
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Vozniki, pozor, na ceste 
se vračajo šolarji!

Naslednji petek, 1. septembra, bodo na cestah, pločnikih in ko-
lesarskih stezah znova tudi šolarji in dijaki, zato ne bo odveč 
opozorilo, naj bomo vozniki v jutranjem in popoldanskem času 
znova bolj pozorni. K temu želijo z vsakoletno akcijo »Prvi šol-
ski dnevi« prispevati tudi občinski sveti za vzgojo in preventi-
vo v cestnem prometu (SPV), ki bodo v sodelovanju s policisti, 
člani združenj šoferjev in avtomehanikov ter drugimi prosto-
voljci v prvih šolskih dneh (poleg prvega šolskega dne še v ted-
nu od 4. do 8. septembra) pri osnovnih šolah pazili na šolarje, 
voznike pa s svojo prisotnostjo opozarjali na prilagoditev hi-
trosti vožnje v okolici šol. Seveda previdnost ni potrebna le v 
času te akcije, ampak skozi celotno šolsko leto. 
 P. P.

AKTUALNO

Lojze Štih, predsednik Združenja 
borcev za vrednote NOB Krško:

Ne, ne toži se mi po 
Jugoslaviji, 
le ljudem naj vrnejo, 
kar so imeli
 str. 4

OBISK DRŽAVNE SEKRETARKE  str. 2

KOPRIVNIŠKA NOČ  str. 5

DOLENJEVAŠKI PRAZNIK   str. 9

PRAZNIČNO NA RAKI str. 7

Suša zdesetkala pridelek

Sijala je tri dni in noči

Podpora gradnji mrliške vežice,
nasprotovanje ureditvi trga

Za vsako potico se 
primerno vino najde
Papeževa opazka prvi dami ZDA Melanii Trump 
glede potice je tej naši tradicionalni jedi prinesla 
»pet minut svetovne slave«, ki pa jih po mnenju 
strokovnjakov nismo dobro izkoristili. So se pa 
nanjo na okrogli mizi v okviru 13. Cvičkovega 
večera tematsko navezali raški vinogradniki, ki 
so skupaj s poznavalci kulinarike in vina iskali 
odgovor na vprašanje, katera vina se najbolje 
prilegajo k potici.
 Stran 3

KOLESARSKI PRAZNIK V KRŠKEM - Na tretjo nedeljo v avgustu je Rekreativno kolesarsko društvo Krško 
organiziralo že 15. kolesarski maraton po deželi cvička s štartom in ciljem na Trgu Matije Gubca v 
Krškem. Maratona se je kljub slabi vremenski napovedi udeležilo kar 480 odraslih kolesarjev, ki so lahko 
izbirali med 40 in 70 km dolgo traso, ter 45 otrok, ki so kolesarili na 6 km dolgem čričkovem maratonu. 
Dogodek je tako upravičil sloves največje rekreativne prireditve v Posavju. Traso velikega maratona 
je najhitreje, vendar še vedno po cestnoprometnih predpisih, prevozil Uroš Vene iz novomeškega 
kluba Papež Podgorje, krajšo traso pa Blaž Žmavčič iz Športnega društva Posavje. Pokala sta prejela 
tudi najstarejši kolesar Danilo Pečnik iz Brežic in najstarejša kolesarka iz Trbovelj ter najštevilčnejša 
ekipa 'zelenih pokemonov Alo Alo'. Več na PosavskiObzornik.si. P. P., foto: Sven Mavsar
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Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Odlična kosila 
vse dni v tednu!

Vseh želja še niso uresničili

Ljudje z disleksijo imajo težave predvsem z 
branjem in pisanjem. Le-te se pokažejo kmalu 
po vstopu v osnovno šolo. Takim otrokom 
je potrebno pomagati z drugačnim učnim 
pristopom. Včasih so otroke z disleksijo pošiljali 
v šolo s prilagojenim programom, danes 
dislektiki, med katerimi je mnogo uspešnih in 
znanih posameznikov, veljajo za pametne in 
sposobne, kljub pomanjkljivostim, s katerimi se 
srečujejo. Nekateri celo menijo, da je disleksija 
dar.  Strani 11, 12

Ali je disleksija dar?
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Ta s svetlobnimi signali pra-
vočasno opozarja voznike na 
približevanje nevarni prome-
tni točki in na prisotnost dru-
gih udeležencev na prednostni 
cesti. Župan občine Brežice 
Ivan Molan je na simboličnem 
odprtju poudaril, da gre za do-
daten prispevek k izboljšanju 
varnosti udeležencev v prome-
tu na tem križišču, ter opozo-
ril, da je za varnost v prometu 
še vedno najpomembnejše do-
sledno spoštovanje prometnih 
predpisov.

Po podatkih Policijske posta-
je Brežice so se v križišču Gub-
čeve ulice in Hrastinske poti v 
zadnjih letih pripetile nesreče, 
v katerih je bilo poleg zveriže-
ne pločevine telesno poškodo-
vanih osem oseb. V vseh pri-
merih je do prometne nesreče 
prišlo zaradi neupoštevanja 
pravil o prednosti. Opozoril-
ni sistem COPS@road (Collisi-
on Preventing Safety system) 
sestavlja modularni nabor ak-
tivnih prometnih znakov, in-

Varnejši z opozorilnim sistemom
BREŽICE - Občina Brežice je v skrbi za izboljšave prometne varnosti letos naredila še dodaten korak ter v 
sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) križišče Gubčeve uli-
ce in Hrastinske poti v Brežicah opremila z opozorilnim sistemom COPS@road. 

dividualno prila-
gojenih glede na 
posebnosti posa-
meznega cestne-
ga odseka. Sistem 
s pomočjo detek-
torjev v splošnem 
zazna približeva-
nje udeležencev 
odseku iz več sme-
ri ter jih s pomoč-
jo svetlobnih si-
gnalov opozarja 
na nevarnost trka 
v realnem času. 

V križišču Hrastin-
ske poti in Gubče-
ve ulice so postav-
ljeni štiri moduli 
sistema COPS@
road s senzorji in 
svetlobnimi pri-
kazovalniki. Na 
stranskih ulicah 
sta postavljeni 
enoti s kontrastno 
tablo, vgrajenimi 
prometnimi znaki 
»Stop« ter senzor-

sko nadzorovanimi aktivnimi 
prikazovalniki spremenljive 
prometne vsebine. Na pred-
nostnih smereh sta postavlje-
ni oddaljeni detekcijski enoti 
z vgrajenimi senzorji. Moduli 
sistema COPS@road so med 
seboj brezžično povezani in 
se aktivirajo  ob zaznavi so-
časnega prihoda vozil v križi-
šče. Tako v realnem času opo-
zarjajo na povečano nevarnost 
trka. Trije moduli se napajajo 
na sočno energijo. Prav tako 
vse enote sistema na oddalje-
ni strežnik posredujejo sta-
tistiko o gostoti prometa, hi-
trosti vozil ter informacije o 
delovanju sistema. Ob tem v 
podjetju Aktivna signalizacija 
Korun (A.s.K) poudarjajo, da 
sistem COPS@road ni nado-
mestilo za semafor in v nobe-
nem primeru udeležencem ne 
določa prednosti. Gre izključ-
no za opozorilni sistem, ki vo-
znike v realnem času opozarja 
na nevarnost trka na nevarnih 
prometnih točkah. 
� P.�P./vir:�Občina�Brežice

Direktor�podjetja�A.s.K�Peter�Korun,�di-
rektor�OE�Krško�Zavarovalnice�Triglav�
Viktor� Richter� in� brežiški� župan� Ivan�
Molan�ob�simboličnem�odprtju�opozoril-
nega�sistema

Prizadete obdelovalne površi-
ne in zakrnele poljščine si je 
17. avgusta na območju Krške-
ga polja ogledala tudi državna 
sekretarka na kmetijskem mi-
nistrstvu mag. Tanja Strniša. 
Ob tem je dejala, da vse kaže na 
to, da bo letošnja škoda imela 
še večje katastrofalne razse-
žnosti kot leta 2003, ko je oce-
njena škoda na nivoju države 
znašala 120 milijonov evrov, 
saj suša traja že celo vegetacij-
sko obdobje. Zato bodo obmo-
čja, na katerih poškodovanost 
pridelkov presega 30 %, sicer 
deležna pomoči iz proračunske 
rezerve, a bodo sredstva oško-
dovancem zaradi postopkov 
pa tudi ocene škode, ki bo na-
tančneje znana šele jeseni po 
spravilu pridelkov, nakazana 
šele konec pomladi ali v začet-
ku poletja prihodnje leto. 

Na terenu se kaže zelo velik 
problem s krmo, saj ni travinja, 
ponekod niso mogli normalno 
opraviti niti prvega odkosa. Na 
prodnatem Krškem polju je ko-
ruze le za vzorec ali je ta velika 
le do okoli 60 cm, ponekod jo je 
dodobra prizadela tudi toča in 
so storži praktično prazni, ve-
lik izpad pa se kaže tudi pri ži-
taricah. Tako imata praktično 
povsem prazen silos tudi kme-
tovalca in živinorejca Jože in 
Suzana Pacek na Jelšah, ki sta 
zaradi nastale škode ne glede 
na to, da sta oba tudi zaposle-
na, že eksistenčno ogrožena, 
saj sta se pred leti na račun in-
vesticij v kmetijstvo dodobra 
zadolžila. Jože je povedal, da 

Suša zdesetkala pridelek
JELŠE – V začetku tedna so kmetovalci, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, že začeli prijavljati ško-
do, nastalo zaradi dolgotrajnega sušnega in vročega obdobja, ki se drastično odraža na kmetijskih kultu-
rah. Prijave bodo občine sprejemale do 1. septembra. 

imata pri senu najmanj 70 % 
izpada, pri pridelku pa je naj-
večji izpad krompirja. Tako 
bosta morala nabaviti zrnje 
za pitanje govedi, saj imata 43 
glav živine, dojilje in pitance, 
izpad pridelka pa imata prak-
tično na vseh 25 ha obdeloval-
nih površin: »Krmo moramo 
že kupovati, cena bale sena pa 
se strmo dviguje, s povprečnih 
15 evrov za balo se je povzpe-
la že na 30 do 40 evrov, v zim-
skih mesecih pa bo to pomeni-
lo še po 10 dodatnih evrov več, 
zaradi česar nam ne preostane 
drugega, kot da v hlevu drastič-
no zmanjšamo število glav ži-
vine, saj ena bala za obstoječe 
število živine, poleg druge hra-
ne, zadošča le za štiri dni. Po-
sledično bo prihodnje leto tudi 
živina bolj poceni, ker jo bodo 
tako kot mi tudi drugi prisilje-
ni prodajati.«

Državna sekretarka je ob tem 
dejala, da na ministrstvu raz-
mišljajo, da bi pomagali rejcem 

z brezobrestnimi posojili pre-
ko Sklada za regionalni razvoj 
Ribnica, sicer pa je kot ključno 
rešitev izpostavila namakalne 
sisteme, ki jih ministrstvo fi-
nancira preko Programa razvo-
ja podeželja. Razpis za velike 
namakalne sisteme bo ministr-
stvo objavilo v kratkem, možno 
pa bo pridobiti sredstva tudi za 

protitočne mreže, sisteme oro-
ševanja ter rastlinjake. »S tem 
želimo pomagati predvsem 
kmetovalcem, ki se ukvarjajo z 
zelenjadarstvom, sadjarstvom 
in drugimi trajnimi nasadi, 
zato smo stopnjo sofinancira-
nja dvignili s 30 % na 50 %, če 
pa so te površine še v okoljskih 
ali ekoloških ukrepih ter na ob-
močjih z omejenimi dejavniki, 
lahko investitorji pridobijo do 
70 % sofinanciranja. Če je in-
vestitor hkrati še mladi prev-
zemnik, lahko pridobi tudi do 
75 % podpore ministrstva,« je 
še dejala mag. Strniša. Pouda-
rila je, da je letošnja suša po 
letu 2003 že šesta in da je dej-
stvo, da se bo spričo izrazitih 
podnebnih sprememb mogo-
če tako sušam kot pozebam in 
točam ter drugim dejavnikom 
učinkoviteje zoperstaviti le z 
ustrezno opremljenostjo.
� Bojana�Mavsar

Zakonca�Pacek�in�med�njima�mag.�Tanja�Strniša

Zbiranje vlog se je že začelo
Občine Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica ob-
veščajo, da bodo na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in re-
ševanje pričele z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so imeli ško-
do zaradi suše v letu 2017. Za prijavo škode pridejo v poštev 
posevki koruze in ostali njivski posevki, razen žit, travinje ter 
vrtnine na prostem. Prosijo, da škodo prijavljajo le tisti oško-
dovanci, ki so na navedenih kulturah utrpeli škodo, večjo od 
30 %. Pogoj je tudi, da so oškodovanci na dan 15. 7. 2017 vpisa-
ni v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo tako imenova-
ni KMG-MID in je velikost prijavljene površine poškodovanih 
kultur večja od 1 ha primerljivih površin. Vloge na občinah zbi-
rajo v času uradnih ur od ponedeljka, 21. avgusta, do petka, 
1. septembra. Na terenu bo določene vloge preverjala regij-
ska komisija za ocenjevanje po elementarnih nesrečah in kme-
tijski inšpektor, posamezne vloge pa tudi državna komisija.

POSAVJE - Čez dober teden dni se bodo ponovno odprla vrata 
32 osnovnih šol na območju Posavja. V njih se bo začel pouk 
za skupno 6.509 osnovnošolcev oz. skoraj 100 več kot lani, 
pa vendar bo prvošolcev v primerjavi s preteklim letom za 
dober razred manj, to je 787 (lani 818).

Prag edine šole v po številu otrok najmanjši, bistriški občini, bo 
na prvi septembrski dan prestopilo 145 osnovnošolcev, od tega 
16 prvošolcev. Tamkajšnji vrtec bo obiskovalo 55 otrok. Ravnatelj 
šole Bogomir Marčinković je povedal, da so na ponoven sprejem 
učencev dobro pripravljeni. V juliju in avgustu so izvedli nujna 
vzdrževalna dela, obnovili sanitarije v vrtcu ter garderobi s sani-
tarijami v telovadnici, prepleskali stene ter zaščitili leseno stavb-
no pohištvo na stari šoli. V naslednjem letu želijo prepleskati te-
lovadnico, vezni hodnik ter večino sten v šoli, da bodo do maja 
2019, ko bo nova šola dopolnila 40 let, kar se da pripravljeni: »V 
novem šolskem letu je treba nadaljevati in zaključiti investicijo, ki 
zajema še postavitev nadstreška pred vhodom v šolo, v naslednjih 
poletnih počitnicah bo treba obnoviti dotrajano šolsko kuhinjo.«

Na OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki bo osnovnošolsko iz-
obrazbo v prihajajočem šolskem letu pridobivalo 230 otrok, od 
tega 36 prvošolcev, a na šoli žal, kot je dejala ravnateljica Meli-
ta Skušek, zaradi znanih razmer, nesprejetega občinskega pro-
računa za leti 2016 in 2017, tudi letos ne načrtujejo investicij: »V 
primeru, da bi se situacija spremenila, smo imeli v načrtu ener-
getsko sanacijo šole, ki je nujno potrebna, saj šola ni bila preno-
vljena od leta 1982.«

Na sprejem skupno 334 učencev, od tega 26 prvošolcev, so se tudi 
Radečani dobro pripravili, saj je občina izvedla opaznejša investi-
cijsko-vzdrževalna dela na šolskih objektih. V OŠ Marjana Nem-
ca Radeče so bile v celoti obnovljene sanitarije razredne stop-
nje. Istočasno so potekala tudi dela na vrtcu Biba Baja s celovito 
ureditvijo površine pred vhodom, pri igralnicah so obnovili in 
prepleskali zunanje betone oz. fasade, v notranjih prostorih pa z 
menjavo svetilk uredili razsvetljavo. Mag. Matjaž Šušteršič, višji 
svetovalec za projektno delo in investicije na občini, je povedal, 
da trenutno pripravljajo projektno dokumentacijo še za ureditev 
območja pod šolskim gričem, katerega izvedbo načrtujejo v nas-
lednjem letu: »Gre za zahteven projekt širših koristi, s katerim 
želi občina po eni strani učenkam in učencem izboljšati dostop 
do šole v smislu ureditve stopnišča in avtobusnega postajališča, 
po drugi strani pa tudi prometno bolj funkcionalno urediti obmo-
čje stičišč med Ulico Milana Majcna, Ulico OF in Potjo na stadi-
on v smeri Krakovega ter zagotoviti dodatne parkirne prostore.«

V občini Sevnica bo stekel pouk v sedmih osnovnošolskih vzgoj-
no-izobraževalnih zavodih na devetih lokacijah. V šolske klopi bo 
sedlo 1431 učencev, med njimi 172 prvošolcev, vrtce pa bo obi-
skovalo 691 otrok, ki bodo vključeni v 39 oddelkov. Tudi v sev-
niški občini novo šolsko leto prinaša novosti z vidika naložb v 
objekte. V teku je izgradnja prizidka k podružnični osnovni šoli 
na Studencu. Nov prizidek k obstoječi šoli v pritličju prinaša dve 
igralnici za potrebe vrtca, kabinet in sanitarije, v nadstropju pa 
bodo nova učilnica, knjižnica in kabinet. Investicija bo zaključe-
na do konca septembra. V teku je urejanje kotlovnice pri OŠ Mi-
lana Majcna Šentjanž, dela pa bodo zaključena do pričetka kuril-
ne sezone. Z opravljenimi ureditvenimi oz. vzdrževalnimi deli bo 
učence ob vstopu v novo šolsko leto pričakala preurejena okoli-
ca podružnične šole v Loki pri Zidanem Mostu, v izvajanju pa je 
tudi menjava parketa v telovadnici krmeljske šole. 

Osnovne šole v brežiški občini bo obiskovalo skupno 1949 otrok, 
od tega 233 prvošolcev. Po besedah Patricie Čular, vodje oddel-
ka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, je 
v teku dokončanje rekonstrukcije in obnove cerkljanske šole, ka-
tere vrednost znaša 6,6 mio evrov. Selitev v nove in prenovljene 
prostore je predvidena že septembra, šolo pa nameravajo uradno 
predati namenu konec oktobra ob občinskem prazniku. V letoš-
njih jesenskih mesecih se bodo na občini osredotočili na pripravo 
projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in dozidavo OŠ Artiče, 
saj v aprilu prihodnje leto že načrtujejo objavo razpisa za izbor iz-
vajalca, nakar bi v naslednjem šolskem letu stekla dela. Konec le-
tošnjega leta je predvidena tudi izdelava idejne zasnove za vrtec 
v Dobovi, v letu 2018 pa projektne dokumentacije za OŠ Globoko.

Skupno 2420 učenk in učencev bo v 126 oddelkih obiskovalo 
osem osnovnih šol v občini Krško, od tega bodo 304 prvič sedli 
v šolske klopi. V letošnjem šolskem letu se v občini Krško na po-
dročju naložb na področju osnovnošolskega izobraževanja na-
daljujejo dela energetske sanacije telovadnice pri OŠ Podbočje, 
s sanacijskimi deli ostalega dela objekta (učilnice in drugi pro-
stori) pa bodo pričeli konec šolskega leta, torej junija 2018. Tudi 
gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica poteka po načr-
tih, so sporočili z Občine Krško, z novim šolskim letom bodo na-
domestni prostori v času gradnje zagotovljeni v prostorih šole in 
gasilskega doma. Po načrtih se bodo otroci v nov vrtec preselili v 
začetku prihodnjega leta. 
� Bojana�Mavsar

V Posavju sto osnovnošolcev več, 
prvošolcev pa za razred manj



Posavski obzornik - leto XXI, številka 17, četrtek, 24. 8. 2017 3UTRIP REGIJE

pretirano sladkost/slanost, 
pohvalil pa je številčnost po-
tic in njihovo raznolikost. Pre-
senetilo ga je, da ni bilo nobe-
ne potice s suhim sadjem, ki so 
bile nekoč značilne v teh kra-
jih, zlasti v jesensko-zimskem 
obdobju. Predavateljica za po-
dročje prehrane na Biotehni-
ški fakulteti v Ljubljani mag. 
Marlena Skvarča je opisala 
potek ocenjevanja, pri kate-
rem so bili pozorni na videz, 
prerez, teksturo, vonj in aro-
mo potic. Kot je dejala, je obli-
ka potice pomembna, a ni vse, 
opozorila je pred pretiranim 
dodajanjem sladkorja po vrhu 

potic. Po mnenju komisije, ki 
so jo sestavljali Skvarča, Boga-
taj in Veronik, je bila najboljša 
rožičeva potica Jožice Žabkar 
s Cirja, druga je bila slana po-
tica z raško čebulo Anice To-
mažin s Straže, tretja pa poti-
ca treh okusov Majde Vizlar z 
Gmajne. Priznanja jim je pode-
lil predsednik raškega društva 
vinogradnikov Alojz Šiško.

Prireditve, ki so jo s pesmi-
jo odprli domači vinogradni-
ški pevci, so se udeležili med 
drugim tudi predsednik Zve-
ze društev vinogradnikov Do-
lenjske Miran Jurak, cvičk-
ova princesa Dragica Ribič, 
kralj cvička Gregor Štem-
berger, krški župan mag. Mi-
ran Stanko in poslanec v DZ 
Zvone Lah. Kot je dejal Jurak, 
je raški cvičkov večer ena tis-
tih prireditev, ki najbolj druži 
vinogradnike na širšem obmo-
čju Dolenjske in Posavja. Sle-
dila je zabava pod velikim šo-
torom na Raki z ansamblom 
Naveza.
� Peter�Pavlovič

Na okroglo mizo o omenjeni 
temi, ki jo je vodil pobudnik 
cvičkovih večerov in ambasa-
dor cvička Ivan Vizlar, so po-
vabili znanega etnologa prof. 
dr. Janeza Bogataja ter pu-
blicista, sommelierja in vite-
za vina Sašo Veronika. Kot je 
povedal Bogataj, je potica ena 
od jedi v naši kulinariki, o ka-
teri imamo najstarejše vire, saj 
jo je omenjal že Trubar, najsta-
rejši ohranjen recept zanjo je 
zapisal Valvasor, od druge po-
lovice 19. stoletja dalje pa jo 
najdemo v številnih kuhar-
skih knjigah. Povedal je še, da 
je kljub dolgoletnemu mnenju 

državnih birokratov, da se po-
tice ne da zaščititi, v teku po-
stopek za njeno zaščito, za za-
četek pet različnih nadevov 
(orehov, orehov z rozinami, ro-
zinov, pehtranka in pehtranka 
s skuto). Glede nenadne slave 
slovenske potice, ki jo je maja 
letos »zakrivil« papež Franči-
šek z vprašanjem prvi dami 
ZDA Melanii Trump glede 
moža Donalda (Kaj mu dajete 
jesti, potico?) meni, da smo jo 
že zamudili, saj bi morali tak-
rat nemudoma organizirati 
dan slovenske potice denimo 
v Londonu.

VSAKA POTICA IMA  
SVOJE VINO

Na vprašanje, kako gresta lah-
ko skupaj potica in vino, Bo-
gataj odgovarja: »Mislim, da 
se bomo morali otresti kom-
pleksa in se zavedati, da tudi 
druge uspešne kulinarične dr-
žave v Evropi in svetu gradijo 
svojo prepoznavnost na svojih 
značilnostih. Pričakujem, da 
bo v prihodnje več zahtev na 
protokolarnih dogodkih: 'Ob-
vezno dodajte tudi potico.', ne 
pa da opozarjajo: 'Da ne bi spet 
dali zraven to potico.' Možnosti 

druženja vina in potice je zelo 
veliko.« Tudi vinorodna dežela 
Posavje ima po njegovih bese-
dah dovolj odličnih vin, ki so-
dijo tako k sladkim kot slanim 
poticam.

O tem, katero vino se prilega k 
slovenski potici, je podrobne-
je spregovoril Veronik. Najbolj 
primerna so polsladka in slad-
ka vina - bolj sladka je potica, 
slajše naj bo vino. Glede cvička 
je dejal, da ga je težko kombi-
nirati s potico, razen denimo z 
ocvirkovo in slano kmečko po-
tico. Nikakor pa ne gresta sku-
paj orehova potica in cviček, 

je poudaril, saj k slednji sodi 
vsaj polsladko vino. Kot dobro 
kombinacijo je izpostavil deni-
mo rozinovo ali skutino potico 
in modro frankinjo. K pehtra-
novi potici se prilega zelo slad-
ko vino, npr. muškat. Veronik je 
zbranim podal tudi nekaj prak-
tičnih nasvetov o kulturi pitja 
vina (kozarec držimo vedno z 
desno roko in ga držimo za pe-
celj, nazdravimo desno in levo, 
nikoli pa čez mizo) in uživanja 
potice (jemo jo kot kruh, torej 
lomimo po koščkih).

OCENJEVANJE POTIC

Pred okroglo mizo so pripra-
vili ocenjevanje potic (menda 
šele četrto tovrstno v Sloveni-
ji), na katerega so prejeli kar 
33 različnih potic s širšega, ne 
le raškega območja. »Vaja dela 
mojstrico,« je kvaliteto oce-
njevanih potic ocenil Bogataj 
in opozoril na nekatere po-
manjkljivosti v njihovi pripra-
vi, zlasti luknje med testom in 
nadevom (nekoč so temu rekli, 
da je vanje udaril 'sveti duh'), 

Počitnic je skoraj konec, šolarji in dijaki bodo kmalu spet v 
šolskih klopeh. Konec je brezskrbnega jutranjega spanja in 
poležavanja, gledanja risank in filmov, igranja računalniških 
in telefonskih igric, potepanja po blokovski soseski ali po vasi, 
uživanja na kopališčih ob rekah ali bazenih, druženja na or-
ganiziranih počitniških aktivnostih … Čeprav je proti koncu 
počitnic marsikdo že utrujen od počitniškega brezdelja in – 
kar je težko priznati – že komaj čaka na začetek novega šol-
skega leta. 

Brezskrbnih dni (ali vsaj malo manj polnih skrbi) pa je ko-
nec tudi za starše. Seveda tudi počitniški čas prinaša zagate, 
povezane zlasti z varstvom in ustvarjalno zaposlitvijo otrok 
v dneh, ko sami nimamo prostih dni, a jih bo zdaj naenkrat 
spet še veliko več. Poskrbeti, da se bodo otroci pravočasno 
zbudili, zajtrkovali in odšli v šolo, da jih bomo po pouku pra-
vočasno odpeljali na popoldanske aktivnosti, od športnih tre-
ningov in vaj do glasbenih šol, da bodo ob tem narejene do-
mače naloge in druge šolske obveznosti, da jim bo ob tem 
ostalo še kaj časa za igro in zabavo s prijatelji, praznova-
nje rojstnih dni, obiske babic in dedkov … Septembrsko pri-
vajanje na ritem, v katerem bomo živeli naslednjih deset me-
secev, je lahko kar zoprna zadeva. Še zlasti, če si želimo, da 
nam ob tem ostane tudi kaj časa zase in za svoje partner-
je, kavo ali pivo s prijatelji, rekreacijo, sodelovanje pri gasil-
cih, kulturnikih ali kjer koli pač že najdemo veselje in energi-
jo za nov dan. 

Če nas začetek novega šolskega leta po eni strani navdaja s 
strahom, kako bomo zmogli usklajevati vse službene, doma-
če, šolske in druge obveznosti, se po drugi strani lahko veseli-
mo srečevanj, druženj in pogovorov o svojih težavah in uspe-
hih s starši drugih otrok, obiskov šolskih in obšolskih proslav, 
predstav in tekmovanj, na katerih bomo s ponosom ugotav-
ljali, kaj vse so se spet naučili in kaj zmorejo. Upam, verja-
mem in vsem želim, da bo slednje odtehtalo morebitne stres-
ne situacije in da bomo konec junija naslednje leto lahko 
rekli: bilo je dobro, lepo in plodno šolsko leto. In takrat bomo 
zagotovo spet, tako kot naši otroci, veseli novih počitnic …

Novo šolsko leto – 
nove skrbi, pa tudi 
veselje

komentar

Piše: Peter Pavlovič

Slovenska potica in vino skupaj? 
Seveda, a ne orehova in cviček.
CIRJE - Društvo vinogradnikov Raka je 11. avgusta pri cvičkovem hramu oz. Ambasadi cvička 1 na Cirju 
pripravilo tradicionalni, že 13. Cvičkov večer. Vsako leto ga vsebinsko obogatijo z določeno temo, letos so 
na podlagi nenadne slave slovenske potice izbrali temo »Ko se srečata slovenska potica in vino«.

Kot pravi Bogataj, je slovenska potica okrogle oblike z luknjo v 
sredini, pečena v pekaču - potičniku, katerega stranska stena 
je lahko bodisi gladka bodisi rebrasta, v tem primeru morajo 
biti rebra navpična. Potica je testeni zvitek z različnimi nade-
vi, lahko je sladka ali slana. Kot nadev lahko uporabimo mar-
sikaj (v Bogatajevem arhivu je več kot 100 različnih nadevov), 
vsake stvari pa vendarle ne, ne predstavlja si denimo potice s 
škampi. V ožji krog potic poleg najbolj popularne orehove sodi-
jo še lešnikova, skutna, medena in pehtranova, ki je tudi najbolj 
značilna za Slovenijo, saj smo edini narod, ki pehtran uporab-
lja za pripravo sladkih jedi, drugje ga uporabljajo za pripravo 
juh, omak in mesnih jedi. Potratna potica, denimo, kljub ime-
nu ni potica, ampak sodi med kolače, štirioglate potice, ki so 
v današnjih časih pogoste, pa (tehnično) sodijo med štruklje.

Z�leve:�mag.�Marlena�Skvarča,�'idejni�oče'�cvičkovih�večerov�
Ivan�Vizlar,�prof.�dr.�Janez�Bogataj�in�Saša�Veronik

Udeleženci�okrogle�mize�pred�cvičkovim�hramom�na�Cirju

Zmagovalni�trojček�potic,�z�leve:�rožičeva�Jožice�Žabkar,�sla-
na�z�raško�čebulo�Anice�Tomažin�in�potica�treh�okusov�Maj-
de�Vizlar
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PRISTRIGLI PERUTI GOJITELJEM KONOPLJE - Zaradi suma 
posesti drog so policisti in kriminalisti PU Novo mesto v dru-
gi polovici avgusta na območju Dolenjske in Posavja opravi-
li pet hišnih preiskav. Med drugim so v okolici Brežic med hi-
šno preiskavo našli in zasegli 234 rastlin konoplje, v Brežicah 
pa so 51-letni osumljenki zasegli kilogram posušenih delcev. 
Med preiskavo so našli tudi več digitalnih tehtnic in pripomoč-
kov za gojenje prepovedanih drog. 

OPITI ZA VOLANOM - Brežiški policisti so 21. 8. zvečer kon-
trolirali v Brežicah 35-letno voznico, ki je kazala očitne znake 
opitosti, a je opravljanje preizkusa odklonila. V noči na 22. 8. so 
odredili preizkus tudi 37-letnemu vozniku v Leskovcu pri Kr-
škem, ki je napihal 0,90 mg alkohola. Nekaj dni pred tem, v noči 
na 19. 8., so policisti med opravljanjem nadzora v kraju Malo 
Mraševo opazili vozilo, ki je vijugalo po cesti. Ustavili so ga in 
48-letnemu vozniku odredili preizkus, ki je pokazal v litru iz-
dihanega zraka 0,85 mg alkohola. Tako voznica kot oba vozni-
ka so se treznili 'na hladnem'. 

VEČ NESREČ Z LAŽJIMI POKODBAMI - V bližini Vrhovega je 
v noči na 19. 8. 24-letni voznik osebnega vozila zaradi nepri-
lagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v brežino ter zaščitno 
ograjo. Povzročitelj, ki je vozil pod vplivom alkohola, se je v 
nesreči lažje poškodoval. 12. 8. dopoldan sta na obvozni cesti 
Boštanj – Krmelj trčili osebni vozili, v nesreči pa se je ena ose-
ba poškodovala. Istega dne pod večer se je izven naselja Gunte 
voznica z osebnim vozilom prevrnila na streho in pri tem utr-
pela poškodbe, 11. 8. pa se je lažje poškodoval 34-letni moto-
rist, ki je v Brežicah trčil v pred njim vozeči osebni avtomobil.

VLOMILCI NE POČIVAJO - V Velikem Podlogu je med 19. in 20. 
8. neznanec skozi okno vlomil v hišo in ukradel pištolo, denar 
in nakit v vrednosti 3.500 €. V Lončarjevem Dolu je bilo 16. 8. 
vlomljeno v hišo skozi vrata, lastnik je s krajo denarja in bančne 
kartice oškodovan za 7.000 €. V noči iz 12. na 13. 8. so neznan-
ci vlomili v hišo v Šentjanžu in povzročili nekaj sto evrov škode.

V NEKAJ URAH PRIJELI 18 ILEGALCEV - Po ilegalnem pre-
hodu meje so policisti 19. 8. pri Veliki Dolini izsledili in prijeli 
12 državljanov Afganistana, še ne 24 ur kasneje še tri Afganis-
tance pri Slovenski vasi in štiri državljane Kosova pri Obrežju. 
� Zbrala:�B.�M.

Ivanka Rupret, Sevnica: Namesto hčere ali 
sina se nisem nikoli učila, a če je bilo potrebno, 
sem se posvetila dodatnim razlagam učne sno-
vi in skupnemu iskanju dodatnih informacij. Po-
gosto sem preverila, kako jima je uspelo naredi-
ti zahtevan izdelek, a pri njegovi izdelavi sta bila 
popolnoma samostojna. Otrokova naloga je, da 

dela domače naloge in če mu ne gre, prosi za pomoč.   

Lilia Mavrova, Brežice: Zelo redko delam do-
mače naloge skupaj z otroki, raje vidim, da to 
delajo samostojno, jaz pa le malo prekontroli-
ram. Starejša hči, šestošolka, me redko prosi za 
pomoč, mlajša pa gre zdaj v prvi razred in bom 
videla, če bo rabila kaj pomoči. Menim, da šo-
larji niso preveč obremenjeni, zlasti v prvih ra-

zredih ne, kasneje morda postane malo težje. 

Eta Gričar, Lomno:  Šolski program se mi ne 
zdi prezahteven, moja hči gre namreč v tretji ra-
zred. Prav je, da ji pomagam, čeprav to le delno 
drži, ker gre bolj za nadzor dela. Domače nalo-
ge naredi sama, potem skupaj pregledava, če je 
pravilno rešila oz. če je potrebno kaj razložiti. 
Zdi se mi prav, da se skupaj usedeva in da ji je 

vse jasno, to pomaga pri samozavesti.

Mihelca Kostrevc, Pišece: Otroci naj bodo sa-
mostojni, starši preveč delajo namesto njih. Če 
se bodo naučili samostojnosti, bodo lažje prišli 
skozi življenje. V šoli morda res veliko zahteva-
jo od njih, a ni tako težko, da ne bi zmogli. Prav 
je, da smo ob njih, jim prisluhnemo in pomaga-
mo, če opazimo težave. Kot mama imam čut in 

se mi zdi, da vem, kdaj priskočiti na pomoč.

Smo tik pred novim šolskim letom, ki prinaša obveznosti 
ne le šolarjem, ampak tudi njihovim staršem. Mnogi na-
mreč otrokom pomagajo pri domačih nalogah in se sku-
paj z njimi učijo - ste tudi vi med njimi in kolikšna obre-
menitev je to za vas ali menite, da otroci zmorejo sami? 

anketa

Koliko in kdaj pomagati otrokom?

Kako se spominjate tistega 
časa, ko ste proslavljali viso-
ko obletnico mesta Krško?
V življenju sem spravil sku-
paj gotovo preko sto proslav. 
Med temi sta bili dve, ki sta mi 
vzeli vsaka veliko časa in tudi 
živcev. Prva je bila leta 1973 
v Kostanjevici ob 400-letni-
ci kmečkega punta, ki je bila z 
uro in 20 minut neposredne-
ga TV prenosa ena največjih 
proslav v Posavju in tudi širše.  
Drugo, ob 500-letnici mestnih 
pravic, smo začeli intenziv-
no pripravljati spomladi leta 
1977.

Proslava je bila le del mno-
go širše zastavljenega pra-
znovanja.
Res je. Ko se je bližala 500-le-
tnica mesta, je občina imeno-
vala širši in ožji odbor ter več 
komisij za posamezna pod-
ročja, kot na primer za uredi-
tev mesta, za obnovo kulturnih 
spomenikov, za gradnjo Dela-
vskega doma, za pripravo zbor-
nika Krško skozi čas in še več 
drugih. Jaz sem bil predsednik 
komisije za pripravo osrednje 
proslave. 
Takrat je bil župan Silvo Go-
renc, ki je odločen človek. Na 
sestankih so bile stvari jasno 
postavljene in kljub nekate-
rim težavam smo veliko veči-
no zastavljenega tudi izpeljali. 
In takrat se je v Krškem res og-
romno delalo in mesto je žive-
lo s tem. V podjetjih se je čutil 
zagon, povsod se je nekaj ure-
jevalo. To je dalo precejšen pe-
čat mestu. Takrat sta bila zgra-
jena kulturni dom in novi hotel, 
urejen je bil kompleks z banko 
in zavarovalnico Triglav, kar 
vse je bila za tisti čas fantastič-
na pridobitev, ki funkcionira še 
danes.

Kako ste izbrali program in 
izvajalce za proslavo?
Najprej sem naredil osnutek 
programa, ki je bil brez večjih 
pripomb sprejet na odboru. Bil 
je prikaz različnih obdobij sko-
zi našo zgodovino, vendar naj 
bi bil izveden na sodoben na-
čin. Imeli smo dva velika odra, 
na prvem so bili združeni do-
mači pevski zbori in pred njimi 
glasbeniki, združene godbe, na 
drugem odru pa smo za skoraj 
vsako točko izvedli živo sliko. 

Menda je prišlo tudi do spre-
membe datuma izvedbe 
proslave.
Ta proslava je bila res nekaj iz-
jemno zahtevnega, cele noči 
sem jo sanjal. Predvideno je 
bilo, da bo septembra, in mi 
smo bili v glavnem priprav-
ljeni. Potem smo izvedeli, da 
bo mesec pozneje (15. okto-
bra 1977, op. p.) in tisti mesec 
je bil ena sama muka. Priredi-
tev pa se je potem odlično od-

vijala. Dobro smo jo naštudira-
li, vse točke so bile preizkušene 
in usklajene, tako da ni nikjer 
zaškripalo. Ko je bilo te prosla-
ve konec, se mi je res velik ka-
men odvalil od srca. In ne samo 
meni, temveč tudi mnogim mo-
jim sodelavcem.

Ker je bilo tisto obdobje zelo 
pomembno v razvoju mesta 
in občine Krško, se bomo k 
tem temam na straneh na-
šega časopisa gotovo še kdaj 
vrnili. A poglejva še vsaj ne-
kaj drobcev iz vaše bogate 
družbeno-politične in po-
klicne kariere, za kar ste 
med drugim leta 2012 pre-
jeli najvišje občinsko prizna-
nje Veliki znak občine Krško. 
Kdaj in od kod ste prišli v Kr-
ško?
Izhajam iz delavsko-kmeč-
ke družine. Moj oče je bil na-
mreč rudar v krmeljskem rud-
niku, mama pa je znala čisto 
vse, tudi babiške posle je opra-
vljala. Po končani nižji gim-
naziji sem obiskoval učitelji-
šče in na prvo delovno mesto 
sem bil leta 1956 z dekretom 
poslan v Kostanjevico na Krki. 
Tam smo se učitelji imeli lepo, 
čeprav je bilo življenje takrat 
zelo skrom no. Rad pa se spom-
nim, da smo se enkrat na teden 
dobivali v bifeju, kjer so imeli 
ob četrtkih hrenovke. Človek bi 
si želel, da bi bilo tako razpolo-
ženje in odnosi med ljudmi še 
kdaj. Po daljšem nagovarjanju 
sem januarja 1960 šel za pro-
fesionalnega predsednika Soci-
alistične zveze v Krško. Kot za-
nimivost: v Kostanjevici so bili 
takrat trije avtomobili, jaz sem 
imel pa četrtega, fička. Ko sem 
prišel v Krško, je bilo tu 18 av-
tomobilov in vsi smo se pozna-
li. Ko smo se srečevali, smo si 
"žmigali". 

V tistem času je bilo Krško 
menda bolj skromno z do-
mačimi kadri.
Na občini je bila zasedenost po 
moji oceni v redu. Župan je bil 
Nunčič, načelniki so bili ljud-
je, ki so ob delu doštudirali, na 
primer Grabar, Druškovič, Ko-

vačič. Kar se tiče podjetij, je bil 
diplomirani inženir samo di-
rektor rudnika na Senovem 
Koželj, v Celulozi je bil inže-
nir Šega in nihče drug. V Ko-
vinarski niso imeli nobenega 
inženirja, tam so prevladova-
li mojstri, ki so delali z velikim 
navdušenjem, vendar so pač 
dosegli nek nivo. Ko so začeli v 
podjetja prihajati inženirji, so 
bili v prvi fazi marsikje nezaže-
leni, ker so se jih mojstri bali. V 
glavnem so bili to prišleki, do-
mačega kadra je bilo res malo. 

Vaša naslednja postaja v de-
lovni karieri je bila srednja 
šola. Kakšen je bil njen po-
men?
Srednja šola je bila za Krško iz-
jemnega pomena. Kot sem že 
omenil, tu takrat kadra ni bilo. 
Niti poklicnega niti tehnične-
ga. Se je pa kovinska industri-
ja zelo hitro razvijala. K sreči 
smo imeli takrat že Celulozo, 
ki je bila na dokaj visoki stop-
nji razvoja in imela kovinarske 
delavnice, tako da je šoli veli-
ko pomagala. Pri ustanavlja-
nju te šole se je izjemno trudil 
ravnatelj Murnik, ki je prido-
bil nekaj strokovnih ljudi, da 
se šola ustanovi, zlasti pa žu-
pana Nunčiča, da so na občini 
namero podprli. V prvih letih 
so se vpisovali učenci praktič-
no iz cele Slovenije, saj so bile 
takrat le štiri tehnične šole v 
Sloveniji.
Še danes se ve, da je bila ta 
šola zelo uspešna in je veliko 

naredila za Posavje. Pozneje, 
ko sem jaz že prišel, je bil pri-
tisk za vpis še večji. Zanimivo 
je, da je imela na primer Me-
talna Krmelj, ki se je hitro raz-
vijala, več let svoj prvi razred. 
Spomnim se, da je prišel kad-
rovik iz Metalne Senovo vpra-
šat, ali kdo nima štipendije, da 
bi jih oni prevzeli. Šla sva po 
razredih in komaj sva jih našla 
nekaj. Takrat so vsi dobili šti-
pendije in takojšnje zaposli-
tve. Kaj bi na to rekli danes? 
Šolo končaš in te delo čaka - 
fantastično, kajne? 

Pomembno vlogo ste ime-
li pri zagotavljanju materi-
alnih pogojev za delovanje 
te šole.
Kar se tiče zagotavljanja ma-
terialnih pogojev, je bila to 
ves čas moja mora in muka. 
Ko sem prišel na šolo, je bila 
v drugem nadstropju še ved-
no osnovna šola, mi smo ime-
li samo spodnji del. Še huje je 
bilo, ker ni bilo dovolj delav-
nic. Strojna delavnica je še ko-
likor toliko bila, električarji 
niso imeli praktično nič, nas 
pa dejansko nihče ni hotel fi-
nancirati. V Krškem na občini 
so rekli, vi ste republiška šola, 
v Ljubljani so rekli, mi finan-
ciramo dejavnost, materialne 
pogoje mora zagotoviti usta-
novitelj, to je občina. Tako so 
nas prekladali sem in tja. 
Popolnoma v lastni režiji, mis-
lim, da je bilo leta 1968, smo 
nadzidali delavnice. A šola se 
je razvijala naprej, spet je bilo 
vsega premalo. Po letu 1970 
smo se dogovorili, da bomo 
naredili nove delavnice. De-
narja ni bilo nič. Na občini je 
bil takrat predsednik Joško 
Radej, edini v Sloveniji, ki ni 
bil član partije, on je potem 
pomagal, nekaj smo dobili iz 
NEK, nekaj smo sami imeli, 
pomagal nam je tudi direktor 
izvajalca Trima s posojilom. 
Tako smo dosegli enega naših 
največjih uspehov. V glavnem 
smo s tem zagotovili osnovne 
pogoje. Ko so se odpirale nove 
tehnične šole po Sloveniji, se 
nam je vpis iz drugih krajev 
zmanjševal, zato nismo več 
potrebovali internata in smo 
ga spremenili v učilnice. Imeli 
smo enoizmenski pouk in tudi 
kadre smo si pridobili stalne, 
da smo bili dobro zasedeni in 
je bilo lažje.

Do kdaj ste bili na Tehniški 
srednji šoli? Kdaj se je zače-
lo razmišljati o novi zgradbi 
zanjo?
O gradnji nove šole se je go-
vorilo, še preden sem jaz pri-
šel. Že prejšnji ravnatelj Mur-
nik je imel kompletne načrte za 
gradnjo nove šole, ki bi bila na 
tem mestu, kjer je zdaj osnovna 
šola. Ko sem prišel na šolo, smo 

Lojze Štih, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Krško:

KRŠKO - Čeprav je naš sogovornik Lojze Štih, nekdanji dolgoletni ravnatelj Tehniške srednje šole v Krškem, 
v zadnjem obdobju najbolj aktiven kot predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Krško, je bila povod 
za najin pogovor proslava 500-letnice pridobitve mestnih pravic, ki so jo v Krškem obeležili pred 40 leti.

Ne, ne toži se mi po Jugoslaviji,
le ljudem naj vrnejo, kar so imeli

Lojze�Štih
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bili pod okrajem Novo mesto, 
nato smo šli pod Celje. Ves čas 
smo pritiskali, dobivali oblju-
be, zgodilo pa se ni veliko. Šele 
malo pred letom 1990 je posta-
lo spet aktualno, da bomo gra-
dili. Sodeloval sem v pripravah 
na novo šolo do izbire lokacije, 
nato sem se leta 1992 upokojil.

Bili ste predsednik Kulturne 
skupnosti Krško. Prizadevali 
ste si tudi za ustrezne delov-
ne pogoje kiparju Štovičku, 
žal pa niste uspeli s predlo-
gom za Prešernovo nagrado. 
Samoupravna interesna skup-
nost za kulturo je bila dosti de-
javna tudi že pred mano, veli-
ko se je delalo, od festivalov v 
Kostanjevici do prizadevanj za 
gradnjo kulturnega doma v Kr-
škem. Glavno zaslugo, da se je 
Štoviček dvignil iz pozabe, ima 
pokojni Slavko Smerdel. Ve-
liko smo se srečevali v njego-
vem ateljeju. Potem smo nare-
dili razstavo in izdali katalog, 
za katerega je uvod napisal Ja-
nez Mesesnel. To je bilo zelo 
pomembno, ker je Štoviček v 
svoji mladosti delal fantastič-
ne stvari, kasneje pa se je malo 
bolj v spuščal "rokodelstvo" in 
s tem izgubljal na veljavi. Ko 
je Mesesnel napisal, da je, kar 
se tiče medaljerstva, Štoviček 
prvi mož v Sloveniji, smo rek-
li, glej, kdo vse dobiva Prešer-
novo nagrado, zakaj ga ne bi 
predlagali. A je bila kandidatu-
ra zavrnjena. Poskusili smo še 
enkrat, tokrat s podporo neka-
terih znanih kulturnikov, med 
katerimi je bil operni pevec 
Ladko Korošec. Takrat se je že 

razširila vest, da bo dobil nag-
rado. Začeli smo se že priprav-
ljati na slovesnost, vendar tudi 
drugič ni uspelo. 

Pred kratkim ste člani ZB za 
vrednote NOB Krško v Dob-
ravi pri Kapelah ponovno 
obeležili spomin na ustreli-
tev prvim krškim borcem. V 
zvezi z njimi je bilo v prete-
klosti veliko razprav? 
Ko sem prišel v Krško, sem 
kmalu izvedel za te borce ozi-
roma žrtve. Nekaj literature je 
bilo o tem, kaj dosti pa ne. Po-
tem ko sem prevzel krajevno 
organizacijo ZB in nato še ob-
činski odbor, sem rekel, da ni 
prav, da bi bili ti ljudje v anoni-
mnosti, čeprav imajo postavlje-
ne spomenike. Nazadnje sem 
prišel na idejo, da bi jim v 
mestnem muzeju posveti-
li prostor in moram reči, da je 
bila Alenka Černeličeva takoj 
za ta predlog. Še pred postavi-
tvijo razstave smo organizira-
li celodnevni simpozij. V uvo-
du sem izpostavil dilemo borci 
ali žrtve. S tem je po moje tako. 
Žrtev je končno vsakdo, ki je bil 
tako ali drugače ubit, tile, devet 
fantov in eno dekle, pa so ime-
li pri sebi orožje in razstrelivo. 
Oni niso imeli namena s tem lo-
viti ribe. Če niso še nič streljali 
in tudi, ko so bili zajeti ne, še nič 
ne pomeni. Vsakdo, ki se odloči, 
da se bo uprl in ima puško, je za 
mene borec. Zato je popolno-
ma umestno, da jih imenujemo 
prvi krški borci in tudi dr. Te-
ropšič v svoji knjigi to kar lepo 
opredeljuje. Ne smemo pozabi-
ti, da so vendarle bili prvi v Slo-

veniji, ki so jih Nemci postrelili 
predvsem zato, ker so imeli pri 
sebi orožje. 

Vrsto let vodite krško bor-
čevsko organizacijo, pri če-
mer ste uspešni tudi z neka-
terimi odmevnimi projekti 
med mladimi. 
Jaz sem vojno doživel. Videl 
sem Nemce, Italijane, belogar-
diste in pozneje domobrance. 
Videl sem partizane, moj bra-

tranec je bil v partizanih, sam 
pa sem bil premlad za to. A to 
je mene ves čas zanimalo. Ko 
sem prišel na Socialistično zve-
zo, smo takoj prevzeli proslave, 
na katerih so tudi borci sodelo-
vali. Zdaj je več kot 16 let, kar 
sem bil izvoljen za predsednika 
krajevne organizacije in že tak-
rat sem navezal stike s šolami, 
ker se mi je zdelo prav, da nek-
do od zunaj pride in učencem 

pove, kako je bilo. Žalostno je 
namreč, da je toliko grdih be-
sed o partizanih in o Zvezi bor-
cev. Kajti zgodovina bo pokaza-
la resnico, da je bil NOB nekaj 
izjemno velikega. V tem boju 
so vladale vrline, ki jih danes 
ni več. Tovarištvo, junaštvo, 
poštenost, solidarnost, kar so 
vrednote, ki naj bi bile tudi da-
nes pomembne, vendar na dru-
gačen način. 
Z učenci vseh šol imamo do-

ber odnos in moram pohvali-
ti ravnatelje, da pomagajo, pa 
tudi mentorji se radi odziva-
jo. Poleg organizacije pogovo-
rov vsako leto izdamo glasilo z 
imenom Še pomnimo, v kate-
rem skušamo z otroškimi be-
sedami obdelati neko temo, a 
ne le o vojni, tudi o lakoti, be-
guncih ipd. Letošnja številka je 
imela podnaslov Ustavimo zlo. 
O tem lahko učenci pišejo ali ri-

šejo in vedno kaj dobrega nas-
tane. Mi jih nagradimo s skup-
nim izletom v nek znan kraj. 
Največ pomeni tisto, kar učen-
ci vidijo in slišijo na licu mesta. 
Pogosto tudi izdamo koledar, ki 
je posvečen nekemu dogodku 
ali temi, a koledarski del ni po-
memben, pač pa sporočilo, ki je 
zapisano na posameznem listu.

Kaj menite v zvezi s prepiri o 
življenju v bivši državi in sis-
temu? 
Veliko kritik je upravičenih, 
marsikaj se ne bi smelo zgo-
diti. To je bilo zato, ker so ljud-
je prišli na oblast kar iz par-
tizanov. Dober partizan še ne 
more nujno biti dober gospo-
darstvenik. V partiji sem bil od 
leta 1956, na vodilnih mestih 
v njej ali v občini pa nikoli. V 
SZDL kot široki organizaciji 
je bilo lepo delati. Ko mi reče-
jo, da sem jugonostalgik, pra-
vim ne, ni mi žal po Jugoslavi-
ji, vendar pa bi morali ljudem 
zagotoviti, kar so imeli takrat, 
pa naj  vlada, kdor hoče. Se-
veda je bila na oblasti partija, 
tega ni moč zanikati. A v zvezi 
s tem je veliko sprenevedanja, 
na primer očitki zaradi vrst za 
pralni prašek in kavo, za tisti 
par-nepar pri avtomobilih in 
podobno. A naj kdo reče, da ni 
res, da so takrat imeli vsi učen-
ci zagotovljeno šolanje in šti-
pendije, vsi, ki so hoteli dela-
ti, so imeli službe, ko si šel v 
penzijo, si vedel, da boš svoje 
dobil. Da ne govorim o zdra-
vstvu in drugem, kar je pome-
nilo življenjski standard, ki je 
bil v primerjavi z zahodom res 

nizek, a takih razlik med ljud-
mi ni bilo. 

Kako gledate na razmere v 
današnji Sloveniji?
Ob referendumu o samostojno-
sti smo si najbrž vsi predstav-
ljali našo državo nekoliko dru-
gače. Vedeli smo, da gremo v 
novi kapitalizem, vendar smo 
mislili, da bo to en tak demo-
kratični sistem. Je pa prišlo do 
tega, čemur je rekel dr. Bučar 
strankokracija. Kar je res. Sla-
bo je, ker so stranke med se-
boj skregane kot pes in mačka. 
Če bi bilo malo več soglasja, bi 
lahko boljše živeli. Zelo sem za-
dovoljen, da smo Slovenci sa-
mostojni, a lahko bi nam bilo 
veliko lepše.

Kako preživljate proste ure 
v času upokojitve?
Prostega časa imam zelo malo. 
Največ delam v Zvezi borcev. V 
začetku sem bil kar precej zra-
ven pri seniorjih, deset let sem 
bil pri Društvu za zdravje srca 
in ožilja zadolžen za pripra-
vo in izvedbo pohodov. Dol-
go let sem bil aktiven v PD Bo-
hor, kjer sem vodil planinske 
tabore in bil mentor mladim, 
kar me je zelo veselilo. Včasih 
preberem kakšno zahtevnej-
šo knjigo, zelo rad se ukvar-
jam z vrtom. Pa kulturne pri-
reditve in vse zvrsti umetnosti 
me zanimajo, zato se jih udele-
žujem. Se kar čudim, da neka-
terih znancev nikoli ne vidim 
tam. Vsaka kulturna prireditev 
je doživetje, ki da človeku nove 
poglede.
� Polona�Brenčič

12. avgusta, na prvi večer Kop-
rivniške noči, ki poteka v or-
ganizaciji Prostovoljnega ga-
silskega društva Veliki Kamen 
in s sodelovanjem Turistične-
ga društva Koprivnica, sta za 
prešerno in plesno razpolože-
no vzdušje obiskovalcev pos-
krbela ansambla Pušeljc in 
Poskočni muzikanti. Dva dni 

kasneje sta z glasbeno-literar-
nim večerom zabavala občin-
stvo Jernej Dirnbek - Dimek, 
član skupine Mi2, in priljublje-
ni slovenski komik Tadej Toš 
s stand up komedijo, v katero 
je domiselno in poznavalsko 
vpletel koprivniške in občin-
ske posebnosti. Navedena pri-
reditev je bila tako kot v prete-
klih letih dobrodelna. Lani so 

Koprivniška noč je sijala tri dni in noči
KOPRIVNICA - Na veliki šmaren se je ob prazniku krajevne skupnosti Koprivnica zaključila tridnevna prireditev Koprivniška noč, ki je poskrbela za obilo zabave 
tako krajanov kot obiskovalcev od blizu in daleč. Vzporedno je potekala preventivna akcija »Kdo te bo peljal nocoj domov?«.

izkupiček ob 90-letnici delova-
nja gasilskega društva name-
nili za nakup gasilske opreme, 
predlani za nakup defibrilator-
ja, letos pa za nakup in postavi-
tev varovalne ograje športnega 
igrišča pri tamkajšnji šoli. 

Praznik Marijinega vnebov-
zetja, kateremu je posvečen 

tudi krajevni praznik, so kra-
jani dopoldne obeležili s slo-
vesno procesijo in sveto mašo 
v tamkajšnji cerkvi, nakar so 
se popoldne zvrstile pri šoli 
že 19. zabavno-športne vaške 
igre, na katerih je sodelova-
lo šest ekip, in sicer iz Zabu-
kovja, Zdol in Malega Kamna, 
ekipa Turističnega društva s 
Senovega ter ekipi športnih 

društev iz Podsrede in Kop-
rivnice. Slednje tri ekipe so 
osvojile tudi prva tri mesta: 
tretja je bila podsreška eki-
pa, drugi so bili senovski tu-
ristični aktivisti, zmagoval-
ka letošnjih vaških iger pa je 
bila koprivniška ekipa. Igram 
je sledila osrednja slovesnost 
s podelitvijo krajevnega pri-
znanja, ki sta ga predsedni-
ca sveta KS Koprivnica Sonja 
Bračun in domačin, nekdanji 
krški župan in evropski posla-
nec Franc Bogovič podelila 
vsestransko aktivnemu Silvu 
Klavžarju. Slednji se je v do-
mače gasilsko društvo včla-
nil že kot mladenič in v njem 
leta 1988 prevzel blagajniška 
dela. Angažiral se je kot član 
tekmovalne desetine, vse-
lej je bil med prvimi, ki so se 
odzvali na pomoč ob požarih 
ali drugih naravnih nesrečah, 
kljub obveznostim pa je leta 
1995 opravil tudi izpit za niž-
jega gasilskega častnika. Veli-
ko ur je vložil v prostovoljno 
delo pri izgradnji novega ga-
silskega doma, od leta 2013 pa 
je poveljnik PGD. Od leta 2007 
je Klavžar tudi aktiven član tu-
rističnega društva ter dolgole-
tni blagajnik vodovodnega od-
bora Veliki Kamen in skrbnik 
vodovodnega omrežja, na ka-
terega je priključenih prek 60 
gospodinjstev. 

Sočasno s tridnevno Kopriv-
niško nočjo je potekala tudi 
preventivna akcija »Kdo te bo 
peljal nocoj domov?«, ki so jo 
člani PGD zasnovali že spo-
mladi po zgledu zelo uspeš-
ne angleške kampanje »Who 
will take you home tonight« 
in z njo, kot je povedal San-
di Lekše, k sodelovanju pri-
tegnili tudi Policijsko upravo 
Novo mesto in PP Krško, NMP 
iz Zdravstvenega doma Krško 
s projektom Rešimo življenja 
ter ponudnika taksi in pogreb-
nih storitev. V ta namen so po-
sneli tudi promocijski film, ki 
je bliskovito zaokrožil po dru-
žabnih omrežjih, saj si ga je v 
prvih treh dneh ogledalo kar 
150 tisoč ljudi, do sedaj pa že 

prek 171 tisoč. Lekše je pove-
dal, so preventivno akcijo pre-
izkusili tudi v praksi, saj so se 
prireditve udeležili tudi obi-
skovalci z Gorenjske in sosed-
nje Avstrije, ki so bili nastanje-
ni v Hostlu Primoža Kozmusa, 
prevoz na prizorišče in na-
zaj pa so jim zagotovili s taksi 
službo. Tudi vozila, ki so osta-
la parkirana na prizorišču po 
končani prireditvi, so bila do-
kaz, da so se vozniki zaveda-
li, da so pogledali pregloboko 
v kozarec in se posledično od-
ločili za prevoz s taksijem ali 
uporabili drug način prevoza 
s prireditve. 

Naj na koncu izpostavimo, da 
so bile ne zgolj letošnja, tem-

več vse dosedanje prireditve in 
preventivne akcije PGD Veliki 
Kamen v sklopu Koprivniške 
noči zastavljene in promocij-
sko izvedene na zelo visokem 
profesionalnem nivoju in da 
lahko organizacijski odbor 
služi za svetel primer priredi-
teljem ne le v občini, temveč v 
vseslovenskem prostoru. Seve-
da pa je to pogojeno z angaži-
ranjem močne ekipe, v slednjo 
so bili v Koprivnici vse od po-
mladnih mesecev dalje vpreže-
ni vsi člani gasilskega društva, 
in da so jo zastavili posamezni-
ki, pred katerimi je treba, kot 
so odkrito povedali tudi stro-
kovnjaki s področja marketin-
ga, »sneti kapo dol«. 
� Bojana�Mavsar

Sodelujoče�ekipe�na�vaških�igrah,�na�katerih�so�zmagali�Koprivničani.

Krajevni�nagrajenec�Silvo�Klavžar�s�Sonjo�Bračun�in�Fran-
cem�Bogovičem

Na obisku pri Putinu
V maju je družabna omrežja obšla fotografija, na kateri Krčan 
Lojze Štih sedi čisto blizu ruskega predsednika Putina med 
prvomajsko parado na Rdečem trgu v Moskvi. Skoraj nihče ni 
verjel, da to ni fotomontaža. Čeprav je bilo kmalu pojasnjeno, 
da je bil Štih v močni slovenski delegaciji, ki so jo poleg članov 
Društva slovensko-ruskega prijateljstva sestavljali tudi člani 
ZBB za vrednote NOB, si je bilo težko predstavljati, da je mo-
goče nekemu Krčanu priti v bližino tako varovanega svetovne-
ga voditelja. Kot nam je povedal sogovornik, se je Putin z vabi-
lom na proslavo in potem tudi na slavnostno kosilo, ki je bilo 
posebno doživetje, želel zahvaliti za sprejem, ki so mu ga Slo-
venci pripravili prejšnje leto ob 100-letnici ruske kapelice na 
Vršiču. Zakaj pa je bil po prihodu ravno on v zelo majhni sku-
pini izbrancev (med njimi so bili tudi generali), ki so s poseb-
nim dovoljenjem lahko sedeli v neposredni bližini predsedni-
ka, mu še zdaj ni čisto jasno, a predvideva, da je bilo to zaradi 
njegove starosti.
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Požarne ogroženosti na obmo-
čju svojega bivanja, saj so bila 
ostrešja hiš in gospodarskih 
poslopij pokrita še s slamo, so 
se krajani vasi Gora, Cesta, Čre-
tež, Dunaj, Straža, Strmo Reb-
ro, Gunte in Senožete zaveda-
li že pred II. svetovno vojno, 
zato so se vključili v PGD Kr-
ško, kjer so pridobivali tudi 
izkušnje in znanje s področja 
gasilstva in za potrebe inter-
vencij. Zaradi oddaljenosti od 
mestnega središča se je v njih 
porodila želja, da bi imeli svo-
jo enoto na Gori, kar so v do-
govoru s PGD Krško uresniči-
li pred šestimi desetletji, ko so 
jim krški gasilci odstopili za 
uporabo tudi ročno brizgal-
no za lažje ukrepanje ob poža-
rih. Ob koncu 60. let prejšnjega 
stoletja so na mestu barake, ki 
so jo med vojno postavili koče-
varski Nemci, in na zemljišču 
v neposredni bližini cerkve sv. 
Lovrenca, ki jim ga je v ta na-
men podaril tedanji krški žu-
pnik Anton Vidmar, začeli z iz-
gradnjo gasilskega doma, ki je 
dobil dokončno podobo med 
leti 1975 in 1990, ko so z ve-
liko vloženega prostovoljnega 
dela uredili še dvorišče, klet in 
garažo. 

Kot je povedal predsednik sve-
ta KS in PGD Gora Alojz Kerin 
na slavnostni seji, je prehod v 
novo tisočletje predstavljal 
dodaten razcvet za društvo, 

Gasilstvo in kraj sta neločljiva
GORA - V sklopu letošnjega krajevnega praznovanja, ki je posvečen zavetniku cerkve v kraju sv. Lovrencu 
ter na vrnitev izgnanih domačinov med 2. sv. vojno, so 12. avgusta na Gori slavnostno obeležili 60-letnico 
Prostovoljnega gasilskega društva Gora. Dogodek je bil združen z gasilskim dnevom Gasilske zveze Krško.

saj so se odločili na obstoje-
čem prostoru za gradnjo no-
vega gasilskega doma, ki bo 
služil tudi za namen delovanja 
KS, srečevanja krajanov in de-
lovanje ostalih društev, zato so 
v nov dom umestili tudi več-
namensko dvorano, veliko ga-
ražo in pod domom igrišče, 
ki danes služi tako za vadbe-
ni poligon kot za športne ak-
tivnosti in prireditve na pros-
tem. S pomočjo Občine Krško 
so pridobili tudi prostor, na-
menjen parkirišču, ki služi 
obiskovalcem kraja, uporab-
nikom doma in tudi cerkve sv. 
Lovrenca v neposredni bliži-
ni, ki je bila prav tako temelji-
to obnovljena. Ob ustanovitvi 
PGD Gora so po omenjenem 
svetniku, ki velja med drugim 
za zavetnika revežev in gasil-

cev, želeli poimenovati tudi 
društvo z nazivom PGD Gora 
sv. Lovrenca, kar pa ni bilo iz-
vedljivo, saj je bilo pod istim 
nazivom že registrirano eno 
izmed slovenskih gasilskih 
društev. Kerin je izpostavil še 
neločljivo povezanost društva 
s krajani in drugimi delujoči-
mi društvi: »V našem kraju in 
društvu preprosto ne moremo 
ločevati gasilskih projektov od 
drugih, saj se vsi pri vseh de-
lih vestno trudimo za en cilj - 
kakovostno življenje v naših 
hribovitih naseljih.« Danes 
je v gasilske vrste včlanjenih 
skupno 138 gasilcev in gasilk, 
od tega je operativnih gasilcev 
32. Ob Kerinu, ki kot predse-
dnik vodi PGD že vrsto let, ga-
silcem operativno poveljuje 
Aleš Levičar. 

V nadaljevanju slavnostne seje 
ob 60-letnici PGD Gora, ki jo je 
povezovala Jasmina Spaha-
lić, sta ob predsedniku Kerinu 
član upravnega odbora GZ Slo-
venije za Posavsko regijo Mi-
hael Boranič in predsednica 
GZ Krško Ana Somrak pode-
lila odlikovanja Gasilske zve-
ze Slovenije. Gasilsko odliko-
vanje III. stopnje je prejel Jože 
Beribak, odlikovanje II. stop-
nje Alojz Kerin, gasilsko pla-
menico II. stopnje pa Marjan 
Arh, Franc Gunčar in v odsot-
nosti Ivan Zorko, GZ Sloveni-
je pa je odlikovanje II. stopnje 
ob jubileju namenila tudi PGD 
Gora. Čestitkam ob društve-
nem jubileju so se poleg že na-
vedenih pridružili tudi krški 
župan mag. Miran Stanko, 
namestnik generalnega direk-
torja Uprave za zaščito in re-
ševanje RS Branko Dervodel 
in predstavniki ostalih pro-
stovoljnih gasilskih društev 
iz občine Krško. Že omenjeni 
slavnostni paradi skozi kraj je 
sledilo zborovanje gasilcev ob 
kulturnem programu, ki so ga 
sooblikovali Rajhenburški ok-
tet, Ženski pevski zbor Prepe-
lice iz Dolenje vasi, s skečem 
Boštjan Arh in Simon Kerin, 
nato so se gasilci, krajani in 
obiskovalci iz drugih krajev ob 
pogostitvi in druženju zadržali 
še dolgo v noč.

� Bojana�Mavsar

Predsednik�PGD�Gora�in�prejemnik�gasilskega�odlikovanja�
II.�stopnje�Alojz�Kerin�z�Mihaelom�Boraničem�in�Ano�Somrak

Gasilsko društvo Dolenja vas je 
bilo ustanovljeno 9. septembra 
1927 na pobudo mizarske-
ga mojstra Franca Topliška iz 
Dolenje vasi, ki je postal nje-
gov prvi poveljnik, prvi načel-
nik pa je bil trgovec Jože God-
ler iz Starega Grada. Društvo 
je naslednje leto z izkupičkom 
od prve veselice kupilo ročno 
brizgalno, vgrajeno na gasilski 
voz, ki se je v več primerih iz-
kazala. Dolenjevaški gasilci so 
'ognjeni krst' doživeli oktobra 
1928, ko so gasili požar pri po-
sestniku Francetu Govšaku v 
Žadovinku, veliko požrtvoval-
nost so pokazali tudi avgusta 
1930, ko je zagorelo na gospo-
darskem poslopju posestnice 
Marije Molan v Dolenji vasi. 
Pod vodstvom načelnika Pa-
vleta Bogoviča, ki je tudi daro-
val zemljišče, so postavili gasil-
ski dom in ga blagoslovili 12. 
junija 1932. Star gasilski dom 
iz spoštovanja do prednikov še 
vedno vzdržujejo, čeprav ima-
jo od leta 2013 prostore v več-
namenskem domu, odprtem 
leta 2010. Kot pravi predse-
dnik Janez Cerjak, je v dru-
štvu, ki pokriva območji KS 
Dolenja vas in Spodnji Stari 

Ob jubileju nov prapor in vozilo
DOLENJA VAS - Večji del letošnje slovesnosti ob prazniku KS Dolenja vas je bil posvečen 90-letnici delova-
nja tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva, ki je ob tej priložnosti razvilo nov prapor in slovesno 
prevzelo novo gasilsko vozilo.

Grad - Spodnja Libna, kar 140 
članov oz. dobrih 14 % prebi-
valcev, kar znatno presega dr-
žavno povprečje (8 %).

Ob jubileju so zamenja-
li društveni prapor, saj je bil 
prejšnji star že 40 let in dotra-
jan. Nov prapor poudarja vse 
krajevne znamenitosti: žitno 
klasje, grozdje, lipo kot sim-
bol slovenstva, krajevno cer-
kev, potok in prvi gasilski 
dom. Prapor je slovesno razvil 
predsednik sveta KS Dolenja 

vas Goran Udovč in ga predal 
vodstvu društva, blagoslovil 
pa ga je videmski župnik Mi-
tja Markovič. Kot največji do-
natorji so trakove nanj pripe-
li predstavniki Gasilske zveze 
Krško, KS Dolenja vas, KS Spo-
dnji Stari Grad - Spodnja Libna, 
Dafire d.o.o. in PGD Litija. Cer-
jak se je zahvalil tako njim kot 
številnim ostalim donatorjem, 
ki so prispevali za žebljičke na 
praporju. »Vse to dokazuje, da 
ima naše društvo močno pod-
poro lokalne skupnosti in tudi 

širše, na kar smo zelo ponos-
ni,« je poudaril predsednik 
društva. S predsednico Gasil-
ske zveze Krško Ano Somrak, 
ki je dolenjevaške gasilce po-
hvalila kot zelo zanesljive in 
aktivne, sta podelila tudi šte-
vilna priznanja, plakete, diplo-
me in priznanja PGD Dolenja 
vas, GZ Krško in GZ Slovenije. 
Društvo je prejelo odlikovanje 
I. stopnje GZS, plamenico GZS 
II. stopnje so prejeli Damjan 
Planinc, Uroš Pfajfar, Mar-
tin Lapuh, Jože Koprivnjak, 
Franc Dimec in Branko Tur-
nšek, odlikovanje GZS II. stop-
nje Matjaž Gomilšek, plaketo 
veterana pa Pavle Jankovič in 
Anton Špiler. Ob koncu slo-
vesnosti so uradno prevzeli v 
uporabo še novo gasilsko vozi-
lo oz. avtocisterno GVC 24/50, 
ki jim jo je podarila NEK, čla-
ni društva pa so jo obnovili in 
nadgradili. Društvu so ob ju-
bileju čestitali tudi predstav-
niki številnih sosednjih in pri-
jateljskih društev, župan mag. 
Miran Stanko pa je številne 
donatorje ob novem praporju 
izpostavil kot dokaz večkrat 
omenjene povezanosti v kraju.
� Peter�Pavlovič

Uradni�prevzem�nove�avtocisterne,�ki�jo�je�društvu�podarila�
NEK,�člani�pa�so�jo�obnovili�in�nadgradili.

www.sl-inzeniring.si / t.: 07 490 22 60 / info@sl-inzeniring.si

SL -inženiring Boršt d.o.o.

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 

Cene stanovanj 
s podzemnimi garažami 

od 92.825 € 
do 144. 702 € (z DDV).
Prodaja lastne nepremičnine. 

Nova stanovanja na Vidmu
v centru Krškega

SL-inženiring

KOSTANJEVICA NA KRKI - Dolenjski ekološki zavod iz Nove-
ga mesta je Občino Kostanjevica na Krki pozval, naj nemu-
doma sanira oziroma odstrani iz narave dve črni odlagališ-
či odpadkov: odpadke iz Banove jame in klavnične odpadke 
iz brezna pri Bosanski bajti. Z občine so odgovorili, da so 
že ukrepali.

»Po veljavni zakonodaji je za odstranitev odpadkov iz narave od-
govoren povzročitelj. V primeru, da povzročitelj ni znan oziroma 
se ga ne dá ugotoviti, je za odstranitev odpadkov odgovorna vaša 
občina na vaše stroške. V primeru, da pri odstranjevanju odpad-
kov iz narave občina ugotovi, kdo je povzročitelj črnega odlaga-
lišča, lahko stroške odstranitve naprti povzročitelju,« je v dopisu 
občini zapisal strokovni in izvršni direktor Dolenjskega ekolo-
škega zavoda Novo mesto Jože Povšič. Ekološka patrulja DEZ in 
jamarji so celo ugotovili, da je nad Banovo jamo na že postavlje-
ni tabli lažen napis »Srečno očiščeno območje«, v bližini napi-
sa pa ograja, kar se, kot je zapisal Povšič, postavi takrat, ko je že 
opravljena temeljita sanacija črnega odlagališča. 

Direktorica kostanjeviške ob-
činske uprave Judita Lajkovič 
je v odzivu na dopis pojasnila 
vsak primer posebej. Glede bre-
zna pri Bosanski bajti je zapisa-
la, da so se skupaj s koncesio-
narjem GJS, družbo Kostak d.d. 
iz Krškega, takoj odzvali na pri-
javo jamarjev, ki so jo prejeli 8. 
avgusta, in se že naslednje jut-
ro sestali s predstavniki Lovske 
družine in Kluba jamarjev ter se 

dogovorili za konkretne aktivnosti. O zadevi so še istega dne ura-
dno obvestili Inšpektorat za okolje in prostor iz Novega mesta, 
Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Novo 
mesto, PU Novo mesto in lastnika zemljišča - Škofijo Novo mes-
to. »Vsi naslovniki so bili zaprošeni za urgentno ukrepanje, da bo 
posledično možna čim prejšnja sanacija stanja. Kostak je zago-
tovil analizo vode, s čimer bo tudi nadaljeval, ki je pokazala, da 
je kakovost vode ustrezna. Občina bo, v sodelovanju s koncesio-
narjem in pristojnimi institucijami, pripravila postopek sanaci-
je, ki bo, glede na naravo terena (brezno) izredno zahtevna, pri-
čakuje pa tudi, da bodo s strani pristojnih služb odkriti storilci 
in ustrezno sankcionirani,« je zapisala Lajkovičeva.
V primeru Banove jame na obrobju naselja Oštrc gre za izredno 
nedostopno območje, kjer so neosveščeni občani že desetletja 
odlagali odpadke. Občina je z namenom, da bi preprečila nada-
ljevanje takih dejanj, leta 2011 ob javni poti, s katere so se od-
padki spuščali v to jamo, postavila tri metre visoko žičnato og-
rajo in dve standardizirani opozorilni tabli z jasnim napisom 'Ne 
odlagaj odpadkov'. »Ugotavljamo, da smo s tem dejanjem pre-
prečili nadaljnje onesnaževanje, medtem ko so v jami še vedno 
odpadki izpred desetletij. Sanacija tega stanja bo, glede na nedo-
stopnost terena, še zahtevnejša in dražja od sanacije brezna pri 
Bosanski bajti,« odgovarja direktorica. Glede na navedeno bodo 
prioritetno reševali novonastalo odlagališče pri Bosanski bajti.   
� P.�P.,�foto:�Občina�Kostanjevica�na�Krki�

Rešujejo dve črni odlagališči

Ograja� in� opozorilna� tabla�
pri�Banovi�jami�
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Titova cesta 75, SI-8281 Senovo
e-mail: joze.pozun@kabelnet.net

Tel.: 07 48 81 960 
Fax: 07 48 81 967
GSM: 041 739 485

SVETUJEMO IN IZVAJAMO GRADBENA DELA:

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

RAKA - Krajevna organizacija DIS Raka je 12. avgusta v dvora-
ni gostilne Tratnik organizirala prireditev ob 25-letnici obsto-
ja društva. Delovanje društva je predstavila predsednica Anica 
Žabkar, ki je izpostavila pomembne pridobitve 450 izgnancev 
iz KS Raka. Zahvalila se je predsednici DIS Ivici Žnidaršič, vsem 
članom in takratnemu vodstvu šole, ki so pomagali pri urejanju 
statusa izgnancev in njihovih pravic. V društvu je danes le še 130 
članov. Obiskovalci so prisluhnili kulturnemu programu, ki ga je 
oblikovala, nastopala in povezovala Justina Molan. Osvetlila je 
čas okupacije s poudarkom na izgnancih iz tedanje občine Raka, 
njihovem trpljenju in razčlovečenju. Program so sooblikovali tudi 
učenci OŠ Raka, pevska skupina članic DIS Raka Lastovke ter do-
mača glasbenika Jože Domitrovič in Marjan Opalk. Ogledali so 
si tudi film Slovenski izgnanci, ki ga je predvajala učiteljica Nina 
Pirc. Prijetno praznično vzdušje se je nadaljevalo z druženjem 
ob pogostitvi in glasbi.  A.�H.�

25 let delovanja KO DIS Raka

Prireditev�je�vodila�Justina�Molan�(z�mikrofonom),�ob�njej�
predsednica�društva�Anica�Žabkar.

RAKA - 13. avgusta je Turistično društvo Lovrenc Raka v popol-
danskem času organiziralo srečanje starodobnih vozil. Letos se 
je tega prijetnega druženja udeležilo okoli sto lastnikov vozil in 
motorjev ter obiskovalcev, ki so si prišli ogledat vozila in obujat 
spomine, kako so se vozili nekoč. Panoramska vožnja je z igrišča 
na Raki vodila skozi Sela pri Raki in Straže do travnatega igri-
šča, kjer so si tako vozniki kot vozila odpočili od vroče nedelje. 
V hladni senci so jih člani društva pogostili z osvežilno pijačo, 
po počitku pa se je vožnja nadaljevala skozi Ardro pri Raki na-
zaj na Rako. Druženje se je nadaljevalo ob športnem tekmova-
nju na igrišču, glasbi, hrani in pijači.  A.�H.��

Srečanje starodobnikov na Raki

Na�raškem�igrišču�so�bila�na�ogled�številna�zanimiva�staro-
dobna�vozila.

Predsednik sveta KS Raka Sil-
vo Krošelj je pred številnimi 
zbranimi krajani in gosti v atri-
ju raškega gradu izpostavil pri-
dobitve v obdobju od lansko-
letnega do letošnjega praznika 
in se navezal tudi na največje 
projekte, ki so pred realizaci-
jo, med drugim na porušitev 
in gradnjo nove mrliške veži-
ce s pripadajočo infrastruktu-
ro in zunanjo ureditvijo, za iz-
gradnjo katere so na prireditvi 
podpisali pogodbo župan obči-
ne Krško mag. Miran Stanko, 
predsednik uprave družbe 
Kostak Miljenko Muha v ime-
nu izvajalca del in Krošelj. Na-
ložbo bosta sofinancirali Ob-
čina Krško v višini 295.000 
evrov in KS v višini 90.000 
evrov, dela bodo stekla še v 
tem letu, zaključena pa naj bi 
bila do pomladi drugo leto oz. 
po terminskem planu do mese-
ca aprila.

Žal se še vedno zapleta pri dru-
gem projektu, ki je v planskih 
dokumentih načrtovan in čaka 
na realizacijo že več kot dese-

tletje - ureditvi središča Rake, 
to je raškega trga ter izgradnji 
fekalne in meteorne kanaliza-
cije za trg, naselje Raka in Cirje. 
A to pot krivde ne gre pripisati 
ne občini ne državi ne katere-
mu koli drugemu soglasodajal-
cu, nam je povedal Krošelj, pač 
pa so projekt, ki bi bil sicer že v 

Podpora gradnji mrliške vežice, 
nasprotovanje ureditvi trga
RAKA - 9. avgusta je na Raki potekala slovesnost ob krajevnem prazniku, ki je posvečen zavetniku tamkaj-
šnje cerkve sv. Lovrencu, spominu na rojaka, čebelarja in sadjarskega strokovnjaka Martina Humeka ter 
krajankam in krajanom, ki sooblikujejo bivanjski, društveni in družabni utrip v tamkajšnjih naseljih.

teku, zavrli posamezni krajani. 
Po njegovih besedah se je za-
ustavilo pri pridobivanju so-
glasij, saj tega ni podpisalo še 
17 krajanov. »Kar je čudno in 
nesmotrno,« je povedal, »saj s 
tem projektom rešujemo var-
nost v prometu skozi prome-
tno najbolj obremenjen predel 
Rake, Varškov ovinek, ki je ne-

prestano tarča kritik, pa tudi 
vhod v cerkev, stopnišče, ploč-
nik, prehod za pešce, parki-
rišča idr.« Krošelj upa, da bodo 
krajani vendarle uvideli pred-
nosti, ki jih prinaša ta projekt, 
saj je ta pomemben tako z var-
nostnega vidika, podobe in ra-
zvoja kraja, ne nazadnje pa tudi 

za bodoče generacije, ki bodo 
živele na tem prostoru.

Ob spremljajočem glasbenem 
programu, ki so ga izvedli do-
mača moška glasbena zased-
ba Lavrencij, duo iz Ljubljane 
Anastazija Gorenc z violino in 
Ratimir Zekić s kitaro ter vo-
kalni trio novomeške glasbe-
ne šole Caruso, sta zbrane na-
govorila tudi krški župan mag. 
Miran Stanko in slavnostni go-
vornik, poslanec v Evropskem 
parlamentu Franc Bogovič. 
Slednji je izpostavil pomem-
ben vidik obnove kulturne de-
diščine, kamor sodi tudi ra-
ški grad, pri čemer je namenil 
javno pohvalo lastniku gradu 
Roku Mejaku, smotrno črpa-
nje sredstev, ko so ta na voljo 
in s katerimi je bilo obnovljeno 
tudi občinsko središče in večji 
objekti kulturnega pomena, pri 
čemer se je navezal tudi na po-
memben vidik urejenosti po-
deželja in krajevnih središč, 
kot je raško. V nadaljevanju je 
Krošelj podelil letošnja krajev-
na priznanja, in sicer tri zahva-
le ter dve priznanji KS. Zahvalo 
so prejeli: Tina Tušek za dol-
goletno dobro delo v kraju in 
odprtost srca številnim kraja-
nom, Jože Cemič za ohranjanje 
in širitev znanja na področju 

čebelarstva ter lastnik raškega 
gradu Rok Mejak za izjemno 
delo pri obnovi gradu in s tem 
ohranjanje kulturne dediščine 
v kraju. S priznanji KS sta bila 
nagrajena Alojz Kerin za delo 
v KS Raka in TD Lovrenc (za-
radi odsotnosti je v njegovem 
imenu priznanje prevzel Bran-
ko Pečarič) ter Franc Cerov-
šek za delo v KS Raka in velik 
prispevek v PGD Smednik.

Račanke in Račani so krajev-
ni praznik tudi letos obeleži-
li z več prireditvami. Tamkaj-
šnje društvo upokojencev je 
organiziralo pohod po priljub-
ljenih raških gričih, društvo 
vinogradnikov je izvedlo 13. 
Cvičkov večer in v sklopu tega 
okroglo mizo »Ko se srečata 
slovenska potica in vino«, dan 
kasneje so v društvu izgnan-
cev obeležili 25-letnico usta-
novitve, zvečer se je zvrstila 
tradicionalna Lovrenška ve-
selica z ansamblom Stil. Raško 
praznovanje se je zaključilo 13. 
avgusta s slovesno sv. mašo v 
župnijski cerkvi sv. Lovrenca, 
ki jo je vodil prelat Vinko Ve-
gelj iz Ljubljane, na šolskem 
igrišču pa je potekalo srečanje 
voznikov starodobnikov in mo-
toristov.
� Bojana�Mavsar

Letošnji�nagrajenci�KS�(z�desne):�Rok�Mejak,�Tina�Tušek,�Jo-
že�Cemič,�Branko�Pečarič�v�imenu�Alojza�Kerina�in�Franc�Ce-
rovšek�s�predsednikom�Silvom�Krošljem

Poln�atrij�prenovljenega�raškega�gradu
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Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice 
Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na 

kolesarsko popotovanje 

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 16. septembra 2017,

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

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

na vseh železniških postajah do Radeč.

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

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.

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

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

organizirano in na lastno odgovornost.

Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen prevoz koles 
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno ponedeljka, 11. septembra 2017, 

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

Vabljeni!

Prireditve ob občinskem prazniku
Sobota, 2. 9. 2017, 

• ob 9.00 v Domu kulture Radeče
Likovna kolonija »Pomniki preteklosti«

Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

Torek, 5. 9. 2017, 
• ob 17.00 v prostorih Društva upokojencev Radeče

Občinsko prvenstvo v šahu
Organizator: Društvo upokojencev Radeče 

Sreda, 6. 9. 2017, 
• ob 15.00 na strelišču na Močilnem

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

Četrtek, 7. 9. 2017, 
• ob 19.00 v razstavnem prostoru v Domu kulture

Otvoritev razstave del likovne kolonije »Pomniki preteklosti«
Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

Petek, 8. 9. 2017, 
• ob 9.00 na balinišču v Radečah

Spominski turnir v balinanju 
Organizator: Društvo upokojencev Radeče  

• ob 18.00 v Domu kulture Radeče
Slavnostna seja Občinskega sveta  

Občine Radeče s podelitvijo priznanj
Organizator: Občina Radeče, KTRC Radeče, HD Radeče

SEVNICA - Prvi ponedeljek v 
letošnjem juliju se je v graj-
ski kavarni na sevniškem 
gradu odvijal četrti pogo-
vorno-glasbeni večer z za-
nimivimi gosti, ki skrbijo za 
ohranjanje slovenske ljud-
ske dediščine.

Vodja Ljudskih pevk s Telč in 
ravnateljica OŠ Tržišče Zvon-
ka Mrgole ter zbirateljica ljud-
skega blaga in zeliščarka Mili 
Majcen z Jeperjeka pri Tržišču 
sta v pogovoru s sevniškim no-
vinarjem Pavlom Percem od-
krivali bogastvo slovenskega 
ljudskega izročila, ki ga v pe-
smi že več kot desetletje negu-
jejo tudi Ljudske pevke s Telč. 
»Članice naše pevske skupi-
ne pravimo: Kdor pesmi poje 
rad, v srcu je bogat. Upamo, 
da bomo to energijo in bo-
gastvo uspele ohraniti tudi v 
prihodnosti,« je dejala Zvon-
ka Mrgole in nadaljevala, da 
je včasih skupino sestavlja-
lo 12 članic, danes jih prepe-
va le še šest. »Ljudska pesem 
je resnično neusahljiva zaklad-
nica dragocenih zapisov prete-
klosti in ohranjati to bogastvo 
v današnjem času je posebno 
doživetje,« je odgovorila na 
vprašanje, zakaj prepevati in 
ohranjati ljudske pesmi, nato 
pa se je pridružila Ljudskim 
pevkam s Telč in skupaj z nji-
mi zapela dve ponarodeli slo-

Ljudska pesem, zelišča 
in domač kruh na Grajski tlaki

venski ljudski pesmi.

Mili Majcen, ki se z zeliščar-
stvom ukvarja že več kot  40 
let, zbira in hrani doma tudi 
mnoge zanimive predmete in 
oblačila iz njene mladosti in 
še starejše. V prostorni dru-
žinski hiši ima urejen pose-
ben prostor za njihovo hram-
bo. Del njene etnološke zbirke 
so tudi vezenine, ki jih najpo-
gosteje ustvarja v jesenskih in 
zimskih večerih. Mar ji je tudi 
za otroke s posebnimi potre-
bami in v letošnjem poletju je 
s pobudo o dobrodelni razsta-
vi v Knjižnici Sevnica skupaj z 
OZRK Sevnica omogočila leto-
vanje otrok na morju iz social-
no šibkejših družin z OŠ Ana 

Gale iz Sevnice. Prijetno pre-
senečenje je pripravila tudi  
za obiskovalke in obiskovalce 
julijske Grajske tlake, saj je za-
nje spekla domač kruh in po-
tico iz zelišč, a kdor je želel, je 
lahko v zaključnem delu prire-
ditve nazdravil še s pravim »je-
perješkim« cvičkom, saj imata 
Mili in Toni Majcen na Jeper-
jeku tudi vinograd s 400 trsi. 

Grajsko tlako je z dvema lastni-
ma skladbama na frajtonarici 
popestril še ljudski godec Ja-
nez Košar, Košarjev Anzek z 
Žigrskega Vrha pri Sevnici, ki 
ohranja star način igranja ljud-
skih pesmi, za jesenski čas pa 
pripravlja samostojni koncert. 
 S.�Radi

Na�julijski�prireditvi�Grajska�tlaka�na�sevniškem�gradu�so�
sodelovali�(od�leve�proti�desni):�vodja�Ljudskih�pevk�s�Telč�in�
ravnateljica�OŠ�Tržišče�Zvonka�Mrgole,�moderator�dogodka�
Pavel�Perc,�zbirateljica�ljudskega�blaga�in�zeliščarka�Mili�Maj-
cen�ter�ljudski�godec�Košarjev�Anzek.�

Darko in Katarina Kosem sta 
se pred leti odločila, da bosta 
pobočje pod družinsko hišo 
na hribovitem območju zasa-
dila z grmički sivke, saj je to 
rastina, ki ne potrebuje po-
sebne nege in tudi nima na-
ravnih škodljivcev, dobro pa 
prenaša tudi nizke tempera-
ture. Kosmovi polje sivke ob-
delujejo ročno - spomladi de-
lajo podtaknjence, potem sledi 
okopavanje in vmes pletje ter 
košnja med vsakim grmič-
kom; poleti opravijo ročno že-
tev, kamor povabijo sorodnike 
in prijatelje; jeseni je na vrsti 
še rezatev, da se nasad ustre-
zno pripravi za zimo. Iz cve-
tov delajo šopke, iz eteričnega 
olja pa milo. »Zgodba o naših 
milih se je pričela povsem na-
ključno. Namreč za novo leto, 
če se le dá, ne podarjamo kup-
ljenih daril, ampak jih naredi-
mo sami. Tako smo pred leti, 
ko sva z ženo iskala primerno 
darilo, čisto slučajno na inter-
netu našla odličen sestavek o 
izdelavi domačih mil. Prvi po-
skus ni bil uspešen, iz drugega 
poskusa se je že izcimilo nekaj, 
kar je spominjalo na milo. Sle-
dilo je študiranje postopka, is-
kanje optimalnih receptur ter 
primernih surovin,« je po ogle-
du sivkinega nasada pojasnje-
val gospodar ter opazoval po-

Živahen dan v nasadu sivke
RADEŽ - Na domačiji družine Kosem v vasi Radež nad Loko pri Zidanem Mostu je bilo na julijsko sobotno 
popoldne živahno, saj je potekal  dan odprtih vrat v njihovem nasadu sivke, kjer raste že okoli 1200 diše-
čih grmičkov 20 različnih sort lavande in lavandinov ter smilja.

tek destilacije eteričnega olja 
in hidrolata sivke na prosto-
ru pred domačo hišo. »Za de-
stilacijo enega litra eterične-
ga olja sivke potrebujemo 150 
kilogramov cvetov, medtem ko 
za izdelavo enega litra eterič-
nega olja lavandina zadostuje 
60 kilogramov,« pojasni Dar-
ko Kosem.

Kdor je želel, se je lahko ude-
ležil vadbe pilatesa v bližini 
nasada pod vodstvom Než-
ke Koritnik, čemur je sledila 
še ustvarjalna delavnica izde-

lovanja sivkine butarice, ki jo 
je vodila domača hči. Veroni-
ka Fabinc z zeliščarske kmeti-
je v bližini Brežic, kjer se že od 
leta 1994 intenzivno ukvarjajo 
z gojenjem zdravilnih rastlin in 
dišavnic, je v nadaljevanju za-
nimivega popoldneva predsta-
vila način vzgoje in postopke 
predelave zdravilnih zelišč ter 
njihovo uporabo. Nataša Špi-
ranec Maurer, avtorica prve 
izvirne slovenske knjige o aro-
moterapiji, je pripravila krat-
ko predavanje o varni upora-
bi eteričnih olj in hidrolatov 

v vsakdanjem življenju ter na 
kratko predstavila tudi svojo 
knjigo z naslovom Aromate-
rapija: dišeči portreti. »Včasih 
je težko najti voljo in energijo 
za delo, sploh po počitnicah. 
Aromaterapija morda ni prva 
stvar, na katero bi pomislili pri 
odganjanju utrujenosti in za-
spanosti, vendar pa lahko pre-
cej pomaga pri stimulaciji na-
ših možganov,« je svetovala. O 
pivu, ki ga je mogoče pridelo-
vati tudi iz sivke, je spregovoril 
mladi sevniški pivovar Aljaž 
Papež. Kdor je želel, je lahko 
kupil tudi izdelke iz sivke ali pa 
zgolj okušal domače dobrote - 
sivkin čaj, maslo z drobnjakom 
in sivko ter polnozrnate piško-
te s sivkinimi cvetovi, medtem 
ko je domač kruh in prosjačo 
z dodatkom sivkinega cvetja, 
pečeno v stari knapovski peči, 
prispeval senovški pek Matjaž 
Sotler - Šeš.

Omamen vonj sivke, ki se je ši-
ril v okolici, je prijetno dopol-
njevala priložnostna slikarska 
razstava na podstrešju zidani-
ce, ki ga Kosmovi uporabljajo 
kot sušilnico sivke. S svojimi 
likovnimi deli so se predsta-
vili Milena Roštohar, Irena 
Ameršek in Boris Koteski. 
� Smilja�Radi

Pod�mogočno�krošnjo�češnje�in�nad�nasadom�sivke�je�v�vro-
čem�julijskem�popoldnevu�potekala�še�delavnica�izdelovanja�
sivkinih�butaric.
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Kot je v prazničnem nagovo-
ru številnih zbranih v dole-
njevaškem večnamenskem 
kulturnem domu povedal 
predsednik sveta KS Dolenja 
vas Goran Udovč, je krajevni 
praznik posvečen izgnancem, 
ki so morali med 2. svetovno 
vojno zapustiti svoje domove, 
po njej pa so se vrnili v izro-
pane hiše, na neobdelana polja 
in posekane vinograde. »Kljub 
temu, da bi vsak od nas znal 
našteti razloge, zakaj tudi da-
našnji čas ni popoln, si ne zna-
mo predstavljati, kaj so morali 
pretrpeti ljudje, ki jih je ideo-
logija odtrgala od domačih og-
njišč in postavila na tuje. Tudi 
zaradi njih danes živimo lepše 
in varneje, zato moramo spo-
štovati vse, kar danes življenje 
ponuja, in verjeti, da bo jutri še 
boljše in prijaznejše,« je pou-
daril. V času od lanskega pra-
znika so dopolnili kanalizacij-
sko in širokopasovno omrežje 
v Dolenji vasi na območju Črne 
mlake, ravno v tem času pote-
ka priključevanje gospodinj-
stev na širokopasovno omrež-
je v Starem Gradu in Dolenji 
vasi, do začetka šolskega leta 
naj bi obnovili oba prehoda 

za pešce. »Žal vseh lanskole-
tnih pričakovanj nismo uspeli 
realizirati. Tako ureditev ces-
te na Marof in regulacija poto-
ka v Starem Gradu ter izvedba 
ustrezne pešpoti od konca na-
selja Dolenja vas do občinske 
meje še čakajo. Še vedno ob 
vsaki priložnosti opozarjamo 
na potrebno ureditev kanali-
zacijskega in odprtega široko-
pasovnega omrežja v naseljih 
Pesje in Libna ter moderniza-
cijo cestnih povezav,« je dodal 
Udovč. Čeprav so letos dobili 
predloge za podelitev krajev-

nih priznanj, so se odločili, da 
jih tudi v bodoče ne bodo po-
deljevali, saj so prepričani, da 
vsi po svojih močeh prispeva-
jo k razvoju in napredku kra-
jevne skupnosti ter da šteje-
jo ne zgolj velika, ampak tudi 
majhna dejanja. Kot najpo-
membnejšo pridobitev ob le-
tošnjem prazniku je seveda iz-
postavil novo gasilsko vozilo, 
izrazil spoštovanje članom in 
članicam gasilskega društva 
za prostovoljno delo v korist 
skupnosti ter jim obljubil po-
moč pri delovanju. Krajanom 

je ob prazniku čestital tudi žu-
pan mag. Miran Stanko, dole-
njevaško KS pa označil za eno 
najbolj zglednih v občini.

Praznično dogajanje je sicer 
potekalo cel dan, pri njem pa so 
ob KS Dolenja vas sodelovali še 
KD Žarek, KD Libna, ŠD Dolenja 
vas in PGD Dolenja vas. Zače-
lo se je s svečano sveto mašo v 
tamkajšnji cerkvi in položitvi-
jo venca pred spomenik žrt-
vam 2. svetovne vojne, v več-
namenskem domu je bila na 
ogled razstava ročnih del čla-
nic KD Libna, pred njim so po-
tekale športne igre med vasmi, 
popoldne je bila osrednja slo-
vesnost. V športnih igrah se je 
pomerilo pet vaških ekip, pre-
hodni pokal je osvojila gostujo-
ča ekipa iz Spodnjega Starega 
Grada, za njo so se zvrstile eki-
pe Libne, Starega Gradu, Pesje-
ga in Dolenje vasi. V kulturnem 
programu so nastopili trobilni 
kvintet Stotnik, glasbeniki Dra-
go Gradišek, Mitja Kuselj in 
mlada Maša Planinc, Ženski 
pevski zbor Prepelice in an-
sambel Pušeljc, prireditev je 
povezovala Vesna Kodrič. 
� Peter�Pavlovič

Vseh želja še niso uresničili
DOLENJA VAS - V Dolenji vasi pri Krškem so 15. avgusta, na praznik Marije vnebovzete, ki ji je posvečena tamkajšnja cer-
kev, obeležili krajevni praznik, posvečen izgnancem. Letošnje praznovanje je bilo sicer v znamenju 90-letnice tamkajšnje-
ga prostovoljnega gasilskega društva (več o tem v posebnem članku).

Predsednik�sveta�KS�Dolenja�vas�Goran�Udovč�je�prehodni�po-
kal�za�zmago�na�športnih�igrah�predal�kapetanu�ekipe�Spo-
dnjega�Starega�Gradu,�levo�predsednik�sveta�tamkajšnje�KS�
Andreas�Repše,�desno�vodja�iger�Henrik�Omerzu.

BIZELJSKO - Župnijska cerkev na Bizeljskem je posvečena 
svetemu Lovrencu, ki goduje 10. avgusta, zato je vsako leto 
ob tem času na hribčku slovesno in veselo. Na letošnjo Lo-
vrenčevo nedeljo je bilo še posebej slovesno, saj smo obe-
ležili kar nekaj jubilejev. 

Župnijska cerkev sv. 
Lovrenca, ki je v pi-
snih virih prvič ome-
njena leta 1545, je 
bila v sedanjem ob-
segu posvečena in 
blagoslovljena pred 
280 leti, ko je spada-
la v župnijo Sveti Pe-
ter pod Svetimi go-
rami. Pred 230 leti je 
bila ustanovljena sa-
mostojna župnija Bi-
zeljsko. Najbolj znan 
duhovnik, ki je služ-
boval tu, je bil Anton 
Martin Slomšek, ki 
je Bizeljsko zapustil 
pred 190 leti. Župni-
jo zadnjih 15 let vodi 
župnik Vlado Lesko-
var, ki je ob tej pri-

ložnosti praznoval 20-letnico mašniškega posvečenja ob bra-
tu Petru Leskovarju, zreškemu dekanu, ki je duhovnik 30 let. Z 
jubileji sovpada tudi 10-letnica cerkvenega pevskega zbora Bi-
zeljsko. 
Praznovanje se je začelo z molitveno uro za duhovne poklice in 
nadaljevalo s svečano sv. mašo, ki jo je vodil dekan Franc Ra-
taj, somaševali pa so: slavljenca Vlado in Peter Leskovar, nad-
dekan iz Slovenskih Konjic Jože Vogrin, župnik iz Bistrice ob 
Sotli Damjan Kejžar, župnik Jože Brilej, kaplan iz Dobove Ro-
man Travar ter Štef Tenšek iz sosednje Hrvaške. Sledila je sve-
čana akademija, na kateri so člani družine Špeljak uprizorili ne-
kaj Slomškovih besedil med povzetkom nekaterih zgodovinskih 
mejnikov bizeljske župnije ter se v imenu faranov zahvalili slav-
ljencema za njun prispevek župniji in cerkvi. Podarili so jima 
mašna plašča, hvaležnost pa so izkazali tudi njunima staršema. 
Čestitkam so se pridružili predstavniki domačih društev ter po-
džupanja občine Brežice. Praznovanje se je nadaljevalo pri žu-
pnišču ob hrani in dobri kapljici iz bizeljskih vinogradov ter ob 
veselih vižah ansambla Gašperji. 
V navadi je, da se na Lovrenčevo v vinograd postavi klopotec. 
V župnijskem vinogradu so ga letos postavili Ljudski pevci Bi-
zeljsko, ki so zraven tudi zapeli. Slaščičarna Ajda je poskrbela, da 
sta slavljenca zarezala vsak v svojo torto velikanko, za piko na i 
pa je župnik Vlado še zaplesal z najstarejšo faranko Radico Ob-
lak, ki bo septembra dopolnila 104 leta. V razstavnem prostoru 
je bila na ogled razstava sestavljank (puzlov), ki jih z velikim ve-
seljem sestavlja domačinka Irena Umek Babič in se je odločila 
svoj hobi predstaviti javnosti. 
� L.�Babič

Jubilejev polno lovrenčevo 

Ljudski�pevci�Bizeljsko�pred�postavlje-
nim�klopotcem

Tokrat je veliko število obisko-
valcev v park pritegnila dram-
ska sekcija Kulturnega društva 
Leskovec pri Krškem, ki je 
uprizorila komično predstavo 
»Pri zdravniku«. Avtorica tek-
sta in režije predstave, ki so 
jo leskovški amaterski igralci 
uprizorili že štirinajstič, je čla-

nica društva Vesna Šinko. Kot 
je povedala v uvodu prireditve 
obiskovalcem Sonja Levičar, 
vodja OI JSKD Krško, leskovški 
gledališčniki z odrskimi preds-
tavami in drugimi prireditva-
mi razveseljujejo občinstvo že 
poldrugo desetletje. Dogajanje 
predstave so umestili v čakal-
nico ambulante zdravstvene-
ga doma, v kateri se srečujejo 
pacienti in se s komičnimi dia-
logi navezujejo tako na osebne 
zdravstvene težave kot zdra-
vstveni red in prakso pa tudi 
razne pomanjkljivosti v hra-
mu zdravja. Kot je še poveda-

Pri zdravniku v poletnem večeru
KRŠKO - V staromestnem parku Krškega se je 8. avgusta v organizaciji krške območne izpostave JSKD, Val-
vasorjeve knjižnice Krško in Krajevne skupnosti mesta Krško zvrstila peta prireditev v sklopu tradicional-
nih Poletnih večerov v parku. 

la Levičarjeva, si je omenjeno 
predstavo ogledal tudi Gašper 
Jarni, letošnji strokovni spre-
mljevalec za gledališko dejav-
nost, in namenil veliko pohval 
celotni igralski zasedbi, še po-
sebne pohvale pa je bila delež-
na Vesna Šinko, za katero je 
zapisal, da je pametno izrabi-

la odlično poznavanje področ-
ja, saj je zaposlena v zdravstvu, 
zaradi česar so uprizorjene si-
tuacije življenjske, kar je v 
hipu prepoznalo ter s smehom 
in odobravanjem pospremilo 
tudi občinstvo. Gledališki se-
lektor je pohvalo namenil tudi 
igralki Klavdiji Mirt, ki je letos 
prejela tudi posebno priznanje 
selektorja za vlogo zdravnice 
Barbare Kos Kovač v navedeni 
predstavi. Mirtova je bila sicer 
na poletnem večeru v parku 
odsotna, a je njeno vlogo od-
lično uprizorila Alenka Nikič. 
Poleg nje so zaigrali še Nina 

Prah, Boštjan Arh, Filip Čer-
nelč, Bojan Kolman, Mirjana 
Marinčič, Janez Olovec in Ja-
nez Kerin. Predstavi je sledilo 
še druženje obiskovalcev z na-

stopajočimi ob pogostitvi Ak-
tiva kmečkih žena Sremič ter 
Vinske kleti Resnik z Bučerce.

� B.�Mavsar

Leskovški�gledališčniki�z�avtorico�in�režiserko�predstave�Ve-
sno�Šinko�(levo)

Na zapuščino tete iz Amerike se ne splača čakati. 

Obiščite Express poslovalnico Addiko banke,
kjer do 5.000 EUR dobite takoj.

od 1. septembra
v Qlandii Krško!

addiko.si

express
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V okviru projekta FUTURA smo si zastavili izziv 
izpopolniti obstoječi zavorni disk, s katerim bi z 
uporabo na tovornem vagonu znižali tako nivo 
hrupa, stroške montaže in servisov kot tudi 
zagotovili višjo varnost pri zaviranju. 

Projekt FUTURA je v polnem teku in vsa štiri 
podjetja iz konzorcija, Kovis, ZX-Benet, VUD 
in OMNIA KLF, intenzivno delujejo na različnih 
področjih projekta. Ena od pomembnih 
aktivnostih, ki jo podjetja izvajajo, so tudi 
predstavitve projekta in rezultatov prototipov 
na mednarodnih sejmih.

V začetku leta smo razstavljali na sejmu 
Expo Rail 2017 v Mehiki. Sejem je ponujal 

odlično priložnost za predstavitev napredka 
pri optimizaciji zavornega diska za železniški 
tovorni promet.  

Na mednarodnem sejmu Czech Raildays v 
Ostravi na Češkem, ki je letos že devetnajstič 
odprl svoja vrata, sta podjetji Kovis in ZX Benet 
kot razstavljavca predstavila naslednje rezultate 
glede na začetno situacijo: 20,7 % nižja masa, 
11 % krajša zavorna razdalja in posledično 
večja varnost, 10 % manj vibracij, 10 % večja 
učinkovitost, 5 % daljši življenjski cikel, 55 % 
zmanjšanje stroškov vzdrževanja, 4dBA nižji 
hrup pri laboratorijskih testih ter 10dBA nižji 

hrup na testu v realnem okolju v primerjavi s 
K-zavornjaki. 

Kot obiskovalci so se predstavniki podjetja Kovis 
v letošnjem letu udeležili že dveh mednarodnih 
sejmov s področja železniške industrije, in 
sicer sejem Middle East Rail – International 
Conference and Trade Exhibition v Dubaiu ter 
Transport logistic v Münchnu. 

Aktivnosti na področju razstavljanja in 
obiskovanja sejmov, katerih glavna nit je 
železniška industrija, se bodo intenzivno 
nadaljevale tudi v drugi polovici letošnjega 

leta. V septembru bomo obiskali sejem Trako 
na Poljskem, v oktobru sejem Elmia Nordic Rail 
na Švedskem ter v novembru sejem Rail+Metro 
China na Kitajskem. 

V letošnjem letu se bomo kot razstavljalci 
predstavili še na dveh pomembnih 
mednarodnih sejmih, in sicer v oktobru na 
sejmu APTA v Ameriki ter konec novembra na 
sejmu AusRail v Avstraliju. 

Napredek pri projektu lahko še naprej 
spremljate na socialnem omrežju Facebook 
www.facebook.com/projectfutura ter na spletni 
strani www.projectfutura.com.

 Vir: Kovis d.o.o.

EU je izdala direktivo, da je potrebno do leta 2025 zmanjšati hrup pri tovornih vagonih med 8–10 dB. To je mogoče doseči z zamenjavo zavornjakov iz sive litine z 
zavornjaki iz organskih kompozitnih materialov ali vgradnjo diskaste zavore. Posamezne države so upoštevanje direktive še zaostrile, tako želita Nemčija in Švica že 
do leta 2020 zmanjšati hrup pri tovornih vagonih. V Nemčiji je cilj, da bi bilo do leta 2020 vsaj 80 % vseh vagonov “nehrupnih” – to je okoli 180.000 vagonov. Po naših 
ocenah bi bilo tako potrebno dodatno opremiti več kot 350.000 vagonov.
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Evropska unija
Solidarnost in upravljanje

migracijskih tokov

The FUTURA project has received funding from the European Union's Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 700985.

Razstavni prostor na sejmu  
Expo Rail 2017 v Mehiki

Razstavni prostor na sejmu  
Czech Raildays na Češkem

Predstavitev projekta FUTURA  
na sejmu v Dubaju

Predstavitev projekta FUTURA 
na mednarodnih sejmih

Predstavitev projekta FUTURA  
na sejmu v Münchnu

V obnovljenem večstanovanj-
skem objektu se nahaja 34 
stanovanj, in sicer devet tro-
sobnih, po tri dvosobna in 
garsonjere, ostala stanovanja 
pa so enosobna. Direktor Ru-
darja Goran Udovč je povedal, 
da so v temeljito obnovo bloka 
vložili poldrugi milijon evrov 
lastnih sredstev, sicer pa je ta 
umeščen v mirno stanovanj-
sko sosesko na Resi. Pri ureja-
nju stanovanj so sledili sodob-
nim smernicam ureditve, po 
katerih so si prizadevali bodo-
čim stanovalcem, v večini pri-
merov gre za mlade najemnike 
ali družine, po eni strani zago-
toviti čim več individualne za-
sebnosti in najbolje prostor-
sko izkoristiti razporeditev 
prostorov po stanovanjih, po 
drugi pa zagotoviti tudi sku-
pne prostore, kot so denimo 
prostor za hrambo otroških 
vozičkov in velik prostor za 
kolesarnico ipd.  

Za potrebe dostopa do objekta 
so uredili in razširili tudi ulico 
ter zadostno število parkirišč. 
In četudi je bilo pred obnovo 
objekta slišati nemalo pomi-
slekov, ali bodo uspeli napol-
niti blok s stanovalci, Udovč 
z zadovoljstvom ugotavlja, da 
sta bili njihova usmeritev in 

Zaživel obnovljen blok na Resi 
KRŠKO - V družbi Rudar Senovo so 14. avgusta, dva dni pred oddajo stanovanj prvim najemnikom v obnov-
ljenem  večstanovanjskem objektu na Sremiški ulici 15, pripravili dan odprtih vrat. Udeležilo se ga je lepo 
število občanov, tako najemnikov kot tistih, ki jih je zanimalo, kako so sobe prvotnega Pionirjevega sam-
skega doma preuredili v stanovanja.

naložba pravilni, saj je blok že 
skoraj v celoti zapolnjen oziro-
ma so že oddali 23 stanovanj, 
medtem ko so šest stanovanj 
predali Občini Krško za odda-
jo neprofitnih stanovanj preko 
razpisa. Ob 34 stanovanjih v 
obnovljenem objektu in v pre-
teklem obdobju že obnovljeni 
apartmajski hiši v neposredni 
bližini, v kateri so uredili pet 
stanovanj, bodo v družbi na-
daljevali z investicijo na Resi, 

saj nameravajo obnoviti oziro-
ma preurediti nekdanji starej-
ši samski dom v vrstne hiše z 
devetimi stanovanji na 90 m2 
površine, pri čemer v Rudarju 
računajo, da bodo uspeli pot-
rebno dokumentacijo pridobi-
ti še v tem letu in začeti s prip-
ravljalnimi deli.

Sicer pa so se v Rudarju ob 
tem, da želijo biti odprti za jav-
nost in z njo dobro sodelova-

ti, za dan odprtih vrat odločili 
tudi zato, ker so letos spomla-
di v podjetju pridobili pol-
ni certifikat Družini prijazno 
podjetje, na podlagi katerega 
sledijo k nenehnim izboljša-
vam organizacijske kulture in 
klime v podjetju preko uskla-
jevanja zasebnega in poklicne-
ga življenja zaposlenih.

� B.�Mavsar�

Pogled�na�obnovljen�objekt,�ki�se�nahaja�v�mirni�stanovanjski�soseski�individualnih�hiš,�v�bliži-
ni�gozda�in�ribnika�na�Resi,�v�neposredni�bližini�katerega�sta�urejena�otroško�igrišče�in�fitnes�
v�naravi,�ki�bosta�stanovalcem�omogočala�tudi�rekreativno�in�sprostitveno�udejstvovanje.

V družbi Podgorje d.o.o. Šentjernej so zaposleni bogastvo in 
zagotovilo za razvoj in rast podjetja, zato ponujamo delovno 
okolje, ki spodbuja strokovni in osebni razvoj zaposlenih. Pri 
nas cenimo znanje in spodbujamo ustvarjalnost.

Vemo, da je motiviran ter visoko usposobljen kader tisti 
dejavnik, ki lahko uspešno podjetje pripelje med najuspešnejša. 
Tega dejstva se intenzivno zavedamo tudi v naši družbi, zato 
znanje in veščine zaposlenih nenehno dopolnjujemo z njihovim 
usposabljanjem in izobraževanjem. 

Če bi tudi vi želeli postati del zgodbe o uspešnem Podgorju, 
vas vabimo, da nam pošljete svojo prošnjo z dokazili glede 
izpolnjevanja pogojev za zasedbo prostih delovnih mest v službi 
proizvodnje, in sicer zaradi povečanega obsega naročil rabimo

VEČ CNC OPERATERJEV IN STROJNIH OPERATERJEV 

Pogoji za zasedbo DM so sledeči:

• končana II., IV., V. ali VI. stopnja lesne ali druge tehnične smeri,
• osnovno znanje branja načrtov (možnost priučitve v podjetju),
• zainteresiranost za delo na lesnoobdelovalnih strojih. 

Delovno razmerje bomo z izbranimi kandidati najprej sklenili 
za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo 
se odvija v treh izmenah.

Vsi zainteresirani kandidati(ke) naj svojo vlogo z dokazili o 
izpolnjevanju pogojev za zasedbo naslovijo na Podgorje d.o.o. 
Šentjernej, Trubarjeva cesta 24, 8310 Šentjernej, s pripisom 
za kadrovsko splošni sektor, v roku petih delovnih dni po objavi 
razpisa.

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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Življenje z disleksijo

V začetni fazi učenja branja 
in pisanja se pri vsakem otro-
ku pojavljajo določene teža-
ve, ki so pogosto prehodnega 
značaja, a pri nekaterih teža-
ve ostajajo. In kateri so najbolj 
prepoznavni znaki, s pomoč-
jo katerih lahko sklepamo, da 
ima hči ali sin disleksijo? Eden 
prvih je zagotovo izpuščanje 
črk ali zamenjevanje podobnih 
črk (otrok pogosto zamenja 
črko ’b’ z ’d’ ali črko ’n’ z ’u’), 
pri branju izpusti besedo ali 
vrstico, zmede se pri vrstnem 
redu števil (na primer število 
29 zamenja z 92), ima težave s 
prepisovanjem s table v zvezek 
itd. Otroci, ki so običajno pov-
prečno ali celo nadpovpreč-
no inteligentni, pa nimajo te-
žav samo na področju branja 
in pisanja - pogosto se težave 
kažejo tudi v hitrosti predelo-
vanja informacij, na področju 
kratkoročnega spomina, sluš-
nih in vidnih zaznav, motorič-
nih spretnosti itd. 

ČAS OPISMENJEVANJA 
POKAŽE TEŽAVE

»V predšolskem obdobju stro-
kovnjaki težko prepoznajo ot-
roka, ki ima disleksijo, čeprav 
se že kaže v določenih ravna-
njih. Na primer, otrok vse do 
prvega leta starosti ne obli-
kuje nobene besede; ko zač-
ne govoriti, obrača dele be-
sed in namesto palačinke reče 
čalapinke, pri štirih letih ima 
težave pri oblikovanju rim, 
ne more se naučiti zavezova-
nja vezalk … Težave, poveza-
ne z disleksijo, pa se najbolj 
pokažejo v času opismenje-
vanja, torej v šoli, ko se otro-
ci učijo pisati in brati. Takšni 
otroci potrebujejo prilagodi-
tve v učnem procesu, za kate-
re izda odločbo posebna ko-
misija za usmerjanje, ko otrok 
opravi različne preglede in te-
ste,« pojasni vzgojiteljica Ta-
tjana Gorenc. 

Srednješolka Natalija Štefa-
nič motnjam branja in pisanja 
ni pripisovala posebne pozor-
nosti, čeprav je težje prebra-
la kakšno daljšo besedo ali pa 
jo je prebrala »po svoje«. De-
kličine težave je v 7. razredu 
osnovne šole opazila profeso-
rica slovenščine in napotila jo 
je k specialni pedagoginji. Ta ji 
je pokazala vaje za lažje pre-
magovanje težav pri branju in 
pisanju. Ko je začela obiskova-

ti srednjo šolo, je dobila odloč-
bo, ki ji omogoča podaljšan čas 
pisanja, uporabo računala pri 
testu matematike itd. Eno uro 
tedensko ima tudi strokovno 
pomoč, ki ji jo nudi svetoval-
na delavka na šoli. »Sošolke in 
sošolci v osnovni šoli, ki niso 
ravno vedeli, da imam disleksi-
jo, so se mi kdaj tudi smejali, 
ko sem prebrala kaj narobe, še 
posebej pri angleščini, kjer je 
še težje. V srednji šoli so sovr-
stniki zelo prijazni in mi poma-
gajo,« pripoveduje dijakinja, ki 
želi nekoč delati na medijskem 
področju. 

PRILAGODITVE V UČNEM 
PROCESU

Disleksija, ki spada med spe-
cifične učne težave in se lahko 
pojavlja v različnih oblikah (od 
lažje, zmerne do zelo izrazite), 
ni bolezen in z leti ne izgine, 
je spremljevalka celo življe-
nje. Razlog za to je bolj razvi-
ta desna polovica možganov, ki 
»skrbi« predvsem za ustvarjal-
ne dosežke, medtem ko se mi-
selni procesi, ki temeljijo na lo-
giki in zaporedju, vršijo v levi 
možganski polovici. Kako je 
temu prilagojen šolski sistem, 
učni proces?

»V svoji tridesetletni praksi 
sem srečala kar nekaj otrok 
z disleksijo. Na začetku svo-
je poti sicer nisem vedela, za 

kakšno motnjo gre in sem sku-
paj s starši otroku verjetno 
povzročala še dodatno travmo. 
Danes, ko opazim učenca s ta-
kimi težavami, se pogovorim s 
starši, ki morajo dovoliti, da jih 
specialni pedagog, pri nas je to 
logopedinja, testira. Na podlagi 
rezultatov pripravim individu-
alen načrt, ga predstavim star-
šem in po njem korak za kora-
kom gradimo boljšo učenčevo 
samopodobo. V učilnici imam 
obešenih več različnih abe-

ced, številske trakove, v polič-
kah koledarje, slikovne mate-
riale z zapisom besed in črk. 
Ko v razredu opazim učenca z 
motnjo disleksije, skušam uče-
nje branja in pisanja narediti še 
bolj sproščeno, igrivo, uporab-
ljamo veliko didaktičnih igric, 
poudarjam individualen na-
predek. Različne slikovne pri-
pomočke imajo na voljo vsi v 
razredu, vzamejo pa jih tak-
rat, ko začutijo, da jih potre-
bujejo. Posledično tudi učenci 
s težavami brez strahu in sra-
mu v trenutku stiske poiščejo 
pomoč. Ti učenci res niso dob-
ri bralci, imajo pa mnogo dru-
gih močnih področij, s kateri-
mi nadomestijo primanjkljaje v 
branju in pravilnem zapisova-
nju besed,« pojasni prof. razre-
dnega pouka Jolanda Mohar.

»V Šolskem centru Krško-Sev-
nica imamo v poklicnih izo-
braževalnih programih in v 
tehniški gimnaziji kar nekaj 
primerov dijakinj in dijakov 
z disleksijo. Pri pouku take-
ga dijaka oziroma dijakinjo ne 
izpostavljamo javnemu bra-
nju, pri pisnih nalogah v šoli 
jim pomaga podaljšan čas, da 
zmorejo dobro prebrati bese-
dila nalog in napisati odgovo-
re. Priporočljivo je ustno pre-
verjanje znanja. Zelo dobro se 
obnese tudi učna pomoč, ki je 
organizirana preko javnih del, 
saj se tako lahko ti mladostniki 
učijo ob dodatni razlagi,« po-
jasni prof. slovenščine Mate-
ja Traven. 

»Ko otrok dobi oznako, da ima 
posebne potrebe, se staršem 
pogosto podre svet in prepri-
čani so, da z njihovim otro-
kom nič ne bo,« pojasnjuje 
prof. sociologije in filozofije, 
učna motivatorka in vaditelji-
ca čuječnosti Patricija Ško-
berne. »Otrok to seveda čuti 
in se potem tudi tako obna-
ša. Pa to sploh ni res, ta ot-
rok je le drugačen kot vsi os-
tali in to je ravno prednost, to 
je sled genijalnosti, ki se kaže 
v tej obliki, ker takšen otrok 
žal ne zmore delovati v kalu-
pu standardov, ki jih predpisu-
je šolski sistem,« nadaljuje in 
opozori na to, da učiteljevanje 
danes ni enostavno, saj mora-
jo učitelji opraviti preveč bi-
rokratskih opravil. »Lani sem 
na osnovnih šolah in Pedago-
ški fakulteti v Ljubljani izved-
la predavanja o metodah, ki bi 

učiteljem olajšale delo, a se pri 
nas spremembe odvijajo zelo 
počasi,« pojasni in opiše dogo-
dek, ki ga je doživela po enem 
izmed zaključenih seminarjev. 
»K meni je pristopila mamica 
dislektične deklice vsa solzna 
od olajšanja, ker je videla, da 
lahko jaz živim normalno, če-
tudi včasih ne vidim ali zame-
njam črke …« oživi z besedami 
nepozaben dogodek.

»Otroka silno hitro opismenju-
jemo. Iz učnih programov smo 
vrgli lepopis, ki je otroka s po-
časnimi in pravilnimi gibi vo-
dil v pravilno in lepo pisavo. 
Opustili smo tudi oceno iz ob-
like posameznega pisnega iz-
delka. Naglica in samo naglica 
pri opismenjevanju pač ni ko-
ristna. Dopustiti moramo mi-
sel, da je otrok rastlina, ki rabi 
čas za rast,« je v enem izmed 
pogovorov izjavila upokoje-
na profesorica angleščine in 
ruščine, dejavna tudi na po-
dročju vzgoje staršev za učno 
pomoč otrokom Dušica Ku-
naver. 

STROKOVNA POMOČ

Učenke in učenci, dijakinje in 
dijaki ter zaposleni v šoli naj-
pogosteje poiščejo strokov-
no pomoč in nasvete pri šol-
ski svetovalni službi, težave 
pomagajo premoščati special-
ni in rehabilitacijski pedagogi, 
klinični psihologi, obstajajo pa 
tudi organizacije za pomoč ot-
rokom in mladostnikom s spe-
cifičnimi učnimi težavami. Na 
Slovenski univerzi za tretje ži-
vljenjsko obdobje so pred dve-
ma letoma ustanovili Inštitut 
za disleksijo, ki je namenjen 
preučevanju, izobraževanju 
in obvladovanju učnih težav 
ter krepitvi talentov oseb z di-
sleksijo (v odrasli dobi značil-
nosti disleksije ne poniknejo, 
čeprav se strokovnjaki z njimi 
le redko ukvarjajo). 

»Pri vsaki osebi, pri kateri so 
opaženi znaki disleksije, je 
pomembno, da je motnja pre-
poznana in da ta oseba razu-
me, kaj je vzrok težav, s kate-
rimi se srečuje. Pri otrocih je 
zelo pomembno, da vzrok te-
žav razumejo tako otrok sam 
kot tudi njegovi starši in uči-
telji, ki z njim delajo v šoli. Na-
slednja pomembna stvar je, 
da znajo pristopiti k reševanju 
težav na ustrezne načine in 
tako stiske v čim manjši meri 
zmanjšajo. Danes o dislek-
siji vemo precej več, kot so o 
njej vedeli pred nekaj desetle-
tji. Večkrat se zgodi, da starši 
pripeljejo otroka na pregled in 
med diagnostičnim procesom 
ugotovijo, da se pravzaprav s 
podobnimi težavami tudi sami 
borijo že vse življenje,« poja-
snjuje psihologinja mag. Mate-
ja Hudoklin.

»V mali šoli, ko je le-ta še de-
lovala v okviru vrtca, sem z ot-
roki zelo pogosto delala grafo-
motorične vaje. Kasneje sem v 
srednji poklicni in tehnični šoli 
pri dijakinjah in dijakih, ki so 
imeli težave z branjem in pi-
sanjem, še posebej so zame-
njevali črke k, g, b, d, p, t, a in 
o, zelo radi so uporabljali tudi 
velike tiskane črke, uporablja-
la Šalijeve vaje ...« pripovedu-
je Ivanka Rupret, upokojena 
svetovalna delavka.

VLOGA STARŠEV

Pomembno vlogo pri otrocih 
z disleksijo imajo starši. Le–
ti svojemu otroku veliko po-
magajo že s tem, da ga cenijo 
takšnega, kot je, da razumejo 
njegove težave, so potrpežljivi 
in razumevajoči, so mu ves čas 
v oporo in mu omogočajo živ-
ljenje v okolju, v katerem se bo 
lahko razvijal, pridobival pozi-
tivne izkušnje in spoznaval sa-
mega sebe. »Otrok, ki mu star-
ši podarijo čas in prisotnost, je 
najbogatejši in bo takoj poka-
zal svoje darove ter se bo raz-
vil v samozavestnega odrasle-
ga. Tisti, in čedalje več jih je, ki 
tega ne prejmejo, bodo iska-
li pozornost na drugačen na-

čin,« razmišlja Patricija Ško-
berne, po rodu s Senovega, ki 
kot učna motivatorka dela z 
otroki s posebnimi potreba-
mi doma in v Veliki Britaniji. 
Njene izkušnje kažejo, da so 
otroci s stigmo »posebnih po-
treb« zelo čutni, občutljivi ter 
da zato potrebujejo bolj ljubeč 
in srčen pristop. 

Soočanje z »drugačnostjo«, 
sprejemanje spoznanja, da je 
hči dislektik, opiše mati bodo-
če študentke (njeno ime hra-
nimo v uredništvu): »Moja hči 
dolgo ni govorila, ko pa je, je 
bilo, kot bi spregovorila čez 
noč. Iz posamičnega poime-
novanja stvari, kazanja in ma-
lodane mimičnega dialoga je 
pri dveh letih in pol nenado-
ma spregovorila v polnih stav-
kih. Pravljic ali zgodb, ki jih 
je praktično poznala v popol-
nosti, ni zmogla ubesediti in 
je zaradi te nemoči in sprem-
ljajoče stiske zapadala v boleč 
jok. Si lahko predstavljate sti-
sko otroka, ki nekaj ve, pa tega 
ne zmore ubesediti? Kot bi bil 
povsem zaprt v svojem notra-
njem svetu in je okno, skozi 
katerega bi želel splezati ven, 
premajhno. Ko sem ji naročila 
kakšno stvar, naj mi jo prinese, 
si ni mogla zapomniti več kot 
ene, pa še to je ponavljala vso 
pot, da je ne bi pozabila v ne-
kaj kratkih metrih. Vsi pogovo-
ri, navodila ali razlage so mo-
rali biti kratki in jedrnati. Po 
več kot minuti pogovora sogo-
vorniku velikokrat ni zmogla 
več slediti, njen pogled je pos-
tal moten in odsoten, prepros-
to odklopila se je, zamrznila, 
imela je namreč izredno nizko 
stopnjo koncentracije. In pol-
no drugih drobnih posebnosti 
je bilo, ki so govorile o neka-
kšni drugačnosti, ki pa je zače-
la postajati težavna z vstopom 
v šolo, torej v nek vredno-
stni ocenjevalni sistem. Nje-
ne rahle drugačnosti sva se v 
pogovoru sicer dotaknili že z 
vzgojiteljico Sonjo Bobek Si-
mončič, izredno vzgojiteljico, 
ob kateri se je moja hči poču-
tila varno in sem ji zaradi tega 

Ob vstopu otroka v šolo se marsikaj spremeni - igre v peskovniku zamenjajo zvezki in knjige, branje in pisa-
nje postaneta pomemben del šolarjevega vsakdana. Nekateri otroci se kmalu naučijo lepo pisati in tekoče 
brati, a v Sloveniji naj bi imelo od 5 do 15 odstotkov otrok in mladostnikov pri tem težave, vendar so le pri 2 
do 3 odstotkih bolj izrazite. Vzrok za to je nevrološko pogojena motnja – disleksija, ki se običajno podeduje.  

V�vseh�slovenskih�splošnih�knjižnicah,�tudi�v�posavskih,�imajo�
poseben�kotiček,�ki�je�namenjene�otrokom�z�disleksijo.�

Patricija�Škoberne

Jolanda�Mohar

� nadaljevanje�na�str.�12
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ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
V šolskem letu 2017/18 Vas vabimo k vpisu.

Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško 
za poklice:

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

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

avtoserviser, pomočnik v tehnoloških procesih, tehniška gimnazija

Na Srednji šoli Sevnica za poklice:

poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):
• LESARSKI TEHNIK 

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

INFORMATIVNI DAN in VPIS:
torek, 12. 9. 2017, ob 16. uri v ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

INFORMACIJE: 07 49 06 400, 031 796 533

  

 

Vabimo k vpisu v izobraževalne programe za 

odrasle v šolskem letu 2017/2018: 
 osnovno šolo za odrasle, 8. in 9. razred, 
 usposabljanja za življenjsko uspešnost, 
 usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 
 tečaje tujih jezikov in slovenščine, 
 računalniške tečaje, 
 brezplačne študijske krožke, 
 univerzo za tretje življenjsko obdobje, 
 druge tečaje in delavnice, 
 projekte. 

Nudimo vam tudi podporo pri učenju: 

 informiranje in svetovanje za izobraževanje odraslih,  
 ugotavljanje in vrednotenje neformalnih znanj, 
 samostojno učenje v Središču za samostojno učenje, 
 učno pomoč odraslim osebam. 

Izvajamo izpite: 

  iz znanja slovenščine za tujce na osnovni ravni. 
Vpis v programe poteka vsak delovni dan do 6. oktobra 2017. 

                                                             LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO, Dalma�nova 6,  8270 Krško;               
telefonska številka: 07-48-81-172, 051-279-633;  

e-naslov: info@lukrsko.si; preko spleta www.lukrsko.si. 
Spremljajte nas tudi na www.facebook.com/lukrsko.  

Podrobnejše informacije o izobraževalnih 
programih najdete na spletni strani:  

www.lukrsko.si 
 

INFORMATIVNI DAN   
v sredo, 13. 9. 2017, od 

9.00 do 17.00, v prostorih 
Ljudske univerze Krško, 
Dalma�nova 6, Krško. 

 

še danes hvaležna. Tudi ona 
je opažala hčerkine posebno-
sti, ko pa sem se o tem žele-
la pogovoriti v šoli z učitelji-
cami, sem dobila občutek, da 
me sicer poslušajo, ne pa tudi 
slišijo oziroma da me morda 
dojemajo kot preveč občutlji-
vo mamo, ki želi od svojega ot-
roka več, kot je ta zmožen. Na 
hčerine posebnosti sem vse-
eno opozorila vsakič novega 
učitelja, nisem pa pričakova-
la ali upala na njihovo resnej-
šo pomoč. Ena od učiteljic v 
osnovni šoli mi je celo očita-
la, da ima hči problem zato, 
ker sem ji jaz dopovedala, da 
ima problem in ji ga povrhu 
vsega še podrobneje predsta-
vila.« Mati je iskala dodatno 
strokovno pomoč. Po obisku 
pri klinični psihologinji in po 
opravljenem testiranju je bil 
sum potrjen - deklica ima di-
sleksijo. »S pridobljeno del-
no odločbo so v šoli hčerko 
sicer želeli vključiti v nekak-
šne oblike pomoči, ki pa nika-
kor niso bile tisto, kar bi ona 
potrebovala, pač pa zgolj ne-
kakšni sintetični vzorci, ki pri 
teh otrocih nikakor ne deluje-
jo. Po zaključeni osnovni šoli 
sem samoiniciativno podala 
prošnjo za diagnosticiranje še 
uradno preko Zavoda za šol-
stvo,« nadaljuje sogovornica, 
potem pa zaključi: »Če se oz-
rem na res težke začetke in ne-
zanemarljive specifike, je moja 

hči že danes velik zmagovalec. 
Končala je likovno gimnazijo 
in se veseli študija filozofije. 
Za nekoga, ki mu je bilo bra-
nje nekaj izredno težkega, ki ni 
zmogel priklicati povsem vsa-
kodnevnih in običajnih besed, 
tvoriti stavkov, kaj šele dalj-
ših, nemočen ob vprašanjih in 
problemih, ki jih je težko vizu-
alizirati in z velikimi težavami 
koncentracije, je takšna njena 
želja in odločitev lahko razum-
ljena le kot nagrada in popla-
čilo v obliki odprtih možnosti 
za vso voljo, neizmeren trud in 
vse težke trenutke na poti do 
tukaj. Kot vsaka druga specifi-
ka tudi dejstvo disleksije vse-
buje tri možnosti: lahko jo ta-
jiš in pred njo bežiš ter ostajaš 
njen suženj; lahko z njo mani-
puliraš in še vedno ostajaš su-
ženj; lahko pa zbereš moč in jo 
primeš za roge ter se, v nekem 
pomenu, osvobodiš.«

Zgodb staršev, ki iščejo pomoč, 
razumevanje, podporo … je ve-
liko, a vsem je skupno samo 
eno - obravnavati otroka na 
ustrezen način. Mati danes 
uspešnega poslovneža, ki je 
našel redno zaposlitev v tujini, 
ne bo nikoli pozabila, kako so 
želeli njenega sina ob vstopu 

v osnovno šolo zaradi težav, ki 
jih takrat niso prepoznali kot 
disleksijo, vpisati v šolo s pri-
lagojenim izobraževalnim pro-
gramom. »Tega z možem nisva 
dovolila in to je tudi botrova-
lo moji odločitvi, da se ob delu 
dodatno izobražujem in prido-
bim znanja s tega področja, saj 
sem želela pomagati še komu 
drugemu, ne samo lastnemu 
sinu,« se spominja trenutkov, 
ki so vplivali na družinsko živ-
ljenje.

POSEBEN KNJIŽNI KOTIČEK 
ZA DISLEKTIKE

V vseh slovenskih splošnih 
knjižnicah, tudi v posavskih, 
je knjižni kotiček, ki je name-
njen dislektikom. »Gradivo je 
primerno označeno – z rdečo 
piko na hrbtu knjige in dostop-
no v redni izposoji. Izdelali 
smo tudi tri zloženke, in sicer 
o disleksiji, priporočilni se-
znam leposlovnega gradiva in 
strokovnega gradiva. Seznam 
pregledujejo strokovni sode-
lavci podružničnega društva 
Brava iz Novega mesta in ga 
nam za določeno časovno ob-
dobje posredujejo iz novome-
ške knjižnice Mirana Jarca. Pri 
izboru sledimo priporočilom 

za prilagoditev bralnega gra-
diva dislektikom in drugim 
bralcem, saj je to gradivo obi-
čajno priljubljeno tudi pri dru-
gih uporabnikih. Nudimo tudi 
izposojo bralnih barvnih rav-
nil, za lažje in nemoteno pre-
hajanje iz vrstice v vrstico. Z 
rdečo nalepko smo označili 
tudi strokovno literaturo o di-
sleksiji in podobnih temah. To-
vrstno gradivo je postavljeno 
na oddelku za odrasle skupaj z 
ostalim gradivom in je razpoz-
navno z rdečo piko na hrbtih 
knjig,« je pojasnila bibliotekar-
ka Anica Ganc. 

Naj bo novo šolsko in študij-
sko leto naklonjeno vsem. Naj 
bodo morebitne težave na poti 
izzivi, ki vodijo v lepši in bolj-
ši svet, v katerem bo disleksija 
pojmovana kot napaka in vrli-
na hkrati. »Oboje je treba vze-
ti v zakup in kot sebi lastno, 
plemenito lastnost. V vsaki 
napaki je vir navdiha. Napa-
ke nam pokažejo kakšno dru-
gačno pot, na katero drugače 
ne bi niti pomislili,« pravi slo-
venska igralka in pesnica Saša 
Pavček, ki se tudi pogumno 
sooča z disleksijo. 

� Smilja�Radi

Življenje z disleksijo
nadaljevanje�s�str.�11
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BREZPLAČNO
SVETOVANJE

ZA ZAPOSLENE
Nudimo vam:
informiranje in svetovanje za izobraževanje;
pomoč pri načrtovanju vaše kariere;
svetovanje za izbiro ustreznega 
izobraževalnega programa 
(tečaji, usposabljanja, delavnice …);
ugotavljanje in vrednotenje vaših
neformalnih znanj.

LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO
Dalmatinova 6

8270 KRŠKO
Telefon: 07-48-81-170

E-naslov: anja.brilej@lukrsko.si
www.lukrsko.si

Kontakt:

Pokukajte v mestno preteklost

VPISI V SREDNJEŠOLSKE 
PROGRAME ZA ODRASLECenter za 

izobraževanje in  
kulturo Trebnje  

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

VPISI septembra in 
oktobra 2017

 SPI Administrator
 SPI Gastronomske  

 in hotelske storitve
 SPI Trgovec

 PTI Ekonomski tehnik
 PTI Gastronomija

 SSI Ekonomski tehnik
 SSI Predšolska vzgoja
 SSI Gastronomija in turizem

CIK_oglas_Posavski obzornik 128x82mm_08-2017.indd   1 21. 08. 2017   09:29:43

www.PosavskiObzornik.si

BREZPLAČNO
IZOBRAŽEVANJE 

ZA ZAPOSLENE
Pridobite nova znanja v:
računalniških tečajih;
usposabljanjih za življenjsko uspešnost;
tečajih slovenskega jezika; 
splošnoizobraževalnih programih
(komunikacija, zdravje, tuj jezik ...).

LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO
Dalmatinova 6, 8270 KRŠKO

Telefon: 07-48-81-171
E-naslov: ana.krampersek@lukrsko.si

www.lukrsko.si

Kontakt:

Prednost pri vpisu imajo zaposleni z največ
srednješolsko izobrazbo in starejši od 45 let.

To sta le dve izmed vsebin, ki 
so na ogled v Mestnem muzeju 
Krško, ki je letos spomladi do-
polnil sedmo leto delovanja. Na 
leto ga sicer obišče okoli 5.200 
obiskovalcev, še vedno pa ga 
premalo, kakor pravi etnolo-
gija in kulturna antropologi-
nja Anita Radkovič, obiskuje-
jo prebivalci mesta in občani, 
»saj gre za ustanovo, ki nudi 
vpogled v dediščino mesta, nje-
nih prebivalcev in osebnosti, ki 
so zaznamovale tukajšnji, pa 
tudi slovenski prostor in pre-
ko meja«. 

ŠTEVILNE STALNE 
IN OBČASNE RAZSTAVE

Gre že za lepo število stalnih in 
občanih razstav,  ki so poveza-
ne s krškimi zgodbami, oseb-
nostmi in samim mestom, kot 
denimo v sodelovanju s Posa-
vskim muzejem Brežice go-
stujoča razstava o mestnih 
insignijah, ki sodijo med naj-
pomembnejše ohranjene 
predmete kulturne dediščine 
Posavja in bo na ogled še do 
oktobra, do navedenega mese-
ca pa bo na ogled tudi razstava 
o krškem rojaku, slovenskem 
psihologu, pisatelju, učitelju in 
politiku dr. Mihajlu Rostoharju. 
Med stalnimi postavitvami je 
atraktivna in za vse generacije 
zanimiva razstava o polihistor-
ju Janezu Vajkardu Valvasorju, 
saj lahko obiskovalci listajo po 
knjigah Slave vojvodine Kranj-
ske, Iconotechi Valvasoriani, 
ki velja tudi v evropskem pro-
storu za večjo grafično zbirko. 
V njej lahko denimo poiščejo 
svoj kraj in ga primerjajo z da-
našnjo podobo, ali pa si v sklo-
pu razstave nadenejo krinolino 
ali korzet in na lastni koži pre-
izkusijo, kako utesnjene so bile 
gospodične in dame v tedanjih 
časih, da so zadostile tedanjim 
modnim smernicam. 

Sicer je 18. stoletje nadvse 
zanimivo, saj je razdeljeno v 
več sklopov. Del je posvečen 
reki Savi, ki je sooblikovalka 
mestnega življenja že od rim-
skega Neviodunuma dalje. 
Med zanimivimi eksponati in 

listinami so tudi napotki v pa-
tentu Marije Terezije, iz kate-
rih je razvidno, kakšno pozor-
nost in skrb so namenjali reki 
in iz česar bi se lahko tudi da-
nes marsikaj naučili. Obisko-
valci se lahko ob ogledu razsta-

ve 'popeljejo' z repliko čolna, ki 
je nekoč vozil po Savi, del raz-
stave pa je posvečen tudi ča-
rovnicam in čarovniškim pro-
cesom in urokom. Od stalnih 
razstav imajo v muzeju tudi 
sobo medičarstva in lectar-
stva. Gre za čezmejni projekt 
IPA, ki mu je trajnost sicer po-
tekla, a si v muzeju želijo ob-
držati manjšo razstavno sobo 
in pod drugim imenom nadgra-
jevati zgodbo. V 'medeno' sobo 
je namreč umeščena vitrina v 
obliki čebelnjaka, po predalih 
katerega lahko pobrskajo obi-
skovalci in se na ta način pou-
čijo o zgodovini medičarstva, 
ki je bilo najdlje ohranjena 
obrtna dejavnost v mestu Kr-
ško, saj je medičarska delavni-
ca Stary v mestu delovala vse 
do leta 1956. 

Razstava o prvih krških borcih 
razkriva življenja posamezni-
kov, ki so tvorili skupino, ki so 
jo okupatorjevi rafali pokosili 
kot prve žrtve na Slovenskem. 
Stalno na ogled je tudi razstava 
o medaljerju in kiparju Vladi-
mirju Štovičku, ki jo dopolnju-
jejo, ter o Josipini Hočevar, po-
membni krški dobrotnici v 18. 
in 19. stoletju. V Mencingerje-
vi hiši je do oktobra na ogled 
še razstava »Učilnica v naravi - 
šolski vrt včeraj, danes, jutri«. 

Gre za gostovanje Slovenske-
ga šolskega muzeja iz Ljublja-
ne, razstava pa je razporejena 
v treh prostorih. Prvi del je za-
nimiv in poučen predvsem za 
otroke, ki s pomočjo igre spo-
mina in upodobljenimi vilami 

z zelišči prepoznavajo zdravil-
ne rastline na steni, medtem ko 
del razstave predstavlja tudi 
nekdanji šolski vrt ob meščan-
ski šoli, ki je bil vzpostavljen 
in narejen po načrtih dunaj-
skega arhitekta leta 1887. Na 
njem so za učence in dijake po-
tekale učne ure, urejali so gre-
dice različnih oblik, opravljali 
vrtnarska dela, gojili sadje, na-
sad vinske trte ipd. Dva pros-
tora v Mencingerjevi hiši sta 
posvečena tudi pisatelju in kr-
škemu odvetniku Mencingerju, 
in sicer prostor z razstavljeno 
opremo iz prostorov njegove 
hiše in soba s protestantski-
mi freskami, ki so bile odkrite 
pri obnovi hiše in so izhodišče 
za nadaljnje raziskave o prote-
stantizmu v Krškem. 

V Mestnem muzeju, ki tako 
kot Galerija v neposredni bliži-
ni ter Grad Rajhenburg deluje 
kot enota Kulturnega doma Kr-
ško, so v sodelovanju z Občino 
Krško vzpostavili tudi projekt 
razstav »Stare izložbe, nove 
podobe«, s katerimi zapolnijo 
izpraznjene izložbe po mestu, 
v katerih  deklica Sava, ki jo je 
izrisala Tina Brinovar, pred-
stavlja mestno zgodovino. Gre 
za kratke, a zanimive zgodbe, ki 
si jih lahko tako občani kot obi-
skovalci mimogrede, med spre-

hodom po mestu ali ko gredo 
po opravkih, preberejo.

PRIVLAČNI ZA ŠOLARJE

Večino obiskovalcev muzeja si-
cer predstavljajo šolske skupi-
ne, ki so muzealcem tudi ciljna 
publika, saj si želijo vzpostavi-
ti kar se da tvorno sodelova-
nje s šolami in inštitucijami v 
lokalnem okolju. Tovrstno so-
delovanje s šolami je že uteče-
no, pravi Radkovičeva, nadgra-
jujejo pa ga tudi s pedagoškimi 
programi in delavnicami, saj je 
vzgoja kadrov in bodoče publi-
ke oz. obiskovalcev ena glavnih 
usmeritev v muzeju: »Pri šol-
skih skupinah gre za način, da 
otroci na igriv način spoznava-
jo zgodovino tega prostora in 
da si nadgradijo vedenje, saj 
so naše vsebine povezane tudi 
z učnimi načrti, od  geografije, 
zgodovine, slovenskega jezika 
ipd. Temeljno izhodišče so pro-
gramske vsebine naših enot, ki 
jih imamo razdeljene po nivo-
jih, in sicer v obliki programov 
za najavljene šolske in predšol-
ske skupine, pri čemer so raz-
lične teme povezane z občas-
nimi in stalnimi razstavami v 
galeriji, muzeju ter na gradu, in 
pedagoškimi programi za na-
javljena strokovna vodstva ku-
stosov in vabljenih gostov ter 
strokovna predavanja zunanjih 
sodelavcev.« V zadnjih dveh le-
tih so bile najbolj obiskane or-
ganizirane delavnice Valvasor 
- učenjak, o protestantizmu, fo-
tografiranje s camero obscuro 
in delavnica kemogram, v kate-
ri združujejo principe fotogra-
fije in slikarstva.

Torej vabljeni, da se sprehodite 
po krškem Mestnem muzeju, v 
katerega je vstop prost! Vablje-
ni že na zadnjo počitniško ne-
deljo, 27. avgusta, ko bodo ob 
16. uri kustosinje muzeja obi-
skovalce še enkrat popeljale po 
razstavah, ki se iztekajo, razkri-
le, kako dragocene za mesto so 
razstavljene krške vedute in 
kdo je bil dr. Mihajlo Rostohar, 
vam razkazale Učilnico v nara-
vi v Mencingerjevi hiši ... 
� Bojana�Mavsar

KRŠKO -  Ali ste že sedli v repliko čolna v Mestnem muzeju Krško in se ob šumenju vode in projekciji pope-
ljali z njim po reki  Savi, ki je bila sooblikovalka življenja v mestu Krško? In, ali ste vedeli, da je bilo nekdaj 
tudi medičarstvo in lectarstvo močna, najdlje ohranjena obrtna dejavnost v Krškem?

Anita�Radkovič�pred�vitrino�v�obliki�čebelnjaka
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Podjetje I.H.S. d.o.o. nastopa na tržišču s ponudbo celovitih 
rešitev na področju transportne, pakirne in paletirne tehnike, 
ki je plod lastnega znanja in dolgoletnih izkušenj.

ŠTIPENDIJA
Če ste motivirani, vsestranski, ambiciozni, radovedni in 
iznajdljivi, se prijavite na naš razpis za kadrovske štipendije.

Štipendije razpisujemo za naslednje poklice:

STRUGAR/OBLIKOVALEC KOVIN
KLJUČAVNIČAR

STROJNI TEHNIK
ELEKTROTEHNIK
STROJNI INŽENIR
ELEKTRO INŽENIR

Poleg štipendije vam bomo že med študijem omogočili:
• spoznavanje podjetja in pridobivanje dragocenih delovnih 

izkušenj na različnih področjih,
• svetovanje glede osebnega in strokovnega razvoja, 
• pomoč pri pripravi seminarskih, raziskovalnih, diplomskih 

nalog,
• udeležbo na različnih srečanjih in izobraževanjih. 

V skladu s pogodbo o kadrovski štipendiji boste med šolanjem 
dolžni pri nas opravljati obvezno prakso. Po uspešno 
zaključenem šolanju pa se boste morali pri nas zaposliti vsaj 
eno leto.  

Prijave pošljite na elektronski naslov: 
Mojca.ValentincicVdovc@ihs.systems 

s pripisom »za štipendijo«. 

Prijava naj vsebuje:
• življenjepis,
• potrdilo o opravljenih izpitih – študentje,
• letna spričevala - dijaki,
• potrdilo o vpisu za študijsko leto 2017/2018,
• priznanja in pohvale za dosežke med dosedanjim šolanjem.

ZAPOSLITEV
Vse tiste, ki ste šolanje že zaključili ali vas samo zanimajo 
novi izzivi, pa vabimo v naš kolektiv. 

Zaposlujemo:
STRUGARJE

KLJUČAVNIČARJE
VARILCE

STROJNE IN ELEKTRO MONTERJE ZA DELO DOMA IN V TUJINI
PROGRAMERJE ZA DELO DOMA IN V TUJINI

KONSTRUKTERJE

Prošnjo z življenjepisom pošljite na elektronski naslov:
Romana.Bursic@ihs.systems s pripisom »za zaposlitev«.

www.ihs.systems

KRŠKO - 40. državnega srečanja in tekmovanja mladih čebelarjev, 
ki je potekalo v Velenju in na katerem je sodelovalo 550 učencev 
in njihovih mentorjev iz 110 osnovnih in srednjih šol ter čebe-
larskih društev, so se udeležili tudi krožkarji OŠ Jurija Dalmati-
na Krško. Na tekmovanje so se pripravljali celo šolsko leto, saj 
so vprašanja sestavljena iz različnih tematskih sklopov. Teorijo 
so spoznavali na osnovi učbenika Čebela se predstavi, praktični 
del pa pri lepo urejenem šolskem čebelnjaku. Naučili so se tudi 
imen številnih medovitih rastlin, tekmovalci srednje skupine pa 
so se morali naučiti celo latinska imena. Tudi podrobna anato-
mija čebele in cvetnega prahu jim je dobro znana, seveda pa ne 
gre brez prepoznavanja sortnosti medu, tudi iz shem višje kako-
vosti (slovenski med z označeno geografsko označbo, kočevski 
gozdni med, kraški med). Njihov celoletni trud ni bil zaman, saj 
so dosegli najvišja mesta v državi. V nižji skupini so Hana Pod-
goršek, Tinkara Kranjčevič, Miha Osetič in Jan Kuselj osvo-
jili zlato priznanje, Tia Valentinc in Patricija Kučko pa srebrno 
priznanje. V srednji skupini so Daša Žoher, Karla Maček, Lana 
Žnideršič, Živa Bratkovič, Lia Zorko in Nina Dvoršak tudi os-
vojile zlato priznanje, Luka Zakšek in Nik Pribožič pa srebrno 
priznanje, zlato jima je  ušlo le za eno točko. »Na vzorno priprav-
ljeno tekmovanje nam bodo ostali lepi spomini, še posebej pa na 
naše uspehe in upamo, da bo tako tudi prihodnje leto, ko bo naša 
šola gostiteljica tako velikega tekmovanja,« je sporočila mento-
rica krških čebelarjev Suzana Pacek.
� P.�P./vir�in�foto:�
� OŠ�Jurija�Dalmatina�Krško

Odlični na državnem tekmovanju

Krška�čebelarska�ekipa

RADEČE - V okviru sejma Altermed smo se učenci radeške osnov-
ne šole z mentorico Majo Trobiš v Celju predstavili s projek-
tom »Odgovorno s hrano«. Posvetili smo se sadju in izdelkom iz 
sadja, kot so marmelade in jabolčni balzamični kis. Tema naše 
predstavitve je bilo jabolko, njegova uporabnost in zdravilnost. 
Na razstavnem prostoru so si obiskovalci lahko ogledali plakate 
in izdelke, poskusili jabolčno pito in marmelade, narejene iz lo-
kalnega sadja. Ponosni smo bili na jabolčni balzamični kis – vir 
mladosti. Poskrbeli smo tudi za rdeča lička – z naravno kozme-
tiko – in za zelišča, ki pomirjajo srce. Ljudje so obiskovali našo 
stojnico in hvalili pite ter se vračali ponje. Prihajali so otroci, ki 
so si odtisnili jabolko. Imeli smo tudi veliko košaro z jabolki, ki 

je bila na koncu dneva skoraj prazna. Obiskali so nas tudi otroci 
in učiteljice z naše podružnice na Svibnem in ravnateljica Katja 
Selčan. Mimo naše stojnice je prišel tudi kuharski mojster Bine 
Volčič. Imeli smo možnost spoznati in se fotografirati z minis-
trom za kmetijstvo Dejanom Židanom. Naša šola je spet dobila 
zlato priznanje za predstavitev na stojnici. V letošnjem projek-
tu smo se tako veliko naučili o odgovornem ravnanju s hrano, se 
predstavili širšemu okolju in spoznali nove ljudi. Veselimo se že 
novih ekoloških projektov, saj z njimi skrbimo za okolje, zraven 
pa se še veliko naučimo in uživamo! In še: »Eno jabolko na dan 
prežene zdravnika stran.« Star pregovor, njegovo sporočilo pa še 
vedno velja. Privoščite si jabolko tudi vi!
� Valerija�Ramovš�in�Jana�Strniša,�
� 6.a�razred�OŠ�Marjana�Nemca�Radeče

Jabolko … R(a)deče (in tudi zlato)

Radeška�ekipa�z�ministrom�Dejanom�Židanom

 

Sobota, 26. 8. 2017,  
od 8. do 12. ure 

na Tržnici Brežice 
 

Izmenjava in prodaja rabljene  

otroške opreme,  

šolskih potrebščin, igrač,  

oblačil in obutve 
Prijave za sodelovanje na stojnicah na  

e-mail: andreja.novak@komunala-brezice.si  

ali tel. št. 07 62 09 283 
 

PODBOČJE�-�Na�31.�festivalu�Turizmu�pomaga�lastna�glava,�
ki�ga�organizira�Turistična�zveza�Slovenije�v�sodelovanju�z�
Zavodom�RS�za�šolstvo,�je�že�sedmič�sodelovala�tudi�OŠ�Pod-
bočje.�Tema�letošnjega�festivala�je�bila�»Potujem,�torej�sem«.�
Podboška�šola�se�je�predstavila�z�idejo�»Čez�drn�in�strn«�ter�v�
Trebnjem�prejela�zlato�priznanje�za�sodelovanje�ter�zlato�pri-
znanje�za�najboljšo�stojnico.�Na�sklepni�tržnici�v�Mariboru�je�
svoje�turistične�ideje�predstavilo�35�najboljših�ekip,�strokov-
na�komisija�pa�je�izbrala�16�najboljših�stojnic,�med�katerimi�
je�bila�letos�tudi�podboška.�Turistično�idejo�»Čez�drn�in�strn«�
so�ustvarili�Hana�Iljaš,�Nil�Kerin,�Leja�Banič�in�Patrik�Kožar�iz�
8.�r.,�Lea�Petretič,�Tim�Kovačič,�Petra�Jurečič,�Alja�Baškovec�in�
Lara�Zorič�iz�9.�r.�ter�mentorici�Renata�Jurečič�in�Suzana�Čuš�
ob�podpori�in�pomoči�zaposlenih�šole�ter�lokalne�skupnosti.�
P.�P./vir�in�foto:�OŠ�Podbočje

KRŠKO�-�23.�državnega�tekmovanja�iz�gradbene�mehanike�za�
dijake�3.�in�4.�letnikov�gimnazije�in�srednjih�strokovnih�šol�so�
se�pod�mentorstvom�Francija�Uduča�in�Erike�Broz�Žižek�udele-
žili�tudi�dijaki�Gimnazije�Krško�in�prvič�tudi�dijak�Srednje�po-
klicne�in�strokovne�šole�Krško.�Tekmovalci�so�dve�uri�praktične�
statične�probleme�opisovali�s�statičnimi�zakonitostmi�v�obliki�
enačb,�ki�so�jih�tudi�uspešno�rešili.�Žiga�Kralj�in�Jernej�Repše�
(G3A)�sta�si�razdelila�2.�mesto�med�3.�letniki�gimnazije,�med�
tekmovalci�4.�letnikov�pa�je�največ�znanja�med�krškimi�dija-
ki�pokazal�Nik�Blatnik�(G4A),�ki�je�osvojil�3.�mesto.�Na�držav-
no�tekmovanje�so�se�uvrstili�še�Sabina�Rožac,�Domen�Peklar�in�
Dejan�Češnjevar�(vsi�G3A),�Lenart�Kolić�(S3B)�in�Matej�Umek�
(G4A),�ki�so�osvojili�srebrna�priznanja.�Vir:�ŠC�Krško-Sevnica
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ZAČETNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ  

V okviru 45-urnega programa (1. del) se boste naučili:
• Uporabljati OS Windows 10 (najnovejši operacijski sistem): pridobivanje 

osnovne uporabniške izkušnje programa, namizje, startni meni, nastavitve, 
enostavne namestitve in prilagoditve. Uporaba tipkovnice, bližnjičnih tipk 
in miške.

• Delati s podatki: iskanje in organiziranje, brisanje podatkov, izdelava map, 
datotek, preimenovanje …

• Word 2010: pisati, oblikovati in tiskati besedilo, vstavljati številke strani, 
fotografije in tabele v urejevalniku besedila.

• Uporabljati internet: uporaba internetnih brskalnikov ter njihove osnovne 
nastavitve, uporaba osnovnih aplikacij (zemljevidi, prevajalniki, YouTube), 
učinkovito iskanje informacij in njihovo vrednotenje s poudarkom na varni 
uporabi, predstavitev informativnih in izobraževalnih spletnih strani in 
blogov, registracija in uporaba elektronske pošte.

• Prenesti slike s fotoaparata na računalnik in uporabljati USB ključ.

NADALJEVALNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ

V okviru 27,5-urnega programa (2. del) se boste naučili:
• Word 2010: napredno delo v urejevalniku besedila, vstavljanje in urejanje 

fotografij, slikovnih izrezkov, tabel, izdelovanje zloženk …

• Delati v Raziskovalcu: shranjevanje, kopiranje, premikanje in iskanje 
datotek.

• Uporabljati program PowerPoint predstavitve: popestriti družabni 
dogodek s fotografsko predstavitvijo z zanimivo diaprojekcijo fotografij, 
vstavljanje mask in zvočnih posnetkov.

• Namestiti in odstraniti programe.
• Seznanili z novostmi OS Windows 10 in brskalnikov.    

Tečaji bodo potekali ob ponedeljkih in sredah (1. del) ter ob torkih in četrtkih 
(2. del). Dopoldanska skupina od 8. do 11. ure in popoldanska skupina od 17. do 
20. ure, v Mladinskem centru Brežice in na drugih izbranih lokacijah.

V ponedeljek, 4. septembra 2017, 
pričnemo s prvima dvema skupinama.

Prijave zbiramo od ponedeljka do petka med 12. in 14. uro 
na tel. št.: 041 79 13 79 ali na e-pošto: drustvomodrasova@gmail.com.

Kontaktna oseba: Lilijana Žiroš.

TEČAJI SO BREZPLAČNI !
V naslednji številki Posavskega obzornik bomo objavili 

celoten program Društva Modra sova, UTŽO Brežice.

Kontaktna oseba: Lilijana Žiroš, predsednica društva | GSM: 041 79 13 79 | E-mail: drustvomodrasova@gmail.com | Spletna stran: www.modrasova-utzo.si

UNIVERZA ZA TRETJE 
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

                     RAČUNALNIŠKI TEČAJI
Za odrasle, ki si želite naučiti ali osvežiti znanje uporabe računalnika.
Društvo Modra sova UTŽO Brežice v mesecu septembru 2017 nadaljuje z računalniškimi tečaji, 

ki so namenjeni vsem starejšim občanom občine Brežice.

Ponudba programov Ekonomske in trgovske šole Brežice za 
leto 2017/18:
• Računalniška in digitalna pismenost za odrasle 
• Jaz, računalnik in denar
• Excel – znanje za večjo uspešnost
• Spletno učenje tujega jezika (angleščina)
• Poveži se preko spleta
• Moje osebne finance
• Unčikovita komunikacija na delovnem mestu
• Tuji jeziki (angleščina, nemščina, ruščina, francoščina)

Izkoristite priložnost brezplačnega izobraževanja za 
zaposlene ter se nam pridružite. Vabljeni k vpisu! 

Informativni dan bo v ponedeljek, 28. 8. 2017, 
ob 17. uri na ETrŠ Brežice.

Za vse informacije nas lahko kontaktirate na telefonski številki: 
07 49 92 550 (Lidija Vogrin, tajništvo šole), 07 49 92 560 

(Deja Avsec), na e-pošti deja.avsec@guest.arnes.si
ali na spletni strani šole www.etrs.si.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Ekonomska in trgovska šola Brežice je verificirana za 

izobraževanje odraslih. Izvajamo programe:
EKONOMSKI TEHNIK, LOGISTIČNI TEHNIK in TRGOVEC.

Možnost refundacije šolnine, če ste stari od 25 do 64 let.

Informativni dan bo v ponedeljek, 28. 8. 2017, 
ob 17. uri na ETrŠ Brežice.

Za vse informacije nas lahko kontaktirate na telefonski številki: 
07 49 92 550 (tajništvo šole), 07 49 92 572 (Boris Ambrož, 

organizator izobraževanja odraslih), na e-pošti 
boris.ambroz@guest.arnes.si ali na spletni strani šole 

www.etrs.si (izobraževanje odraslih).

Izvajamo tudi začetni TEČAJ RAČUNOVODSTVA 
v obsegu 20 ur. 

EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE
07 499 25 50 ali www.etrs.si  KER NAM JE MAR ZA VSAKOGAR ...

EKONOMSKA IN TRGOVSKA
ŠOLA BREŽICE

BREZPLAČNI PROGRAMI ZA ZAPOSLENE

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT

KRŠKO - 4. avgusta so se zaključile počitniške aktivnosti v Več-
generacijskem centru Posavje Krško. Tri tedne je bilo živahno in 
glasno, saj so potekale zanimive aktivnosti za otroke. Dan smo 
pričeli ob 9. uri z jutranjim krogom, sledilo je branje ter pripo-
vedovanje zgodb in fabul ter ustvarjanje risb in plakatov. Nato 
smo igrali različne športne igre na prostem: vrteli smo kolebnico, 
igrali badminton, skakali gumitvist, se lovili z žogami in žogica-
mi, risali s kredami, bežali pred vodnimi baloni ... Ko nam je bilo 
vroče, smo se umaknili v prostore, igrali družabne igre, ustvar-
jali, se družili in tudi posladkali. Vsak počitniški dan se je zbralo 
od 15 do 20 otrok, za dober potek dela so skrbeli prostovoljci in 
animatorji. In kaj pravijo otroci, da jim je bilo najbolj všeč? Pala-
činke, vodni baloni in lov za skritim zakladom, seveda! 
� Vir:�VGC�Posavje

Poletni živžav v VGC Posavje

Počitniških�aktivnosti�se�je�udeleževalo�od�15�do�20�otrok.
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Tabor sta vodila Sara Bizjak 
Martinšek in Gašper Martin-
šek, ki sta bila skupaj z Miho 
Martinškom pobudnika an-
gleškega jezikovnega tabora 
na Lisci. Sari in Gašperju, ki 
sta profesorja angleščine in ve-
lika ljubitelja športa, sta bili v 
pomoč še študentki anglistike 
Anamarija Rupnik in Maru-
ša Roje ter prostovoljke Špor-
tnega društva Partizan Sevni-
ca. »Šest dni bivamo v Jurkovi 
koči, kjer so skupna ležišča z 
urejeno kopalnico in dnevnim 
prostorom ter kuhinjo. Čez dan 
večino časa preživimo na zuna-
njih površinah, uporabljamo 
tukajšnje igrišče, kjer se igra-
mo razne športne igre, imamo 
ustvarjalne delavnice, družab-

ne, orientacijske ter druge za-
bavne in poučne igre. Ob veče-
rih poteka v koči animacijski 
program - pohod z baklami, 
strateške igre, pidžama party, 
disco fever, filmski večer in še 
in še,« je pripovedovala nasme-
jana Sara in nadaljevala, da je 
cilj poletnega tabora, da v njem 
angleščino približajo otrokom 
in mladostnikom na način, ki 
ni šolski - sproščeno in zabav-
no. »Otroke preko igre spod-
bujamo, da govorijo v angleš-
čini in s tem izgubljajo strah 
pred javnim nastopanjem,« 
prijazno zaključi sogovornica 
in se nato poslovi od zadovolj-
ne skupine otrok, ki je prežive-
la nepozabne počitniške dni na 
posavskem biseru.  S.�R.

V krožku vzgajajo čebelarje
Čebelarska zveza Sloveni-
je (ČZS) je 6. maja že 40. leto 
zapored organizirala državno 
srečanje in tekmovanje mla-
dih čebelarjev. Na tekmovanju, 
ki je potekalo na OŠ Gustava 
Šiliha v Velenju, je sodelovalo 
550 učenk in učencev z mnogih 
slovenskih osnovnih šol. Mladi 
čebelarji iz Tržišča in Šentjanža 
so osvojili zlato ter dve srebrni 
priznanji ter s tem razveselili 
tudi obe mentorici, Jelko Knez 
in Lidijo Martinčič. »Učenke 
in učenci, ki obiskujejo čebe-
larski krožek, pa ne pridobiva-
jo samo teoretičnega znanja o 
čebelarstvu in čebelah ter upo-
rabi zdravih čebeljih pridelkov, 
temveč skrbijo tudi za pet pa-

njev čebel v učnem čebelnjaku 
v Šentjanžu,« je sporočil pred-
sednik ČD Šentjanž Ciril Ko-
lenc ter dodal, da so ’krožkar-
ji’ pridobljeno znanje z velikim 
zanosom prenašali na obisko-

valke in obiskovalce 9. junija, 
ko so pripravili dan odprtih 
vrat učnega čebelnjaka. Pri-
jaznemu vabilu sta se odzvali 
osnovni šoli Tržišče in Šentjanž 
skupaj z vrtcem, ki sta pripelja-

li učence in otroke na spoznav-
no uro o čebelah, čebelarjenju 
ter uživanju čebeljih pridelkov. 
Nagrada za pozorno posluša-
nje je bil sladek med z doma-
čim maslom in medenjaki. Za-
ključek čebelarskega krožka 
je potekal 18. junija, ki so ga 
mladi preživeli z gospodarjem 
šentjanškega učnega čebelnja-
ka Andrejem Oblakom in mu 
pomagali točiti letošnji cvetlič-
ni in gozdni med. »Za marsika-
teri kos kruha ga bo, saj so bile 
krilate varovanke pridne nabi-
ralke,« je zapisal Kolenc. Sep-
tembra se bo skupno delo na-
daljevalo, med drugim jih čaka 
ureditev medovitega vrta pred 
čebelnjakom.  S.�R./C.�K.

Z�dneva�odprtih�vrat�učnega�čebelnjaka

Fakulteta za energetiko
Univerze v Mariboru

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

www.fe.um.si

Priključi se tudi ti!

krško - velenje

Prijavni roki:
I. stopnja: do 29. 8. 2017

II. in III. stopnja: od 13. do 15. 9. 2017

Angleški jezikovni tabor
LISCA - V drugi polovici julija se je na Lisci že peto leto zapored odvijal angleški jezikovni tabor, ki je v dveh 
terminih skupaj privabil 50 otrok iz celotne Slovenije. Le-ti so v šestih izobraževalnih dneh skozi igro spoz-
navali, usvajali in utrjevali angleške besede ter izgubljali strah pred komunikacijo v tujem jeziku.

Ob�odhodu�domov�je�skupina�angleškega�jezikovnega�tabo-
ra�pripravila�pred�Jurkovo�kočo�na�Lisci�še�kratek�kulturni�
program�za�starše.

SELA PRI DOBOVI - Komisija za izobraževanje pri ZLD Posavje je 
6. julija organizirala 3. lovski tabor mladih v LD Dobova. Tabora, 
ki se je pričel v jutranjih urah in trajal do večera, se je udeležilo 
13 otrok iz Podbočja, Kostanjevice, Senovega, Brestanice in Do-
bove. Za izvedbo celodnevnega programa so poskrbeli člani LD 

Dobova Ana Malovrh, Mitja Kos, Ivan Ogorelc in starešina Jože 
Lepšina. Udeleženci so se zbrali pri lovski koči na Pustačah, nato 
jim je predsednik za izobraževanje pri ZLD Posavje Dušan Lep-
šina razdelil majice z napisom Lovski tabor mladih. Starešina LD 
Dobova Jože Lepšina jim je predstavil lovsko družino, seznanil jih 
je, katera divjad biva v dobovskem lovišču, o obnašanju v nara-
vi, gozdu oz. lovišču. Nato so odnesli koruzo na krmišče, kjer je 
nastavljena kamera za opazovanje divjadi, in si pozorno ogleda-
li vse posnetke. Zatem so se odpravili v živalski vrt Na jasi v ne-
posredni bližini lovskega doma, kjer so si ogledali številne živa-
li, ki jih imajo ograjene ali se prosto gibljejo po vrtu. Po kosilu in 
kratkem počitku so se odpeljali v Muzej Franca Poloviča, kjer so 
si ogledali razstavljene nagačene – preparirane živali, uplenjene 
v Afriki in Evropi. Zatem so otroci nadaljevali z aktivnostmi, med 
katerimi je bilo streljanje s fračami, ki so jih pripravili gostite-
lji, in streljanje z zračno puško. Pri večerji so se udeležencem ta-
bora pridružili tudi njihovi starši. Člani domače LD so v splošno 
zadovoljstvo ugotovili, da je dan minil nad pričakovanji, še po-
sebej prijetno je bilo poslušati udeležence, ko so razlagali star-
šem, da so v tem dnevu doživeli veliko lepega in zanimivega pa 
tudi poučnega. Ob koncu so udeleženci prejeli še medalje v tek-
movanju s fračami in streljanju z zračno puško.
� Zvone�Pavlin,�LD�Dobova

3. lovski tabor mladih

Starešina�LD�Dobova�Jože�Lepšina�med�zapisovanjem�rezul-
tatov�tekmovanja�v�streljanju�s�fračo

ŠENTJANŽ - Čebelarsko društvo (ČD) Šentjanž je v šolskem letu 2016/2017 nadaljevalo z vodenjem čebe-
larskih krožkov na OŠ Milana Majcna v Šentjanžu in na OŠ Tržišče, kjer sta delovala celo dva krožka. 
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

ŽIVA (17177-B) 
je živahna psička srednje rasti. 
Z veseljem gre na sprehod in na 
povodcu lepo hodi. Čaka srčne-
ga in ljubečega posvojitelja, ki 
bi jo sprejel v svoj dom kot ena-
kopravno družinsko članico.

ALLIE (17216-B) 
je odrasla psička nižje/srednje 
rasti, stara približno 3 leta. Je 
prijazna, nežna, rada v družbi 
ljudi in tudi drugih psov, lepo vo-
dljiva na povodcu. Čaka jo samo 
še sterilizacija, nato pa je prip-
ravljena na odhod v nov, ljubeč 
in odgovoren notranji dom.

BUBA (17165-Š ) 
je zelo prijazna mešanka rottwe-
ilerja, stara približno 2 leti. Za-
radi velikosti in pojave ostaja 
po krivici spregledana, saj je iz-
redno dobro socializirana, lepo 
vodljiva na povodcu, dobro se 
razume z drugimi psi in je kom-
pletno veterinarsko urejena.

Občina Brežice redno namenja 
sredstva za sanacijo in obnovo 
cest za zagotavljanje boljše pro-
metne varnosti in dostopnosti 
do vseh krajev občine. S tem na-
menom je občina obnovila tudi 
odsek lokalne ceste LC 181021 
Poklek – Goli vrh v KS Križe v dol-
žini 250 m do meje z občino Koz-
je. Omenjen odsek ceste je bil v 
zelo slabem stanju in potreben 
obnove, istočasno pa je tudi Ob-
čina Kozje obnovila odsek ces-
te na svojem območju. Vrednost 
del obnove ceste, ki jih je finan-
cirala Občina Brežice, je znaša-
la dobrih 19.900 evrov lastnih 
sredstev. 

Pripadniki Civilne zaščite Obči-
ne Brežice skozi celo leto izva-
jajo različne aktivnosti, name-
njene ozaveščanju in seznanitvi 
občanov z nalogami Civilne zaš-
čite. Brežiška civilna zaščita se 
še posebej posveča otrokom in 
mladim v poletnih mesecih, ko 
so vključeni v različne počitniške 
dejavnosti, in jih preko predsta-
vitev seznanja z varovanjem, re-
ševanjem in pomočjo ljudem v 
stiski. Tako se otroci naučijo va-
rovati sebe in svoje bližnje ter 
pridobijo občutek za solidarnost 
in nudenje pomoči.

Številni organizatorji otroških 
poletnih taborov, delavnic in 
oratorijev so se odločili, da med 
aktivnosti vključijo tudi predsta-
vitev Civilne zaščite Občine Bre-
žice in so medse povabili višjega 
svetovalca za področje zaščite 
in reševanja pri občinski upravi 
Občine Brežice. Ta je na zanimiv 
način otrokom predstavil različ-
na znanja in tehnike reševanja.

Najava javnega razpisa 
za pospeševanje razvoja podjetništva 

v občini Brežice za leto 2017
Občina Brežice obvešča zainteresirane prijavitelje, da bo javni 
razpis za pospeševanje razvoja podjetništva predvidoma ob-
javljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Brežice 
(www.brezice.si) v petek, 25. 8. 2017, in bo odprt do vključ-
no 15. 9. 2017.

V letošnjem letu so predvidene naslednje novosti:

Pri namenu A – Do sofinanciranja investicij so upravičena mi-
kro in majhna podjetja, ki v letih 2015 in 2016 (dvakrat zapo-
red) še niso prejela sredstva iz občinskega proračuna za prej 
naveden namen. Sprememba je tudi pri upravičenih stroških.

Pri namenu B - Pri sofinanciranju stroškov odpiranja novih de-
lovnih mest, povezanih z investicijo, bodo v skladu s smerni-
cami sprejete »Strategije turizma občine Brežice 2017-2021« 
imeli prednost prijavitelji, ki z novimi zaposlitvami dokazujejo 
povečanje števila nočitev.

Pri namenu C - Pri sofinanciranju stroškov, povezanih z udelež-
bo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvo-
dov in storitev, je postavljena zgornja meja upravičenih stroškov 
v višini 5.000 € brez DDV. Dodatno je omogočeno sofinancira-
nje podjetnikom, ki bodo na sejmih predstavljali turistično po-
nudbo in inovativne turistične produkte. Ti bodo imeli, skla-
dno s smernicami sprejete strategije turizma, prednost pred 
ostalimi prijavitelji.

Učencem in dijakom 
ter šolskim delavcem v občini Brežice

Spoštovani učenke in učenci, dijakinje in dijaki, spoštovani uči-
teljski zbor, ravnatelji ter šolski delavci!

Ker se poletne počitnice počasi iztekajo v pričakovanju prvega 
dne novega šolskega leta, vam želim, da spomini na prijetne po-
čitniške dni trajajo čim dlje in vas spodbujajo ter motivirajo za 
nove podvige pri šolskih in obšolskih dejavnostih.  

Naj bo tudi šolsko leto 2017/2018 polno priložnosti, da uresni-
čite vse tiste cilje, ki ste si jih zadali. Bodite odprti za nova zna-
nja in izkušnje ter skrbno negujte dobre medsebojne odnose, 
saj boste s sošolci in učitelji preživeli večino svojega časa. Naj 
vas medsebojno spoštovanje, zaupanje in ustvarjalnost vodijo 
k uspešnemu delu ter učenju.

Želim vam veliko uspehov in varno pot v šolo!

 Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Otroci v sklopu počitniških aktivnosti 
spoznavali delo Civilne zaščite Občine Brežice 

Otroci so se seznanili z varnim 
potapljanjem z uporabo pota-
pljaške opreme, varnim pleza-
njem z uporabo vrvi, izvede-
li so, kako ravnati ob potresu, 
poplavah in drugih naravnih 
nesrečah ter dogodkih. Ob reki 
Krki in drugih vodah so se uri-
li v varnem plavanju in reševa-
nju iz vode kakor tudi v tehni-
ki oživljanja ob primeru zastoja 

srca, kadar imajo na voljo defi-
brilator in kako izvesti oživljanje 
brez defibrilatorja. Marsikateri 

odrasel namreč ne ve, da lahko 
tudi (starejši) otroci v primeru 
zastoja srca dajejo umetno di-
hanje, in sicer z vpihi skozi nos, 
ker so njihova usta manjša od 
ust odraslih.

Med letošnjimi počitnicami so 
se z nalogami in delom Civilne 
zaščite občine Brežice sezna-
nili udeleženci več kot desetih 
poletnih taborov za otroke in 
mlade. Po besedah višjega sve-
tovalca za področje zaščite in re-
ševanja pri občinski upravi Ob-
čine Brežice Romana Zakška je 
cilj predstavitev otrokom na za-
nimiv in zabaven način podati 
nova, uporabna znanja, ki bodo 
lahko v prihodnosti pomagala 
rešiti življenje.

Obnovljen odsek lokalne ceste v KS Križe

Nosilec projekta Mednarodni otroški pevski festival 

Brežice je Partitura d.o.o. ob podpori Občine Brežice 

in v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo, turizem in 

mladino Brežice ter Posavskim muzejem Brežice.

Producent festivala je Glasbeno-plesni studio Ritam 

Klanjec.

Finalni večer
sobota, 26. 8. 17, ob 19. uri 
na dvorišču gradu Brežice

Pridite in glasujte za svojo pevsko zvezdo!

Vstop na prireditve je možen z glasovnico. 

Cena glasovnice je 5 EUR.

Polfinalna večera
četrtek, 24. 8. 17, ob 18. uri 
petek, 25. 8. 17, ob 18. uri
Mladinski center Brežice

&

Gostja finalnega večera bo lanskoletna 
zmagovalka Amadea Begović.

www.brezice.eu

Predstavilo se nam bo 60 mladih 
pevskih talentov, starih od 7 do 17 let, 
ki prihajajo iz pe�h držav.
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To soboto bo potekal Sevniški planinski maraton 2017, tradi-
cionalna rekreativna športna prireditev, ki ponuja šest različ-
nih poti v dolžinah od 6 do 62 km – kot izziv vztrajnim pohod-
nikom, tudi tekačem, združuje pa pohodniške užitke, možnost 
rekreacije za družine in športno-kulturno-zabavno preizkuš-
njo za najmlajše. Več informacij je objavljenih na spletni stra-
ni www.planinskimaraton.si, vključno s podrobnejšim progra-
mom in možnostjo prijav, ki pa bodo mogoče tudi pred samim 
pričetkom maratona. 

Prometne ureditve na sevniškem Glavnem trgu

Preurejen režim mirujočega prometa (Foto: Občina Sevnica) Urejeno vstopno-izstopno mesto (Foto: Občina Sevnica)

V Sevnici se je kot dobra praksa 
izkazala ureditev parkirnih povr-
šin, namenjenih kratkotrajnemu 
parkiranju. Namen modrih con 
je zagotoviti večjo pretočnost 
parkirišč in vplivati na proble-
matiko prezasedenosti parkir-
nih mest. Doslej so na tak način 
v Sevnici urejena parkirišča za 
HTC, na parkiriščih na obeh stra-
neh stavbe NLB in pred trgovino 
Izidor ter v starem mestnem je-
dru pri upravnem središču ob-
čine.

Občinski svet Občine Sevnica je 
marca letos sprejel Odredbo o 
določitvi območja kratkotrajne-
ga parkiranja na javnem parkiri-
šču na Glavnem trgu v Sevnici. 
Da odredba zaživi tudi v praksi, 
so v teh poletnih tednih v izvaja-
nju vse potrebne ureditve. Par-
kirni prostori – njihovo število je 
18 – so označeni s talnimi označ-
bami modre barve. Po eno par-
kirno mesto bo namenjeno za 
invalide, za dostavna vozila in za 
polnilnico električnih vozil.

Za večjo povezanost površin 
za pešce so izvedeni potoplje-
ni robniki. Ob vozišču regio-
nalne državne ceste sta zarisa-
ni avtobusni postajališči, eno iz 
smeri Sevnica–Krško pri vsto-
pu v upravni del mesta, drugo 
vstopno-izstopno mesto iz sme-
ri Krško–Sevnica pa je za zago-
tovitev zadostne razdalje med 
obema postajališčema umešče-
no na tlakovanem platoju na ob-
cestnem otoku. V nadaljevanju 
je načrtovana še preureditev 

javne razsvetljave.
 
Parkiranje na območju se na 
podlagi predmetne odredbe 
omeji na največ eno uro, in si-
cer v času med 7. in 17. uro. 
Popoldan, ponoči ter ob nede-
ljah in državnih praznikih omeji-
tve parkiranja ne bo. Z izvedbo 
vseh ureditev oziroma prome-
tnih označb bo potrebno čas pri-
hoda označevati na viden način; 
parkomat v tej fazi ni predviden.

Razpis za dobitnike 
občinskih priznanj
Občina Sevnica ob prazni-
ku občine, 12. novembru, 
podeljuje priznanja obča-
nom, drugim posameznikom, 
podjetjem, zavodom, dru-
štvom, klubom, združenjem 
ter drugim organizacijam 
in skupinam, ki pomembno 
prispevajo k boljšemu, kva-
litetnejšemu in polnejšemu 
življenju občanov, razvoju in 
ugledu občine Sevnica na po-
dročju gospodarstva, kultu-
re, športa, zdravstva, vzgo-
je in izobraževanja, zaščite in 
reševanja, ekologije, znano-
sti in drugih področjih člove-
kove ustvarjalnosti. Letošnja 
priznanja bodo podeljena na 
osrednji slovesnosti ob občin-
skem prazniku, 10. novembra. 
Razpis je objavljen na spletni 
strani Občine Sevnica in je od-
prt do vključno 13. septembra 
2017.

Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž je minuli konec tedna v do-
mačem kraju obeležilo častitljiv jubilej, 110. obletnico delovanja. 
Dvodnevno praznovanje se je pričelo v petek s slavnostno sejo v 
kulturnem domu, kjer so navzoče pozdravili in čestitke predali žu-
pan Srečko Ocvirk, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž 
Boštjan Krmelj, predsednik Gasilske zveze Sevnica Vinko Knez ter 
predstavniki številnih prijateljskih društev iz sevniške in drugih bli-
žnjih občin. Predsednik PGD Šentjanž Boštjan Repovž je skozi slav-
nostni nagovor in predstavitev tiskane kronike, izdane ob jubileju, 
zbrane popeljal skozi vse pomembnejše mejnike delovanja društva.
Naslednji dan je sledila gasilska parada s prikazom gasilske tehnike 
društev sevniške občine, ki se je nadaljevala pod šotorom z osrednjo 
slovesnostjo ob jubileju društva. Zaznamovali so jo obiski in nago-
vori častnih gostov, med njimi slavnostnega govornika, namestnika 
generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in re-
ševanje Branka Dervodela, ter drugih predstavnikov državnih, re-
gijskih in občinskih gasilskih organizacij, Civilne zaščite ter politič-
nega in širšega družbenega življenja. 
Osrednje dejanje praznovanja je bila predaja namenu novega gasil-
skega vozila, avtocisterne AC 20/75, skupne investicije občine, kra-
jevne skupnosti, sevniške gasilske zveze, prispevka krajanov ter šte-
vilnih sponzorjev in donatorjev. Cikel prireditev, ki so jih poleg dobrih 
misli in voščil društvu ob jubileju obogatile tudi številne glasbene 
točke, se je zaključil z veselico.

Lokalna skupnost je pristopila k 
ureditvi ploščadi s spomenikom 
na Trgu svobode v središču Sev-
nice. Avtor spomenika borcem 
NOB in žrtvam okupatorjevega 
nasilja s ploščadjo pri železniški 
postaji v središču Sevnice iz leta 
1958 je bil Vladimir Braco Mušič, 
ki je bil mednarodno uveljavljen 
slovenski arhitekt, urbanist, pu-
blicist in univerzitetni predava-
telj, rojen v Sevnici.

Sevniški planinski maraton

PGD Šentjanž praznuje 110 let delovanja

Obnova spomenika z okolico 
v središču Sevnice

Občina Sevnica investicijo izva-
ja skupaj s Krajevno skupnostjo 
Sevnica, in sicer bo naložba za-
jemala celovito ureditev širšega 
območja spomenika z okolico 
– ploščadi s hortikulturno ure-
ditvijo in postavitvijo klopi, pa 
tudi obnovo samega spomenika.

Celotna vrednost investicije z 
vso projektno dokumentacijo 
in nadzorom znaša okrog 170 

Slavnostni pričetek prikaza gasilske tehnike v središču kraja (Fo-
to: Občina Sevnica)

www.obcina-sevnica.si

tisoč evrov in bo zaključena do 
sredine meseca septembra. Lo-
kalna skupnost pri prenovi te 
pomembne in zaščitene mem-
orialne dediščine tesno sodelu-
je z Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine.

Obnova spomenika z okolico (Foto: Občina Sevnica)
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Javni razpis za malo gospodarstvo 
v občini Krško za leto 2017

Občina Krško je v Uradnem listu št. 43 11. avgusta 2017 
objavila Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za 
leto 2017.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško s 
subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili 
plačani v razpisnem obdobju od 22.9.2016 do 19.9.2017 na 
območju občine Krško:
A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, 
B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za 

prijavo na državne in mednarodne razpise,
C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na 

področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja ter 
samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki 
izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah, 
ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva. 

Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju 
občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima 
sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslovno 
enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od 
vseh zaposlenih za nedoločen čas iz občine Krško (stalno bivališče) 
in investira na območju občine Krško. Če ima podjetje sedež 
dejavnosti izven občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, 
ki se nanašajo na poslovne enote v občini Krško.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, 
je 130.000 EUR. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev 
in meril, ki so sestavni del javnega razpisa.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu de minimis.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna 
dokumentacija, ki je dosegljiva na spletni strani Občine Krško 
www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani 
dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti 
Občine Krško. 

Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov 
Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka, 19. 
septembra 2017.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena 
Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-pošta: irena.mesinger@krsko.si, 
uradne dni od 8. do 11. ure.

Zbiranje vlog zaradi posledic suše v kmetijstvu
Občina Krško obvešča, da bo na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito 
in reševanje, št. 844-20/2017-83-DGZR, od 21. avgusta do 1. sep-
tembra zbirala vloge oškodovancev, ki so imeli škodo zaradi suše 
v kmetijstvu v letu 2017.

Prosimo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko ime-
li škodo na kmetijskih kulturah, kot so koruza, travinje, vrtnine na 
prostem in njivski posevki, razen žit, in le ta znaša več 30 %. Pogoj 
je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodar-
stev oz. imajo tako imenovani KMG-MID na dan 15. 7. 2017 in veli-
kost prijavljene površine zemljišč večji od 1 ha primerljivih površin.
Vloge bodo na Občini Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, zbirali od 
ponedeljka, 21. avgusta, do petka, 1. septembra 2017, in sicer ob 
ponedeljkih, torkih in četrtkih med 8. in 14.30, ob sredah med 8. in 
16.30 ter ob petkih med 8. in 12. 30. Oškodovanci morajo priložiti 
kopijo subvencijske vloge za leto 2017. Obrazec za prijavo škode je 
na spletni strani Občine Krško v rubriki Izpostavljeno ali pa ga oško-
dovanci dobijo v sprejemni pisarni Občine Krško.

Izgradnja komunalne infrastrukture 
v naseljih Gorica in Jelše 

V krajevni skupnosti Veliki Podlog že od julija potekajo dela izgra-
dnje komunalne infrastrukture za naselji Gorica in Jelše. Dela v skup-
ni višini treh milijonov evrov bodo po načrtih potekala vse do maja 
2019, obsegajo izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije, vodovo-
da, širokopasovnih povezav, javne razsvetljave, pločnikov ter obno-
ve voziščne konstrukcije, hkrati pa bo urejena tudi čistilna naprava, 
na katero bosta v prvi fazi priključeni naselji Jelše in Gorica, kasne-
je pa še Veliki Podlog in Pristava.

Dela izgradnje komunalne infrastrukture v naseljih Gorica (na fo-
tografiji zgoraj) in Jelše (na fotografiji spodaj) bodo potekala do 
maja 2019.

Rekonstrukcija prvih ulic na Vidmu 
v zaključni fazi

Po zaključku rekonstrukcije Papirniške ulice (na fotografiji zgoraj) 
se nadaljuje rekonstrukcija Zdolske ulice (na fotografiji spodaj).
V tem mesecu se bodo zaključila dela rekonstrukcije ulice Na Resi 
in Papirniške ulice na Vidmu v Krškem, ki je obsegala celovito od-
stranitev obstoječih muld in voziščne konstrukcije, obnovitev ob-
stoječih komunalnih vodov (fekalna in meteorna kanalizacija, vodo-
vod, kabelska kanalizacija za širokopasovne povezave), postavitev 
novih točkovnih rešetk meteorne kanalizacije, izdelavo nove mul-
de in asfaltiranje. 
Zaključku rekonstrukcije ulice Na Resi in Papirniške ulice sledi re-
konstrukcija Zdolske ulice (slepa ulica), ki se bo zaključila konec sep-
tembra. Po načrtih je še v tem letu predvidena rekonstrukcija Delav-
ske ulice, naslednje leto pa Kurirske ulice. 

Umirjanje motornega prometa 
v okolici krške osnovne šole

Na Zdolski cesti bo predvsem zaradi varnosti otrok cona 30.
Pred začetkom šolskega pouka, ko bodo na cesti spet najmlajši ude-
leženci v prometu, je Občina Krško na cestah v okolici šol pristopila 
k bolj vidnemu označevanju bližine šol, vse z namenom večje var-
nosti otrok. 
Še posebej na Zdolski cesti na območju pri Osnovni šoli Jurija Dal-
matina v Krškem, kjer se v dneh pred 1. septembrom zaključujejo 
dela umirjanja prometa. S ciljem dati prednost pešcem in kolesar-
jem pred motornim prometom, predvsem pa zagotoviti varnost ot-
rok pred šolo ter na poti v šolo, je Občina Krško to poletje uredila 
nove talne in vertikalne označbe na cestišču, kolesarske pasove, do-
daten prehod za pešce na Zdolski cesti pri vhodu proti telovadnici 
pri osnovni šoli ter novo avtobusno postajališče na vozišču pri trgo-
vini »Resa« vključno z dodatnim prehodom za pešce. 

Spoštovani,

sredi septembra se bodo na mostu v Krškem začela dela 
rekonstrukcije krožišč, s čimer bo tudi oviran promet, 

zato Občina Krško

v četrtek, 31. avgusta 2017, ob 16.30 vabi na

PREDSTAVITEV PROJEKTA
REKONSTRUKCIJE KROŽIŠČ NA MOSTU V KRŠKEM

v sejni sobi A Občine Krško, CKŽ 14, Krško.

Predstavili bomo potek rekonstrukcije, terminski plan ter
potek prometa skozi Krško v času rekonstrukcije.

Vljudno vabljeni!

CMYK 100 4 87 18
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Potem ko smo leskovški kul-
turniki v preteklih letih posve-
tili razmišljanja in prebiranja 
izbranih del ljubezenske poe-
zije Ferija Lainščka in Neže 
Maurer, je četrti literarni ve-
čer ob vodnjaku potekal v 
duhu besed, ki so se ohranjale 
preko ustnega izročila in tako 
nimajo določenega avtorja. Pe-
smi iz bogate zakladnice ljud-
ske poezije smo prebirale Do-
roteja Jazbec, Branka Jenžur, 
Kristina Olovec, Verica Rep 
in Verica Švab, s pripovedova-
njem slovenske ljudske pravlji-
ce »Botra smrt« je svojevrsten 
pečat večeru dodala Katja 
Puntar iz Kulturnega društva 
Fabularij, iz obdobja nekoliko 
novejše zgodovine pa je Dar-
ja Hrastelj predstavila nekaj 
zgodb, ki jih je v svoji knjigi Vse 
suorte je že blou zbrala lokal-
na zapisovalka Marija Krejan. 

Ljudska beseda ob vodnjaku

BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je v avli Doma kul-
ture pripravila otvoritev tretje razstave z naslovom »Likovne 
igrarije«, ki so jih ustvarili mladi likovniki iz osnovnih šol Ar-
tiče, Brežice, Cerklje ob Krki in Velika Dolina. Udeležba mladih 
ustvarjalcev je bila množična, zlasti iz brežiške šole. Izbor del za 
razstavo je naredil akademski slikar Gregor Smukovič, ki je ob 
otvoritvi povedal, da so likovne igrarije lep pokazatelj, kaj vse 
so mladi nadarjeni likovniki zmožni ustvariti na praznem listu. 
»Postavitev razstave ni opredeljena starostno, temveč je narav-
nana tematsko, pri čemer gledalcu ponuja kontrastni vpogled v 
medgeneracijski likovni razvoj in hkrati kaže, da starost ni ved-
no omejitev za doseg kakovostnega likovnega dela,« je povedal 
Smukovič. Z vodjo brežiškega sklada Simono Rožman Strnad 
sta razstavljavcem podelila priznanja z željo, naj še naprej razvi-
jajo likovni talent, prazne liste papirja pa naj zapolnijo s svojo li-
kovno vizijo. Uvod v razstavo je popestrila učenka OŠ Cerklje ob 
Krki (in tudi razstavljavka) Eliška Škaler s petjem in igranjem 
na kitaro avtorske skladbe Svet je lep.� N.�J.�S.

DOLENJA VAS – V organizaciji JSKD OI Krško je v dolenjevaškem 
večnamenskem domu potekalo območno srečanje pevcev ljud-
skih pesmi in godcev ljudskih viž, ki so ga naslovili »Smo pev-
ci vsi veseli«. Zbrane je na prireditvi uvodoma pozdravila vodja 
krškega sklada Sonja Levičar, vezno besedo je prebiral Boštjan 
Arh, nastopajoče pa je strokovno spremljala dr. Mojca Kovačič. 
Pod vodstvom Antona Šeška so nastopili Ljudski pevci Flor-
jan (PGD Sevnica), pod vodstvom Irene Stergar Ljudski pevci 
Ajda (KD Žarek Dolenja vas), pod vodstvom Silve Metelko Ljud-
ski pevci in godci Trebelno (KUD Emil Adamič Mokronog), pod 
vodstvom Anice Fakin dvojčici Anica in Slavica, pod vodstvom 
Mojce Jevšnik pevke DPŽ Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki, 
pod vodstvom Jurija Bizjaka pa Vaški pevci Šentrupert (KUD 
Mavrica Šentrupert).  M.�H.,�foto:�A.�Levičar

Tretje likovne igrarije

Podelitev�priznanj�mladim�likovnim�ustvarjalcem

»Smo pevci vsi veseli«

Ljudski�pevci�Florjan�iz�Sevnice

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Kulturno društvo Leskovec pri Krškem je 14. avgusta, večer pred praznikom, 
pripravilo literarni večer, na katerem so se bralci poezije in proze poklonili slovenski ljudski besedi. 

Rdečo nit skozi literarno-glas-
beno srečanje je vodila Mirja-
na Marinčič, ki je navzočim 
med drugim orisala sam razvoj 
in pomen slovenske ljudske be-
sede. Prav tako z ljudsko glas-
bo je večer popestrila Kristi-
na Lovšin Salmič s petjem in 

spremljajočim igranjem na ki-
taro, dogodek pa je bil kanček 
bolj poseben kot sicer z vidika 
organizatorja predvsem zara-
di premiernega nastopa skupi-
ne pevk ljudskih pesmi Glasbe-
ne sekcije Kulturnega društva 
Leskovec pri Krškem, ki smo s 

svojim glasbenem druženjem 
pričele v letošnjem letu, z na-
menom, da se ohranja sloven-
ska ljudska beseda tudi skozi 
pesem. Po rednem druženju v 
duhu prepevanja pod strokov-
nim okriljem Damjane Mla-
kar smo članice društva nasto-
pile s pesmijo »Roža na vrtu«, 
iz harmonike pa je melodijo 
izvabljala Klavdija Mirt, vod-
ja Glasbene sekcije Kulturnega 
društva Leskovec pri Krškem. 
Večer v naravnem ambientu, v 
soju svečk in z izbrano besedo, 
se je tako izoblikoval v prijet-
no druženje, ki se je nadalje-
valo po koncu literarnega ve-
čera še v klepetu nastopajočih 
in obiskovalcev ob kozarčku in 
prigrizku, okoli 50 ljudi, koli-
kor se nas je zbralo, pa je v ne-
formalnem delu prireditve tudi 
zapelo.� Doroteja�Jazbec,�
� foto:�Sv.�Mavsar

Freske v Viteški dvorani Karla 
Frančiška Remba (1675-1718) 
z alegorijo elementa voda, ka-
terega osrednja figura je mi-
tološki bog voda Pozejdon, so 
bile spodbuda za spremljeval-
no razstavo ob interdiscipli-
narni razstavi Štirje elementi: 
1 – Voda. Raznolik izbor likov-
nega gradiva, ki seže v Valva-
sorjev čas pa vse do sodobno-
sti z akvareli Alenke Gerlovič in 
pitnikom za ptice Dani Žbon-
tar, snovno in nesnovno pove-
zuje voda, je povedala avtorica 
Oži Lorber. Med izbranimi 12 
bakroreznimi listi z najstarej-
šimi upodobitvami mest, trgov 
in naselij s področja Posavja, ki 
so se razvijali ob rekah – Savi, 
Mirni in Krki –, so upodobi-

O vodi v umetnosti 
BREŽICE – V galeriji Posavskega muzeja Brežice je do 20. oktobra na ogled razstava »O vodi v umetnosti« iz 
umetnostnozgodovinske zbirke Razstava ob razstavi Štirje elementi: 1 - Voda. Razstavo avtorice, umetno-
stne zgodovinarke Oži Lorber, so odprli 1. junija, na mednarodni dan reke Save.

tve, objavljene konec 17. sto-
letja v dveh topografijah: To-
pografiji sodobne vojvodine 
Kranjske (1679) Janeza Vaj-
karda Valvasorja in Topogra-
fiji vojvodine Štajerske (1681) 
Jurija Matevža Vischerja. Z li-
tografskim portretom Josefa 
Ressla (1793-1857), izumite-
lja ladijskega vijaka, gozdarja 
in ekonomista, ki je služboval v 
Kostanjevici na Krki, opozarja-
jo na novosti v plovbi, ki je po-
vezana z reko Krko. Skulpturi 
sv. Miklavža oz. sv. Nikolaja in 
sv. Janeza Krstnika ter veduta 
Zidanega Mostu z upodobitvi-
jo sv. Janeza Nepomuka (na le-
soreznem listu Franja Stiplov-
ška) opozarjajo na verovanje v 
svetnike in zavetnike krščan-

skega sveta, h katerim so se 
ljudje obračali, kadar so ime-
li opravka z vodo. Na vodnjak 
kot simbol izobilja in vir življe-
nja opozarja Stiplovškova ris-
ba z motivom vodnjaka. Po-
memben svetnik, povezan z 
vodo, je sv. Janez Krstnik, ki 
predstavlja prvega krščevalca 
kristjanov. Grafike, risbi, akva-
rela in olje z upodobitvami ja-
drnice in mlinov (Miroslav Ku-
gler) opozarjajo na rabo vode 
kot gonila pri napredku. Pred-
vsem pa je voda najprej tis-
to, kar odžeja in poživlja, tako 
naravo kot človeka in živali, je 
ob razstavi sklenila misli Lor-
bejeva.

Ob zahtevni razstavi so izdali 

tudi obširen katalog oz. publi-
kacijo elementa Voda, katere-
ga urednica je v. d. direktorice 
muzeja Alenka Černelič Kroš-
elj, avtorice prispevkov pa so 
Vlasta Dejak, Oži Lorber, dr. 
Ivanka Počkar in Jana Puhar. 
Razstavo je odprla mag. Kse-
nija Kovačec Naglič, gen. dir. 
Direktorata za kulturno dedi-
ščino na Ministrstvu za kultu-
ro RS. Brežiški podžupan Jure 
Pezdirc je pozdravil odlično 
ekipo v Posavskem muzeju, ki 
je, kot dejal, doživel renesanso. 
Otvoritev so s kulturnim pro-
gramom povezali učenci treh 
glasbenih šol, ki delujejo ob 
reki Savi – sevniške, krške in 
brežiške.
� N.�Jenko�S.�

PRIREDITVE 
V SEPTEMBRU 2017

Razstava likovnih del
GABRIJELA TRŠELIČ

• od sobote, 2. septembra, do ponedeljka, 2. oktobra

Predstavitev knjige
"VSTANIMO, V SUŽENJSTVO ZAKLETI!"

dr. Karel GRŽAN in Desa MUCK
• v sredo, 6. septembra, ob 18. uri 

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 
Vljudno vabljeni!

Kontakt, informacije: Knjižnica Sevnica, (07) 81 40 304

Zbrani�na�prireditvi�ob�leskovškem�vaškem�vodnjaku

Pri ustvarjanju so udeleženci 
spoznavali tehniko globokega 
tiska in suho iglo, ob tem pa si 
dovolili veliko mero eksperi-
mentiranja, saj so se preizku-
sili še v tehniki jedkanja pleksi 
stekla ter kolažiranja različnih 
tkanin. Svoje grafične izdel-
ke so postavili na ogled Bo-
rut Cafuta, Stanka Hrastelj, 
Branko Petan, Branka Pirc 
in Lidija Stipanič. 

Mentorica Kristina Rutar je 
ob tem dejala, da pri razsta-
vljenih grafikah zaslutimo 
obeležitev protestantizma, 
ki se materializira v podobi 
človeka. Kot takšen, ki lahko 

V grafikah zabeležili jubilej
KRŠKO - KUD Liber je pripravilo delavnico grafike pod mentorstvom profesorice likovne umetnosti Kristi-
ne Rutar. Tematika je bila 500-letnica protestantizma. Razstavo grafik, ki so jo postavili v Dvorano v parku 
v Krškem, so poimenovali Proces, na ogled pa je do 5. septembra.

spremeni svet, se pojavlja v 
različnih oblikah, tako v delu 

Branke Pirc, podobne kadre 
je najti v delih Boruta Cafute, 

podobo sežiga čarovnic je pri-
kazala Lidija Stipanič, Branko 
Petan se tematsko navezuje na 
načela protestantske vere, ko 
z minimalnimi potezami tele-
sa daje občutek lebdenja, kar 
je opaziti tudi pri grafiki Stan-
ke Hrastelj, ko je telo razprše-
no v fragmente, kot bi piš ve-
tra odpihnil pepel s pogorišča. 
Po mnenju Rutarjeve razstava 
izraža strast in zagnanost raz-
stavljajočih, tako po izražanju 
svojih vrednot kot po likov-
nemu izražanju s sporočilom 
»Tudi mi bi goreli!«. 

 M.�Hrvatin

Z�grafične�delavnice�(foto:�KUD�Liber)
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Poletno nedeljsko jutro. Zgodnje in sveže, ko sem ub-
rala še en svoj običajni nedeljski »džiro«, s postanki 
in s premisleki na njih. Kupim uveljavljeno »coffee 
to go« - kavo za s seboj -, ki ni oddrvela dlje kot do bli-
žnje klopce za počivanje, kjer sem jo počasi srebala z 
(ne)prijateljico cigareto v družbi, ki je, Bog pomagaj, 
vzpodbujevalka za brskanje po malih sivih celicah. 
Zgodnji moderni nomadi si natakajo motorno hrano 
v plehovino, s katero bodo odrinili, kdo ve kam v svo-
bodo ter s kakšnimi nameni in cilji. Dobrimi, ki ne 
bodo nikogar ranili? Znova (k sreči po dežju) lepo ze-
lena koruzna stebla na desni me z značilnim vonjem 
zvabijo na svojo stran; bližnji hrib z mogočno lestvi-
co vseh zelenih odtenkov ter s cerkvenim zvonikom, 
večjimi in manjšimi rdečimi strehami med zelenilom 
da slutiti neko že skoraj pozabljeno vaško življenje.

Pogumno pretegnem noge med koruzo, tipljem po 
klasih, tipanje mi ne pove nič kaj pametnega, vsaj 
ne iz koruznega spomina iz časa dedka, babice in 
strica. Ko zlezem malo blatna in mokra iz koruze, se 
ležerno pripelje na kolesu gospa z belo psičko v koša-
rici. Oh, to pa jaz ne bi mogla s svojim mačkonom, 
ji rečem. Zadovoljno se nasmeji, pogladi kužo in mi 
pove, da si onidve to tako radi privoščita. Potegnem 
še sama prste v bel kožušček, ko so v njem že prsti 
mladenke, prijetne za oko od glave do pet. Rahlo va-
lovite pšenične lase je imela pokrite s čelado, na dol-
gih zagorelih nogah pa stopala obuta v stabilnih 
športnih copatah. Da bo letos še srednješolka, da bi 
se potem rada vpisala na veterino in da bo že men-
da kako, se nama je z gospo prijazno pridružila. Ko 
sem odpirala cigaretno škatlico in se ob tem jezila, 
kaj nam pa »malajo« nanje te spačene slike, ki ni-
majo učinka, jo slišim: »Pa nehajte, gospa, pa se tudi 
na slike ne bo treba jeziti.« In mi štirje, s kužo vred, 
dobimo za družbo kolesarsko petčlansko družinico, 
opremljeno po vseh predpisih. Starša, z otroci od vrt-
ca, osnovne šole do srednješolca, so tu na počitnicah. 
Pri babici in dedku na vasi, kjer imata kmetijo in vi-
nograd. Otroci uživajo ob domačih živalih, jih spoz-
navajo, malo pomagajo pri krmljenju in opravilih, 
ki so jim po starosti dostopna. Z daljšimi počitnica-
mi pri njiju pa so vnuki vsaj nekoliko omilili ranje-
ni duši, ki sta jima jo na kmetiji povzročila suša in 
toča, so nam povedali. Kužka v košarici z roza pen-
tljico na glavi je bila pravi magnet za vse, posebno 
mlajšima dvema.

Nenadejano srečanje z druženjem in spoznavanjem 
je bil obliž na ranljivost v meni, ki jo povzročajo vre-
menske ujme od požarov, neviht do poplav, ko ljud-
je trpijo, umirajo, ko jim po življenju strežejo tiho-
tapci, ko brezumni in zaslepljeni teroristi pahnejo 
v brezkrajno bolečino družine in prijatelje. Sreča-
nje za spominjanje, ko ni nihče nikogar žalil, poni-
ževal, ko se ni nihče ošabno vihtel nad drugim. Moja 
spontana družba je bila očitno družba z veliko mero 
občutljivosti, sem potem še razmišljala, ko je druži-
nica odkolesarila nekam na sladoled, kot so rekli, 
mladenka za sprejetim klicem po telefonu in gospa s 
psičko v mir stanovanja. 

Naposled se le lotim blatnih podplatov in ranljivosti, 
s katero je treba živeti. Smo takšni, ki nam je dan ob-
čutek ranljivosti, in takšni, ki so tega občutka oropa-
ni. Ranljivost je namreč tudi zibelka veselja, ustvar-
jalnosti, pripadnosti, ljubezni, povezanosti, kar da 
našemu življenju pomen. Pa se iz naštetega tokrat 
trezno - ranljivo sprašujem: smo res varni v naši do-
movini in – ali vemo, kdo, kakšni ljudje upravljajo z 
vozili, ki vozijo proti nam ali za nami?

Ranljivost.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Četrtek, 24. 8.

• od 7.30 do 15.30 v MC Bre-
žice: Mladi detektivi - pole-
tne počitniške aktivnosti (še 
25. 8.)

• ob 8.00 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (CKŽ 44, Kr-
ško): informiranje in medge-
neracijsko druženje

• ob 10.00 v Galeriji Boži-
dar Jakac Kostanjevica na 
Krki: ustvarjalnica »Umet-
nost fuge« ob razstavi Jožice 
Medle »Zrak, ki ga dihaš ti«

• ob 18.00 v dvorani MC Bre-
žice: polfinalni večer Medna-
rodnega otroškega pevskega 
festivala Brežice

• ob 19.00 v atriju gradu Sev-
nica: literarno-glasbeni ve-
čer »Mladi in stari z roko v 
roki« literarne skupine Ve-
černa zarja DU Sevnica

Petek, 25. 8.

• ob 8.15 pred Večgeneracij-
skim centrom Posavje (CKŽ 
44, Krško): telovadba na 
prostem (v primeru dežja 
v VGC)

• ob 17.00 v MT Senovo: po-
čitniške aktivnosti

• ob 17.30 ob cesti proti 
cerkvi sv. Mohorja na Sre-
miču: postavitev klopotca 
Društva vinogradnikov Sre-
mič in druženje

• ob 18.00 v dvorani MC Bre-
žice: polfinalni večer Medna-
rodnega otroškega pevskega 
festivala Brežice

• ob 18.00 pri Boštjanu Ru-
čmanu v vinski gorici Ka-
menško: druženje ob pos-
tavljanju klopotca Društva 
vinogradnikov Šentjanž

• ob 20.00 na gradu Podsre-
da: stand up komedija Ta-
deja Toša »Če bi jaz bil pre-
cednik«

• ob 20.30 v mestnem parku 

Krško (v primeru slabega 
vremena v Dvorani v parku): 
pripovedovalski večer - pra-
vljice za odrasle

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: Poletje v parku - 
koncert Lamai

• ob 21.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici (v pri-
meru slabega vremena v ro-
manski dvorani): letni kino 
- Osem krogov in pol, projek-
cija gorniškega filma in po-
govor z ustvarjalci

Sobota, 26. 8.

• od 6.00 do 22.00 pred 
Športnim domom Sevnica: 
Sevniški planinski maraton

• od 8.00 do 12.00 na tržnici 
Brežice: 3. otroški bazar

• ob 9.00 v MT Senovo: poči-
tniške aktivnosti

• ob 9.00 izpred motela na 
Čatežu ob Savi: bosonogi po-
hod na Sv. Vid pod vodstvom 
Lojzeta Ogorevca

• ob 10.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
vodstvo po razstavi Dušana 
Tršarja »Retrospektiva«

• ob 11.00 pri gostilni Janc na 
Studencu: 13. srečanje upo-
kojencev pokrajine Posavje

• ob 12.00 v nekdanjem re-
montnem zavodu v Sloven-
ski vasi: VIII. motozbor MK 
Castle Riders Mokrice

• ob 16.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: de-
monstracija izdelave foto-
grafije na stekleno ploščo s 
koloidno tehniko ob razsta-
vi Boruta Peterlina »Ostal si 
del te pokrajine, del njenih 
lepot in bolečine«

• ob 17.00 v mestnem par-
ku Krško: pravljična čajan-
ka - pripovedovanje pravljic 
za otroke z ustvarjalno de-
lavnico

• ob 19.00 na dvorišču gradu 

kam v posavju
Brežice: finale Mednarodne-
ga otroškega pevskega festi-
vala Brežice

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici (v pri-
meru slabega vremena v ve-
liki dvorani gradu): koncert 
Goran Bojčevski Quarteta 
»Zgodba«, iz cikla ARSoni-
ca 2017

• ob 20.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
koncert tria Širom - Iztok 
Koren, Samo Kutin in Ana 
Kravanja 

• Nedelja, 27. 8.

• ob 8.30 na parkirišču Vile 
Istenič v Stari vasi na Bi-
zeljskem (štart ob 9.00): 
pešpot ob Sotli, ob 12.00 
v Novi vasi: štart spusta s 
»parnicami« do Gregovc

• ob 10.00 pred Športnim do-
mom Sevnica: 26. rekreativ-
na gorsko-kolesarska dirka 
»Skok na Lisco«

• ob 11.00 na Banovi doma-
čiji v Artičah: 10. blagoslov 
konj v Artičah

• ob 16.00 v Mestnem muze-
ju Krško: javno vodstvo po 
muzeju

Ponedeljek, 28. 8.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 
(vsak dan do 31. 8.)

• od 9.30 do 14.00 v prosto-
rih Magičnost ustvarjanja 
(Hočevarjev trg 1, Krško): 
počitniške filmske delavni-
ce za otroke in mlade (vsak 
dan do 30. 8.)

• od 10.00 do 12.00 v Sve-
tu energije v Vrbini: poletne 
delavnice (tudi 29. 8.)

• od 10.00 do 17.00 v DZMP 
- Studio Luksuz produkcije 
(CKŽ 105, Krško): mladin-
ske filmske delavnice (vsak 
dan do 31. 8.)

• od 10.30 do 12.00 v 
Mestnem muzeju Krško: po-
čitniška delavnica »Igrarije v 
muzejskem atriju«

• od 18.00 do 19.00 na Savi 
pri gostilni Pečnik v Bresta-
nici: poletje v kajaku - šola 
kajaka (vsak dan do 31. 8.)

Petek, 1. 9.

• ob 18.00 v MC Brežice: dan 
gasilcev občine Brežice

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici (v pri-
meru slabega vremena v 
veliki dvorani KD Krško): 
akustični koncert skupine 
Mi2

Sobota, 2. 9.

• v odpiralnem času Knjižni-
ce Sevnica: razstava likov-
nih del Gabrijele Tršelič (na 
ogled do 2. oktobra)

• ob 15.00 na Velikem Trnu: 
20. državno prvenstvo har-
monikark z diatonično har-
moniko in državno prven-
stvo harmonikarjev pevcev

• ob 16.00 pri gasilskem 
domu Sromlje: slavnostni 
prevzem novega vozila PGD 
Sromlje

• ob 16.00 v parku pri MC 
Brežice: Poletje v parku - 4. 
brežiški festival piv, koncert 
Los Ventilos in Belfast food

Ponedeljek, 4. 9.

• ob 19.00 v kavarni Grašča-
kova hči na gradu Sevnica: 
Grajska tlaka, gostji pogo-
vorno-glasbenega večera: 
dramaturginja Zala Dobov-
šek in solistka Sara Praznik

Torek, 5. 9.

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave »Beli sla-
doled: BOOK«

Sreda, 6. 9.

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige »Vs-
tanimo, v suženjstvo zakle-
ti« z dr. Karlom Gržanom in 
Deso Muck

• ob 19.00 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 4. 
Anin glasbeni večer - trobil-
ni kvintet Contrast

• ob 19.00 na gradu Sevni-
ca: Radogost večer z gostjo 
Marjano Dobovšek, slikarko 
iz Novega mesta, in vokalno 
skupino Kresnice

Beli sladoled: BOOK
Galerija Krško

5. september 2017, ob 19. uri

POLETJE NA GRADU 
RAJHENBURG 2017
LETNI KINO: OSEM KROGOV IN POL 
PROJEKCIJA GORNIŠKEGA FILMA IN POGOVOR Z USTVARJALCI
petek, 25. 8., 21:00
atrij gradu Rajhenburg (Romanska dvorana v primeru dežja)

GORAN BOJČEVSKI QUARTET: ZGODBA 
koncert iz cikla ARSonica 2017, sobota, 26. 8., 20:00
atrij gradu Rajhenburg (Velika dvorana gradu v primeru dežja)

MI2 - AKUSTIKA 
koncert, petek, 1. 9., 20:00
atrij gradu Rajhenburg (Velika dvorana KDK v primeru dežja)
www.gradrajhenburg.si / www.kd-krsko.si
Info: info@gradrajhenburg.si, T: (07) 620 42 16      

*Prireditve ob prazniku občine Radeče so objavljene na str. 8.

VELIKO�MRAŠEVO�-�Člani�invalidskega�društva�ILCO�so�se�17.�
avgusta�zbrali�pred�vaškim�domom�v�Velikem�Mraševem�in�
se�podali�na�mini�pohod.�Po�vrnitvi�na�izhodišče�so�pekli�pa-
lačinke�iz�semen�oljne�kadulje�z�bananami�in�ajdovo�moko.�
Nato�so�pripravili�tekmovanje�v�streljanju�z�zračno�puško.�
Prvo�mesto�je�osvojil�Viktor�Pacek,�druga�je�bila�Branka�Bo-
žič,�tretji�pa�Gradimir�Čekrlić.�Po�malici�so�zapeli�ob�zvokih�
harmonike�in�se�strinjali,�da�so�preživeli�lep�avgustovski�dan.�
Vir:�ILCO�društvo
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ŽE V OŠ ZA GLAVO VIŠJA OD 
OSTALIH

22-letna Eva Lisec, doma z Laz 
pri Boštanju, je na EP na Če-
škem na treh tekmah – Sloven-
ke so po zmagi nad Grkinjami 
ter porazoma proti Francozi-
njam in Srbkinjam tekmova-
nje končale na zadnjem mestu 
v skupini – v povprečju dose-
gala nekaj manj kot 11 točk, 
ob edini zmagi pa je bila s 15 
prva slovenska strelka. S svo-
jimi 193 centimetri domini-
ra pod košem – igra na mes-
tu centra ali krilnega centra –, 
tako da skorajda ni igralke, ki 
bi jo lahko uspešno pokrivala. 
S košarko se je začela ukvar-
jati tik preden je šla v srednjo 
šolo, prej pa je trenirala roko-
met pri sevniškem klubu. Ker 
je bila že takrat od vseh za eno 
glavo višja, je seveda prevla-
dovala na poziciji levega zuna-
njega in bila ključna igralka, v 
zadnji sezoni je na 17 tekmah 
nasprotnicam zabila kar 144 
golov. Po razpadu ŽRK Sevni-
ca se je na bratovo prigovar-
janje preizkusila v košarki. S 
treningi naj bi najprej začela 
pri ŽKD Ježica, ki je takrat ve-
ljal za najboljši slovenski klub, 
vendar ni bilo odziva s strani 
kluba, tako da je na koncu pri-
stala v Grosupljem, kjer odlič-
no delajo z mladimi perspek-
tivnimi košarkaricami. Takoj 
je bila navdušena, s svojimi so-
igralkami se je zelo dobro uje-
la. Po dveh sezonah igranja za 
grosupeljski klub se je pred se-
zono 2012/13 preselila v Celje, 
s čimer se je prvič zares sreča-
la s članskim igranjem košar-
ke. Tudi v 'knežjem mestu', kjer 
je pod taktirko selektorja Da-
mirja Grgića igrala tri sezone, 
se je odlično vklopila v ekipo, 
s katero je osvojila tri državne 
in dva pokalna naslova. Pred 
dvema letoma je naredila še 
stopničko višje v svoji karie-
ri – prestopila je v italijanski 
klub Beretta Famila Schio, ki 
igra tudi v ženski Evroligi. »V 
Celju smo se z dekleti zelo dob-
ro razumele, se veliko družile, 
hodila sem tudi še v šolo. Pri 
19 letih  sem se prvič podala v 
tujino in to je bilo čisto nekaj 
novega. Prvi mesec sem joka-
la, bilo mi je zelo težko. Morala 
sem se odločiti, ali se borim in 
delam za to, zaradi česar sem 
sploh prišla v Italijo, se pra-
vi igranje na najvišjem nivoju 
ženske košarke, ali pa se pre-
dam in grem domov. Odločila 
sem se za prvo, čeprav je bilo 
leto res težko. Poleg tega sem 
bila druga najmlajša v ekipi, ve-
čina je bila stara 30 in več, tako 
da je bilo še veliko težje vzpo-
staviti prijateljstva in se druži-
ti kot v Sloveniji. Tam te nihče 
ne ’ujčka’, ampak se moraš ve-
nomer dokazovati, sicer takoj 
izgubiš mesto v ekipi. Košarka 
je tam kot služba. Lahko rečem, 
da je bilo tisto leto najtežje do 
zdaj, ampak sem se marsikaj 
naučila in postala tudi bolj od-

rasla,« razlaga Eva, ki je na de-
biju v Evroligi v zgolj 13 minu-
tah ob 100-odstotnem metu iz 
igre dosegla 10 točk in 2 skoka. 
V pretekli sezoni jo je italijan-
ski klub posodil na Madžarsko, 
kjer je igrala za Atomerőmű 

KSC Szekszárd. S pravo kemijo 
na in ob igrišču je s soigralka-
mi uspela priti do velikega pre-
senečenja in največjega uspeha 
v zgodovini kluba, naslova ma-
džarskih podprvakinj. 

PRI 14 ŽE NA PRVEM 
VEČJEM TEKMOVANJU

Štiri leta mlajša in 172 centi-
metrov visoka Aleksandra 
Krošelj s Pokleka nad Blan-
co je z reprezentanco do 20 
let na prvenstvu divizije A na 
Portugalskem z osvojenim 2. 
mestom pomagala spisati naj-
večji uspeh katere koli selek-
cije v slovenski ženski košar-
ki. Izkazala se je predvsem ob 
polfinalni zmagi nad Francozi-
njami po podaljšku, ko je z 22 
točkami prispevala levji delež 
pri zgodovinski uvrstitvi v fi-
nale. Organizatorka igre se je 
pred desetimi dnevi vrnila z 
Madžarske, kjer je s Sloveni-
jo nastopala še na EP do 18 
let, ki so ga dekleta končala 
na 7. mestu. Sicer je Aleksan-
dra najprej trenirala nogomet 
in atletiko, s košarko se je sre-
čala veliko kasneje kot njene 
vrstnice, v 7. razredu jo je s 
košarkarsko žogo » spoprija-
teljil« profesor športne vzgoje 
na OŠ Blanca Franci Kranjec. 
On je tudi eden najzaslužnej-
ših, da je kmalu začela trenirati 
pri ŽKK Krka Novo mesto, kjer 
je preživela pet izjemno lepih 
let, kot pravi, a je bilo treba na-
rediti korak naprej, zato se je 
lani preselila v ŽKK Cinkarna 
Celje. Z različnimi selekcijami 
je nastopila že na sedmih pr-
venstvih, prvič je za Sloveni-
jo zaigrala v 8. razredu na EP 
U16 na Portugalskem, dve leti 
mlajša od večine igralk. Dvak-
rat je bila najboljša strelka zak-
ljučnih turnirjev, lani, ko je bila 
še v Novem mestu, je bila, gle-
dano na celotno sezono, naj-
boljša strelka kadetske, mla-
dinske in druge slovenske 
lige. Aleksandra o svojih vrli-
nah pravi: »Vedno sem bila 
strelka, na eni tekmi sem dala 
tudi že 40 točk. Ogromno sem 

se tudi posvečala metu z raz-
dalje in mislim, da je to moja 
največja vrlina še danes. Od-
kar sem prišla v Celje, kjer si 
minute zaslužiš z obrambo, pa 
lahko rečem, da sem se izbolj-
šala tudi v tem elementu igre. 

Na igrišču sem ponavadi tista 
glasna, vzpodbujam, od osta-
lih poizkušam izvleči tisto pra-
vo energijo.« 

ŽENSKA KOŠARKA HITRO 
NAPREDUJE

Eva, dvakratna športnica leta 
v občini Sevnica, je kljub svoji 
višini hitrejša od ostalih cen-
trov. Ima dober pregled, lahko 
igra na koš ali podaja, skratka, 
igra pametno in raznovrstno 
košarko. Za člansko reprezen-
tanco je na uradni tekmi prvič 
nastopila pred štirimi leti v 
kvalifikacijah za EP, do zdaj pa 
je po podatkih KZS zbrala 14 
nastopov v dresu s slovenskim 
grbom. Sicer pa še pove, da o 
ženski košarki v Posavju ni kaj 
veliko povedati, ker je tako re-
koč ni, edina izjema je Podbo-
čje, kjer trenirajo kadetinje. O 
ustanovitvi ŽKK naj bi razmiš-
ljali tudi v Sevnici, saj starši ne 
želijo svojih hčerk voziti v od-
daljenejša mesta. »Ženska ko-
šarka je v zadnjih letih nare-
dila ogromen preskok. Dober 
primer je načrtno delo v Celju, 
čez ta sistem so šle skoraj vse 
igralke, ki zdaj sestavljajo član-

sko reprezentanco, pa tudi ta-
kih, ki že pošteno trkamo na 
vrata članic, nas je že kar ne-
kaj. In to se vse pozna. Članice 
so bile povsem enakovredne 
letos v Pragi, res je manjkalo 
samo malo sreče, da bi se vse 
’poklopilo’. Tudi v mlajših ka-
tegorijah se vse bolj približu-
jemo vrhu, kar smo dokazale 
letos. Resnično smo v vzpo-
nu,« dodaja Aleksandra, dobi-
tnica nagrade za perspektiv-
no športnico v občini Sevnica 
za leto 2016. Medtem ko želi 
slednja vsako leto napredova-
ti in biti tako uspešna kot Eva, 
ki jo redno spremlja, kot dol-
goročni cilj pa si je zastavila 
igranje v tujem klubu, je splo-
šen cilj naše starejše sogovor-
nice prav tako napredovanje, 
po sezoni ali dveh bi rada pod-
pisala za še boljši klub. Če se ji 
ponudi priložnost, si želi izku-
siti tudi igranje v WNBA, kjer 
do zdaj ni nastopila še nobena 
Slovenka. 

Ker bodo v prihajajočih dneh 
v ospredju slovenski košarkar-
ji, se seveda nismo mogli izo-
gniti vprašanju, kakšno mne-
nje imata o Luki Dončiću. Eva 
pravi, da je »kot z drugega pla-
neta, z veseljem ga je gledati, 
igra, kot da bi bil star 30, ne pa 
šele 18«, Aleksandra pa jo do-
polni, da je fenomen in jih ni 
veliko, ki so tako 'popoln pa-
ket'. »Ima vse, poleg tega je še 
priden in se ne sprijazni s tem, 
kar je že dosegel, ampak dela 
samo še bolj in bolj. Upam, da 
mu uspe to pokazati tudi na 
EP,« še pravi dijakinja I. gim-
nazije v Celju, ki jo v nasled-
njem šolskem letu poleg vseh 
košarkarskih obveznosti čaka 
tudi matura. Eva, ki je na isti 
šoli maturirala nekaj let na-
zaj, se je ta teden spet vrnila 
v Italijo, kjer se bo skušala po-
novno dokazati in osvajati lo-
vorike. Verjamemo, da bo teh 
v naslednjih letih za obe mladi 
in zelo perspektivni posavski 
košarkarici še veliko.
� Rok�Retelj

BLANCA - Mlada šahistka z Blance Pia Rožmanec je v staro-
stni skupini do 12 let uspešno igrala na mladinskem prvenstvu 
Evropske unije v avstrijskem obmejnem mestu Mureck od 1. do 
10. avgusta. Na močnem skupnem turnirju fantov in deklet iz 15 
držav EU je v 9 kolih zbrala 5 točk, kar ji je v konkurenci 26 na-
stopajočih v tej skupini prineslo visoko 10. mesto, med dekleti pa 
je osvojila odlično 3. mesto za igralkama iz Romunije in Poljske. 
Igrala je s sedmimi fanti in dvema igralkama ter štirikrat zma-
gala, dvakrat remizirala in trikrat izgubila. Da je bila na tem pr-
venstvu izjemno uspešna, dokazujejo poleg točk in uvrstitve še 
naslednji podatki: na turnirju je bila po svojem mednarodnem 
ratingu na 23. mestu med 26, vseh devet njenih nasprotnikov je 
imelo od 21 do 503 višje ratinge (povprečno + 250), svoj ELO ra-
ting je popravila za neverjetnih 120 točk, največ med vsemi, igra-
la je z močjo 293 točk nad svojim nivojem. Navedene številke so 
že same po sebi dovolj zgovorne, pomembne pa so tudi drago-
cene izkušnje, ki bodo podlaga za njen uspešen šahovski razvoj 
v prihodnje. V jeseni jo čaka nastop na mediteranskem prven-
stvu na Kreti in takoj zatem še na svetovnem prvenstvu v pospe-
šenem šahu. Za njene uspehe je najbolj zaslužen njen mentor in 
trener Marjan Božič, ki jo vodi že nekaj let v šolskem krožku, 
klubski šahovski šoli in z individualnim delom. Seveda je po-
membno poleg talenta in volje še marsikaj drugega, saj ne bi šlo 
brez požrtvovalne mamine vsestranske pomoči ter podpore v 
klubu, šoli in lokalnem okolju. � Ludvik�Cvirn�

Uspešen nastop mlade šahistke 
na mladinskem prvenstvu EU

KRVAVEC, SEVNICA - Državno prvenstvo v teku navkreber je bilo 
v letošnjem letu z Grintovca prestavljeno na Krvavec, kjer so te-
kače pričakale zahtevne proge tudi za mlajše kategorije. Sevniški 
atletski klub je zastopalo osem atletov, ki so dosegli izvrstne re-
zultate. V najmlajši kategoriji si je naslov državne prvakinje v 
teku navzgor priborila Živa Slapšak, Timotej Krašovec je bil 
tretji, Iva Simič pa je svoj prvi gorski tek zaključila na petem 
mestu. Kategorijo višje sta zmagala Ajda Slapšak med deklicami 
in Tomi Bajc med dečki, naslov državnega prvaka pa si je prite-
kel tudi Tomaž Sešlar v kategoriji starejših dečkov. Klubski us-
peh sta dopolnili še Melani Knez, ki je bila v kategoriji mladink 
tretja, in Nika Resnik s četrtim mestom med starejšimi deklica-
mi. � Vir:�AK�Sevnica

Štiri zmage na DP v gorskem teku

PORTOROŽ, KRŠKO - Od 5. do 
6. avgusta je v sklopu Tenis fe-
sta v Portorožu potekal TZS tur-
nir za najmlajše v kategorijah 
mini, midi, tenis 10 in tenis 11 
let. Teniški klub Krško je zasto-
pala Karin Dirnbek, ki je v ka-
tegoriji do 11 let premagala vse 
nasprotnice in v večernih urah 
dvignila pokal za zmagovalko. V 
enem izmed najbolj vročih dni 
v letošnjem letu je v prvem kro-
gu premagala Eriko Manevsko 
z rezultatom 6:3, v polfinalu 
Dašo Štusaj s 6:0 ter v finalu 
Aljo Plohl s 6:2. Zmaga je še to-
liko večjega pomena, ker je s tekmovanji na slovenski ravni pri-
čela šele v letošnji sezoni, v kateri je do sedaj v kategoriji do 11 
let že dvakrat osvojila 2. mesto in na koncu tudi zmago v Porto-
rožu.� Vir:�TK�Krško

Karin Dirnbek zmagovalka 
Tenis festa v Portorožu

Dekleti, ki blestita pod obroči
SEVNICA – Košarkarski navdušenci v teh dneh že nestrpno pričakujejo začetek evropskega prvenstva v ko-
šarki za moške, svoje pa so že opravile košarkarice. Junija so članice uspešno prebile led na EP, julija pa so 
košarkarice do 20 let na prvenstvu stare celine prišle celo do srebrne medalje. Na obeh tekmovanjih sta eno 
najpomembnejših vlog odigrali Posavki, pri članicah Eva Lisec, pri mladinkah pa Aleksandra Krošelj.

Eva�Lisec�in�Aleksandra�Krošelj�(foto:�Smilja�Radi)

Karin�Dirnbek

EMBRUN - Najboljši slovenski triatlonec, dolgoprogaš Ja-
roslav Kovačič se je v osrčju francoskih Alp podal na 3,8 km 
plavanja, 188 km kolesarjenja in 42 km teka, ob tem pa na 
kar 3.600 m višinske razlike na kolesu. S časom 9:48,38 si 
je priboril tretje mesto, enega mejnikov v njegovi karieri.

Proga na Embrunmanu je težko 
premagljiva navadnim smrtni-
kom, osvojene stopničke pa po-
sebna čast v svetu Ironmana. 
Jaroslav Kovačič je dosegel re-
zultat sezone, v kateri se bori z 
močnimi bolečinami v tetivah. 
Zmaga je odšla ponovno k le-
gendi Embrunmana, šestkratne-
mu zmagovalcu Špancu Marce-
lu Zamori Perezu, ki je s progo 
opravil v času 9:43.13, sledil mu 
je Hrvat Andrej Vištica.
Jaroslav je iz ledeniškega jezera 
Lac de Serre-Poncon prišel kot 
drugi. Na kolesu so se povzpeli 

tudi na 2.360 m visok prelaz Col d'Izoard, najtežji vzpon letoš-
njega Tour de France. Odlično kolesarjenje mu je vseeno prines-
lo 10 minut zaostanka za Perezom in 5. mesto, bil je 4 minute od-
daljen od stopničk. Z izjemnim tekom se je prebil na stopničke. 
Jaroslav je takole strnil vtise o tekmi: »Štart za moške je ob 6. uri 
zjutraj, ženske gredo na pot še 10 minut prej. Plavanje se prične 
v popolni temi z masovnim štartom s plaže. Prvi kilometer smo 
sledili čolnu z lučjo, ki nam je kazal pot okoli boj. Nato se je zda-
nilo in plavanje je bila prava poezija. Na kolesarski progi doživiš 
praktično vse - popolno osamo, huronsko navijanje, pekoča plju-
ča na višini 2.360 m, izjemne razglede, vratolomne spuste, mraz, 
vročino, odličen asfalt in podlago, ki si ne zasluži naziva cesta. Te-
kaška trasa je nov izziv v skupni dolžini 42 km in 400 m višine, ki 
vsebuje vzpon na pečino, na kateri je mesto Embrun. Ob celotni 
progi triatlona se zbere tudi do 100.000 gledalcev. Močni kriki tre-
nerja Suhadolnika, ki še danes odmevajo po dolini reke Durance, 
so povzročili, da sem se v tretjem, zadnjem tekaškem krogu po-
novno zbral, prehitel dva pred seboj in osvojil končno 3. mesto.«
Zdravje in telo bosta v nadaljevanju sezone in kariere morala so-
oglašati s tem, kar želi glava, to pa je nastop na jesenskem EP v Al-
mereju in kvalifikacijah za Havaje leta 2018. Jaroslavove sposob-
nosti so brezmejne, predvsem pa njegovo zavedanje, da zmore.
� Luka�Šebek

Kovačič tretji na Embrunmanu 

Kovačič�ob�prihodu�v�cilj
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V desetletju je bilo vloženega 
veliko entuziazma organiza-
torjev, trenerjev in igralcev, re-
alizirali so večino ciljev, omo-
gočili otrokom, da so se lahko 
ukvarjali s športom ne glede na 
socialne zmožnosti in promo-
virali Kostanjevico na Krki v 
slovenskem in mednarodnem 
športnem prostoru. Najdrago-
cenejše, kar je prineslo delova-
nje kluba, je veliko število ot-
rok, vključenih v šport in zdrav 
način življenja. Ob tem so do-
segli nekaj zavidljivih rezulta-
tov: mlajše selekcije so tekmo-
vale v 1. ligi, članska ekipa je 
igrala v zaključnih kvalifikaci-
jah za 2. člansko ligo, njihovi 
odbojkarji so postali državni 
prvaki med mladinci v odboj-
ki na mivki in se trikrat ude-
ležili evropskega prvenstva 
v odbojki na mivki za mlajše 
člane. Vzporedno s tem so po-
membno vplivali na turistično 
ponudbo kraja, saj so skrbe-
li za vzdrževanje igrišč za od-
bojko na mivki, ki jih lahko v 
poletnih mesecih koristijo do-
mačini in številčni turisti.

Z novo sezono so prisiljeni 
stopiti korak nazaj, ker jim fi-

Kostanjeviška politična kriza 
vpliva tudi na športnike
KOSTANJEVICA NA KRKI – Odbojkarski klub Kostanjevica na Krki, ki deluje že enajst let, se nahaja na raz-
potju, ki je posledica politične krize v občini. Nadaljnje delovanje kluba bo močno okrnjeno, pojavljajo se 
celo težnje k ugasnitvi delovanja.

nančno stanje ne omogoča, da 
bi delo potekalo po začrtanih 
smernicah. Proračun v obči-
ni Kostanjevica na Krki zad-
nji dve leti ni bil sprejet, kar 
se najbolj pozna ravno na de-
lovanju društev in njihovem 
delu z otroki in mladostni-
ki. Ervinu Felicijanu, že leta 
glavnemu organizatorju dela v 
klubu, zaradi političnih spletk 
peša sicer njegova brezmejna 
energija: »Tekočo sezono nam 

je s pomočjo posojil še uspe-
lo finančno zakrpati, za priha-
jajoče tekmovalno leto pa mo-
ramo iz tekmovanja umakniti 
člansko ekipo in se tako zah-
valiti skoraj 20 fantom, ki smo 
jih vzgojili v OK Kostanjevica 
in so v sezoni 2014/2015 že 

trkali na vrata 2. lige. To sezo-
no smo že sredi leta zmanjšali 
število treningov, fantje so del 
stroškov pokrili sami, kar se 
je poznalo tudi na končni uvr-
stitvi.« 

Odbojkarji se še ne predajajo 
povsem, zmanjšali so število 
trenerjev in sodnikov v klubu, 
delo za prihajajočo sezono bo 
potekalo v okrnjenem obse-
gu. Še naprej bodo organizira-
li redno vadbo za osnovnošol-
ske otroke ter za srednješolce, 
vključili jih bodo tudi v držav-
no tekmovanje. V klubu upa-
jo na boljše čase in večje razu-
mevanje odgovornih v občini 
Kostanjevica na Krki, pred-
vsem pa na njihovo zavedanje, 
kakšne posledice lahko prine-
se društveno mrtvilo, sploh v 
časih, ki se zdijo precej odvis-
ni od družbene klime, ki jo še 
kako sooblikujejo in spodbuja-
jo ravno društva. 

� Luka�Šebek

Z�evropskega�prvenstva�v�odbojki�na�mivki�za�starejše�mla-
dince�na�Portugalskem�avgusta�2015,�kjer�sta�Jernej�Toma-
zin�in�Simon�Košir�osvojila�17.�mesto.

SPODNJE DULE - Tudi letos je ob prazniku KS Gora v skakal-
nem centru v Spodnjih Dulah potekala tradicionalna poziv-
na tekma v smučarskih skokih, katere se je udeležilo prek 
60 tekmovalcev iz sedmih klubov. To je rekordna udeležba 
na od 13. novembra 2016 prenovljeni skakalnici.

Skakalci so tekmovali na vseh treh napravah, mali, srednji in ve-
liki, v kategorijah: začetniki, dečki U9, dečki in deklice U11, deč-
ki in deklice U13, člani ter veterani. Domačo ekipo ŠD Gora so 
predstavljali: Blaž Lekše, Vid Žaren, Andraž Ivanšek,  Žiga Bu-
kovec, Aleš in Stane Martinjak, Tina Kuselj, Lara Fabijan Gro-
zina in Sanja Lekše.
Pokale in simbolične nagrade je podelil predsednik sveta KS Gora 
Alojz Kerin, zbrane je nagovoril tudi predsednik ŠD Gora Jože 
Šinkovec, prireditev je povezovala Anita Petrič. Nekaj več utrin-
kov in podelitev pokalov najboljšim si lahko ogledate na naši 
spletni strani PosavskiObzornik.si.
Skakalci se v Spodnje Dule vrnejo ponovno že 7. oktobra, ko bo 
na srednji skakalnici potekalo državno prvenstvo do 9 let.
� Sv.�Mavsar

Ob krajevnem prazniku rekordna 
udeležba na prenovljeni skakalnici

Podelitev�pokalov�najboljšim�trem�v�kategoriji�U13,�z�leve�pro-
ti�desni:�Alja�Preložnik,�predsednik�sveta�KS�Gora�Alojz�Kerin,�
Lara�Fabijan�Grozina�in�Sanja�Lekše�(obe�ŠD�Gora)

w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i

USPOSABLJANJE »MLADINSKO DELO: KAJ, 
ZAKAJ, KAKO?«

Brezplačno usposabljanje, ki je namenjeno 
mladinskim delavcem, prostovoljcem in tistim, 

ki si šele želijo postati prostovoljci, bo prineslo 
razumevanje temeljnih pojmov, s katerimi se 
srečujemo v mladinskem sektorju in pregled vlog, 
v katerih nastopa mladinski delavec.Spraševali se 
bomo o pomenu in družbeni vrednosti mladinskega 
dela. V drugem delu se bomo dotaknili neformalnega 
izobraževanja, spoznali njegove značilnosti in ga 
umestili v koncept mladinskega dela. Usposabljanje 
bo potekalo v obliki delavnic, kjer bodo udeleženci in 
trener ves čas aktivno vključeni v proces dela in tako 
soodgovorni za končno izkušnjo. Mentor našega 
usposabljanja Aljaž Zupan je mladinski delavec in 
trener v mladinskem delu.
Je član bazena trenerjev Zveze Škis, Mladinskega 
sveta Slovenije in Zavoda Movit. 

Info in obvezne prijave: 
mihaela.kovacic@mc-krsko.si 
Mladinski center Krško, petek, 22.9.2017, ob 9.00.

NAPOVEDNIK SEPTEMBER
V septembru razpisujemo ZAČETNI TEČAJ 
FRANCOŠČINE (30 ur)
Mentorica: Sabina Kovačič
Prijave: sabina.planinc@gmail.com

Petek, 15. 9. 2017, ob 18.00
GENERATOR FESTIVAL
         
Sobota, 16. 9. 2017, ob 10.00
MC Direndaj (Broške iz filca)

Sobota, 16. 9. 2017, dnevni program s pričetkom ob 
13.00, koncerti ob 19.00
GENERATOR FESTIVAL

Četrtek, 21. 9. 2017, ob 18.00
PREDSTAVITEV MLADINSKE IZMENJAVE NA FINSKEM

Petek, 22. 9. 2017, ob 9.00
Usposabljanje »MLADINSKO DELO: KAJ, ZAKAJ, 
KAKO?«
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si

Četrtek, 28. 9. 2017, ob 17.00
Usposabljanje prostovoljcev za projekt V POSAVJU 
ŽURAMO BREZ DROG IN ALKOHOLA
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si

Sobota, 30. 9. 2017, ob 10.00
Kuharska delavnica: USTVARJANJE ZDRAVE 
OZIMNICE
Mentorica: Katja Glas, dipl. inž. živ. in preh. (UN)
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si

Podpirajo nas:
Občina Krško, URSM, Zavod Movit in JSKD, 
Zavod RS za zaposlovanje

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 KRŠKO
T: 07/488-22-80
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

GENERATOR FESTIVAL 2017

Petek, 15.09.2017, pričetek ob 18.00

VELEBOR - EMKEJ | Mrigo | GHET | MITO
URBAN CLICK - GERO X KEMIK ALIJA X GOK  
DJ MRIGO
DJ SUNNY SUN
BAYRO
 
Sobota, 16.9.2017
- dnevni program s pričetkom ob 13.00
TURNIR TROJK, SKATE SESSION TER DELAVNICA 
RISANJA GRAFITOV
- koncerti s pričetkom ob 19.00
DEMOLITION GROUP
DUST COLLECTOR
KARMAKOMA
KONTRADIKSHN
SUZI SOPRANO

Vstop je prost!
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na muhi ...

Med�številnimi�prejemniki�društvenih�priznanj�ob�90-letnici�
PGD�Dolenja�vas�je�bil�tudi�častni�predsednik�društva�in�nek-
danji�dolgoletni�prvi�mož�krajevne�skupnosti�Branko�Vodo-
pivc�st.�(na�fotografiji�s�poveljnikom�dolenjevaških�gasilcev�
Brankom�Turnškom).�Ko�je�napovedovalka�prebrala�njegovo�
ime,�so�mu�številni�zbrani�na�slovesnosti�namenili�še�posebej�
gromek�aplavz,�kar�priča�o�tem,�da�njegovih�zaslug�za�kraj�še�
niso�pozabili.�(P.�P.)�

Raškega�cvičkovega�večera�so�se�udeležili�tudi�predstavniki�
sosednjih�in�prijateljskih�vinogradniških�društev,�med�njimi�
tudi�kostanjeviškega,�ki�so�-�morda�tudi�zato,�ker�domačega�
občinskega�praznovanja�letos�ni�bilo�-�na�dogodek�poslali�eno�
močnejših�»delegacij«.�Gostoljubni�Račani�so�poskrbeli,�da�so�
na�mizo�hitro�dobili�steklenico�cvička�in�kozarce.�V�čakanju�
na�začetek�prireditve�je�na�kratko�k�njim�prisedel�tudi�pri-
jatelj�Kostanjevice,�znani�fotograf,�snemalec�in�še�marsikaj,�
Boštjan�Colarič�(desno)�ter�nazdravil�z�znano�družbo.�(P.�P.)

Upokojena�profesorica�biologije�Ljudmila�Lipovšek�(v�sredi-
ni)�se�z�veseljem�udeleži�katerega�izmed�dogodkov�v�njeni�
rodni�Sevnici,�saj�na�njih�pogosto�sreča�svoje�nekdanje�učen-
ke�in�učence,�s�katerimi�rada�poklepeta.�V�še�posebno�veselje�
ji�je,�kadar�izve,�kako�so�njeni�nekdanji�šolarji�uspešni.�Pono-
sna�je�tudi�na�prvo�damo�ZDA,�saj�je�bila�v�sevniški�osnovni�
šoli�tri�leta�njena�razredničarka.�Hilda,�kot�ji�rečejo�prijate-
lji,�ima�težave�pri�hoji�in�v�veliko�oporo�sta�ji�Mili�in�Toni�Maj-
cen,�ki�ji�nudita�prevoz�na�kraj�dogodka,�kjer�s�posebnim�za-
nosom�spremlja�dogajanje.�Včasih�dogodek�pohvali,�včasih�
izreče�tudi�kakšno�dobronamerno�kritiko.�(S.�R.)���

Že�pred�poletjem�so�"dobro�obveščeni"�v�Krškem�začeli�govori-
ti�o�županskih�kandidatih,�ki�naj�bi�se�naslednjo�jesen�pomeri-
li�na�lokalnih�volitvah.�Tako�naj�bi�bil�na�bolj�levo�orientirani�
strani�v�igri�Anton�Podgoršek,�donedavna�direktor�Počitniške�
skupnosti�Krško,�pri�sedaj�vladajoči�SLS�pa�naj�bi�nagovarjali�
dolgoletnega�direktorja�Kmečke�zadruge�Krško�Janeza�Živi-
ča,�ki�pa�je�po�premisleku�kandidaturo�menda�zavrnil.�Nato�je�
prišla�neuradna�informacija,�da�ima�krška�SLS�kandidata�iz�
podjetniških�vrst,�vendar�imena�ni�bilo�mogoče�izvedeti.�Za-
to�ni�čudno,�da�je�na�nedavni�slovesnosti�ob�prazniku�KS�Do-
lenja�vas�in�90-letnici�tamkajšnjega�gasilskega�društva�veli-
ko�pozornosti�zbudil�podjetnik�Karel�Kerin�z�ženo�Klavdijo,�ki�
se�je�tam�pojavil�v�družbi�župana�mag.�Mirana�Stanka�(na�sli-
ki)�in�prvega�moža�dolenjevaške�KS�Gorana�Udovča,�ki�je�tu-
di�predsednik�krškega�odbora�SLS.�Kerin�uspešno�nadaljuje�
tradicijo�družinskega�podjetja,�v�katerem�izdelujejo�strešno�
opeko,�medtem�ko�o�njegovi�družbeni�in�politični�angažira-
nosti�v�KS�ali�občini�doslej�ni�bilo�slišati.�(S.�M.,�P.�P.)

Žiga�Omerzu�s�Senovega,�krajše�vitez�Ž,�je�imel�na�srednjeve-
škem�dnevu�na�gradu�Rajhenburg�zahtevno�nalogo,�ki�bo�do-
bila�epilog�2.�septembra,�prav�tako�na�gradu�Rajhenburg.�Na�
dan�že�omenjene�prireditve�na�njej�ni�sodeloval�kot�eden�iz-
med�nastopajočih,�pač�pa�je�tega�dne�praznoval�fantovščino.�
Za�pokoro�in�dostojno�slovo�od�samskega�stanu�so�mu�kole-
gi�naložili�ne�le�viteško�opravo,�pač�pa�se�je�moral�v�njej�sli-
kati�in�govoriti�s�čim�večjim�število�obiskovalcev�prireditve,�
teh�pa�je�bilo�tega�dne�več�100.�Videti�je�sicer�bilo,�da�mu�gre�
naloga�zadovoljivo�od�rok,�kljub�temu�pa�je�njegovo�počet-
je,�ali�se�je�sposoben�spopasti�s�tako�zahtevno�nalogo,�budno�
spremljal�bodoči�tast�Matjaž�Kranjc,�vrli�gospod�Rajhenbur-
ški,�oče�Žigove�izvoljenke�Anje.�Sicer�sta�Anja�in�Žiga�že�pono-
sna�starša�dobro�leto�staremu�sinčku,�da�pa�bi�razbili�tabu-
je�iz�preteklosti,�ko�naj�bi�bojda�Senovčani�raje�šli�okoli�riti�v�
žep��kot�pa�skozi�Rajhenburg,�pa�tudi�da�bi�bila�koza�cela�in�
volk�sit,�so�Krajnčevi�nedavno�kupili�hišo�na�meji�med�Bresta-
nico�in�Senovim,�kamor�se�bodo�iz�starega�trškega�jedra�Bre-
stanice�tako�"stari�kot�mladi"�preselili�takoj�po�poroki.�Veliko�
sreče�na�skupni�poti�jima�želi�tudi�Posavski�obzornik.�(B.�M.)

Med�udeleženci�motorističnega�srečanja�na�Velikih�Malen-
cah�smo�opazili�tudi�Leskovčana�Antona�Hruševarja,�redne-
ga�gosta�ne�le�motorističnih,�ampak�tudi�številnih�drugih,�
kulturnih,�zabavnih�in�družabnih�prireditev.�Njegov�hobi�na-
mreč�ni�le�vožnja�z�motorjem,�ampak�tudi�fotografiranje�in�
v�zadnjih�letih�je�eden�naših�najzvestejših�ljubiteljskih�dopi-
snikov�s�terena.�Pa�naj�bo�tokrat�na�drugi�strani�fotografske-
ga�objektiva!�(P.�P.)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Aleksandra Veličevič, 
Leskovec pri Krškem – 
deklico,

• Teja Novoselc, Pišece – 
deklico,

• Vesna Kržičnik Mirt, 
Pristava pri Leskovcu – 
dečka,

• Antigona Shurdhaj, 
Brestanica – dečka,

• Janja Perpar, Podlipa – 
deklico,

• Janja Petek, Brestanica – 
dečka,

• Cvetka Kovačič, Spodnji 
Stari Grad – deklico,

• Kristina Prijatelj, Slančji 
Vrh – dečka,

• Anita Kaplan, Krško – 
dečka,

• Šeila Žmavc, Žejno – dečka,
• Sara Košorok, Krško – 

deklico,
• Ksenija Novak, Ravno – 

dečka,
• Nina Zagmajster Gregl, 

Dramlja – dečka,
• Nina Preskar, Pišece – 

dečka,
• Zorica Spasić, Leskovec pri 

Krškem – deklico,
• Maja Mlakar Metrouni, 

Studenec – deklico,

rojstva

poroke

• Jani Pečovnik in Marinka 
Dolmovič, oba iz Velikega 
Podloga, 

• Jaka Kavčič iz Loma pod 
Storžičem in Darja Gramc 
z Dobrave ob Krki,

• Andrej Žarn in Katja Žarn, 
oba iz Vrhulj,

• Tomaž Grilc iz Zagrada in 
Nika Knežak iz Hrastnika,

• Janko Govekar z Brega 
ob Savi in Nina Žičkar iz 
Sevnice,

• Primož Kirar z Bučke in 
Maida Makić iz BiH,

• Gorazd Kmetič in Kristina 
Žibert, oba z Velike Doline,

• Blaž Štrucl in Mateja 
Bibič, oba iz Drameljška.  

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

Sanja�Frigelj�iz�Loč�in�Tadej�Stajnko�iz�Dobove,�22.�april�
2017,�grad�Brežice�(foto:�Gregor�Molan)

• Melita Meglič, Podvrh – 
deklico,

• Anja Kovač, Jablanica – 
deklico,

• Fidane Totaj, Imeno – 
dečka,

• Irena Kovačič, Šedem – 
dečka,

• Mirjana Žibert, Arto – 
dečka,

• Polona Davidović, Libna – 
deklico.

ČESTITAMO!

ARNOVO SELO - Člani Čebelarskega društva Krško so v Ar-
novem selu obiskali svojega društvenega kolega Slavka Bo-
goviča s prav posebnim razlogom - Bogovičevi namreč obe-
ležujejo 100 let čebelarjenja na domu.

Pred stotimi leti je Slavkov pokojni oče Leopold pri 12 letih pri-
čel čebelariti z eno družino, ki mu jo je podaril sosed in stric 
Tone. Od takrat naprej so bile pri Bogovičevih vedno čebele, vča-
sih tudi 42 družin, največkrat pa, tako kot zadnja leta, med 25 in 
30 čebeljih družin. Le med drugo svetovno vojno, ko so bili Bo-
govičevi izgnani, so ob vrnitvi našli prazen in izropan čebelnjak, 
vendar jih to ni ustavilo, saj so takoj začeli čebelariti naprej. Slav-
ko je čebelarjenje od pokojnega očeta prevzel pri svojih 17 le-
tih in od takrat naprej se ni zgodilo, da pri hiši ne bi bilo čebel. 
Slavko Bogovič je bil obiska članov ČD Krško zelo vesel in je z ve-
likim veseljem razkazal svoj čebelnjak, kjer ob svojih 'ljubicah' 
- čebelicah preživi veliko časa. Slavko je pokazal tudi svojo na-
pravo za lovljenje čebeljih rojev, ki je enostavna, zelo praktična 
in edinstvena. Po ogledu čebelnjaka in toplem sprejemu so se vsi 
skupaj odpravili do bližnje Bogovičeve vinske kleti, kjer Slavko 
obdeluje vinograd in pridela svoje vino, ki ga rad ponudi prija-
teljem. Ob vinski kleti je sledil kratek program, ki ga je pripra-
vila čebelarka in mentorica Suzana Pacek s svojimi krožkarji iz 
OŠ Jurija Dalmatina Krško, od katerih je prejel tudi darilo. Člani 
društva s predsednikom dr. Jankom Božičem so Slavku izročili 
simbolično darilo v obliki panja. Dogajanje je popestril član ČD 
Krško Benjamin Šoln, ki je zaigral nekaj pesmi na harmoniko, 
med njimi seveda ni manjkal niti Čebelar.   
Slavko Bogovič z ženo Mimico je ob visokem jubileju v čebelar-
stvu poskrbel, da v večernih urah ob vrnitvi domov čebelarji niso 
bili lačni in žejni. Ob dobri kapljici in hrani je bilo slišati marsi-
katero čebelarsko zgodbo, ki se je pripetila Slavku in ostalim sta-
rejšim članom društva. Slavku želimo, da bi lahko še dolgo če-
belaril in da bi se čebelarjenje v družini prenašalo iz roda v rod.
� Miran�Vogrinc,�ČD�Krško��

100 let čebelarjenja 
pri Bogovičevih v Arnovem selu

Slavko�Bogovič�(v�sredini)�je�obiskovalcem�pokazal�svojo�edin-
stveno�napravo�za�lovljenje�čebeljih�rojev.

KREMEN� -� Aljaž� Klemen�
Butara�je�na�uredništvo�pos-
lal� fotografijo� paradižnika�
velikana,�ki� je�zrasel�v�oko-
lici�Krškega,�natančneje�na�
Kremenu,�težak�je�bil�kar�1,4�
kilograma.�Vsekakor�več�kot�
dovolj�za�pošteno�solato!

Terezija Ajdonik, po doma-
če Ajdnkova Rezka, se je rodi-
la 29. 7. 1917 na Ravnem Logu 
kot predzadnja od desetih ot-
rok v veliki Lubijevi družini. 
Delo in skromno življenje se je 
nadaljevalo tudi potem, ko se je 
25-letna poročila s sosedom Jo-
žetom Ajdonikom, ki je bil kot 
kovač zaposlen v senovskem 
premogovniku. Sprva sta žive-
la v Belem, ko se je družina po-
večala, pa sta se preselila v ru-
dniško stanovanje na Reštanj. 
Rezka ni nikoli hodila v službo, 
pogosto pa je šla na dnino oz. v 
'tabrh' k sosedom, ki so jo radi 
vabili, saj je bila daleč okoli po-
znana kot redoljubna, urejena, 
družabna in marljiva soseda. 
Rodila je šest otrok, za katere je 
lepo skrbela, jih vzgajala in go-
spodinjila, urejala vrt ter rože, 
katerih velika ljubiteljica je še 
danes. V okolici Reštanja ni nji-
ve, travnika, vinograda in ne 

100 let 'Ajdnkove Rezke'
REŠTANJ - Zadnja julijska sobota je bila na Reštanju še posebej slovesna, saj je Terezija Ajdonik v kro-
gu svojih sorodnikov in sovaščanov slavila 100. rojstni dan. Slavljenki so čestitali tudi župan mag. Miran 
Stanko, predsednik sveta KS Senovo Vlado Grahovac, predstavnice KO RK in DU Senovo, v imenu sovašča-
nov pa Metka Smole.

poti, ki je ni v preteklosti pre-
hodila peš ponoči ali podnevi, 
v lepem ali slabem vremenu, 
velikokrat kar bosa. Vsako ne-
deljo se je praznično uredila in 
odšla peš na Senovo k maši ter 
po njej na obvezen liker s pri-
jateljicami. To je bil njen mali 
privilegij do pred dvema leto-

ma oz. dokler je zmogla pot do 
cerkve. Otroci so zrasli, se od-
selili in poskrbeli, da se je dru-
žina povečala, saj ima danes 
devet vnukov, enajst pravnu-
kov in enega prapravnuka. Po 
moževi smrti pred 20 leti je vse 
do lanskega leta skrbela sama 
zase v stanovanju na Reštanju, 

zaradi prehodnih zdravstvenih 
težav sedaj živi pri vnuku v Zi-
danem Mostu. Sicer je krep-
kega zdravja in svežih misli in 
četudi so bili njeni pripomočki, 
ki so ji lajšali delo v preteklosti, 
srp, motika in grablje, zna da-
nes uporabljati tudi sodobno 
tehnologijo, kot je npr. mobitel. 
Marsikoga na slavju je zanimal 
recept za dolgo življenje, ki pa 
po njenih besedah ni nič dru-
gega »kot trdo delo in skromno 
življenje pa dobra volja, dokler 
te noge držijo in ti glava služi!«.
Slovesnost ob častitljivem ju-
bileju sokrajanke so na Rešta-
nju združili s tradicionalnim 
vaškim piknikom, na katerem 
so se Reštanjčani ob zvokih 
Posavskih veseljakov zadrža-
li pozno v noč, ob prešernem 
vzdušju pa tudi jubilantka Te-
rezija vse do polnoči. 
� B.�M./vir:�KS�Senovo,�
� foto:�Sv.�Mavsar

BORŠT�-�Tatjana�Vegelj�je�le-
tos�na�vrtu�vzgojila�zelo�lepe�
paradižnike,�med�njimi�jih�je�
bilo�kar�nekaj,�ki�so�bili�pravi�
velikani,�kot�denimo�tale�na�
fotografiji,�ki�je�tehtal�skoraj�
1,2�kg.�»Ima�majhen�vrt,�ven-
dar�je�zelo�bogat�z�zelenjavo�
in�ko�sva�razmišljali,�kako�je�
zrasel�tako�lep�in�velik�para-
dižnik,�sva�ugotovili�da�je�bil�
ta�del� vrta�pognojen� s� kur-
jim�gnojem,«�je�sporočila�nje-
na�prijateljica�Irena�Čudič�ob�
poslani�fotografiji.

BRUNK, ZAPLAZ - 14. avgusta je po jutranji sveti maši v podru-
žnični cerkvi Svetih treh kraljev na Brunku potekalo že sedmo za-
poredno tradicionalno peš romanje na Zaplaz, ki je osrednje Ma-
rijino romarsko svetišče novomeške škofije. Jutranjo sveto mašo 
na Brunku je daroval naš župnik Miro Bergelj, ki se je tudi sam 
udeležil peš romanja. Po maši in spominskem fotografiranju se 
nas je 23 romarjev odpravilo na pot, ki je dolga dobrih 30 kilo-
metrov. V zadnjem delu se nam je pridružil še najstarejši, 72-le-
tni Janko. Razlika med najstarejšim in najmlajšim romarjem je 
bila 62 let, saj je najmlajši romar Jernej dopolnil komaj deset let. 
Letos se je kar devet romarjev za to pot odločilo prvič.
Celodnevno romanje je bilo, poleg fizičnega napora, priložnost, 
da vsak od nas romanje posveti osebni želji, potrebi ali potrebi 
naše Cerkve, domovine oziroma tistemu, za kar čuti potrebo. Po 
enajstih urah romanja (od tega približno  sedmih urah čiste hoje) 
smo sicer malo utrujeni in pošteno preznojeni prišli na Čatež, a z 
zelo dobrim občutkom, da smo vsi prišli na cilj. Na Čatežu smo se 
pri Domu Čebelica - Centru šolskih in obšolskih dejavnosti spoči-
li, preoblekli in uredili. Večerna procesija s svečkami od župnijske 
cerkve na Čatežu do romarske cerkve na Zaplazu se je začela ob 
osmih zvečer.  Sledila je še slovesna sveta maša, ki jo je daroval 
novomeški škof Andrej Glavan. Upamo, da se ob letu osorej zo-
pet srečamo letošnji romarji in da se nam pridruži še kdo na novo. 
� Miran�Prnaver,�foto:�Danica�Prnaver

Peš romanje z Brunka na Zaplaz

Slavljenka�(v�sredini)�s�sinom�in�hčerko,�zadaj�župan�in�pred-
sednik�KS
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Viliju Grobovšku, Cesta brigad 23, 

8000 Novo mesto. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. AZALEA - Dekle s planin
 2. (3.) Skupina GADI - Ljubim te
 3. (1.) LOJZE OGOREVC - Morje šumi
 4. (2.) Ans. MODRIJANI - Digidi polka
 5. (6.) Ans. VIŽARJI - Prešmentana deklina
 6. (8.) Ans. MURNI - Še eno noč
 7. (10.) Ans. JUHEJ - Plesalka 
 8. (5.) Ans. POTEP - Na potep
 9. (7.) Ans. TIK TAK - Melodije srca
 10. (-.) Ans. FANTJE IZPOD LISCE - Domača pesem

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Zadetek - Deklica

 Kupon št. 377
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, 26. 8. 2017, ob 17. uri

Tako govori Laibach, uigran hribovski trio, Brigita 
Šuler vabi mlade pevce in pevke. Tokrat preberite:

Izšel je novi, težko pričakovani album kultne zasedbe Lai-
bach (na fotografiji). Pod naslovom Also Sprach Zarathustra 
se predstavljajo z glasbo, ki je bila ustvarjena za predsta-
vo Tako je govoril Zaratustra v sklopu predstav Anton Pod-
bevšek teatra. Album je že prejel odlične kritike s strani 
različnih medijev. 
V The Wire so 
med drugim zapi-
sali, da gre za tako 
Laibachovski pro-
jekt, ob katerem 
je mogoče začu-
titi presenečenje, 
da ga niso ustvari-
li že prej. Kot prvo 
v eter pošiljajo skladbo Vor Sonnen-Aufgang, za katero je na 
voljo tudi videospot, ki ga je za skladbo ustvaril nemški vi-
zualni umetnik Michael Saup. Dodajmo, da bo skupina al-
bum predstavila na evropski turneji v novembru, nam naj-
bližje pa bodo 6. novembra, ko bodo nastopili na Dunaju. 
V zasedbi Laibach sta do nedavnega igrala tudi posavska 
glasbenika Janez Gabrič in Rok Lopatič.

Spoznajte Ansambel Pušeljc (na fotografiji). Sestavljajo 
ga mladi in ambiciozni glasbeniki, ki igrajo za njihovo dušo 
in dobro voljo vseh v njihovi bližini. Gre namreč za uigran 
hribovski trio: Uroš Radej (harmonika), Lucija Župevc 

(kitara), Matej 
Kočevar (bas 
kitara, bariton, 
vokal) ter šolan 
vokalni par v se-
stavi Aljaž Bo-
žič (vokal, klavi-
ature) in Vesna 
Furlan (vokal). 
»Igramo tako 
narodnozabav-
no kot zabavno 

glasbo. V ponos nam je, da lahko preigravamo viže moj-
strov Slaka, Avsenika, Miheliča, ki vsekakor ne smejo odi-
ti v pozabo,« so nam zaupali fantje in dekleti ter dodali, da 
v prihodnosti razmišljajo tudi o avtorskih skladbah, saj je 
zanje ustvarjanje glasbe vedno posebno doživetje. Javno-
sti so se prvič predstavili lansko leto na Koprivniški noči, 
to soboto pa jih lahko slišite v Jurkloštru na koncertu Fan-
tov z vseh hribov.

Brigita Šuler je slovenski javnosti bolj znana kot pevka 
slovenske zabavne glasbe, sicer pa profesorica glasbe že 
drugo leto organizira velik Mednarodni otroški pevski fe-
stival Brežice, na katerem se bo zvrstilo 60 pevcev in pevk, 
starih od 7 do 17 let, iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Her-
cegovine, Srbije ter Bolgarije. Avdicije za nadebudne pev-
ce so že mimo, bo pa festival letos združen v tri zapore-
dne dni, od 24. do 26. avgusta, in sicer bo prva dva večera 
potekal polfinalni izbor, zadnji večer pa bo v objemu bre-
žiškega gradu, v soju televizijskih žarometov, potekal ve-
liki finalni izbor najboljšega pevca ali pevke Mednarodne-
ga otroškega pevskega festivala Brežice 2017. Se vidimo!
 
� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

1. nagrada: adidas športna torba
2. nagrada: adidas športna vrečka za telovadno opremo 
 ali za copate
3. nagrada: adidas športni bidon

Geslo križanke pošljite do četrtka, 31. avgusta, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

ŠPORTNA TRGOVINA PRVA LIGA
DOBOVA IN BREŽICE

AFP D.O.O., SELA 2, 8257 DOBOVA

Geslo 14/2017 številke: 

NEDELJSKA KOSILA
Nagrade, ki jih podarja GOSTIŠČE SENICA, prejmejo:

1. nagrada:  nedeljsko kosilo za 2 osebi; 
 Irena Perčič, Brestanica
2. nagrada:  družinska pica; Ela Hervol, Velike Malence
3. nagrada:  2 uri bowlinga; Anton Prah, Trnovec

SEVNICA - Pri sev-
niškem športnem 
domu je 19. avgusta 
enajsto leto zapo-
red potekala Kitari-
ada - glasbena prire-
ditev, ki je ponudila 
mnogo dobrega roc-
ka, rock'n'rolla in 
nostalgičnih trenut-
kov, saj je bilo mogo-
če slišati tudi sklad-
be iz 60., 70., 80. in 
90. let. Predstavile 
so se skupine Canti-
na thrash, She & The 
young ones, Štan-
dgas, Prelude, Ma-
kadam in Modre zvezde. Na koncu so kot osrednji gostje večera 
navdušili še legendarni rockerji iz Velenja Šank Rock.
  S.�R.,�foto:�J.�Hvala

Na Kitariadi tudi velenjski rockerji

Kitariado�je�letos�zaključila�velenjska�
skupina�Šank�Rock.�
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Kot je za naš medij izjavil man-
trailing sodnik Matjaž Za-
nut, predsednik Kinološke-
ga društva Brežice, so najprej 
mislili, da bodo udeleženci 
kampa samo iz Slovenije, a so 
prišli tudi iz drugih držav, tako 
da lahko že prvemu kampu 
pripišemo naziv mednarodni. 
Mantrailing je veja iskanja po-
grešanih oseb, kjer pes osebo 
išče tako, da zasleduje temeljni 
vonj pogrešane osebe. Discipli-
na je v Sloveniji relativno mla-
da, vendar je njena prihodnost 
svetla, saj lahko pomaga k hi-
trejši najdbi pogrešanih ljudi. 
»Glavni namen kampa je, da se 
razvije ta disciplina in se ljud-
je z njo seznanijo, poleg tega je 
zelo koristna za pse, saj jim do-
voliš tisto, kar najraje delajo - 
vohajo, dajo svoje nagone ven, 
s čimer se utrudijo in imajo po-
tem ljudje z njimi manj težav,« 
je povedal Zanut.

Udeleženci kampa so bili raz-
deljeni v dve skupini, zače-
tno in nadaljevalno. Začetna 
se je prvič srečala z mantrai-
lingom, to disciplino so skuša-
li predstaviti na najbolj eno-
staven in praktičen, hkrati pa 
tudi zabaven način. Nadalje-
valno so sestavljali tisti bolj iz 
reševalnih voda, šlo je za zah-

Mantrailing ima prihodnost
VELIKE MALENCE – V času od 20. do 23. julija je enota reševalnih psov Kinološkega društva Brežice (KDB) 
organizirala Mantrailing kamp »Krka 2017«. To je bil prvi tovrsten mantrailing (iskanje po individualnem 
vonju) dogodek v Sloveniji, ki se ga je udeležilo 24 vodnikov s psi iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Turčije, 
vključno s spremljevalci pa je bilo udeležencev 38.

tevnejše stvari, s katerimi se 
srečujejo pri iskalnih akcijah. 
»Na začetku psa povezujemo 
z vonjem določenega človeka, 
ki ga mora pes slediti. Le-ta je 
zavzet samo s tem, saj se zave-
da, da ima od tega korist. Bolj 
ko bo sledil temu vonju, več-
jo korist oz. več priboljškov 
bo dobil. Tako se nauči zasle-
dovanja temeljnega vonja po-
grešanih ljudi, kar nam pride 
prav v reševalnih akcijah. Za 
hobi program pa je ta zadeva 
koristna zato, ker se psi utru-
dijo, ne potrebujejo klasičnih 
dolgih sprehodov, da postane-
jo utrujeni in je z njimi potem 
manj težav, kar se tiče vedenja, 
so dovolj že dva ali tri mantrai-
ling iskanja,« je še dodal Zanut.

Mantrailing kamp »Krka 
2017« sta vodila mantrailing 
sodnika Maja Golob in Ma-
tjaž Zanut - pomagala jima je 
tudi Alenka Sunčič Zanut -, 
ki sta edina v Evropi prizna-
na s strani mednarodne kino-
loške organizacije FCI, poleg 
njiju pa so na stari celini samo 
še trije sodniki za mantrailing. 
Udeleženci kampa, ki se je na-
hajal pri Jamnikovem kozolcu 
ob Krki na Velikih Malencah, 
niso samo vadili mantrailin-
ga - v gozdu in mestu -, ampak 
je bilo zanje poskrbljeno tudi 

z vidika sprostitve in zabave, 
seznanili so se s potapljanjem 
in temu primerno opremo, 
kar je predstavil Roman Zak-
šek, višji svetovalec za zaščito 
in reševanje na brežiški obči-
ni in namestnik poveljnika Ci-
vilne zaščite občine Brežice, 
skupaj s psi so supali po Krki, 
imeli družabne večere ipd. Na 
družabnih, sprostitvenih ve-
čerih so se spoznavali in tudi 
že načrtovali. Ob tem naj po-
vemo, da tak tabor načrtujejo 
trije udeleženci s spremljeval-
ci iz Turčije že v letošnjem je-
senskem času, kamor so pova-
bili tudi Matjaža Zanuta, ki je z 
njimi že delal v Istanbulu. Ude-
leženci so bili s celotno organi-
zacijo zelo zadovoljni, KDB pa 
jim je ob koncu podelilo potr-
dila o udeležbi. Sicer pa KDB 
z enoto reševalnih psov nada-
ljuje z rednimi treningi – v Lju-
bljani za področje Gorenjske, 
Notranjske in Celja ter v Bre-
žicah za hrvaško in maribor-
sko področje, vključno s Ptu-
jem in Podčetrtkom.

� R.�Retelj,�N.�Jenko�Sunčič

Udeleženci�mantrailing�kampa�(foto:�A.�Sunčič�Zanut)

VELIKE MALENCE - Na travniku ob reki Krki na Velikih Ma-
lencah je minuli konec tedna potekalo tradicionalno, že 25. 
motoristično srečanje v organizaciji Moto kluba Škorpijon.

Gre za največje motoristično srečanje ne le v Posavju, ampak v 
celotni Sloveniji, pravi predsednik Moto kluba Škorpijon Tomaž 
Kodrič. V treh dneh se na srečanju zvrsti do 1500 motoristov 
iz celotne Slovenije in tudi iz tujine, ki jim omogočijo tudi brez-
plačno kampiranje. »Motoristi pridejo zaradi druženja, pa tudi 
iz spoštovanja do našega kluba in dolge tradicije srečanja, ki slo-
vi po dobri organizaciji. Očitno se imajo tukaj dobro,« meni Kod-
rič. Srečanje je odprto tudi za ostale obiskovalce, ki se pomešajo 
med motoriste, tako da je srečanje tudi ena največjih zabavnih 
prireditev, organiziranih s strani društev, v Posavju.
Srečanje poleg pestre gostinske ponudbe in stojnic z motoristič-
no robo vsako leto spremlja bogat koncertni program. Letos so 
prvi večer nastopili hišni band Scorpions 3, The drinkers in San 
Di Ego, drugi večer pa EightBomb, Uranium Pills, narodnoza-
bavni ansambel Beneški fantje in legendarni srbski rokerji Rib-
lja čorba. Oba večera so popestrili tudi z erotičnim programom. 
V soboto popoldne so se odpravili na tradicionalno panoram-
sko vožnjo do MC Brežice in nazaj, se pomerili v zabavnih mo-
torističnih igrah ter v merjenju hrupa motorjev. Zmagal je mo-
torist iz Nemčije, med Slovenci je najglasneje zahrumel motor 
Denisa Butare.
Moto klub Škorpijon ima sicer le 21 članov, ki v organizacijo sre-
čanja vložijo ogromno prostovoljnega dela, na pomoč jim prisko-
čijo seveda tudi sponzorji. Udeležence, kot pravi Kodrič, pozivajo 
k varni udeležbi v prometu v času srečanja in letos k sreči niso 
zabeležili nesreč.� P.�Pavlovič

Motoristi se srečujejo že 25 let

Začetek�panoramske�vožnje�do�Brežice�(foto:�MK�Škorpijon)

www.PosavskiObzornik.si
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Katera znamenitost je na spodnji fotografiji in v katerem kraju se nahaja?
Odgovore napišite v priloženi obrazec in izpolnjenega pošljite na naslov: 
Posavski obzornik, za nagradni kviz, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

Med bralci, ki bodo pravilno odgovorili na vprašanje, bomo tokrat izžrebali 4 nove 
bralce in na koncu kviza bomo dobili 24 potnikov, ki se bodo v drugi polovici meseca 
oktobra lahko udeležili zabavnega in poučnega izleta s turističnim avtobusom družbe 
Posavc po Posavju. Izletnikom bomo poleg predstavitve nekaterih zanimivosti pripravili 
tudi prijetno druženje pri enem izmed posavskih gostinskih ponudnikov.

na fotografiji je:

ALI POZNAMO POSAVJE? 

naslov:

pošta:

telefon:

ime, priimek:

v kraju:

KDO BO POTOVAL Z NAMI PO POSAVJU?
Med prispelimi pravilnimi odgovori iz prejšnje številke smo izžrebali naslednje 
potnike, ki bodo v jeseni z nami potovali s panoramskim avtobusom družbe Posavc: 
Irena Mesinger (Krško), Jernejka Gobec (Kostanjevica na Krki), Elka Grilc 
(Sevnica), Anton Mihelič (Brežice).

RIMSKO NASELJE NEVIODUNUM NA DRNOVEM 
PRI KRŠKEM (REŠITEV IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE):
Na območju današnjega Drnovega se nahajajo ostanki nekda-
njega rimskega naselja Neviodunum, kar bi v današnjem pre-
vodu pomenilo "novo mesto". To je bilo eno najbolj pomemb-
nih središč svojega časa, saj je mimo njega potekal promet med 
Emono (Ljubljana) in Siscio (hrvaški Sisak) tako po cesti kot 
po reki Savi, ob kateri je bilo takrat tam tudi pristanišče, kate-
rega ostanke je tako kot nekatere tlorise zgradb moč videti na 

Drnovem še danes. Naselje je dobilo mestne pravice leta 70 n. št., ko mu je cesar Vespazijan podelil 
uradni naziv Municipium Flavium Latobicorum Neviodunum. 

Arheološka izkopavanja so na lokaciji Neviodunuma potekala že v 19. stoletju, posebno obsežna dela 
pa so bila opravljena v 60. letih 20. stoletja, ko so bili narejeni tudi načrti za postavitev paviljona za 
stalno razstavo gradiva, kar pa doslej ni bilo realizirano. Med drugim so bili na tem območju najdeni 
ostanki opekarskih in lončarskih delavnic, tržnih prostorov, skladišč, kopališča, vodnjakov in vodovo-
da ter številna grobišča, katerih posebnost so hišaste žare, ki pričajo o predhodnih prebivalcih Keltih.

20 let s Posavskim obzornikom - 
nagradni kviz za bralce20 le

t

Časopis za pokrajino Posavje 1997-2017

20 LET S POSAVSKIM OBZORNIKOM - 
NAGRADNI KVIZ ZA BRALCE (2)

Spoštovani bralci, v prejšnji številki smo začeli z nagradnim kvizom, ki ga tokrat 
nadaljujemo in tako bo do 12. oktobra, ko bo izšla 21. številka Posavskega obzornika. 
Kot smo zapisali že prejšnjič, se je leto 2017 prevesilo v drugo polovico in hitro se bliža 
december, ko bo časopis Posavski obzornik napolnil okroglih dvajset let izhajanja. V 
uredništvu smo se odločili, da ob tej posebni priložnosti pripravimo nekaj presenečenj 
za svoje bralce. Eno izmed takih je nagradni kviz, v katerem bomo preverili, koliko 
poznamo posavske kulturne objekte in znamenitosti. Lepo vabljeni k sodelovanju!
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

Dobra dela pojdejo sama za nami 
(Plečnik) …
odmev�na�praznik�Občine�Kostanjevica�na�Krki

»Spet�te�vidim�pred�seboj,�plodna�dolenjska�njiva�na�Šentjer-
nejskem�polju.�Po�beli�cesti�pridem.�Pa�žanjejo�devojke�belo�
pšenico�in�prepevajo�tisto�dolenjsko�pesem:

Škrjanček�nad�poljem�leti
in�mojemu�srcu�žvrgoli,
on�poje�čez�ravno�polje�–
žalostno�je�moje�srce.«

je davno zapisal kostanjeviški rojak, pesnik Jože Cvelbar. Kako ža-
lostno bi bilo njegovo srce šele takrat, ko bi vedel, da v njemu tako 
dragi Kostanjevici nismo zmogli toliko moči in enotnosti, da bi lani 
spodobno obeležili stoletnico njegove smrti. Mar smo res prišli do 
točke, ko, tako kot on na Tirolski fronti, le še tarnamo:

Kje�si,�deželica�–�gnezdece�sonca�–�goloba,
Krakovo-hosta�–�šuma�prostosti,�svobode,�

nograd�med�škarpami�–�čriček�duše�razkošne,�
njiva�zelena�–�sreča�srca�veselega?�

Mar Kostanjevica na Krki res ne zmore več optimizma in ljudi, kot 
so bili Emilija Fon, ustanoviteljica prve mestne lekarne in prijate-
ljica Jožeta Plečnika, ki jo je 18. avgusta 1945, veliki arhitekt ta-
kole povzdignil: »Tvoje�bitje�–�žitje�v�Kostanjevici�je�očividno�
provincijalno.�Bila�si�pametna�in�močna.�Pridobila�si�sebi�ve-
lik�ugled,�veliko�vero�in�zaupanje.�Kolikor�moram�slutiti�in�
domisliti,�si�gospodarsko�zadovoljivo�temljena.�Nosiš�krono:�
moreš�biti,�si�in�ostani�Kostanjevici�angel�varuh,�angel�dob-
rote�in�dobrega�sveta�–�veruj�-�svet�ne�obstoji�na�ljudovladi,�
ampak�na�plemenitaštvu!�Ljuba�moja,�ničesar�ne�odnesemo�
s�seboj�–�dobra�dela�pa�pojdejo�sama�za�nami.«

Mar nam res nič več ne pomeni, da je naše mesto (občina) pred več 
kot 50. leti, kot je vedno poudarjal Lado Smrekar, želela le najbolj-
še, kajti naši ljudje so tudi v resnici najboljšega vredni. 

Kako je mogoče nekomu v interesu uničiti vse sanje, vse vizije, ves 
trud, vse, kar je bilo zgrajeno od prve omembe mesta Kostanjevi-
ca v pisnih virih, davnega 16. avgusta 1252? Se je morda zgodilo 
tisto, na kar je opozarjal že Jože Cvelbar: samo�dokler�gledamo�
v�bodočnost,�smo�mladi.�Smo nehali gledati v prihodnost ali se 
bojimo mladosti: radoživosti, zagona, nepredvidljivosti, junaštva? 

Samo tako nekako lahko pojasnimo žalostno dogajanje v Kosta-
njevici na Krki, ki je pripeljala tudi do tega, da desetletnice delo-
vanja samostojne občine letos sploh nismo obeležili. 

Kot predsednica Komisije za občinska priznanja, proslave ter so-
delovanje z občinami sem ob takšnem razvoju dogodkov dolžna 
nekaj pojasnil, kajti morda se pri komu ustvarja vtis, da je veter v 
jadrih izgubila tudi naša komisija, ki je v zadnjih letih sicer orga-
nizirala več odmevnih občinskih prireditev. 

Komisija za občinska priznanja, proslave ter sodelovanje z obči-
nami je na svoji 18. seji, ki je bila v torek  14. marca 2017, obrav-
navala tudi točko Občinski praznik 2017, in sicer predviden obseg 
finančnih sredstev, razpis za občinska priznanja ter okvirni pro-
gram, hkrati pa je razpravljala tudi o povabilu za slavnostnega go-
vornika na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku. 

Glede na to, da je bila občina na začasnem financiranju, takrat še 
ni bilo znano, koliko sredstev bo dejansko zagotovljeno za občinski 
praznik (obdobje financiranja julij, avgust, september), v Predlo-
gu Proračuna 2017 pa so bila ta sredstva opredeljena nekje na 
ravni leta 2016. Člani komisije in prisotni župan so bili seznanje-
ni tudi z dogovori, ki so potekali glede priprave dokumentarnega 
filma o pridobitvah in dogodkih v desetletju samostojne občine, v 
oblikovanju je bil tudi koncept same slavnostne seje. Sprejet je bil 
sklep, da se razpis za občinska priznanja objavi v aprilu, podrob-
nosti in način  razpisa pa naj bi dorekli na naslednji seji komisije.

Dogovorjeno je bilo, da se objavi tudi povabilo sponzorjem priredi-
tve in dopis društvom, da s svojimi prireditvami sodelujejo pri obli-
kovanju programa prireditev ob občinskem prazniku. Prav tako 
so potekali pogovori z vodjo enote Valvasorjeve knjižnice o raz-
stavi, na kateri bi predstavili medijske objave o dogodkih v obči-
ni Kostanjevica na Krki. Podan je bil tudi predlog za slavnostnega 
govornika, predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja, vendar se je v 
odzivu na našo prošnjo slednji zaradi drugih obveznosti opravičil.

19. seja Komisije za občinska priznanja, proslave ter sodelovanje 

BIZELJSKO - Prvi oratorij v brežiški občini v tem poletju je pote-
kal v župniji Bizeljsko. Med 25. in 28. junijem se ga je udeležilo 
60 otrok, za katere je skrbelo 20 animatorjev in ki so bili razde-
ljeni v šest starostno heterogenih skupin. Vodja oratorija je bil 
Peter Stermecki. Oratorijsko dogajanje je potekalo pod geslom 
»Dotik nebes«, ki je poudarjal pomen božje Matere Marije v od-
rešenju človeštva. Vsak dan so animatorji pod vodstvom Gabri-
ele Špeljak zaigrali zgodbo o Marijinem življenju. Udeleženci so 
pri katehezah skozi svetopisemske odlomke spoznavali Marijino 
prisotnost in njej posvečena romarska svetišča po svetu, kot so 
Brezje in Svete Gore v Sloveniji, Fatima na Portugalskem, Lurd 
v Franciji, Lujan v Argentini in Čenstohova na Češkem. Po kate-
hezah so sledile delavnice, pri čemer je prvi dan vsaka skupina 
naredila svoje veliko svetišče, drugi dan vitraže s podobo Mari-
je, tretji dan pa si je vsak otrok naredil svojo kapelico in rožni 
venec. Na oratoriju so se družili skozi igro, delavnice, molitev in 
petje. Drugi dan so imeli večerno procesijo z lučkami okoli hrib-
čka, kjer stoji cerkev sv. Lovrenca, otroci so se najbolj veselili ta-
borjenja in druženja ob ognju, saj jih je velika večina prvič pre-
spala na prostem. Zadnji dan so se odpravili na zaključni izlet v 
Olimje, kjer so imeli procesijo od kapelice do kapelice in zahval-
no sv. mašo, pri kateri so sodelovali vsi otroci. Oratorij so zaklju-
čili s piknikom skupaj s starši.
  A.�Špeljak

BREŽICE - Oratorija v Brežicah, ki je potekal med 16. in 23. juli-
jem, se je udeležilo 77 otrok, ki so skupaj s 25 animatorji preži-
veli čudovit teden. Oratorij, ki povezuje udeležence in animator-
je iz župnij Brežice, Kapele, Dobova ter Artiče, je vodila Patricija 
Kelhar ob duhovni pomoči brežiškega župnika Milana Kšele. 
Oratorijski dan je potekal od 9. do 15. ure in se začel z dvigom 
zastave ter petjem himne. Nato je bila na sporedu dramska igra, 
v kateri smo letos pobliže spoznali mati Marijo, in kateheze po 
skupinah. Po malici so bile na vrsti delavnice, kosilo in težko pri-
čakovana velika igra. Pred odhodom domov je potekal še spust 
zastave in deljenje oratorijskega dnevnika Oratorko. V četrtek je 
bil na vrsti izlet v Brestanico, kamor smo se odpravili z vlakom in 
si ogledali grad ter baziliko Lurške Matere božje, kjer smo ime-
li sveto mašo. Dan prej smo sodelovali pri mladinskih filmskih 
delavnicah pod okriljem LIJAmedie, na katerih smo vsi nastopi-
li v vlogah statistov pri plesnem filmu. V petek smo dogajanje 
prestavili na popoldne in nato prespali na župnijskem dvorišču. 
Predzadnji dan smo se hladili na vodnih igrah in se tudi spuščali 
po toboganu. Teden smo zaključili z nedeljsko sveto mašo v farni 
cerkvi. Projekt sta finančno podprla tudi Društvo 1824 in Občina 
Brežice. Animatorji smo zelo veseli, da otroci in starši prepozna-
jo naš trud in dobro delo, saj imamo vsako leto več udeležencev. 
 Marko�Blaževič

CERKLJE OB KRKI - V župniji Cerklje ob Krki so tudi med letoš-
njimi poletnimi počitnicami pripravili oratorij. Med 3. in 8. juli-
jem se ga je udeleževalo 80 otrok in 28 animatorjev. Udeleženci 
so se vsak dan skozi igrane prizore in pri katehezah pogovarjali 
o posameznih dogodkih iz Marijinega življenja, skozi ves dan jih 
je vodila tudi določena vrednota. Potekale so tudi delavnice, ne-
katere so vodili starejši župljani. Izdelovali so rožice iz papirja 
in najlonk, perlice, avtomobilčke, poslikavali zidake, kuhali, šiva-
li in ustvarjali v lepotni delavnici. Popoldnevi so bili rezervirani 
za igre, med drugim so udeleženci iskali skriti zaklad in črke po 
posameznih »otokih«, se zabavali v vodnih igrah. Sreda je bila re-
zervirana za izlet. Otroci in animatorji so se odpravili v dolenjski 
Lurd, kjer so imeli mašo, ter si poleg tega ogledali šentjernejsko 
cerkev. V petek je oratorijsko dogajanje potekalo v Krški vasi, kjer 
je Žiga Petelinc iz ZPTM Brežice otrokom predstavil turistično 
ponudbo v Posavju, na podlagi tega pa so se kasneje pomerili 
tudi v kvizu. Na zadnji oratorijski dan so imeli v cerkljanski žu-
pnijski cerkvi zaključno mašo, na kateri so staršem povzeli do-
gajanje med tednom. Oratorij je tako kot že zadnja leta duhovno 
vodil domači župnik mag. Janez Žakelj, njegova desna roka je 
bila Andreja Dvornik, pa tudi ostali animatorji, ki so bili sicer v 
povprečju najmlajši do sedaj. Župnija Cerklje ob Krki se zahva-
ljuje tako društvu socialnih dejavnosti Kolpingova družina, nje-
govi predsednici Ireni Rudman in Občini Brežice za vso podpo-
ro, da je lahko tudi letos oratorij potekal nemoteno in so otroci 
del počitnic preživeli v dobri družbi.  R.�R.

SEVNICA - Prva dva julijska tedna je v Sevnici potekal oratorij, 
ki ga že vrsto let organizira Salezijanski mladinski center Sev-
nica. Letošnji oratorij je nosil naslov Dotik nebes in je bil posve-
čen Mariji. Na oratoriju se je vsak dan družilo več kot 130 otrok 
in animatorjev. Skupaj smo doživeli veliko lepega in se tudi kaj 
novega naučili. Tudi letos smo se odpravili kampirat k cerkvi sv. 
Roka nad Sevnico, kjer smo postavili zelo veliko šotorov in se ob 
pikniku družili z našimi starši. Odšli smo tudi na izlet h kipu Lur-
ške Marije, ki se nahaja ob Čanjskem potoku na zelo lepo urejeni 
lokaciji sredi gozda. Po skupni maši na bližnjem travniku se nam 
je prilegla ohladitev na sevniškem bazenu. Na oratoriju smo ve-
liko prepevali, se igrali, ustvarjali v delavnicah, organizirali Ora-
torij ima talent, reševali ukradeno zastavo in še mnogo zabavnih 
stvari. Letošnji oratorij pa je bil prav poseben tudi zato, ker nas 
je obiskala televizijska ekipa RTV Slovenija in za oddajo Obzor-
ja duha posnela prispevek o našem oratoriju. Posnetek si lahko 
ogledate v arhivu na njihovi spletni strani. Da smo oratorij us-
pešno izpeljali, se še enkrat najlepše zahvaljujemo vsem, ki nas 
podpirate in omogočate, da tolikšno število otrok lahko doživi 
kvalitetno poletno doživetje.  Jure�Zelič

V okviru oratorija so spoznavali 
romarska svetišča

�Udeleženci�oratorija�na�Bizeljskem

Oratorijci tudi filmsko dejavni

Skupinska�fotografija�otrok�in�animatorjev�na�dvorišču�bre-
žiškega�župnišča�(foto:�Ema�Agnič)

Vodile so jih vrednote

Udeleženci�oratorija�pred�cerkvijo�sv.�Mohorja�in�Fortunata�
v�Krški�vasi�(foto:�L.�Rudman)

Udeleženci tudi kampirali

Letošnji�oratorij,�posvečen�Mariji,�je�nosil�naslov�Dotik�nebes.

Pester oratorijski utrip
Tudi mnogi posavski otroci so del počitniških dni prežive-
li na enem od oratorijev, vzgojno-prostočasnih dogajanj, 
ki jih praviloma organizirajo župnije, za udeležence pa 
skrbijo mladi prostovoljci oz. animatorji. Oratorije vsako 
leto tematsko povezuje glavni junak iz leposlovja, življe-
njepisov svetnikovo ali Svetega pisma, letos je to Marija, 
naslov oratorija pa Dotik nebes. Objavljamo poročila s še 
štirih od skupno okoli ducat oratorijev, ki so ali še pote-
kajo v posavskih župnijah.
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POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 20a, 
vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. 
ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene 
objave ali si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum. 

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

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

PAVLE VUČAJNK

ANTONA ZOFIČA

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame, stare mame, 
babice, tašče, sestre, tete, botre, sestrične 

in sosede 

Ob izgubi našega moža, očeta, dedija, brata, 
strica, svaka, botra, bratranca, tasta 

in dobrega soseda

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izražena sožalja, podarjene vence, 
sveče in denarno pomoč. Zahvala tudi bolnišnicama Brežice in 
Celje za lajšanje bolečin. Zahvala velja govornici Biserki Čančer za 
besede slovesa, gospodu župniku Mateju za pogreb in sveto mašo, 
praporščakom, gospodu Žičkarju za pogrebne storitve, pevkam 
Arie za zapete pesmi in trobentaču za zaigrano tišino. Hvala tudi 
gostišču Humek za gostinske storitve.
Vsem, ki ste nam v teh najtežjih trenutkih kakor koli pomagali, pa 
vas nismo posebaj imenovali, še enkrat iskrena hvala.

LD Čatež ob Savi ter g. Žičkarju za organizacijo pogrebnega slovesa, 
vsem domačim, prijateljem, znancem, g. župniku, pevskemu zboru 
Slavček, g. Sandiju Šumlaju, Mariji Črpič ter Rudiju Velnerju za 
izrečene besede slovesa, patronažni sestri ter bolnišnici Novo 
mesto za lajšanje bolečin, kolektivoma Tuš Brežice in Krško, 
kolektivu Kovis, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Velika Dolina.
Zahvaljujemo se vsem za darovane sveče, cvetje, denarno pomoč in 
tistim, ki jih nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

Žalujoči: vsi njegovi

Samo�to�še�opravim,
samo�to�še�postorim,

potem�se�spočijem�in�umirim.
(T.�Kuntner)

Nosimo�te�v�srcih,
v�nas�naprej�živiš,

tudi�ti�nikoli�nas�ne�izgubiš.

(Posavski�obzornik�št.�15,�20.�julij�2017)

Spoštovani, na skrajnem robu pokopališča smo na pobudo številnih 
prebivalcev Krškega v lanskem letu uredili prostor za raztros pepe-
la. Pri načrtovanju je projektant oz. arhitekt upošteval dejstvo, da 
se s širitvijo območje pokopališča približuje cesti, zato je bilo po-
trebno zagotoviti intimnost, ki jo tovrsten prostor potrebuje, kar 
je dosegel z umestitvijo sten iz kortena, na katerih bodo pritrjene 
ploščice z imeni pokojnikov. 
Ne gre za zarjavelo železo, kot je opisal bralec, ampak za korten 
- na korozijo odporno jeklo. Baker in fosfor, ki sta mu dodana, v 
stiku z zrakom tvorita oksidativni sloj (rja), ki prepreči nadaljnjo 
oksidacijo pločevine. S tem se življenjska doba v primerjavi z obi-
čajnim jeklom brez zaščite podaljša od pet- do osemkrat, hkrati pa 
ne zahteva vzdrževanja, saj je vremensko odporno. 
Dokončno obliko bo celoten prostor za raztros pepela dobil z rast-
jo zazelenitve.
 Občina�Krško

Odgovor Občine Krško na zapis 
bralca v rubriki Skozi vaš objektiv

MARIJA PIRC

ZAHVALA

V 97. letu starosti nas je zapustila naša draga 
mama, babica, prababica in praprababica

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih 
stali ob strani in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Leskovca pri Krškem.

Veseli�s�teboj�smo�živeli,
žalostni,�ker�te�več�ni�...
Ostali�so�živi�spomini,
z�nami�potuješ�vse�dni.

JOVAN MITROVIĆ

SPOMIN

25. avgusta bosta minili dve leti neminljive 
žalosti, odkar si nas za vedno zapustil, naš dragi

Hvala vsem, ki s svečko, rožami in dobro mislijo
postojite ob njegovem preranem grobu.

Zelo te pogrešamo: žena Slobodanka, hči Maja in sin Dejan

Solza,�žalost,�bolečina
te�zbudila�ni,

a�ostala�je�tišina,
ki�močno�boli.

SLAVICA IN FRANC POVHE

SPOMIN

Vsi njuni

Ne mine dan, da ne bi bila v naših mislih ... V naših srcih je še 
vedno vajin smeh ... A spomini na vaju ostajajo nepozabni ...

Hvala vsem, ki postojite ob njunem preranem zadnjem domu,
prižigate svečke in ju ohranjate v lepem spominu.

Tako�kot�reka�v�daljavo�se�izgubi,
tudi�vidva�odšla�sta�tiho�brez�slovesa.

Za�seboj�pustila�sta�spomin�na�naša�skupna�leta.
Le�srce�in�duša�vesta,�kako�boli,�ko�vaju�več�med�nami�ni�...

z Arta pri Studencu.

29. junija je minilo 8 žalostnih let in 30. julija 13 žalostnih let,
odkar sta nas zapustila naša draga

Dovolite mi, da se iskreno zahvalimo: Občini Krško, našemu župa-
nu mag. Miranu Stanku, podjetju Infra, podjetju Kostak, mag. Ro-
mani Pečnik z oddelka za infrastrukturo, Ministrstvu za promet, 
Direkciji Republike Slovenije za ceste in vsem gradbincem, ki so 
kakor koli pomagali pri dokončni izgradnji ter postavitvi moder-
nega protipoplavnega zidu. 
Naj veselo povem, da smo si prebivalci na Valvasorjevem nabrež-
ju enkrat za vselej sproščeno oddahnili ob prijetni misli, da nam 
ne bodo nikoli več pretile katastrofalne poplave, kakršne smo do-
življali še pred nekaj leti. Zelo lepo je sedaj pogledati na novozgra-
jen visok protipoplavni zid, ob katerem potekajo lepi in ravno tra-
sirani prenovljeni pločniki. Kot pika na i celotno sliko dopolnjuje 
mestna moderna razsvetljava. Kako prijetno je ponoči gledati od-
sev novopostavljenih luči v gladini Save. Ko zvečer odprem okno, 
se zazrem v čarobno razlivajoč odsev teh luči na gladini, sedaj že 
ukročene valove reke Save. Res romantično …
Luči na 'kandelabrih' tudi ponoči vsakega mimoidočega in enako 
šoferja veselo pozdravljajo. Pa ne le to, cesta je sedaj lepo osvetlje-
na in vidna na daleč ter tako omogoča varno in srečno vožnjo pa 
tudi boljšo pretočnost prometa. 
Naj zaključim: ponovno iskrena hvala in čestitke v imenu vseh nas 
krajanov vsem zaslužnim za dokončno izgradnjo tega moderne-
ga infrastrukturnega objekta, konkretno – protipoplavnega zidu.
� Zora�Pevec,�Krško

Zahvala 

po domače Bajsovega Tonija, se zahvaljujemo:

SLAVICA POVH

SPOMIN

17. avgusta je minilo žalostno leto, odkar nas je 
zapustila draga žena, mamica in babica

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo ohranili v lepem spominu, ji 
prižigate sveče in postojite ob njenem grobu.

Žalujoči: mož Rado, hčerka Simona, sin Igor 
z družinama ter ostalo sorodstvo

Mehka�tvoja�dlan�je,�
misel�v�njej�trudna�zaspi,

�rad�bi�dahnil�vanje�tisoče�drobnih�skrbi.
Bral�bi�tvoje�sanje,�ljubil�nemirno�kri,

zrl�ti�v�brezdanje�v�tvoje�le�oči�...
Ne�sveti�zvezda�v�noč�svetleje�...

iz Zgornjega Obreža 31.

z občinami, na kateri bi dokončno dorekli zadeve okoli razpisa za 
občinska priznanja ter potrdili koncept proslavljanja občinskega 
praznika, je bila sklicana za 29. 3. 2017.

Istega dne je župan Ladko Petretič vsem svetnikom poslal sporo-
čilo, v katerem navaja, da se odbori in komisije začasno ne bodo 
sklicevali, kot razlog pa je navedel nedokončanje 13. redne seje 
OS, postopek, ki je v teku na MJU ter omejitev postavk v okviru za-
časnega financiranja.

Posledično je bila 19. seja komisije preklicana in v skladu z od-
ločitvijo župana, da se seje ne sklicujejo, se Komisije za občinska 
priznanja, proslave ter sodelovanje z občinami po tistem ni več 
sestala, hkrati pa Občina v začasno financiranje za obdobje ju-
lij – september ni uvrstila nobenih sredstev za praznovanje ob-
činskega praznika.

Tako je bilo dokončno pokopano tudi praznovanje desetletnice ob-
čine Kostanjevica na Krki.

S prepovedjo sestajanja komisij in odborov so bile članom komisije 
odvzete pravice in dolžnosti iz 24. člen Statuta in 58. člena Poslov-
nika OS Občine Kostanjevica na Krki. Slednji namreč OS Komisiji 
za občinska priznanja, proslave in sodelovanje z občinami  posebej 
nalaga, da v skladu z odlokom in pravilnikom o občinskih prizna-
njih objavlja razpis za dajanje predlogov za občinska priznanja, 
obravnava in oblikuje predloge za občinska priznanja in prosla-
ve ter jih predlaga svetu v sprejem … , županu pa predlaga na-
čin, kraj in čas proslav ter podelitve občinskih priznanj in nagrad. 
Tako bomo letos namesto združevanja očitno razdruženi (beri raz-
puščeni) sanjali s Cvelbarjem:

Kje�si,�deželica�–�gnezdece�sonca�–�goloba�…

O, da vsi, ki so nam zaupali v negovanje ta čudoviti košček dišeče 
zemlje ob Krki, pod Gorjanci, ne bi nikoli izvedeli, v kaj se pogre-
zamo, da ne bi nikoli zaslutili misli, ki jih je v sebi nosil že »Jože 
Gorjančev«, a se vedno znova vračajo in lepijo na nas, da postaja-
mo�»sprti�s�sabo,�polni�dvomov,�vsi�brezupni,�malodušni,�ne-
odločni,�brez�prijateljev,�brez�drugov,�brez�duše,�brez�boga�...«

� Melita�Skušek
 (v imenu Komisije za občinska priznanja, 
 proslave ter sodelovanje z občinami)

 

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

Ugodno prodam ličkalnik ko-
ruze, puhalnik z motorjem (10 
KM), trosilec (400 l), pajka SIP 
230, obračalnik SIP 230 in na-
kladalko SIP 19. 
Tel.: 051 884 658

Prodam koruzo poltrdinko, 
cca. 30 ton. Tel.: 031 529 306

Prodam koruzo za silažo. Tel.: 
041 380 075 ali 07 49 56 236

Prodam seme rdeče detelje in-
karnatke. Tel.: 031 855 874

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

Prodam 12 m suhih kalanih 
drv, bukev in hrast. 
Tel.: 030 672 090

Prodam bukova kalana drva. 
Možna dostava. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 594 663

Prodam kostanjeva drva in 
3 m bukovih, peckljalnik za 
grozdje (ročen), plug Slavonec 
(10 col), motorno žago Dolmar. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 051 477 243

Prodam traktor Antonio Car-
raro 3700, 30 KM, letnik 1912, 
del. ure 350. Tel.: 041 433 505

VINOGRADNIŠTVO

Prodam odličen cviček (cena 
0,90 €/l) in 2 kozi, 1 srnaste 
in 1 solčavske pasme z mladi-
čem. Tel.: 031 879 072

Prodam grozdje žametno 
črnino, frankinjo, rizling. Oko-
lica Leskovca pri Krškem. 
Tel.: 031 209 951

Zelo ugodno prodam tisoč li-
trov odličnega cvička. 
Tel.: 051 870 909 

Prodam vino cviček, na Cvič-
kariji nagrajen z veliko zlato 
medaljo. Tel.: 041 682 865

Samo še 150 l super cvička 
in mošt portugalke, prodam. 
Tel.: 031 643 343

Prodam 400 l rdečega vina in 
40 l modre frankinje. Cena 1 
€/l. Tel.: 041 223 957

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

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

V okolici Velikega Trna pro-
dam grozdje frankinjo in črni-
no. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 954 258 

Prodam črnino, grozdje in 
frankinjo. Cena 0,40 €. 
Tel.: 040 345 693

Prodam grozdje za cviček (ža-
metna črnina, modra frankinja 
in laški rizling). Zaželen pred-
hodni ogled. Tel.: 031 570 494

Prodam 1.000 kg grozdja 
modre frankinje, 1.000 kg ža-
metne črnine in 800 l belega 
vina. Okolica Sremiča. 
Tel.: 031 557 321

Prodam grozdje modre fran-
kinje in žametne črnine, Sre-
mič. Tel.: 031 510 320

Prodam grozdje modre fran-
kinje, približno 1.500 kg. 
Tel.: 051 338 819

Prodam hidravlično stiskalni-
co, 250 l, kot nova, ugodno, in 
drugo kletarsko opremo. 
Tel.: 041 202 408 

Prodam vino cviček, 1.000 li-
trov, zelo dobro ocenjen. 
Tel.: 041 521 203

Prodam grozdje shardonay, 
modri pinot, frankinjo, meša-
no belo, žametno črnino. Cena 
po dogovoru, Bizeljsko. 
Tel.: 040 781 444

Prodam kvalitetno rdeče vino 
ter grozdje laški rizling, modra 
frankinja in sauvignon. Možna 
dostava. Tel.: 031 308 187

Prodam rdeče mešano vino, 
grozdje rumeni muškat, sau-
vignon, modra frankinja, me-
šano belo, žametna črnina. 
Tel.: 041 697 775

Prodam rdeče vino in rabljen 
bojler za centralno. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 839 114

Prodam avtomatsko prešo za 
grozdje, 800 l, nerjaveč koš. 
Cena 1.600 €. Tel.: 041 644 149

Prodam hidravlično stiskalni-
co Gorenje Muta (150 l) in dru-
go kletarsko opremo. 
Tel.: 031 591 379

Prodam inox cisterno za vino 
(1.100 l), cena 620 €, in gumi 
voz (13 col). Tel.: 031 769 631

Prodam 3 cisterne za vino 
(400 l, 300 l, 170 l), 2 PVC kadi 
(800 l, 500 l) s stiskalnico, 150 
l. Tel.: 031 670 586

Prodam stiskalnico na vrete-
no in leseni sod, 380 l. 
Tel.: 041 658 758

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

as

040 287 597 Robert Nedanovski
www.nnrn.si

PRODAMO VIKEND NA OŠTRCU, 
KOSTANJEVICA NA KRKI

Cena 37.000,00 €; leto izgradnje 
1974; velikost objekta 69,00 m²; 
velikost zemljišča 1.291,00 m².
EI ni potrebna (334.člen EI-1).

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

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

www.ecovind.si

Prodam opremljeno hišo v bli-
žini Cerkelj ob Krki, vseljivo ta-
koj. Grajena leta 1998 z doku-
menti, EI: da, cena 30.000 € ali 
po dogovoru. Tel.: 041 552 831

V centru Brežic oddam opre-
mljen gostinski lokal s teraso 
najboljšemu ponudniku z dob-
ro poslovno idejo. 
Tel.: 041 437 511

KMETIJSTVO
Kupim kosilnico ali motokul-
tivator in priključke, lahko v 
okvari. Tel.: 051 841 055

Prodam zapravljivčka z usnje-
nimi sedeži, malo rabljen in 
odlično ohranjen. Cena po do-
govoru. Tel.: 068 699 091

Prodam malo rabljen mlin 
šrotar - ružilec koruze, enofa-
zni; rdeče vino, bizeljski okoliš. 
Tel.: 031 428 470

Prodam ripper (2,2 m) in šro-
tar za koruzo. Tel.: 041 595 722

Prodam koruzo v zrnju, v vre-
čah z dostavo, in izkopalnik 
krompirja na tresala. 
Tel.: 051 499 355 

NEPREMIČNINE

Na Ardru pri Raki prodam 
manjšo hišo (EI: da) in hidrav-
lično prešo (100 l). 
Tel.: 051 392 451

V starem mestnem jedru Kr-
škega prodamo lokal (46 m2), 
primeren za mirno dejavnost. 
Tel.: 041 613 099

Prodam vinograd z lesenim 
hramom na Stankovem, 500 
trt, 30 arov. Elektrika na par-
celi. Tel.: 031 872 624

Oddam opremljen gostinski 
lokal v Leskovcu pri Krškem. 
Tel.: 031 653 113
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Prodam bakren kotel za ku-
hanje žganja (100 l), cena 350 
€, in dva lesena soda (705 l in 
550 l). Tel.: 041 595 722

Prodam inox cisterne (200 l 
in 300 l), lepo ohranjene, brez 
prask. Cena 250 €. Relacija 
Malkovec – Zbure. 
Tel.: 031 344 407 

Prodam 4 hrastove sode od 
150 l do 650 l, dobro ohranje-
ne. Tel.: 051 895 103

Prodam cisterno (1.100 l) in 
500 l cvička ali menjam za pra-
šiča ali odojke. Tel.: 031 512 039

Prodam pregibno inox vodno 
stiskalnico, 100 l. 
Tel.: 040 612 414

SADJARSTVO IN 
ŽIVILA

Prodam nov inox mlin za sad-
je na motorni pogon (večji 560 
€, manjši 460 €) in stiskalnico 
za sadje na vreteno, 65 l, 360 
€. Tel.: 041 590 320

V okolici Brežic prodam mlad 
domač krompir, cena 0,5 €/
kg, in trosilec umetnega gno-
ja. Tel.: 041 491 140

Krompir rudolf, bel, prodam. 
Cena 0,40 €/kg. 
Tel.: 041 895 974

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

Kupimo debele krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Trgovina z živimi živalmi, Ta-
dej Drofenik, s.p., Nezbiše 13, 
Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam bikca in teličko si-
mentalko ter prašiče, težke 30-
50 kg. Možen zakol in prevoz. 
Tel.: 051 872 179

Prodam telice cike (ena bre-
ja), kozje mladiče, srnaste. 
Ekološka reja, ugodno. Možna 
menjava. Tel.: 041 601 285

Prodam lepo rastno telico bel-
gijsko-plavo, težko 130 kg. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam bikca LS/CK, starega 
3,5 meseca. Tel.: 031 302 355

Prodam bikca sivca (160 kg) 
in 12 m bukovih kalanih drv. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 869 012

Prodamo bikca simentalca, 
starega 4 mesece, okolica Kr-
škega. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 834 400

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 (18/2017) bo izšla v 
četrtek, 7. septembra 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 31. 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 

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

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

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

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

vse ostale storitve...

Prodam teličko, staro 6 mese-
cev. Tel.: 07 49 51 562

Prodam telico simentalko, 
brejo 8 mesecev. Cena po do-
govoru. Tel.: 068 699 091

Prodam bikca ČB, starega 3 te-
dne. Tel.: 031 868 337

Prodam teličko limuzin, staro 
3 mesece, cena 440 €. 
Tel.: 041 290 028

Prodam 2 telički pasme LS/
LIM, stari 3 tedne. 
Tel: 051 306 556

Prodam mlado svinjo v tret-
jem mesecu brejosti. 
Tel.: 07 49 68 484

Prodam 2 prašiča, težka 100 
kg, in 3 odojke. 
Tel.: 031 492 837

Prodam 2 prašiča, težka 35-40 
kg, domače reje. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 858 594

Prodam odojke, težke do 25 
kg, za nadaljno rejo ali zakol, 
in domače zajce. 
Tel.: 041 563 404

Prodam teličko simentalko, 
staro 12 tednov, ter grozdje, 
belo in rdeče, bizeljski okoliš. 
Tel.: 041 262 122 

Prodam prašiče linije 12, tež-
ke 40-50 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam odojke, težke okoli 25 
kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535 

Krškopoljca, 90 kg, prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam odojke, težke okoli 25 
kg, za zakol ali nadaljno rejo. 
Tel.: 041 848 740

Prodam burskega kozlička za 
nadaljnjo rejo, okolica Sevnice. 
Tel.: 040 566 272 

RAZNO
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

Podarite odvečne knjige. Pok-
ličite, pridem z veseljem, jih 
odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225 

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, obveščamo vas, 

da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev 

v četrtek, 31. avgusta, 
mlade rjave in grahaste 

jarkice pa si lahko priskrbite 
vsak delavnik ob 17. uri. 

Naprodaj bodo tudi 
enoletne rjave kokoši.

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

Prodam tendo (3 m) in lupi-
nico (jajček), 0-3 mesece, po 
ugodni ceni. Prodam novo ok-
roglo mizo (bela, hrast), ki se 
raztegne za 40 cm. 
Tel.: 031 862 648

Prodam: voz platonar, cena 
200 €, otroški trikolesnik, 
znamke Rog, cena 40 €, ter je-
dilni kot, tapeciran z vzorcem 
bukve, zelo ohranjen, cena 200 
€. Tel.: 070 494 513

Prodam zelo dobro ohranjeno 
kotno pisalno mizo, bele barve 
s poličkami nad pisalno ploščo. 
Cena 50 €. Tel.: 031 257 660

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

Si želiš skupno prihodnost s 
44-letnim moškim? Nealkoho-
lik in nekadilec. Ženska, pokli-
či! Resne ... Tel.: 031 743 704, 
Sebastijan

Ljubitelj narave, morja, glasbe, 
živali želi skupno prihodnost z 
dekletom s temeljnimi vrlina-
ni, do 46 let. Tel.: 041 959 192, 
www.zau.si

Sem urejen, srednjih let. Želim 
spoznati urejeno, resno prija-
teljico. Tel.: 041 886 770

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

13. septembra prodaja 
belih kilogramskih 

piščancev, od 30. avgusta 
dalje rjavih in črnih jarkic 

v začetku nesnos�, 
vsak četrtek 

pa si lahko priskrbite 
enodnevne bele piščance.
Naročila sprejemamo na 

031 676 724 
ali 07 49 73 190.

Naročila sprejemamo na tel.št.
    07 49 73 190,031 676 724

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Rjave in grahaste jarkice, tik pred 
nesnostjo, ter enoletne rjave 
kokoši dobite vsak delavnik 

med 18. in 20. uro.
Beli kilogramski piščanci bodo 

na voljo konec avgusta.
Nudimo vam tudi prašiče za 

nadaljnjo rejo ali zakol.
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BRESTANICA - V minulem sobotnem popoldnevu so člani bre-
staniškega turističnega in kulturnega društva pripravili na graj-
skem dvorišču 5. srednjeveški dan, ki se ga je udeležilo prek 700 
obiskovalk in obiskovalcev. Kljub občasnemu rosenju dežja sta 
organizatorja z izvajalci delavnic in gostujočimi nastopajočimi 
skupinami za obiskovalce pripravila vrsto ustvarjalnih delav-
nic in družabnih vsebin. Zaplesala je grajska gospoda, mali in 
veliki obiskovalci so v delavnicah izdelovali  nakit, meče, ščite, 
krone, kovance, makete brestaniškega gradu, rože iz papirja, pi-
sali z gosjimi peresi ali se odločili za poslikavo s kano, izdelova-
li sivkino mazilo in pekli srednjeveški kruh, iskali skriti zaklad, 
streljali v tarče z loki in sekiricami, viteza oblekli v ščit ali hodi-

li po hoduljah. Rajhenbur-
ška grajska gospoda je go-
stila na gradu viteze Reda 
kraljevega orla iz Ljublja-
ne, ki so uprizorili atrak-
tivno mečevanje, v goste 
je prišel Janez Kamniški 
s srednjeveško tiskar-
no in spremstvom ter lo-
kostrelci s Turjaka, z 
atraktivnim nastopom 
z ognjem pa je srednje-
veško popoldne zaklju-
čila žonglerska in ognje-
na skupina Čupakabra. 
 B.�M.�

Za en dan skočili v srednji vekKrčani in Krčanke,
če ste po poletnih širjenjih obzorij 

spet doma, se pustite zapeljati tudi 
dediščini svojega mesta Krško.

Na zadnjo počitniško nedeljo, 
27. 8., ob 16. uri, bomo razkrili:

• kako dragocene za mesto so   
 razstavljene Krške 
 vedute - mestne insignije, 
• kdo je bil prof. dr. Mihajlo 
 Rostohar, 
• pokukali v Učilnico v naravi:   
 šolski vrt včeraj, danes, jutri 
• in vas prepustili razmišljanju   
 ob razstavi Akad. kipar Vladimir  
 Štoviček: Akti iz depoja.
Prijazno vabljeni. Vstop je prost.

Posebej vabimo na 
Igrarije v muzejskem atriju 
brezplačno počitniško delavnico, 
ponedeljek, 28. 8. 2017, ob 10.30.

Več info na: (07) 629 92 44
www.mestnimuzejkrsko.si
www.galerijakrsko.si

STARO MESTNO JEDRO KRŠKO
sobota, 9. 9., od 17.00PETAR GRAŠO


