviaturo ali sintesajzer in učbe-
nik, s katerim se lahko učijo igranja učenci s posebnimi potreba-
mi. Je dobitnik Oktobrske nagrade Občine Brežice za leto 2016.
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Marsikaj bi spremenil. Najprej 
bi ponovno uvedel oceno iz 
vedenja, saj je ta ocena imela 
neko težo. Ravno tako ni prav, 
da so na splošno opustili konč-
ni učni uspeh. Kot eden izmed 
šestih članov državne komisije 
pri pripravi nacionalnega pre-
verjanja znanja sem se zavze-
mal, da pri vzgojnih pred-
metih, kot so glasba, likovna 
umetnost in šport, ostane opi-
sna ocena, se pravi zelo uspeš-
no, uspešno in manj uspešno. 
Pri teh predmetih, pri katerih 
gre za žive stvari, je zelo težko 
ocenjevati s številkami. Neko-
ga, ki zelo lepo poje, bo lahko 
nekdo ocenil s petico, drugi, 
ki mu njegovo petje ni tako 
všeč, mu bo dal slabšo oce-
no, to pa ni pravično. Ne znam 
si predstavljati, da bi otroku 
kdaj dal popravni izpit iz glas-
be. Sicer pa je na splošno naše 
osnovno šolstvo zelo dobro. 
Tisti, ki ga radi kritizirajo, naj 
se prepričajo, kako je z njim v 
nekaterih drugih državah, tudi 
v soseščini. Prepričan sem, da 
bodo spremenili svoje mnenje.

Kako je živeti na podeže-
lju in biti učitelj podeželske 
šole? Verjetno se strinjate, 
da imajo šole v manjših kra-
jih velik pomen ...
Z eno besedo - vrhunsko. Bi-
zeljske šole ne bi zamenjal za 
nič na svetu, tudi v Globokem, 
kjer vodim glasbene festivale 
in inštrumentalne skupine, mi 
je zelo všeč. Super je, ker so na 
podeželskih šolah manjši ko-
lektivi in manjši razredi, tako 
da se lahko bolj posvetiš vsa-

kemu otroku. Poleg tega imajo 
vsi otroci več možnosti, da na-
stopajo na prireditvah. Šola v 
manjšem kraju je gibalo celot-
nega razvoja kulture. To je po-
vezano tudi s tem, da imamo z 
učenci v povprečju 40 nasto-
pov v šolskem letu. Vabijo nas 
razna društva, organizacije in 
televizije. Nastopi dajo šoli 
veliko prepoznavnost, o če-
mer sem govoril že prej. Rav-
no to je privedlo do tega, in na 
to sem res ponosen, da nas je 
svetovalka z Zavoda RS za šol-
stvo Inge Breznik leta 2014 
povabila na snemanje 90-mi-
nutne oddaje Kje s’ pa ti doma. 
Bili smo ena od štirih sloven-
skih šol, ki so imele možnost 
na TV Slovenija predstaviti 
svojo šolo in kraj v najboljši 
možni meri. Nam je to uspelo.

Kakšna je glasbena nadarje-
nost otrok? Zdi se, da danes 
skoraj vsak otrok igra vsaj 
eno glasbilo ali poje. Da bi 
glasba v Sloveniji kdaj izu-
mrla, se torej zagotovo ni 
bati, kajne?
Vsekakor. Kar se tiče glasbe-
ne poustvarjalnosti in nadar-
jenosti, je zagotovo večja kot 
v preteklosti. Nadarjenost je 
sicer dedna zasluga staršev, 
z muziciranjem pa se najbolj 
srečujejo v šoli. Ko sem leta 
1984 prišel učit na Bizeljsko, 
so le štirje otroci igrali glas-
bila. Danes je takih 45. Starši 
imajo možnost kupiti glasbi-
la in otroke voziti k učiteljem, 
njihov standard je veliko več-
ji, da si lahko to privošči-
jo. Vsak otrok, ki pokaže vsaj 
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malo želje po igranju, se lah-
ko v današnjem času glasbe-
no izobražuje. Na Bizeljskem 
in v Globokem veliko otrok 
igra na glasbila. Kot glasbeni 
pedagog jih vedno spodbujam 
k temu. Tisti, ki še ne igrajo in 
vidijo druge, da jih to osreču-
je, po navadi tudi izrazijo že-
ljo po igranju. Mnogi pridejo 
k meni, da jih vključim v in-
štrumentalne skupine. Ko se 
enkrat otrok odloči, da bo ig-
ral glasbilo, se mora zavedati, 
da je potrebno vaditi. Igranje 
mora biti glasbeniku v zado-
voljstvo, ne v breme.

Kako ocenjujete možnos-
ti za glasbeno in drugo do-
datno izobraževanje otrok 
iz podeželskih, bolj obrob-
nih krajev, ki nimajo glasbe-
ne šole, klubov pred nosom 
in se morajo voziti?
Mislim, da ti otroci niso v nič 
slabšem položaju kot tisti v 
mestih, kjer imajo glasbene 
šole pred nosom. Dokaz, da 
se da uspeti tudi, če prihajaš z 
vasi, sta naši učenki, ki sta se 
uvrstili med 16 najboljših slo-
venskih učencev v glasbenem 
šovu Razred talentov. Ena od 
njiju je celo zmagala. Ker ni-
mata glasbene šole v doma-
čem kraju, sta veliko pridobi-
li pri pouku, na nastopih in z 
vajami. Seveda ne bi šlo brez 
podpore njunih staršev. Zdi 
se mi, da ni nobene razlike, ali 
prihajaš iz mesta ali s podeže-
lja, slednje ima celo prednost, 
saj je šola, kot že rečeno, go-
nilo kulture, razvoja in doga-
janja v kraju.

Ste začetnik otroških glas-
benih festivalov v občini 
(Zimski festival na OŠ Bi-
zeljsko, Glasbeni festival na 
OŠ Globoko …), s Pojočim vr-
tiljakom ste festival razširi-
li na občinsko raven. Če k 
temu dodamo še mednaro-
dni otroški festival v Breži-
cah, ki ga je lani prvič orga-
nizirala Brigita Šuler, lahko 
rečemo, da imajo glasbeni 
in pevski talenti veliko mož-
nosti, da se predstavijo jav-
nosti, kajne? 
Leta 1991 sem dobil idejo, da 
bi na bizeljski šoli z učenci 
pripravil glasbeni nastop, na 
katerem bi imeli učenci mož-
nost, da se pevsko in glasbe-
no predstavijo kot popularni 
glasbeniki. Ker so original-
ni posnetki velikokrat nepri-
merne višine za otroške gla-
sove, spremljavo vedno igram 
v živo s klaviaturo. Sočasno je 
festival zaživel tudi v Globo-
kem in letos smo tako izvedli 
že 26. glasbena festivala. Vča-
sih je bilo teh festivalov, kjer 
so mladi pevci peli ob moji 
glasbeni spremljavi, še več - v 
Brežicah, Pišecah, Veliki Doli-
ni, Raki, Senovem, Brestanici, 
Podbočju, Koprivnici, Krškem, 
Bistrici ob Sotli. Na Bizeljskem 
smo letos prvič imeli tudi te-
matski festival, saj so nasto-
pajoči peli le filmsko glasbo 
in glasbo iz risank. Vsako leto 
festival raste. Za tak uspeh fe-
stivalov ima veliko zaslugo 
vodstvo šole in celoten kolek-
tiv. Dodatno vzpodbudo nam 
daje številno občinstvo, ki nas 
pride vsako leto poslušat. V 

povprečju se na enem festi-
valu predstavi 20 pevcev so-
listov, tako da je v vseh teh le-
tih na festivalih v enem kraju 
pelo krepko čez 500 pevcev. 
Festivala na Bizeljskem in v 
Globokem sta dala že ogrom-
no dobrih pevcev in glasbeni-
kov, ne nazadnje moraš imeti 
kar veliko korajže, da zapoješ 
pred več sto ljudmi. 

Pojoči vrtiljak v prvi vrsti vi-
dim kot dan vseh šol občine, 
da bi se na enem mestu zbra-
li vsi učenci in bi iz vsake šole 
zapel dober pevec, ki bi ga šola 
že prej določila. V prihodnosti 
bi želel, da bi se Pojoči vrti-
ljak počasi razširil tudi na po-
savski nivo. Pomembno je, da 
vodstva šol to podpirajo in da 
za projektom stoji cel kolektiv. 
Na mednarodnem otroškem 
festivalu v Brežicah sicer ne-
posredno ne sodelujem, sem 
pa bil povabljen, da najboljše 
pevce s šolskih festivalov pos-
redujem naprej Brigiti. Ona je 
bila tudi moja učenka v Glo-
bokem. Otroški festival ji lepo 
uspeva in ga bo zagotovo pri-
peljala na visok nivo. Kar ne-
kaj mojih učencev in pevcev 
s festivalov se danes profesi-
onalno in ljubiteljsko ukvarja 
z glasbo. To me zelo veseli, saj 
so mnogi že nadgradili svoje-
ga učitelja glasbe.

Glasba je pri Urekovih del 
vsakdana, saj se tudi vaša 
žena Zofija ter sinova An-
drej in David ukvarjajo z 
njo. Ste jih kot glasbeni pe-
dagog ’silili’ v to ali lahko re-

čemo, da jo imajo preprosto 
v genih?
Glasba je pri nas že od nek-
daj v genih, saj izhajam iz zelo 
glasbene družine. Mama je 
pevka, oče je igral trobento, 
brat je kitarist. Z ženo večkrat 
nastopava skupaj kot duet, 
sin Andrej igra bobne v tri-
bute bendu Metalikka, sin Da-
vid kitaro in ukulele. Sinova 
sva z ženo usmerjala na glas-
beno pot brez prisile. Za izbra-
ni glasbili sta se odločila pov-
sem sama. Oba sta vztrajala. 
Pri vajah ju je bilo potrebno 
včasih vzpodbujati. Prav je, 
da sta dobila glasbeno osno-
vo, ki jo sedaj nadgrajujeta po 
svojih željah, in upam, da bos-
ta še naprej vztrajala. 

Katera glasbena zvrst vam 
je najbližja in kaj poleg glas-
be še zaznamuje vaše življe-
nje?
Od umetniške glasbe so mi 
najbolj všeč dela iz obdobja 
romantike, s področja zabavne 
glasbe pa najraje izvajam pop 
in rock glasbo, predvsem tisto 
iz 60-ih in 70-ih let. V bistvu 
najdem v vsaki glasbeni zvr-
sti skladbo, ki mi je všeč, vsa-
ko zvrst lahko poslušam in se 
kaj iz nje naučim. Tudi danes 
je veliko kvalitetnih skladb, to 
moram poudariti. Poleg glas-
be mi je seveda pomembna 
družina, v prostem času rad 
kolesarim, urejam vrt in oko-
lico hiše ter skrbim za psa in 
mačko. Živim povsem normal-
no življenje, poskušam uživa-
ti vsak dan.
 Rok Retelj

Kot je uvodoma poudaril pred-
sednik društva Franc Jurečič, 
je KD Ivan Kobal Krška vas v 
lokalni skupnosti pustilo ve-
liko pomembnih in neizbrisa-
nih sledi. Jurečič je še povedal, 
da je v preteklih letih krškova-
ško društvo s svojimi šestimi 
sekcijami organiziralo kultur-
ne prireditve skoraj vsak me-
sec v letu ter sodelovalo na pri-
reditvah v sosednjih krajevnih 
skupnostih in po Sloveniji. »V 
prihodnosti si želimo le, da bi 
naše članstvo bogatilo čim več 
mladih, ki bi v prihodnje tudi 
prevzeli odgovornost za delo-
vanje in rast društva,« je dodal. 
Slavnostni nagovor je imel taj-
nik društva Marjan Piltaver. 
V njem je na kratko orisal zgo-
dovino društva. KD je bilo us-
tanovljeno leta 1927, ko sta 
domačin Anton Ajster in pri-
morski prebežnik pred fašiz-
mom Ivan Kobal, doma iz vasi 
Podkraj nad Ajdovščino, sku-
paj zbrala 14 mladih fantov 
in tako je nastal prvi moški 
pevski zbor z imenom Vrbe-
nica – najbrž zaradi bregov 
reke Krke, poraslih z vrbami. 
V čast padlemu Ivanu Koba-
lu so ponovno oživljeno kul-
turno društvo preimenovali v 
Kulturno-prosvetno društvo 
Ivan Kobal Krška vas, vaje-
ti pa je leta 1946 vzel v svo-

Njihova pesem vabi že 90 let
KRŠKA VAS - S kulturnim programom in druženjem vaščanov so 17. junija v Krški vasi obeležili 90 let do-
mačega Kulturnega društva Ivan Kobal. Prireditev ob jubileju društva in ob tej priložnosti izdan bilten so 
naslovili »90 let pesem vabi«. 

je roke Franc Baškovič iz Bre-
žic. Pod njegovim vodstvom 
je poleg moškega deloval tudi 
1951. leta ustanovljeni mešani 
mladinski pevski zbor, delova-
li pa sta še igralska in folklor-
na skupina. Leta 1991 je bil na 
pobudo Jožeta Praha in Mar-
jana Piltaverja ustanovljen ok-
tet Kranjci, ki je bil do konca 
leta 2007 nosilec kulturne de-
javnosti v KD. Skoraj ves čas 
ga je vodil Vinko Žerjav iz Ar-
novega sela. Žerjavovo delo v 
MoPZ že četrto leto nadalju-
je Franc Vegelj z Boršta, ki je 
mentor harmonikarski in dve-
ma pevskima sekcijama. Pred 
Vegljem je harmonikarsko sek-
cijo, ki letos obeležuje deset let 
delovanja, vodil in jo tudi usta-
novil Rok Toplišek. Leta 2010 

je pod okriljem KD Ivan Kobal 
začela delovati tudi Klapa Pa-
rangal, tri leta kasneje pa še 
Vokalna skupina Sovice. V kr-
škovaškem društvu delujeta še 
recitatorska skupina in sekci-
ja za kulturo gibanja, ki jo vodi 
Breda Gorišek.

Jurečič je v nadaljevanju za-
služnim članom, ki delujejo 
aktivno vsaj zadnjih pet let, 
pa tudi nekaterim ostalim po-
delil posebna društvena pri-
znanja, sam pa je skupaj z Jo-
žetom Prahom postal častni 
član društva. Jubilanti so se 
zahvalili tudi vsem krajevnim 
društvom. Simona Rožman 
Strnad in Lučka Černelič iz 
JSKD OI Brežice sta podelili 
Gallusove značke, ki jih prej-

mejo člani za večletno aktiv-
no delo na področju glasbene 
ljubiteljske dejavnosti. Zlate so 
prejeli Dušan Beribak, Vla-
dimir Bogovič, Marjan Go-
milšek, Franc Jurečič, Martin 
Kerin, Dušan Prah, Franc Ve-
gelj in Alojz Žokalj. Podžupa-
nja občine Brežice Katja Čan-
žar je KD Ivan Kobal Krška 
vas ob tej priložnosti v župa-
novem imenu izročila tudi pla-
keto Občine Brežice. Predse-
dnik društva se je na poseben 
način – z izročitvijo fotografi-
je njene rojstne hiše na Veli-
kih Malencah – zahvalil častni 
gostji Nadi Kobal, najmlajši 
hčerki ustanovitelja društva 
Ivana Kobala.

Kulturni program na jubilej-
ni prireditvi v dvorani KS Kr-
ška vas sta povezovala Pilta-
ver in Hana Jurečič, z nastopi 
pa so ga sooblikovali MoPZ 
KD Ivan Kobal, člani harmo-
nikarske sekcije, Vokalna sku-
pina Marjetice pod vodstvom 
Alijane Trošt Rupnik iz Pod-
kraja, Klapa Parangal, VS So-
vice in harmonikar Timotej 
Mikuž iz Podkraja. Družabno 
srečanje vaščanov se je nada-
ljevalo pred krškovaškim ga-
silskim domom, kjer je za za-
bavo skrbel ansambel Favoriti.
 Rok Retelj

MoPZ�KD�Ivan�Kobal�Krška�vas�ima�že�90-letno�tradicijo.

Preventivna akcija 
»Kdo te bo peljal nocoj domov?«
VELIKI KAMEN - V okviru projekta Koprivniška noč, ki bo po-
tekala med 12. in 15. avgustom, PGD Veliki Kamen pripravlja 
tudi preventivno akcijo »Kdo te bo peljal nocoj domov?«, pri 
kateri sodelujejo še Policijska uprava Novo mesto (Policijska 
postaja Krško), Zdravstveni dom Krško, lokalno pogrebno pod-
jetje in ponudnik taksi prevozov. Projekt je podprla tudi Ob-
čina Krško. Ker je poletje čas festivalov, koncertov, veselic in 
drugih prireditev, kjer se stoči kar nekaj alkohola, in hkrati čas, 
ko beležimo največ žrtev na cestah zaradi vožnje pod vplivom 
te substance, želijo z akcijo, ki se zgleduje po izjemno uspeš-
ni angleški kampanji »Who will take you home tonight?«, obi-
skovalce poletnih prireditev preko spleta in socialnih omrežij 
opozarjati, naj v primeru pitja alkohola za pot domov raje iz-
berejo treznega šoferja ali pokličejo taksi. Želijo si, da bi akci-
ja presegla lokalni prostor in dosegla vso Slovenijo, prav da-
nes, 20. julija, pa jo bodo predstavili na novinarski konferenci 
v gasilskem domu na Velikem Kamnu.

Pod okriljem Koprivniške noči, ki bo letos že četrta zapovrstjo, 
vsako leto združujejo znana imena, posebne goste, dober na-
men in najboljšo zabavo, uspešni zgodbi pa tako pridružujejo 
še novo poglavje z vseslovensko preventivno akcijo, kakršne 
pri nas še ni bilo.
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Kot sta za naš časopis deja-
la direktor ZD Brežice Miro-
slav Laktić, dr. med., spec. gi-
nek. in porod., in glavna sestra 
Milena Gudalo, dipl. med. se-
stra, tudi pomočnica direktorja 
za področje zdravstvene nege, 
so dan odprtih vrat organizira-
li predvsem z namenom, da se 
lahko ljudje prepričajo, da ZD 
poleg kurative opravlja tudi 
preventivne dejavnosti. Konec 
leta 2015 je ZD pridobil certi-
fikat Družini prijazno podje-
tje, zato so se tudi na podlagi 
tega odločili, da odprejo svo-
ja vrata in se še bolj približa-
jo občanom. Sicer je bil dan 
odprtih vrat po besedah glav-
ne sestre kar zahteven pro-
jekt, saj so kadrovsko podhra-
njeni in je težko dobiti ljudi ter 
jih vključiti v samo dogajanje. 
»Občanom skušamo prikaza-
ti, da veliko delamo na preven-
tivi. Sami morajo poskrbeti za 
to, da bodo boljšega zdravja. 
Res je, da je veliko v genih, am-
pak so zelo pomembni zdrav 

Prvi dan odprtih vrat ZD Brežice
BREŽICE - Zdravstveni dom Brežice je 28. junija prvič pripravil dan odprtih vrat ne samo za paciente, am-
pak tudi za občane in ostale obiskovalce. Ti so si lahko pobliže ogledali dejavnosti, ki jih ZD izvaja. Za vse 
so pripravili različne brezplačne preventivne preglede in svetovanja.

način življenja, zdrava pre-
hrana, telovadba, hoja, spro-
ščenost, ne nazadnje tudi ne 
pravijo zastonj, da je smeh pol 
zdravja - vse to želimo ljudem 
približati,« je dejala in dodala, 
da so v zadnjih 15 letih na po-
dročju preventive naredili og-
romno. »Z direktorjem opaža-
va, da se tudi že vzgojiteljice 
v vrtcih z otroki trudijo, da jih 

učijo pravilnega prehranjeva-
nja. Zdajšnje generacije so ve-
liko bolj osveščene kot tiste 
izpred deset, 15 let,« je še po-
vedala, direktor pa jo je dopol-
nil, da leta 1983, ko je začel de-
lati v ZD, še ni bilo nikakršnega 
poudarka na preventivi, danes 
pa so vsi preventivni progra-
mi financirani s strani ZZZS-ja, 
kar je po njegovem res pohval-

no. Kot sta nam še zaupala so-
govornika, imajo v načrtu, da 
dan odprtih vrat postane vsa-
koleten tradicionalen dogodek.

Sicer pa so bile za obiskovalce 
na dnevu odprtih vrat na vo-
ljo razne predstavitve (CINDI 
program - zdrava prehrana, gi-
banje; program Dora - pregled 
dojk na modelu; Svit - preven-
tivni program odkrivanja raka 
na debelem črevesu), predava-
nja (zobna preventiva, tehnike 
sproščanja, prehrana dojenč-
ka, cepljenje, temeljni postop-
ki oživljanja), meritve (krvni 
pritisk, sladkor, tehtanje, gle-
ženjski indeks), TPO in ogled 
reševalnega vozila, ogled labo-
ratorija, voden ogled ZD. Dne-
va odprtih vrat sta se udeležila 
tudi bodoči direktor ZD Breži-
ce Dražen Levojević ter vod-
ja občinskega oddelka za druž-
bene dejavnosti, gospodarstvo, 
kmetijstvo in razvoj Patricia 
Čular.
 R. Retelj

Diplomirana�medicinska�sestra�Jožica�Iljaž�je�v�referenčni�am-
bulanti�opravljala�meritve�gleženjskega�indeksa,�s�katerim�se�
ugotavlja�pretočnost�ožilja�spodnjih�okončin.

KRŠKO, KOSTANJEVICA NA KRKI – V šolskem letu 2016/17 
so v zobozdravstveni vzgojni in preventivni dejavnosti Zdra-
vstvenega doma Krško spodbujali učence krške in kostanje-
viške občine, da bi skrbeli za svoje ustno zdravje. 

Tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani je med 
slovenskimi šolarji odlična promocija ustnega zdravja in po-
meni preverjanje učinkovitosti ustne higiene, vzbujanje inte-
resa, motivacijo in spodbudo. V občini Krško in Kostanjevica 
na Krki poteka v vseh osnovnih šolah od 2. do 5. razreda in pri 
vseh učencih šole s prilagojenim programom. Za ustno higieno 
po šolah skrbita Damjana Grubar in Klavdija Božič iz ZD Kr-
ško. V  šolskem letu 2016/17 je bil zmagovalni razred 5.a ra-
zred OŠ Adama Bohoriča Brestanica z razredničarko Mihaelo 
Suvajčević, kot šola v celoti pa se je najbolje odrezala OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško.
Zmagovalni razredi na ostalih šolah so bili: OŠ Podbočje - 5. ra-
zred, učiteljici Janja Uhernik in Tadeja Kodrič, OŠ Jurija Dal-
matina Krško - 2.c razred, učiteljica Martina Sinkovič, OŠ XIV. 
divizije Senovo - 5.a razred, učiteljica Katja Vraničar, OŠ Veli-
ki Podlog - 4. razred, učiteljica Tatjana Longo, OŠ Leskovec pri 
Krškem - 5.b razred, učiteljici Mateja Lisec in Ina Rožman, OŠ 
Raka - 4. razred, učiteljica Bernarda Božič, OŠ Koprivnica - 4. ra-
zred, učiteljica Mirela Zalokar, in OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevi-
ca na Krki - 3. razred, učiteljica Monika Kren Pangrčič. 
Vsi, ki so vsa štiri leta tekmovanja imeli vzorno ustno higieno, 
so dobili še posebna priznanja. Iz OŠ Leskovec sta bila to Tja-
ša Bukovec in Nik Pirc, iz OŠ Raka David Permoser in Maša 
Plavša, iz OŠ Koprivnica Jan Resnik, iz OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško Gašper Volčanšek, Ela Zagorc, Patricija Gregorič, Vital 
Kortnik, Zala Likar, Nik Bubnjić in Blendi Kolukaj. V primer-
javi z letom 1987, odkar beležijo rezultate in so imeli 12-letniki 
6,9 % okvarjenih zob, je teh sedaj le 0,9 %. Takrat je bila obole-
lost zob iste starosti 100 %, danes pa ima kar 60 %  te starosti 
učencev popolnoma zdravo zobovje.  M. Hrvatin

Spodbudni rezultati 
zobozdravstvene vzgoje 

BREŽICE - Potem ko je Vlada RS dala soglasje k njenemu ime-
novanju za direktorico Splošne bolnišnice Brežice, je Anica 
Hribar s 1. julijem prevzela »krmilo« osrednje ustanove na 
področju sekundarnega zdravstva v regiji.

Kot je povedala za naš časopis, se je v prvem tednu vodenja bol-
nišnice sestala s strokovnim svetom in kolegijem pomočnice di-
rektorice za zdravstveno nego in oskrbo. »Ob pregledu stanja 
bolnišničnih objektov ugotavljam, da bi bilo v letu 2017 nujno 
potrebno kupiti nov sterilizator in obnoviti lekarniške prosto-
re, ravno tako pa izpeljati nekaj nujnih investicijsko vzdrževal-
nih del, kot npr. ureditev sanitarij in sanacijo tlakov na nekate-
rih oddelkih, ureditev požarnega javljanja …« pravi Hribarjeva. 
Ob tem ugotavlja, da bolnišnica finančnih sredstev za te investi-
cije nima, saj so jo po lanskoletni izgubi in po nespremenjenem 
financiranju s strani ZZZS tudi v prvi polovici leta 2017 pestile 
likvidnostne težave. »V splošnem dogovoru, ki je sprejet, se cene 
storitev niso spremenile, ravno tako ni urejeno sistemsko finan-
ciranje urgentnega centra, ki za bolnišnico predstavlja največji 
finančni problem. V zvezi z zagotavljanem potrebnih finančnih 
sredstev za bolnišnico sem se prvi teden svojega mandata ude-
ležila sestanka Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki se 
v večini ubadajo s podobnimi problemi. Opravila sem tudi prvi 
razgovor na Ministrstvu za zdravje, kjer bomo poskušali zago-
toviti sredstva za nakup sterilizatorja, brez katerega bolnišnica 
ne more opravljati svojih programov,« še pojasnjuje nova direk-
torica. Z razgovori z vsemi omenjenimi, tako znotraj bolnišnice 
kot z ZZZS in ministrstvom, bo nadaljevala, pri tem pa bodo so-
delovali tudi predstavniki sveta zavoda.
 P. P.

Prioriteta je nakup sterilizatorja
POSAVJE - V regiji se sreču-
jemo z izjemnimi težavami, 
vezanimi na nespoštovanje 
pravil glede koriščenja sto-
ritev dežurnih služb in ur-
gentnih centrov. Ker mno-
žica nenujnih zavarovanih 
oseb dobesedno blokira delo 
dežurnih in urgentnih ambu-
lant, obstaja potencialno tve-
ganje za zavarovane osebe, 
ki nujno medicinsko pomoč 
(NMP) ali nujno zdravljenje 
res potrebujejo.
 
Na krški območni enoti Zavo-
da za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije (ZZZS) želijo zato 
na podlagi ugotovitev nadzo-
rov pri izvajalcih NMP občane 
seznaniti s pravicami in pogo-

ji, ki zavarovanim osebam do-
voljujejo koriščenje teh stori-
tev. Nujna medicinska pomoč 
vključuje storitve oživljanja, 
storitve, potrebne za ohra-
njanje življenjskih funkcij, za 
preprečitev hudega poslab-
šanja zdravstvenega stanja 
nenadno obolelih, poškodo-
vanih in kronično bolnih. Nuj-
no zdravljenje in neodložljive 
zdravstvene storitve vključu-
jejo: takojšnje zdravljenje po 
nudenju nujne medicinske po-
moči, v kolikor je to potreb-
no; oskrbo ran, preprečitev 
nenadnih in usodnih poslab-
šanj kroničnih bolezni oziro-
ma zdravstvenega stanja, ki bi  
lahko povzročilo trajne okva-
re posameznih organov ali nji-

hovih funkcij; zdravljenje zvi-
nov in zlomov ter poškodb, ki 
zahtevajo specialistično obrav-
navo; zdravljenje zastrupitev; 
storitve za preprečevanje šir-
jenja infekcij, ki bi pri zavaro-
vani osebi utegnile povzroči-
ti septično stanje; zdravljenje 
bolezni, za katere je z zakonom 
predpisano obvezno zdravlje-
nje; zdravila, predpisana na re-
cept s pozitivne liste, potrebna 
za zdravljenje stanj iz predho-
dnih točk; medicinske pripo-
močke, potrebne za obravna-
vo stanj iz predhodnih točk. V 
takih primerih stroške stori-
tev v celoti krije obvezno zdra-
vstveno zavarovanje, nenujnih 
storitev v času dežurne službe 
pa ZZZS ne plačuje, ker pred-

stavljajo, glede na čas izvedbe, 
nadstandardne oziroma izven-
standardne storitve.

Ker ugotavljajo, da zavarova-
ne osebe pogosto brez ute-
meljenih razlogov, torej tudi, 
ko ne gre za zdravje ogrožu-
joča zdravstvena stanja, iščejo 
zdravstvene storitve v dežur-
nih službah oz. urgentnih cen-
trih, na ZZZS pozivajo zavaro-
vance, naj v takšnih primerih 
pomoč za svoje zdravstvene te-
žave najprej poiščejo pri svojih 
osebnih zdravnikih ali zdravni-
kih, ki le-te nadomeščajo. Ne-
dopustno je, da neurgentni bol-
niki onemogočajo dostopnost 
do NMP urgentnim bolnikom, 
poudarjajo. P. P.

Po nujno pomoč le, kadar je res nujna

Tomšičeva še vršilka dolžnosti
v radeškem zdravstvenem domu
RADEČE - Ker je 30. junija Ingrid Kus Sotošek odstopila s po-
ložaja direktorice Zdravstvenega doma Radeče, je svet zavoda 
na izredni seji 12. julija imenoval Vladimiro Tomšič za vršil-
ko dolžnosti do imenovanja novega direktorja oz. direktori-
ce. Za njeno imenovanje je glasovalo šest navzočih članov od 
sedmih, kolikor jih šteje svet zavoda. Odločitev o izboru Tom-
šičeve, ki ostaja direktorica sevniškega zdravstvenega doma, 
je radeški župan Tomaž Režun pojasnil, da ima vse potrebne 
kompetence, medtem ko dogovorov o morebitnem povezova-
nju med zdravstvenima domovoma naj ne bi bilo. V roku ene-
ga leta naj bi radeški zdravstveni dom dobil novega direktorja, 
Občina Radeče kot ustanoviteljica javnega zavoda pa nadaljuje 
s postopkom spremembe ustanovitvenega akta. 
 S. R.

BREŽICE - Ob dnevu Po-
savskega muzeja Brežice 
(PMB) so konservatorski 
svetnik iz ZVKDS OE Novo 
mesto mag. Uroš Bavec, viš-
ja kustosinja Jana Puhar iz 
PMB in arheologinja mag. 
Alenka Jovanović iz podje-
tja Arhos d.o.o. spregovorili 
o pomembnih arheoloških 
odkritjih v tem letu. 

Izpostavili so izjemno najd-
bo na območju Posavja – grob 
114 z mlajše železnodobne-
ga (keltskega) najdišča Bre-
žice – Sejmišče (na območju 
Doma upokojencev in veteri-
narske postaje). PMB je maja 
letos prevzel celoten inventar 
groba z omenjenega najdišča. 
Zadnje izkopavanje je potekalo 
letos. Ob odkritju groba 114 je 
bilo očitno, da gre za izjemne 

predmete, ki so bili v času po-
kopa prestižni, oseba, ki je bila 
pokopana v tem grobu, pa je v 
družbi nedvomno imela zelo 
pomembno vlogo. Poleg osta-
lega bojevniškega inventarja je 
bil v grobu 114 skupaj s pokoj-
nikom sežgan tudi bojni voz, ki 
je tako tretja najdba bojnega 
voza na Sejmišču in vključuje 
Brežice med najpomembnej-
še točke na zemljevidu kelt-
skih najdišč nasploh. Poleg 
tega so odkrili tudi bronaste 
posode etruščanskega izvora, 

kar pomeni, da so vsaj 200 let 
starejše od ostalih najdb v gro-
bu 114. Inventar groba 114 – 
keltsko grobišče je sicer štelo 
161 grobov – obsega 28 pred-
metov oz. skupkov predmetov 
iz različnih materialov: železa, 
brona, keramike, kosti. 

Sklenili so, da tako izjemno 
gradivo ne sme predolgo čaka-
ti na konservatorske posege. 
PMB je tako prevzel inventar 
groba 114 v svojo konserva-
torsko delavnico ter ga zau-
pal spretnim in veščim rokam 
Jožeta Lorberja, ki že sko-
raj 40 let opravlja delo kon-
servatorja za kovino v PMB. 
Bavec je poudaril, da gre pri 
tem velika zahvala tudi Mini-
strstvu za kulturo, ki je z iz-
rednimi sredstvi v najkraj-
šem možnem času podprlo 

kakovostno izvedbo konser-
viranja in analiz na gradivu. 
Analize bodo (za zdaj) izvaja-
li na bronastem, keramičnem 
in kostnem gradivu. Brona-
stih posod, ki so bile ob od-
kritju uničene, ne bodo vra-
čali v prvotno obliko, temveč 
bodo, kot je povedala Puhar-
jeva, s pomočjo epoksi smole 
izdelali rekonstrukcijo poso-
de, kakršna je bila pred uniče-
njem. Ko bodo znani rezultati 
analiz, bodo gradivo predsta-
vili tudi na razstavi – predvi-
doma konec leta 2018 ali v za-
četku 2019. Želijo si tudi, da bi 
združili podatke, rezultate in 
gradivo vseh doslej izvedenih 
raziskav ter pripravili mono-
grafijo in pregledno razstavo o 
najpomembnejšem keltskem 
grobišču pri nas.
 R. Retelj

Izjemnost keltskega groba 114

Del ostankov bojnega voza
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OPATOVA GORA - 1. julija 
je na Opatovi gori (obči-
na Kostanjevica na Krki), 
kjer se nahaja 137 metrov 
globoko brezno Pekel, Ja-
marska reševalna služ-
ba, Reševalni center Novo 
mesto in Ljubljana, izved-
la reševalno vajo, ki se je 
je udeležilo 22 jamarskih 
reševalcev in inštruktor-
jev. Jamarski klub Brežice, 
od koder prihajata dva re-
ševalca RC Novo mesto, je 
predhodno jamo opremil 
in vanjo napeljal žico, ki je 
služila za komunikacijo z 
ekipami v jami. Po posta-
vitvi baze in štaba na bli-
žnjem travniku, označitvi 
in zavarovanju vhoda v 
jamo in razporeditvi ekip je prva ekipa z vso potrebno opremo 
vstopila v jamo, kjer jo je čakala poškodovanka s spremljeval-
cem. Sledile so ji preostale ekipe vključno z zdravnico JRS. Po 
scenariju je imela poškodovanka odprt zlom leve golenice, kar 
je predstavljalo velik zalogaj zlasti pri transportu. V jamo je eki-
pa poleg jamarskih nosil vzela tudi zajemalna nosila, ki jih po-
večini uporabljajo reševalci pri svojem delu na terenu. Izkazala 
so se za prijazna do transporta, vendar pa ne omogočajo izved-
be vseh reševalnih manevrov, o čemer se bodo pogovorili na eni 
izmed naslednjih vaj. Ko so bile vse ekipe pripravljene, se je pri-
čel izvlek nosil iz globine 120 metrov. Vodje ekip so ob preda-
ji nosil sosednji ekipi poročali o stanju poškodovanke. Po dob-
ri uri so nosila s poškodovanko dosegla vhod. Po zaključku vaje 
so naredili simulacijo razbremenilnega pogovora in sodelujo-
čim razložili pomen zaupnikov, ki delujejo v sistemu ZIR URSZR. 
Sledila je še kratka analiza, na kateri je vsak lahko povedal svo-
je mnenje, pozitivno in konstruktivno kritiko. Po končani analizi 
so si privoščili malico v zavetju Gorjancev, za katero so poskrbe-
li člani JK Brežice. Pridružili so se jim tudi člani Kluba jamarjev 
Kostanjevica na Krki in predstavnik CZ Brežice Roman Zakšek. 
� Vir:�Jamarska�reševalna�služba,�RC�Novo�mesto

Vaja jamarskih reševalcev

Izvlek�poškodovanke�iz�brezna

Zbrane v rahlem dežju je poz-
dravil podpredsednik sve-
ta KS Krško polje, ki združu-
je vasi Drnovo, Brege, Mrtvice 
in Vihre, Jani Mesinger, Dar-
ja Hrastelj pa je prebrala be-

sedilo domačina, sicer arheolo-
ga, Jerneja Rihterja o pomenu 
vaških vodnjakov v zgodovini. 
Kot pravi Rihter, imajo na Dr-
novem štiri vaške štirne, tok-
rat obnovljena pa je najmlajša 
med njimi, saj je bila zgrajena 
leta 1909, v obdobju, ko je bilo 
v 16 letih v vasi kar devet po-
žarov in so jo zgradili zlasti z 
namenom zagotavljanja požar-
ne vode. »Novozgrajeno štirno 
sta po ljudskem spominu 8. fe-
bruarja 1909 odprla mladopo-
ročenca Dornik z bližnje kme-
tije,« je povedal. Vaške štirne 

Obnovili pasjepoljsko štirno
DRNOVO - Ob prazniku Krajevne skupnosti Krško polje so pripravili pet dogodkov, osrednji pa je bil 30. juni-
ja otvoritev vaškega vodnjaka na Drnovem oz. v delu vasi, ki mu pravijo »Pajse pule« (narečno za Pasje polje). 

mnik o preteklosti oz. o načinu 
preskrbe z vodo, ki ga je vred-
no ohranjati,« je še dejal Rihter. 
Na Drnovem imajo v načrtu ob-
novo vseh vaških štirn, vključ-
no z osrednjo, ki je zasuta na 
cestnem otoku pri gasilskem 
domu. Štirne, še dodaja Rihter, 
nas preko stika s talno vodo 
opominjajo tudi na ekološko 
krhkost krškopoljske ravnice, 
ki jo ogrožajo obstoječi pesko-
kopi in še načrtovani posegi.

V krajevni skupnosti je sicer 

trenutno osrednji projekt pri-
dobivanje dokumentacije za 
izgradnjo krajevnega doma na 
Mrtvicah, ki bo v naslednjih le-
tih potekala po fazah. Ob kra-
jevnem prazniku so pripravili 
še tradicionalni blagoslov konj 
pred cerkvijo Janeza Krstnika 
na Drnovem, turnir v malem 
nogometu za mladino, člane in 
veterane na Mrtvicah, rekrea-
tivno kolesarjenje z izhodišča 
na drnovskem igrišču ter pra-
znovanje urhovega na Vihrah.
� P.�Pavlovič

POSAVJE - Na letošnji tečaj za lovske izpite so lovske družine, čla-
nice ZLD Posavja, prijavile 23 pripravnikov, žal pa sta dva kmalu 
po začetku predavanj odstopila zaradi službenih obveznosti. Pre-
ostali so se trudili in kar nekaj jih je pokazalo na izpitih zelo dob-
ro znanje. Kar devet jih je imelo povprečno oceno več kot 4, izsto-
pal pa je Luka Pesjak s čisto oceno 5, malo za njim sta bila Jožica 
Požgaj in Marko Valek s povprečno oceno 4,96. Žal sta tudi letos 
dva pripravnika imela več težav in nas bosta obiskala še enkrat 
jeseni in tako zaključila izobraževanje. Vse skupaj smo zaključi-

li z obiskom lovskega sejma v 
Gornji Radgoni ter podelitvijo 
spričeval in knjižnih daril naj-
boljšim trem. Podelila sta jih 
predsednik ZLD Posavja Niko 
Marn ml. in član izpitne komi-
sije ter UO LZS Slavko Zakšek. 
Za kulturni vložek na podelitvi 
so poskrbeli člani LPZ Globo-
ko, LPZ Krško in Dobovski rogi-
sti. Seveda je bila pred obiskom 
sejma tradicionalna lovska ma-
lica iz nahrbtnika, za katero bi 
lahko rekli, da smo poizkušali 
dobrote s podeželja, ki smo jih 
seveda tudi malo zalili. Lovski 
kolega Bojan je poskrbel še za 
specialiteto, saj smo po dolgem 
času obudili spomin na »šmar-
nico«, vino iz samorodne trte, 
včasih prisotne v večini vino-
gradov.
� Dušan�Lepšina,�
� vodja�tečaja

Še ena generacija novih lovcev

Novi posavski lovci

Poleg podeljenih dveh pri-
znanj KS Pišece je bil pou-
darek proslave tudi odkritje 
petih spominskih plošč, na ka-
terih je zapisanih 84 žrtev na-
cizma 1941-1945 iz petih vasi 
KS Pišece. Spominske plošče so 
ob navzočnosti praporščakov 
odkrili predsednik Združenja 
borcev za vrednote NOB Bre-
žice Stane Preskar, predse-
dnik ZBV NOB KO Pišece Jože 
Zagmajster, predsednik sve-
ta KS Pišece Peter Skrivalnik 
in brežiški župan Ivan Molan. 
Kot je še pred odkritjem plošč 
dejal Preskar, je že pred tremi 
leti opozoril, da v brežiški ob-
čini le še Pišece nimajo spo-
minskega obeležja žrtvam na-
cizma iz teh krajev med letoma 
1941 in 1945. V brežiškem 
združenju so se uspeli prebi-
ti čez birokratske in finančne 
ovire ter »izpolniti dolg do ge-
neracije, ki je trpela, umirala in 
zmagala v drugi svetovni vojni, 
do zgodovine in tudi do bodo-
čih generacij, ki naj se iz tega 
kaj naučijo in nikoli ne dovoli-
jo, da zlo vojne spet zaide v te 
kraje«. Do spominskih plošč, 
na katerih so zapisana imena 
žrtev nacizma iz Pišec, Blatne-
ga, Pavlove vasi, Dednje vasi in 
Podgorja, so prišli na osnovi 
projekta pokojnega arhitekta 

so tudi dokaz povezovanja in 
vaške sloge, saj so se ljudje ob 
njih zbirali, pogovarjali in peli, 
odveč pa so postale z izgradnjo 
zasebnih vodnjakov in seveda 
kasneje vodovodov. 

Pasjepoljska štirna (ime je 
ta predel dobil po eni izmed 
kmetij, na kateri naj bi skrbe-
li za lovske pse velikovaškega 
graščaka Riharda Auersper-
ga) ima grajen kamnit obod do 
globine 4,5 m, nadaljnih 7 me-
trov pa je sesalna cev, zabita v 
prodno podlago, kjer na okoli 
12 metrih poseže v podtalni-
co. Grajena je iz ploščatih, ro-
žnato obarvanih lomljencev. 
S pomočjo soseske so jo letos 
obnovili, pri čemer je ročaj čr-
palke še originalen, drugi deli 
pa novi. »To je pomemben po-

Vodo�iz�štirne�je�prvi�načrpal�domačin�Vinko�Račič,�natočila�
pa�sta�si�jo�in�z�njo�nazdravila�člana�sveta�KS�Krško�polje�Ja-
ni�Mesinger�in�Alojz�Bogolin.

V spomin na 84 žrtev nacizma
PIŠECE - 8. julija se je pri spomeniku padlim borcem v Pišecah odvila proslava ob krajevnem prazniku, ki 
ga vsako leto obeležujejo 7. julija, ko je na ta dan leta 1944 1. bataljon Kozjanskega odreda, v katerem so 
bili večinoma domačini, prevzel nemško postojanko v Pišecah in tako začasno osvobodil ta kraj. 

Filipčiča, gonilna sila pa je bil 
Jože Zagmajster ob pomoči no-
vomeškega Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, brežiške 
Upravne enote, zgodovinarja 
dr. Tomaža Teropšiča, župni-
kov Milana Kšele in dr. Janeza 
Kozinca ter KS Pišece, finanč-
no podporo projektu je dala 
tudi Občina Brežice in donator-
ji iz pretežno pišeških društev. 

Skrivalnik je v svojem nago-
voru ob krajevnem prazniku 
omenil, da so v tem letu že mo-
dernizirali odsek krajevne ces-
te v vaški skupnosti Orehovec v 
dolžini 320 metrov, na mrliški 
vežici v Pišecah bodo zamenjali 
glavna vhodna vrata, zamenja-
li so že dotrajano čajno kuhi-

njo, redno vzdržujejo tudi kra-
jevne ceste. V naslednjem letu 
želijo obnoviti streho na pi-
šeškem večnamenskem domu, 
posodobiti notranjost dvorane, 
postaviti nov oder in odrsko 
razsvetljavo, zamenjati stavb-
no pohištvo, nadaljevali bodo 
s programom modernizacije 
krajevnih cest. V nadaljevanju 
je podelil krajevni priznanji, 
in sicer Badminton klubu Pi-
šece (prevzel predsednik Ta-
dej Škof) ter Vinku Lesinšku. 
BK Pišece že 15 let športno 
aktivnost usmerja predvsem v 
delo z mladimi, poleg tega pa 
tudi vsestransko razvija šport 
v pišeški krajevni skupnos-
ti. Predsednik Vinogradniške-
ga društva Pišece Lesinšek je 

krajan, ki vzorno in z neverjet-
no energijo skrbi za kulturno 
dediščino domačega kraja, je 
vsestransko aktiven v krajevni 
skupnosti ter se zavzeto in us-
pešno vključuje v delo na po-
dročju družbenega življenja ter 
skrbi za urejenost kraja.

Zbrane je nagovoril še župan 
Molan, pišeški župnik Kozinc 
je odkrite plošče blagoslovil, 
delegacija brežiške borčevske 
organizacije pa je položila ve-
nec in svečo pri spomeniku 
padlim borcem. V kulturnem 
programu so sodelovali Pihal-
na godba Pišece, ŽePZ Orli-
ca Pišece ter učenki OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece Tinkara 
Dušič in Pika Skrivalnik. V 
okviru praznika KS Pišece je ta 
dan potekal tudi 10. kolesarski 
maraton Pišece-Kumrovec-Pi-
šece, ki se ga je udeležilo 25 ko-
lesarjev, prvič pa so pred več-
namenskim domom, kjer je po 
proslavi potekalo tudi druže-
nje krajanov in ostalih gostov, 
organizirali golažijado in se-
jem domače obrti. V kuhanju 
golaža je tekmovalo šest dru-
štev oz. organizacij, zmagala pa 
je Folklorna skupina Duplo Pi-
šece. Za dobro razpoloženje je  
poskrbel duo Florida.
 Rok Retelj

Levo Škof in desno Lesinšek s predsednikom Skrivalnikom
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Pogodbena vrednost projek-
ta znaša 714.485,14 evra in 
jo v celoti financira Direkci-
ja Republike Slovenije za in-
frastrukturo. Gradbena dela, 
ki bodo vključevala tudi re-
konstrukcijo regionalne ceste 
in lokalnih priključkov, naj bi 
bila zaključena marca prihod-
nje leto. V času poteka obnove 
bo ob »nadvožnjaku«, kot mu 
pravijo domačini, nameščen 

nadomestni montažni jekleni 
objekt, po katerem se bo od-
vijal enosmerni promet. Re-
konstrukcijo nadvoza čez že-
lezniško progo bosta izvajala 
podjetje Rafael d. o. o. kot vo-
dilni partner in Slovenske že-
leznice – Železniško gradbe-
no podjetje Ljubljana d. d. kot 
partner. 

Pred podpisom dokumenta je 
župan Srečko Ocvirk kot go-
stitelj srečanja dejal, da je za 
prebivalke in prebivalce Sev-
nice to »težko pričakovan do-
godek«, ker gre za prometno 

zelo pomemben objekt, ki je bil 
že dalj časa potreben temelji-
te prenove, saj sega izgradnja v 
leto 1938. »Ta nadvoz je 79 let 
služil svojemu namenu in ver-
jamem, da bo tako tudi po re-
konstrukciji, za katero upam, 
da je enako ambiciozno načr-
tovana, kot je bila sama grad-
nja,« je pojasnjeval. »Vem, da 
bo čas gradnje za občane in 
gospodarstvo stresen, vendar 

je ob vsaki investiciji lažje po-
trpeti nekaj časa kot pa, da se 
to ne zgodi,« je zaključil. 

Nekaj pojasnil o vzpostavi-
tvi železniške in cestne infra-
strukture, ki jih je povzela po 
monografiji Občina Sevnica, je 
podala tudi moderatorka do-
godka Tanja Žibert: »Promet 
in gospodarstvo skozi vso zgo-
dovino človeštva soustvarjata 
razvoj: sta drug drugemu po-
goj in spodbujevalec. Krajem v 
spodnjesavski dolini, tudi Sev-
nici, se je pot v svet odprla z iz-
gradnjo železne ceste po levem 

savskem omrežju. Gradnja že-
leznice je bila od Zidanega Mo-
sta proti Sisku zaključena leta 
1862. 1. oktobra letos bomo 
tako obeležili 155 let njenega 
uradnega odprtja. Železnica je 
omogočila začetek industriali-
zacije ter s tem gospodarski in 
družbeni razvoj mesta. Sledil 
je intenzivnejši razvoj cestne-
ga prometa. Šest let za železni-
co je bila zgrajena nova cesta 
od Planine pri Sevnici do sev-
niškega Šmarja, prav za potre-
be gospodarstva – za spravi-
lo lesa od obsežnih Bohorskih 
gozdov do železniške postaje 
v Sevnici. Leto 1938, 76 let po 
izgradnji železne ceste, je bilo 
za sevniški promet zelo po-
membno. Zaključili so gradnjo 
13-kilometrskega odseka žele-
zniške proge med Tržiščem in 
Sevnico, z navezavo proti Treb-
njem. Proga je bila tedaj – zara-
di izgube slovenskega Primor-
ja – strateškega pomena za tok 
prometa iz Štajerske prek Do-
lenjske do luke pri Reki. Pri 
tem je bil največji zalogaj grad-
nja mostu čez Savo z jekleno 

konstrukcijo. Zaradi priključka 
novozgrajene proge je bilo tre-
ba obnoviti in povečati sevni-
ško železniško postajo. V sklo-
pu del je bila v Šmarju istega 
leta zgrajena cestna obvozni-
ca z železno-betonskim nadvo-
zom čez progo, ki svojemu na-
menu služi še danes. Naslednje 
leto pa bo gospod nadvožnjak, 
kot mu vsi rečemo, praznoval 
80. jubilej v novi in predvsem 
varni preobleki.« 

Zadovoljstvo nad pričetkom 
obnove je izrazil tudi direktor 
Direkcije RS za infrastrukturo 
Damir Topolko, ki je podrob-
neje predstavil potek rekon-
strukcije nadvoza ter še neka-
tere dodatne projekte, ki naj bi 
skrajšali potovalne poti. Tako 
naj bi Direkcija v prihodnjem 
letu financirala tudi asfaltaci-
jo še zadnjega makadamskega 
odseka regionalne ceste Sevni-
ca – Planina v t. i. Zelencih ter 
širitev ceste med Radečami in 
Zidanim Mostom. 

 Smilja Radi

Nadvoz bo obnovljen do marca 
SEVNICA - V avgustu se bo začela že nekaj časa obljubljena obnova »nadvožnjaka« nad železniško progo Zi-
dani Most – Dobova v naselju Šmarje v Sevnici. Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem obnove, podjetjem 
Rafael d. o. o., je potekal 7. julija v poročni dvorani na sevniškem gradu. 

V�poročni�dvorani�sevniškega�gradu�so�pogodbo�o�začetku�re-
konstrukcije�»nadvožnjaka«�v�naselju�Šmarje�(od�leve�proti�
desni)�podpisali�prokurist�SŽ-ŽGP�Ljubljana�d.�d.�Tine�Svolj-
šak,�direktorica�podjetja�Rafael�d.�o.�o.�Marija�Možina�in�di-
rektor�Direkcije�RS�za�infrastrukturo�Damir�Topolko.

’Šmarski�nadvožnjak’�bo�80.�rojstni�dan�prihodnje�leto�pra-
znoval temeljito prenovljen.  

Članice in člani zbora, ki so 
prispeli v Bruselj 23. junija, 
so se najprej mudili v evrop-
skem parlamentu, kjer jih je 
prijazno sprejel asistent slo-
venskega evropskega poslan-
ca Franca Bogoviča. Pevke in 
pevci so nato pod vodstvom 
Jacinte Doberšek Mlakar z 
vsem žarom zapeli slovensko 
himno in nekatere druge slo-
venske ljudske pesmi ter si za-
tem ogledali Parlamentarium, 
sodoben muzej evropske zgo-
dovine. Še isti dan so prepe-
vali tudi na sprejemu na slo-
venskem veleposlaništvu v 
Bruslju, kjer je predstavnica 
Občine Radeče Ida Rozman 
simbolično predala protoko-
larno darilo, predsednica KD 
VIS Sv. Peter Radeče Anica 
Jahn pa orehovo potico, s ka-
tero so izpostavili pomen slo-
venske tradicije, povezovanja 

Radeški zbor gostoval v Belgiji
RADEČE, BRUSELJ - MePZ Sv. Peter, ki deluje v okviru KD VIS Sv. Peter Radeče, je ob dnevu državnosti nasto-
pil na osrednji prireditvi slovenskega veleposlaništva in pri sveti maši za domovino v kapeli Slovenskega 
salezijanskega pastoralnega centra v belgijskem glavnem mestu Bruselj. 

in kulture. Dr. Zvone Štrubelj, 
slovenski duhovnik in kultur-
nik, ki deluje kot duhovnik za 
Slovenke in Slovence v državah 
Beneluxa, jih je zvečer sprejel v 
slovenskem pastoralnem sre-
dišču in v svojem nagovoru 
poudaril pomen povezovanja, 
spoštovanja in sobivanja med 
različnimi kulturami, prepri-

čanji in verami. Naslednji dan, 
24. junija, jih je skozi zgodovi-
no Belgije prijazno vodil ro-
jak Stani Revinšek, čigar ko-
renine segajo na Šmarčno pri 
Sevnici. Ta dan jim je razkazal 
tudi Brugge, starodavno barvi-
to mesto ob Rokavskem preli-
vu. Nepozaben dogodek, ki bo 
za vedno ostal v spominu, je 

bil nastop na osrednji priredi-
tvi ob dnevu državnosti, ko je 
MePZ Sv. Peter zapel ob zna-
menitem kipcu Manneken Pis, 
ki je bil ob tej priložnosti oble-
čen v gorenjsko narodno nošo. 
Pevke in pevci so kasneje zape-
li še pri sveti maši za domovi-
no v kapeli Slovenskega salezi-
janskega pastoralnega centra 
v Bruslju. 

»Članice in člani MePZ Sv. Pe-
ter so se s svojim prepeva-
njem v Bruslju in na različnih 
naključnih lokacijah s sloven-
sko himno, ljudsko in duhov-
no pesmijo želeli pokloniti na-
šim slovenskim koreninam in 
krščanskim vrednotam z željo, 
da ostanejo trdne tudi v vihar-
nem obdobju migracij v Evro-
po,« je sporočila Jacinta Do-
beršek Mlakar. 
 S. Radi

Pevke�in�pevci�MePZ�Sv.�Peter�Radeče�so�zapeli�tudi�v�evrop-
skem parlamentu.  

Ravno tako v mesecu juniju pa so potekala tudi gradbena dela na 
cesti od domačije Potrpin do domačije Podlesnik v Zagradu. V okvi-

ru projekta, v katerem je 
v vlogi izvajalca del po-
novno nastopalo podje-
tje SGML Ljubešek Željko 
s.p., nadzor nad deli pa je 
vršilo podjetje Inženiring 
Vaba d.o.o., je bil v raz-
dalji dobrih 100 metrov 
in širini tri metre priprav-
ljen ustroj cestišča za as-
faltiranje, urejeno je bilo 
odvodnjavanje, obliko-
vane so bile brežine, na 
koncu pa je bilo izvede-

no še asfaltiranje in ureditev bankin. 

Posodobitev odseka ceste ob Glažuti zaključena

Občina Radeče je v sodelovanju z izvajalcem del SGML Ljubešek Želj-
ko s.p. in krajani Počakovega v mesecu juniju izvedla posodobitev 
dela javne poti 842771 Jagnjenica–Počakovo, na odseku od doma-
čije Vozelj do križišča proti domačiji Kmetič. V okviru projekta je bil 
vzporedno s potokom Glažuta na razdalji 250 metrov v širini treh 
metrov pripravljen ustroj cestišča za asfaltiranje, urejeno je bilo od-
vodnjavanje, na koncu pa je bilo izvedeno še asfaltiranje in ureditev 

bankin. Nadzor nad gradbenimi deli je izvajalo podjetje Inženiring 
Vaba d.o.o., dela pa so potekala brez težav in so bila s koncem juni-
ja skladno s terminskim planom v celoti zaključena.
Za izvedbo projekta je Občina Radeče zagotovila povratna sofinan-
cerska sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 100 % vseh upraviče-
nih stroškov.

Zaključena tudi posodobitvena dela 
na cesti v Zagradu
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Že leta 1922 so bili nekateri 
vaščani Prekope včlanjeni v 
sosednjo gasilsko četo Ostrog, 
leta 1927 pa so ustanovili Pro-
stovoljno gasilsko četo Preko-
pa in takoj pričeli z gradnjo 
gasilskega doma, nabavo roč-
ne brizgalne in voza, pri če-
mer jim je bila v veliko pomoč 
graščakinja z Dobrave Vilma 
Globočnik. Vojna je prekini-
la delovanje društva, a so ga 
po njej oživili. Društvo je ime-
lo dve četi: Prekopa in Ostrog, 
ki se je leta 1950 osamosvo-
jila v samostojno društvo. Fi-
nancirali so se predvsem z or-
ganizacijo veselic. V 60. letih 
so začeli graditi nov gasilski 
dom, ki so ga odprli leta 1966, 
okoli leta 1980 pa že obnav-
ljali in povečali. Po 15-letnem 
mrtvilu je leta 1993 mlajša ge-
neracija obudila delo društva, 
obnovila gasilski dom in poso-
dobila opremo. Leta 2002, ob 
75-letnici društva, so razvi-
li nov prapor, leta 2011 naba-
vili novo cisterno in vozilo za 
prevoz moštva, v zadnjih letih 
pa še enkrat obnavljali dom, ki 
je zdaj urejen od vrha do tal. 
Poleg dobre opremljenosti se 
lahko pohvalijo tudi z veliko 
podmladka, tako da lahko ses-
tavljajo ekipe za tekmovanja.

Skrbijo za varnost in druženje
DOLNJA PREKOPA - 24. junija so člani in članice Prostovoljnega gasilskega društva Prekopa obeležili 90-le-
tnico delovanja. Društvo nima le vloge zaščite in reševanja v primeru požarov in drugih nesreč, ampak je 
tudi nepogrešljiv nosilec družabnega življenja v kraju.

Slovesnost, ki jo je povezovala 
Lea-Marija Colarič-Jakše, se 
je pričela s koračnico kostanje-
viškega pihalnega orkestra ter 
postrojem gasilcev domačega 
in sosednjih gasilskih društev. 
143-člansko društvo, od tega 
je 41 operativnih članov, zdru-
žuje krajane Gornje in Dolnje 
Prekope, Dobrave in okoliških 
vasi, sicer pa je del Gasilske 
zveze Krško. Od leta 2013 mu 
predseduje Robert Zagorc, 
tudi poveljnik Civilne zaščite v 
kostanjeviški občini. »Društvo 
je v kraju poleg svoje osnovne 
dejavnosti - zaščite pred po-
žarom - tudi nosilec družbene 

dejavnosti, dru-
ženja krajanov in 
organizacije va-
ških veselic, ka-
terih izkupiček 
je bil v preteklo-
sti tudi osnovni 
vir financiranja 
društva,« je de-
jal. Naloge gasil-
cev so se sčaso-
ma s požarne 
zaščite razširi-
le tudi na ostale 
naravne in dru-
ge nesreče, gasil-
stvo pa ima v slo-
venskem merilu 
velik ugled, ki so 

si ga s prostovoljnim, nese-
bičnim, humanim in požrtvo-
valnim delom ustvarili gasilci 
sami, je poudaril Zagorc. Čla-
ni društva redno sodelujejo na 
gasilskih tekmovanjih v okvi-
ru GZ Krško in regije, ponosni 
so na obnovljen gasilski dom 
in sodobno opremo. »Zave-
damo se, da s sodobno opre-
mo, rednim izobraževanjem in 
požrtvovalnimi člani lahko us-
pešno pomagamo občanom, ki 
potrebujejo našo pomoč,« je še 
dejal. 

Potem ko so že dva dni prej 
na slavnostni seji društva po-

delili priznanja najbolj zasluž-
nim članom, so na slovesnosti 
podelili zahvale ustanovam in 
društvom, s katerimi dobro so-
delujejo in jih podpirajo: Obči-
ni Kostanjevica na Krki, Gasil-
ski zvezi Krško, Upravi RS za 
zaščito in reševanje - Izposta-
vi Brežice, PGD Kostanjevica 
na Krki in Ostrog, DVD Petrič-
ko selo s Hrvaške ter številnim 
sponzorjem in donatorjem 
s podpredsednikom društva 
Sandijem Tršinarjem na 
čelu. V imenu GZ Krško je zbra-
ne nagovoril poveljnik Borut 
Arh, zagotovil nadaljno pomoč 
pri opremljanju društva in mu 
ob jubileju podelil plaketo. Žu-
pan Ladko Petretič je v svo-
jem nagovoru poudaril, da se 
na občini zavedajo pomena 
dela gasilcev, in obljubil, da 
bodo v prihodnje namenili več 
sredstev za njihovo delovanje. 
Član društva Aleš Kegljevič je 
v imenu članov predal poseb-
no darilo predsedniku Robertu 
Zagorcu, »gonilni sili« društva 
v zadnjih 25 letih. S šopkom so 
se spomnili tudi krajanke Ma-
rije Gjurekovič, ki tako kot 
društvo letos praznuje 90-le-
tnico. Slovesnemu delu je sle-
dila veselica z ansamblom Her-
vol in srečelovom.
� Peter�Pavlovič

Poveljnik�GZ�Krško�Borut�Arh�je�PGD�Preko-
pa oz. njegovemu predsedniku Robertu Za-
gorcu podelil plaketo.

Zgodovino PGD Mali Kamen je 
11. aprila 1937 začelo pisati 19 
ustanovnih članov, ki so usta-
novili gasilsko četo, nakar so 
štiri mesece kasneje s pomoč-
jo veselice in na njej zbranih 
sredstev nabavili prvo opremo 
za potrebe gašenja - prevozno 
batno brizgalno na ročni po-
gon in 150 m cevi z ročnikom. 
Med 2. sv. vojno zaradi prepo-
vedi nemškega okupatorja dru-
štvo ni delovalo, ponovno pa se 
je uspelo formirati sredi 50. let 
prejšnjega stoletja, ko so dru-
štvo tudi uradno registrirali. V 
letih 1960-1963 so na parceli, 
ki sta jo društvu podarila Anto-
nija in Jože Radej, zgradili gara-
žo, h kateri so leta 1969 dogra-
dili še stolp, desetletje kasneje 
so uspeli uredili še zgornji del 
objekta z društveno sobo, v letu 
2014 pa so na dokupljeni par-
celi ob gasilskem domu zgradili 
še vadbeni poligon, ki obenem 
služi tudi za prireditveni pros-
tor. Med postopnim urejanjem 
gasilskih prostorov so se opre-
mili z najosnovnejšo opremo 
za gašenje, nazadnje pa naba-
vili terensko vozilo Mitsubishi 
z vgrajeno visokotlačno črpal-
ko in rezervoarjem za 300 l 
vode. Ključe slednjega je pred-
sednik sveta KS Senovo Vlado 
Grahovac 1. julija na Malem 
Kamnu slavnostno predal po-

Polovica krajanov je gasilcev
MALI KAMEN - V Prostovoljnem gasilskem društvu Mali Kamen so z dvema prireditvama obeležili 80-le-
tnico delovanja društva, in sicer 22. junija s slavnostno sejo v Domu XIV. divizije na Senovem ter 1. julija na 
Malem Kamnu z uradno predajo rabljenega terenskega vozila Mitsubishi s črpalko in rezervoarjem vode.

veljniku PGD Mali Kamen Da-
vidu Radeju, ta pa v nadalje-
vanju skrbniku vozil Boštjanu 
Omerzuju. Predaja vozila je 
potekala pred postrojem 80 
gasilcev iz sektorja Senovo in 
prijateljskih stanovskih dru-
štev Log pod Mangartom, Kri-
že in Hoče, kjer je vozilo do-
movalo pred tem. Predstavnik 
Gasilske zveze Slovenije Mi-
hael Boranič je društvu ob tej 
priložnosti podelil odlikovanje 
I. stopnje GZ Slovenije, povelj-
nik Gasilske zveze Krško Bo-
rut Arh pa plaketo GZ Krško, 
ki jo je v imenu društva prev-
zel dolgoletni predsednik Ivan 
Umek, slednjemu pa je Graho-

vac izročil tudi donacijo v višini 
10.000 evrov, ki jo je KS Senovo 
pridobila s prijavo na razpis za 
nakup gasilske opreme. Po ura-
dnem delu je sledilo druženje 
gasilcev, gostov in krajanov ob 
zvokih ansambla Petra Finka.

Dober teden pred tem, 22. ju-
nija, so častitljiv jubilej društva 
obeležili tudi z že v uvodu ome-
njeno slavnostno sejo na Seno-
vem. Ta je potekala ob kultur-
nem programu, ki ga je izvedel 
zbor Društva upokojencev Se-
novo, zgodovino društva sta ob 
tej priložnosti v hudomušnem 
dialogu predstavila Lucija in 
Gregor, udeleženci slovesno-

sti pa so si ogledali tudi v fil-
mu povzeto kroniko delovanja 
društva, ki ga je zmontiral Bo-
štjan Colarič. 

Različne generacije članstva 
PGD Mali Kamen so v 80-letni 
zgodovini izvedle prek 40 in-
tervencij. Danes imajo v svojih 
vrstah dobrih 110 članov, šest 
gasilskih častnikov in sedem 
nižjih častnikov. V društvu se 
redno udeležujejo izobraže-
vanj in gasilskih tekmovanj. 
Leta 1981 so na tekmovanju 
osvojili prvi pokal, v nasled-
njih letih pa še 104, nazadnje 
v juniju na regijskem tekmova-
nju v Brežicah. Štirikrat so se 
uspeli uvrstiti tudi na državno 
tekmovanje, 14-krat so osvoji-
li odličja in pokale na kvizih, na 
športnem področju pa osvojili 
skupno 19 pokalov. Vse nave-
deno je dokaz, da ni bistvo de-
lovanja društva le v velikosti in 
pogojih delovanja, temveč tudi 
v srčnosti in pripravljenosti za 
delo, še sploh, če upoštevamo 
podatek, da ima naselje Mali 
Kamen, ki je del KS Senovo, 
skupno 260 prebivalcev (po-
datek na dan 1. 1. 2017), kar 
pomeni, da je skoraj polovi-
ca tamkajšnjega prebivalstva 
včlanjenega v gasilsko društvo. 

 Bojana Mavsar

Poveljnik�Radej�med�predajo�ključev�nove�pridobitve�orod-
jarju�društva�Boštjanu�Omerzuju,�ki�bo�skrbnik�vozila�(foto:�
Boštjan�Colarič).

SLOVENSKA VAS - 17. junija je v Slovenski vasi potekalo tekmo-
vanje gasilskih enot regije Posavje. V kategoriji pionirjev in pio-
nirk je sodelovalo 12 ekip, v kategoriji mladincev in mladink 14 
ekip, v kategoriji članov in članic A 12 ekip, v kategoriji članov 
in članic B 7 ekip ter v kategoriji starejših gasilcev in gasilk 8 
ekip. Med pionirji je zmagala ekipa PGD Cerina pred PGD Rožno 
in PGD Sevnica, med pionirkami pa PGD Breg pred PGD Blanca. 
Med ekipami mladincev so bile najboljše PGD Leskovec, PGD Ve-
liki Podlog in PGD Breg, med mladinkami pa PGD Velika vas, PGD 
Boštanj in PGD Veliki Podlog. Pri članih A je bila najboljša ekipa 
PGD Kostanjevica na Krki pred PGD Poklek in PGD Leskovec, pri 
članicah A pa PGD Spodnja Pohanca pred PGD Veliki Podlog in 
PGD Kostanjevica na Krki. Med člani B so bile na prvi treh mes-
tih ekipe PGD Spodnja Pohanca, PGD Boštanj in PGD Bukošek, 
med članicami B pa sta bili na vrhu ekipi PGD Spodnja Pohanca in 
PGD Veliki Podlog. V konkurenci starejših gasilcev so bile najbolj-
še ekipe PGD Mali Kamen, PGD Kapele in PGD Boštanj, med sta-
rejšimi gasilkami pa PGD Breg, PGD Blanca in PGD Mali Kamen. 
Vse naštete ekipe so se uvrstile na državno tekmovanje, razen 
članov/članic A in B, kjer se ga lahko udeležita le prvi dve ekipi 
v posamezni kategoriji. Državno tekmovanje bo prihodnje leto. 
 G. J.

Regijsko gasilsko tekmovanje

IZPOSOJA ORODJA, 
STROJEV in OSTALEGA

V KRŠKEM NA CKŽ 134a 
(pri Megadomu levo)

www.najamemo.si
041-784-797

KRŠKO - V Društvu gluhih in naglušnih Posavja Krško so 5. ju-
nija pripravili delavnico z naslovom »Gluhi zmorejo vse, razen 
slišati«, ki je potekala v sodelovanju z družbo RACIO iz Celja, 
koncesionarjem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti za zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlova-
nje invalidov, specializirano pomoč pri zaposlovanju gluhih in 
naglušnih oseb. Družba tesno sodeluje tudi z omenjenim dru-
štvom na področju Posavja in nudi pomoč pri zaposlovanju glu-
hih, naglušnih oseb v tem okolju. V aktualnem projektu »Signs 
for handshakes – s4h (Kretnje za stisk roke)« skupaj s partnerji 
iz Avstrije, Bolgarije in Velike Britanije razvijajo različne pristo-
pe spodbujanja zaposlovanja gluhih/naglušnih oseb. Delavnica 
je bila namenjena strokovnim delavcem iz različnih institucij in 
kadrovskih služb podjetij, ki želijo pridobiti informacije pred in 
ob zaposlitvi gluhe/naglušne osebe oz. podjetja, ki gluhe/nagluš-
ne osebe že zaposlujejo. Izvedli so praktično delavnico, v kateri 
so predstavili osnove kulture gluhih in posebnosti v komunici-
ranju z gluho osebo, učinkovite metode alternativne komunika-
cije na delovnem mestu, osnovne kretnje znakovnega jezika na 
delovnem mestu ter praktične nasvete v zvezi z zaposlovanjem 
mladih gluhih. Ob zaključku so udeleženci prejeli delovne vi-
deo materiale za učinkovito komuniciranje z gluhimi v delovnem 
okolju. V društvu se trudijo informirati okolje o specifiki gluho-
te, naglušnosti ter nuditi osebam z okvaro sluha pomoč pri iska-
nju ustrezne zaposlitve.
� V.�Moškon,�DGN�Posavja�Krško

»Gluhi zmorejo vse, razen slišati«

Udeleženci�na�delavnici
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Dan tehnike, ki so ga organi-
zatorji pripravili skupno že 
šestič za učinkovito kmetova-
nje v sadjarstvu, zelenjadar-
stvu ter vinogradništvu, se je 
tretjič zvrstil pri Žarnovih v 
Nemški vasi, kjer so razstavili 
najsodobnejšo tehniko za ob-
delavo in pridelavo v vinogra-
dništvu, hkrati pa so razstav-
ljavci na stojnicah pripravili 
tudi predstavitev proizvodno 
prodajnih programov. Tako kot 
vselej na tovrstnem specializi-
ranem dnevu je potekal tudi 
voden prikaz uporabe vinogra-
dniške tehnike, pri čemer je bil 
poudarek na obdelavi tal v vi-
nogradniških vrstah, kakovo-
stnemu nanosu fitofarmacevt-
skih sredstev ter predstavitvi 
izkušenj in ukrepov varstva 
pred škodljivci in boleznimi 
pri ekološki pridelavi grozdja. 

O pomenu tovrstne priredi-
tve za pridelovalce in trendih 
v Evropi in doma so ob uradni 

Vinogradniški dan tehnike 
NEMŠKA VAS - Na kmetiji Jerneja Žarna je 1. julija potekal Dan tehnike, ki ga je KGZ Novo mesto pripravil 
v sodelovanju z Biotehniško fakulteto in Kmetijskim inštitutom Slovenije z namenom predstavitve najso-
dobnejše kmetijske tehnike za učinkovito obdelavo in rabo tal ter okolju prijaznega varstva vinogradov.

otvoritvi dogodka zbranim 
spregovorili gostitelj Jernej 
Žaren, nosilec pridelovalne-
ga podjetja Žaren vinarstvo in 
sadjarstvo, direktor KGZ Novo 
mesto Jože Simončič, pred-
sednik KGZ Slovenije Cvetko 
Zupančič, Magda Krošelj z 
oddelka za gospodarske de-
javnosti na Občini Krško, dr-
žavna sekretarka na kmetij-
skem ministrstvu mag. Tanja 

Strniša in evropski poslanec 
Franc Bogovič. Simončič je 
med drugim poudaril, da bo 
treba dati večji poudarek ob-
novi vinogradov, saj jih je od 
skupno okoli 4.000 ha vino-
gradniških površin na obmo-
čju Dolenjske in Posavja na le-
tni ravni obnovljenih le po 40 
ha. Zupančič je spregovoril o 
napredku kmetijske tehnike 
v zadnjih 40 letih, ki omogo-

ča sicer veliko količino pride-
lane hrane, a zanjo pridelovalci 
ne glede na vložene investicije 
v kmetovanje in nego ter delo 
ne dosegajo tolikšne vrednos-
ti, kot bi jo morali. Mag. Strniša 
je predstavila ukrepe na resor-
nem ministrstvu spričo letoš-
nje pozebe in neurij, Bogovič je 
spregovoril o ekološkem kme-
tovanju, mladih prevzemni-
kih kmetij in da je mogoče z 
novimi tehnikami in več zna-
nja dvigniti proizvodnjo tako 
hrane kot ohraniti trajnostno 
kmetovanje, medtem ko je 
Krošljeva v imenu Občine Kr-
ško, ki je bila pokrovitelj prire-
ditve, vsem prisotnim zaželela, 
da bi tovrstni dnevi pripomog-
li k znanju kmetovalcev in ra-
zvoju njihovih kmetij.  Uradno 
otvoritev so z glasbenimi nas-
topi popestrili učenke in učen-
ci Tonija Sotoška ter Glasbe-
ne šole Krško.

 Bojana Mavsar

Prireditev je skozi dan obiskalo veliko število kmetovalcev 
od�blizu�in�daleč.

V minulem šolskem letu na-
mreč Ministrstvo za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake 
možnosti ni podelilo sredstev 
razvojnim agencijam za izva-
janje in sofinanciranje kad-
rovskih štipendij v okviru re-
gijskih štipendijskih shem, 
zato bodo te letos najprej po-

deljene za preteklo obdobje 
šolskega ali študijskega leta 
2016/17, za naslednje šolsko 
in študijsko leto 2017/18 pa 
bo objavljen razpis letošnjo 
jesen. Štipendijska shema bo 
nekoliko spremenjena v pri-
merjavi z do sedaj uveljavlje-
nimi finančnimi shemami, saj 
so sredstva dodeljena že vse 
do leta 2022, pri čemer gre za 
80 % ali 1,7 mio evrov evrop-
skih sredstev in 20 % ali nekaj 
čez 430.000 evrov državnih 
sredstev, sicer pa je za izteka-
joče se šolsko in študijsko leto, 
z možnostjo prijave najkasne-
je do 30.9.2017, namenjenih 
500.000 evrov. Kot je poveda-
la Nataša Šterban Bezjak iz 
RRA Posavje, predvidevajo, da 
bo do leta 2018 v kadrovsko 

Obujena štipendijska shema
KRŠKO - Konec meseca junija je Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA) objavila Javni razpis za izbor 
projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017, s čimer 
bo po enem letu ponovno vzpostavljena Regijska štipendijska shema, katere nosilec je RRA Posavje.

štipendiranje vključenih 140 
dijakov in študentov dodi-
plomskega in podiplomske-
ga študija, do konca leta 2022 
pa skupaj 250. Zaenkrat na-
tančnejših podatkov o številu 
delodajalcev, ki bodo podelje-
vali štipendije, ni, pravi Šter-
ban Bezjakova, saj je zaenkrat 
11 delodajalcev prijavilo 39 
potreb: »Nekateri delodajalci 
namreč prijavijo samo eno ali 
dve potrebi, tu gre predvsem 
za družinska podjetja, večja 
podjetja, ki so že naši stalni 
partnerji, pa razpisujejo mes-
ta za več potreb oz. štipendij.« 

Spremenjen je tudi izborni 
postopek, in sicer bo na pod-
lagi vloge delodajalca, ki mora 
imeti sedež dejavnosti na ob-
močju Posavja, in njihove-
ga štipendista RRA Posavje 
pregledala in izdala odločbo 
za posamezno šolsko ali štu-
dijsko leto, zatem pa se bodo 
sklepali aneksi za vsako nas-
lednje leto, v kolikor bo šti-
pendist izpolnjeval pogoje. 
Kadrovsko štipendijo bo lahko 
štipendist prejemal istočasno 
z vsemi drugimi štipendija-
mi, ni pa združljiva s štipendi-
jo za deficitarne poklice. Delo-
dajalec v vlogi štipenditorja bo 
lahko s kadrovskimi štipendi-
sti vključen v projekt štipen-
dijske sheme, v kolikor zoper 
njega ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni po-
stopek ali postopek prisilne-
ga prenehanja poslovanja v 
skladu z zakonom, zagotavlja-
ti bo moral sredstva za izpla-
čevanje kadrovske štipendije 
za celotno dobo trajanja sofi-

nanciranja, štipendistu omo-
gočiti enomesečno delovno 
prakso oz. vsaj 160 ur v po-
sameznem šolskem ali štu-
dijskem letu. Praksa se bo si-
cer lahko izvajala v več delih, a 
najkasneje v obdobju do 31. 8. 
v tekočem letu za dijake in do 
30. 9. za študente. Delodajalec 

bo moral mesečno posredova-
ti na RRA zahtevek za povra-
čilo sofinanciranega dela kad-
rovskih štipendij z dokazilom 
o nakazilu, tudi dvakrat letno 
oddajati poročilo na RRA o 
številu štipendistov, višini po-
deljenih in izplačanih štipen-
dijah, izobraževalnih progra-
mih, zaključku izobraževanja 
štipendistov, njihovi zaposli-
tvi ipd. Štipendije bodo morali 
štipenditorju štipendisti naka-
zati najkasneje do 15. v mese-
cu, pri čemer minimalni zne-
sek štipendije ne bo smel biti 
nižji od državne štipendije, to 
je za upravičence do 18. leta 
ne nižji od 50 evrov, za upra-
vičence nad 18 let pa ne nižji 
od 100 evrov na mesec. Najka-
sneje v roku enega meseca po 
zaključenem šolanju ali študi-
ju bo moral štipenditor s šti-

pendistom skleniti delovno 
razmerje. V kolikor tega ne bo 
storil, bo moral povrniti RRA 
celoten prejet znesek sofinan-
ciranja za štipendista, razen v 
primerih nelikvidnosti podje-
tja oz. stečaja ali prisilne po-
ravnave, v tem primeru pa bo 
RRA terjatev iz tega naslova 
prijavila v stečajno maso. Pri 
zaposlitvi štipendistov so si-
cer predvidene tudi izjeme, in 
sicer podaljšanje roka za regu-
lirane poklice in odlok zaposli-
tve štipendista maksimalno za 
obdobje enega leta.

Prav tako bo moral štipendist 
izpolnjevati svoje obvezno-
sti, da bo lahko upravičen do 
kadrovske štipendije, in sicer 
bo moral uspešno opravlja-
ti srednješolski in visokošol-
ski izobraževalni program, 
opravljati obvezno delovno 
prakso, v času šolanja ali štu-
dija pa se ne bo smel samo-
zaposliti ali zaposliti pri dru-
gem delodajalcu, prav tako 
pa bo moral sprejeti zaposli-
tev na ustrezno delovno mes-
to pri štipenditorju. V kolikor 
ne bo izpolnil svoje obvezno-
sti, bo štipendist moral vrni-
ti sredstva za zadnje leto šola-
nja ali študija.
 Bojana Mavsar

Vodja projekta Posavska šti-
pendijska shema Nataša 
Šterban Bezjak

Danica�Kramžar

SEVNICA - 29. junija so na gradu Sevnica predstavili rezultate 
projekta »Po kreativni poti do praktičnega znanja - kakovostna 
lokalna hrana za večji turizem«. »Lokalna hrana je pomemben 
del našega vsakdana. Povezujemo jo s kakovostjo in zdravim ži-
vljenjskim slogom. Hrana pa je pomembna tudi kot turistični pro-
dukt, saj je pomemben del turistične ponudbe in lahko prav z nje-
nim vključevanjem v turizem pišemo uspešne turistične zgodbe. 
Da je res tako, mogoče najbolje dokazuje v zadnjem desetletju 
rastoči trend v turizmu - kulinarični turizem. Zavedamo se, da 
uporaba lokalne hrane pomaga tudi pri ohranjanju zdravega ži-
vljenjskega prostora, saj je v tem primeru ogljični odtis, angle-
ško ga imenujemo ’carbon footprint’, nič. Lokalna hrana, hrana, 
oddaljena največ 10 kilometrov, je polnejšega okusa ter vsebuje 
več mineralov in vitaminov. V našem projektu nas je zanimalo 
predvsem, kako bi lahko v turizmu uporabili več kakovostne lo-
kalne hrane in pri tem združili ter tudi dolgoročno povezali čim 
več deležnikov - kmete, zadruge, trgovine, turistične kmetije, go-
stinske ponudnike,« je zapisal v sporočilu dr. Andrej Lisec, ki je 
bil eden izmed udeležencev strokovnega srečanja na sevniškem 
gradu.  S. R.

Lokalna hrana za več turizma

BRUSELJ - Odbor Evropskega parlamenta za kmetijstvo in 
razvoj podeželja (AGRI) ni podprl predloga evropskega pos-
lanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) za zadržanje Delegirane 
uredbe Komisije o spremembi Uredbe št. 607/2009  glede 
sort vinske trte in njihovih sopomenk, ki se lahko uporabi-
jo na etiketah vina (primer teran). 

Bogovičev predlog je prvotno dobil tesno večinsko podporo ko-
ordinatorjev političnih skupin in bil zato uvrščen na dnevni red 
seje odbora AGRI. Predlog za dvomesečno podaljšanje roka za 
ugovor proti delegiranemu aktu za dodelitev omejene izjeme Hr-
vaški pri uporabi imena teran je bil zadnja formalna možnost, ki 
jo ima Evropski parlament za podaljšanje roka za ugovor proti 
delegiranemu aktu in ki jo je izkoristil Bogovič, čeprav doseda-
nje izkušnje kažejo, da je doseganje soglasja za tak ugovor proti 
sprejetemu aktu Evropske komisije praktično »misija nemogo-
če«. »Bojim se, da je bila bitka za teran večinoma izgubljena že 
mnogo prej, poleti 2014, ko je Hrvaška vložila svojo zahtevo za 
izjemo pri njegovi uporabi in se Slovenija ni odzivala na vabila 
na pogovore v organizaciji Evropske komisije. Slednja je gordij-
ski vozel presekala z neobičajnim postopkom v obliki sprejetja 
delegiranega akta,« zgodovino spora opisuje Bogovič. Še vedno 
pa ocenjuje, da Evropska komisija ni ravnala prav s podelitvijo 
izjeme za hrvaški teran, zato nam sedaj kot zadnje sredstvo osta-
ja zgolj še tožba pred Evropskim sodiščem. Ob tem opominja, da 
bo treba na sodišču predvsem dokazati, da teran ni samostojna 
vinska sorta, kot jo je sedaj uspela uveljaviti hrvaška stran, tem-
več gre samo za eno od številnih različic sorte refošk, kar so do-
kazale tudi mnoge genetske raziskave. Je pa Bogovič ob tem tako 
kolege na odboru AGRI kot tudi Evropsko komisijo jasno opozo-
ril, da so geografske zaščite zelo pomemben element kmetijske 
politike in se morajo spoštovati, ko so sprejete. Precedens Evrop-
ske komisije z delegiranim aktom pri teranu ima zato lahko ne-
predvidljive negativne posledice v primeru tovrstnih zaščit v pri-
hodnje.   P. P.

Bogovičev predlog za zadržanje 
uredbe o teranu zavrnjen

PARIZ, DOLNJE BREZOVO - Na sejmu Intefiliere se je vnovič us-
pešno predstavilo podjetje Inplet, ki letos obeležuje 18 let ne-
pretrganega razstavljanja na tem najpomembnejšem mednaro-
dnem sejmu materialov za žensko perilo in kopalke. »Struktura 
obiskovalcev Inpletovega razstavnega prostora in kvaliteta do-
govorov kažeta na to, da se Inplet lahko po 35 letih svojega de-
lovanja popolnoma enakovredno postavi ob bok svojim večjim 
in tradicionalno bolj prepoznavnim konkurentom. Skupna pro-
mocija podjetja in nekaterih najpomembnejših znamk perila v 
specializiranih revijah kaže na moč in ugled, ki ga Inplet pri teh 
podjetjih uživa,« so sporočili iz podjetja. Njegovo uspešnost do-
kazujejo tudi poslovni rezultati in rast prodaje, ki je skoraj 15 % 
višja od lanskega polletja. Inpletova vizija postati eden najboljših 
proizvajalcev pletiv v Evropi se tako uspešno uresničuje.
� P.�P./vir:�Inplet�pletiva

Inplet vnovič na sejmu v Parizu

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
obvestila o dogodkih:

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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SVETUJEMO IN IZVAJAMO GRADBENA DELA:

-  izgradnja, urejanje in vzdrževanje cest
-  zunanje ureditve, urejanje vrtov, dvorišč in okolice
-  zemeljska dela (izkopi, nasipi, utrjevanje)

Pred ogledom gradbišča mo-
stu, ki naj bi bil zgrajen do 
marca 2019, se je minister 
dr. Peter Gašperšič sestal s 
krškim županom mag. Mira-
nom Stankom, pogovarjala pa 
sta se o najbolj aktualnih zade-
vah s področja infrastrukture: 
izgradnji odlagališča NSRAO, 
investicijah v cestno infra-
strukturo in na področju že-
leznic. »Z županom sva ugo-
tovila, da zadeve na vseh teh 
področjih v redu napreduje-
jo in da jih spremljamo. Žu-
pan je posredoval še dodatne 
pobude, ki jih bomo preučili 
in mislim, da je obisk uspeš-
no potekal,« je povedal minis-
ter. »Najbolj pomembna tema 
je seveda izgradnja krške ob-
voznice oz. faze, ki jih moramo 
še dokončati, poleg tega ima-
mo še nekaj odprtih projek-
tov na državnih cestah, pred-
vsem povezave Krško - Zdole 
- Pohanca in Krško - Brestani-
ca - Podsreda,« je dopolnil žu-
pan. O predlaganih spremem-
bah zakona o Skladu NEK, ki so 
zlasti zaradi predvidenega zni-
žanja nadomestila za omejeno 
rabo prostora razburile Obči-
no Krško, nista posebej govo-
rila, je pa župan dejal, da so 

Minister ob mostu in elektrarni
KRŠKO, BREŽICE - Posavje je 7. julija obiskal minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. V družbi pred-
sednika Odbora za infrastrukturo v Državnem zboru Igorja Zorčiča si je najprej ogledal potek gradnje tret-
jega mostu v Krškem oz. pri Žadovinku, nato pa še zaključna dela na HE Brežice.

pisne pobude občine deloma 
že upoštevane. »Se pa na obeh 
straneh zavedamo, da je to kar 
velik problem, še posebej gle-
de sprejemljivosti tega objek-
ta v našem okolju,« je dodal. 
Govorila sta tudi o t. i. vrbin-
ski cesti oz. novi povezavi med 
Krškim in Brežicami. V krški 
občini so že pred leti potrdili 
predlagano traso ceste, v bre-
žiški občini pa se to še ni zgo-
dilo, je pojasnil Stanko.

Gašperšič si je v nadaljevanju 
ogledal gradbišče HE Brežice 
in njen akumulacijski bazen. 

»Res sem impresioniran nad 
tem, kar sem danes videl,« je 
dejal po ogledu, »mislim, da 
bo to res velika dodana vred-
nost temu prostoru in kraja-
nom tako za turizem kot za 
gospodarske dejavnosti. Upo-
števani so tudi okoljski vidiki 
in se že veselim jeseni, ko bo 
uradna otvoritev tega objek-
ta.« Na gradbišču elektrarne je 
bil sicer ravno zadnji dan grad-
benih del, je povedal direktor 
družbe Hidroelektrarne na 
spodnji Savi Bogdan Barbič, 
vsi trije agregati pa že obratu-
jejo. »Elektrika se že proizva-

ja, trenutno je še tretji agregat 
v testnem obratovanju, ko zbi-
ramo podatke o eventuelnih 
nepravilnostih, ki jih je zane-
marljivo malo. Po tehničnem 
pregledu, ki ga predvideva-
mo v začetku septembra, se 
bo pričelo poskusno obrato-
vanje elektrarne,« je pojasnil. 
Strošek gradnje energetske-
ga dela HE Brežice je bil pred-
viden v višini 118 milijoonov 
evrov, vse projekcije pa kaže-
jo, da bo končna številka niž-
ja, je še dodal. Spodnjesavska 
veriga bo seveda dokončana z 
izgradnjo HE Mokrice, za kate-
ro še vedno teče postopek pri-
dobivanja okoljevarstvenega 
soglasja, ki ga vodi ARSO, na 
HESS pa ga podpirajo s pot-
rebno dokumentacijo in si že-
lijo, da bi bilo izdano čim prej. 
Kot je dejal minister Gašper-
šič, si bodo na ministrstvu za 
infrastrukturo skupaj z mini-
strstvoma za okolje in pros-
tor ter za finance prizadeva-
li, da bodo zagotovili sredstva 
za izgradnjo. »Računamo, da 
se bodo v naslednjem letu oz. 
najkasneje v letu 2019 začela 
gradbena dela,« je ocenil.
� Peter�Pavlovič

Minister�Gašperšič�in�poslanec�Zorčič�(desno)�ob�ogledu�grad-
bišča�mostu�v�Žadovinku,�levo�župan�Stanko

SEVNICA - Ob evropskem dnevu socialne ekonomije in med-
narodnem dnevu zadružništva se je 4. julija v Socialnem in-
kubatorju Knof odvijal posvet z naslovom »Priložnosti par-
ticipacije v podjetništvu«. 

Namen dogodka je bil predvsem opozoriti na obstoječe družbe-
no odgovorne, participatorne in trajnostne prakse v podjetništvu 
ter spodbuditi k razmisleku, kje so še neodkrite priložnosti in 
prednosti participacije v Posavju. Beseda participacija (soudelež-
ba, soodločanje, soustvarjanje) se je pričela množično uporablja-
ti v vseh področjih družbe, od aktivnega državljanstva do soobli-
kovanja v izobraževanju in ne nazadnje v podjetništvu. Ob tem je 
Mojca Žganec Metelko iz zavoda Knof dejala, da postaja social-
no podjetništvo eno od bolj privlačnih načinov ustvarjanja pri-
ložnosti zaposlitve za mlade in seveda tudi za druge, predvsem 
za težje zaposljive osebe. Član upravnega odbora Združenje So-
cialna ekonomija Slovenije (ZSES) Miro Mihec je izpostavil po-
men zadružništva, Iztok Suhadolnik iz Zveze Sonček je menil, 
da bi bilo treba ustvariti takšne delovne pogoje, da bi imeli za-
poslitev vsi - tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju. »Nove 
oblike dela bi bilo treba podpreti na ta način, da bi vsi podjetniki 
postali družbeno odgovorni in našli delo za vsakogar. Če pa nek-
do ne bi zmogel toliko, kot se pričakuje, ker so njegove osebno-
stne lastnosti takšne, kot so, bi mu morala država zagotoviti vsaj 
dostojna sredstva za preživetje,« je pojasnjeval.  
Posvet, na katerem so bili predstavljeni tudi nekateri praktič-
ni primeri, kot je delovanje Stare šole ali pa zavoda za trajno-
stni način življenja Veles, je bil namenjen tudi uradnemu odpr-
tju regijske podružnice z imenom Združenje Socialna ekonomija 
Posavje, ki je del ZSES - samostojne, nevladne, nepolitične insti-
tucije, ki temelji na principih socialnega podjetništva. Člani ZSES 
so nevladne organizacije, socialna podjetja, novo nastajajoča so-
cialna podjetja, institucije podpornega okolja, humanitarne or-
ganizacije in posamezniki, ki želijo prispevati k razvoju social-
nega podjetništva.  S. Radi

Novi izzivi socialnega podjetništva

Udeleženke�in�udeleženci�so�se�na�posvetu�seznanili�tudi�z�
možnostjo�prehoda�podjetij�v�t.�i.�delavske�zadruge.�

»Letos, ko je suša na tem ob-
močju tako izrazita, se lahko 
ljudje zavejo, da se lahko le z 
njihovim glasom 'za' namakal-
ni sistem razširi in lahko pri-
dejo do vode na drugačen na-
čin, torej ne le s posamičnimi 
vrtinami, ampak z organizira-
nim črpanjem iz vodnega vira, 
bodisi reke Krke bodisi Save,« 
je namen dogodka pojasni-
la svetovalka za zelenjadar-
stvo na novomeškem zavodu 
Natalija Pelko. Kot je še po-
udarila, lahko pravočasno na-
makanje v suši reši veliko te-
žav, zelenjadarska pridelava 

»Brez namakanja ne bi bilo ničesar«

brez urejenega namakanja pa 
sploh ni možna. Tudi v polje-
delski pridelavi postaja na-
makanje nujen dopolnilni ag-
rotehnični ukrep, pravi njena 
kolegica z zavoda, svetovalka 
za poljedelstvo in travništvo 
Mateja Strgulec. »Vsako leto 
so obdobja, ko ni padavin in 
ko pridelava ni rentabilna, če 
ni vključeno tudi namakanje,« 
je poudarila. Namakanje pride 
v poštev pri koruzi, krompirju, 
strniščnih dosevkih na čelu z 
ajdo in drugih kulturah.

Kar številnim udeležencem 

prikaza so predstavili vse na-
čine namakanja: kapljičnega, 
z razpršilci in z rolomati. De-
lovanje namakalnega sistema 
Kalce - Naklo, ki pokriva oko-
li 250 hektarjev površin, je 

predstavil njegov upravljalec 
Andrej Vrhovšek. Kot je pove-
dal, uporabniki sistema (teh je 
15, od tega nekaj večjih) dob-
ro sodelujejo in se usklajuje-
jo med sabo, namakajo pa ne 
le zelenjavo, jagode in sadike 
trt, pač pa tudi koruzo in dru-
ge poljščine. »Brez namakanja 
ne bi bilo ničesar, z njim lahko 
izničimo vpliv narave,« je po-
udaril. Da bodo poletja čedalje 
bolj vroča in sušna, potrebe po 
namakanju pa čedalje večje, je 
poudarila agrometeorologinja 
dr. Andreja Sušnik.

� P.�Pavlovič�

KALCE - NAKLO - Na območju namakalnega sistema Kalce - Naklo sta Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mes-
to in Občina Krško v torek zvečer pripravila praktični prikaz namakanja, na katerega so povabili kmeto-
valce z območja KS Veliki Podlog in Krško polje, da bi jih navdušili za širitev namakalnega sistema.

Udeleženci�prikaza,�desno�Pelkova�in�Strgulčeva

Namakanje z razpršilci
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OD OSEBNE ŽELJE DO 
POSLOVNE PRILOŽNOSTI

Razmišljala je, kako bi hišo in 
okolico, ki je bila polna njenih 
toplih otroških spominov, re-
šila pred propadanjem. Vanjo 
je postopno vlagala vse svoje 
prihranke in jo uredila v »vin-
tage«, retro slogu, ki obuja 
nostalgijo in zelo pritiče duhu 
preteklosti. Andreji, ki ima od 
malega zelo živo modno in di-
zajnersko žilico, je bil ta del v 
veliko veselje. A ker sama dela 
v Ljubljani in je od hiše večino 
časa oddaljena, je iskala tudi 
način, da hiši povrne življenje. 
Takrat se je začela rojevati tudi 
podjetniška ideja Vintage Vile:  

»Spomnim se, da so bili prvo-
novembrski prazniki. Na spre-
hodu skozi Brežice sem prvič 
opazila veliko turistično tablo, 
ki do sedaj ni nikoli pritegnila 
moje pozornosti. Pisalo je, da 
so Brežice druga največja ob-
čina po turističnih nočitvah. 
'Seveda je večinski del pove-
zan s termami, a kljub temu 
to pomeni, da nekdo prihaja 
sem,' sem pomislila. Takoj sem 
pobrskala po spletu, kakšne 
so možnosti glede oddajanja. 
Ugotovila sem, da obstaja so-
bodajalstvo in odšla na uprav-
no enoto,« opiše Andreja. Razi-
skovala je naprej. Ni vedela, na 
koga naj se obrne za več nasve-
tov. »Polno je bilo stvari, ki jih 
pač nisem mogla vedeti. Da re-
cimo ne moreš oddajati objek-
ta, če ga prej ne oceniš. Vedela 
sem do potankosti, kako ure-
diti hiško, nisem pa vedela, 
kako urediti, da bo vse v skla-
du z zakoni, kaj vse sodi v tu-
ristični segment in podobno. 
Zanimalo me je mnogo stvari, 
ker sem vedela, da to pač ne bo 
nek klasičen hotel, in kaj torej 
potrebujem, da ne bom v kak-
šnem prekršku. Dobrodošlo bi 
bilo imeti nekega uradnega so-
govornika, ki bi poznal ta seg-
ment, ta sektor, ki bi svetoval 
v tej točki. Tu vidim nek manj-
ko v državi. No, poznala sem 
AirBnB in začela najprej z ogla-
som tam. Mami, teta, stric, vsi 
so rekli, da je noro, češ, Andre-
ja, pa kdo bo želel priti v nek 
star objekt? Zakaj le?«

Dodatno težavo so njeni do-
mači videli v tem, da ta bre-
žiški predel še vedno nima pri-
merno urejene infrastrukture, 
pločnika, javne razsvetljave. 
»Jaz sem kljub vsemu verjela, 
da se bodo našli ljudje, ki bodo 

prišli na oddih v hiško, ki jih bo 
s svojim ličnim ambientom in 
prijetnimi podrobnostmi po-
peljala v preteklost. In sem 
zagrizla v to. Najprej sem re-
gistrirala sobodajalstvo.«

Eno leto je plačevala prispev-
ke, a premika ni bilo. Hiško 
in posestvo je vztrajno pre-
navljala. Sobo za sobo. Nato je 
kot prve najemnice dobila štu-
dentke Fakultete za turizem. 

KO MEDIJSKA POZORNOST 
V HIPU VSE SPREMENI 

Andreja posebne kotičke v 
svoji okolici vedno zelo rada 
ureja, fotografira in objavlja 

na družbenih omrežjih. Po tem 
je znana tudi med prijatelji, ki 
cenijo njen okus. Že v osnov-
ni šoli ji je učiteljica likovnega 
pouka rekla, naj gre na obli-
kovno šolo, ampak se je odlo-
čila za drugačno pot, saj je že-
lela v šolo v Brežice. Njen čut 
za estetiko je bil vseskozi opa-
žen, tudi v v brežiški gimnaziji, 
kjer ji je, v smehu pove Andre-
ja, ob zaključku razredničarka 

podelila priznanje za dekorira-
nje razreda skozi vsa štiri leta. 
»Pomembno mi je, da je pros-
tor, kjer bivam, urejen in lep. 
In pri urejanju hiše sem izha-
jala iz stvari, ki so meni najbolj 
pri srcu. Objavljala sem slike za 
svoj hobi in kar naenkrat me je 
novinarka iz Siola spraševala, 
ali lahko pride k meni naredit 
prispevek.«

Novinarka je občudovala An-
drejino delo na spletu in žele-
la videti hišo, ki jo je Andreja 
poimenovala v 'Vintage Vilo', 
tudi v živo. Po objavi prispevka 
na spletni strani Siola je čez tri 
dni v Šentlenart prišla še eki-
pa Tednika RTV Slovenije, da 
posname ganljivo zgodbo hiše 
Andrejinih starih staršev in 
Andrejine odločitve, da jo ure-
di in spravi v življenje. »Medij-
ska pozornost lahko spremeni 
vse. Resnično. Že isti dan sem 
dobila prvo rezervacijo nasta-
nitve!«

Poletje 2015 je bilo poslovno 
uspešno in v celoti zasedeno. 

Da je vse teklo, kot mora, je 
Andreja posebej hvaležna tudi 
mami, saj ji je ves čas stala ob 
strani in ji pomagala. Prvi go-
stje so bili Slovenci. Andreja 
opiše: »Nisem pa vedela, kdo 
bo prišel. Najbrž nekdo, ki mu 
bo ta stil všeč in vedela sem, 
da to ne bodo klasični hotelski 
gostje.« Ker so bili prvi gostje 
pravzaprav odziv na prispev-
ke v medijih, so imeli željo, da 
tudi Andreja doda osebno noto 
njihovemu bivanju. Pri prvih 

nastanitvah je tako ob dobro-
došlici večkrat povedala celot-
no zgodbo. 

TUDI TURISTI, KI IŠČEJO 
'NEKLASIČNO' PONUDBO

Andreja je ugotovila, da v Bre-
žice prihajajo tudi turisti, ki si 
želijo malo drugačno ponud-
bo in ne povsem klasično turi-
stično doživetje. Želijo si hkrati 
svobodo, mir in skrbno pozor-
nost turističnega delavca. 

»Med prvimi, ki so rezervirali 
našo hišo, je bil par iz Slovenj 
Gradca. Rekla sta, da sovraži-
ta morje in gnečo, da sta sicer 
iz bloka ter da sta prišla za en 
teden na odklop, na oddih. On 
je pesnik in je v vrtu pisal pe-
smi, partnerka pa je delala na 
računalniku ob hiši.«

Med zanimivejšimi prvimi go-
sti so bile tudi mamice z otroki, 
ki so si privoščile oddih z otro-
ki in brez moškega dela družin. 
Všeč jim je bilo, da je parcela 
ograjena, na vrtu so postavile 
bazenček, kurili so kres, delali 
na vrtu, hiša pa je bila spet pol-
na otroškega smeha. 

»Zanimiva je bila tudi prva 
družina, ki je prišla iz Ljublja-
ne. Tukaj so imeli izhodišče, 
veliko so prekolesarili. Spra-
ševali so me o kakšnih 'netu-

rističnih kotičkih'. Pohajali so 
po Brežicah, šli do Majde na 
pico, se skopali v Klunovih to-
plicah. Svetovala sem jim tudi 
za Zagreb in so res zjutraj sed-
li na vlak, odšli v Zagreb na 
kavico in tržnico ter se vidno 
zadovoljni vrnili nazaj.« Nje-
ni gostje so nasploh zadovolj-
ni, kar je razbrati tudi iz vtisov 
na internetu, ona in mami sta v 
njihovo usmerjanje po Posav-
ju vložili veliko moči, in najlep-
ša nagrada je, pove Andreja, ko 
gostje pravijo, da so jim ostali 
lepi spomini na bivanje v hiši 
in da se bodo v Brežice še radi 
vrnili. 

Andrejo pa so začeli klicati 
tudi drugi, ki bi radi obnovi-
li del naše kulturne dediščine. 
»Zanimivo je, da me sedaj kli-
čejo ljudje v podobnih situaci-
jah. Če bi jim prišla urediti nji-
hove stare hiše, hiše njihovih 
starih staršev, da bi jih tudi oni 
nekoč lahko oddajali. In če bi 
jim svetovala, kako in kaj nap-

rej v teh postopkih. Torej ljudi 
zanima, kaj in kako.« 

Andreja je sicer zaposlena pri 
enem največjih organizator-
jev dogodkov v državi in vsa-
kodnevno sodeluje pri organi-
zaciji dogodkov, na katerih je 
prisotnih več tisoč ljudi, na pri-
mer Jameson party, Elle Style 
Awards in podobno. Desetle-
tje organizatorskih izkušenj je 
zadnje mesece pripeljala tudi v 
Posavje. Najprej je dodala po-
nudbi Vintage Vile organizaci-
jo posebnih rojstnih dni, porok 
in poročnih zabav, ki se odvija-
jo na območju čarobne Vintage 
Vile. Iz te želje je zrasel tudi s.p. 
»Imeli smo tudi že dve poroki v 
'country' stilu, nekaj obletnic, 
rojstnih dni. Ugotovila sem, 
da imam pri svojem delu ved-
no neke ogromne projekte, da 
pa sem na koncu dneva najbolj 
izpolnjena, ko naredim manj-
še, butične zgodbe, ki so vizu-
alno lepe in ko imam pristen 
stik z ljudmi, za katere delam. 
Vidim, da lahko tako uspešno 
združim čut za estetiko in so-
ljudi (po izobrazbi je Andreja 
namreč pedagoginja, op. a.).« 

KAKO PA NAPREJ?

V treh letih je Andreja v Vin-
tage Vilo investirala vse svo-
je prihranke. Ideja obeta ve-
liko, a potreben bo preboj in 

dodatna pomoč. Mlada podje-
tnica se je lani januarja razve-
selila obiska brežiškega župa-
na, ki da je že obljubil, da bodo 
dela v okolici glede infrastruk-
ture, vsaj glede pločnika, kma-
lu stekla. »Zaupam, da bo tako. 
Pozdravil je idejo in všeč mu je 
bilo tukaj. Verjamem, da se bo 
nekako našla pot, da se ta del 
Brežic še uredi,« zaupa Andre-
ja. Sezona v Vintage Vili je za 
zdaj žal omejena le na toplejši 
del leta. »V treh letih smo res 
veliko vložili v hišo, a pač je 
stara in to zimo je nastal nov 
problem. Najprej je začela na-
gajati centralna, potem je za-
čela puščati streha. Ker je sla-
ba izolacija, pozimi ne morem 
oddati hiše, tudi če je interes. 
Hiša je pač zgrajena 1945 in to 
se seveda pozna na vseh rav-
neh. Ampak kljub vsemu tru-
du mene in družine sem prišla 
do točke, ko bom morala najti 
nek drug način, neko pomoč.« 

Omeni, da zaenkrat še ni naš-
la takega razpisa, a bi bilo za-
njo in njej podobne podjetni-
ke zelo dobrodošlo, če bi se 
pojavil kakšen razpis, kjer bi 
se dalo najti sredstva za tako 
investicijo. »Morda pa obsta-
ja kakšen način in je kakšna 
pot, da se pri investiciji poma-
ga ne le večjim centrom in ho-
telom, ki delajo prenove, am-
pak da kje vidijo tudi takšne 
male hiške, nekoga, ki se trudi 
in vlaga in želi pripomoči tu-
rizmu regije na tak način. Idej 
je res zelo veliko, saj tukaj lah-
ko prespi do deset ljudi, tudi 
dvorišče ima veliko potencia-
la za dogodke, a brez dodatnih 
namenskih sredstev res ne vi-
dim prave možnosti.« 

Ko Andreja razkazuje hišo svo-
jih starih staršev, žari. Tudi ko 
pripoveduje o gostih, ki so uži-
vali v Posavju, ali o dogodkih, 
ki jih je tu že organizirala. In ta 
žar je za turizem še kako dra-
gocen. Morda bodo odločevalci 
o namenskih sredstvih za turi-
zem in podjetništvo prepozna-
li potencial tudi v teh, na videz 
manjših, a za našo dediščino 
in podobo krajev vsekakor po-
membnih zgodbah.

 Maruša Mavsar

Andreja Petrović, Vintage vila

Andreja, ki je sicer pedagoginja in kaljena organizatorka do-
godkov, je pred nedavnim odprla tudi podjetje, ki ima v svoji 
osnovi vpisano ravno to dejavnost. A začetek njene samostojne 
poslovne poti ni vezan le na njeno utečeno delo, saj svoje spo-
sobnosti dokazuje na nacionalni ravni pri enem največjih podje-
tjih za organizacijo dogodkov, temveč na zgodbo, ki jo je posre-
dno peljala v turizem. Zgodbo, s katero je predramila slovensko 
javnost, saj je s svojimi prihranki pred propadanjem rešila hišo 
babice in dedka v Šentlenartu, najemnikom in obiskovalcem pa 
s ponudbo najema do potankosti okusno urejene hiše približa-
la materialno dediščino naših krajev. Nastala je Vintage Vila. 
Spontano je bil ustvarjen prefinjen spoj potreb okolja po moder-
nih, uglajenih, a tudi sproščenih dogodkih, in čarobna namesti-
tev za vse, ki jih pritegnejo Brežice z okolico, Posavje in celo Za-
greb. Andreja dokazuje, da včasih podjetniške volje ne prebudi 
le hiteča sedanjost, temveč nostalgija za preteklimi časi, ki si 
jo želiš deliti, v prenovljenimi obliki ponuditi na trgu in dobro 
vračati lokalni skupnosti. 

»Všeč bi jima bilo, da hiša živi novo življenje«
Povsod okoli nas propadajo zapuščene stavbe. Ko se enkrat ohladijo zidovi in med njimi ni živahnega življenjskega utripa, se zgodbe hiš in stanovanj počasi spre-
minjajo v zgodovinske zabeležke. Pred štirimi leti je bila tudi Andreja Petrović soočena z dejstvom, da bo hiša njenih starih staršev v Šentlenartu pri Brežicah to-
nila v podobno žalostno usodo. 
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MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 2 ZP - - 230 300 10 100 - -

PB 3 ZP - - 225 300 7 100 - -

PB 4 KOEL 3 - 114 400 8 100 - -

PB 5 KOEL 7 - 140 400 7 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 IN PB5
224.930 8 6

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Turistična franšiza aktivna 
tudi v Posavju
BREŽICE - 22. junija sta ZPTM Brežice in Fakulteta za turizem organizirala delavnico »Oddajanje zasebnih 
namestitev v turistične namene«. Na njej je bil med drugim predstavljen zanimiv poslovni model hrvaške 
franšize Direct Booker, ki predstavlja most med zasebniki in turisti, ki v lastni režiji iščejo najprimernejše 
namestitve. Slovenski lastniki franšize so Posavci, ki od maja pod okriljem podjetja Digitalni turizem d.o.o. 
poslovno mrežo uspešno širijo tudi pri nas.
Direct Booker je, poenostavlje-
no povedano, celovit rezerva-
cijski sistem, ki so ga sicer 
razvili mladi podjetniki iz Du-
brovnika in se je najprej bli-
skovito razširil proti jugu. Op-
timizirali naj bi povezave med 
turisti in lastniki namestitve-
nih kapacitet, danes pa se lah-
ko pohvalijo z več kot 3500 v 
sistem vključenimi namestit-
vami, v katere naj bi pripelja-
li že prek 200.000 zadovoljnih 
gostov na Hrvaško, Črno goro 
in v Bosno. Kot je razvidno iz 
uradnih podatkov, so med usta-
novitelji podjetja, ki je franšizo 
pripeljalo v Slovenijo, domači-
ni - Gorazd Ferk, ki je tudi di-
rektor, Sašo Panić in Špela 
Kimovec Capl. Primarno se 
ukvarjajo s posredovanjem re-
zervacij med spletnimi rezer-
vacijskimi sistemi (Booking.
com, Airbnb, Expedia, Trip Ad-
visor, Inter Home, Owners Di-
rect ...) in lastniki manjših na-
mestitev, sodelujejo pa tudi že 
s partnerji, ki imajo več name-
stitvenih kapacitet. Med sle-
dnjimi je na primer tudi Hos-
tel Primož Kozmus, s katerimi 
so pred nekaj dnevi podpisali 
poslovno sodelovanje.

Kot je bilo opisano na ome-
njeni delavnici, dotični sistem 
omogoča tako povezovanje po-
nudbe namestitev kot tudi ne-
kakšno 'vse na enem mestu' 
točko, kjer gost dobi informa-
cijo in lahko opravi rezervaci-
jo izletov, prevozov, najema av-
tomobila, vstopnic, gostinskih 
storitev. Ferk pravi, da so se z 
idejo in tem poslovnim mode-
lom srečali na neki novoletni 
zabavi, ko je pogovor tekel o 
težavah lastnikov majhnih na-
mestitev, ki želijo svoje kapaci-
tete prodajati na več spletnih 
prodajnih kanalih. Posredno 
so izvedeli, da so v Dubrov-
niku naredili celo 'revoluci-
jo' na tem področju in da de-
jansko odpirajo franšize na 
območju nekdanje Jugoslavije 
- z željo da postanejo globalni 
'brand'. Ferk pojasni: »Sistem 
je odlično funkcioniral v Dub-

rovniku, ne vidimo ovir, zakaj 
ne bi tudi pri nas. Težave 'ma-
lih lastnikov' dobro poznamo. 
Sam se kot lastnik dveh apart-
majev ukvarjam s kopico izzi-
vov, ki jih prinaša pojavnost na 
dveh prodajnih kanalih.« 

Zato so, ko so dojeli širino mo-
dela in zmožnost sistemske-
ga in z IT rešitvami podprtega 
pojavljanja na vseh omembe 
vrednih spletnih rezervacij-
skih prodajnih kanalih, hitro 
stopili v stik z Direct Booker. 
Po večmesečnih usposablja-
njih in pripravah so odprli slo-
vensko franšizo. Priložnosti 
je veliko, dodaja Ferk: »Zave-
damo se, da je v Sloveniji po-
tencial oddajanja majhnih na-
mestitev ogromen. To razkriva 
že bežen pogled na vse vinske 
kleti, ogromno lastniških sta-
novanj, prevelikih hiš in po-
dobno, trendi v turizmu pa na-
kazujejo, da se ljudje vedno več 
odločajo za rezervacije preko 
spletnih rezervacijskih siste-
mov. To je naš dolgoročni cilj 
- konsolidiranje majhnih po-
nudnikov namestitev, nudenje 
dodatnih storitev gostom po 
principu VEM, kar ne nazad-
nje pomeni večje zadovoljstvo 
s storitvijo v destinaciji, bolj-
še ocene na spletnih prodajnih 

kanalih, več prihodov, več pri-
hodkov, boljša prepoznavnost 
destinacije, več vlaganja v turi-
stično infrastrukturo, večja za-
poslenost, višji standard.« 

Ponudniki namestitev že izra-
žajo svoje navdušenje, saj da 
sedaj tudi v Posavju še nismo 
premogli dovolj dobrega po-
slovnega modela, ki bi v za-
dovoljstvu združil tako gos-
ta kot ponudnika namestitve. 
»Naša ocena je, da so ponu-
dniki majhnih kapacitet, kljub 
veliko poiskusom konsolidira-
nja, še vedno prepuščeni sa-
mim sebi. Obstaja pa kar nekaj 
modelov, ki jih skušajo kon-
solidirati oziroma poskrbeti 
za skupen marketinško–pro-
dajni nastop. Ko včasih poslu-
šam, kako lastniki manjših ka-
pacitet poslujejo z agencijami, 
sem samo še bolj prepričan, da 
nam bo uspelo, saj smo 100 % 
transparentni do lastnikov ka-
pacitet, tako glede provizij kot 
celotnih stroškov, ki so vsi ve-
zani na realizacijo. Več kot pro-
damo po višji ceni, večje je za-
dovoljstvo tako lastnika kot 
nas. Hkrati pa na lastnika ne 
pozabimo po koncu sezone in 
skušamo najti ceno, po kateri 
se proda namestitev tudi tak-
rat, ko je to najtežje. Obnaša-

mo se kot skrbnik za objekt 
in ne kot inštitucija, ki bo zanj 
skrbela kot dobro (fiksno) pla-
čan promotor, brez prodajnega 
mo menta. Vsakega posamezni-
ka obdelamo 'ena na ena', mu 
prisluhnemo, poskušamo naj-
ti model, da bo dober za oba, 
in ne postavljamo nedoseglji-
vih pogojev za sodelovanje,« še 
zaključi Ferk. 

Ker gre za domačine, so se od-
ločili, da model najprej raz-
širijo v Posavju, kjer so do-
živeli lep sprejem, začenši z 
Bizeljskim, Dobovo, Brežica-
mi. Menijo, da sta tako Posavje 
kot Slovenija odprta za sveže 
ideje in pristope, še toliko bolj, 
če so ti preverjeni na drugih, 
nam primerljivih področjih ali 
trgih. Ker dober glas o novem 
sistemu hitro potuje, se je Di-
rect Booker začel hkrati širiti 
tudi v drugih koncih Sloveni-
je in povezovati ponudnike na 
Pohorju, Cerknem, Tolminu in 
drugje. 

Prvi koraki so tako uspeš-
no narejeni, v kolikor pa eki-
pi uspe uresničiti zastavljene 
cilje, bo zadovoljstvo lastni-
kov namestitev najverjetne-
je prispevalo k več optimiz-
ma v posavskem turizmu. Kar 
bo, sploh glede na pomanjka-
nje sodelovanja ob turističnem 
povezovanju v regiji, zelo do-
brodošlo.
 Maruša Mavsar

Tudi�zakonca�Kozmus�sta�pred�kratkim�podpisala�sodelova-
nje�z�Direct�Booker�za�brestaniški�hostel.�Na�fotografiji�z�le-
ve:�Nikola�Grubelić�iz�Direct�Booker,�Maja�in�Primož�Kozmus�
ter direktor slovenske franšize Gorazd Ferk

Kaj bo nastalo iz prvih sredstev 
CLLD v Posavju?
KRŠKO - Po začetnih 'porodnih krčih' ob konstituiranju nove 
Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje 2014-2020 oktobra 
2015, ki jo je s podpisom takrat potrdilo kar 99 zainteresi-
ranih partnerjev, se je 13. julija Skupščina LAS seznanila s 
prvimi projekti, ki so predvideni za sofinanciranje iz meha-
nizma CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).

Predstavniki Regionalne razvojne agencije Posavje, ki je vodilni 
partner LAS Posavje, so skupaj s predsednico LAS Posavje Janjo 
Jordan na skupščini predstavili seznam oddanih, s strani komi-
sije ocenjenih in s strani upravnega odbora LAS Posavje potr-
jenih projektov, ki so sodelovali na prvem javnem pozivu, ki je 
bil odprt do 21. aprila. Projekti, ki morajo uresničevati cilje t.im. 
Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017, 
bodo sredstva za sofinanciranje črpali iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj (ESRR) ter Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo (ESPR).
Na javni poziv je prispelo 20 projektnih predlogov. Za sofinanci-
ranje iz kmetijskega sklada je vlogo oddalo deset prijaviteljev, za 
sredstva regionalnega sklada sedem prijaviteljev in za sredstva 
ribiškega sklada tri prijavitelji. Osemnajst vlog je po mnenju ko-
misije izpolnjevalo merila administrativne popolnosti, zato so 
te vloge uvrstili v nadaljnji postopek ocenjevanja. Ker je skupna 
kvota za sofinanciranje omejena, bo do sofinanciranja iz sredstev 
CLLD po prvem javnem pozivu upravičenih 15 projektov (ki jih 
strokovno imenujejo operacije), v skupni višini sofinanciranja 
1.476.531,87 evrov. Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Ra-
deče, Mladinski center Krško, Društvo PoPasje, Ribiška družina 
Brestanica-Krško, Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., KŠTM 
Sevnica in KTRC Radeče kot glavne nosilce oziroma t. im. vodilne 
partnerje projektov najbrž čaka kar vroča jesen, saj naj bi se ak-
tivnosti začele izvajati že novembra 2017. Projekti s skrajšanimi 
imeni VARUJVODO, Zdravo Posavje, Modra frankinja, RIS, ZELE-
NOPOSAVJE, 9ka, ReviZen, iZOOdi-Iniciativa za odgovoren odnos 
do živali, Posavska riba, INTRIBS, PoSAVA, Plac, ŠOLA-IDEJ, Pri-
ložnosti in SPI, ki so prejeli s strani komisije najvišje število točk, 
bodo morali svoje trajnostne učinke izkazovati še pet let po za-
ključku projektov. 
Sedaj vsi upravičenci, ki bodo s svojim delom prispevali k višji 
kvaliteti življenja v Posavju, čakajo še podpisane pogodbe s stra-
ni Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo, s tem pa zeleno luč, da 
projekti lahko zaživijo. 
Na omenjeni skupščini sta bila predstavljena tudi dva predlo-
ga sodelovanja posameznih LAS v Sloveniji. Kozjanski park je 
predstavil projekt »Biosferna območja«, Občina Krško pa »Pame-
tne vasi«. Ker projekta še nimata dorečene finančne konstrukcije, 
se je skupščina s projekti seznanila, Biosferna območja sicer kljub 
pomanjkljivim podatkov tudi potrdila, sklepne odločitve pa bodo 
še sledile na prihodnjih sejah. Izpostavljeno je bilo tudi vpraša-
nje, kako se lahko v izbor vključijo tudi drugi člani LAS, ki se že 
povezujejo po Evropi in bi želeli v sodelovanje pritegniti različ-
ne slovenske in evropske LAS. Odgovor Danice Kramžar iz Teh-
nične pisarne LAS oziroma RRA Posavje je bil, da sprejemajo vse 
predloge. Iz Regionalne razvojne agencije Posavje so še poveda-
li, da bo 2. javni poziv za izbor operacij CLLD objavljen predvido-
ma v začetku leta 2018. Maruša Mavsar

GORICA - V julijskih dneh se 
je pričela gradnja komunalne 
infrastrukture v naseljih Jel-
še in Gorica v krajevni skup-
nosti Veliki Podlog. Gre za tri 
milijone evrov vredno nalož-
bo, ki bo v celoti financirana 
iz občinskega proračuna, do-
končana pa naj bi bila do maja 
2019. Dela, ki jih izvaja podje-
tje Kostak, obsegajo ureditev 
fekalne in meteorne kanaliza-
cije, vodovoda, širokopasovnih 
povezav, javne razsvetljave, iz-
gradnjo pločnikov ter obnovo 

Komunalno urejanje Gorice in Jelš

voziščne konstrukcije – vse v 
obeh naseljih, ter čistilno na-
pravo, na katero bosta v prvi 

fazi priključeni naselji Jelše 
in Gorica, kasneje pa še Veliki 
podlog in Pristava.  P. P.
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Kot je na jubilejni prireditvi 
povedala predsednica društva 
Ksenija Herakovič, je bila po-
budnica ustanovitve društva 
Rosana Horvat, skupaj s 
Saro Levičar, Jernejo Rož-
man in Hedviko Lopatič pa 
so že prvo šolsko leto v dru-
štvu učile plesa več kot 60 ot-
rok. Danes v društvu »bije srce 
za ples« 12 učiteljem - Rosa-
na Horvat, Jerneja Rožman, 
Sara Levičar, Hedvika Lopatič, 
Anja Baškovč, Tjaša Žveg-
lič, Nastja Rajkovič, Katari-
na Gregorič, Špela Krzna-
rič, Simona Bortek, Samuel 
Samuel in Samo Marinč -, ki 
izvajajo program za predšol-
ske in osnovnošolske otro-
ke ter srednješolsko mladino, 
v manjšem številu pa so člani 
društva tudi odrasli. »Društvo 
ima dušo, ima ples in ima živ-
ljenje. Ples je življenje. Je celo-
ta dihanja, gibanja, harmonije 
telesa in čustev. Ples ni le odli-
čen način preživljanja proste-
ga časa, temveč tudi pot, po 
kateri odkrivamo in razvija-
mo lastne skrite talente. Skozi 
ples spoznamo moč sodelova-
nja in čar druženja,« je še de-
jala Herakovičeva.

Skozi ples odkrivajo talente
BREŽICE - Plesno društvo Imani Brežice je 10. junija s plesno predstavo Imani, ki so jo v 22 točkah obliko-
vale vse sekcije društva, v telovadnici Gimnazije Brežice obeležilo desetletnico delovanja. Seveda ni manj-
kala jubilejna torta, za več kot 500 gledalcev pa so pripravili pogostitev na igrišču pred gimnazijo. 

Predstavo si je med drugim 
ogledal brežiški župan Ivan 
Molan, ki je društvu pode-
lil plaketo Občine Brežice za 
10 let uspešnega delovanja na 
plesnem področju, vzgoje mla-
dih plesalcev in za pomemben 
prispevek pri razvoju plesa v 
občini Brežice. Med gledalci 
je bila tudi samostojna stro-
kovna svetovalka pri JSKD za 
ples Nina Meško. Društvo je 
ob jubileju dobilo tudi prizna-
nji Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti in Zveze kul-
turnih društev Brežice, vodja 
brežiške izpostave JSKD Simo-
na Rožman Strnad pa je kar 

56 plesalcem podelila jubilej-
ne bronaste (za najmanj 5 let 
udejstvovanja na plesnem po-
dročju ljubiteljske kulture) in 
srebrne značke Mete Vidmar 
(za najmanj 10 let udejstvova-
nja). Plesno društvo Imani je 
svojim zvestim članom ob za-
ključku šolskega leta podelilo 
še posebna priznanja za 5 let 
in več ter 10 let aktivnega ples-
nega ustvarjanja v društvu. 

V jubilejni predstavi je nasto-
pilo 230 plesalcev, pod koreo-
grafije so se podpisali Rosana 
Horvat, Sara Levičar, Hedvika 
Lopatič, Špela Krznarič, Anja 

Baškovč, Tjaša Žveglič, Nastja 
Rajkovič, Katarina Gregorič, 
Samuel Samuel in Samo Ma-
rinč, pod scenarij in režijo Ve-
sna Šinko iz KD Leskovec pri 
Krškem, sceno so izdelali čla-
ni Društva likovnikov Breži-
ce, prireditev pa sta povezo-
vala akademski igralec Žan 
Koprivnik in mlada plesalka 
iz društva Ana Binter. Ob kon-
cu so zaplesali še ob himni PD 
Imani, ki jo je uglasbil Matjaž 
Predanič, besedilo napisal in 
zapel pa Zoran Zlatič. 

� P.�P.,�
� foto:�PD�Imani�Brežice

Imanijeva�plesna�»družina«

Na prireditvi so se srečale čla-
nice državne reprezentance 
Slovenije v skupinskih sesta-
vah in ritmičarke Kluba Ritem. 
Cilj projekta je bil spodbuda in 
promocija tega športa tako za 
ritmičarke iz Brežic kot vse, ki 
imajo radi ritmično gimnasti-
ko. Nastopala so dekleta iz Klu-
ba Ritem, ki trenirajo v OŠ Bre-
žice, OŠ dr. Jožeta Toporišiča 
Dobova in Vrtcu Mavrica Bre-
žice. Videli smo šest »čarobnih 
labodov« iz slovenske repre-
zentance (Sara Kragulj, Ta-
mia Dulce Villca Šeme, Zoja 
Marija Ivančič, Maša Bizjak, 
Teja Leskovšek in Ana Kra-
gulj), kako graciozno izvajajo 
vaje, pripravljene za svetov-
ne tekme, spremljala pa jih je 
glavna trenerka slovenske re-
prezentance v skupinskih va-
jah Olga Mancevič. Slednja 

Ritmičarke vadijo tudi v Brežicah

SEVNICA - 2. julija, ko se je poletni dan počasi prevešal v prije-
ten večer, se je v grajskem parku na sevniškem gradu na samo-
stojnem koncertu predstavila vokalna skupina Vilinke. Skupino, 
ki jo sestavljajo štiri prijateljice - Mateja Repovž Lisec, Tanja 
Žibert, Tadeja Udovč in Maja Repovž, je za klavirjem sprem-
ljal njihov umetniški vodja Tine Bec. Vilinke so v svoj repertoar 
uvrstile tako ljudske kot umetne pesmi in dodale še »dalmatinski 
melos« v treh skladbah v drugem delu koncerta, ki so ga zaklju-
čile s slovensko zimzeleno popevko Zato sem noro te ljubila. Pri 
petju te pesmi jih je na klavirju spremljal Maj Repovž, učenec 
2. razreda Glasbene šole Sevnica. Kot glasbeni gosti so navdušili 
tudi člani kvarteta Emona, ki večkrat zapojejo ob različnih prilo-
žnostih in v različnih glasbenih sestavih. Skupino sestavljajo že 
omenjeni Tine Bec, Ivan Koruza, Juan Lopez in Žan Bulc. Glas-
benemu delu programa, ki ga je povezovala Renata Žnidar, je 
sledila še pogostitev v grajskem atriju z izbranimi dobrotami, s 
katerimi se je predstavilo podjetje Sava avto d. o. o. in Hiša vin 
Kamenško družine Jamšek. 
 S. R.

BREŽICE - Konec aprila je na OŠ Brežice potekalo srečanje ritmičnih gimnastičark, ki ga je organiziralo 
mlado društvo Klub za ritmično gimnastiko Ritem z mentorico Danijelo Cvijić Bratanič.

je bila svetovna prvakinja in 
evropska podprvakinja v sku-
pinskih vajah. Dekleta so dr-
žavne prvakinje in nosilke ko-
lajn v različnih kategorijah v 
individualnem programu ter v 
skupinskih sestavah.

Posebno doživetje je bilo, ko 
so reprezentantke pripravi-

le skupno točko z obroči z de-
klicami iz Kluba Ritem. Na pri-
reditvi smo vsi uživali, tako 
udeleženci kot naši gostje. Tre-
nerka Mancevičeva je pohvali-
la organizacijo ter entuziazem 
brežiške trenerke Danije-
le Cvijić Bratanič. Reprezen-
tantke so na dogodek prines-
le tudi vso svojo opremo, od 

lepih dresov, trakov, obročev 
in ostalih rekvizitov, ki so jih 
nesebično posodile našim de-
klicam za vajo. Klub Ritem se 
posebej zahvaljuje vodstvu 
Osnovne šole Brežice za po-
moč pri organizaciji in spod-
budi ter seveda reprezentant-
kam, ki jim želijo veliko uspeha 
na svetovni tekmi ritmične gi-
mnastike v Pesaru, ki bo ko-
nec avgusta in v začetku sep-
tembra.  

V klubu skozi leto pripravljajo 
več dogodkov, na katerih poka-
žejo, kaj znajo ter skupaj pote-
lovadijo za dobro počutje in le-
pšo držo. Eno zadnjih takšnih 
druženj je bil tudi zaključni 
trening za vse člane in njihove 
sorodnike na dvorišču OŠ Bre-
žice konec junija.
� Vir:�Klub�RG�Ritem

Vilinsko-kulinarični večer

V grajskem parku na sevniškem gradu se je odvijal »Vilin-
sko-kulinarični�večer«,�ki�je�privabil�več�kot�250�obiskovalk�
in obiskovalcev.

KRŠKO - 4. julija je v mestnem parku Krško v sklopu priredi-
tev Poletni večeri v parku, ki jih organizirajo JSKD Območna iz-
postava Krško, KS Krško in Valvasorjeva knjižnica Krško, potekal 
Večer Avsenikovih melodij v izvedbi Ženskega pevskega zbora 
Prepelice iz Dolenje vasi. Dobro obiskano prireditev je povezo-
val Boštjan Arh, večer so popestrili še harmonikarji oz. učenec 
in učenka Glasbene šole Krško Andraž Logar in Katja Volčjak 
pod vodstvom mentorja Staneta Cetina, ki so na koncu zaigra-
li in zapeli še skupaj s Prepelicami, za zaključek pa so se zbrani 
lahko pogostili z vinsko kapljico iz Vinske kleti Resnik in dobro-
tami Aktiva kmečkih žena Sremič. Četrti poletni večer v parku 
bo 25. julija, ko bo na sporedu kabaretski večer šansonov Lare 
Jankovič in Blaža Jurjevčiča z naslovom Pred vami stojim gola. 
 Sv. M.

Večer Avsenikovih melodij v parku

Harmonikarji in Prepelice v ozadju

ČATEŽ OB SAVI - V Termah Čatež bo le še do konca avgusta na 
ogled Castles - park miniatur, edinstvena razstava, prva tovr-
stna v Evropi, ki predstavlja 15 skrbno izbranih svetovnih gra-
dov in dve zgodovinski bitki. Makete so narejene ročno v razmer-
ju 1:75 in 1:100, izdelovalci pa so izredno marljivo izdelali vsako 
od njih in fotografsko natančno upodobili najmanjše podrobno-
sti arhitekture, opreme in pokrajine. Obiskovalca bo preseneti-
la večplastna osvetljava gradov, saj si jih je namreč moč ogledati 
v dnevni, večerni in nočni podobi. Gradovi so prikazani v različ-
nih letnih časih. Za vse navdušence zgodovine in zanimivih le-
gend so na voljo tudi dodatna gradiva. Zvočni vodnik razkriva 
mnoge zanimivosti, neverjetne legende in presenetljiva dejstva. 
S pomočjo posebne 3D foto slike lahko obiskovalec sprosti do-
mišljijo in v objektiv ujame svojo zgodbo. Razstavni prostor ima 
tudi posebne kotičke za počitek. Za najmlajše obiskovalce je na 
voljo otroški kotiček. 
� Vir:�Castles�-�park�miniatur

Park miniatur le še dober mesec

BREŽICE�–�Člani�Mešanega�pevskega�zbora�KUD�Brežice�in�
Tamburaškega�orkestra�KUD�Oton�Župančič�Artiče,�kateri-
ma�dirigirata�Dragutin�in�Elizabeta�Križanić,�so�18.�junija�
do�zadnjega�sedeža�napolnili�Viteško�dvorano�v�Posavskem�
muzeju�na�svojem�33.�skupnem�zaključnem�koncertu.�»Veli-
ko�je�različnih�praznikov�in�mi�smo�hvaležni,�da�ob�našem�
prazniku�lahko�pojemo�v�tej�prelepi�Viteški�dvorani,�kjer�je�
zbranih�veliko�dobrih�prijateljev,«�je�med�ostalim�izpostavi-
la�Križanićeva,�ki�je�s�pevci�zbora�in�tamburaši�navduševala�
kot�solistka,�z�njo�pa�še�Alen�Kostevc�solo�na�braču�(na�foto-
grafiji)�in�solist�Anton�Ajster.�Po�uri�in�pol�za�uho�in�srce�le-
pega�glasbenega�uživanja�je�sledil�še�pričakovan�bis�-�z�me-
lodijama�Lepo�je�biti�muzikant�in�tradicionalno�Ej,�tambure�
ter�povabilom�na�druženje�s�pesmijo�En�hribček�bom�kupil.� 
� N.�J.�S.,�foto:�Gregor�Molan
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LOŽICE - Združenje borcev za vrednote NOB Krško in Kra-
jevna organizacija ZB Senovo sta 1. julija v Ložicah na Bo-
horju organizirala srečanje borcev in aktivistov Kozjanske-
ga z naslovom »Bohor je vstal - Bohor živi«. 

Pred več kot 50 leti so kozjanske občine (Brežice, Krško, Sevni-
ca, Laško, Šentjur in Šmarje pri Jelšah) podelile domicil borcem 
in aktivistom OF Kozjanskega in od takrat naprej vsako leto ena 
izmed občin organizira njihovo srečanje. 
Po pozdravu organizatorja, predsednika ZB za vrednote NOB 
Krško Lojzeta Štiha, je zbrane kot slavnostni govornik nago-
voril župan občine Krško mag. Miran Stanko. Spomnil je, da je 
bil Bohor  med NOB zavetišče partizanskih enot (Brežiška četa, 
1. štarejski bataljon, Kozjanska četa, XIV. divizija, Kozjanski od-
red) in kot takšen simbol boja za svobodo, o katerem še danes 
pričajo številni spomeniki v teh gozdovih. »Za boj proti sovraž-
niku ni bila dovolj le oprema. Boj je zahteval prekaljene in po-
gumne ljudi, kakršni so na Bohorju vedno bili in so še danes. Ki 
znajo tesno sodelovati,« je dejal župan. »Posebnost slovenskega 
odpora med drugo svetovno vojno je bila ta, da to ni bil le boj z 
orožjem, ampak tudi mreža skritih bolnišnic, delavnic, tiskarn in 
kurirskih postojank. In posebno vlogo pri tem je imel gotovo Bo-
hor.« Izpostavil je spoštovanje in hvaležnost do vseh, ki so nam 
priborili svobodo in zaključil: »Naj Bohor šumi in žari. A naj šu-
mijo svobodni zeleni gozdovi in žari svobodno sonce.« Štih in 
predsednik senovske borčevske organizacije Aljoša Šterban sta 
bronasti znak ZZB za vrednote NOB podelila Jožetu Škobernetu 
in družini Grilc, »štafeto« organizacije naslednjega srečanja pa 
so predali Šmarjam pri Jelšah. V kulturnem programu so nasto-
pili Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo, Rajhenburški oktet, 
učenci OŠ XIV. divizije Senovo in recitatorji DKD Svoboda Senovo. 
� P.�P./vir:�ZB�za�vrednote�NOB�Krško

RIGONCE - 27. junija se je Združenje za vrednote slovenske osa-
mosvojitve pokrajine Posavje z žalno komemoracijo poklonilo 
padlim braniteljem v vojni za Slovenijo. Pri spomeniku padlim 
za domovino v Rigoncah so se zbrali: član predsedstva VSO Slav-
ko Kmetič, članica predsedstva VSO in predsednica VSO Posavje 
mag. Martina Prevejšek, predsedniki VSO Brežice Roman Zak-
šek, VSO Krško Marija Dorbež, VSO Sevnica Alojz Udovč in člani 
predsedstva VSO Posavje Miran Hočevar, Jože Bedek in Matjaž 
Prevejšek. Poklonili so se Jerneju Molanu, pripadniku brežiške 
intervencijske enote TO, ki je 27. junija 1991 napadla oklepno 
enoto agresorske Jugoslovanke vojske, ki je prečkala slovensko 
mejo na Sotli ter okupirala ozemlje neodvisne in samostojne Re-
publike Slovenije. Jernej Molan je bil med tistimi slovenskimi 
možmi, ki so za svobodno Slovenijo dali največ, kar so lahko, svo-
je življenje. Vsi padli branitelji v vojni za Slovenijo bodo ostali v 
trajnem spominu in zavesti slovenskega naroda večno zapisani 
kot heroji.� Vir:�VSO�Posavje

S proslavo so obeležili 26-letni-
co organiziranega prestopa pi-
lotov in drugega osebja v vrste 
Organov za notranje zadeve in 
Teritorialno obrambo RS leta 
1991, 26-letnico napada eno-
te TO na letališče JLA, 26-letni-
co delovanja Slovenske vojske 
v vojašnici v Cerkljah ob Krki 
ter 74-letnico napada borcev 
Cankarjeve brigade na nem-
ško letališče. Major Aleš Zajc 
iz vojašnice je pozdravil zbra-
ne, za njim pa jih je nagovoril 
Boris Hren, predsednik Skup-
nosti borcev Cankarjeve briga-
de. Poudaril je pomembno vlo-
go omenjene brigade v boju 
proti nemškemu okupatorju v 
drugi svetovni vojni. Po njego-
vih besedah je prispevala levji 
delež pri osvoboditvi pred 72 
leti in pripomogla pri osamo-
svojitveni vojni leta 1991, ko 
so se uresničile stoletne sanje o 
lastni državi. Hren je še dodal, 
da je po končani drugi svetovni 
vojni Cankarjeva brigada štela 
1500 borcev in je vse do dana-
šnjih dni skrbela, da se vred-

Vrednote se ne smejo pozabiti
CERKLJE OB KRKI - 30. junija je v Vojašnici Jerneja Molana potekala proslava, na kateri so PVD Sever 
Posavje, OZVVS Brežice, VJM Cerklje ob Krki, Skupnost borcev 5. SNOUB Ivana Cankarja in ZBV NOB Brežice 
skupaj počastili spomin na štiri obletnice.

note tega domoljubnega boja 
nikoli ne pozabijo ter se pre-
našajo in posredujejo prihaja-
jočim generacijam. Trije še ži-
veči borci Cankarjeve brigade, 
ki so se udeležili proslave, se še 
dobro spominjajo dogodkov v 
noči s 7. na 8. julij 1943, ko so 
z uspešnim napadom na takra-
tno nemško letališče v Cerkljah 
še dodatno omajali moč nem-
škega rajha in pripomogli k 
njegovemu hitrejšemu padcu. 

Osip borcev Cankarjeve briga-
de je vsako leto večji, tako da 
danes šteje še okoli 50 ljudi, je 
še omenil Hren.

O spominih na odločilne dne-
ve pred 26 leti je govoril pred-
sednik PVD Sever Posavje Raj-
mund Veber. Med drugim je 
povedal, da očitno brez žrtev 
ne gre, če hočeš izbojevati sa-
mostojno državo. Veber je po-
hvalil tudi posebno enoto mili-

ce, ki je v tistih dneh opravila 
res zahtevno delo, in poudaril 
prestop 13 pilotov in drugega 
osebja v vrste milice - 28. junija 
1991 je skupina pilotov ob po-
moči upokojenega pilota Jože-
ta Butare in kuharice na letali-
šču Vere Škulj zapustila enote 
JLA. Spregovorila sta še podžu-
pan občine Brežice Jure Pez-
dirc in predsednik ZBV NOB 
Brežice Stane Preskar. Prosla-
ve so se med drugim udeležili 
tudi svojci padlega borca Jerne-
ja Molana. Vmes so delegaci-
je PVD Sever, ZBV NOB Breži-
ce in Cankarjeve brigade pri 
spominskih ploščah na vho-
du v vojašnico, ki opominjajo 
na omenjene obletnice, polo-
žile venec in svečo. Spomin-
sko slovesnost, ki je zaradi sla-
bega vremena namesto pred 
vhodom potekala v jedilnici 
vojašnice, je povezovala Na-
taša Klobčaver, s kulturnim 
programom pa so jo popestrili 
Peter Dirnbek in učenke 5. ra-
zreda OŠ Cerklje ob Krki.
 R. Retelj

Predstavniki�več�organizacij�so�položili�venec�in�svečo.

Bohor je vstal in živi

Podelitev�bronastih�znakov�družini�Grilc�in�Jožetu�Škoberne-
tu za njihovo prijaznost pri odstopu prostora za proslavo in 
za�njihovo�pomoč

Komemoracija za Jerneja Molana

Zbrani pri spomeniku v Rigoncah

BRUNK - S proslavo na Brunku, ki so jo pripravili Krajevna 
organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Radeče, Ob-
čina Radeče, Turistično društvo Radeče, Planinsko društvo 
Radeče in Društvo izgnancev – KO Radeče, so se spomnili 
grozot vojnega časa in osamosvojitvene vojne.

Zbrane je nagovoril predsednik KO ZB za vrednote NOB Radeče 
Blaž Kravogel, ki je opomnil na vrsto dogodkov v radeški občini, 
ki so terjali krvav davek v vojnih časih, in poimensko izpostavil 
žrtve z odločnim sporočilom »Vojne nikoli več!«. Med zbranimi je 
še posebej pozdravil predsednico radeškega društva izgnancev 
Marinko Bregar, predsednika ZB za vrednote NOB Laško An-
dreja Mavrija ter slavnostnega govornika, poslanca v DZ Matja-
ža Hana. Slednji je med navzočimi pozdravil še častnega obča-
na občine Radeče Emila Rojca. Kot je dejal, ceni, da smo skupaj, 
da nas druži ljubezen do domovine in da te sile v človeku sov-
ražniki niso mogli vzeti: »Nasprotno, postala je zmagovalna sila 
in naš narod okrepila tudi z upanjem in pogumom.« Slikovito je 
poudaril, da »partizanski in narodnoosvobodilni boj nista 'roke-
nrol', iz katerega nekateri delajo razne akrobacije, temveč je znak 
poguma in sprave ter opomnik, da se grozodejstva ne bi nikdar 
več ponovila«. Krajanom vseh generacij, ki so nekdanji državni 
praznik dan borca obeležili z udeležbo na proslavi, je Han polo-
žil na srce, »da tu ideologija nima mesta ter da moramo in levi in 
desni, brez skritih namenov, narediti vse, da ohranimo mir, med 
drugim tudi tako, da spoštujemo zgodovino, ki so jo pisali par-
tizani, borci, občani«.
Delegacija, ki sta jo poleg župana občine Radeče Tomaža Režuna 
sestavljala še Andrej Mavri in Miran Pirš, je k spominski plošči 
položila venec in sveči. Med kulturnim programom, ki so ga ob-
likovali Moški pevski zbor Papirničar Jagnjenica pod vodstvom 
Rosane Jakšič in Pihalni orkester radeških papirničarjev, je rde-
čo nit tradicionalnega srečanja pri Skoporčevi domačiji spletala 
Urška Klajn. Po proslavi, ki nosi svoje močno sporočilo vse od 
leta 1975, je sledila pogostitev z golažem in druženje krajanov.
 Doroteja Jazbec

»Partizanski boj ni rokenrol«

Položitev�venca�k�spominski�plošči

BREŽICE - Dan državnosti so v Brežicah obeležili s slove-
sno sveto mašo v cerkvi sv. Roka, kulturnim programom in 
druženjem pred cerkvijo. Mašo so vodili župnik v Brestani-
ci Jože Špes, župnik v Artičah in Sromljah Franc Rataj in bre-
žiški župnik Milan Kšela. 

Dogodek sta poleg Župnije sv. Lovrenca Brežice organizirala še 
Občinski odbor NSi Brežice in Društvo 1824. Predsednik bre-
žiškega OO NSi Franc Vranetič je poudaril, da pred cerkvijo sv. 
Roka raste lipa, ki je bila posajena in blagoslovljena ob rojstvu 
naše države Slovenije pred 26 leti. Posebej je poudaril, da se je 
zahvaljujoč takratnemu vodstvu občine, in sicer predsedniku 
skupščine Ivanu Tomšetu in predsedniku Izvršnega sveta Ci-
rilu Kolešniku ter vsem ostalim, ki niso dovolili razorožitve Te-
ritorialne obrambe, le-ta lahko učinkovito uprla agresorju JLA. 
Zbrane v cerkvi je nagovoril predsednik brežiškega občinskega 
odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Roman 
Zakšek. Slavnostni govornik je bil evropski poslanec Lojze Pe-
terle, predsednik prve slovenske vlade. Višjega dosežka, kot je 
bila osamosvojitev, po Peterletovem mnenju ni bilo v slovenski 
zgodovini. Poudaril je, da so nekateri državo uporabili za uresni-
čevanje svojih interesov, namesto da bi služili interesom Sloveni-
je in vseh nas, toda verjame v Slovenijo in njene ljudi. Optimizem 
ga navdaja tudi zato, ker slovenski duh po njegovem živi tudi zu-
naj Slovenije, med Slovenci po svetu.
Osamosvojitev je izjemen dogodek v zgodovini Slovencev, je pou-
daril v nagovoru tudi brežiški župan Ivan Molan in opozoril tudi 
na družbeno neenakost. Za Slovenijo so po županovih besedah 
ljudje umrli, med žrtvami osamosvojitvene vojne je bil tudi bre-
žiški rojak Jernej Molan. Slavnostno mašo kot tudi prireditev je s 
svojim umetnostnim nastopom obogatil pevski zbor Župnije Bre-
žice z zborovodkinjo Jelko Žnideršič. Zinka Žnideršič, ki je si-
cer povezovala slovesnost, je nastopila s Cankarjevim besedilom. 
Prireditveni prostor so za to slovesnost na poseben način okra-
sili s simboloma Slovenije in Evropske unije. Ob oltarju so posta-
vili slovensko in evropsko zastavo, narejeni iz rož. Simbola si je 
zamislila Vladka Sumrek, ljubiteljska slikarka iz Črnca pri Bre-
žicah, s katero je pri izdelavi sodelovala tudi Milena Vranetič iz 
Kapel. Po maši in slovesnosti v cerkvi so pripravili pogostitev ob 
lipi pred cerkvijo.  R.�R.,�vir:�OO�NSi�Brežice

Na maši za domovino tudi Peterle

Organizatorji�dogodka�s�Peterletom�(Foto:�Davor�Lipej)
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»Lovrenc je eden izmed naj-
lepših in največjih naravnih 
biserov, je delček raja. Tukaj 
uspevajo mnoge redke in za-
varovane rastlinske vrste, ki 
jih najdemo tudi na širšem 
območju,« je dejal Matej Im-
perl, svetovalec za razvoj na 
KŠTM Sevnica, eden od po-
budnikov obnove mežnarije 
pri cerkvi sv. Lovrenca na is-
toimenskem hribu, ki je naj-
bolj znan po spomladanskem 
cvetenju encijana oz. Clusije-
vega svišča. Sevniški župan 
Srečko Ocvirk je ob tem do-
dal: »Pomembno je ohranjati 
naravo, negovati njene narav-
ne danosti, čeprav na klimat-
ske spremembe nimamo vpli-
va.« Opozoril je, da je bilo leta 
1994 z odlokom Občine Sev-
nica rastišče encijana na Lo-
vrencu razglašeno za botanič-
ni naravni spomenik in s tem 
zavarovano pred kakršnimi 
koli posegi - prepovedano je 
tudi trganje ali ruvanje rastlin 
iz zemlje, česar pa nekateri še 
vedno ne spoštujejo. Član Pla-
ninskega društva Lisca Sevni-
ca Lojze Rupar je povedal, da 
se število obiskovalcev v času, 
ko je travnik pod cerkvijo odet 

Botanični biser Posavja
LOVRENC NAD OKROGLICAMI - Na posavskem botaničnem biseru, na 722 metrov visokem Lovrencu, ki se 
nahaja ob planinski poti med Lisco in Velikim Kozjim, je 15. junija potekala predstavitev obnove dveh in-
formacijskih tabel ter odprtje pregledne razstave redkih in zaščitenih rastlin tem območju. 

v modrino encijanovih cvetov, 
močno poveča. Navedel je, da 
v času cvetenja obišče ta na-
ravni botanični biser v mese-
cu dni več kot 2.200 pohodni-
kov in izletnikov. 

Direktorica KŠTM Mojca Per-
novšek je v svojem nagovo-
ru poudarila veliko število 
prostovoljnih ur dela, ki ga 
že vrsto let, predvsem pa v 

času cvetenja encijana, opra-
vijo sevniški planinci. Le-ti že 
nekaj let s stalno prisotnostjo 
skrbijo, da obiskovalci zaščite-
ne rastline ne ruvajo iz zem-
lje, postavili pa so tudi leseno 
ogrado okoli območja rastišča 
ter ga s tem delno zavarova-
li. Direktor Kozjanskega par-
ka Podsreda mag. Teo Hrvoje 
Oršanič je pohvalil prizadeva-
nja lokalne skupnosti za oh-

ranitev naravnega območja 
Clusijevega svišča na Lovren-
cu, ki je po njegovem mnenju 
tudi eden od pomembnih in 
najbolj obiskanih turističnih 
spomenikov v Posavju. Bil pa 
je tudi kritičen: »Na žalost v 
naši državi področje naravo-
varstvenega nadzora ni ureje-
no, kljub temu da imamo že od 
leta 1999 zakon o ohranjanju 
narave.« Pred odprtjem raz-
stave pa je izrazil upanje, da 
bodo vrata mežnarije odprta 
tudi po uradnem delu, da si bo 
lahko razstavo redkih in zašči-
tenih rastlinskih vrst ter živali 
na tem območju ogledalo čim 
več ljudi. Razstavo so v delno 
obnovljeni nekdanji cerkveni 
mežnariji postavili sevniški 
planinci pod vodstvom biolo-
ga in naravovarstvenika Duša-
na Klenovška. 

Prijeten dogodek je v sončnem 
dopoldnevu z igranjem na fraj-
tonarico obogatil 12-letni Ja-
kob Špiler z Razborja, z doma-
čim zeliščnim likerjem Loški 
zeliščarji in domačimi jedmi 
domačin Vitko Močivnik. 

 S. Radi

Poleg� dveh� obnovljenih� predstavitvenih� tabel,� pri� cerkvi�
sv.�Lovrenca�in�ob�vstopu�na�rastišče,�je�v�delno�obnovljeni�
cerkveni�mežnariji�razstavljenih�12�panojev,�ki�prikazuje-
jo�redke�rastlinske�in�živalske�vrste�na�območju�Posavske-
ga hribovja. 

Udeleženci�daljšega�pohoda

SEVNICA - Skupina »Vandrovci« PD Lisca Sevnica je od 23. maja 
do 5. junija »vandrala« po Poljski, kjer je doživela marsikaj zani-
mivega. Obiskali so nacionalni park Krkonoše in se povzpeli na 
njegov najvišji vrh, videli mokrišča ob poljsko-nemško meji in 
občudovali Baltsko morje. »Srečni smo, da smo obkrožili Polj-
sko tako rekoč po njeni meji in s tem spoznali veliko njenih lepot. 
Vodji ekipe Vinku Šešku in kuharici Milki Požun, prvi Vinkovi 
pomočnici pri iskanju podatkov Romani Ivačič in blagajničarki 
Sonji Kostevc smo hvaležni, da je vse teklo po planu in v skupno 
zadovoljstvo s končno oceno - odlično. Ob ogledu naših fotografij, 
ki smo jih zbrali, bomo lahko še dolgo podoživljali vse doživete 
lepote,« je povzela dogodek Nevenka Vahtar ter dodala še kra-
tek opis poti, naravnih danosti in arhitekturnih zanimivosti. Za 
popotnike je bila posebno doživetje še vožnja s splavom po reki 
Dunajec in vzpon na razgledišče Sokolica. Ob tem je Vahtarjeva 
še dodala: »Pri Planinskem društvu Lisca Sevnica so se vandra-
nja z avtobusom začela kot tabori leta 1966, torej že pred 50 leti. 
Za pot na Norveško leta 1999 je danes žal že pokojni voznik Ivan 
Veber svoj avtobus prilagodil na 30 sedežev in 10 ležišč ter kas-
neje še izboljšal možnost potovanja in spanja v avtobusu. Vsako 
kasnejše potovanje s spretnim šoferjem Emanuelom je bilo tudi 
kot velik spomin nanj, kako nas je spretno in varno vozil od leta 
1992 kar 26 let. Z letošnjim letom se ta način potovanja zaklju-
čuje, vsi dosedanji Vandrovci upamo, da se bo še našel način na-
ših prijetnih potovanj in se bo naša himna še pogostokrat pela.« 
� S.�R.,�foto:�N.�Vahtar

BIZELJSKO - 18. junija je na Bizeljskem potekal drugi pohod po 
bizeljskih pešpoteh v organizaciji Turističnega društva Bizeljsko. 
Zbor ljubiteljev pohodništva je bil pri Etnografski zbirki Marije 
Sušnik na Pišeški cesti na Bizeljskem. Na štartu so se pohodni-
ki, zbralo se jih je 30 in še nekaj otrok, okrepčali z ajdovim kola-
čem, ki je znamenita jed Bizeljskega. Po dobri uri hoda smo pris-
peli na cilj, k cerkvi sv. Vida, kjer je ta dan potekala maša. Na poti 
smo se trikrat ustavili in tudi okrepčali. Najprej so nas pogostili 
pri družini Šekoranja-Špiler, kjer so skupaj z družino Černelič-
-Novak pripravili veliko sladkih in slanih dobrot kakor tudi teko-
čih zadev. Naslednji postanek je bil pri Srečku Žgalinu, tik pred 
cerkvijo pa nas je gostoljubno sprejel še Tonček Gregl. Po zaklju-
čeni maši je sledil kulturni program z Moškim pevskim zborom 
Bizeljsko. Zaključek pohoda smo imeli v vinotoču Zagmajster.
� Mateja�Kmetič,�TD�Bizeljsko�
� Foto:�Lea�Babič

Vidov pohod na Bizeljskem

Vandrovci po Poljski 

Sevniški�»Vandrovci«

KOSTANJEK - V sklopu Posavskega festivala tematskih poti je 
11. junija v Kostanjku potekal pohodniško- gastronomski dogo-
dek, katerega povezovalna tema je bila »Turizem, kmetijstvo in 
umetnost z roko v roki«. Pohodniki, ki so prišli iz različnih kon-
cev Slovenije, so se zbrali na dvorišču kmetije Špiler, kjer jih je 
pričakala pečenka krškopoljskega prašiča, kruh iz krušne peči, 
sadna in ajdova peciva ter domača žganja. Gospodar kmetije Pe-
ter Špiler je pohodnike popeljal na Pot duš in prijateljstva. V raz-
gibanem svetu gozda, travnikov in vinogradov so se udeležen-
ci predali pristnemu stiku z naravo in se z njo čustveno povezali 
vsak na svoj edinstven način. Spremljali so jih čudoviti razgle-
di, okrepčali so se pri vodnem izviru in okusili rdeče češnje. Po 
vrnitvi na kmetijo je sledila otvoritev razstave umetniških del v 
čudovitem ambientu galerije ArtŠpl ter otvoritev vitražev avto-
rice, arhitektke Joce Jamšek. Umetnica je oblikovala tri prekra-
sne vitraže, ki ponazarjajo turizem, kmetijstvo in umetnost ter 
vključujejo osebno noto blagovne znamke vina - Vidovo rdeče in 
Vidovo belo. Sledila je kulinarična pogostitev na mizi prijatelj-
stva, kjer sta se s tradicionalnimi jedmi predstavili  obe sosednji 
kmetiji Špiler in Dular. Gostje so okušali domači golaž s krom-
pirjevimi cmoki, korejevec, različne vrste mesa, ocvirkovko, aj-
dovo kašo, ajdove štruklje, jabolčni 'štrudelj' iz kozjanskih jabolk, 
babičino pecivo iz sliv in še in še. Suha grla so prav tako poplak-
nili z lastnimi vini obeh kmetij. Obiskovalci dogodka so bili vid-
no zadovoljni in enotnega mnenja, da se v Kostanjek še vrnejo. 

� Vir:�CPT�Krško,�foto:�Malči�Moljk

Po poti duš in prijateljstva

Pohodniki v gozdnem okolju VELIKI TRN - Nekaj več kot 30 pohodnikov vseh generacij se je 
odpravilo na pohod z Velikega Trna (včasih so temu kraju rek-
li Svet' Duh) do Blance, kjer so jih s prijetno dobrodošlico spre-
jeli tamkajšnji gasilci. Pohod v sosednji kraj je na Velikem Trnu 
postal že tradicionalni dogodek, ki ga vsako pomlad organizira 
Društvo za ohranitev podeželja Veliki Trn. Letošnji je bil zaradi 
slabe vremenske napovedi manj številčen, kar pa se pri vzdušju 
med pohodniki ni poznalo, saj so prekipevali od dobre volje  in 
energije. Tudi dež, ki nas je ujel na sredi poti nazaj na Svet' Duh, 
ni utišal vriskanja in izbrisal nasmehov iz obrazov. Najvztrajnejši 
smo zdržali do konca in v pozni popoldanski uri prispeli na cilj. 
Seveda so k temu prispevale tudi postojanke pri prijaznih ljudeh, 
ki so nas postregli z dobro kapljico.  M. P.

Z Vel. Trna do Blance in nazaj

Pohodniki v sosednji kraj

SVIBNO - Člani Turističnega 
društva Ostrovrharji Svibno, 
vinogradniki Ostrovrharjevih 
goric v Zagradu, smo 17. juni-
ja organizirali 13. tradicionalni 
»Pohod po Ostrovrharjevi vin-
ski poti« - pohod od zidanice 
do zidanice. Daljši pohod se je 
pričel pri Cumarjevem mlinu 
v Zagradu. Na izhodiščni toč-
ki smo si ogledali edini delu-
joči mlin na vodni pogon v do-
lini Sopote, zgrajen leta 1920, 
v lasti Jožeta in Danice Po-
trpin. Od tu smo se sprehodili 
skozi zaselek Zagrad, nadalje-
vali do Vetrnega vrha, od ko-

Po »Ostrovrharjevi vinski poti«
der je lepo viden grajski hrib z 
ostanki Ostrovrharjevega gra-
du, nato smo se podali po »sta-
ri gozdni poti« nazaj v Zagrad, 
kjer smo se pridružili ostalim 
pohodnikom pohoda od zida-
nice do zidanice. Pričetek tega 
pohoda je bil pri domačiji Ce-
lestina. Po krajšem kulturnem 
programu smo se sprehodili 
po Ostrovrharjevi vinski poti 
od zidanice do zidanice, pri 
katerih smo poskusili vina vi-
nogradnikov Ostrovrharjevih 
goric. Na koncu vinske poti 
je bilo poskrbljeno za kultur-
ni program, dobro voljo, odlič-

no kapljico, jedačo in zabavo. 
Z udeležbo so nas počastili žu-
pan občine Radeče Tomaž Re-
žun, predstavnici KTRC Rade-
če Marija Imperl in Duška 

Kalin ter predsednik sveta KS 
Svibno Primož Knez.

� Anton�Renko,�
� TD�Ostrovrharji

www.PosavskiObzornik.si



Posavski obzornik - leto XXI, številka 15, četrtek, 20. 7. 2017 17
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Br

ež
ic

e

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.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

Psička AIŠA (17163B) je zelo igri-
va in energična psička, stara cca. 
2 meseca. Ko odraste, bo predvi-
doma srednje rasti. Zanjo bi bil 
primeren notranji dom in oseba, 
ki je dovolj aktivna, da jo pelje 
na vsakodnevne daljše spreho-
de. 

ŽIVA (17177-B) je živahna psič-
ka srednje rasti.  Z veseljem gre 
na sprehod in na povodcu lepo 
hodi. Čaka srčnega in ljubeče-
ga posvojitelja, ki jo bo sprejel v 
svoj dom kot enakopravno dru-
žinsko članico. 

Prijazen dom in skrbne ter od-
govorne ljudi iščejo tudi mucki. 
Oddajajo se s podpisom zaveti-
ške pogodbe in plačilom zaveti-
škega prispevka. Pred odhodom 
v nov dom so mačji mladički 
zdravstveno urejeni, sterilizira-
ni/kastrirani, čipirani in cepljeni.

BREŽICE, BIZELJSKO –  Občina 
Brežice in Ministrstvo za infra-
strukturo oz. v njegovem ime-

Poleg obnove strehe nad Vi-
teško dvorano, za katero je že 
sklenjena pogodba, dela pa se 
bodo pričela avgusta, bo v tem 
letu občina pričela tudi z uredi-
tvijo prostorov recepcije z mu-
zejsko trgovino ter sanitarij za 
obiskovalce v pritličju gradu ob 
vhodu v objekt. Poteka še posto-
pek javnega naročanja za izbor 

izvajalca del, ki bo obstoječo hi-
šniško delavnico preuredil v re-
cepcijo z muzejsko trgovino ter 
preuredil obstoječi sklop sanita-
rij. Nova ureditev prostorov bo 
tako kot lanska vgraditev dvigala 

Občina Brežice uspešna na razpisu za sofinanciranje 
projektov s področja nepremične kulturne dediščine

Na podlagi 3. člena Odloka o priznanjih Občine Brežice (Ur. list 
RS, št. 53/96, 56/10 in 66/11) in 3. člena Poslovnika o delu Ko-
misije v postopku podeljevanja priznanj, z dne 9.10.1996 in 
2.9.2011, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja objavlja 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev

PRIZNANJ OBČINE BREŽICE ZA LETO 2017
1. Predloge za priznanja Občine Brežice (Oktobrska nagrada 

Občine Brežice, Proglasitev za častnega občana in Priznanja 
Občine Brežice) lahko posredujejo občani, župan, krajevne 
skupnosti, podjetja, druge organizacije in društva najkasneje 
do 10. septembra 2017. Predlogov, ki bodo prispeli po tem 
roku, Komisija ne bo upoštevala.

2. Oktobrska nagrada Občine Brežice se podeli za posebne 
uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, 
tehničnem, kulturnem in na drugih področjih ustvarjalnosti 
in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek obči-
ne Brežice. Oktobrsko nagrado se podeljuje posameznikom. 

3. Za častnega občana Občine Brežice je lahko proglašen dr-
žavljan Republike Slovenije, ki ima posebne zasluge na druž-
benem, ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, 
športnem ali drugem področju in je s svojim delovanjem na 
poseben način prispeval k položaju in slovesu občine v drža-
vi ali na mednarodnem planu. 

4. Priznanje Občine Brežice se podeljuje pravnim osebam za 
izredno uspešno delovanje na vseh področjih družbenega 
dela.

5. Predloge je treba podati v pisni obliki na naslov: Občina 
Brežice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja Občinskega sveta Občine Brežice, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice – s pripisom: »Oktobrske nagrade in pri-
znanja občine Brežice« ali na elektronski naslov: obcina.bre-
zice@brezice.si.

6. Predlog naj vsebuje: 
• podatke o predlagatelju,
• podatke o kandidatu oz. o predlagani pravni osebi,
• kratek življenjepis kandidata,
• vrsto priznanja Občine Brežice,
• natančno obrazložitev in utemeljitev predloga.

7. Priznanja Občine Brežice za leto 2017 bodo podeljena ob 
prazniku občine Brežice.

mag. Andrej Vizjak,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice

BREŽICE - Občina Brežice je bila uspešna s prijavo na Javnem razpisu za izbor kulturnih projektov na področju nepre-
mične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017 in 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenje-
nega za kulturo (JPR2-SVP-2017-18). S pridobljenimi sredstvi bo občina sofinancirala obnovo strehe na vzhodnem in 
severnem dela gradu Brežice (nad Viteško dvorano). Pogodbena vrednost del in strokovnega nadzora obnove strehe 
znaša 210.000 evrov, država bo preko razpisa sofinancirala cca. 50 % vrednosti, preostala sredstva za obnovo strehe 
pa bo občina zagotovila iz proračuna. 

pripomogla tako k boljši dostop-
nosti za obiskovalce kot k večje-
mu udobju. 

DOLGOLETNA VLAGANJA V 
GRAD BREŽICE
Občina Brežice se zaveda pome-
na brežiškega gradu na področju 
kulture in turizma, zato v skla-
du s proračunskimi možnostmi 

skrbi za vzdrževanje gradu, kjer 
domuje Posavski muzej Brežice, 
z večjimi vlaganji v obnovo vse 
od l. 2006.  Občina Brežice je v l. 
2013 dokončno uredila vpraša-
nje lastništva gradu, ko je sodiš-

če pritrdilo predlogom Občine 
Brežice v dolgoletnem postopku 
vračanja odvzetega premoženja 
(gradu Brežice) družini Attems. 
Pravnomočni sklep pristojnega 
sodišča je naložil plačilo odško-
dnine za odvzeto premoženje 
državi, Občina Brežice pa je (po)
ostala lastnica gradu, kar je omo-
gočilo normalno razvijanje vse-
bin v prostorih gradu v skladu z 
načrti Občine Brežice.

NAČRTI ZA PRIHODNJE
Do konca celovite prenove gra-
du bo potrebno izvesti še nekaj 
del, med temi so celovita statič-

na sanacija S, Z in J trakta gra-
du, zamenjava vseh električnih 
in strojnih instalacij, zamenja-
va stavbnega pohištva, uredi-
tev novih finalnih tlakov, uredi-
tev glavnega stopnišča, sanacija 
fresk na stopnišču in kapelici ter 
stenskih poslikav v Viteški dvo-
rani, zamenjava strešne kriti-
ne in ureditev finalnega izgleda 
grajskega dvorišča. Nadaljnja 
obnova gradu bo odvisna pred-
vsem od državnih in evropskih 
razpisov, ki bodo na voljo za so-
financiranje projektov na po-
dročju kulturne infrastrukture. 

V letu 2016 vgrajeno dvigalo za boljšo dostopnost in večje udobje 
obiskovalcev brežiškega gradu

Grad Brežice in del mesta (vir: EU projekt, moj projekt)

Občina in direkcija bosta skupaj urejali cesto na Bizeljskem  
nu Direkcija Republike Sloveni-
je za infrastrukturo (DRSI) bosta 
na podlagi junija sklenjenega 

sporazuma sofinancirali uredi-
tev ceste skozi Bizeljsko od kri-
žišča pri gostilni Šekoranja do 
priključka za k mrliški vežici. In-
vesticija v skupni vrednosti dob-
rih 400.000 evrov bo doprines-
la k izboljšani prometni varnosti, 
saj gre za odsek ceste, kjer mno-
gi otroci pešačijo v šolo. Zaklju-
ček del je predviden v letu 2018. 

Zaradi poškodb na vozišču (ši-
roke razpoke, krpanje asfalta) 
in neurejenih površin za pešce 
bosta tako občina kot direkci-
ja skupaj uredili rekonstrukci-
jo obstoječega vozišča v dolžini 
350 m, zgradili pločnik in uredi-
li odvodnjavanje. V sklopu pro-
jekta je predvidena tudi uredi-
tev parkirišč vzdolžno ob cesti in 

ureditev javne razsvetljave. Ob-
čina Brežice z obnovo in gradnjo 
cest, pločnikov ter kolesarskih 
stez skrbi za dostopnost in več-
jo prometno varnost za vse ude-
ležence v prometu, s posebnim 
poudarkom na varnosti najran-
ljivejših udeležencev v prometu 
– pešcev in kolesarjev. 

Sredstva za investicijo bo v višini 
64,23 % zagotovila država, obči-
na pa bo za investicijo nameni-
la dobrih 35,77 %.  Občina Breži-
ce bo za oba sofinancerja izvedla 
postopek javnega naročanja za 
izbor izvajalca. 
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Povzetki pobud, predlogov svetnikov 
Občinskega sveta Občine Krško:

Milena Bogovič Perko je na primeru povrnitve stroškov naje-
mniku bazena v Brestanici predlagala, da se občinski svetniki bolj 
vestno posvetijo posameznim dokumentom, še posebej, če gre 
za tista področja, ki jih posamezni svetnik bolje pozna.

Jože Olovec je vprašal, kakšen je namen izgradnje betonske og-
raje ob »stari obvoznici v Krškem« ter tudi vrednost izvedbe te 
ograje in z njo povezanih del, ter predlagal, da se ob sprehajalni 
poti na levem bregu Save zasadi drevored.

Janez Barbič  je podal pobudo, da se ponovno postavi smero-
kaz za Podbočje na Križaju ter postavijo še dodatni na poti z av-
toceste.

Vlado Grahovac je podal pobudo, da Občina Krško pri hortikul-
turnih ureditvah objektov v občini zasadi avtohtone medovite 
rastline.

Legenda:
ZU= zdravstveno ustrezen, ZNU= zdravstveno neustrezen.

Poročilo o kakovosti pitnih voda iz lokalnih - 
vaških vodovodov 

Nacionalni laboratorij je skup-
no pregledal 45 vaških vodovo-
dov, iz katerih se oskrbuje prib-
ližno 2850 občanov oz. približno 
11 %. Odvzel je 45 vzorcev vode 
za osnovno mikrobiološko in 45 
vzorcev za osnovno sanitarno–
kemično preiskavo. Opravljene 
so bile tudi osnovne mikrobio-
loške in sanitarno–kemijske raz-
iskave na devetih izvirih. Mikro-
biološke preiskave so pokazale, 
da je bila voda v času pregleda 
mikrobiološko neoporečna na 
21 vodovodih. Na vseh ostalih 
vodovodih pa je bila voda one-
snažena z bakterijami Esche-
richia coli in koliformnimi bak-
terijami. Podobno velja tudi za 
izvire, kjer je bila voda mikrobi-
ološko neoporečna na treh izvi-
rih. Osnovne fizikalno-kemične 
preiskave, ki ne zajemajo prei-
skav na pesticide in težke kovi-
ne, so pokazale, da so bili vzor-
ci skladni s pravilnikom. Izjema 
je vzorec iz vodovoda Dobrova 
- Vovčko Anton - omr. Dobrova 
32 a, ki je bil neustrezen zaradi 
motnosti. Zbirni pregled rezul-
tatov preiskav pitne vode je po-
dan v tabeli 1.

Rezultati opravljene preiska-
ve so odraz trenutnega stanja, 
saj je iz primerjave analiz, ki so 
bile opravljene v preteklih letih, 
mogoče ugotoviti, da se kako-
vost vode preko leta na teh vo-

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto je letos opravil prvi pregled vo-
dovodov in izvirov na območju občine Krško, ki niso v upravljanju družbe Kostak, ampak z njimi upravljajo sami uporabniki. 

dovodih in izvirih bistveno spre-
minja. Odvisna je predvsem od 
vremenskih razmer in letnega 
časa ob odvzemu vzorca. Kako-
vost vode na vodovodih, kjer so 
uvedli razkuževanje, se je sicer 
izboljšala, vendar je voda kljub 
temu občasno neustrezna. Na-
cionalni laboratorij ocenjuje, 
da zaradi nestabilnosti kakovo-
sti vode iz vaških vodovodov in 
izvirov voda na teh vodovodih 
oz. vodnih virih ni zdravstveno 
ustrezna in vodooskrba ni varna. 
Stalno je namreč prisotna mož-
nost hidričnih epidemij oziroma 
črevesnih bolezni.

Vodo je pred uporabo potrebno 
obvezno prekuhati. Ko voda za-
vre, običajno zadostuje, da bur-
no vre še eno minuto, zaradi več-
je varnosti voda pa naj vre vsaj 
tri minute, kar zagotavlja tako 
široko varnost, da takšno vodo 
lahko uživajo tudi osebe z osla-
bljenim imunskim sistemom. Za-
radi možnosti naknadnega one-
snaženja prekuhane vode naj 
voda ostane v isti posodi, v ka-
teri smo jo prekuhali, vodo pa 
hranimo v hladilniku v čisti in 
pokriti posodi. Tako pripravlje-
no vodo za pitje lahko uporab-
ljamo do 24 ur, izjemoma do 48 
ur. Če je voda motna, je potreb-
no pred prekuhavanjem odstra-
niti večino delcev z usedanjem 
in nato filtriranjem skozi več pla-

sti čiste, najbolje prelikane tka-
nine ali skozi čist papirnat filter 
(npr. pivnik, filter za kavo).

Dolgoročno priporočajo sanaci-
jo obstoječih sistemov z uved-
bo filtracije in kloriranja vode. 
Priporoča se, da se uporabniki 
priklopijo na večje vodovodne 
sisteme, katerih viri se varujejo z 
vodovarstvenimi pasovi in ki jih 
upravlja strokovno usposobljen 
upravljavec ter vzpostavitev vo-
dovarstvenih pasov. Z vodovodi 
morajo upravljati profesionalno 
usposobljeni upravljavci. Na vo-

dovodih, na katerih so že uvedli 
pripravljanje vode in/ali razkuže-
vanje, je potrebno zagotoviti re-
den nadzor (skladno s predpisi), 
ki mora temeljiti na sistemu ka-
kovosti HACCP. 

Poročilo Nacionalnega labora-
torija je objavljeno na spletnih 
straneh Občine Krško, priloge s 
podatki o analizah za posame-
zen vodovod oz. izvir pa so na 
razpolago na Oddelku za ure-
janje prostora in varstvo okolja 
Občine Krško.

Vodovod Št. 
upor. Ocena

Ardro pri Raki – omr. Ardro pri Raki 17 92 ZU 
Anže – omr. Anže 11 50 ZU
Dobrava – Vovčko Anton – omr. Dobrava 32a 5 ZNU
Dolenja vas – vaški – omr. Dolenja vas 130 48 ZU
Dolenji Leskovec – Prižni Dol – omr. Dol. Leskovec 79 28 ZU
Dolenji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 3b 40 ZNU
G. Leskovec – omr. Poklek nad Blanco 54 a 150 ZU
Gornje Pijavško omrežje – omr. Gornje Pijavško 15 90 ZU
Jevša – Reštanj – Mali Kamen – Šedem – omr. Mali Kamen 59 230 ZU
Kostanjek – Šapola – omr. Kostanjek 9 43 ZU
Kališovec – Brezje – D. Leskovec – omr. Brezje pri Dovškem 30c 290 ZU
Loke – omr. Anovec 10 40 ZNU
Mladje – omr. Mladje 2 22 ZNU
Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 21 175 ZU
Mali Kamen – Belo – Ajdonik – omr. Mali Kamen 52 16 ZNU
Mali Kamen – Slatno – omr. Mali Kamen 32a 9 ZNU
Mali Kamen – Belo – Boh – omr. Mali Kamen 55 9 ZNU
Mali Kamen – Okrog – omr. Mali Kamen 60 120 ZU
Mrčna sela – Bohorč – omr. Mrčna sela 32 13 ZNU
Mrčna sela – Smole – omr. Mrčna sela 7 12 ZNU
Mrčna sela – Gorjup Franc – omr. Mrčna sela 44 10 ZNU 
Presladol – Kozmus – omr. Presladol 28, Kozmus 7 ZNU
Presladol – omr. Presladol 53 62 ZU
Plešivica – Vovčko Srečko – omr. Dobrova 58a 12 ZNU
Plešivica – Vovčko Franc – omr. Dobrova 55 6 ZNU
Plešivica – Jeler – omr. Dobrova 56 4 ZNU 
Plešivica – Kozole, omr. Dobrova 50 59 ZU
Planinski dom Bohor – omr. Dobrova 59 / ZU 
Puste Ložice – Županc – omr. Dobrova 22 9 ZU 
Puste Ložice – Škoberne – omr. Dobrova 21 15 ZNU
Rožno – omrežje – omr. Rožno 36 61 ZU
Rožno – Dolnji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 76 220 ZU
Rožno – Kocjan – Stopar Franc – omr. Rožno 52a 10 ZNU
Rožno – Kocjan – Stopar Slavko – omr. Rožno 45 14 ZNU
Slivje – omr. Slivje 51 45 ZNU
Slom – Pihovec – omrežje – omr. Stolovnik 51 219 ZU 
Smečice – omr. Smečice 13 20-25 ZNU
Srednje Pijavško – omr. Sred. Pijavško 5a 8 ZNU
Spodnje Pijavško – omr. Sp. Pijavško 6 20 ZNU
Stagonce – Kancjan omrežje – omr. Kladje nad Blanco 31 60 ZU 
Stranje – omr. Stranje 11 31 ZU 
Veliki Kamen omrežje – omr. Veliki Kamen 252 ZU
Veternik – omr. Mrčna sela 19 56 ZNU 
Zalog – Prelogar – omr. Stranje 26 16 ZNU 
Zalog – Žveglič – omr. Stranje 34 8 ZNU
IZVIR KRŠKO – izvir pod skalo - Armeško ZU 
IZVIR KRŠKO – izvir Bučerca ZNU
IZVIR KRŠKO – izvir Globoko - Bohor ZNU
IZVIRI KRŠKO – Izvir Rozalija KK ZU
IZVIRI KRŠKO – Izvir Gmajna – Spodnja Libna ZU 
IZVIRI KRŠKO – izvir Žahovec, KK ZNU
IZVIRI KRŠKO – Izvir Turn – Leskovec ZNU
IZVIRI KRŠKO – Izvir Mikolavčič KK ZNU
IZVIRI KRŠKO – studenec Dul, Mali Trn ZNU

Tabela 1: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovo-
dov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali vodovodnih odborov 
v občini Krško za leto 2017 – 1. odvzem

Cene v vrtcih v občini Krško od 1. 9. 2017 
V februarju 2017 so bili objavljeni razpisi za vpis otrok v vrtce ob-
čine Krško v šolskem letu 2017/18. Glede na prejete vloge so v 
vrtcih oblikovali oddelke za novo šolsko leto ter pripravili predlo-
ge sistemizacij delovnih mest. Predloge je na seji 15. junija obrav-
naval in sprejel Občinski svet Občine Krško. 

V naših vrtcih bo s 1. 9. 2017 tako oblikovanih 71 oddelkov s 1217 
vključenimi otroki. Glede na razpoložljive kapacitete bosta med šol-
skim letom polovična oddelka v Brestanici in Krškem popolnjena do 
polnega oddelka, v ostalih oddelkih vrtcev je še nekaj prostih mest, 
v Vrtcu Krško se bo, glede na potrebe, na novo oblikoval en odde-
lek tekom šolskega leta v centralni enoti Ciciban. Na ta način bo v 
naše vrtce tekom šolskega leta sprejetih še približno 25 otrok, sku-
paj torej 1242 otrok v 72 oddelkih.
Občinski svet Občine Krško je junija obravnaval predlog sklepa o do-
ločitvi cene programov v vrtcih občine Krško in sprejel predlagani 
sklep, na podlagi katerega so se cene programov v vrtcih naše ob-
čine v glavnem zvišale, ponekod pa tudi znižale. Na podlagi Pravil-
nika organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini 
Krško (Uradni list RS, št. 48/16) je osnova za plačilo staršev s stalnim 
prebivališčem na območju občine Krško, katerih otroci so vključeni 
v vrtec na območju občine Krško, najnižja cena istovrstnega pro-
grama, v katerega je otrok vključen v javnem vrtcu v občini Krško. 
Občina Krško krije razliko med plačilom staršev in ceno istovrstne-
ga programa vrtca, v katerega je otrok vključen. Za oddelke prvega 
starostnega obdobja je osnova za plačilo za 4,42 % višja od seda-
nje osnove, za kombinirane oddelke za 4,88 % višja, za oddelke 3 - 
6 let za 4,22 % višja, za oddelke 3 - 4 let pa za 2,01 % višja od seda-
nje osnove. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih občine Krško 
je objavljen v Uradnem listu RS 32/17. 

Od 1. 9. 2017 osnove za plačilo staršev znašajo:

Starostna skupina Cena za dnevni program  
(6 - 9 ur)

1 - 3 let 476,25 eur 

3 - 4 let 367,01 eur

kombinirani oddelek 383,31 eur

3 - 6 let 327,90 eur

razvojni oddelek 327,90 eur

Od 1. 9. 2010 Občina Krško še dodatno sofinancira stroške predšol-
ske vzgoje. Plačilo staršev za vse predšolske otroke občine Krško, 
ki so vključeni v vrtce na območju naše občine, je od 1. 9. 2017 do 
31. 8. 2018 dodatno znižano za 30 % (sofinanciranje je dodatno in 
ne izniči že obstoječega občinskega sofinanciranja vrtcev na plačil-
ne razrede), tako kot v šolskem letu 2016/17. Dodatno znižanje v vi-
šini 30 % se sofinancira iz sredstev, ki jih občina pridobi z nadome-
stilom zaradi omejene rabe prostora. 
Z razliko v ceni (razliko med plačilom staršev za vrtce in občino) bo 
tako potrebno v letu 2017 iz občinskega proračuna nameniti prib-
ližno 4.680.000 evrov, od česar bo za dodatni olajšavi plačil star-
šev, ki se zagotavljata iz sredstev, ki jih Občina Krško pridobiva z 
nadomestilom zaradi omejene rabe prostora, potrebno nameniti 
približno 910.000 evrov.

Gre za modularen avtomatiziran 
sistem za izposojo mestnih ko-
les v urbanih okoljih, kjer obsta-
ja tež nja po zmanjšanju motori-
ziranega prometa. Sistem deluje 
po principu pridobitve uporab-
niške »pametne« RFID kartice, 
s katero si lahko oseba izposo-
di kolo na eni lokaciji, opravi vo-
žnjo do druge lokacije in tam 
kolo vrne. Celoten sistem je 
ustrezno informacijsko podprt 

Jeseni tudi v Krškem sistem izposoje koles
V teh dneh so se začela dela izgradnje avtomatiziranega sistema izposoje koles v Krškem, ki bo v mestu zaživel v sep-
tembru. Na voljo bo skupno 15 koles, prve tri postaje pa bodo pri železniški postaji, na parkirišču pri Občini Krško ter 
pri Šolskem centru Krško – Sevnica.  

in beleži vse izposoje, čase traja-
nja izposoj in zasedenost posa-
meznih postaj. Namen sistema 
je preusmeritev lokalnega pre-

bivalstva s prevoznih sredstev 
na fosilna goriva na kolesa, kar 
prinaša številne sinergijske učin-
ke pri iskanju rešitev za (pre)

majhno število parkirnih mest, 
prometne konice, izpuste oglji-
kovega dioksida, naraščajoče 
cene fosilnih goriv, prekomerno 
obremenjenost okolja s hrupom 
in pomanjkanje gibanja mestne-
ga prebivalstva.  Občani se bodo 
lahko brezplačno registrirali in 
pridobili kartico z osebno števil-
ko, s katero si bodo lahko nato 
14 ur na teden brezplačno izpo-
sojali kolesa.



Posavski obzornik - leto XXI, številka 15, četrtek, 20. 7. 2017 19IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

Na prvo julijsko soboto se je skupina pohodnikov že 13. zapovrstjo 
podala po poti spominskega pohoda ob nekdanji nemško-italijanski 
okupacijski meji od Telč do Bučke. Zbrane pohodnike so na Telčah 
pozdravili predsednica Krajevne organizacije DIS 1941–1945 Bučka 
Silva Marjetič, podpredsednik Društva izgnancev Slovenije 1941–
1945 Alojz Rupar in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. Vsem po-
hodnikom so zaželeli prijetno pot in druženje. Na Bučki, kjer je po 

triurnem pohodu sledilo zaključno srečanje s prireditvijo ob 72-letni-
ci vrnitve iz izgnanstva, sta pohodnike s pozdravi sprejela župan ob-
čine Škocjan Jože Kapler in predsednica Društva izgnancev Sloveni-
je 1941–1945 Ivica Žnidaršič. V spremljajočem kulturnem programu 
so nastopili Fantje z vasi, Duo Jožeta, citrarka Tanja Zalokar z Glas-
bene šole Vodnikova domačija ter recitatorja Tamara Marjetič in Si-
mon Tičar. Spomine na dneve v izgnanstvu sta s prisotnimi delili tudi 
predsednici krajevnih organizacij DIS 1941–1945 s Čateža in z Rake.

Poletne investicije v vzgojno-izobraževalnih objektih
Poletni čas je čas investicij, tudi 
v šolskih objektih. Skladno z iz-
vedbenim načrtom poteka iz-
gradnja prizidka k podružnični 
osnovni šoli na Studencu. Novi 
prizidek k obstoječi šoli v pritlič-
ju prinaša dve igralnici za potre-
be vrtca, kabinet in sanitarije, v 
nadstropju pa bodo nova učil-
nica, knjižnica in kabinet. Izva-
jalec, podjetje GES, gradbeni-
štvo, energetika, sanacije, d.o.o. 
iz Celja, je zaključil z gradbeni-

mi deli, v izvajanju so strojna in 
elektro instalacijska dela. Pri-
zidek bo iz armirano betonske 
konstrukcije z ravno streho. In-
vesticija, katere vrednost znaša 
245.350 evrov, bo skladno s po-
godbenim rokom zaključena do 
konca septembra.

V izvedbi je urejanje kotlovnice 
pri Osnovni šoli Milana Majc-
na Šentjanž. Zaradi dotrajanosti 
sedanje bo izvedena nova, in si-

cer v neizkoriščenem podkle-
tenem delu lani zgrajene telo-
vadnice. Prostor v spodnji etaži 
telovadnice bo urejen v celoti 
in bo lahko služil tudi kot skla-
dišče opreme za potrebe šole in 
tamkajšnje krajevne skupnosti. 
Nova kotlovnica bo na lesno bi-
omaso, natančneje na lesne se-
kance z možnostjo prestavitve 
na pelete. Projekt je razdeljen 

na tri sklope, na izvajanje grad-
beno-obrtniških, strojnih in ele-
ktro-instalacijskih del, celotna 
vrednost investicije pa znaša 
138.850 evrov. Dela med izva-
jalci – Gradbeni inženiring, Wal-
ter Masnik s.p., TAMES d.o.o. in 
SBS TIM inženiring d.o.o. – po-
tekajo medsebojno usklajeno in 
bodo zaključena do pričetka ku-
rilne sezone.

Gradnja prizidka k šoli na Studencu (Foto: Občina Sevnica)
Ob podpisu pogodb za kotlovnico pri šentjanški šoli (Foto: Obči-
na Sevnica)

Še do vključno 22. julija 2017 poteka javna razgrnitev dopolnjenega 
osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 (SD OPN 2). V sredo, 12. julija, 
je v Kulturni dvorani Sevnica potekala javna obravnava tega krovne-
ga prostorskega dokumenta, ki ga je potrebno prilagajati s potreba-
mi prostora in investitorjev ter skladno s spremembami predpisov 
s področja prostorskega načrtovanja in gradnje.

Na javni obravnavi so strokovne službe občine skupaj s pripravljav-
cem dokumenta predstavile potek in postopek izdelave, namen do-
kumenta ter obseg sprememb in dopolnitev. V postopku priprave 
sodeluje okrog 30 nosilcev urejanja prostora, ki v prvem mnenju po-
dajo svoje usmeritve in pogoje k osnutku sprememb akta, v drugem 
mnenju, po izvedeni javni razgrnitvi, pa preverijo izpolnitev ter upo-
števanje pogojev in prvih mnenj. V času priprave sprememb in do-
polnitev OPN 2 je bilo prejetih in obravnavanih 1.030 pobud fizič-
nih oseb in gospodarskih družb ter 1.710 korekcij stavbnih zemljišč.
Javna razgrnitev in obravnava sprememb in dopolnitev prostorske-
ga akta je namenjena sodelovanju javnosti v procesu načrtovanja 
ob upoštevanju podanih pobud. Na vpogled je na občinski spletni 
strani, v fizični obliki na Občini Sevnica in na spletnem portalu PISO. 
V času javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka – do 
vključno 22. julija 2017 – lahko svoje pripombe in predloge podajo 
zainteresirane organizacije oziroma posamezniki, in sicer z vpisom 
v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Obči-
ni Sevnica oziroma oddajo preko pošte pisno na obrazcu, objavlje-
nem na občinski spletni strani. 

Po sprejemu SD OPN 2 bo Občina Sevnica v naslednjem letu priče-
la z novim postopkom priprave sprememb in dopolnitev veljavne-
ga prostorskega akta. Od septembra 2014 do danes je bilo prejetih 
že okrog 120 novih razvojnih pobud občanov, pobude, ki jih občina 
vseskozi sprejema, pa bodo vključene v nov postopek sprememb 
OPN. Prav tako bo po sprejemu SD OPN 2 določen rok za dokončno 
oddajo pobud, ki bodo vključene v SD OPN 3.

Ureditev odseka lokalne ces-
te na relaciji od trgovine Extra-
form do boštanjske železniške 
postaje dolžine 300 metrov za-
jema sanacijo voziščne kon-
strukcije z umestitvijo manjka-
jočega dela pločnika in navezavo 
na glavno cesto, ureditve zidov 
in ograj, odvodnjavanja, umesti-
tev prometne opreme in signali-
zacije ter preureditev komunal-
nih vodov.

Ureditev 380-metrskega odseka 
lokalne ceste na odseku od žele-

V teku cestno-prometne investicije
Po občini je v teku več cestno-prometnih investicij, za katere so sredstva zagotovljena s strani občinskega proračuna, 
sofinancirane pa so na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin.

zniške postaje do mostu Mirna 
bo zajela celovito rekonstrukci-
jo odseka z izgradnjo pločnika, 
sanacijo voziščne konstrukci-
je, ureditve zidov in ograj, od-
vodnjavanja, umestitev prome-
tne opreme in signalizacije ter 
preureditev komunalnih vodov.
Občina Sevnica izvaja tudi sana-
cijo mostu čez Kameniški potok. 
Enega redkih mostov z leseno 
povozno konstrukcijo je ob po-
večanih padavinah oziroma ob 
visokih vodah vedno poplavilo 
in dodatno poškodovalo. Zgra-

jeni bodo novi oporniki mostu 
z novo voziščno konstrukcijo in 
hodnikom za pešce z varovalno 
ograjo. V sklopu izgradnje mo-
stu bodo na vplivnem območju 
mostu urejene tudi brežine stru-
ge Kameniškega potoka, ureje-
na bo cestna navezava na novi 
most.

V sklopu gradnje enostranske-
ga pločnika ob odseku lokalne 
ceste Krmelj – Gabrijele – Pija-
vice v dolžini 315 metrov bo na 
celotnem odseku obnovljeno 

še obstoječe cestno odvodnja-
vanje. Prenova občinske ceste 
Arto – Ponikve – Studenec na 
300-metrskem odseku bo zaje-
la razširitev cestišča, odstranitev 
dotrajanega asfalta in zamenja-
vo z novim. Obnova 210-me-
trskega odseka občinske ceste 
Šentjanž – Štajngrob – Kal pri 
Krmelju pa bo poleg celovite re-
konstrukcije in preplastitve za-
jela še ureditev odvodnjavanja 
zalednih in površinskih voda ter 
stabilizacijo brežine z izvedbo 
opornega zidu. 

Cestne ureditve v Dolenjem Boštanju (Foto: Občina Sevnica) Gradnja novega mostu čez Kameniški potok (Foto: Občina Sevnica)

Zunanje športne površine 
so v kraju prostor športnega 
udejstvovanja in hkrati družab-
nega povezovanja krajanov in 
društev. Poškodovano asfaltno 
prevleko na športnih igriščih v 
Športnem parku Krmelj in na 
vse bolj obiskani turistični točki 
Lisci je zamenjala nova in tako 
bosta obe igrišči nudili možnost 
varnejše in prijaznejše uporabe. 
Občina Sevnica v teh dneh ureja 
še zaključne ureditve, od zarisa 
talnih označb do druge opreme. 

Javna razgrnitev OPN še do 22. julija

Predstavitev postopkov priprave SD OPN 2 s strani vodje Oddelka 
za okolje in prostor Romana Perčiča (Foto: Občina Sevnica)

Igrišči na Lisci in v Krmelju v prenovljeni podobi

Igrišče v Krmelju (Foto: Občina Sevnica) Igrišče na Lisci (Foto: Občina Sevnica)

Pohod od Telč do Bučke

Pred začetkom pohoda na Telčah (Foto: Občina Sevnica)
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Vsako leto krški likovniki s 
Štovičkovim dnem obeleži-
jo rojstvo kiparja in medaljer-
ja Vladimirja Štovička (26. 6. 
1896 – 11. 12. 1989). Pri tem 
tudi prostor umestitve razstav 
ni naključen, saj je cerkvica 
sv. Duha dobila galerijsko na-
membnost leta 1966, ko je v 
njej kot prvi razstavljavec raz-
stavljal prav Štoviček, pred Val-
vasorjevo hišo, danes Mestni 
muzej, pa je bil odkrit Štovič-
kov kip polihistorja Janeza Vaj-
karda Valvasorja. 

Tako je bila za letošnji Štovičk-
ov dan v galeriji odprta razsta-
va male plastike in unikatnih 
izdelkov dolgoletne ustvarjal-
ke krškega društva Mihaele 
Prevejšek z naslovom »Vtis 
oblike«, razstavo pa je s foto-
grafijami nadgradila še avtori-
čina hčerka Tanja. Kot je opi-
sala razstavo klubska kolegica 
Prevejškove Smiljana Anži-
ček, je Mihaela našla »nov iz-
ziv v oblikovanju gline, kjer for-
ma izraža zunanji prikaz stvari, 
videz, ki ga stvar izraža v pro-
storu, in izraz, ki je pogojen z 
njegovo vsebino. Njena prilju-
bljena tema sta celopostaven 
ženski in moški akt, v različnih 

Na Štovičkov dan dve razstavi
KRŠKO - Članice in člani Društva likovnikov OKO Krško so 27. junija praznik društva - Štovičkov dan - obe-
ležili z odprtjem dveh razstav: samostojne kiparske razstave dolgoletne članice društva Mihaele Prevejšek 
v Galeriji Krško in skupinsko razstavo članov društva v Mestnem muzeju Krško. 

držah in interpretacijah, ki se-
gajo od prepričljive polnopla-
stične poustvaritve človeškega 
telesa do njegove rahle ali iz-
razito formalne in simbolične 
redukcije v torzo. Motivi žen-
skega in moškega akta dopuš-
čajo širok razpon za preverja-
nje lastne likovne govorice in 
poglabljanje v izbrano oblikov-
no in vsebinsko problematiko, 
razstavljeno unikatno okrasno 
keramiko in predmete pa odli-
kujejo čiste linije, več živalskih 
poslikav in kontrastne barve.« 
Mihaela Prevejšek je sicer ak-
tivna članica tako krškega kot  
brežiškega likovnega društva, v 

sklopu katerih se je v organizi-
ranih delavnicah tudi izpopol-
njevala v kiparjenju pri prizna-
nih slovenskih kiparjih.

Sledilo je še odprtje razsta-
ve v muzeju, kjer so razstavi-
li dela članov tako likovne kot 
kiparske sekcije društva OKO, 
in sicer so likovna dela ustva-
rili Rafael Andlovic, Smiljana 
Aniček, Branka Benje, Roman 
Blatnik, Franc Češnovar, Mi-
tja Grum, Primož Lapuh, Mi-
lena Mraović, Jožica Petri-
šič, Mihaela Prevejšek, Milena 
Roštohar, Jože Šterk, Sta-
ne Udvanc, Milena Volk, Jel-

ka Zidarič, Suzana Zupančič 
in Antonija Žener, kiparska 
dela pa Branka Benje, Roman 
Blatnik, Hedvika Cener, Bran-
ko Petan, Jožica Petrišič in Mi-
haela Prevejšek. Kot je po-
vedala predsednica društva 
Branka Benje, so v društvu v 
preteklem letu organizirali šti-
ri skupinske in eno samostojno 
slikarsko razstavo ter tri sku-
pinske in eno kiparsko samos-
tojno razstavo. Na 21 slikar-
skih razstavah so člani društva 
sodelovali 37-krat, na sedmih 
kiparskih pa 24-krat. Za svoje 
likovno in kiparsko upodablja-
nje so bili večkrat nagrajeni, 
med drugim je Mihaela Rošto-
har prejela nagrado strokovne 
žirije za sliko na Ex-temporu 
Piran in zlato priznanje za so-
delovanje na državni tematski 
razstavi Kvadrat in krog, koc-
ka in krogla, kjer je prejel zla-
to priznanje za kiparski izde-
lek tudi Roman Blatnik, Stane 
Udvanc pa je prejel zlato sli-
karsko plaketo in naziv Pr-
vak shoda na sevniškem likov-
nem shodu. Štovičkov dan in 
odprtje razstav je s harmoni-
karskim nastopom popestrila 
Maja Zorič.
 Bojana Mavsar

Na�odprtju�razstave�(z�leve):�Smiljana�Anžiček,�razstavljav-
ka Mihaela Prevejšek in predsednica društva Branka Benje

KRŠKO - V sklopu Poletnih ve-
čerov v parku, ki jih prip-
ravljajo JSKD - Območna iz-
postava Krško, Valvasorjeva 
knjižnica Krško in Krajevna 
skupnost mesta Krško, so na 
drugem večeru 22. junija v Dvo-
rani v parku odprli razstavo gra-
fik Novomeščanke Sabine Šiler 
Hudoklin »Veter in voda«. Z av-
torico se je pogovarjala Sonja 
Levičar ter z njo odstirala nje-
no pot v svet likovne umetnosti, 
spregovorila je tudi o svojih šti-
rih otrocih ter podala svoje vide-

nje o ljubiteljski in profesionalni likovni dejavnosti. »Ni mi prav,« 
je dejala Šiler Hudoklinova, »da nas, ljubiteljske likovnike, meče-
jo v koš, kakor da nismo nič, kar pa ni res. Smo tudi pomemben 
člen v likovni sferi.« Glasbeno je dogodek obogatila pevska sku-
pina Aria.  M. H.

»Veter in voda«

Avtorica�razstave�Sabina�Ši-
ler Hudoklin

BREŽICE – Člani Foto kluba Brežice Mitja Mladkovič, Samo Haj-
tnik, Klemen Gerčar, Matej Kramžer, Franc Šavrič, Anita Rad-
kovič, Branko Brečko, Branko Benčin, Vlado Bucalo, Davor 
Lipej in Toni Vučajnk so 27. junija v avli brežiške Upravne eno-
te pripravili odprtje razstave »Brežiške razglednice«. Kot je po-
vedal Hajtnik, je odprtje prispevek k devetdnevnemu festivalu 
Brežice, moje mesto 2017. Fotografi na razstavi predstavljajo 
svoj umetniški svet z motivi mesta in krajev v občini, in sicer z 
različnih kotov, z različnimi temami in v različnih tehnikah, pa 
tudi v različnih postavitvah. Kot društvo so imeli že štiri razsta-
ve, odmevna je bila na temo »Ženska«. Imajo veliko načrtov za v 
bodoče, predvsem se bodo posvečali izobraževanju mladih foto-
grafov. Zahvaljujejo se OŠ Brežice, kjer se lahko srečujejo in kjer 
potekalo fotografske delavnice.
 N. J. S. 

Brežiške razglednice

Z�odprtja�razstave�v�avli�UE�Brežice�(foto:�Davor�Lipej)

SEVNICA - V grajskem oknu Radogost in v Stari galeriji na sev-
niškem gradu se je v mesecu juniju s svojimi umetniškimi deli 
predstavljala keramičarka in slikarka Giulia Gorlova. V Rusiji 
rojena umetnica, ki se je pred 20 leti preselila v Rimini v Italiji, 
kjer so mnogi talentirani umetniki našli svoj umetniški credo, se 
je pod vplivom svojega očeta že zgodaj posvetila likovni umetno-
sti in po končanem študiju se je prepustila slikanju z oljnimi bar-
vami ter upodabljanju v mešani tehniki in akvarelu. »Obširna je 
njena skicirka, prepoznavni so bakrorezi in grafike, izdelane v 
vseh grafičnih tehnikah. Močno je vpeta tudi v inovativno izraz-
nost umetniške keramike,« je dejal gostitelj kulturnega dogod-
ka, ki se že šesto leto zapored odvija prvo sredo v mesecu, Rudi 
Stopar. Spremljevalni glasbeni del programa so v grajski kapeli 
oblikovali učenke in učenci GŠ Sevnica.  S.�R.,�foto:�P.�P.

Radogost gostil Giulio Gorlovo 

Keramičarka�in�slikarka�Giulia�Gorlova�(tretja�z�leve)�v�druž-
bi�gostitelja�ter�sponzorjev�večera

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 150
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac

V mesecu juliju se v Galeriji Božidar Jakac odvija 
Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva. Udeleženci 
letošnjega simpozija so Meng Gao (Kitajska), Ryszard 
Litwiniuk (Poljska) in Primož Pugelj (Slovenija).

Ob simpoziju vas vabimo 
tudi na spremljevalne dogodke:

sobota, 22. julij, ob 20.00
KATJA ŠULC: Kamlisajlan, 
koncert na dvorišču 

sobota, 29. julij, ob 20.00
Zaključek Mednarodnega kiparskega simpozija 
Forma viva

Vstop prost. Vljudno vabljeni!

JULIJ V GALERIJI

Kostanjevica na Krki

SEVNICA, PARIZ - 5. maja je 
potekala v stavbi Burbonske-
ga dvorca v Parizu slovesnost, 
na kateri so podelili priznanja 
in nagrade mladim likovnim 
ustvarjalcem, med njimi je bila 
tudi 10-letna Julija Kermc iz 
Sevnice. Pod mentorstvom 
profesorice likovne pedagogi-
ke Elene Sigmund je ustvari-
la likovno delo, ki ga je poime-

Uspešno Julijino likovno snovanje

Julija Kermc se je s sliko ’Jaz 
rišem�svet’�uvrstila�med�fina-
liste mednarodnega otroške-
ga�likovnega�natečaja.

LESKOVEC PRI KRŠKEM 
- Minila sta že dva od šti-
rih Aninih glasbenih ve-
čerov, ki že 15. leto za-
pored potekajo v cerkvi 
sv. Ane v Leskovcu v so-
delovanju med KD Le-
skovec pri Krškem in 
Župnijo Leskovec. 21. 
junija so na prvem ve-
čeru nastopili člani Pi-
halnega okteta Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško v se-
stavi: Tina Živič - 1. oboa,  Tjaša Škvorc - 2. oboa, Matic Sotošek 
- 1. klarinet, Jakob Ban - 2. klarinet, Eva Fritz - 1. fagot, Dejan 
Učakar - 2. fagot, Jernej Cigler - 1. rog in Klemen Glas - 2. rog, 
Damjan Medvešek - 3. rog, Nuša Planinc - violončelo in Seba-
stjan Podlesnik - kontrabas pod umetniškim vodstvom Petra 
Gabriča. Glasbeni dogodek je povezovala Mojca Pacek. Vodja 
društvene glasbene sekcije Klavdija Mirt se je zahvalila Dar-
ji Hrastelj za dolgoletno koordinacijo Aninih glasbenih večerov 
ter novi koordinatorici Mateji Žarn Čepin zaželela uspešno delo. 
Na drugem večeru 8. julija se je na violini predstavila mlada sev-
niška violinistka Ana Močnik, ki je z letošnjim letom zaključila 
nižjo glasbeno šolo violine pri prof. Mateji Ratajc Kragelnik. S 
korepetitorko Špelo Troha, ki se je začela učiti klavir v Glasbeni 
šoli Krško in kasneje v Glasbeni šoli Brežice, sta izvedli zanimiv 
program in z interpretiranjem navdušili obiskovalce koncerta. 
Za popestritev koncerta so kot gostje nastopile članice Godalne-
ga kvarteta Glasbene šole Sevnica: Ana Močnik in Ema Štigl na 
violini, Mateja Ratajc Kragelnik na violi in Tinkara Jene na vio-
lončelu. Koncert je povezovala Manca Marinčič.    
� M.�P.,�A.�H.

novala »Jaz rišem svet« in se z 
njim uvrstila med 50 finalistov 
mednarodnega otroškega li-
kovnega natečaja »Draw Me 
Peace« v organizaciji franco-
sko-ruske socialne in kulturne 
organizacije »Club de Chance«. 
Na omenjeni natečaj je prispe-
lo več kakor 2000 risb iz 30 
držav. Otroci so tekmovali v šti-
rih starostnih kategorijah, od 4. 

do 7. leta, od 8. do 12. leta in od 
13. do 16. leta, v četrti skupi-
ni so bili otroci invalidi. Mlada 
in nadarjena likovna ustvarjal-
ka je v lanskem letu začela tudi 
z obiskovanjem individualnega 
učnega programa pri Eleni Si-
gmund.  S. R./F. S.

Mimo že dva Anina večera

Ana�Močnik�in�Špela�Troha

www.PosavskiObzornik.si
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Četrtek, 20. 7.

• od 15.00 do 19.00 na igrišču 
nasproti MC Krško: športni po-
poldnevi v MC Krško (vsak torek 
in četrtek v juliju)

• ob 17.00 na Turistični kmeti-
ji pri Martinovih v Globočicah: 
odprta vaja zasedbe Concerto di 
Margherita

• ob 18.00 pod kostanji na Ta-
malem plac v Kostanjevici na 
Krki: Mala odejica - pletenje 
pod kostanji

• ob 19.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: odprtje razstave starih fo-
tografij iz zbirke Olafa Lovrenči-
ča z naslovom »Na Vidmu«

• ob 21.00 na dvorišču gradu 
Brežice: poletni koncerti DŠB 
Unplugged - Pliš

Petek, 21. 7.

• ob 8.15 pred Večgeneracijskim 
centrom Krško (v primeru dež-
ja v VGC): telovadba na prostem

• ob 21.30 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: letni kino na gradu 
Rajhenburg

Sobota, 22. 7.

• od 9.30 do 19.30 v pedagoških 
prostorih Galerije Božidar Jakac 
Kostanjevica na Krki: celodnev-
na delavnica grafike

• ob 17.00 v mestnem parku 
pred Valvasorjevo knjižnico Kr-
ško: Pravljična čajanka - pripo-
vedovanje pravljic za otroke z 
ustvarjalno delavnico

• ob 19.00 pred Mestno hišo Bre-
žice: Mestna promenada - Gvi-
dove dogodivščine (delavnice in 
animacija za otroke), ob 21.00: 
koncert Hamo & Peter Dekleva

• ob 20.00 na dvorišču Galerije 
Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki: koncert Katje Šulc »Kam-
lisajlan«

• ob 20.30 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: Poletje na gradu 
Rajhenburg - monokomedija 
»Jamski človek«

Nedelja, 23. 7.
• ob 9.00 (zbor ob 8.30) izpred 

informativne table Orešje na 
Bizeljskem: pohod po Pešpoti 
po Orešju

• ob 10.00 v cerkvi sv. Marje-
te na Kamenici: sveta maša; ob 
11.00: otvoritev obnovljene 
ceste in rastlinske čistilne na-
prave s kanalizacijo

• ob 15.00 pred Domom gasilcev 
in vaščanov Okič: gasilska vese-
lica s tradicionalnim gasilskim 
tekmovanjem za memorial To-
neta Simončiča

• ob 19.00 na večnamenskem 
igrišču v Trnju: komedija Rudi-
ja Mlinarja »V čakalnici«

• ob 19.00 na gradu Podsreda: 
celovečerni koncert udeležen-
cev seminarja za saksofon v iz-
vedbi Jovana Joka – saksofon, 
Oskar Laznik – saksofon, Mar-
ko Bogdanović – klavir

Ponedeljek, 24. 7.

• ob 19.00 pred Mestno hišo Bre-
žice: Mestna promenada - Gvi-
dove dogodivščine (delavnice in 
animacija za otroke), ob 21.00: 
koncert Tamburaške skupine 
Melos

Torek, 25. 7.

• od 17.00 do 20.00 v Mestni ši-
valnici Krško: delavnica »Sešij-
mo si kratke hlače!«

• ob 19.00 v mestnem parku v 
Krškem: Poletni večeri v par-
ku - kabaretski večer šansonov 
Lare Janković in Blaža Jurjevčiča 
»Pred vami stojim gola«

Sreda, 26. 7.

• ob 10.30 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: delavnica »Kako 
so se oblačili grajski - grajski 
copatki«

• ob 19.00 pred Mestno hišo Bre-
žice: Mestna promenada - Gvi-
dove dogodivščine (delavnice in 
animacija za otroke), ob 21.00: 

kam v posavju
koncert zasedbe Sara (E. Kugler, 
A. Šimenc, D. Jerončič, P. Jan)

Četrtek, 27. 7.

• ob 10.30 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: delavnica »Kako so 
se oblačili grajski - rajhenburški 
kovanec in mošnjiček«

• od 18.00 do 21.00 na špor-
tnem igrišču ETrŠ Brežice: špor-
tne urice z dobrodelno noto za 
Zavetišče za male živali Brežice

• ob 21.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: koncerti na terasi - Tja-
ša Zidanič, Karlo Kočnar, Simon 
Roguljič, Janez Hrastovšek

Petek, 28. 7.

• ob 19.00 pred Mestno hišo Bre-
žice: Mestna promenada - Gvi-
dove dogodivščine (delavnice in 
animacija za otroke), ob 20.00: 
glasbena animacija za otroke 
»Maja in čarobna skrinja«

Sobota, 29. 7.

• od 9.00 do 12.00 v Mestni ši-
valnici Krško: delavnica »Sešij-
mo si kratke hlače!«

• ob 17.00 v mestnem parku 
pred Valvasorjevo knjižnico Kr-
ško: Pravljična čajanka - pripo-
vedovanje pravljic za otroke z 
ustvarjalno delavnico

• ob 18.00 na gradu Podsreda: 
zaključni koncert udeležencev 
seminarja za saksofon

• ob 19.00 pred Mestno hišo Bre-
žice: Mestna promenada - Gvi-
dove dogodivščine (delavnice in 
animacija za otroke), ob 21.00: 
koncert zasedbe Jardier

• ob 20.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: zaklju-
ček Mednarodnega kiparskega 
simpozija Forma viva

Ponedeljek, 31. 7.

• od 9.00 do 13.00 v Večgenera-
cijskem centru Posavje (CKŽ 44, 
Krško): počitniške aktivnosti za 
učenke in učence osnovnih šol v 

občini Krško (vsak dan do 4. 8.)

Torek, 1. 8.

• ob 20.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: odprtje Posavske mu-
zejske vitrine »80 let poplave v 
Podbočju«

• ob 21.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: kino na grajskem dvo-
rišču - Stanje šoka

Četrtek, 3. 8.

• ob 21.00 na dvorišču gradu 
Brežice: poletni koncerti DŠB 
Unplugged - Adrijana Lorber z 
gosti

Petek, 4. 8.

• ob 19.00 v Vili Castanea v 
Kostanjevici na Krki: predstavi-
tev monografije »Dragocenosti 
mestnih jeder«

• od 19.00 dalje na Borštu: pri-
reditev Boršt 2017 - ansambel 
Favoriti, Obvezna smer in Pet-
kova pumpa

Sobota, 5. 8.

• ob 15.00 na Borštu: prireditev 
Boršt 2017 - 15. skoki v vodo, 
od 19.00 dalje: Metalikka, Sting 
Ray, DJ Puček, Plavi orkestar

• ob 21.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: Poletje na gradu 
Rajhenburg - Trije kralji, hip hop 
turneja po slovenskih gradovih

Nedelja, 6. 8.

• ob 9.00 izpred Galerije Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: cvič-
kov pohod

Torek, 8. 8.

• ob 19.00 v mestnem parku v 
Krškem: Poletni večeri v parku 
- komična gledališka predstava 
»Pri zdravniku«

• ob 21.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: kino na grajskem dvo-
rišču - Negovalka

Rezultati mature so znani. Čestitke dežujejo - otrokom, star-
šem, učiteljem ... 

Predvsem vodstva šol se rada sama pohvalijo, da je vsak us-
peh dijaka tudi uspeh učiteljev. Seveda, tako naj bi bilo, a se 
zadnja leta o tem zelo resno sprašujem. Imam namreč pri-
ložnost vsaj občasno spremljati nekaj dijakov in dijakinj ter 
presenečeno ugotavljam, da tudi dijaki, ki veljajo za dobre 
ali celo 'vzorne', pri osnovnih predmetih, kot so matematika, 
slovenščina in jeziki, skozi vsa štiri leta potrebujejo redne in-
dividualne inštrukcije. Tako je na primer v eni izmed posav-
skih srednjih šol pri predmetu matematike v nekem razredu 
na dodatne inštrukcije menda morala hoditi več kot polovi-
ca vseh dijakov. 

Naj ponovim: vsaj polovica vseh dijakov je morala iskati po-
moč pri učenju, bodisi za razlago snovi za izboljšanje ocene 
bodisi za pozitivno izdelan predmet. Seveda otroci tistih, ka-
terih starši so si to lahko privoščili. V štirih letih so namreč 
nekateri starši za inštrukcije plačali tudi po več tisoč evrov 
za enega otroka. Ali je kdo ob tem pomislil tudi na stiske tis-
tih staršev, ki jim ne zmorejo ali ne zanjo pomagati? Gotovo 
težko razumejo, da mora zdaj ob učitelju še nekdo drug uči-
ti njihovega otroka, ki vendar hodi v javno in vsaj formalno 
brezplačno šolo. Razmere so mi v pogovorih potrdile tudi pri-
jateljice, ki so inštruktorice, in pravijo, da so inštrukcije danes 
postale redno dopolnjevanje učnih ur, ki se v precejšnji meri 
začne še v osnovni šoli.

Komu bi moral v takem primeru tuliti in bliskati rdeči alarm? 
Učencem, staršem, vodstvom šol, učiteljem, ministrici in nje-
nim svetovalcem? Menda za take razmere in konkretne situ-
acije vedo vsi udeleženci izobraževalnega procesa, a jemljejo 
takšno stanje za 'nekaj danes normalnega'. Ravno zato, ker ni 
tako zelo daleč čas, ko sem tudi sama obiskovala gimnazijo, 
takšnega stanja pač ne morem vzeti za 'normalnega'. Inštruk-
cije so bile lahko koristne, ko si naletel na nek zid, preko kate-
rega niti s posvetom s sošolci ali profesorjem ni šlo. Resda se je 
v mojih časih še dogajalo, da so si profesorice iz kabineta kdaj 
pa kdaj solidarno izmenjale učence za inštrukcije, a to so bile 
občasne učne intervencije. Pri učenju jezika in matematike, ki 
so mladim očitno povzročale največ težav, je veljalo, da je bila 
pot do ciljne ravnine namreč enaka – domača vaja, vaja in vaja. 

Sedaj pa obstaja poseben krog, ki da se obrne vsakič, ko na 
koledarju piše 'test': profesor (razlaga snov) – učenec (po-
skuša razumeti) – inštruktor (razloži razlago ali poda svojo) 
– učenec (vadi po navodilih inštruktorja). Po testu in sezna-
nitvi z rezultati se krog spet zavrti, saj je treba analizirati test 
in morda popravljati ocene. Omenjeni krog je poln nezane-
marljivih kompleksnih situacij.

Lahko bi iskali težavo le v učencih, včasih posesivnih in pre-
več ambicioznih starših, pomanjkanju avtoritete (današnjih) 
učiteljev, neselektivnosti šol in tako naprej, a to bi bilo po-
enostavljanje. Resda gre za generacijo tehnologije, ki težko 
zdrži nekaj minut brez mobilnika in spletnih aplikacij. A ima-
jo polno drugih vrlin, ki jih mi ne bomo nikoli premogli. Vse-
mu temu ne koristi niti izobraževalni sistem, ki ves čas peša 
nekje daleč za družbenimi spremembami. Tako recimo raz-
pršenost pozornosti mladih ob učenju in skupki le-te v krat-
kih obdobjih pred testom odlično sobivajo z vsaj eno, po mo-
jem izredno veliko napako, ki je v šolskem sistemu dovolila 
napovedano ocenjevanje. 

Njihovo pozornost je težje pritegniti, ampak zakaj to tako oči-
tno uspeva inštruktorjem in tako zelo ne uspeva učitelju? Za-
kaj inštruktor s svojo razlago lahko doseže, da učenec piše po-
zitivno, medtem ko učitelju to nikakor ne uspe? Sprašujem se, 
kdo torej 'uči' tega učenca? Kdo skrbi, da izdela razred ali mu 
omogoči, da izboljša oceno? Komu so namenjeni testi, na ka-
terih vedno znova pade večina razreda in to nikomur ni ne-
navadno, te ocene pa se popravijo, ko starši pri inštruktorjih 
odprejo denarnice? In, navsezadnje, kdo si v teh dneh lahko 
upravičeno pripiše veselje ob opravljeni 'maturi' naših mla-
dih – učitelji ali inštruktorji?

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Kdo je 
pravzaprav 
maturiral?

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

Več informacij: 
vodnik@pmb.si, 07 466 0517, 031 708 737

Koncer� na terasi
27. julij, 21.00: TJAŠA ZIDANIČ, KARLO KOČNAR, 
SIMON ROGULJIČ, JANEZ HRASTOVŠEK

vstopnina

Posavska muzejska vitrina
1. avgust, 20.00: 80 LET POPLAVE V PODBOČJU

Kino na grajskem dvorišču
1. avgust, 21.00: STANJE ŠOKA
8. avgust, 21.00: NEGOVALKA

vstopnina

Koncer� na grajskem dvorišču
20. julij, 21.00: PLIŠ
3. avgust, 21.00: VEČER Z ADRIJANO 
  LORBER IN GOSTI
10. avgust, 21.00: ROBI PETAN IN MAJA WEISS
17. avgust, 21.00: VOKALNA SKUPINA POPsi

prost vstop

POLETJE NA GRADU 
RAJHENBURG 2017
JAMSKI ČLOVEK
monokomedija, sobota, 22. 7., 20:30
atrij gradu Rajhenburg (velika dvorana KDK v primeru dežja)

MARKO HATLAK & FUNtango S POSEBNIM 
GOSTOM IZTOKOM MLAKARJEM
koncert, petek, 11. 8., 20:30
atrij gradu Rajhenburg (velika dvorana KDK v primeru dežja)

LETNI KINO - program na www.gradrajhenburg.si 
www.gradrajhenburg.si / www.kd-krsko.si
Info: info@gradrajhenburg.si, T: (07) 620 42 16      

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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POSAVJE - Posavski alpini-
sti in športni plezalci se ob 
koncu junija že tradicional-
no zberejo v čudovitem hr-
vaškem kanjonu Paklenica. 
Letos se je plezalnega ta-
bora udeležilo 38 članov, ki 
so skupaj nanizali številne 
lepe vzpone. Največ pozor-
nosti je bilo namenjene ple-
zanju začetnikov, ki prido-
bivajo znanje v alpinistični 
šoli, izkušeni posamezniki 

pa so plezali tudi težje smeri. Izpostaviti velja dosežka mladega 
Aljaža Motoha, ki je v plezališču uspel v kratki in previsni sme-
ri z oceno 7c+, le dan zatem pa je v veliki steni Anića kuka zmo-
gel svojo prvo resnejšo večraztežajno športno smer z imenom 
Klin (6c, 350 m).
Člani Posavskega alpinističnega kluba Peter Sotelšek, Andrej 
Trošt in Mitja Kolman pa so ob koncu junija odpotovali na svojo 
prvo alpinistično odpravo v gore Bele verige (Cordillera blanca) 
v Peruju, kjer so posavski alpinisti v preteklosti že opravili nekaj 
odličnih vzponov. V slabem mesecu dni se želijo za aklimatizaci-
jo povzpeti na nekaj pet- in šesttisočakov, za konec pa dodati na 
seznam še kakšno od tamkajšnjih atraktivnih in zahtevnih smeri.
� Vir:�PAK,�foto:�Nejc�Pozvek

SEVNICA - Kolesarji KD Tanin Sevnica pod vodstvom trenerja 
Boruta Pirša so se 6. in 7. julija v Kranju udeležili državnega 
prvenstva na velodromu. Najuspešneje je nastopil Grega Pod-
lesnik (dečki A), ki je osvojil drugo mesto v zasledovalni vožnji 
na 2000 m in v vožnji na čas na 500 m, medtem ko je bil v vožnji 
na točke četrti. Leon Klopčič je v isti kategoriji osvojil sedmo, 
osmo in šesto mesto. Pri mlajših mladincih je bil Gaber Vandur 
v vožnji na čas na 500 m osmi in v vožnji na točke peti. Drejc Be-
dek je v zasledovalni vožnji zasedel 12. mesto. V kategoriji sta-
rejših mladincev sta nastopila Anže Podlesnik (9. in 12. mes-
to) ter Jan Trotovšek (10. in 13. mesto).
� Vir:�KD�Tanin�Sevnica

KRŠKO, RUSE - V mestu Ruse v Bolgariji je potekalo balkansko pr-
venstvo v sprint triatlonu (750 
m plavanja, 20 km kolesarjenja 
in 5 km teka), kjer je kot edi-
na predstavnica slovenske re-
prezentance nastopila Krčan-
ka Nina Mandl in v kategoriji 
Elite na tehnično zahtevni pro-
gi dosegla 6. mesto. Balkanska 
prvakinja je postala Ipek Öz-
tosun iz Turčije, med moškimi 
pa Ognjen Stojanović iz Srbije. 
Tekma je hkrati štela za evrop-
ski pokal, kjer je Mandlova med 
tekmovalkami iz Slovenije, Hr-
vaške, Izraela, Turčije, Srbije in 
Bolgarije osvojila 8. mesto in s 
tem tudi točke ETU.
� Vir:�Multisport�klub�Krško

Nina Mandl do točk ETU

Mandlova ob prihodu v cilj

PAK-ovci v Paklenici in Peruju

Aljaž�Motoh�300�metrov�nad�ka-
njonom Paklenice 

Podlesnik dvakrat srebrn 

SEVNICA, KANJIŽA - Na dvodnevnem finalnem tekmovanju 
19. svetovnega prvenstva v športnem ribolovu v vojvodin-
skem kraju Kanjiža je član Ribiške družine (RD) Sevnica Viki 
Košar osvojil 24. mesto, ekipno pa so slovenski ribiči osvo-
jili 10. mesto.

»Potihoma sem si želel 
uvrstitev med prvih de-
set na svetu, vendar sem z 
doseženim zadovoljen, saj 
mi žreb ni bil ravno nak-
lonjen. Hvala vsem, ki ste 
mi pomagali, da sem lah-
ko nastopil na svetovnem 
prvenstvu, kar je poseb-
na izkušnja,« je dejal po 
zaključenem tekmova-
nju športni ribič RD Sev-
nica Viki Košar, ki se je 
kot prvi Sevničan uvrstil 
v reprezentanco Sloveni-
je v športni disciplini lov 
rib s plovcem in bil tudi 
njen najuspešnejši repre-
zentant. Na dvodnevnem 
finalnem tekmovanju sve-
tovnega prvenstva, na ka-

terem je nastopilo prek osemdeset tekmovalcev iz šestnajstih 
držav, se je uvrstil na 24. mesto na svetu v posamični konkuren-
ci. V finalnih nastopih je med ostalimi premagal domačina iz Srbi-
je in bil tudi uspešnejši reprezentant od priznanega tekmovalca 
in večkratnega slovenskega reprezentanta Petra Dimitrovske-
ga (RD Brežice) ter reprezentantov Egidija Kneza (RD Radeče), 
Branka Verdenika in Marjana Vrečarja (oba RD Ptuj). 
Po zaključenem tekmovanju so postali svetovni ribiški prvaki 
Francozi, drugo mesto so osvojili Madžari, tretje Nizozemci. Slo-
venska reprezentanca, v kateri je nastopil tudi Viki Košar, je v eki-
pnem delu zasedla 10. mesto.
  J. Šmejc

Viki Košar najuspešnejši Slovenec

Sevniški�ribič�Viki�Košar�je�bil�naj-
boljši slovenski reprezentant na 
svetovnem�ribiškem�tekmovanju,�
ki� je�potekalo�na�rečnem�kanalu�
Donava�-�Tisa�-�Donava�v�Srbiji.

RADEČE, PTUJ - Na držav-
nem atletskem prvenstvu za 
starejše mladinke in mladin-
ce na Ptuju je Nina Rman 
iz Atletskega kluba Radeče 
v metu kopja z rezultatom 
39,77 m postala državna pr-
vakinja, Tim Povše pa je bil 
v metu krogle z 10,10 m tret-
ji. Tudi ostalim atletom je šlo 
dobro: Matija Rizmal je os-
vojil 4. mesto v teku na 3.000 
m z 9.32.45, Aljaž Renko je 
bil 6. na 1.500 m s časom 
4.33,75 in 7. v teku na 800 m 
z 2.03,17, Andrej Barachi-
ni je bil 18. v teku na 200 m 
s 25,03. Kot je dejal Stanko 
Renko iz AK Radeče, so ra-
deški atleti pokazali še en 
odličen nastop, poleg tega so 
vsi razen Andreja nastopili v 
starejši kategoriji.
� Vir:�AK�Radeče

Nina Rman državna prvakinja

Nina Rman na zmagovalni sto-
pnički

Novi trener Stipe Balajić je 
tako na prvi uradni tekmi zelo 
uspešno debitiral na klopi Kr-
škega. V dresu Krškega se je 
z dopadljivo igro predstavilo 
tudi nekaj novincev v ekipi, iz-
postaviti velja napadalca Ni-
kolo Mandića in Marina Ju-
rino. Krčani bi lahko prišli do 
vodstva proti Goričanom, ak-
tualnim slovenskim podpr-
vakom, že v 18. minuti, ko se 
je sam v sredini kazenskega 
prostora pred vratarjem Gre-
gorjem Sorčanom znašel 
ravno Mandić, vendar je ču-
vaj mreže gostov žogo uspel 
odbiti. Kmalu po začetku dru-
gega dela se je zatresla gostu-
joča mreža. Miljan Škrbić je 
začel akcijo gostiteljev, poslal 
žogo na levo stran kazenskega 
prostora do prostega Tonći-
ja Mujana. Ta je podal proti 

Sezono odprli s tremi točkami
KRŠKO - Nogometaši Krškega so 16. julija odigrali prvo tekmo nove sezone Prve lige Telekom Slovenije in 
za uvod doma premagali Gorico z 2:1. Prvo zmago v tretji prvoligaški sezoni je za Krčane, ki so igrali v no-
vih dresih, priboril dvakratni strelec na tekmi Miljan Škrbić. 

Škrbiću, ki je utekel pred gol 
in nato prejeto žogo med no-
gama Sorčana z glavo poslal v 
mrežo. Le šest minut kasneje 
je bil po akciji s kota ponovno 
v ospredju srbski napadalec v 
krškem dresu, ki se je otresel 

Mihe Gregoriča in z glavo z 
neposredne bližine poslal žogo 
v prazno mrežo. Goriški trener 
Miran Srebrnič je v igro pos-
lal člana udarne zasedbe Rife-
ta Kapića in Nigerijca Bede-
ja Amarachija Osujija, ki se 

je na pravem mestu znašel že 
štiri minute po vstopu v igro, 
izkoristil zmedo gostiteljev, ki 
so po podaji Kapića v kazenski 
prostor slabo odbijali žogo. Do 
nje je prišel Osuji in jo poslal 
ob vratnici v gol ter poskrbel 
za bolj napeto končnico tek-
me. Krški vezist Uroš Jova-
nović se je v 69. minuti dobe-
sedno sprehodil v kazenskem 
prostoru gostov, njegov strel 
je Sorčan odbil, Mandić pa še 
drugega darila ni znal pretvo-
riti v zadetek. Tako je osta-
lo pri zmagi Krškega in osvo-
jenih prvih treh točkah v novi 
sezoni, kar daje upanje za nap-
rej. Krčani, ki po prvem krogu 
zasedajo 2. mesto na lestvici, 
drugo tekmo te sezone igrajo 
že jutri ob 18.00 v Kidričevem 
proti Aluminiju.
 R. Retelj

Krčani�so�se�na�uvodu�sezone�veselili�dveh�zadetkov�Milja-
na�Škrbića.

KRŠKO - Minuli konec tedna je na igriščih TK Krško potekal član-
ski turnir pod okriljem Teniške zveze Slovenije (TZS). Doma-
čin Matic Sotler je dvignil pokal za zmagovalca tako med posa-
mezniki kot tudi med dvojicami in tako dosegel svojo prvo zmago 
na turnirjih TZS. V prvem kolu je bil kot nosilec prost, nato je v 
osmini finala ugnal Žigo Deržiča (Brežice), v četrtfinalu klub-
skega kolega Marka Obradovića, v polfinalu 2. nosilca Maksa 
Meha (ŠTKVE), v finalu pa v še eni tesni tekmi partnerja v dvo-
jicah Benjamina Beliša (SGRAD) s 4:6, 6:1, 6:4. S slednjim sta 
kasneje osvojila še turnir dvojic, kjer sta v finalu ugnala 1. nosil-
ca Meha (ŠTKVE) in Drobniča (ZSPORT) z rezultatom 1:6, 6:3, 
10:3. Od domačinov so nastopili še Borut Žičkar, ki se je prebil 
do polfinala, že omenjeni Obradović in Nejc Marič, ki je izpadel 
v osmini finala, v konkurenci dvojic pa sta se Grega Sevšek in 
Andrej Hovelja prebila do polfinala. 
� Vir:�TK�Krško

Matic Sotler do dvojne zmage 

Finalista Matic Sotler in Be-
njamin Beliš

PODBOČJE - V času od 2. do 6. julija je v prostorih in na zunanjih 
športnih površinah OŠ Podbočje potekal 9. košarkarski tabor. 22 
otrok je spoznavalo košarko in ostale športne aktivnosti. Prišli 
so z Blance, Brežic, Rake, Podbočja, Dobove in Cerkelj na Gorenj-
skem. Kljub visokim temperaturam in le dvema dnevoma upora-
be telovadnice OŠ Podbočje, ki je v prenovi, smo program uspeš-
no pripeljali do konca. Hladili smo se s kopanjem v reki Krki, en 
popoldanski trening pa smo opravili v telovadnici OŠ Kostanje-
vica na Krki. Poleg nabiranja košarkarskega znanja na treningih 
dvakrat na dan smo veslali okoli Kostanjevice, streljali z lokom, 
igrali t-ball, organizirali tekme '3 proti 3' pod reflektorji, izved-
li nočno orientacijo in postavljali šotore, v katerih smo prespali 
dve noči. V večernem kinu na steni telovadnice smo si ogledi film 
Space Jam, v katerem je v glavni vlogi eden najbojših košarkarjev 
vseh časov Michael Jordan. Predstavitev naučenega pred star-
ši smo izvedli na igriščih pred šolo, kjer sta v vodenju  zmagali 
Zoja Nala Božič in Ula Rabič Zalokar, v metih pa Luna Goršak 
in Špela Baškovec. Med košarkarji je v igri 1:1 zmagal Jaka Ga-
lič, v prostih metih in trojkah pa Luka Mijačinovič. MVP tabo-
ra je postal Maj Rozman, ki je sodeloval na vseh do sedaj orga-
niziranih košarkarskih taborih v Podbočju. Košarkarsko znanje 
sta delila trenerja Tomaž Žabčič in Frenk Rozman. S podelitvi-
jo zasluženih nagrad v senčki na tartanskem igrišču smo se pos-
lovili od sodelujočih na letošnjem taboru.
 Marjeta Š. Rozman

9. košarkarski tabor Podbočje 

Srebrna Blančanka
BLANCA - Članica sloven-
ske ženske košarkarske re-
prezentance do 20 let, ki je 
na pravkar končanem evrop-
skem prvenstvu na Portugal-
skem osvojila srebrno meda-
ljo, je bila tudi Aleksandra 
Krošelj z Blance, članica ŽKK 
Cinkarna Celje. Na prvenstvu 
je dosegala povprečno 10,7 
točke in 3 podaje, posebej pa 
se je izkazala na polfinalni 
tekmi s Francijo, ko je doseg-
la kar 22 točk. Več o njej v eni 
naslednjih številk časopisa.  
 P. P.



Posavski obzornik - leto XXI, številka 15, četrtek, 20. 7. 2017 23ŠPORTNO POSAVJE

RADEČANKE ZNOVA 
NAJBOLJŠE V ELITNI 
KATEGORIJI

Radečanke, združene v Klu-
bu RAP, so znova dokazale, 
da sodijo v sam vrh mažoret-
ne dejavnosti v Sloveniji, saj 
so se kar sedemkrat povzpe-
le na zmagovalne stopničke. 
Že prvi tekmovalni dan, v tek-
movanju neformacij, so se ra-
deška dekleta kar šestkrat uvr-
stila med najboljše tri v državi. 
V kategoriji solo kadet je Zala 
Zupan osvojila 3. mesto, v ka-
tegoriji solo junior Žana Jono-

zovič in v kategoriji solo seni-
or Rebeka Jahn pa 2. mesto. 
Med solistkami je na najvišjo 
stopničko znova stopila Eva 
Nograšek, tokrat prvič v kon-
kurenci seniork. Oranžna bar-
va je prevladovala tudi v kate-
goriji par senior, kjer sta Sara 
Potisek in Tjaša Trošt zasedli 
2. mesto, Eva Nograšek in Žana 
Jonozovič pa sta zaokrožili po-
polno prevlado Radečank med 
seniorskimi pari in v Radeče 
ponesli še en naslov državnih 
prvakinj. V kategoriji par kadet 
sta nastopili tudi Karin Mo-
rinc in Taja Keber in zasedli 
4. mesto, v kategoriji junior pa 
Nina Đogić Rugole 5. mesto. 
V kategoriji prvi korak so tek-
movale tudi najmlajše radeške 
cici mažorete in osvojile šest 
zlatih medalj (Z. Šeško, T. Pi-
noza, S. Zorec, L. Plahuta, L. 
Gnjidič, K. Medved), tri srebr-
ne medalje (N. Bajda, N. Kraj-
šek, J. Rozman) in eno bro-
nasto medaljo (A. Ramoveš). 
Drugi dan je sledilo še elitno 
tekmovanje med skupinami. 
Seniorska skupina je po sanj-
skem lanskem letu, ko je suve-
reno osvojila naziv državnih in 
evropskih prvakinj, tudi tokrat 
znova prepričala sodnike in v 
najelitnejši kategoriji stopila 
na najvišjo stopničko. Odlično 
se je odrezala tudi skupina ka-
det, ki je v močni konkurenci 
enajstih ekip zasedla 4. mesto. 
V Radečah so ponosni na de-
kleta, ki znova in znova navdu-
šujejo z odličnimi koreografi-
jami in energijo. Dekleta so si 
s temi vrhunskimi rezultati za-
gotovila tudi vstopnico za na-
stop na evropskem prvenstvu, 
ki bo letoso prvič potekalo v 

Sloveniji, in sicer med 7. in 10. 
septembrom v Laškem.

SEVNIČANKE KAR 
ŠESTKRAT NA STOPNIČKAH

Dekleta iz Sevnice, ki deluje-
jo v okviru Društva Trg Sev-
nica, so kar šestkrat stala na 
stopničkah. V kategoriji solo 
junior je Tajda Župevc osvo-
jila 1. mesto, v kategoriji duo 
junior Zala Elizabeta Ramovš 
in Hana Vukalič 2. mesto, 3. 
mesto pa sta si priborili Ana 
Prosenik in Laura Strajnar v 
kategoriji kadet duo. Tudi sku-

pine so dokazale, da trdo delo 
obrodi sadove. Najmlajša sku-
pina cici si je priborila bro-
nasto medaljo, prav tako sku-

pina kadet palica in najstarejša 
sevniška skupina senior palica. 
Tudi vsa ostala sevniška dekle-
ta, ki so tekmovala, so doseg-
la odlične rezultate, med njimi 
tudi najmlaše, ki so sodelova-
le v kategoriji prvi korak. V 
spremljevalnem programu je 
nastopila tudi mlajša skupi-
na kadet. »Vzkliki, navijanje, 
ploskanje … trenutek, preden 
stopiš na oder … to so delčki 
sreče in neverjetnega adrena-
lina, ki ti jih ne more vzeti nih-
če … in nepopisni občutki za-
dovoljstva, uspeha, truda, ki si 
ga vložil v ure in ure treninga, 
so poplačani takoj, ko stopiš 
na zaslužene stopničke in po-
nosno dvigneš pokal proti buč-
nemu modremu delu tribune 
- proti našim zvestim navija-
čem!« je tekmovanje ocenila 
večletna tekmovalka iz sevni-
škega društva.

ŠENTJANŠKE MAŽORETE 
NA EVROPSKO PRVENSTVO

Predstavnice Mažoretne-
ga društva Šentjanž (MADŠ), 
okrepljene s predstavnicami iz 
Tržišča, Mokronoga in Trebel-
nega, so tekmovale v kategori-
jah cici korak, pom-pom kadet 
in prvič palica kadet. V katego-
riji cici korak so osvojile srebr-
no medaljo, kar je zanje potr-
ditev, da dobro delajo in so na 
pravi poti. V tekmovanju sku-
pin so se šentjanške mažorete 
predstavile v kategoriji pom–
pom kadet in s tretjim mes-

tom ponovile lanski uspeh ter 
si tako ponovno pridobile vsto-
pnico na evropsko prvenstvo, 
ki bo letos prav tako v Laškem. 

Prvič so se dekleta predstavila 
v kategoriji kadet palica, ki jo 
trenirajo komaj nekaj mesecev, 
osvojile pa so 10. mesto. Skup-
no so na državnem tekmovanju 
nastopile s petimi točkami ter 
društvu priplesale srebrno in 
bronasto medaljo. Predsedni-

ca društva Sara Sotlar se je 
prvič preizkusila tudi kot sod-
nica. Uvrstitev na EP je prizna-
nje tako za dekleta kot tudi za 
trenerko Saro in starše deklet.

USPEŠEN NASTOP KRČANK

Na državnem prvenstvu so 
uspešno nastopile tudi krške 
mažoretke, ki delujejo v okvi-
ru Mažoretnega kluba Baton. V 
skupini prvi korak so najmlaj-
še osvojile: Julija Pisek bro-
nasto medaljo, Vita Šetinc, 
Maruša Gerjevič in Lili Zorž 
srebrno medaljo, zlato meda-
ljo pa Iva Baškovič, Laura 
Gerjevič, Alina Julija Jagič, 
Maša Orožen, Dolores Pau-
novič in Ajda Živič. V skupi-
ni cici korak so osvojile sre-
brno medaljo. Tea Lekše je v 
skupini solo kadet osvojila 5. 
mesto. V skupini solo junior 
so zasedle naslednja mesta: 
Klavdija Božič 10., Aleksan-
dra Martinjak 11., Anja Viz-
ler 12. in Maja Gorenc 13. V 
skupini duo junior sta si Lara 
Baznik in Maja Plankar pri-
korakali 9. mesto. Skupina ju-
nior je osvojila bron v skupini 
junior skupina.

SEDEM MEDALJ ZA 
DOBOVČANKE

Tekmovalke iz vrst Športno 
kulturnega društva Mažoret-
ke Dobova so prvi dan tekmo-
vale v neformacijah ter v kate-
gorijah cici korak in prvi korak, 
kjer so pobrale vrsto medalj in 
priznanj. Skupina cici je osvo-
jila bronasto medaljo, v prvem 
koraku pa Lea Petelinc in Gala 
Košmrlj Černoš zlato ter Zara 
Mižigoj srebrno medaljo. V ka-

tegoriji solo kadet je Michae-
la Volčanjšek postala državna 
prvakinja, Anja Račič državna 
podprvakinja, Kaja Radanovič 
se je uvrstila na 4. mesto. V ka-
tegoriji kadet par sta Lea Sav-
nik in Larisa Gerjovič pometli 
s konkurenco in postali državni 
prvakinji. V kategoriji solo juni-
or je Aurora Šintić dosegla 8. 
mesto, v kategoriji solo senior 

je Larisa Matijevič dosegla 6. 
mesto in Lucija Kelhar 7. mes-
to, v kategoriji senior par pa sta 
Lea Jurečič in Anteja Večerič 
osvojili 5. mesto. Osvajanje 
odličij so nadaljevale tudi v for-
macijah. Dekleta v skupini ka-
det A so postale državne pod-
prvakinje v močni konkurenci 
enajstih skupin. Skupina kadet 
B je osvojila 6. mesto, senior-
ke so se uvrstile na 5. mesto. 
Ti odlični dosežki so rezultat 
celoletnega trdega dela mažo-
retk, volje ter tudi neizmerne 
podpore in odlično opravljene-
ga dela trenerk, pa tudi navija-
čev, ki so srčno in bučno navi-
jali zanje.

Četrto odprto tekmovanje Ma-
žoretne zveze Slovenije bo po-
tekalo maja 2018 v Brežicah.

P.�P./Vir:�Klub�RAP�Radeče,�
Mažorete��Društva�Trg�

Sevnica,�Mažoretno�društvo�
Šentjanž,�Mažoretni�

klub Baton Krško in ŠKD 
Mažoretke�Dobova

Posavje - dežela uspešnih mažoretk
LAŠKO, POSAVJE - Sredi maja je v športni dvorani Tri lilije v Laškem pod okriljem Mažoretne zveze Slovenije potekalo tretje odprto državno tekmovanje mažoret, na 
katerem se je v dveh tekmovalnih dneh zvrstilo okoli 800 tekmovalk iz 23 društev širom Slovenije. Med njimi so bile tudi številne posavske mažoretke iz Radeč, Sev-
nice, Šentjanža, Krškega in Dobove, ki so osvojile številne medalje. Pripravili smo povzetek njihovih nastopov, po katerih se bomo sprehodili »od severa proti jugu«.

Radeške�mažorete�na�državnem�tekmovanju

Sevničanke�pred�začetkom�tekmovanja

Mlade�šentjanške�mažorete

Krške�mažorete�z�osvojenimi�medaljami

Nastop�dobovskih�mažoret

KRŠKO - Evropskega pr-
venstva v stepu, ki je ju-
nija potekalo v Pragi na 
Češkem, so se udeležili 
tudi štirje člani iz Plesne-
ga kluba Lukec. V konku-
renci članskih solistk sta 
tekmovali Lena Škoda in 
Maruška Avbelj. Slednji 
je uspel preboj v polfina-
le, kjer je odlično opravila svoj nastop, a žal je zmanjkalo malo 
športne sreče za uvrstitev v finale, tako da je prvenstvo zaključi-
la na 8. mestu. Leni kljub solidnemu nastopu ni uspela uvrstitev 
v nadaljnji krog in je osvojila 16. mesto. Največ so lahko pričako-
vali od Sebastijana in Luke Vodlana (na fotografiji), ki sta že ne-
kaj let v evropskem in svetovnem plesnem vrhu. Tekmovala sta 
v kategoriji članskih parov in se prepričljivo povzpela do finala. 
V finalu sta odlično opravila svoj nastop in si priplesala odlično, 
a žal nehvaležno 4. mesto. V močni konkurenci se je zopet poka-
zalo subjektivno ocenjevanje plesnih sodnikov in tako bi ob ne-
koliko drugačni razporeditvi ocen lahko posegla tudi po zmagi. 
Med članskimi solisti, ki velja za eno najelitnejših kategorij, kjer 
je konkurenca izredno močna in izenačena, je nastopil Luka Vod-
lan in si priplesal finale, kjer je osvojil 5. mesto. 

V poljskem mestu Walbrzych pa je potekalo evropsko prven-
stvo v hip hopu, ki se ga je udeležilo sedem članov Plesnega klu-
ba Lukec. Med mladinskimi hip hop malimi skupinami je tek-
movala skupina Madness, v kateri plešejo Korina Vintar, Stella 
Resnik, Koni Karla Kerin, Ana Jurman, Zoija Hana Kozole, 
Eva Krošelj in Maruša Grmšek. V konkurenci 50 skupin so si 
priplesale 22. mesto.
� Vir:�PK�Lukec�Krško

Lukci na evropskih tekmah



Posavski obzornik - leto XXI, številka 15, četrtek, 20. 7. 201724 POSAVSKA PANORAMA

na muhi ...

Sociala�je�»pregovorno«�žensko�področje�in�tudi�na�čelu�vseh�
treh�posavskih�centrov�za�socialno�delo�so�ženske:�Marina�No-
vak�Rabzelj�v�Krškem,�Marjetka�Kostevc�v�Brežicah�in�Danica�
Božič�v�Sevnici.�Čeprav�po�»službeni�liniji«�gotovo�večkrat�so-
delujejo,�jih�v�bolj�sproščenem�okolju�redko�vidimo�skupaj,�za-
to�nismo�smeli�izpustiti�priložnosti,�ki�se�je�ponudila�na�majski�
otvoritvi�Večgeneracijskega�centra�Posavje�v�Krškem.�(P.�P.)���

»Ko se je grofica pred prvo 
svetovno vojno preselila z 
možem in hčerko v Sevnico, 
je s svojega avstrijskega gra-
du, ki ga je prodala, pripelja-
la po železnici bogato stano-
vanjsko opremo. To so vozili 
z velikim pohištvenim avtom, 
ki se je starejšim Sevničankam 
in Sevničanom močno vtisnil v 
spomin, saj je bil to eden prvih 
avtomobilov, ki so ga videli v 
kraju,« je pripovedoval Oskar 
Zoran Zelič in nadaljeval, da 
je bila grofica takrat stara 41 
let, njen mož pa 52. Njuna hči 
Kitty, ki se je rodila 4. junija 
1906, je imela štiri leta. S pro-
dajo gradu Ebreichsdorf juž-
no od takratnega cesarskega 
Dunaja je družina želela za-
živeti mirno družinsko življe-
nje ter pozabiti na preteklost 
in njene »temne sence«. Gro-
fičina hči je bila sad prepove-
dane, a močne ljubezni, ki se 
je začela razvijati na urah ja-
hanja, kamor je zahajala Mat-
hilde. Postaven konjeniški 
major Arthur Traenkel je bil 
učitelj jahanja in prijateljstvo 
z mlado grofico je preraslo v 
nedovoljeno ljubezensko raz-
merje. »Za Mathildino mater je 
bilo to razmerje zaradi major-
jevega prenizkega stanu, ker 
ni bil plemič, poleg tega pa je 
bil še poročen, skrajno nepri-

Direktorici:�levo�Melita�Čopar,�ki�je�že�desetletje�na�čelu�kr-
ške�občinske�uprave,�desno�Erna�Župan�Pirkovič,�od�začetka�
lanskega leta za krmilom Šolskega centra Krško-Sevnica in 
hkrati�ravnateljica�Gimnazije�Krško,�ki�deluje�znotraj�centra.�
Gotovo�sta�v�klepetu�po�podelitvi�spričeval�letošnjim�krškim�
maturantom�poleg�tega,�da�opravljata�odgovorno�delo�vo-
denja�velikih�ustanov,�našli�še�kakšno�skupno�točko�…�(P.�P.)

»Včasih�je�bilo�na�vasi�vse�drugače,�prijetno�je�bilo�leči�tudi�v�
sveže�pokošeno�travo,«�pravita�humoristki�s�Telč�Zdenka�Slap-
šak�in�Martina�Mavrič.�V�vlogi�nergavega�Martina�ter�ubog-
ljive�in�zelo�delovne�Micke�že�od�leta�2005�s�svojim�humori-
stičnim�nastopom�popestrita�in�privabite�nasmeh�na�lica�na�
Telški�žetvi,�kulturno-etnološki�prireditvi,�ki�je�bila�v�letoš-
njem�juliju�že�14.�zapovrstjo.�(S.�R.)

ROŽNO, PRESLADOL, BRESTANICA - 3. junija je Aktiv kmeč-
kih žena Rožno-Presladol in Brestanica, ki ga vse od ustano-
vitve vodi Anica Bohorč in šteje okoli 50 žena, dopolnil 20 let 
delovanja. Jubilej so članice obeležile s piknikom.

V aktivu dajejo poudarek združevanju, povezovanju in izobra-
ževanju žena na podeželju, zato vsa leta v njem organizirajo ku-
harske delavnice, v katerih se članice seznanjajo z novostmi na 
kulinaričnem področju. Nekajkrat so v svojo sredo povabile tudi 
zdravstvene delavce, ki so jih podučili o zdravem načinu življe-
nja, s pomočjo cvetličarjev pa so razvijale tudi aranžerske spret-
nosti. S svojimi kuharskimi mojstrovinami članice društva redno 
sodelujejo na različnih pogostitvah na številnih prireditvah, vsa-
ko leto pa se odpravijo tudi na organizirano ekskurzijo po slo-
venskih pokrajinah, kjer se seznanjajo tudi s tipičnimi jedmi po-
sameznih regij in krajev. 
Na ta način, kako prijetno združiti s koristnim, so članice obele-
žile tudi 20. jubilej društva, saj so se na organiziranem pikniku v 
Presladolu pod mentorstvom kuharskega mojstra Petra Kotar-
ja hkrati podučile tudi o tem, kako pripraviti celodnevni piknik 
za goste. Po besedah članice Vide Mešiček so najprej postregle 
z domačim aperitivom v 'frakeljnih', temu je sledila topla poga-
ča, različne vrste solat, pleskavice s kajmakom, pikantna golaževa 
juha, ražnjiči iz svinjske ribice in piščančjih prsi, zavitih v slani-
no, svinjski medaljoni s svežimi zelišči, v slanino zavita piščančja 
jetrca, junčji ramstek z zelenim poprom, v žerjavici pečen krom-
pir, prebranac, bučke, koromač in melancani na žaru ter češnjev 
zavitek z domačo skuto. Mize so okrasile s travniškimi cvetlica-
mi v košari, kot se po slovenski navadi na takšnem dogodku spo-
dobi, tudi lepa slovenska pesem ni manjkala, piknik pa so člani-
ce zaključile v kleti pri predsednici Anici Bohorč.  B. Mavsar

S piknikom obeležile jubilej

Priprava�češnjevega�zavitka�z�domačo�skuto

Zadnja sevniška grofica
SEVNICA - Na tretji mesečni prireditvi Grajska tlaka, ki je bila 5. junija v kavarni Graščakova hči na sevni-
škem gradu, je zavzet raziskovalec sevniške preteklosti Oskar Zoran Zelič predstavil življenjsko zgodbo 
zadnje sevniške grofice Mathilde Arco Zinneberg, poročene Traenkel. 

merno in sramotno. Svojo no-
sečo hčer je poslala v Anglijo, 
kjer je rodila nezakonskega ot-
roka,« je tekel opis mladostne 
izkušnje zadnje sevniške gro-
fice. Po smrti majorjeve žene 
sta se Kittyjina starša poročila, 
se preselila na sevniški grad, 
ki je bil v tistem času naprodaj, 
ter ji omogočila zelo svobodno 
in brezskrbno otroštvo. »Kitty 
ni imela stroge vzgoje, lahko 
se je družila s služinčadjo, z 
deklami in s hlapci ter z otroki, 
ki so živeli v trgu pod gradom. 
Imela je tudi oslička in majhen 
vprežni voz. Z njim je pogos-
to pomagala otrokom pri na-

biranju dračja, ki so ga nato-
vorili na voz in ga z osličkom 
pripeljali v skromne bajtarske 
domove,« je tekel še opis živ-
ljenja grofičine edinke, ki je 
rada zahajala tudi k svinjskim 
deklam in iz kotla, v katerem 
so kuhali za rejo, vedno vze-
la malo kuhanega krompirja. 
Grofico, ki se je najraje zadr-
ževala v čudovito opremljenih 
grajskih sobanah, so prebival-
ci Sevnice videli vsako nede-
ljo pri sveti maši v farni cerkvi 
sv. Nikolaja, kjer je imela svoj 
stalen sedež. Vanjo je prihaja-
la po potki, ki se še danes vije 
od gradu, mimo Lutrovske kle-

ti do trških hiš, ki stojijo v bli-
žini cerkve. 

Življenjska zgodba zadnje sev-
niške grofice, ki je ostala v spo-
minu preprostih ljudi kot do-
brosrčna in izredno pravična 
dama, pa se ni zaključila, kot 
se v pravljicah - grofica je mno-
go prezgodaj izgubila obe svo-
ji najdražji osebi, moža in hčer. 
Njen mož Arthur je med prvo 
svetovno vojno zbolel za ra-
kom na grlu in v starosti 61 
let umrl, hči Kitty je umrla dve 
leti kasneje, leta 1921, za po-
sledicami meningitisa, ko je 
bila stara 15 let. Takrat je pos-
tal krasno opremljen sevniški 
grad z urejeno okolico ena 
najbolj »tihih hiš«, krajanke in 
krajani pa so lahko vsako noč 
spremljali luč, ki je osvetljevala 
pot od gradu do Lutrovske kle-
ti, v kateri sta počivali mumifi-
cirani trupli in ob katerih je v 
globoki žalosti grofica prežive-
la kar po nekaj ur. 

Zadnja sevniška grofica je ži-
vela na sevniškem gradu 30 
let, od leta 1910 do leta 1940, 
ko se je preselila v italijanski 
Gradež, znano letovišče nekda-
nje avstro-ogrske aristokraci-
je, kjer je leta 1941 v starosti 
72 let umrla. 
 Smilja Radi

Raziskovalec�sevniške�preteklosti�Oskar�Zoran�Zelič�hrani�do-
ma�pahljačo�zadnje�sevniške�grofice,�v�katere�lik�se�je�na�junij-
ski�prireditvi�vživela�Katja�Čeč,�članica�Gledališkega�društva�
Radeče.

Na�kmečkih�igrah�ob�
prazniku KS Senu-
še je ekipo Senuš za-
stopal�tudi�prvi�mož�
krajevne skupnosti 
Damjan�Mežič.�Spret-
nosti pri vodenju KS 
mu�ne�gre�oporekati,�
»ribolov�z�žebljem«,�
ena od disciplin na 
zabavnih� igrah,� pa�
mu vendarle ni šel 
tako�dobro�od�rok�…�
(Sv.�M.)

Na tradicionalnem junijskem sprejemu najuspešnejših 
osnovnošolcev na gradu Rajhenburg je letos nastopila zna-
na slovenska pevka Nika Zorjan. Ob koncu prireditve so jo 
povabili�na�skupinsko�fotografijo�z�udeleženci�sprejema,�a�so�
ji visoke pete pri hoji po s kamni tlakovanih tleh predstavlja-
le�veliko�in�majavo�oviro,�zato�ji�je�pri�njej�morala�pomagati�
domača�»grajska�gospoda«.�Morda�pa�bo�odslej�bolj�pazila�
na�to,�da�se�bo�obula�»okolju�primerno«�…�(Sv.�M.)

Eden�od�96�maturantov�Gim-
nazije�Brežice,�ki�so�bili�uspeš-
ni na spomladanskem roku 
splošne�mature,� je� tudi� Luka�
Guček�z�Vrha�pri�Boštanju.�Nje-
gov uspeh na maturi je še toli-
ko�več�vreden,�saj�mu�je�pred�
dvema�letoma,�pri�rosnih�16,�
uspel�veliki�met� -� iz�Krškega,�
kjer�je�začel�svojo�nogometno�
pot,�se�je�preselil�v�2500�kilo-
metrov oddaljeno špansko Se-
villo,�kjer�je�podpisal�za�klub�
Betis in se dve sezoni dokazo-
val v njegovi mladinski ekipi. 

V�tem�času�pa�ni�samo�uspešno�brcal�žogo,�ampak�je�kot�di-
jak�brežiške�gimnazije�dokazal,�da�se�da�brez�težav�usklaje-
vati šolo in šport - na daljavo preko interneta je izdelal tudi 
zadnja�dva�letnika.�Ker�se�je�še�pred�začetkom�mature�vrnil�v�
Slovenijo,�jo�je�lahko�pisal�s�svojimi�sošolci�in�jo�tudi�suvere-
no�opravil�ter�si�na�podelitvi�maturitetnih�spričeval�prislužil�
aplavz�in�čestitke�ravnatelja�gimnazije�Uroša�Škofa�(na�foto-
grafiji).�(R.�R.)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Petra Regali, Spodnji Stari 
Grad – dečka,

• Tjaša Vrtačnik, Brunška 
Gora – deklico,

• Marijana Dimitrijević, 
Brežice – deklico,

• Mirna Vaš, Brežice – 
deklico,

• Špela Pustoslemšek, Grič 
– deklico,

• Dragica Rifelj, Podulce – 
dečka,

• Alenka Rejniak, Brežice – 
dečka,

• Marjana Rupar, Gorjane - 
dečka in deklico,

• Merima Ismić, Senovo – 
deklico,

• Maja Rihter, Drnovo - 
deklico,

• Katja Ferenčak, Brežice – 
deklico,

• Sabina Žibert, Gorenje 
Skopice – dečka,

• Mojca Ajdišek, Cirje – 
dečka,

• Sanja Osek, Male Rodne – 
dečka,

• Edona Memaj, Krško – 
deklico,

• Jasmina Čater, Novo mesto 
– dečka,

• Josipa Kuhar, Malence – 
dečka,

rojstva

poroke

• Gregor Udovč iz Jelovca in 
Suzana Grm iz Žurkovega 
Dola,

• Nejc Staniša iz Mirne Peči 
in Maja Remar z Velikega 
Cirnika,

• Slavček Justinek iz 
Šentjanža in Maruša 
Urbanč z Viher,

• Tomislav Pajić iz Krškega 
in Nina Drašinac s 
Hrvaške,

• Aljaž Novšak z Lukovca 
in Pia Lubej iz Dolenjega 
Boštanja,

• Nicolas Michel Bernard 
Vincent in Helena 
Dolinšek, oba z Rake,

• Miran Veršec iz Vitne vasi 
in Tina Gregl z Bizeljskega,

• Stanko Škof in Janja 
Hafner, oba z Bojsnega,

• Amel Kljajić in Melisa 
Maslić, oba iz Krškega.

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

Peter�Stipič�s�Planine�in�Suzana�Divjak�iz�Dolenjega�Le-
skovca,�20.�maj�2017,�grad�Rajhenburg�Brestanica�(Fo-
to:�Mitja�Mladkovič)

• Lavra Mlekuž, Ribnica – 
dečka,

• Darja Požun, Čanje – 
deklico,

• Ribana Hudorovac, Krško 
– deklico,

• Kamila Perko, Stolovnik – 
dečka.

ČESTITAMO!

V letošnji pomladi, natančne-
je 16. aprila, je Stane Kukovi-
čič dopolnil 90 let. Rojen leta 
1937 v Dolenjem Leskovcu pri 
Brestanici je odraščal v druž-
bi kar 14 sester in bratov. Ko-
maj 17 let je imel, ko se je po-
leti 1944 pridružil boju proti 
okupatorju, najprej v Kozjan-
skem odredu, nato je bil par-
tizan Bračičeve brigade 14. 
divizije. Po vojni se je po od-
služenem triletnem vojaškem 
roku v mornarici kot skladišč-
nik zaposlil na Okrajnem go-
spodarstvu Brestanica in leta 
1955 spoznal svojo življenj-
sko sopotnico Anico, s kate-
ro sta se poročila leta 1958 
in si ustvarila dom na Resi na 
Vidmu. Pred tem je dokončal 
srednjo in zatem še višjo eko-
nomsko šolo v Mariboru ter v 
Tovarni čokolade in likerjev 
Brestanica, kakor se je prei-
menovalo Okrajno gospodar-

90 pomladi Staneta Kukovičiča
KRŠKO - V juniju, ki so ga zaznamovale prireditve ob prazniku občine Krško in Krajevne skupnosti mesta 
Krško, smo na prireditvah srečevali tudi 90-letnega Staneta Kukovičiča iz Krškega, enega izmed soustvar-
jalcev družbeno-političnega življenja in mestnega razcveta Krškega.

stvo, služboval do leta 1962, 
ko se je za dve leti zaposlil kot 
tajnik na Občinskem sindikal-
nem svetu Krško, zatem pa je 
bil vse do upokojitve leta 1984 
vodja Poslovne enote Tobačne 
tovarne Ljubljana v Krškem.  

Ob službi, skrbi za družino, 
saj sta s soprogo Anico pos-

tala tudi starša hčerama Mar-
jetki (poročena Bratkovič) in 
Sonji (poročena Vehovar), ki 
sta kasneje starša nadvse os-
rečili s tremi vnukinjami in 
dvema vnukoma, je bil Stane 
aktiven tudi na družbeno-poli-
tičnem področju. Več desetle-
tij je opravljal razne funkcije 
v krškem borčevskem zdru-
ženju, bil je tajnik, kar 20 let 
pa predsednik Zveze borcev 
Krško, v zgodovino mesta in 
krajevne skupnosti Krško pa 
se je zapisal kot drugi predse-
dnik po ustanovitvi KS mes-
ta Krško v 70. letih prejšnjega 
stoletja, ko je bilo mesto dele-
žno največjih posegov in inve-
sticij, kot so novogradnje ho-
tela, kulturnega doma, banke 
ipd. Je prejemnik več najvišjih 
priznanj in odlikovanj, že leta 
1947 je prejel zvezno jugoslo-
vansko odlikovanje - medaljo 
za zasluge za narod, leta 1963 

ga je tedanji predsednik dr-
žave Josip Broz - Tito odliko-
val z medaljo za hrabrost, leta 
1975 pa z redom dela s srebr-
nim vencem. Zveza združenj 
borcev Slovenje ga je odliko-
vala s srebrnim znakom OF, 
Krajevna skupnost mesta Kr-
ško pa s plaketo KS. Kukovi-
čič je še vedno aktiven v več 
društvih: borčevskem, upoko-
jenskem pa tudi v društvih in-
validov, diabetikov in bolnikov 
s cerebrovaskularno boleznijo 
Posavje. V jeseni življenja ga še 
vedno veseli in sprošča delo v 
vinogradu in na vrtu, v družbi 
svoje Anice prebira dnevno ča-
sopisje in razne revije, najljub-
ši pa so mu tisti trenutki, ka-
kor je še povedal, ki jih preživi 
v družbi svojih ljubečih in po-
zornih hčera, vnukov in vnu-
kinj, ki so ga v življenju nadvse 
osrečili. 
 Bojana Mavsar

Stane� Kukovičič� s� soprogo�
Anico

ŽABJEK - V zaselku 
Žabjek blizu Sevnice ras-
te na domačem vrtu za-
koncev Sladič bodičast 
kaktus (na fotografiji), 
ki je postal v štiridese-
tih letih že pravi velikan. 
Kaktus, ki ima svoje mes-
to na cvetlični gredici ob 
stanovanjski hiši, je la-
stnikoma v veselje in v 
ponos, občudujejo pa ga tudi mimoidoči. Kaktusi so posebnost 
med rastlinami - pred sovražniki so zaščiteni z dolgimi bodicami 
in neužitnimi snovmi v tkivu. Imajo močan koreninski sistem, ki 
v nekaj urah po dežju iz zemlje načrpa dovolj vode za preživetje 
suše do naslednjega deževja. Rastejo zelo počasi in potrebujejo 
zelo malo hranilnih snovi. Najlepše uspevajo na neposrednem 
soncu, s senčenjem spomladi in v zelo vročih poletnih dneh. Če 
s kaktusi pravilno ravnamo, lahko dosežejo zelo visoko starost 
- v puščavi nekateri stebričarji dosežejo starost več kot 300 let. 
 S.�R.,�foto:�L.�M.

Kaktus velikan

S Posavskim obzornikom 
na koncert Plavega orkestra!

V tokratni nagradni igri si lahko s pravilnim odgovorom na 
nagradno vprašanje in nekaj sreče prislužite koncertni večer 
odmevnih hitov, kot so Ako su to samo bile laži, Bolje biti pijan 
nego star, Sava tiho teče in številni drugi, ki jih je sarajevska rock 
pop skupina Plavi orkestar nizala v 80. in 90. letih prejšnjega 
stoletja. Omenjena skupina bo namreč nastopila v soboto, 5. 
avgusta, na prireditvi Boršt 2017 kot vrhunec večera, do takrat 
pa bodo ozračje ogrevali Metalikka, Sting Ray in DJ Puček.

Tokratno nagradno vprašanje se glasi:
V katero reko skačejo udeleženci tradicionalnih skokov v vodo 
na Borštu?

Odgovor in vaše podatke (ime, priimek, naslov, za lažje 
obveščanje tudi telefonsko številko)

nam do četrtka, 27. julija, pošljite na:
Posavski obzornik
»za nagradno igro«

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

ali na e-naslov: nagradna.igra@posavje.info.

Pet nagrajencev, ki bodo dobili po dve vstopnici, bomo o 
prejeti nagradi obvestili na posredovane kontakte.
Sodelujte in si napravite lep avgustovski večer.

20 le
t

Časopis za pokrajino Posavje 1997-2017

KAPELE - Prostovoljno gasilsko društvo Kapele je spomladi pri-
bližalo svoje delo učencem Podružnične šole Kapele. Pričakal in 
pozdravil jih je predsednik društva Franc Urek, nato je povelj-
stvo društva otroke odpeljalo v prostore gasilskega doma, kjer so 
spoznavali vozila in opremo, ki jo gasilci potrebujejo pri svojem 
delu. Zunaj so pripravili majhen požar in izvedli gasilsko vajo z 
vozilom in gasilci, vsak otrok pa je poskusil gasiti požar. Sledila 
je še gasilska slika in majhno presenečenje za vsakega učenca. 
 R. L.

Gasilci Kapel z mladino

www.PosavskiObzornik.si
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Nov uspeh mlade posavske pevke, narodno-zabavni 
ansambel z vseh vetrov Posavja. Tokrat preberite:

Končan je že 22. glasbeni festival Fens, na katerem nasto-
pajo mladi različnih starosti. Na njem je letos nastopilo 38 
pevk in pevcev v šestih starostnih kategorijah. Pod očesom 
mednarodne žirije, ki so jo letos med drugim sestavljali 
Nace Junkar, operni pevec in glasbeni pedagog, mag. solo 
petja Štefica Stipančevič, glasbenik in režiser Rok Hva-
la, glasbenik in skladatelj Marino Legovič, profesor glas-

be in direktor festivala Golden Sparkles Varna iz Bolgarije 
Dono Tsvetkov, je bilo podeljnih kar 31 nagrad. V kate-
goriji najstniški Fens je slavila Brežičanka Nika Čižmek, 
katere skladbo sta napisala pevka iz naših koncev Brigita 
Šuler (na fotografiji z Niko) in Maks Žbogar. »Z velikim 
veseljem sva pisala za tako dobro pevko, kot je Nika. Zma-
go ji je prinesla njena odlična, zrela interpretacija in rabi-
la je le skladbo, kjer jo lahko pokaže. Hvala vam za zaupa-
nje,« je ob velikem uspehu mlade pevke zapisala Brigita. 
Čestitke tudi iz naše strani!

Spoznajte Ansambel Posavski veseljaki (na fotografiji). 
Gre za štiričlansko zasedbo, ki, kot že samo ime pove, pri-
hajajo z vseh vetrov Posavja in z glasbo širijo veselje med 

ljudi. Na glasbeni sceni so še skoraj čisto svež veter, ne 
nazadnje v posodobljenem sestavu delujejo šele od mar-
ca letošnjega leta. Člani so: David Mlakar (vokal), Anja 
Borovinšek (harmonika in vodja zasedbe), Dejan Novak 
(kitara in vokal) in Boštjan Podgoršek (bas in vokal). V 
medijih je zaslediti, da njihov cilj ni le preigravati viže zna-
nih ansamblov, temveč tudi z iskrenim odnosom do glas-
be in poslušalcev utrjevati dobre prijateljske odnose, uži-
vati moč glasbe ter črpati magično energijo za nadaljnje 
ustvarjanje in sodelovanje. Po njihovih besedah jih boste 
v bližnji prihodnosti zagotovo lahko slišali tudi z avtorsko 
skladbo ter srečali na festivalih narodno-zabavne glasbe.
 
� Pripravlja:�Simon�Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Kinološka dejavnost »Delo z 
nosom« usmerjeno in na prep-
rost način zadovoljuje pasji lo-
vski nagon. Disciplina izhaja iz 
vod ameriške policije, ki pas-
je nosove uporablja pri iskanju 
in nakazovanju prepovedanih 
substanc, orožja, eksploziva in 
tako naprej. Slovenska različi-
ca »dela z nosom« temelji na 
iskanju in nakazovanju speci-
fičnih vonjev različnih eterič-
nih olj.

Brežiški noski so na tem po-
dročju izjemno uspešni, saj so 
v letošnji pomladi redni gostje 
na zmagovalnih stopničkah. 
Na prvi letošnji tekmi v Celju 

Uspešni brežiški pasji nosovi 
CELJE, ZAGREB, PTUJ – »Delo z nosom« je mlada kinološka disciplina, s katero kinologi zadovoljujejo pot-
rebo psa po vohljanju. Člani Kinološkega društva Brežice v sodelovanju z Zavodom K9 detektor pripravlja-
jo tečaje, na katerih štirinožce (na)učijo vrhunskega vohljanja. 

9. aprila je na 1. stopnji odne-
sel zmago Matjaž Zanut z Ran-
nom, na 2. stopnji sta ga pod-

prli Tanja Medvešek Hočevar 
in Goja na 2. mestu ter Alen-
ka Sunčič Zanut z Otto na 1. 

mestu. Tako so slavili tudi kot 
ekipa.

Na drugi tekmi v Zagrebu 30. 
aprila sta na 1. stopnji na naj-
višjo stopničko stopila Tjaž 
Zanut Sunčič in Nati. Na 2. 
stopnji je ekipa Brežic zasedla 
vse tri zmagovalne stopničke: 
Alenka Sunčič Zanut in Otta sta 
se povzpeli na 1. mesto, Nina 
Pavlin in Lu na 2. mesto ter Ta-
nja Medvešek Hočevar in Goja 
na 3. mesto – kar je seveda eki-
pna zmaga. Tekma na Ptuju je 
potrdila Alenkino in Ottino so-
delovanje, saj sta ponovno v 2. 
stopnji stali na najvišji stopnič-
ki. N. J. S. 

Ekipa�Kinološkega�društva�Brežice,�od�leve�proti�desni:�Nina�
Pavlin�in�Lu,�Alenka�Sunčič�Zanut�in�Otta,�Tjaž�Zanut�Sunčič�
in�Natja,�Matjaž�Zanut�in�Rann,�Klemen�Dremelj�in�Bacchus,�
Tanja�Medvešek�Hočevar�in�Goja

OFS KUD Oton Župančič Arti-
če z mentorico Vesno Bogovič 
obstaja 20 let, skozi njo pa se je 
sprehodilo že več kot 200 ple-
salcev. Ponosni so na osvoje-
na štiri zlata priznanja, sedem 
nastopov na mednarodnih fe-
stivalih, štiri organizirane med-
narodne festivale in predvsem 
na številne plesne postavitve, 
ki so v tem času nastale. Z le-
tošnjo 'Važičke' so osvojili sre-
brno priznanje in si prislužili 
nastop na regijskem srečanju. 
Z njo so se predstavili tudi na 
jubilejni prireditvi kot tudi še s 
postavitvijo 'Jakec, kje si?' OFS 
OŠ Artiče, ki se je predstavila 
s plesom 'Zaspani smo', pod 
mentorstvom Janje Omerzu 
sestavljajo plesalci in plesalke 
iz nižjih razredov, druži pa jih 
predvsem želja po plesu, pet-
ju, druženju in zabavi. Letos 
so se razveselili tudi srebrne-
ga priznanja za uvrstitev na re-
gijsko srečanje. Kot gostujoča 
skupina je nastopila OFS Vese-
le šefle iz OŠ Pišece z mentori-
co Romano Žnideršič, ki delu-
je že skoraj desetletje. Njihovi 
plesi predstavljajo zakladnico 
zgodb izpod Orlice, ki jih zna-
jo še kako prepričljivo predsta-

Artiška folklora ne bo zatonila
ARTIČE - V Prosvetnem domu Artiče je potekala prireditev, na kateri so obeležili 20 let otroške folklore v 
tem kraju. Poleg organizatorjev, OFS KUD Oton Župančič Artiče in OŠ Artiče, so se predstavile tudi ostale 
otroške folklorne skupine, ki delujejo v brežiški občini.

viti. Z eno od teh, Na Orlici, so 
se predstavili tudi v Artičah. V 
goste so povabili tudi OFS Kos-
ci in OFS Sončki Podružnične 
šole in vrtca Kapele (mento-
rica Vesna Molan). OFS Kos-
ci obiskujejo učenci od 3. do 
6. razreda PŠ Kapele, OFS Son-
ček pa deluje v vrtcu Najdihoj-
ca Dobova, v oddelkih kapelske 
podružnice. Z letošnjo postavi-
tvijo Mladi kapelski godbeniki, 
ki so jo predstavili tudi na arti-
škem odru, so prepričali zah-
tevno komisijo in se uvrstili na 
državno revijo, ki je potekala 3. 
junija v Majšperku in na kate-

ri je med sedmimi skupinami 
iz vse Slovenije nastopila tudi 
OFS Vesele šefle. 

Nastopile so še mlade pevke OŠ 
Artiče, za humorne vložke pa 
so poskrbeli Ana Binter, Ana 
Molan, Matija Molan, Mati-
ja Kodrič in Jure Rupar. Poln 
artiški dom se je lahko prepri-
čal, da folklora v Artičah ne bo 
zatonila ter da je še toliko mla-
dih duš, ki si to s srcem in pre-
danostjo želijo početi. Organi-
zatorka kulturnega programa 
pri JSKD OI Brežice Lučka Čer-
nelič je ob koncu podelila tudi 

bronasto Maroltovo značko za 
vsaj pet let aktivnega udejstvo-
vanja v folklori, prejel jo je Ma-
tija Kodrič iz OFS KUD Oton 
Župančič Artiče. Zahvalila se je 
nepogrešljivi Vesni Bogovič, ki 
je najzaslužnejša, da se je otro-
ška folklora začela in skozi vsa 
ta leta uspešno prijela, svoje 
znanje pa uspešno širi in deli 
tudi na mlajše rodove učiteljev. 
Bogovičeva je dejala, da je otro-
ška folklora tlakovala pot do 
artiške odrasle folklorne sku-
pine. Trije, ki so plesali v prvi 
generaciji otroške folklore, so 
aktivni še danes, in sicer Jer-
nej Iljaš, Anja Čurič in Janja 
Omerzu. Vodja odrasle folklor-
ne skupine in ustanovni član 
otroške folklorne skupine Gre-
gor Tuljak je ob tej priložnosti 
podelil zahvale mentoricam, ki 
so v teh letih med otroke delile 
svoje plesno znanje. Čestitkam 
so se pridružili še predsednik 
Zveze kulturnih društev Bre-
žice Jože Denžič, predsednica 
KUD Oton Župančič Artiče Ida 
Ostrelič in predsednica odra-
sle folklorne skupine Andreja 
Brili. Prireditev je povezovala 
Katja Pinterič. 
 R. Retelj

Vesna�Bogovič�se�je�zahvalila�mnogim�posameznikom.

VELIKI TRN - 17. junija je Ve-
liki Trn zaživel ob zabavnih 
predstavah devetih ekip, ki so 
se borile že na tradicionalnih, 
6. kmečkih igrah v organiza-
ciji Športnega društva Veliki 
Trn. Sobotno popoldne je na-
smejalo številne domačine, ki 
so videli, kako se hodi z »vodo 
v koleni«, kam lahko pastirjem 
pobegnejo velikotrnske ovčice, 
kdo je »tanajbolj sposoben na 
vasi«, kako poteka filtriranje 
vina in še marsikatero dru-
go zabavno igro. Pri opravlja-
nju zanimivih nalog so tek-

Veliki Trn nasmejale že 6. kmečke igre

movalce nagradili z glasnim 
navijanjem. V igrah so sodelo-
vale ekipe iz vasi Ženje, Lepa 

vas, Lomno, Veliki Trn, zdru-
žena ekipa »švogrov« iz oko-
liških vasi ter gostujoče ekipe z 

Gore, Straže pri Raki in Primo-
ža. Slednja je tudi tokrat slavila 
zmago, preostali pa so v duhu, 
da je važno sodelovati in ne 
zmagati, preživeli nepozabno 
popoldne, z zabavnimi preds-
tavami. Zbrane sta nagovorila 
tudi predsednik sveta KS Veli-
ki Trn Franci Lekše in pred-
sednik domačega športnega 
društva Anton Starc ter po-
vabila k ponovnemu srečanju 
prihodnje leto. Kmečke igre je 
povezovala Monika Gabrič.

 M. G.

BRESTANICA�-�23.�junija�je�na�Bazenu�Brestanica�v�organiza-
ciji Kluba posavskih študentov in Dijaške skupnosti Posavja 
potekal�tradicionalni�–�že�18.�zapovrstjo�–�Festival�za�mlade�
ŠROT.�Nastopali�so�The�Funkamentalists,�Plesno�društvo�Ima-
ni�(skupine�Rise�above),�Rock�'n'�band�in�hrvaški�tamburaši�
Begini.�Vreme�je�bilo�organizatorjem�in�obiskovalcem�–�teh�je�
bilo�letos�1100�-�zopet�naklonjeno�in�tako�so�uspešno�izpelja-
li�še�en�festival.�Vir:�KPŠ
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Na Vidmu sta v petek pod ve-
čer predstavi uprizorila itali-
janski umetnik Mr. Mustache 
in akrobatka Dana Avguštin. 
Gospod Mustache je brez be-
sed in na komičen način pri-
kazal iskanje ljubezni in na-
čine, kako osvojiti dekle in jo 
popeljati na poročno potova-
nje, pri čemer se je izkazalo, da 
je ljubezen nepredvidljiva, pa 
tudi izvoljenka, ki si jo je izbral 
med občinstvom. Navedeni 
predstavi je sledila akrobacija 
na tkanini, ki jo je ob spremlja-
vi Thierna Dialla na kontra-
basu izvajala Dana Avguštin 
iz Rogor Cirkusa. Avguštino-
va je z gibi na tleh in popleso-
vanjem na tkanini v zraku pri-
povedovala pravljico Somiru, 
zgodbo o bitju, ki počasi od-
kriva in otipava svet preko ak-
robatskih gibov na tleh in v vi-

Četrto gostovanje Ane Desetnice v Krškem
KRŠKO - 7. in 8. julija so »Desetničarji« v sklopu Mednarodnega uličnega festivala Ana Desetnica, ki sta ga organizatorja - Kulturni dom in Valvasorjeva knjižnica Kr-
ško - letos poimenovala Ana Krška, navdušili skupno okoli 400 obiskovalcev pred hramom kulture na Vidmu in knjižnico v starem mestnem jedru Krškega.

šavah. V sobotnem večeru sta 
prav tako dva izvajalca uprizo-
rila predstavi pred Valvasorje-
vo knjižnico. Najprej je Špan-
ka Diana Gadish s predstavo 
Ravnajte previdno prizori-
šče zapolnila s premikajočimi 
se kartonastimi škatlami raz-
ličnih velikosti, s katerimi je 
prek interaktivnega sodelova-
nja z obiskovalci opremila pri-
zorišče v stičišče spontanega 
srečevanja in zbliževanja ljudi 
ter okrašen prostor na pros-
tem, v katerem je občinstvo 
tudi zaplesalo, nakar je nem-
ški žongler, plesalec in sodo-
ben klovn Ben Smalls izvedel 
še predstavo MozArt, v kateri 
je s spretnim žongliranjem in 
poplesavanjem nadgradil skla-
dateljeva najbolj poznana glas-
bena dela. 
 B. M. 

Mr.�Mustache�z�"izvoljenko"�iz�občinstva

Akrobatka�Dana�Avguštin�v�
predstavi na trakovih in tleh

Iz�predstave�Diane�Gadish�z�interakcijo�občinstva

Ben SmallsThierno�Diallo

NEZVESTI 
OČE
italijanski avtor 
Antonio Scurati
Mladinska knjiga 
2016
213 strani

Roman je pisan v obliki tenkočutne, 
iskrene izpovedi in samoizpraševanja 
moškega o izgubljeni identiteti; 
o brezplodnih poskusih lovljenja 
zadnjih mladostnih trzljajev; o 
vprašanju družinske in zakonske 
sreče, vrlinah očetovstva; o 
nevednosti v oblikovanju stika s 
svojim otrokom; o samosti in bolečini 
zavrženosti v vlogi prezrtega moža. 
Vsebina ima v resnici malo skupnega 
z zakonsko nezvestobo, avtor 
izprašuje predvsem nezvestobo očeta 
otroku ter nesposobnost moškega, 
da bi ostal zvest arhetipu očeta.

OČETOVINA
ameriški avtor 
Philip Roth
UMco 2016
210 strani

Očetovina pripoveduje resnično 
zgodbo o enem najbolj arhetipskih 
človeških odnosov: očeta in sina. 
Sin je v tem primeru sam pisatelj 
Philip Roth, ki se je pred leti soočil 
z dejstvom, s katerim se morajo slej 
ko prej vsi otroci: s pešanjem svojih 
staršev. Potem ko je bil njegovemu 
očetu diagnosticiran možganski 
tumor, se mora Roth spoprijeti z 
vsemi fazami telesnega propadanja 
nekdaj izjemno karizmatičnega in 
kremenitega moškega. Ta izkušnja 
je podlaga tankočutni pripovedi o 
človekovi ujetosti v cikel življenja 
in smrti, ki v samem temelju določa 
naše bivanje.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

KOSTANJEVICA – 15. juli-
ja so tudi letos v Kostanje-
vici na Krki pod okriljem 
Etnološkega društva Prforcen-
haus tradicionalno praznova-
li Kostanjeviško noč. Množica 
obiskovalcev od vsepovod je 
tako ponovno ob mraku doča-
kala tisočere lučke in okraše-
ne čolne, ki se vsako leto spus-
tijo po reki Krki v spremstvu 
splava, na katerem igra Pihalni 
orkester Kostanjevica na Krki 
v pustnih opravah. Na koncu 
tudi ocenjujejo, kateri čoln je 
najlepši in najbolj domiselno 
okrašen ter podelijo simbo-
lične denarne nagrade. Videli 
smo lahko štiri čolne: Kačjega 

BREŽICE - Z Gvidovimi dogodi-
vščinami za najmlajše in kon-
certom zagrebške skupine Cry 
babies se je 14. julija v breži-
škem mestnem jedru pričela 
letošnja Mestna promenada, 
ki bo trajala skoraj do konca 
tega meseca. Veveričji škrat 
Gvido bo še naprej skrbel, da 
si bodo otroci lahko poslikali 
obraz, risali, ustvarjali, se igrali 
ipd. Še pred koncertom je obi-
skovalce, ki so kljub za to po-
letje hladnemu vremenu vse-
eno kar v lepem številu prišli 
v brežiško mestno jedro, poz-
dravil župan Ivan Molan in 
tudi uradno odprl Mestno pro-
menado. Organizator Zavod za 
podjetništvo, turizem in mla-

Mestna promenada v polnem zamahu

dino Brežice je pred Mestno 
hišo do 29. julija pripravil de-
vet glasbeno in otroško obar-

vanih večerov. 16. julija se je 
nadaljevalo z jam sessionom, 
dan kasneje s salsa večerom, 

ta dan so lahko obiskovalci po-
novno okušali Lars&Sven bur-
gerje, sinoči so potekale cir-
kuška predstava in delavnice 
za otroke s Teatrom Cizamo, 
to soboto sledi koncert Ma-
tevža Šaleharja Hama in Pe-
tra Dekleve, nato bo nastopi-
la tamburaška skupina Melos 
(24. 7.), zasedba Sara (26. 7.), 
odvijale se bodo glasbene ani-
macije z Majo Kokol (28. 7.) in 
za zaključek še koncert skupi-
ne Jardier (29. 7.). Vsi dogodki 
so za obiskovalce brezplačni, 
v času Mestne promenade bo 
na relaciji Terme Čatež – Bre-
žice – Terme Čatež med 19.30 
in 23.30 vozil tudi brezplačen 
turistični avtobus.  R. R. 

Gvidove�dogodivščine�poskrbijo�za�animacijo�otrok.

Med četverico čolnov najlepši Kanader

Diana Gadish

pastirja, Gasilce, Račke in zma-
govalni čoln Kanader, ki rešuje 
in gasi požare na morju. Za naj-
majše so pripravili otroški pro-
gram, še dolgo v noč so zbra-
nim igrali Okrogli muzikantje, 
kot vsako leto pa so za vrhu-
nec ob polnoči pripravili še 
slavnostni ognjemet.
  Sv. M.

Zmagovalni�čoln�Kanader

'Pilota'�zmagovalnega�čolna�z�županom�in�vodstvom�Prfor-
cenhausa
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Že dolgo nisem prebiral znanih basni, ki skozi živalski svet 
razkrivajo človeške lastnosti, niti nisem zasledil novih. Mor-
da sem premalo iskal. Basnopisci bi morali uporabiti zgornji 
naslov za novo basen. Skušal bom razložiti, zakaj.

Čebele so srednje velike leteče živali. So dobro organizira-
ne in letajo od cveta do cveta od zore do mraka, da naberejo 
med za svojo populacijo. Niso sebične in ne shranjujejo medu 
nekje skritega samo zase. Tudi če jim ga nekaj poberemo, ga 
nanosijo na novo brez kakršne koli stavke čebeljega rodu. 
Opravijo tudi nalogo opraševanja in človek jim je za to hvale-
žen. So tudi borbene, saj za varovanje svojega panja - domo-
vine tudi pičijo in ob tem izgubijo življenje.

Muhe so množični leteči mrčes, ki ga je največ tam, kjer je 
največ »dreka«. So vsiljive, čeprav neke velike škode ne mo-
rejo narediti. Pojavljajo se sezonsko in glede na okoljske raz-
mere. So vztrajne raznašalke »dreka« v širšo okolico. Zaradi 
tega jih težko prenašamo.

Komarji se pojavijo proti večeru toplega dne. Takrat naj-
dejo dovolj razgaljene kože za neprijeten pik. Čeprav so ži-
vali majhne, je njihov pik srbeč in lahko prinese tudi razne 
zahrbtne bolezni. Nahranijo se in odletijo.

Ponoči se pojavijo podgane, ki iščejo svojo hrano. Same zase 
imajo močan samoohranitveni nagon in so težko nadzoro-
vane. Gre jim zgolj zase in svoj klan. Občasno jih vidimo pri 
delu tudi podnevi. S čebelami se ne srečujejo. Štejemo jih za 
škodljivce. 

Če bi iz tega nastala basen, bi morala povedati, kam bi lahko 
prišteli posamezne ljudi iz okolja, v katerem živimo. Razvr-
ščali bi lahko vaščane, meščane, politike, podjetnike, delavce, 
sodelavce, družinske člane ... Če bi bil človek sam in eden, bi 
bil v basni čebela. Tudi samoocena je vedno le čebela. Res je 
v človeški populaciji veliko »čebel«, ki delajo, skrbijo za opra-
ševanje, za domovinski panj in rodnost. Glavna skrb jim je 
pravična hierarhija, ki omogoča normalno življenje. Ko ose-
bo ocenjuje okolje, ni več garancije, da ga uvrstijo med če-
bele. In prav to, kam ga uvrščajo drugi, bi moral izvedeti in 
premisliti vsak zase. Če ga ima okolica za muho, komarja ali 
celo za podgano, se mora zamisliti ne glede na to, ali je po 
njegovem ocena krivična. Če te okolje razvrsti v muho, nas-
tane nelagodje, ki se mu z malo popravki obnašanja in s šalo 
izogneš. Ni hudo. Če te razvrstijo za komarja, štejejo, da si 
večino časa povsem normalen. Vsake toliko časa neprijetno 
pičiš okolico z besedami ali dejanji. Takšen ne boš dolgo uži-
val tolerance v okolju zaradi neprijetnih besed in dejanj. Pos-
tajal boš vse bolj odmaknjen od družbe, vse bolj sam in jezen 
sam nase. Toda tudi to se da popraviti.

Najhuje je, če te okolica razvrsti v »podgano«. Tega ne mo-
reš sprejeti. To ne more biti res. Moraš se bojevati kot podga-
na. Ponoči, skrivoma, zahrbtno in učinkovito. Kdo je žrtev, ni 
pomembno. Tudi če pri tem sam propadaš. Ni pomoči. Zgled 
ti je lahko samo podgana, ki jo tudi sam sovražiš. Toda pot 
od čebele do podgane je dolga pot obnašanja in komunikacij 
z okoljem. Če se zavedaš možne ocene muhe in se trudiš oko-
lju dokazati, da si čebela, ne boš nikoli postal podgana. Torej, 
nauk morebitne basni bi bil: »Trudimo se biti in ostati delov-
ni, spoštljivi in redoljubni kot čebela.«

kolumna

Piše: Franc Černelič

Čebele, muhe, 
komarji in 
podgane

V tem norem, hitečem in odtujenem svetu sem začutila veliko pot-
rebo, da se za hip ustavim in svoje doživetje delim še s kom. 
Najpogosteje je videti srečanje ljudi na ulici, v trgovini, v čakalnici, 
na postaji … tako, da gremo drug mimo drugega. Največkrat brez 
besed. Če pa imamo srečo, sledi srečanju tudi bežen vljudnostni 
pozdrav. Brez stika z očmi, brez postanka in brez posebnega vtisa. 
Današnje srečanje s smetarji pa je name pustilo prav poseben vtis.
Čepela sem na zelenici na domačem dvorišču, ko je ob meni ustavil 
Kostakov kamion. Iz zadnjega dela kamiona sta skočila dva gos-
poda. Opazila sem ju in se predajala svojemu delu. Nisem vedela, 
da sta me sploh opazila med zelenim okrasnim grmičevjem. Na-
kar je sledil njun prijazen pozdrav in vprašanje, ki sta mi ga na-
menila: »Kako ste? Vam je vroče?« Nato pa je sledil še vljudnostni 
pozdrav in voščilo, da prijetno preživim preostanek popoldneva. 
Spet sta skočila na kamion in se odpeljala naprej. Obnemela sem 
in še dolgo strmela za kamionom. Prepričana sem, da jima je bilo 
bolj vroče kot meni in da sta za sabo imela že dobršen del napor-
nega delovnega dne.
Ko sem naprej plela svojo zelenico, sem še dolgo razmišljala o nju-
nem prijaznem nagovoru in odnosu, ki sta ga vzpostavila z mano. 
Le na kratko. Za čas praznjenja domačega zabojnika za smeti. 
Naše srečanje, srečanje popolnih neznancev, je trajalo le nekaj se-
kund, pa je kljub temu pustilo veliko sled. Vsaj pri meni. Človek ne 
doživi pogosto tako lepega srečanja. Ljudje smo lačni prijaznih 
medsebojnih odnosov, pa vseeno pogosto ostajamo z veliko lako-
to na tem področju.
Ljudje se ne vidimo, ne slišimo, le hitimo vsak svojo pot. Tudi sama 
sem včasih v dilemi, ali pozdraviti ali ne, ko se mi na ulici pribli-
žuje neznanec. Odreagiram različno. Tudi v skladu s svojim poču-
tjem, obremenjenostjo in hitenjem. Večkrat pozdravim kot ne, pa 
včasih »ujamem« kar (za)čuden pogled. 
Ne-pozdravljanje nima nobenega opravičila in ne zdrži nobenega 
argumenta. Velikokrat srečanje z akademsko izobraženimi ljud-
mi ni videti tako prijazno in toplo, kot je bilo moje današnje s sme-
tarjema. Pa saj dobro vemo, da izobrazba, status in različni privi-
legiji (ki si jih določeni ljudje največkrat vzamejo in odredijo kar 
sami) človeka ne naredijo velikega. Človeka naredijo velikega nje-
govo življenje, način komuniciranja, vzpostavljanja odnosov in od-
govorno opravljanje svojega poslanstva. Pri ljudeh ne štejejo na-
zivi, titule in stopnja izobrazbe, pač pa šteje stopnja človeškosti in 
vrednote, ki jih živimo in negujemo. Zato bodimo SAMO LJUDJE in 
poskrbimo za polepšane trenutke in dni, ko bomo nekoga obda-
rili in osrečili s pozdravom, pogledom, lepo besedo in nasmehom.
Vse to nas nič ne stane in tako preprosta so ta darila. Preprosta, 
a dragocena in velika.
Srečno in topel pozdrav vsem bralcem. 

� Mateja�Petric,�Dol.�Prekopa

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

Kaj naredi človeka velikega?

Zahvala
V začetku meseca smo bili člani Društva Ozara in Kluba 
zdravljenih alkoholikov Brežice na izletu v Strunjanu, kjer 
sem na plaži dobil epileptični napad. Le izredni prisebno-
sti Danija Kovača in vodje Dnevnega centra Ozara Ane Ferk, 
ki sta ukrepala hitro in poklicala reševalno službo, se imam 
zahvaliti, da sem pravočasno dobil infuzijo in se je vse sreč-
no končalo, tako da smo se vsi še istega dne vrnili v Breži-
ce. Za pomoč se zahvaljujem tudi Jožetu Matjašiču, ki me je 
spremljal v bolnišnico, in gospe psihiatrinji, katere imena-
sicer ne vem, vem pa, da dela v Ljubljani, sicer pa je iz Bre-
žic. Vsem še enkrat hvala!
� Ivan�Zupanc,�Sevnica

»Ob obisku krškega pokopališča sem se že večkrat zazrl v rja-
ve stene, ki stojijo pokonci v smeri proti bencinski črpalki. 
Tokrat sem šel bližje, da bi videl, kaj to sploh je. Do njih vodi 
peščena pot, ko prideš bližje, vidiš, da so to nekakšni zarjave-
li železni zidovi. Moram reči, da delujejo (milo rečeno) zelo 
neokusno. Kaj je njihov namen in kdaj bo urejeno?« je ob pri-
čujoči fotografiji prostora za raztros pepela zapisal bralec iz 
Krškega.

Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

Cena mesečnega najema 
(z vsemi vključenimi 

stroški): 200 EUR 
oz. po dogovoru. 

Kontakt: 07 33 44 600  

ZEL-EN ODDAMO
POSLOVNE PROSTORE

V Vrbini, v poslovni stavbi ZEL-EN, oddamo 
opremljene poslovne prostore 
(cca.16m2, 2 delovni mesti), 

z možnostjo souporabe sejne sobe in čajne kuhinje.

ŠENTVID - KS Čatež ob Savi, VTKD Cerklje ob Krki, KUD Anton 
Kreč in TD Čatež ob Savi so 24. junija na Šentvidu nad Čatežem 
ob Savi pripravili slovesnost ob dnevu državnosti. Pripravili so 
lep kulturni program, katerega scenarij in vodenje je opravila 
domačinka Katarina Slakonja. Domači župnik Jože Pacek je 
daroval sveto mašo za domovino, kjer je med drugim izposta-
vil potrebno ljubezen do domovine in se zahvalil prisotnim ve-
teranom za njihov prispevek v osamosvojitveni vojni za Sloveni-
jo 1991. Zbrane je nagovoril predsednik sveta KS Čatež ob Savi 
Franc Les in zaželel zbranim lepo praznovanje. V kulturnem pro-
gramu so sodelovali: MePZ KUD Anton Kreč Čatež ob Savi (zbo-
rovodja Ignac Slakonja) ter recitatorji Anita, Reneja, Anton in 
že omenjena Katarina. Slednja se je na koncu zahvalila soorga-
nizatorjem prireditve in nastopajočim, prisotne pa povabila na 
druženje ob dobrotah z žara in pijači, ki se je v soparnem veče-
ru še kako prilegla. Udeležba na slovesnosti je bila zelo skromna, 
nerazumljivo pa je tudi to, da so nekateri, ki so že prišli na Šen-
tvid, odšli, ne da bi počakali na slovesnost. Predvideni predstav-
nik Občine Brežice je svoj izostanek opravičil. Obljubljenega kre-
sa zaradi požarne varnosti ravno tako ni bilo.
� Anton�Mihelič

Dan državnosti na Šentvidu

V kulturnem programu so sodelovali recitatorji.

POKLEK - KUD Poklek je 24. junija na Tomaževem hribu na Pok-
leku pripravilo program ob počastitvi dneva državnosti. Kultur-
ni program so pod taktirko Bojane Ločičnik izvedli člani Kultur-
no umetniškega društva Poklek, Ljudske pevke z Blance, Godba 
Blanški vinogradniki ter Jure Klenovšek. Zbrane je pozdravila 
tudi predsednica društva Mateja Strnad, ki je povedala, da mo-
ramo našo državo ceniti, spoštovati in da nihče ne ljubi domo-
vine, ker je velika, temveč, ker je njegova. Poudarila je tudi, da si 
moramo v šoli, družini, službi, kraju in društvih vzeti čas za dru-
ženje, delo in sodelovanje. Brez tega v kraju ne gre. Po končanem 
kulturnem programu je bila sv. maša, ki jo je vodil brestaniški de-
kan Jože Špes, nato so se krajani skupaj poveselili. 
 M. S.

Proslava na Tomaževem hribu 

www.PosavskiObzornik.si

Izvajalci�kulturnega�programa
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), od 

ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), 

od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

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

zahvale, spomin

OBVESTILO
Bralce in predvsem naročnike objav obveščamo, da bo 
brežiška pisarna Posavskega obzornika zaradi kasnejšega izida 
avgustovske številke in dopustov

ZAPRTA od srede, 19. julija, do konca meseca. 
Male oglase, zahvale, spomine in druge objave za 16. številko, 
ki bo izšla v četrtek, 10. avgusta, lahko v Brežicah naročate 
zopet od torka, 1. avgusta, dalje vse delovne dni razen srede 
od 9. do 12. ure. Sicer pa vaša naročila tudi v poletnem času 
sprejemamo vse delovne dni na sedežu uredništva v Krškem. 
Hvala za razumevanje! 
 Uredništvo

MARJANA GREGLA

ZAHVALA

Ob boleči in prerani izgubi našega dragega

iz Brežic

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in dobrim sosedom za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, 

sveče in denarno pomoč.

Še enkrat hvala vsem in vsakomur, 
ki ste našega Marjana pospremili na njegovi prerani zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

DRAGO VIRANT

ZAHVALA

V 82. letu starosti 
nas je za vedno zapustil naš dragi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, bivšim sodelavcem in vsem, ki ste nam stali ob strani. Hvala 
za sleherni stisk roke, objem in besede tolažbe. Hvala za cvetje, sveče 
in sveto mašo. Posebna zahvala gospodu župniku Alfonzu Grojzdku 
za lepo opravljen obred in srčne besede slovesa, kvintetu Contrast iz 
Ljubljane za zaigrano glasbo ob slovesu in Marku Železniku za zapeto 
pesem. Hvala družbi Kostak ter gostilni Gurman. Iskrena hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, in tudi tistim, ki jih nismo 
posebej imenovali. 

»Naj bo večnost mila in blaga.«
Žalujoči: vsi njegovi

Znova�sem�jo�odkril,�
večnost,�tam�se�razgrinja:

morje,�ki�vzvalovi
in ki s soncem izginja.

(A.�Rimbaud)

JANEZ UREK

SPOMIN

23. julija bo minilo 10 žalostnih let, odkar nas je za vedno zapustil 
naš dragi, dobri in nadvse skrbni mož, oče in stari oče

Hvala vsem, ki se ga spominjate, prižigate sveče, postojite ob 
njegovem grobu in mu namenite lepo misel.

Žalujoči: vsi njegovi

Sonce�tvoj�dom�obseva, 
žarek�išče�tvoj�obraz, 

dnevi�žalostno�minevajo, 
ker ti si šel od nas. 

V�naših�srcih�vedno�živiš, 
zato�nas�pot�vodi�tja,�kjer�mirno�spiš. 

Tam�luč�ljubezni�večna�gori 
in�naša�ljubezen�s�teboj�živi. 

iz Glogovega Broda.

FRANC POVŠE

SPOMIN

20. julija je minilo leto, odkar si nas zapustil

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Vsi njegovi

Mineva�žalostno�leto,
še vedno tako boli.

Težo�žalosti�nosimo�v�srcu�vsi,
s�katerimi�delil�življenje�si.

Ponikve pri Studencu

VINKA ŽERJAVA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega 
sina, moža, atija, dedka, brata, 

svaka, strica, nečaka in bratranca

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani, izrekli sožalje in z nami sočustvovali. Hvala vsem, ki 
ste nam v času njegove bolezni nudili podporo, nas hrabrili ter bili 
z nami v mislih in dejanjih. Iskrena hvala vsem Vinkovim pevskim 
prijateljem za ganljivo zadnje slovo, darovano cvetje, sveče in denarno 
pomoč. Hvala Pošti Slovenije in Vinkovim sodelavcem Pošte Brežice za 
denarno pomoč in darovane sveče. Hvala vsem vam, ki ste sodelovali 
pri organizaciji pogreba. 
Dragi naši sorodniki, sodelavci, prijatelji!
Ni besed, s katerimi bi se lahko zahvalili za vsa vaša velika in mala 
dejanja, ki ste nam jih izkazali v teh težkih trenutkih, nam pomagali 
in z nami sočustvovali ter našega dragega Vinka pospremili na njegovi 
zadnji poti. Hvala vam za darovane sveče in denarno pomoč.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

Sam,�sam,�sam�moram�biti,
v�večnost�sebe�in�v�sebi�večnost�odkriti.

Svoje prozorne peruti v brezdaljo razpreti
in mir iz onostranske pokrajine vase ujeti.

(Kosovel)

iz Arnovega sela

VLADIMIRJA 
JANEZA CERJAKA

ZAHVALA
Ob izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste z našim atom delili dragocene 
lepe in manj lepe trenutke življenja in bili z njim ob slovesu.
Hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali.

Ohranimo ga v lepem spominu in molitvi.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Gornjega Lenarta

SPOMIN

"Minljiv�si,�le�tvoja�dela�so�tvoj�spomin."

Tisti,�ki�vanj�zaupajo,
bodo�spoznali�resnico,

tisti,�ki�so�zvesti�v�ljubezni,
bodo�prebivali�pri�njem,

kajti njegovi izvoljenci
so�deležni�milosti�in�usmiljenja.

MDR�3,9

Minilo bo žalostno leto, ko je odšel v večnost od nas
naš dragi mož in oči

ANTON FERENČAK
V najinih srcih ti živiš.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, 
mu prižigate sveče in se ga v mislih spominjate.

Žalujoča žena Jožica, hči Polona in ostalo sorodstvo

MARJAN UMEK

SPOMIN

Vsi njegovi

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob, prižigate sveče
in ga ohranjate v lepem spominu!

24. julija bo minilo leto dni,
odkar nas je zapustil naš dragi

iz Dednje vasi.

Mineva�leto�dni,
še vedno tako boli.

Težo�žalosti�nosimo�v�srcu�vsi,
s�katerimi�delil�življenje�si.

JOŽEFA REPŠETA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, dr. Halapiji, dr. Pesjaku, 
sosedom, prijateljem, sodelavcem ter znancem, ki ste nam stali ob 
strani v najtežjih trenutkih. Hvala pevcem in društvu upokojencev 
iz Tržišča ter trobentaču. Hvala za vse tolažilne besede, izrečena 
sožalja, za sveče, denarne prispevke in podarjene svete maše. Hvala 
tudi kaplanu Primožu za lepo opravljen obred.  Še enkrat hvala vsem 
in vsakemu, ki ga nismo posebej poimenovali. Hvala tudi vsem, ki ste 
ga pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.               

Žalujoči: vsi njegovi

iz Sevnice

Ob boleči izgubi našega dragega

IVANA PRESKARJA

ZAHVALA

Vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečeno sožalje.

Vse�na�svetu�mine,
se�hitro�spremeni,
a�nekaj�le�ne�mine,

spomin minulih dni.
T.�P.

s Trebeža.

15. julija smo se poslovili od našega

Popravek
V prejšnji številki Posavskega obzornika (6. 7. 2017) je pri zah-
vali ob slovesu od pokojnega Jožeta Ureka pomotoma izpadla 
besedica "očeta". Tako bi se moralo besedilo pravilno začeti: 
Ob boleči in prerani izgubi našega dragega očeta, moža, sina, 
brata, strica, bratranca in botra Jožeta Ureka iz Glogovega Bro-
da 7a pri Artičah se iskreno zahvaljujemo …
 Uredništvo

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.
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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

NEPREMIČNINE

Prodamo starejšo hišo v Sev-
nici na zelo lepi lokaciji, mož-
nost nadomestne gradnje. 
Tel.: 031 859 489

Prodam 3-sobno stanovanje 
na Vidmu, opremljeno, takoj 
vseljivo, EI: da. Okvirna cena 
65.000 €. Tel.: 040 261 848

Prodam nepremičnino blizu 
Krškega, hišo in gospodarsko 
poslopje, po ugodni ceni. EI: 
da. Tel.: 041 552 831

Stanovanjska hiša in zemlji-
šče - Ardro pri Raki 14. Javna 
dražba: 28. 8. 2017, izklicna 
cena: 60.000 €. Tel.: 040 190 
977, upraviteljica Anita Kod-

ba s.p., Oplotniška 1a, Sloven-
ske Konjice

Prodam vinograd (600 trt) z 
bivalno zidanico. Okolica Rake. 
Tel.: 041 483 922

Oddam enosobno stanovanje 
v Radečah, Kolenov graben, v 
pritličju, opremljeno, s 1. avgu-
stom. Tel.: 031 751 911

V najem oddam enosobno (33 
m2) stanovanje, Trnje v Breži-
cah. EI: v izdelavi. 
Tel.: 041 514 135

Oddam v najem opremljen go-
stinski lokal (cca. 80 m2 + tera-
sa) v centru Leskovca. 
Tel.: 031 653 113

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam Opel Zafiro, 7 sede-
žev, lepo ohranjena, let. 2001, 
reg. 12. 7. 2018, cena 1.150 €. 
Tel.: 031 868 841

KMETIJSTVO

Prodam seno v kockah in ječ-
men. Tel.: 040 389 015 

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Kupim kosilnico ali motokulti-
vator, lahko v okvari, ali samo 
priključke. Tel.: 051 841 055

Prodam traktor Zetor 4712, 
starejši, in mlin za žito, potre-
ben manjše obnove. 
Tel.: 031 867 460

Prodam obračalnik SIP 220 in 
motokultivator Gorenje Muta. 
Tel.: 040 295 510

Prodam luščilec koruze in iz-
kopalnik krompirja. 
Tel.: 030 694 956

Prodam greben s koso, širina 
130 cm, okrogli priključek za 
Muto Gorenje. 
Tel.: 051 314 144

Prodam drobnejša mešana 
suha drva. Cena po dogovoru. 
Okolica Tržišča. 
Tel.: 031 752 514 

Prodamo ječmen, koruzo v 
zrnju in rabljene sončne ko-
lektorje. Tel.: 051 361 635

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

Prodam suha mešana, drobno 
kalana drva za štedilnik. 
Tel.: 041 625 917

Prodam drva (bukev, meša-
na), možna dostava. Okolica 
Brežic. Tel.: 031 594 663

Drva, mešana, razžagana in 
razsekana, ugodno prodam. 
Možnost dostave. 
Tel.: 041 893 773 

Prodam suha kalana bukova 
metrska drva. Tel.: 07 49 56 
236 ali 041 380 075

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino cviček, modro 
frankinjo in kravo simentalko, 
brejo 6 mesecev. 
Tel.: 051 870 909

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

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

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

vijaki@vijaki.si  /  Velika Dolina 32
Tel.: 07/ 49 57 350 / 041 298 777 / 041 710 916

SPAX CINKANI + INOX + TORX od Ø 2,5 - Ø 8 X 350
VIJAKI DIN 931 + 933 od M2,5 - M48 CINKANI + INOX

VIJAKI S FINIMI NAVOJI KV 10.9., VIjAKI PO NAČRTIH ...
ISO 7380, INBUSI S PODLOŽKO ALI BREZ, CINKANI + INOX
MATICE, PODLOŽKE, NAVOJNE PALICE OD 1-3M, ZN + A2

KOVICE, ZATIČI, KOTNIKI, PVC + KOV. VLOŽKI, ČEPI,ŠKRIPCI, 
KNIPINGI, SIDRNI VIJAKI, KAVLJI LESTENČNI + ZIDNI, itd.  

d.o.o.d.o.o.

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev.
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

UREJANJE ZELENE OKOLICE
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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Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Tel.: 07/ 49 61 200
Fax: 07/49 61 747
GSM: 031 / 304 374

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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vsa krovsko kleparska dela | pokrivanje z vsemi kri�nami
postavljanje ostrešij | montaža strežnih oken | barvanje napuščev

Dečno selo 58, 8253 Ar�če
GSM: 051 242 026, E-mail: miha.plevnik1@gmail.com

15 LET IZKUŠENJ

poletni popust  do -50% 
na vsa SONČNA OČALA
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 OKULISTIČNI PREGLEDI - tel. 07 499 22 33

as

Protihrupna vrata - Silence™ - 599 EUR - VGRADNJA NA KLJUČ!

Pozabi na hrup iz hodnika. Pokliči! 051/229-225

www.ecovind.si

031 304 239 Silvo Lah
www.nnrn.si

PRODAMO DVOSOBNO 
STANOVANJE V KRMELJU

Pritlična etaža, 55,2 m² 
z izhodom na zelenico. 

Leto izgradnje 1988, delno 
obnovljeno leta 2007. 

42.000 EUR. EI v pridobivanju.

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Karlici Kušar, Levstikova 3, 

1234 Mengeš. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (6.) Ans. POTEP - Na potep 
 2. (10.) Ans. VIŽARJI - Prešmentana deklina
 3. (5.) Skupina GADI - Ljubim te 
 4. (3.) Ans. VIKEND - Daj, povej 
 5. (2.) Ans. ŠEPET - Sedem petkov
 6. (1.) Ans. MLADIKA - Plujva tja
 7. (-.) Ans. MODRIJANI - Digidi polka
 8. (10.) Ans. TIK TAK - Melodije srca
 9. (7.) Ans. NARCIS - Vez življenja
 10. (9.) Ans. JAVOR - Prijateljstvo nekaj velja

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Lojzeta Ogorevca - Morje šumi

 Kupon št. 372
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, 22. 7. 2017, ob 17. uri
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Prodam cviček, Trška Gora pri 
Krškem. Tel.: 031 235 733

Prodam kvalitetno vino cvi-
ček. Kupim traktor Univerzal 
45, pogon na vsa 4 kolesa. 
Tel.: 031 879 072

Prodam vino bizeljsko belo, 
rdeče ter modri pinot, cena 1 
€/l. Tel.: 040 781 444 

Prodam vino cviček za 1,00 
€/l in mešano belo za 1,30 €/l. 
Vino je kvalitetno, pitno. 
Tel.: 041 809 209

Prodam kvalitetno rdeče vino 
z oznako PTP bizeljčan. 
Tel.: 041 314 067

Prodam cisterne za vino, pre-
šo in zajce. Tel.: 031 213 825

ŽIVALI

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

Prodam različno breje krave 
simentalke po izbiri, pašne. 
Cena ob ogledu. 
Tel.: 040 742 730

Prodam telico simentalko, 
brejo 8 mesecev. 
Tel.: 031 590 523

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

Prodam 2 telički simentalki, 
stari 3 in 6 mesecev. 
Tel.: 031 302 355

Prodam teličko, staro 6 me-
secev, nakladalko SIP 16 in če-
šnjeve deske. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 272 695

Prodam osla. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 070 313 927

Prodam odojke linije 12, tež-
ke 25-35 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam pujske, težke do 30 
kg, ter dve obnovljeni izločeni 
svinji. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodamo kozje mladiče slo-
venske sanjske pasme, mleč-
ne. Stari so 3 mesece. 
Tel.: 031 701 748

Prodam 2 ovci, vajeni paše, in 
vino, belo mešano, možna do-
stava. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 724 690

Prodam domače očiščene pi-
ščance, cena 3,50 €/kg. 
Tel.: 070 313 927

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)
• 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.

 

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
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: Bojana Kunej

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, 
Rok Retelj, Smilja Radi 

Sodelavke in sodelavci: 
Natja Jenko Sunčič, Marija Hrvatin, 
Simon Uršič

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej 

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

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

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana

Naklada: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (16/2017) bo izšla v 
četrtek, 10. avgusta 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 3. avgust 2017.

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Prodam “krškopoljca”, 90 kg. 
Tel.: 051 634 338

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 07 49 67 128

RAZNO

Metrsko blago, šiviljska po-
pravila, unikatni izdelki iz 
blaga za dom in darila. Tr-
govina Atom Krško, d.o.o., 
Papirniška 22, Krško. 
Tel.: 07 49 05 005, 
www.atomkrsko.com

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

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

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!

Nudim razsek hlodovine, koš-
nje vinogradov, zelenic in osta-
la kmečka opravila. 
Tel.: 070 685 532

STIKI

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

Sem samski, star 39 let, brez 
lastnih staršev. Imam služ-
bo, svojo hišo in stanovanje. 
Rad bi spoznal punco, staro 
od 36 let naprej, z avtom in 
službo. Jaz imam vse, ne pi-
jem alkohola, ne kadim. 
Tel.: 051 759 447

Moški, star 58 let, ločen, zapo-
slen, iščem žensko od 45 do 
55 let za resno zvezo. Tel.: 070 
718 283

Moški, star 58 let, želim 
spoznati žensko za skupno 
življenje pri meni. 
Tel.: 041 584 015

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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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

SEVNICA - 30. junija se je v Al-
bert Felicijanovi dvorani na 
sevniškem gradu na svojem 
prvem samostojnem koncer-
tu predstavila 17-letna Sara 
Praznik iz Boštanja (na foto-
grafiji). Dijakinja, ki obiskuje 
srednjo šolo v Novem mestu 
in je članica MePZ Zvon, pra-

vi, da jo glasba spremlja že od 
otroštva, pri petih letih je za-
čela obiskovati Glasbeno šolo 
Sevnica, kjer je najprej igrala 
flavto, potem pa se je prepus-
tila petju in tako je že pet let 
učenka pri učiteljici solo petja 
mag. Martini Prevejšek. So-
delovala je tudi na regijskih, 
državnih in mednarodnih tek-
movanjih, kjer je dosegla zelo 
dobre rezultate. Leta 2016 se 
je udeležila tudi glasbenega 
festivala novih skladb FeNS v 
Kopru in se uvrstila v finale, 
kar je za mlado vokalistko do-
datna spodbuda. V letošnjem 
poletju se odpravlja v London, 
kjer bo tri tedne obiskovala 
»Guildford school of acting«, 
eno najboljših evropskih šol 
za igro, ples in glasbo. Na kon-
certu z naslovom »Od Adele do 
Broadwaya« je mlada pevka 
ob klavirski spremljavi Tine-
ta Beca navdušila s skladba-
mi v različnih ritmih in tudi iz 
svetovno znanih muziklov ter 
filmov, v zaključnem delu zelo 
dobro obiskanega dogodka pa 
sta  skupaj zapela skladbo The 
Prayer (Molitev), ki jo v origi-
nalu izvajata svetovno znana 
pevca Celine Dion in Andrea 
Bocelli. Prireditev je povezo-
vala Silvija Švelc, prof. glas-
be na OŠ Šentjernej in članica 
MePZ Zvon iz Boštanja. »Sara 
je čudovito dekle, pred njo je 
lepa prihodnost. V letošnjem 
poletju odhaja za tri tedne v 
poletno šolo v Anglijo, kjer bi 
želela nadaljevati šolanje,« je 
misli o mladi pevki strnila Šve-
lčeva.  S. R.

Prvi koncert 
Sare Praznik
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Po zaključeni osnovni šoli se 
je danes 49-letni Lado Šeško 
odločil, da bo mornar. »Ko 
sem obiskoval osnovno šolo v 
Sevnici, smo imeli čudovitega 
učitelja zemljepisa, profesor-
ja Dušana Milosta. Pri njego-
vih urah smo prepotovali, po 
zemljevidu seveda, ogromno 
dežel, zato je bila moja odlo-
čitev, kam po osnovni šoli, ja-
sna. Želel sem videti tuje de-
žele in s štirinajstimi leti sem 
odšel v pomorsko šolo,« obu-
di spomine. Po zaključenem 
šolanju se je zaposlil pri Splo-
šni plovbi Portorož, opravil še 
poročniški oz. častniški izpit 
ter do razpada Jugoslavije os-
tal zvest podjetju in plovbi za 
afriške dežele. Plutje po širni 
modrini Atlantskega, Indijske-
ga in Tihega oceana ter še po 
mnogih ostalih morjih je bila 
za mladega mornarja na kro-
vu tovorne ladje nepozabna iz-
kušnja. Bil je del posadke, od 
katere je bila odvisna varnost 
tovora in osebja. »Potrebno se 
je bilo držati tudi točnosti pri-
hoda v posamezna pristanišča 
zaradi pravočasnega raztovo-
ra,« še pove. 

Preplul je mnoga morja, a srce ga vleče domov
SEVNICA - Ljubezen do morja in ladij je Sevničana Lada Šeška pri rosnih 14 letih odpeljala na pot premnogih izzivov, preizkušenj in spoznanj. V daljni Braziliji,  v 
pristaniškem mestu Vitoria ob Atlantskem oceanu, si je ustvaril nov dom, a v svoj domači kraj ob reki Savi se redno vrača.  

Pot je nato mladega mornar-
ja, ki si je želel novih doživetij, 
vodila dalje. Leta 1991 je našel 
novo priložnost pri švicarski 
družbi, drugi največji na sve-
tu, ki se ukvarja s prevozi žita. 

Ker je delo 
opravljal zav-
zeto in odgo-
vorno, je pri 
36 letih pos-
tal kapitan 
247 metrov 
dolge in 47 ti-
soč ton težke 
tovorne lad-
je ter povelje-
val 23-član-
ski posadki. 
Na ladji je 
običajno pre-
živel šest me-
secev in po-
tem je bil tri 
do štiri me-
sece doma. 
»Dokler si 
sam, takšno 
življenje še 
gre, ko pride 
družina, so 
želje drugač-
ne,« pojasni 

sogovornik in prizna, da je bilo 
življenje na ladji sredi nepred-
vidljivega morja včasih pre-
cej razburkano, a hkrati pol-
no požrtvovalnosti in pristnih 
odnosov. »Brez zaupanja v po-

sadko ne gre, še posebej v tre-
nutkih, ko je potrebno pame-
tno in pravilno odreagirati,« 
doda, »na kontejnerskih lad-
jah smo delali kot ’švicarska 
ura’, tudi 24 ur skupaj, če je 
bilo potrebno,« se spominja 
pomorščak, ki je videl skoraj 
vse države sveta in ničkolikok-
rat preplul Panamski prekop. 

LJUBEZEN NAŠEL 
V BRAZILIJI

Razgibano in zanimivo živ-
ljenje, pristaniška mesta raz-
ličnih velikosti in narodnosti 
ter njihove navade in kultu-
ra so pustili mnogo nepozab-
nih spominov, v katere je vt-
kana tudi ljubezen. Našel jo je 
v Braziliji, kamor je odšel na 
dopust.  »V nekem trenutku 
sem pomislil, da bi bil čas, da 
si najdem življenjsko sopotni-
co. Naključje je hotelo, da sem 
jo našel v deželi, ki slovi po no-
gometu, salsi in po največjem 
karnevalu. Ni trajalo dolgo in 
zaživela sva skupaj,« pojas-
ni. Ko se je število družinskih 
članov povečalo, je Lado spre-
jel novo odločitev - po 20 letih 

dela v švicarski družbi je našel 
novo zaposlitev v brazilskem 
pristaniškem mestu Vitoria. V 
podjetju, ki se ukvarja z žele-
zom in njegovo predelavo ter 
z ladijsko dostavo po celem 
svetu, je zaposlen v logistiki, a 
zanj je najbolj pomembno, da 
ima več časa za družino, s ka-
tero živi v mestu z okoli 400 ti-
soč prebivalci.  

V Slovenijo in v Sevnico pri-
de vsaj enkrat na leto, tudi z 
družino. »Hčerki sta nad živ-
ljenjem v Sloveniji navduše-
ni, ženo pa je očarala narava,« 
pravi in čeprav doma ne go-
vorijo slovensko, so se njego-
ve dame že naučile nekaj slo-
venskih besed. »Moja sestra 
Marjana je izdelala poseben 
slovar z najpogostejšimi slo-
venskimi besedami in dekleta 
me vedno znova presenetijo s 
kakšno novo besedo v sloven-
ščini,« se nasmehne in nada-
ljuje, da se življenje v Braziliji, 
kjer je uraden jezik portugal-
ščina, v marsičem razlikuje 
od življenja v Sloveniji, pred-
vsem pa je življenje v Sloveni-
ji veliko bolj varno. V hišo, ki 

jo ima v brazilski mestni četrti 
Vitoria, so že sedemkrat vdrli, 
čeprav je hiša varovana, a vlo-
milcev očitno to ne moti. »Ta-
tovi pravijo, da so malo počis-
tili,« mirno pove. Hčerki, stari 
12 in 8 let, gresta v šolo vedno 
v spremstvu, ker kradejo tudi 
otroke. »Tam ni tako kot v Sev-
nici, ko daš ’ruzak’ na ramo in 
greš na Lisco brez vsakršne 
bojazni; tam so vlomi, kraje in 
umori del vsakdanjika,« teče 
njegova pripoved. Ko najina 
beseda nanese še na nogomet 
in karneval, pojasni: »Ko pote-
ka v Braziliji nogometna vro-
čica, življenje obstane. Takrat 
obstaja samo nogomet. Ko po-
teka karneval v Riu de Janei-
ru, tudi ni pouka, mnogi so del 
povorke, večina pa je med gle-
dalci.« 

O prihodnosti ne razmišlja 
preveč. »Hčerki morata zaklju-
čiti šolanje,« pravi in potem, 
morda, se bodo nekoč za stal-
no vrnili v Slovenijo, v Sevni-
co, kjer živita njegova starša in 
prijatelji. 

 Smilja Radi

Lado�Šeško,�ki�je�preplul�mnoga�svetovna�mor-
ja,�nov�dom�pa�je�našel�v�brazilskem�pristani-
škem�mestu�Vitoria�na�atlantski�obali,�je�bil�v�
mesecu�maju�gost�Grajske�tlake,�pogovorne-
ga�večera�v�kavarni�Graščakova�hči�na�sevni-
škem gradu. 

ČADEŽEVA�OBNAVLJA�SVOJ�KIP�-�Letos�so�na�simpozij�pova-
bili�še�78-letno�kiparko�Dragico�Čadež,�ki�skupaj�s�pomočni-
kom�rekonstruira�zgornji�del�svojega�kipa�T-element,�ki�ga�je�
na�Forma�vivi�ustvarila�že�davnega�leta�1966,�takoj�po�likov-
ni�akademiji.�»Ugotovili�smo,�da�je�še�čas,�da�skulpturo�obno-
vimo,«�pravi�Čadeževa,�ki�se�spominja,�da�je�bilo�takrat�veliko�
več�udeležencev,�našim�umetnikom�pa�se�je�zaradi�zaprtosti�
države�»tukaj�odpiral�svet«.��

PUGLJEV�EN�REZ�-�Slovenski�kipar�Primož�Pugelj�ustvarja�delo�
z�naslovom�»En�rez«,�ki�bo�sestavljeno�iz�dveh�delov�oz.�obra-
zov,�obrnjenih�eden�proti�drugemu,�kar�je�v�istem�kontekstu�
kot�njegovo�siceršnje�delo,�katerega�stalnica�so�zlasti�maske.�
»Nastala bo vizualna igra med dvema istima glavama oz. ob-
razoma,«�je�povedal.�Izbor�med�trojico�letošnjih�sodelujočih�je�
zanj�lepo�priznanje,�veliko�mu�pomenijo�tudi�pogovori�s�kole-
goma s Poljske in Kitajske.

KITAJSKI�PRAŠIČEK�V�HIŠICI�-�Kitajski�umetnik�Meng�Gao�edi-
ni�med�trojico�ustvarja�na�»klasičen«�način,�iz�enega�kosa�le-
sa,�izdeluje�pa�skulpturo�prašička�v�hišici.�»V�kitajski�pisavi�
ta�simbol�ponazarja�pismenko�za�družino,«�pojasnjuje�svojo�
idejo,�poleg�tega�je�prašič�na�Kitajskem�simbol�blagostanja,�
saj�je�številnim�družinam�zagotavljal�preživetje.�Tudi�njemu�
je�v�Kostanjevici�na�Krki�zelo�všeč,�predvsem�mir,�ki�ga�v�veli-
kih kitajskih mestih ni najti.

POLJAKOVA� SPIRALA� -� Poljak� Ryszard� Litwiniuk� izdeluje�
»spiralo«,�s�katero�bo�ponazoril�»tek�časa�v�prostoru«,�ko�bo�
skupltura�postavljena,�pa�bo�vabila�obiskovalce,�da�se�ji�pov-
sem�približajo�in�jo�celo�uporabijo�kot�»vrata«.�Hrastov�les�
zanj�ni�neznanka,�a�ponavadi�ustvarja�bolj�s�pomočjo�motor-
ne�žage,�tokrat�pa�se�ga�je�lotil�bolj�»tehnično«�in�»arhitek-
turno«.�V�Sloveniji�je�prvič�in�pravi,�da�mu�je�zelo�všeč,�pa�tu-
di s kolegoma so se hitro spoprijateljili.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Ga-
lerija Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki je med 3. 
in 29. julijem po štirih le-
tih znova prizorišče (klasič-
nega) Mednarodnega sim-
pozija kiparjev Forma viva. 
Nove skulpture iz hrastove-
ga lesa ustvarjajo Meng Gao 
s Kitajske, Ryszard Litwiniuk 
s Poljske in slovenski kipar 
Primož Pugelj.

Sodelujoče umetnike so, kot 
je pojasnil direktor kostanje-
viške galerije Goran Milova-
nović, izbrali na podlagi raz-
pisa, na katerega se je prijavilo 
kar 114 kandidatov iz 39 držav, 
letošnja novost pa je bila sku-
pna komisija za simpozij tako v 
Kostanjevici kot v Seči pri Por-

Forma viva je (še vedno) živa
torožu, kjer bo simpozij jese-
ni. »Interes je ogromen, res pa 
je, da se vedno težje najde ki-
parje, pri katerih bi že po nji-
hovi predlogi videli, da obvla-
dajo les. Med prijavljenimi je 
bilo kar nekaj takšnih, pri ka-
terih je bilo jasno, da idej ni 
možno uresničiti v enem me-
secu, in nekaj takšnih, ki bi svo-
jo idejo bistveno lažje izvedli v 
kamnu,« pojasni Milovanović. 
Na zadnjih simpozijih pogre-
ša močnejši stik z Japonsko, 
kjer je tradicija ustvarjanja iz 
lesa zelo močna. Le eden od 
letošnjih sodelujočih ustvar-
ja na »klasičen« kiparski na-
čin, dva pa na bolj »konstrukti-
vističen« način, kar je sicer že 
nekaj časa trend na simpoziju. 
Ustvarjena dela bodo umestili 

v kostanjeviški park skulptur, 
ko bodo videli, kakšna in kako 
obsežna bodo. 

V parku Forma viva je sicer 
okoli 100 skulptur, med njimi 
tudi nekaj še iz prvih simpozi-
jev v začetku 60. let prejšnjega 
stoletja, ki jih seveda grize zob 
časa, zato v galeriji iščejo mož-
nosti za njihovo obnovo, zlasti 
s pomočjo evropskih razpisov. 
Pri tem bi morali praviloma 
pridobiti soglasje avtorjev, 
stroški so ponavadi ogromni 
oz. večji, kot je sploh vrednost 
kipa, ob tem pa pri nas niti ni-
mamo prakse restavriranja 
in konserviranja velikih lese-
nih kipov na odprtem, pa tudi 
hrast ni ravno značilen kipar-
ski material. »Zdaj smo skupaj 

s švedskim podjetjem prijavlje-
ni na en evropski razpis in ča-
kamo rezultate,« pravi direk-
tor. Pred začetkom letošnjega 
simpozija so pripravili akcijo 
čiščenja in barvanja kipov, na 
kateri se je zbralo okoli 30 do-
mačinov, »življenjsko dobo« pa 
so podaljšali 18 kipom. Vizija 
Forma vive, ki poleg Kostanje-
vice na Krki vključuje še delo-
višča v Seči (kamen), Ravnah 
na Koroškem (kovina) in Ma-
riboru (beton) ter velja za 
najstarejši še delujoči kiparski 
simpozij na svetu, zaenkrat os-
taja takšna, kot je sedaj, torej 
trije kiparji vsaki dve leti. Sim-
pozij se bo zaključil v soboto, 
29. julija, s slovesno otvoritvi-
jo novih kipov. 
� Peter�Pavlovič


