
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Naj končno prevlada 
sodelovanje

V kostanjeviški občini skozi cel mesec potekajo 
prireditve ob občinskem prazniku, med katerimi 
so tudi otvoritve novih pridobitev, npr. obnovljene 
mrliške vežice in novega planinskega zavetišča. 
Na osrednji, na kateri so podelili letošnja občinska 
priznanja, smo med drugim slišali željo, da bi v ob-
čini končno prevladalo sodelovanje in ne zdrahe.

Stran 2

Tehnologija 
v učnem procesu

Sodobna digitalna tehnologija spreminja naš vsakdan, vstopa 
v naše domove in na delovna mesta ter v vzgojno izobraže-
valne ustanove. Vse več je šol, tudi v Posavju, ki v učni proces 
uvajajo sodobno informacijsko in komunikacijsko tehnologi-
jo. Temu so namenjena elektronska učna gradiva in računal-
niška oprema ter dodatna izobraževanja snovalcev pouka, ki 
z novimi znanji uvajajo v izobraževalni proces nove učne ob-
like in metode dela. V čem so prednosti in pomanjkljivosti, 
kako je z varno rabo spletnih strani?
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Vse bolj dejavni tudi v turizmu
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Vodopivc prvi častni krajan

Poleg cvička še dolenjsko belo 

ŽIVAHEN UTRIP ZA GRAJSKIMI ZIDOVI – Tudi v letošnjem avgustu so različni organizatorji poskrbeli, da 
na vrhuncu sezone, ko so bili kraji in mesta bolj kot ne opusteli, razvedrilnih in kulturnih dogodkov za 
tiste, ki so že zaključili dopustovanje ali so letni oddih preživljali doma, ni manjkalo. Več koncertov, kino 
in gledaliških predstav na prostem ter drugih dogodkov se je zvrstilo tudi v prijetnem ambientu med 
zidovi sevniškega, brežiškega in brestaniškega gradu. V Sevnici so bile najbolj obiskane kino predstave 
pod zvezdami, v Brežicah sta med drugim številno občinstvo navdušila Maja Weiss in Robi Petan, na 
gradu Rajhenburg pa je minulo soboto potekal srednjeveški dan, kjer je na stotine obiskovalcev sprejela 
grajska gospoda. Več o dogodku na strani 6.  Foto: Bojana Mavsar

Tudi v Brežicah bo 
vozil mestni avtobus

S septembrom bodo tudi v Brežicah za šest mese-
cev poskusno uvedli avtobusni mestni promet, s 
katerim bodo mesto povezali z nakupovalnim sre-
diščem Intermarket. Projekt je del celostne pro-
metne strategije občine, s katerim želijo izboljša-
ti mobilnost zlasti mladih in starejših ter zmanjšati 
uporabo osebnih vozil.
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L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - za B kategorijo
Krško, Žadovinek 36, 10. 9. ob 15:30
Brežice, Trdinova 1, 11. 9. ob 15:30

Tečaj CPP - za A kategorijo
Krško, Žadovinek 36, 27. 8. ob 17:00

Tečaj CPP - za AM kategorijo
Krško, Žadovinek 36, 28. 8. ob 17:00

Info: 031 564 147 www.prah.si
Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 031 564 147

Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.



Posavski obzornik - leto XXII, številka 17, četrtek, 23. 8. 20182 UTRIP REGIJE

V bližini bazena, tenis igrišča 
in športnega doma je že vi-
dna ravnica, na kateri naj bi 
bilo veliko nogometno igrišče 
in 400-metrska atletska ste-
za. Dela, ki so potekala vse od 
letošnje pomladi, so zajemala 
odstranitev obstoječega trav-
natega nogometnega igrišča, 
odstranitev humusa na celot-
nem pobočju ter deponiranje 
le-tega znotraj gradbišča za 
kasnejšo rabo, ureditev grad-
biščne ceste, gradnjo globokih 
drenaž in drenažnih reber za 
odvodnjavanje območja, od-
kop pobočja, izkop in grad-
njo kamnito-betonskega zidu 
v dolžini okrog 150 metrov 
ter vgrajevanje izkopnega ma-
teriala v plasteh zaradi utrje-
vanja podlage. Poseg v prostor 
je bil zahteven, saj je to obmo-
čje precej vodnato. 

Sicer pa se na skoraj devetih 

Stadion dobiva prve obrise
SEVNICA – Stadion, ki ga Sevničani in Sevničanke čakajo že več desetletij, dobiva prve obrise. Gre za doslej 
največjo investicijo občine na področju športa, nov športni kompleks pa bo grajen v več fazah.

hektarjih površine načrtuje ce-
lovita ureditev športno-rekre-
acijskega centra – poleg osre-
dnjega nogometnega igrišča 
in atletske steze naj bi v nas-
lednjih štirih fazah potekalo 
urejanje parkirišč in krožne 
intervencijske poti. Temu naj 
bi sledila izgradnja poslopja s 
slačilnicami in dveh manjših 

igrišč ter pomožne atletske 
steze za ogrevanje. Predviden 
je tudi razvoj na območju ob-
stoječe športne dvorane, kjer 
naj bi stal še en športni objekt 
(v njem naj bi bilo strelišče, 
dvorana za squash …). V načr-
tu je tudi pokrit bazen.
»Zaradi postopnega razvoja 
tega območja je z Občinskim 

podrobnim prostorskim načr-
tom omogočena fazna gradnja, 
ki bo vezana na razpoložljiva 
sredstva ter na občinski pro-
gram investiranja v športno in 
drugo infrastrukturo. Termin-
ski plan gradnje je odvisen 
predvsem od možnosti prido-
bivanja sredstev s strani drža-
ve oziroma možnosti črpanja 
evropskih virov v finančni per-
spektivi 2014–2020,« pravijo 
v Savaprojektu d. d. Krško, ki 
je izdelovalec sevniškega ob-
činskega podrobnega prostor-
skega načrta. Občina Sevnica 
je doslej v projekt vložila že 
okoli pol milijona evrov (med 
drugim tudi za odkup dveh 
stanovanjskih hiš, ki so ju za-
radi gradnje porušili). Pogod-
bena vrednost zemeljskih 
del, ki so v teh avgustovskih 
dneh zaključena, znaša dob-
rih 370.000 evrov. 
 Smilja Radi

V sevniškem mestnem središču poteka izgradnja velikega no-
gometna igrišča s tekaško stezo.

Uvodni pozdrav je zbranim na 
slovesnosti, med katerimi so 
bili poleg župana Ladka Pe-
tretiča, občinske uprave in 
(le štirih) občinskih svetnikov 
tudi častna meščana, (pod)žu-
pani sosednjih in prijateljskih 
občin, novomeški škof Andrej 
Glavan ter številne občanke in 
občani, namenil gostitelj, di-
rektor galerije Goran Milova-
nović. Kot je dejal, občina pra-
znuje v dobri kondiciji, v njej 
se čuti nov veter mladih, pod-
jetnih ljudi, kar že prispeva k 
še boljši turistični ponudbi in 
boljšemu počutju gostov. 

Župan Petretič je spomnil, da 
se zaključuje tretji mandat v 
času (ponovne) samostojnosti 
kostanjeviške občine, zazna-
movala pa so jih tako »obdob-
ja suhega, stabilnega vremena« 
kot »obdobja neviht in uniču-
jočih neurij«. »V teh 12 letih je 
bilo veliko vloženega v obnovo 
in izboljšavo občinske infra-
strukture. Okoljske, prostor-
ske, cestne, komunalne, gospo-
darske, družbene in turistične. 
Vsak od sodelujočih pa je v tem 
prostoru pustil nek svoj pečat,« 
je dejal. »A edinstveni, kot smo, 
smo svoj pečat pustili tudi ko-
nec lanskega leta, ko smo sko-
raj postali edina občina v Slo-
veniji, katere občinski svet bi 
bil predčasno razpuščen s stra-
ni Državnega zbora RS,« ni mo-
gel mimo političnih razprtij, ki 
so zaznamovale iztekajoči se 
mandat. Čeprav dve leti niso 
imeli proračuna, so kljub temu 
veliko postorili, je poudaril Pe-
tretič, in naštel številne izvede-
ne naložbe.

Po sprejemu letošnjega prora-
čuna so začeli s pripravo novih 

Čuti se nov veter in zagon mladih
KOSTANJEVICA NA KRKI – Z osrednjo prireditvijo in kulturnim programom z naslovom Neznani znanci v 
nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac so v Kostanjevici na Krki 17. avgusta obeležili kosta-
njeviški občinski praznik, s katerim se spominjajo prve omembe mesta v pisnih virih 16. avgusta 1252.

projektov, med katerimi ima 
osrednjo vlogo energetska sa-
nacija šolske stavbe.Načrtujejo 
še sanacijo plazu v Črneči vasi, 
dokončno ureditev postajališča 
za avtodome, asfaltiranje neka-
terih makadamskih poti in ob-
novo cest itd., nadalje pa ob-
novo Grajske ceste, kolesarsko 
povezavo med Kostanjevico in 
Krškim in ureditev kopališča 
Otok. Župan je poudaril, da so 
ves čas delali v duhu dobrega 
gospodarja in da občine v tem 
mandatu niso zadolžili niti za 
cent, občinski dolg pa zmanj-
šali na 190 tisoč evrov oz. 76 
evrov na občana. Zahvalil se je 
posavskim županom, s kateri-
mi korektno in konstruktivno 
sodelujejo v okviru regijskih 
ustanov in so skupaj uresni-
čili kar nekaj projektov; dru-
štvom, ki s prostovoljnim de-
lom in zanosom prispevajo k 
promociji kraja in občine; tis-
tim, ki so turistični ponudbi ob-
čine vdihnili novo dušo in nov 
zagon, ter podjetnikom, gospo-
darstvenikom in kmetovalcem, 

ki zaposlujejo lokalno prebival-
stvo ter so z delom in imenom 
ponos občine.

ŠTIRI OBČINSKA PRIZNANJA 
Župan je podelil štiri občinska 
priznanja. Kostanjeviški zlat-
nik sta prejela dolgoletni pred-
sednik Društva vinogradnikov 
Kostanjevica na Krki in vse-
stransko aktiven občan Stani-
slav Matija Tomazin ter nek-
danji predsednik turističnega 
društva, Prforcenhausa in kra-
jevne organizacije ZB NOB 
ter aktivist na številnih dru-
gih področjih Viljem Punčuh. 
Kostanjeviški srebrnik je pre-
jela učiteljica glasbe in zboro-
vodkinja več pevskih zasedb 
Mojca Jevšnik, zlato plake-
to pa Društvo vinogradni-
kov Kostanjevica na Krki ob 
25-letnici delovanja. V ime-
nu nagrajencev (podrobneje 
so bili predstavljeni v prejšnji 
številki časopisa) se je zahva-
lil Tomazin in se zavzel, da bi v 
občini prevladalo sodelovanje 
in ne zdrahe.

V kulturnem programu z nas-
lovom Neznani znanci, ki ga je 
zasnovala in povezovala Me-
lita Skušek, so se ob filmski 
upodobitvi spomnili posame-
znikov, ki so v svojem času po-
membno oblikovali življenje v 
Kostanjevici ali pa so bili z njo 
kako drugače povezani, veliko 
skupnih točk pa imajo tudi z le-
tošnjimi občinskimi nagrajen-
ci in novimi pridobitvami ob-
čine. »Na nekatere izmed njih 
smo žal kar nekako pozabili. V 
naši skupnosti živijo le kot ne-
znani znanci – poznamo njiho-
va imena, a ne vemo, kam bi 
jih uvrstili,« je dejala Skuško-
va. Tako so se spomnili velike 
ljubezni pesnika Alojza Grad-
nika Marije Švalj, ustanovitelja 
kostanjeviške vinarske zadru-
ge in avtorja knjige Naš cviček 
Jožeta Likarja, pisateljice Ilke 
Vašte, učitelja in ustanovitelja 
prve kostanjeviške godbe Le-
opolda Potrebina, zdravnika 
in »Sokola«, dr. Ivana Oražna, 
atleta, učitelja športa, ravnate-
lja in trenerja, Marijana Špilar-
ja, trgovca, fotografa, glasbeni-
ka in gasilca Franca Rabuseja 
ter gozdarja in izumitelja la-
dijskega vijaka Josipa Ressla. 

Z glasbo in plesom so v pro-
gramu sodelovali pevka Neža 
Jurečič ob spremljavi kitarista 
Tadeja Kraševca, pevec Mar-
ko Feguš ob spremljavi har-
monikarja Uroša Polanca, 
pevska skupina OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki v 
sestavi Izza Pucelj, Nika Kle-
menčič, Larisa Kuhar, Ana 
Pirnar, Pia Miklavž in Taja 
Kržičnik, Plesna skupina Har-
lekin in Pihalni orkester Kosta-
njevica na Krki.
 Peter Pavlovič

Zadaj Stanislav Matija Tomazin in Mojca Jevšnik, spredaj Vi-
ljem Punčuh z vnukinjama in župan Petretič

POSAVJE – S 3. septembrom bo v novo šolsko leto v posa-
vskih osnovnih šolah zakorakalo približno 6500 osnovno-
šolk in osnovnošolcev, med njimi bo nekaj več kot 800 prvo-
šolk in prvošolcev, kar je nekaj več kot v minulem šolskem 
letu. Nekaj več kot 3000 otrok je vpisanih v posavske vrtce. 

Osem osnovnih šol v občini Krško bo obiskovalo skupno 2482 
učencev (lani 2420) v 131 oddelkih. Od tega bo 320 učenk in 
učencev (lani 304) 3. septembra prvič prestopilo šolski prag, naj-
več na OŠ Leskovec s podružnično šolo v Velikem Podlogu, na ka-
terih bodo imeli skupno kar 96 prvošolcev ali tri šestletnike več, 
kot jih bo sicer obiskovalo 1. razred na po številu učencev največji 
šoli v občini – OŠ Jurija Dalmatina Krško. V sedem vrtcev po obči-
ni Krško bo v novem šolskem letu vključenih 1213 otrok, največ, 
436, v Vrtec Krško. Trenutno največja investicija na področju šol-
stva v občini Krško je 2. faza energetske sanacije OŠ v Podbočju. 
Po zadnjih informacijah bodo dela v notranjosti objekta zaklju-
čena, tako da naj ne bi bilo ovir pri izvajanju pouka z začetkom 
novega šolskega leta, kljub temu pa se bodo približno do 15. sep-
tembra najbrž še odpravljale kakšne pomanjkljivosti ter dokonča-
la zunanja ureditev. V teku so postopki umeščanja novega vrtca na 
Senovem, gradnja naj bi stekla v prihodnjem letu, še v tem letu pa 
naj bi začeli z rekonstrukcijo kurilnice na OŠ Koprivnica, sledila 
bo še obnova šolske kuhinje in knjižnice. V fazi idejnih zasnov je 
umestitev OŠ dr. Mihajla Rostoharja v staro mestno jedro, v fazi 
projektiranja je nov objekt podružnične šole v Velikem Podlogu 
z vrtcem. Nove prostore v novem večnamenskem domu bo dobi-
la tudi zdolska enota Vrtca Krško, načrtujejo še energetsko sana-
cijo športne dvorane pri OŠ XIV. divizije Senovo.

V osem osnovnih šol v občini Brežice je v novem šolskem letu 
vpisanih natančno 2000 učencev (lani 1949) v 103 oddelkih, od 
tega bo prvi razred obiskovalo 239 otrok ali šest prvošolcev več 
kot v minulem letu. Največ prvošolcev, 107, bo seveda v največ-
ji šoli v občini – OŠ Brežice. Vrtce bo v 53,5 oddelkih obiskovalo 
884 otrok, pogoje za vpis bo med šolskih letom izpolnilo še 45 ot-
rok. V šolskem letu 2018/2019 je v brežiški občini največja načr-
tovana investicija izgradnja vrtca Artiče, poleg tega pa še izdela-
va projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca v Dobovi 
ter investicijsko vzdrževalna dela na šolah in vrtcih. Pripravlja-
jo tudi ustrezno dokumentacijo za izvedbo javno-zasebnega par-
tnerstva za energetsko sanacijo objektov, v projekt pa bodo vklju-
čeni tako šolski objekti kot objekti predšolske vzgoje ter drugi 
objekti družbenega pomena.

Na sedmih osnovnih šolah in dveh podružnicah, ki delujejo v ob-
čini Sevnica, bo v šolske klopi sedlo 1446 učencev (lani 1431) 
v 83 oddelkih. Prvošolcev je 168 (lani 172). V šolskem letu 
2018/2019 bo vrtce po trenutnih podatkih obiskovalo 714 ot-
rok (lani 691), vključeni pa bodo v 40 oddelkov, kar je eden več 
kot v istem času lani. Trenutno poteka izgradnja nove kuhinje v 
OŠ Milana Majcna Šentjanž, ki bo zaključena do sredine oktobra. 
Načrtovana je ureditev male telovadnice OŠ Sava Kladnika Sev-
nica, za kar so bila odobrena razpisna sofinancerska sredstva s 
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V poletnih 
dneh poteka tudi več manjših investicij: ureditev prostorov za nov 
oddelek vrtca v Loki pri Zidanem Mostu, menjava radiatorjev v 
zgradbi šole in telovadnice v Krmelju, ureditev dvorišča pri vhodu 
boštanjske osnovne šole, menjava kotla ter vgradnja pregradnih 
vrat med vrtčevskimi in šolskimi prostori na Osnovni šoli Blanca, 
obnova stopnišča ter nabava in postavitev kinetičnih igral v nara-
voslovni učilnici na sevniški šoli, nova bodo tudi zunanja otroška 
igrala v vrtcu v Šentjanžu. Na Studencu bodo porušili odkupljeno 
hišo pri šoli za potrebe šole in vrtca ter dodatna parkirna mesta.

OŠ Marjana Nemca Radeče bo v novem šolskem letu obiskova-
lo 326 učenk in učencev, od tega bo na matični šoli 45 prvošolčk-
ov v dveh oddelkih. Na podružnični šoli na Svibnem bo v prvi ra-
zred vstopilo šest učenk in učencev, skupno pa bo podružnico v 
novem šolskem letu obiskovalo 14 učenk in učencev. V dveh eno-
tah vrtca Biba Baja in Čira Čara bo s 1. septembrom v devetih od-
delkih vpisanih 156 otrok, predvidoma še štirje otroci se bodo 
vključili do konca leta. Največja investicija na področju šolstva v 
tem letu je zagotovo ureditev območja pod OŠ Marjana Nemca Ra-
deče, namenu bo predana predvidoma v začetku oktobra. V oko-
lici podružnice na Svibnem se ureja vaško jedro, šolsko dvorišče 
in otroško igrišče neposredno ob stavbi šole. Te dni poteka tudi 
sanacija umivalnice in sanitarij za odrasle v enoti vrtca Biba Baja.

V kostanjeviški OŠ Jožeta Gorjupa bo v novem šolskem letu 231 
učenk in učencev v enajstih oddelkih, od tega bo 30 prvošolcev. V 
Vrtcu Plavček bodo v šest skupin vključeni 103 otroci. Predvido-
ma v septembru se bo pričela energetska sanacija šolske stavbe, 
za katero je občina prejela nepovratna sredstva s strani Ministr-
stva za infrastrukturo (kohezijski sklad) ter pridobila partnerja 
Petrol d.d., s katerim bo podpisala pogodbo o javno-zasebnem 
partnerstvu. V okviru energetske sanacije bodo prenovili ogre-
valni sistem, uredili prezračevanje tako v jedilnici kot telovadni-
ci, obnovili razsvetljavo, naredili fasado na novem in starem delu 
šole ter telovadnici, toplotno izolacijo podstrešja in strehe, zame-
njali stavbno pohištvo in vgradili zunanja senčila.
 P. Pavlovič, B. Mavsar

V Posavju 6500 šolarjev
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Največji letošnji projekt, raz-
stava »Obrazi ekspresionizma 
/ Odtisi duha«, je odprta še do 
20. septembra, ostale razstave 
(razstava Kristine Rutar »O 
izvoru vrst« v lapidariju, raz-
stava Petre Varl »Blizu svet-
lobi / Near Light« v nekdanji 
samostanski cerkvi in razsta-
va »Človek : stroj« v Lamuto-
vem likovnem salonu) pa so 
ali bodo počasi zaprli. »Seveda 
je najbolj 'vlekla' razstava Ob-
razi ekspresionizma, kjer smo 
opazili velik porast strokovne 
publike, kar nam pomeni zelo 
veliko,« pojasnjuje direktor 
galerije Goran Milovanović. 

»Mogoče je bila malce težava, 
da je bila razstava odprta v po-
letnem času, ko so na počitni-
cah tako šole kot univerze za 
tretje življenjsko obdobje, zato 
jih bomo poskusili nagovori-
ti, da izkoristijo še teh 20 dni 
v septembru. Pregledna raz-
stava ekspresionizma je bila 
pred to v Sloveniji na ogled 
v 80. letih in vprašanje, če bo 
v naslednjih 20, 30 letih spet 

Kostanjeviški »hram slovesa« 
so zgradili s prostovoljnimi 
prispevki prebivalcev takra-
tne kostanjeviške krajevne 
skupnosti po načrtih arhitek-
ta Cirila Zazule in ga slovesno 
predali namenu 13. januarja 
1988. Umetnostno opremo, ki 
krasi vežico, je leta 1990 do-
niral evropsko znani sloven-
ski umetnik z avstrijske Ko-
roške Valentin Oman. Ker je 
objekt v treh desetletjih poš-
teno načel »zob časa«, hkra-
ti pa ni več izpolnjeval sodob-
nih standardov, so se letos na 
občini lotili njegove obnove. 
Kot je povedal župan Ladko 
Petretič, je bila sprva načr-
tovana manjša obnova, pred-
vsem strehe in delno tudi fa-
sade, nato pa se je pokazala 
potreba po dodatnih delih. 
Tako so poleg strehe in fasa-
de v notranjosti objekta obno-
vili in izolirali strope, napelja-
li novo električno inštalacijo, 

Vse bolj dejavni tudi v turizmu

možnost to videti na enem 
mestu.« Sicer pa so s poletnim 
obiskom v galeriji zadovoljni, 
zlasti v avgustu je v porastu in 
zabeležili so tudi po 100 obi-
skovalcev dnevno. Tudi v prvi 
polovici leta so v primerjavi z 
lanskim letom zabeležili po-
rast obiskovalcev v vseh se-
gmentih publike, od šolskih 
skupin v pedagoških progra-
mih, rednih prodanih vstopnic 
do obiskovalcev, ki prihajajo z 
raznimi muzejskimi kartica-
mi, precej je k povečanju obi-
ska pripomogla tudi lanska se-
litev TIC-a v Lamutov likovni 
salon. Milovanović ob tem do-

daja, da bi bil obisk lahko še 
precej večji, a pri nas ni »tra-
dicije« in »obveznega« obisko-
vanja muzejev in galerij.

Jakčevi galeriji manjka pred-
vsem sprejemni prostor z 
muzejsko trgovinico in mor-
da še kavarno, kar je njihova 
prioriteta. Težavo predstavlja 
dejstvo, da je nekdanji samo-
stanski kompleks v državni 

lasti, država pa ni pripravlje-
na na javno-zasebno partner-
stvo pri takšnih projektih, po-
leg tega njeni mlini meljejo 
zelo počasi. Sprejemnico in 
trgovino oz. vstopno-izsto-
pno točko galerije želijo ure-
diti v pritličju pod novimi raz-
stavnimi prostori, kavarno pa 
v nekdanji samostanski kle-
ti, vendar ni še nič potrjenega 
s strani države. »Ta objekt je 
ogromen, tudi po Evropi ni ve-
liko tako obsežnih galerij, in v 
takšnem primeru moraš imeti 
tudi nek dnevni center, kamor 
lahko obiskovalci sedejo, spi-
jejo kavo ali celo kaj pojedo. V 
tujini so muzejske restavraci-
je točke, ki najbolj pritegnejo 
in muzeji najbrž živijo bolj od 
teh vzporednih zadev,« poja-
snjuje Milovanović, ki je vode-
nje galerije prevzel pred dve-
ma letoma.

V okviru galerije deluje tudi 
že omenjeni TIC, ki je zdaj že 

dobro leto na lokaciji Lamuto-
vega likovnega salona, kar se 
je po Milovanovićevih besedah 
izkazalo za dobro potezo. Po 
zaslugi zaposlene v TIC-u se 
Kostanjevica namreč priklju-
čuje t. i. zeleni shemi sloven-
skega turizma v okviru STO in 
bo vključena v nacionalne pro-
mocijske publikacije. V galeri-
ji po svojih močeh pomagajo 
pri delovanju TIC-a še s svojim 
kadrom, jeseni pa bodo mora-
li najti rešitev za trajnejšo za-
poslitev. Galerija tako prevze-
ma tudi pomembno vlogo na 
področju turizma. Kot kosta-
njeviški partner sodeluje tudi 
v projektu LAS Posavje Zelena 
shema Posavja, v okviru kate-
rega so letos v Kostanjevici ob-
novili klopi in koše za smeti, v 
naslednjem letu pa načrtuje-
jo ureditev otroškega igrišča, 
predvidoma na lokaciji Otok 
pri južnem mostu.  

 Peter Pavlovič

Celovito obnovili »hram slovesa«
KOSTANJEVICA NA KRKI – V Kostanjevici na Krki so 10. avgusta v okviru občinskega praznovanja odpr-
li prenovljeno mrliško vežico. Sprva predvidoma manjša obnova je prerasla v celovito obnovo tako notran-
josti kot okolice objekta, ki se bo nadaljevala še jeseni in naslednje leto. 

namestili klimatsko napravo 
in dodatna sevala za ogreva-
nje ter zamenjali vso opremo, 
obnovili so tudi okolico objek-
ta vključno s platojem in do-
hodno potjo do pokopališča 
ter javno razsvetljavo. Jese-
ni bodo zasadili še nov drevo-

red. Hkrati še vedno potekajo 
tudi dela na obzidju pokopa-
lišča, za naslednje leto načr-
tujejo še novo parkovno za-
saditev, ureditev prostora za 
raztros pepela in nekaj žarnih 
niš. Strošek obnove je s prvot-
no načrtovanih 50 tisoč evrov 

narastel na 120 tisoč evrov. 
»Upam, da bo to kraj, na kate-
rega bomo lahko ponosni,« je 
dejal župan ter se zahvalil iz-
vajalcem del in nekaterim do-
natorjem ter koncesionarju, 
podjetju Kostak, za posluh pri 
ideji o obnovi pokopališča, ki 
se bo še nadaljevala. 

Prenovljeno mrliško vežico je 
blagoslovil kostanjeviški žu-
pnik Jože Miklavčič in se ob 
tem zahvalil županu Petreti-
ču za izvedeno obnovo, saj se 
po njegovih besedah tudi na 
ta način pokaže kultura kra-
ja. Slovesnost, po kateri so si 
kar številni udeleženci ogleda-
li obnovljeno vežico, so pope-
strili kostanjeviški pevci, po-
vezovala pa Melita Skušek. 
Slednja je ob tem spomnila 
na idejo o ureditvi parka po-
membnih Kostanjevičanov.

 P. Pavlovič

Obnovljeno mrliško vežico je blagoslovil župnik Jože Miklav-
čič, v ozadju kostanjeviški pevci.

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac so zadovoljni tako s prvo polovico razstavne sezone, v 
kateri so zabeležili porast obiska, kot tudi s poletnim obiskom. Da bi bili še bolj privlačni za obiskovalce, si 
želijo urediti sprejemni prostor, muzejsko trgovino in kavarno.

Največ obiskovalcev je v tem poletju privabila pregledna raz-
stava ekspresionizma (foto: GBJ).

Dvorišče, obkroženo z arkadnimi hodniki nekdanjega samo-
stana, je prijetno »pribežališče« pred poletno vročino (foto: 
Maruša Lapuh).

KRŠKO – V tem tednu na krožišču pri »podmornici« potekajo 
obnovitvena dela. Gre za naložbo Direkcije RS za infrastruk-
turo v skladu s programom vzdrževanja. V prvih dneh obno-
ve je bil promet delno oviran, danes in jutri, 23. in 24. avgu-
sta, pa je zaradi preplastitve vozišča v krožišču postavljena 
delna zapora, promet pa urejen izmenično enosmerno z roč-
nim usmerjanjem. Zaprta sta izvoza proti Zdolam in Bresta-
nici, obvoz pa urejen po Cankarjevi ali Kolodvorski cesti. P. P.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Postajališče za avtodome pri sever-
nem kostanjeviškem mostu oz. na Gmajni je v tem poletju ze-
lo dobro zasedeno, obisk se je v primerjavi z lanskim letom 
bistveno povečal in zgodi se, kot je razvidno tudi s fotografi-
je, da je pet parkirnih mest že premalo. Kot so nam sporočili 
z občine, nameravajo še v letošnjem letu urediti postajališče 
z 12 parkirnimi mesti z ustrezno infrastrukturo, je pa ta na-
mera pod vprašajem, saj ne morejo pridobiti gradbenega do-
voljenja, ker s strani države še ni izveden prenos zemljišč, na 
katerih bodo uredili postajališče,  na občino. Kljub temu ob-
čina trenutno izvaja postopek izbire izvajalca del. P. P.

BREŽICE – Aleksander Zupančič po šestih letih oz. sredi dru-
gega mandata zapušča vodenje Komunale Brežice, so pred 
dnevi sporočili iz podjetja, včeraj pa je Zupančič razloge po-
jasnil na novinarski konferenci.

»Vodenje Komunale Brežice sem 
prevzel pred šestimi leti z namenom 
ustanovitve in vzpostavitve vseh 
procesov. Takrat sem pričakoval, da 
bo to trajalo krajši čas, a je kompleks-
nost tega področja in narava javnega 
podjetja podaljšala ta proces. Sedaj 
ocenjujem, da je projekt ustanavlja-
nja Komunale Brežice končno zaklju-
čen,« je povedal Aleksander Zupan-
čič. Poudarja, da v podjetju vsako 
leto izvedejo več kot 30 družbeno 
odgovornih projektov za ozavešča-

nje uporabnikov. Lani so na odlagališče odložili samo še 142 ton 
odpadkov, kar je 96 % manj kot pred sedmimi leti, ko je bila ta 
količina 4335 ton, vsi preostali odpadki se sedaj reciklirajo, nji-
hovi uporabniki pa so na domovih ločili za 2400 ton odpadkov 
več kot leta 2011, za kar nam je narava zelo hvaležna. 
Kot je dejal, je letos pred njimi rekordno leto v vseh pogledih, 
podjetje je v odlični kondiciji in se jeseni seli v lastne prostore. 
»Podjetje s tem prehaja iz faze odraščanja in izgradnje v stabil-
no fazo trajnega poslovanja, kjer potrebuje vodjo, ki bo skrbel 
za stabilno poslovanje in kontinuiteto. Sem tiste vrste vodja, ki 
obožuje izzive, spremembe, rad gradim in ustvarjam. Vodenje 
postavljenega in oblikovanega komunalnega podjetja pa je svo-
jevrsten izziv in potrebuje malo drugačnega človeka. Želim si 
tudi, da se letos jeseni podjetje preseli v nove prostore z novim 
vodstvom, ki bo tako lahko tudi na simbolni ravni začelo novo 
poglavje podjetja. Vsak vodja mora znati oceniti, kdaj je naredil 
svoje in je čas za njegov odhod. Praktično celoten program za se-
danji mandat sem že izpolnil. Že pred letom dni sem napovedal 
svoj odhod, imenoval izvršno direktorico (Jadranko Novoselc, 
op. p.) in nanjo od takrat prenašal svoje znanje in posle, kar je 
sedaj tudi dokončano in s tem je prišel tudi čas za moj odhod z 
mesta direktorja,« je nadaljeval.
Karierno pot bo, čeprav je po izobrazbi pravnik, a je končal tudi 
študij psihoterapije in je usposobljeni svetovalec in coach, nada-
ljeval na tem področju. Letos spomladi je izdal svojo prvo knjigo 
z naslovom »7 stebrov zdravega življenja«, je ustanovitelj centra 
zdravja v hrvaškem Samoborju, kateremu bi rad namenil več po-
zornosti in projekt preselil tudi v Slovenijo. 
 P. Pavlovič

Zupančič odhaja iz komunale 

Aleksander Zupančič
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V NESREČAH HUJE POŠKODOVANA KOLESARJA – Krški po-
licisti so 14. 8. nekaj po 13.30 uri na Straži pri Raki obravnava-
li prometno nesrečo z udeležbo dveh otrok. Slednja sta kole-
sarila po lokalni cesti po strmem klancu navzdol, pri čemer je 
eden izmed njiju v ovinku izgubil oblast nad kolesom, zapeljal 
s ceste in padel. Huje poškodovanega otroka so reševalci od-
peljali v ljubljanski klinični center. Sicer sta otroka med vožnjo 
uporabljala zaščitni čeladi. 
18. 8. je hujše poškodbe v nesreči pri naselju Laze utrpela 59-le-
tna kolesarka. Nesreča se je pripetila nekaj po 18. uri, povzroči-
la pa jo je 67-letna voznica osebnega vozila, ki je vozila iz sme-
ri Tržišča proti Boštanju. Zapeljala je na levo smerno vozišče in 
trčila v kolesarko, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. 
Kolesarka je po trčenju padla in se huje poškodovala. 

PRIDEJO PRAZNIH ROK, ODIDEJO POLNIH –  V okolici Krške-
ga je 10. 8. dopoldne neznanec s ključem, ki ga je oškodovanec 
pustil pod predpražnikom, odklenil vrata ter si v hiši prisvojil 
denar. V noči iz 13. na 14. 8. je v naselju Gmajna v Leskovcu pri 
Krškem nepridiprav (ali več njih) vlomil skozi stransko okno 
v poslovni prostor ter odnesel priročno blagajno z menjalnim 
denarjem v vrednosti okoli 300 evrov. Sicer je nepovabljen noč-
ni obiskovalec isti objekt obiskali že v preteklem mesecu, a ga 
je pregnal prižig luči. V isti noči je neznanec na Gorici vlomil v 
brunarico in ukradel kotel z gorilnikom, žar z gorilnikom in pi-
jačo. Povzročil je za okoli 1300 evrov škode. Med 15. in 16. 8. 
je v brežiškem naselju Trnje neznanec med odsotnostjo oško-
dovanca vlomil v hišo in si prilastil 450 evrov.

NA PREHODU NAPADEL POLICISTA – 12. 8. se je pripetil inci-
dent na mejnem prehodu Obrežje. Voznik osebnega avtomobi-
la, ki je s sopotnikom v osebnem vozilu izstopal iz naše države, 
ni hotel policistu izročiti identifikacijskih dokumentov, temveč 
sta izstopila iz vozila, se nedostojno vedla, eden izmed njiju pa 
je napadel policista. Policisti so ju obvladali s prisilnimi sred-
stvi, zaradi vožnje pod vplivom alkohola oz. prepovedanih drog 
pa so 27-letnemu vozniku odredili preizkus, a je tega odklonil, 
kakor tudi hitri test in strokovni pregled za ugotavljanje vožnje 
pod vplivom prepovedanih snovi. Pri pregledu vozila so poli-
cisti našli štiri zavoje z okoli 25 grami suhih rastlinskih delcev, 
po prvih ugotovitvah je šlo za konopljo. Oba kršitelja so pridr-
žali.  Zbrala: B. M.

Marko Blaževič, Kapele: Digitalna tehnologija 
je zelo pomembna za človeški napredek, teža-
va pa je v tem, da zavira naše socialno življenje, 
saj se zaradi tega čedalje manj družimo in pogo-
varjamo. Družbenim omrežjem se skušam čim 
bolj izogibati ter jih uporabljam zgolj za komu-
nikacijo in informiranje. Mlade bi moral animi-

rati pristen stik s prijatelji, ne pa buljenje v telefon.

Sabina Žulič, Krško: Uporabljam pamet-
ni telefon, računalnik, imamo pametno TV z 
možnostjo priključka na internet. Tehnološki 
napredek nam omogoča lažje delo in hitrej-
ši kontakt, je pa res, da lahko hitro pademo v 
zasvojenost, predvsem se to lažje zgodi mlado-
stnikom, saj je meja med resničnim in virtual-

nim svetom krhka. Starši bi morali biti vzor, saj vzgledi vlečejo.

Eva Močnik, Sevnica: Sama sem se kot otrok 
igrala v peskovniku, zdaj pa igre v peskovniku 
nadomeščajo tablice, računalniki in telefoni. To 
ni v redu, ker otroci ne vedo, kaj je brezskrbna 
otroška igra in ne sklepajo več prijateljstev. Ne-
kateri so od sodobne tehnologije že preveč od-
visni, živijo v namišljenem svetu. Nimam ome-

jitev glede uporabe naprav, a nisem odvisna od njih.

Jana Sternad, Pesje: Včasih mi te stvari niso 
bile preveč pri srcu, danes pa je tako, da mi mo-
rajo biti. Telefon zelo veliko uporabljam, veliko 
sem tudi na internetu, tako v službene kot pros-
točasne namene. Ne zdi se mi, da za to porabim 
preveč časa, kolikor ga pač hočem. Otroci pa so 
žal definitivno preveč pred raznimi zasloni in 

premalo zunaj med svojimi vrstniki.

Digitalna tehnologija (telefoni, tablice, računalniki ...) je 
močno prisotna v našem vsakdanjem življenju. Spraše-
vali smo, katere so po vašem mnenju njene prednosti in 
slabosti, koliko časa dnevno ji namenite in ali imate glede 
tega kakšna pravila oz. omejitve, zlasti pri otrocih.

anketa

Tehnologija v našem življenju

S tedaj 22-letnim Miho Špile-
kom, ki mu domači in prijate-
lji pravijo tudi Miško, sva se 
spoznala leta 1984, ko je pri-
šel v naše kraje s svojo glasbe-
no skupino Baby Müller. Sam 
sem takrat skrbel za organi-
zacijske posle pri krški sku-
pini Britanic, katere kitarist 
in pevec je bil Miran Rudan. 
Obe skupini sta v jeseni ime-
li nekaj klubskih koncertov, in 
sicer v Krškem, Brežicah, Ča-
teških toplicah in hrvaškem 
Savskem Marofu. Njihovo dru-
go gostovanje smo organizira-
li dve leti kasneje, ob mladin-
skem kongresu, ki je spomladi 
leta 1986 potekal v Krškem 
in ga je spremljalo veliko kul-
turnih in zabavnih prireditev, 
tako tudi rock koncert v le-
skovški športni dvorani.
Zgovoren fant me je že takrat 
pritegnil zaradi svoje velike 
navezanosti na kraje ob Krki in 
Savi. Njegova starša sta se na-
mreč v začetku 60. let z dvema 
hčerkama odpravila na delo v 
tedanjo Zahodno Nemčijo in 
sledili so jima še mnogi drugi. 
"Ate je bil prvi iz tega konca, 
potem jih je veliko šlo za njim, 
saj je vedno lažje, če v tuji de-
želi koga poznaš," pravi Miha. 
Ustalili so se v mestu Aalen, ki 
ima okoli 60.000 prebivalcev 
in se nahaja kako uro vožnje 
vzhodno od Stuttgarta. Mesto 
je že staro gospodarsko sre-
dišče, saj se tam nahaja tovar-
na Carl Zeiss, ki je znana po iz-
delavi optičnih inštrumentov. 
V enem izmed njenih obratov 
se je tudi Miha izučil za fino-
mehanika, vendar se je kma-
lu odločil za poučevanje kita-
re, kar ga je sčasoma privedlo 
do lastne glasbene šole.
Miha se je rodil po prihodu 
družine Špilek v Nemčijo in 
dobil je jugoslovanski potni 
list, ki ga je kasneje zamenjal 
za slovenskega. "Tega imam še 
danes in moram reči, da lahko 
grem z njim brez problemov 
povsod po svetu," s ponosom 
pove naš rojak, ki si je v Aalenu 
ustvaril družino. Z ženo Chri-
stine, ki poučuje jezike, ima-
ta tri otroke, sina Romana ter 
hčerki Julijo in Aline.
Dobila sva se na terasi pred 
Špilekovim hramom, sredi vi-
nogradov nad vasjo Cerina 
pod Sv. Vidom. Območju do-
mačini pravijo Straža in tu je 
Miha prav te dni začel preu-
rejati star vinski hram v svo-
jo počitniško hišico. Na ta kraj 
in gorco ga vežejo namreč po-
sebni spomini: "Ko smo priha-
jali na počitnice v Jugoslavijo, 
sta se starejši sestri po nava-
di kopali v bližnjih toplicah, jaz 
pa sem šel raje s stricem Anto-
nom sem gor v gorco. Na Ča-
težu sva kupila kruh in potem 
sva ves dan preživela tu gor."

Torej se zdaj tudi zares vra-
čaš v kraje svoje mladosti?
Kaže, da mi je bilo to namenje-
no. V mladih letih sem med po-
čitnicami vsako leto prihajal v 
Slovenijo, kjer sem se družil 
z vrstniki in tudi drugimi, še 
zlasti s svojimi bratranci, ki so 
bili sicer vsi starejši od mene, a 

so me radi jemali s seboj. Tako 
sem za Savo lovil ribe z Jože-
tom, Milan, ki je bil šofer tovor-
njaka, pa me je rad vzel s seboj 
v Celje, Ptuj, Maribor.

In kako so te sprejemali tu-
kajšnji ljudje?
Vedno so bili prijazni z mano, 
tako kot so tudi sedaj. Tu in 
tam me je kdo postrani gledal, 
ko sem imel dolge lase. Še po-
sebno miličniki so me zafrka-
vali. A to je hitro minilo, saj sem 
si pri 19 letih lase že ostrigel. 
Seveda je bilo takrat marsi-
kaj drugače, tudi v Nemčiji, ne 
samo v Sloveniji oz. tedanji Ju-
goslaviji. Spomnim se, da smo 
med nekimi počitnicami pri 
stricu Antonu gledali na tele-
viziji, kako se je med koncer-
tom skupine Bijelo dugme, pe-
vec Željko Bebek, gol do pasu, 
metal po odru. Pa je rekla teta: 
"Uboga njegova mama, ko 
mora sina takega gledat!"

Ko že omenjaš skupino Bi-
jelo dugme, spomnim se, da 
ste imeli nekaj njihovih ko-
madov tudi na repertoarju 
zasedbe Baby Müller.
Seveda. Že ko sem bil star 15 
let, sem jih poslušal. Čisto so 
me prevzeli. In ne samo mene. 
Takšne rock skupine v Nemči-
ji takrat ni bilo. Ko sem bil tu, 
sem kupil njihove plošče in jih 
vrtel prijateljem v Nemčiji. Re-
kel sem jim: "Pozabite vse vaše 
nemške skupine. Poglejte, kaj 
je rock!" In res, takrat smo se 

čudili njihovi muziki in tudi op-
remi. Nismo mogli verjeti, da 
imajo kitare znamke Gibson in 
Fender pa Marshall opremo, 
ki je niti v Nemčiji nisi mogel 
zlahka kupiti. Veliko smo se po-
govarjali o tem in bili prepriča-
ni, da gre za politiko in da jim 
pomaga država oz. oblast, da bi 

mladino držali skupaj. V svo-
jih fantazijah smo šli celo tako 
daleč, da smo sumili, če mor-
da ne gre v resnici za Angleže, 
ki so videli, da ob številni kon-
kurenci doma ne bodo uspeli, 
pa so šli nastopat v Jugoslavi-
jo … Sicer pa je je bil Bregović 
zame enkraten kitarist in kom-
ponist, kar je kasneje tudi do-
kazal s svetovno kariero.

Pa se vrniva na začetek.  Ro-
dil si se v slovenski družini v 
tuji deželi. Kako je bilo z je-
zikom?
V slovenski šoli nisem bil ni-
koli, vendar smo doma govo-
rili slovensko. Nemško sem se 
naučil šele v vrtcu in šoli. V zve-
zi s tem moram povedati, da je 
bilo zame zanimivo to, da smo, 
ko so se zaprla domača vrata, 
govorili samo slovensko. Zdaj 
pa, ker je žena Francozinja, se 
doma pogovarjamo nemško. 
Na to sem se težko navadil, a 
ni šlo drugače. Me pa veseli, da 
se  želi najmlajša hčerka nau-
čiti slovensko, pa tudi žena se 
trudi v tej smeri.

Kako so te sprejemali teda-
nji sošolci?
Kolikor se spomnim, na šoli ni 
bilo problemov. V zvezi s tem 
pa je zanimivo, da mi je pred 
kratkim moja tedanja učitelji-
ca, zdaj ima preko 80 let, rekla, 
da sem bil prvi migrant v nje-
nem razredu in da na šoli tak-
rat niso vedeli, kako bi z mano 
delali. Takrat še namreč ni bilo 

nobenega Turka, Italijani so 
prišli za mano, tudi sicer še ni 
bilo toliko priseljencev v mes-
tu, danes pa sta pica in kebab 
na vsakem koraku.

Kako pa kaj občutite posle-
dice nedavnega množičnega 
prihoda migrantov z Vzho-
da?
Ne morem reči, da jih je v mes-
tu veliko, saj v glavnem živijo 
v zbirnem centru izven mes-
ta. Mene ljudje druge barve ali 
vere niso nikoli motili, vedno 
sem imel kolege različnih na-
rodnosti. Res pa je, da je tudi 
Nemce začelo motiti, da na pri-
mer upokojena čistilka ali kak-
šen drug slabše plačani delavec 
prejema toliko pokojnine kot 
begunci podpore.

Kje si se prvič "srečal" s ki-
taro?
Pri desetih letih sem šel k skav-
tom. Povabil me je Alfred, ki je 
bil sošolec moje sestre in šest 
let starejši od mene. On mi je 
pokazal prve akorde na kitari 
in s tem je bila, kot lahko ugo-
tovim danes, določena moja ži-
vljenjska in poklicna pot. Vklju-
čitev v skavte je bila tudi sicer 
zelo dobra zame. Namesto po-
tepanja po ulicah in brezdelja, 
kar je bilo značilno za moje so-
šolce, je bilo pri skavtih mnogo 
zanimivega. Tam so bili otroci 
izobražencev, ki so veliko dali 
na kulturo in vzgojo mladega 
človeka. Vse praznike in poči-
tnice, razen poletnih, ko sem 
šel v Slovenijo, sem preživel na 
taborjenjih in ob drugih aktiv-
nostih, pri čemer je bila vedno 
prisotna muzika. Že pri skav-
tih sem poleg Alfreda, ki je še 
danes moj basist, spoznal tudi 
bobnarja Josha in moja prva 
skupina je bila jazz trio.

Ali je bila glasba tudi sicer 
prisotna v vaši družini?
Ja, oče je igral harmoniko, a 
največkrat le za kratek čas in 
ob družinskih praznovanjih. 
Meni harmonika ni nikoli di-
šala, kitara pa me je veselila že 
od malega, pravzaprav rock. 
Ko sem se nekaj malega naučil, 
sem si seveda želel imeti svojo 
kitaro. Oče je najprej hotel pre-
skusiti mojo željo, saj je vedel, 
da si otroci pogosto kaj zaželi-
jo, potem pa to opustijo. Rekel 
je, da bom kitaro dobil ob nas-
lednjem božiču, če si jo bom še 
vedno želel. Tako je tudi bilo. 
Potem sem igral dan in noč. 

Predvidevam, da je šlo za 
klasično, akustično kitaro.
Seveda. Šele čez štiri leta sem 
dobil tudi električno. A prej 
sem moral narediti štiri letnike 
glasbene šole, brez tega ni šlo.

Kako gledaš na tiste glasbe-

Miha Špilek – Miško, glasbenik;

Zavrtel sem jim Bijelo dugme
in rekel: Poglejte, kaj je rock!
BREŽICE – Poletje je čas počitnic in potovanj, ki prinašajo tudi srečanja s sorodniki, prijatelji, sošol-
ci ali znanci. Pogosto so polna obujanju spominov na mladost in neke druge čase in navade, predvsem pa 
pristnejše odnose med ljudmi. Eno takih - po nekaj desetletjih – je bilo tudi nedavno srečanje z glasbeni-
kom Miho Špilekom iz nemškega Aalena, katerega rod izhaja iz krajev v okolici Čateža ob Savi.

Miha Špilek – Miško pred svojim hramom
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»Mislim, da je letošnja tema 
zelo primerna, saj je cviček 
nekoliko v krizi, belo vino pa 
v modi,« je izbor teme uteme-
ljil idejni oče cvičkovih večerov 
Ivan Vizlar, a poudaril, da bo 
cviček še naprej 'paradni konj', 
dolenjsko belo vino pa njegova 
dopolnitev oz. dodatna ponud-
ba. Kot je poudaril, se je dolenj-
sko belo vino od nekdaj pilo ter 
je bilo zelo čislano in spoštova-
no, pa tudi dandanes je na tem 
območju veliko dobrega bele-
ga vina. »Ker pa je pri vsakem 
vinarju za odtenek drugačno 

po okusu, vonju in stopnji al-
kohola, bomo poskusili določi-
ti neke parametre, katere sor-
te grozdja sodijo vanj in kakšno 
vino naj bo to bilo, torej da bi 

ga nekako tipizirali. Danes de-
lamo prvi korak v tej smeri,« 
je še dejal, »in zelo bom vesel, 
če bo iz te zgodbe enkrat priš-
lo do zaščite dolenjskega bele-
ga vina, imenovanega 'dolenc', 
kar pa bo seveda dolgotrajen in 
zahteven postopek.«

Po uvodnem nastopu doma-
če pevske skupine Lavrencij in 
pozdravnem nagovoru predse-
dnika Zveze društev vinograd-
nikov Dolenjske Mirana Jura-
ka so v razpravi z Vizlarjem 
sodelovali Roman Baškovč, 

Ivanka Badovinac, Jože Si-
mončič, Jernej Martinčič in 
Tone Hrovat, vsi univ. dipl. 
inž. kmetijstva in poznavalci 
vinskega področja. »Če v loka-

lu na našem območju naročite 
belo vino, vam bodo ponudili 
janževca, haložana, bizeljčana, 
belokranjca ali kaj drugega, ne 
pa dolenjskega belega vina,« 
je uvodoma dejal predsednik 
strokovnega odbora v ZDVD 
Baškovč, in (samo)kritično 
ugotovil, da so v »cvičkovi ev-
foriji« na to vino v zadnjih de-
setletjih malo pozabili, zato je 
prav, da mu dajo malo več po-
udarka. Idejo je pozdravila tudi 
Badovinčeva, enologinja iz KGZ 
Novo mesto. Kot je dejala, bodo 
v okviru stroke najprej obliko-
vali priporočila, kakšno naj bi 
bilo dolenjsko belo vino, šele 
kasneje pa šli v zaščito PTP, 
kot pri cvičku. »Poleg kraljevi-
ne, rumenega plavca, laškega 

rizlinga, belega in sivega pino-
ta, chardonnaya, zelenega sil-
vanca bi vanj sodil tudi manjši 
delež aromatičnih sort, ki bi se 
lepo vkomponiral v to vino. Že-
limo si prijetno, sveže in pitno 
vino, z alkoholno stopnjo nad 
10,5 %, ne preveč kislo, da ga 
lahko spiješ samega ali v špri-
cerju,« je dejala. Kot je še po-
vedala, bo treba določiti, ko-
liko sort belega grozdja mora 
vsebovati takšno vino in katera 
oz. kateri dve naj bosta vodil-
ni, vendar pa je zgodba še zelo 
'v povojih'. 

Simončič, ekonom v Kartuzi-
ji Pleterje, je dejal, da bi bila 
PTP zaščita dolenjskega bele-
ga vina lažja 25, 30 let nazaj, 

ko ga je bilo veliko več na trgu, 
zdaj pa ga bo težko poenotiti, 
saj je sortna sestava v vinogra-
dih zelo raznolika, poleg tega 
se je v zadnjih letih zelo malo 
sadilo sorte, kot so kraljevina 
ipd. Martinčič, aktualni kralj 
cvička, je prav tako opozoril, da 
so v zadnjih 20 letih vinogra-
de obnavljali predvsem z mod-
ro frankinjo in drugimi rdečimi 

sortami. »Po 17 letih od zašči-
te cvička je čas, da stopimo ko-
rak naprej, saj smo zdaj malo 
spali,« je dejal. Hrovat, direktor 
Grma Novo mesto  - centra bi-
otehnike in turizma, pa je de-
jal, da morajo vinogradniki bolj 

spoštovati, kar dajo iz kleti, ne 
pa da tekmujejo, kdo bo vino 
prodal bolj poceni, čeprav se 
ga zato ne spije nič več. Zavzel 
se je za bolj pošteno verigo v 
vinogradništvu in kletarstvu: 
»Grozdja izpod evra za kilo-
gram in vina izpod treh evrov 
za liter ne bi smelo biti.« Poz-
val je k sajenju sort grozdja, ki 
rabijo manj škropljenja, k več-

jemu povezovanju med vino-
gradniki in k izobraževanju 
potrošnikov, predvsem pa go-
stincev, da bodo bolj poznali in 
cenili lokalna vina. 

 Peter Pavlovič

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

Trgovina s suhomontažnimi sistemi
Strokovna izvedba

NAJUGODNEJŠE 
RAZMERJE MED KVALITETO IN CENO.

nike, ki ne poznajo not, saj 
jih med rokerji ni bilo malo?
Ne rečem, da ni mogoče dobro 
igrati, a v glavnem je to nekaj 
čisto drugega. Če poznaš note, 
je kot bi bral knjige, vedno nove 
in bolj zanimive lahko odpiraš 
in igraš različne skladbe. Meni 
igranje klasične kitare še danes 
veliko pomeni, saj me pomirja 
in mi dobro dene. Skoraj ni ne-
delje, da ne bi vzel v roke kitare 
in preigraval kakšnega velikega 
avtorja, kot na primer Španca 
Fernanda Sora in druge.

Kolikšno je pri vas zanima-
nje za glasbeno izobraževa-
nje med mladino in katerih 
inštrumentov se najraje uči-
jo?
Zanimanje precej niha, ime-
li smo že tudi po 350 učencev, 
zadnja leta pa se ta številka vrti 
okoli 250. Pametni telefoni, in-
ternet z družabnimi omrežji so 
naredili svoje, zlasti med mla-
dimi. Učimo pa veliko inštru-
mentov, a največ kitaro, klavir, 
flavto, učimo tudi instrumente, 
ki so pač trenutno bolj zanimi-
vi, na primer ukulele. Vse več je 
starejših, ki se v mladosti niso 
imeli prilike učiti, zdaj pa si to 
lahko privoščijo zaradi denarja 
in predvsem časa. Nudimo kla-
sično in pop petje, organizira-
mo delavnice jazza in popa v 
sodelovanju z absolventi glas-
benih šol iz Stuttgarta, Basla in 
Manheima in še marsikaj.

Če se vrneva k skupini Baby 
Müller. S kakšnimi vtisi ste 
se ti in kolegi vračali z go-
stovanj pri nas?

Vedno z zelo lepimi. Pa tudi si-
cer je za vsakega glasbenika 
zanimivo gostovati. Novi odri, 
druga publika, drugi ljudje, 
nove izkušnje. Publika nas je 
vedno lepo sprejela, ne le tu v 
naših koncih, tudi v Trbovljah 
in Celju, kjer smo igrali v tak-
rat zelo popularnem mladin-
skem klubu. Naših komadov 
sicer niso poznali, a ko smo za-
šibali Kad bi bio Bijelo dugme 
ali Tako ti je moja mala kad lju-
bi Bosanac, so bili vedno nav-
dušeni.

Kako je bilo, ko ste v Leskov-
cu nastopili kot predskupina 
Parnega valjka?
Bili smo počaščeni, ko smo do-
bili vaše vabilo. Že takrat smo 
vedeli, da so to že in še bodo 
velike zvezde jugoslovanske 
scene. Glavni kitarist in avtor 
Hus (Hasanefendić, op. p.) je 
res dobro igral, pevec s svojim 
hripavim glasom pa je bil tudi 
prava faca (Aki Rahimovski, 
op. p.). Z njimi smo si izme-
njali telefonske številke, bili so 

tudi pri nas v Aalenu in nabavi-
li nekaj opreme, kasneje pa so 
se naši stiki pretrgali.

Kaj je bilo s skupino Baby 
Müller?
Začeli smo leta 1982, že ome-
njenima Alfredu in Joshu sta 
se pridružila pevec Michael 
Diebold in kitarist Pit, naš prvi 
posnetek je bil komad Interci-
ty. Poleg Jugoslavije smo go-
stovali tudi v Angliji in Fran-
ciji. Skupaj smo igrali nekje do 
leta 1990, ko je večina konča-
la študije ali smo se zaposlili, 
imeli družine, pevec Diebold 
je odšel v tujino za konzula, v 
Kairo, kjer je tudi sedaj visoko 
v diplomatski službi. Zanimivo 
je, da smo se prav na njegovo 
pobudo leta 2004 spet zbrali, 
vsi smo naenkrat imeli čas in 
voljo, tokrat pod novim ime-
nom – Diebold und Kollegen. 
Zdaj igramo znane komade v t. 
i. švabskem dialektu, s tem smo 
bili precej na TV v Nemčiji. Ka-
dar nastopamo v tujini, igramo 
originalne skladbe znanih iz-

vajalcev, kot so Beatles, Eagles, 
Clapton itd.

Ampak ti tudi v ostalih ob-
dobjih nisi miroval?
Seveda ne. Brez kitare ne mo-
rem. Igral sem še z nekaj sku-
pinami, med drugim tudi kar 
20 let v domačem big bandu. 
A najbolj kreativen sem bil v 
času skupine Anything (1997-
2010), ko sem ustvaril svoje 
najboljše komade. Zato sem se 
po razpadu skupine odločil in 
leta 2011 v studiu posnel iz-
bor svojih skladb, pri snemanju 
plošče, ki nosi naslov All my lo-
vings, pa so mi pomagali kolegi 
in drugi glasbeniki.

Tudi sin Roman stopa po tvo-
jih (glasbenih) poteh.
Ja, on je študiran glasbenik, ki 
igra kitaro v najzahtevnejših 
mednarodnih zasedbah, ki v 
živo spremljajo musicale, kot 
so Mama mia, Bodyguard … 
Veš, to je profesionalna, ame-
riška produkcija, to je višji nivo 
in tega sem vesel.

In kakšni so tvoji načrti?
Zadovoljen sem, da ob delu v 
glasbeni šoli, ki mi daje kruh, 
lahko še vedno igram s pri-
jatelji, ki sem jih spoznal že v 
najstniških letih. Sicer pa se 
zdaj, kot lahko vidiš, v glav-
nem ukvarjam s tem hramom 
in vinogradom. Žal mi bo, če ne 
bom mogel priti na trgatev, ker 
se pri nas začne pouk teden po-
zneje kot tu. Morda pa priletim 
na mošt, takrat bo tudi kostanj 
že zrel. 
 Silvester Mavsar

Poleg cvička naj bo še dolenjsko belo vino
RAKA – Na 14. cvičkovem večeru, tradicionalni prireditvi Društva vinogradnikov Raka, sta bila letos tako lokacija kot tema strokovne razprave malce drugačni, 
kot smo vajeni – pod šotorom na raškem igrišču so namreč spregovorili o zadnja leta zapostavljenem dolenjskem belem vinu. V Zvezi društev vinogradnikov Do-
lenjske si namreč želijo malo natančneje določiti, kakšno naj bo to vino, ter dvigniti njegovo kvaliteto, da bo konkurenčno na trgu. 

V strokovni razpravi so sodelovali (z leve): Jernej Martinčič, 
Jože Simončič, Ivanka Badovinac, Ivan Vizlar, Roman Baškovč 
in Tone Hrovat.

Pripravili so tudi pokušino dolenjskih belih vin.

Vinogradi majhni in stari
Kot je navedla Badovinčeva, je ena od težav dolenjskega vino-
rodnega okoliša razdrobljenost parcel, saj je povprečna veli-
kost vinograda le 0,22 ha. V Register pridelovalcev grozdja in 
vina (RPGV) je po podatkih za leto 2017 na Dolenjskem vpi-
sanih 1.510 ha vinogradov, dejanska raba pa kaže na 2.149 ha 
vinogradov. V tem okolišu se letno obnovi le približno 20 ha 
vinogradov, kar je bistveno premalo za enostavno reprodukci-
jo. »Negativni trend prestrukturiranja vinogradniških površin 
v Posavju prevladuje tako kot drugod v Sloveniji, kjer obstaja 
množica vse bolj ostarelih ljubiteljskih vinogradnikov z mali-
mi in vedno bolj starimi vinogradi,« pravi Badovinčeva. V vi-
norodnem okolišu Dolenjska je kar tretjina vinogradov starej-
ših od 35 let. V dolenjskih vinogradih prevladujeta žametovka 
(40 %) in modra frankinja (18 %), med belimi sortami pa ima-
ta opaznejši delež le laški rizling in kraljevina s po okoli 9 %. 

GORNJA RADGONA – Pred tradicionalnim Pomurskim sejmom, ki 
se bo odvijal konec avgusta v Gornji Radgoni, so 26. julija predsta-
vili rezultate in priznanja 44. ocenjevanja Vino Slovenija Gornja 
Radgona, najprestižnejšega ocenjevanja vin pri nas. Med nagra-
jenci je tudi letos kar nekaj posavskih pridelovalcev vina. Veli-
ko zlato medaljo prejmeta Kmečka zadruga Krško, z.o.o., Klet 
Krško za modro frankinjo, suhi jagodni izbor in vinogradnik Cer-
jak iz Pesjega za dišeči traminec, jagodni izbor. Klet Krško se je 
znašla tudi med prejemniki zlatih medalj, in sicer za beli pinot 
premium ter cviček PTP, ostali z zlatimi medaljami so še Albia-
na – Žaren d.o.o. (cviček PTP, modra frankinja), Stanislav Bar-
kovič (cviček PTP) in Sadjarsko-vinogradniška kmetija Bos-
tele (dva sauvignona). Srebrne medalje je ocenjevalna komisija 
dodelila Bernardu Balonu (beli bizeljčan PTP, chardonnay, pe-
neči rumeni muškat Vesna, rumeni muškat), Sandiju Vidmar-
ju, Urošu Blaževiču (oba rdeči bizeljčan PTP), Albiani – Žaren 
d.o.o. (chardonnay, laški rizling, modra frankinja alto, rose (modra 
frankinja), zeleni silvanec), Rudiju Becu, Mateju Kuharju, Toni-
ju Jarkoviču, Martinu Kuntariču, Jožetu Unetiču (vsi cviček), 
Stanislavu Barkoviču (cviček PTP), Milanu Jamšku (cviček PTP, 
modra frankinja), Hiši vina Grabnar (cviček PTP, modra franki-
nja, modri pinot), Kleti Krško (modra frankinja premium, modra 
frankinja prestige), Sadjarsko-vinogradniški kmetiji Bostele 
(rumeni muškat) ter Janezu Kmetiču (cviček). Posavski vinar-
ji in vinogradniki so tako osvojili dve veliki zlati medalji, sedem 
zlatih in kar 26 srebrnih medalj.  R. R.

35 medalj v Posavje

Nemška skupina Baby Müller na gostovanju v Posavju leta 
1984. Prvi z leve: Miha Špilek.
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Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) objavlja

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij 
delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019

Razpis je  objavljen na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si. Prijave na razpis od 1. 9. 2018 
dalje.

Na spletni strani RRA Posavje in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega 
sklada Republike Slovenije so objavljene tudi proste kadrovske štipendije delodajalcev za šolsko/
študijsko leto 2018/2019.

Vse zainteresirane delodajalce, ki bi želeli dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo, 
ter dijake in študente vabimo na 

predstavitev Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja 
kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019 

in sprememb Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1),

ki bo v torek, 18. 9. 2018, ob 11.00 v Klubu Kulturnega doma Krško.

Vsa dodatna pojasnila oziroma potrditev vaše udeležbe na dogodku sporočite na RRA Posavje, 
CKŽ 2, 8270 Krško; Danica Kramžar, tel. 07 488 10 44, e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Spričo lepega vremena je bila 
srednjeveškemu dnevu že 
vnaprej zagotovljena številna 
udeležba, saj se je glas o njem 
v zadnjih letih razširil ne le po 
slovenskih krajih, temveč segel 
tudi v tujino, kot lahko sklepa-
mo po slišanih različnih nare-
čjih in tudi govorici v tujih je-
zikih. Uradno naj bi prireditev 
v okvirno šestih urah njenega 
trajanja obiskalo 970 obisko-
valcev, a verjetno prav vseh 
organizatorjem ni uspelo po-
loviti ob prečkanju kamnitega 
mostu, kjer naj bi vsak obisko-
valec za evidenco, v končni fazi 
pa tudi za zbir skupnega šte-
vila obiskovalcev, ki skozi leto 
obiščejo prireditve na gradu, 
prejel oštevilčeno zapestnico. 

Tudi letos sta prireditelja v so-
delovanju s Kulturnim domom 
Krško in sodelujočimi izvajal-
ci poskrbela za razvedrilo vseh 
generacij, še najbolj pa so bile 
vsebine pisane na kožo naj-
mlajših, ki so se trli v različnih 
delavnicah, med drugim izde-

Za en dan nazaj v srednji vek
BRESTANICA – Šesto leto zapored je na gradu Rajhenburg na drugo soboto v avgustu v organizaciji Turi-
stičnega društva Brestanica in tamkajšnjega kulturnega društva potekal Srednjeveški dan na gradu Raj-
henburg. V vročem popoldnevu pa vse do večernih ur se je prireditve udeležilo okoli tisoč obiskovalcev.

lave ptičkov iz volne, mentor-
stvo so prevzele brestaniške 
upokojenke, zapestnic (DPM 
Brestanice), čelad, ščitov, me-
čev in kronic (TD Brestanica), 
usnjenih zapestnic (Inštitut 
za svobodo oblačenja), kova-
nja srednjeveškega kovanca 
(TD Brestanica) in kaligrafi-
je (Vesna Zakonjšek). V uti v 
zeliščarskem vrtu je Tatjana 

Stojanović izvajala poslika-
ve s kano, v prostorih samega 
gradu pa se je zvrstilo več de-
lavnic: peka zeliščnega kruh-
ka in grajska preizkušnja v or-
ganizaciji KD Krško, pisanje z 
gosjimi peresi (Družinsko gle-
dališče Kolenc), delavnica in 
večerni program akrobatike 
na svili (Trupa Aduta), izdela-
ve ognjičevega mazila (Nata-

ša Požeg Dular) ter delavni-
ca srednjeveških plesov (KD 
Svoboda Brestanica). Pestro 
je bilo tudi na površinah pred 
in pod grajskim mostom, kjer 
je bila na ogled razstava sre-
dnjeveškega orožja, tako mla-
di kot starejši obiskovalci so se 
lahko urili v lokostrelstvu, hoji 
s hoduljami, metu sekiric v tar-
čo; tamkaj je bil umeščen tudi 
srednjeveški tabor gostujoče-
ga Srednjeveškega društva Red 
kraljevega orla in srednjeveška 
tiskarna, v kateri je poteka-
la izdelava papirja. Delavnice 
so dopolnjevale tudi oblože-
ne stojnice s ponudbo slad-
kih dobrot, nakita, keramičnih 
in kozmetičnih izdelkov iz na-
ravnih surovin. Ko se je na pri-
zorišče spustil mrak, je v atri-
ju gradu potekal viteški turnir, 
zaplesala je grajska gospoda z 
gosti, program, ki ga je povezo-
val rajhenburški vitez Nik Škr-
lec, pa so poleg že omenjenih 
popestrili še člani žonglerske 
in ognjene skupine Čupakabra.   
 Bojana Mavsar 

Med otroci so šli najbolj v promet ščiti, leseni meči, čelade in 
kronice, seveda pa jih je bilo potrebno najprej izdelati ali do-
delati, sestaviti in okrasiti.

BREŽICE – V Brežicah so 12. avgusta, dva dni po godu zavet-
nika župnijske cerkve sv. Lovrenca, obhajali župnijsko žeg-
nanje njemu v čast. Slovesno sveto mašo – somaševali so 
štirje duhovniki – je na Lovrenčevo nedeljo vodil apostol-
ski nuncij v Sloveniji, nj. eksc. msgr. dr. Juliusz Janusz. Med 
daritvijo so se še posebej poklonili preminulemu Stjepanu 
Koliću – Štefku. 

Cerkev sv. Lovrenca v Brežicah so napolnili predvsem brežiš-
ki župljani pa tudi verniki od drugod, med katerimi je bila tudi 
skupina 15 kolesarjev, ki vsako leto med 21. in 25. julijem pre-
vozi slovensko Jakobovo pot. Ker jih je po navadi na začetku poti 
v Slovenski vasi in pri cerkvi sv. Jakoba na Ponikvah sprejela in 
zanje celo organizirala blagoslov tudi družina Kolić, so se priš-
li še posebej zahvalit pokojnemu Štefku in njegovi družini, ki se 
je udeležila svete maše. O spominih nanj sta spregovorila kole-
sarja Helena in Franc Štefanič. Ker je bil apostolski nuncij, pa-
peški odposlanec oz. diplomatski predstavnik Svetega sedeža, 
sploh prvič v brežiški župniji, se mu je v imenu Občine Brežice 
ob koncu mašne daritve zahvalila tudi direktorica občinske upra-
ve Irena Rudman, ki mu je ob tej priložnosti podrobneje opisala 
značilnosti občine, v kateri je kar 31 župnijskih ali podružničnih 
cerkva. Besede zahvale je izrazil tudi brežiški župnik Milan Kše-
la, ki je bil obenem tudi ponosen, da je brežiška župnija gostila 
tako visokega predstavnika Svetega sedeža. Po sveti maši, med 
katero je prepeval brežiški cerkveni pevski zbor, sta pred cerkvi-
jo sv. Lovrenca sledila še pogostitev in druženje župljanov. Janusz 
si je nato ogledal še Posavski muzej Brežice.  R. R.

Maševal apostolski nuncij

Somaševanje štirih duhovnikov na čelu z apostolskim nun-
cijem v Sloveniji

RAKOVEC – Ljudski pevci Ka-
pelski pubje, ki delujejo kot 
sekcija Kulturnega društva 
Kapele, so na praznik Mariji-
nega vnebovzetja v Rakovcu 
pri Kapelah organizirali kul-
turno prireditev Večer v Ra-
kovcu. Ljudske običaje in pe-
smi, kot se je to počelo nekoč, 
so na »placu« v Rakovcu, pred 
gasilskim domom, s Kapelski-
mi pubi obudile pevske skupi-
ne Ljudske pevke Trstenke iz 
Podlehnika, Pevci iz Globoke-
ga in Fantje z vasi iz Škocjana, 
tamburaški sestav KUD Hruše-
vec Kupljenski, domača dram-
ska skupina Kapelske tračari-

Na ljudskem večeru obujali običaje

ce (na fotografiji) in otroška 
folklorna skupina Podružnič-
ne šole Kapele. Vmes je o obi-
čajih in prigodah iz Rakovca 
in okolice v tukajšnjem na-
rečju razlagal Darko Ferlan. 

Na prireditvi, ki jo je obiskalo 
lepo število krajanov iz Kapel 
in okoliških vasi, so lahko med 
drugim ti prisluhnili in videli, 
kako so se nekdaj otroci igra-
li sredi vasi, iz vaškega vodnja-

ka napajali konje, vaške žene 
prišle po vodo k vodnjaku in 
opravljale vse po vrsti, fantje 
zbirali pod vaško lipo in pre-
pevali, peli podoknice sam-
skim dekletom. Petje ljudskih 
pesmi pa tudi pripovedova-
nje smešnih prigod sta zazna-
movala prijeten poletni večer 
v Rakovcu, ki ga je vmes poz-
dravila tudi mavrica. Kapelski 
pubje vsako leto organizirajo 
eno svojo prireditev, na kate-
ri se dotaknejo različnih obi-
čajev, ki so zaznamovali kraje 
v Kapelah in okolici.   R. R. 

V naslednji številki, ki bo izšla 6. septembra, 
bomo v ospredje posebnih tematskih strani 

postavili gozd, les in papir.

Več informacij na: 07 49 05 780 
in marketing@posavje.info

T e m a t s k e  s t r a n i  P o s a v s k e g a  o b z o r n i k a ,  6 .  s e p t e m b e r  2 0 1 8

KULTURNI DOM KRŠKO VABI K VPISU ABONMAJEV 
ZA SEZONO 2018/2019, OD 10. 9. DO 13. 10. 2018



Posavski obzornik - leto XXII, številka 17, četrtek, 23. 8. 2018 7IZ NAŠIH KRAJEV

Kamnoseštvo Jakša Granitika d.o.o.
CKŽ 65, 8270 Krško, tel.: 07/ 490 59 00

BOLJŠI MOJSTER
police od 12 € dalje
spomeniki od 550 € dalje
kuhinjski in kopalniški pulti

HITRO! KAKOVOSTNO! 
UGODNO! 

www.kamnosestvo.com

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 95.146,17 € do 
157.373,83 € (z DDV).
Prodaja lastne nepremičnine. 

Nova stanovanja na Vidmu
v centru Krškega

SL-inženiring

RAKA – Turistično društvo Lovrenc Raka je tudi letos ob krajev-
nem prazniku pripravilo srečanje lastnikov starodobnih vozil. 
Srečanja se je udeležilo prek 70 starodobnikov, veliko pa je bilo 
kot po navadi tudi ostalih udeležencev, ki so si ogledovali vozila, 
traktorje in motorje, hkrati pa obujali spomine na stare čase. Po 
popisu udeležencev ali lastnikov vozil, pogostitvi s hladno pijačo 
in toplo malico je sledila panoramska vožnja mimo raške cerkve 
skozi Zaloke in Kržišča do gasilskega doma na Smedniku, kjer jih 
je čakala hladna pijača, hkrati pa so se malo ohladila tudi staro-
dobna vozila. Po počitku so se vrnili nazaj na raško igrišče, kjer 
so podelili priznanja najstarejšemu udeležencu Jožetu Jereletu 
(roj. 1941) in lastniku najstarejšega vozila Francu Medvešku, 
lastniku vojaškega džipa Ford, letnik 1942. Sledilo je še tekmo-
vanje v odbojki, ugotavljanje višine čebule (obešene pod šoto-
rom) in zabijanje žebljev, zmagovalce pa so čakale pestre nagra-
de. Prireditev so popestrili z glasbo domačih muzikantov.  A. H.

V nagovoru številnih zbranih v 
prireditvenem šotoru pri tam-
kajšnji šoli je predsednica sve-
ta KS Koprivnica Sonja Bra-
čun poudarila, da si krajevno 
priznanje zasluži sleherna 
krajanka ali krajan, ki s svojim 
požrtvovalnim prostovoljnim 

delom in vztrajnostjo prispe-
va k razvoju in dobrobiti kraja, 
pa vendar je letošnji nagraje-
nec Franc Bogovič, kot je de-
jala, že zdavnaj prerasel okvi-
re Koprivnice in se uvršča na 
sam vrh najuspešnejših Kop-
rivničanov vseh časov.  Ob vseh 
dosedanjih funkcijah, ki jih je 
in jih opravlja, pa so njegovi 
sokrajani še posebno ponos-
ni na to, da se ob vseh uspehih 
ni spremenil: »Še vedno je tisti 
Franci, ki prihiti iz Bruslja, sko-
či na traktor in pohiti poškro-

Deveto srečanje starodobnikov 

Panoramska vožnja starodobnikov

Bogoviču koprivniški »Viktor«
KOPRIVNICA – Na 15. avgust, ki poteka v znamenju velikega šmarna, so v Koprivnici z izvedbo drugega pri-
reditvenega dne Koprivniška noč zaokrožili krajevni praznik. V sklopu tega je svet KS Koprivnica letos na-
menil krajevno priznanje Francu Bogoviču.

pit sadovnjak. Ob tem, če koga 
sreča, visoko dvigne roko in 
ga z nasmeškom pozdravi. V 
vseh teh letih ni nikoli pozabil 
na nas, krajane, ne kot pred-
sednik KS ne kot župan ne kot 
minister ne kot poslanec v DZ 
RS in tudi sedaj ne kot posla-

nec v Evropskem parlamen-
tu,« je med drugim izpostavila 
Bračunova v obširni obrazlo-
žitvi Bogovičevih dobrih del, 
uspehov in njegovih osebnih 
vrlin, med katere sodi tudi 
sposobnost povezovanja ge-
neracij, spoštljiv odnos do sta-
rejših generacij in njihovih 
izkušenj, hkrati pa tudi spo-
sobnost spodbujanja mladih 
k inovativnim idejam in oseb-
ni rasti. Bračunova je Bogovi-
ču koprivniškega 'Viktorja', kot 
je poimenovala priznanje, po-

delila v družbi podžupanje ob-
čine Ane Somrak, ki je ob tej 
priložnosti čestitala tako kra-
jevnemu nagrajencu kot vsem 
prisotnim krajanom ob njiho-
vem krajevnem prazniku. 

Pred omenjeno krajšo slove-
snostjo, ki jo je z nastopom 
popestril Pihalni orkester 
DKD Svoboda Senovo, se je v 
popoldanskem delu Kopriv-
niške noči, ki so jo izvedli peto 
leto zapored, na travnatih po-
vršinah na 20. vaških igrah 
pomerilo pet ekip v šestih za-
bavno-športnih igrah. S skup-
nim izkupičkom zbranih točk 
je prvo mesto osvojila ekipa 
Koprivnice, druga je bila eki-
pa Zdol, tretja Turističnega 
društva Senovo, četrto in peto 
mesta pa sta osvojili ekipi Če-
renca in Podsrede. Na praznič-

ni dan je v dopoldanskih urah 
v župnijski cerkvi sv. Mari-
je Vnebovzete potekala slove-
sna procesija s sveto mašo, ve-
čer pred tem, 14. avgusta, pa 
je Koprivniško noč, nad orga-
nizacijo katere so tudi letos 
bdeli člani Prostovoljnega ga-
silskega društva Veliki Kamen, 
s stand up nastopom odprl re-
žiser, igralec in dramatik Boris 
Kobal. Izkupiček predstave so 
v gasilskem društvu namenili 
za posodobitev gasilske opre-
me. Sicer pa so Koprivniško 
noč v zadovoljstvo mnogih obi-
skovalcev, ki so se v kraj zgrni-
li iz širšega območja Posavja in 
drugih slovenskih krajev, zao-
krožili z veselico, na kateri je 
igrala uveljavljena narodnoza-
bavna zasedba Modrijani.

 Bojana Mavsar

Koprivniški nagrajenec Franc Bogovič v družbi članice sveta 
KS Koprivnica Nade Resnik (levo), predsednice Sonje Bračun 
in krške podžupanje Ane Somrak

Zmagovalka vaških iger je postala domača ekipa, na fotogra-
fiji v sredini s sovico, maskoto Koprivniške noči, levo senovska 
ekipa in desno tekmovalci z Zdol.

Delček spominov je na prire-
ditvi obudil domačin Milan 
Levstek, ki se je kot priprav-
nik z opravljeno srednjo teh-
niško šolo iz smeri rudarstva 
zaposlil v Rudniku Krmelj leta 
1953 in v njem deloval vse do 
njegovega zaprtja leta 1962. O 
rudniku, ki je povezal Krmelj 
in Šentjanž, je nekaj besed 
spregovorila tudi Cvetka Jaz-
bec, ki si je prizadevala za ure-
ditev rudarske pohodne poti 
»Tk pav«, ki vodi iz Krmelja in 
Šentjanža k Črni mlaki, kot se 
imenuje majhno jezerce sredi 
mladega pragozda, ki je nasta-
lo na področju dnevnega kopa 
rjavega premoga. Del spomi-
nov je skozi govorjeno bese-
do pričarala tudi moderator-
ka dogodka Milena Knez, ki je 
spomnila tudi na mnoge prido-
bitve, ki jih je kraj dobil ob de-
lovanju rudnika. Med drugim 
je bila leta 1927 odprta rudar-
ska bolnišnica, za katero so 
rudarji sami prispevali denar 
in material (danes so prosto-
ri rudarske bolnišnice preure-
jeni v učilnice). Delček težke-
ga življenja rudarskih družin 
v Krmelju je v kratki zgod-
bi predstavila upokojena uči-

Obeležili dan slovenskih rudarjev
KRMELJ – V tukajšnjem kulturnem domu so obeležili dan slovenskih rudarjev, saj je bil Krmelj v preteklo-
sti znan po rudniku rjavega premoga. Rudnik, ki je deloval od sredine 19. stoletja pa vse do šestdesetih let 
20. stoletja, so po skoraj sto letih delovanja zaprli, a spomini ostajajo. 

teljica in dolgoletna ravnate-
ljica OŠ Krmelj Berta Logar, 
ki v okviru Društva Svoboda 
Krmelj vodi recitacijsko sku-
pino Žarek. Z dvema kratki-
ma recitacijama na omenje-
no temo se je predstavila še 
Klementina Žvar. Ob tem je 
potekalo tudi odprtje razsta-
ve trboveljskega slikarja in 
nekdanjega rudarja ter čla-
na Društva za umetnost Kum 
– Art Kum Jožeta Potokar-
ja Cvrča z rudarskimi motivi 
na slikah. Odprtje razstave je 
pospremil s prijaznimi bese-
dami Aleš Gulič – Leko, zbra-
ne pa je nagovorila tudi pred-
sednica krmeljskega društva 

Svoboda Nevenka Flajs, ki je 
med drugim dejala: »Hvala, da 
ste z nami počastili spomin na 
rudarje, na njihov dan. Rudnik 
je povezoval ne samo kraje ob 
potoku Hinja, pač pa tudi širše 

v Zasavje, zato mi je še v po-
sebno veselje, da so z nami v 
dvorani tudi gosti iz Trbovelj. 
Naša želja je, da ta dogodek 
postane tradicionalen in da se 
bomo ponovno srečali ob letu 
osorej.«

Spominski večer so s pevskim 
nastopom popestrile članice 
pevske skupine Lokvanj in z 
igranjem na citre Sabina Za-
man. Po zaključeni prireditvi 
so si obiskovalci lahko ogle-
dali še starodobnika znamke 
Ford v lasti Tonija Janežiča, 
ki je močno podoben tistemu, 
s katerim je zadnjega lastnika 
krmeljskega rudnika Venčesla-
va Jakila vozil naokoli osebni 
šofer.  S. R., foto: N. Gole

V Krmelju so obeležili dan rudarjev.

ŠTEMBUH – Planinsko društvo Polom Kostanjevica na Krki je 
18. avgusta na Štembuhu v osrčju Gorjancev odprlo društveno 
planinsko zavetišče, ki so ga gradili od leta 2012, vanj pa vloži-
li številne ure prostovoljnega dela. Na lepo obiskani prireditvi 
so otvoritveni trak prerezali predsednik društva Franc Štokar, 
kostanjeviški župan Ladko Petretič in predsednik Planinske 
zveze Slovenije Jože Rovan, objekt pa je blagoslovil predstav-
nik Škofijske gospodarske uprave Novo mesto, prelat dr. Janez 
Gril. Več v naslednji številki časopisa.  P. P.

Odprli zavetišče na Štembuhu
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»Odraščala sem pod sevniškim 
gradom, v hiši, na mestu kate-
re je danes urejeno parkirišče. 
Žal mi je, ker stavbe ni več, a v 
življenju so spremembe stalni-
ca,« pove upokojena učiteljica 
in bivša ravnateljica OŠ Krmelj, 
ki je še vedno aktivna v različ-
nih društvih in organizacijah. 
»Po zaključenem učiteljišču 
sem dobila službo v Krmelju 
in tam sem ostala, čeprav bi 
šla lahko tudi drugam. Na šoli 
sem imela krožek za mlade do-
pisnike in bili so zelo aktivni, 
ime kraja so ponesli daleč nao-
koli,« je del njenih bogatih spo-
minov, v katerih je tudi mnogo 
žalostnih, pretresljivih. Letos 
mineva deset let od tragedije 
na Savi, ki je v svoj objem spre-
jela 13 udeleženk in udeležen-
cev »zadnjega spusta po Savi«. 
Berta Logar je takrat izgubi-
la še svojega najmlajšega, tret-
jega otroka, sina Aleša. »Odšel 
je skupaj z ljudmi, ki so bili na 

Življenje ji nikoli ni prizanašalo
SEVNICA – Na Grajski tlaki, pogovornem večeru, ki se je odvijal 16. julija v kavarni Graščakova hči na sevni-
škem gradu, je bila osrednja gostja Berta Logar – Krmeljčanka s sevniškimi koreninami. 

čolnih, brez slovesa, v vodo, ki 
jo je imel tako zelo rad,« pove 
in nadaljuje, da so se 3. julija 
leta 2008 urini kazalci v nje-
nem stanovanju nenadoma 
ustavili pet minut pred pol 
šesto zvečer … »Ne znam po-
vedati, zatulila sem kot žival!« 
iskreno pove. Bolečina ob izgu-

bi je bila velika, kajti po smrti 
sina Boruta in hčerke Maje je v 
sinu Alešu našla zvestega pos-
lušalca, sogovornika in prijate-
lja. Čeprav je mislila, da ne bo 
preživela, ni klonila. »Padem, 
se poberem in grem naprej,« 
pove. A njenim težavam ni vi-
deti konca, saj se že dalj časa 

pogumno sooča tudi z rakom. 
Trenutno razmišlja o knjigi, 
v kateri bi popisala svojo ži-
vljenjsko pot. 

Prijetno presenečenje veče-
ra je bila Ernestina Rožman 
iz Arnovega sela pri Artičah, 
gospa iskrivega duha, ki tudi 
s pisano besedo, predvsem v 
rubriki Pisma bralcev, opo-
zarja na napake v družbi. Na 
Grajski tlaki je kot skriti gost 
presenetila in močno razvese-
lila Berto Logar. Gospe sta že 
dalj časa klepetali preko sple-
tnega družbenega omrežja, 
a časa in priložnosti, da bi se 
spoznali, ni bilo – vse do snide-
nja na Grajski tlaki, ko je mo-
čan objem in nasmeh na ob-
razu povedal vse. Večer je z 
zaigranima skladbama na ki-
tari obogatil učenec GŠ Sevni-
ca Jaša Medved iz Krmelja. 

 Smilja Radi

Berta Logar in Ernestina Rožman z Nado Černič Cvetanovski, 
ki je vodila pogovor

MALKOVEC – Krajevna orga-
nizacija ZB za vrednote NOB 
Tržišče je 4. avgusta organi-
zirala tradicionalni spomin-
ski pohod Malkovec 2018 v 
počastitev spomina na kru-
te dogodke druge svetovne 
vojne. 

V letošnjem letu so bili še po-
sebej poudarjeni dogodki iz 
leta 1942, ko je v mesecu apri-
lu pred 76 leti skupina malkov-
ških fantov odšla v partizane, 
čemur je 2. avgusta istega leta 
sledil požig domačij na Mal-
kovcu in poboj nedolžnih va-
ščanov. Na pohodu so obeležili 
tudi 70. obletnico ustanovitve 
borčevske organizacije. Števil-
ne pohodnike in goste je pred 
pohodom pozdravila in nago-
vorila predsednica KO ZB za 
vrednote NOB Tržišče Vlad-
ka Blas.

Tradicionalni malkovški pohod

ZAGRAD – 16. junija je Turi-
stično društvo Ostrovrhar-
ji Svibno skupaj z vinogra-
dniki Ostrovrharjevih goric 
v Zagradu v dolini Sopote 
14. leto zapored organizira-
lo pohod »Po Ostrovrharjevi 
vinski poti« in pohod »Od zi-
danice do zidanice«.

Izhodiščna točka pohoda »Po 
Ostrovrharjevi vinski poti« je 
bila pri Cumarjevem mlinu v 
Zagradu, kjer je potekal ogled 
edinega še delujočega mlin na 
vodni pogon v dolini Sopote, 
zgrajenega leta 1920. Sledil je 
pohod skozi vinorodno obmo-
čje zaselka Zagrad, kjer je še 
vedno ohranjenih nekaj starih 
zidanic. Pot se je nato vila do 

Vetrnega vrha, od koder se od-
pira krasen pogled na vzhodni 
del doline Sopote. Z Vetrnega 
vrha je lepo viden tudi graj-
ski hrib z ostanki Ostrovrhar-
jevega gradu, z delom Svib-

nega ter v ozadju s pogledom 
na Dolenjsko. Pohodna pot, 
ki je označena z na novo pos-
tavljenimi smerokazi, je v na-
daljevanju vodila po stari goz-
dni poti Vetrni vrh - Zagrad, 

kjer so se pohodnice in poho-
dniki pridružili ostalim poho-
dnikom pohoda »Od zidanice 
do zidanice«, ki se je pričel pri  
domačiji Celestina, kjer je prav 
tako označba za Ostrovrharje-
vo vinsko pot. »Na poti so se 
nam pridružili tudi župan ob-
čine Radeče Tomaž Režun, po-
slanec Matjaž Han in predse-
dnik KS Svibno Primož Knez. 
Kulturni program so oblikova-
li Ljudski pevci s Svibnega in 
Podkumski pevci, za odlično 
kapljico so poskrbeli vinogra-
dniki Ostrovrharjevih goric, za 
jedačo pa marljive gospodinje 
vinogradnikov. Se vidimo na 
15. pohodu 15. junija 2019,« 
so sporočili organizatorji.
 S. R.

Po Ostrovrharjevi vinski poti

Ogled edinega še delujočega mlina v dolini Sopote

Spoštovani občani,
v okviru investicije Ureditev območja pod OŠ Marjana Nemca Ra-
deče – varna pot v šolo je predvidoma do konca meseca septem-
bra predvidena zapora naslednjih odcepov ceste na:

• Ulici Milana Majcna (od občinske stavbe do uvoza k šoli pri hi-
trostni oviri),

• delno na Ulici OF (od križišča z Ulico Milana Majcna do odcepa 
proti ulici Pot na stadion oz. pri Železnini) in

• v delu ulice Pot na stadion (od Železnine do priključka na stadion).

Ker gre za dovozne poti proti šoli, športni dvorani in vrtcu, prosimo 
za previdnost in strpnost vseh udeležencev v prometu.
Uporabnike prosimo za dosledno spoštovanje spremenjenega pro-
metnega režima. Hvala za razumevanje!

Prireditve v mesecu septembru – 
občinski praznik občine Radeče

Torek, 4. 9. 2018,

• ob 17.00 v prostorih Društva upokojencev Radeče
Občinsko prvenstvo v šahu

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Sreda, 5. 9. 2018, 

• ob 12.00 v Domu kulture Radeče
Otvoritev mladinskega centra Pojnt

Organizator: JZ KTRC Radeče

• ob 15.00 na strelišču na Močilnem
Društveno prvenstvo v streljanju z zračno puško

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Četrtek, 6. 9. 2018, 

• ob 9.00 na balinišču Balinček v Radečah
Spominski turnir v balinanju

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Petek, 7. 9. 2018, 

• ob 18.00 v Domu kulture Radeče
Slavnostna seja Občinskega sveta 

Občine Radeče s podelitvijo priznanj
Organizator: 

Občina Radeče, Gledališko društvo Radeče, HD Radeče

Zapora nekaterih cest

www.radece.si

Pohodniki, ki jih je vodil Jože 
Strupeh, so pri spomeniku 
na Malkovcu z minuto mol-
ka počastili spomin na pad-
le. Pot so nato nadaljevali po 
cesti nad malkovškimi vino-
gradi do Slančjega Vrha, kjer 
je bil postanek s komemora-

cijo pri spomeniku padlim na 
tamkajšnjem pokopališču. Pot 
je zatem vodila skozi gozd do 
domačije podžupana občine 
Sevnica Janeza Kukca, kjer 
so bili vsi prijazno sprejeti. V 
Čehnarjevi dolini, kjer je pote-
kal partizanski miting, je po-

veljnik Duletove čete Janez 
Valant pohodnikom predsta-
vil potek dogodkov z odhodom 
malkovških fantov v Duletovo 
četo 1. Dolenjskega partizan-
skega bataljona. V Čehnarjevi 
dolini je Franc Zupančič s čla-
ni Duletove čete obnovil poslo-
pje Čehnarjevega mlina in ob 
70. obletnici odhoda malkov-
ških fantov v Duletovo četo iz-
delal ter postavil spominsko 
obeležje, ki je letos dobilo še 
spominsko tablo o narodnem 
heroju Stanetu Potočarju La-
zarju. Vsebino zanjo je pripra-
vil Milan Gorjanc, ki je bil tudi 
slavnostni govornik na mitin-
gu. Ob tej priložnosti je Franc 
Zupančič vnuku nekdanjega 
borca Duletove čete in člana 
štaba 15. brigade Lojzeta Leni-
ča Mileta, Andreju Leniču, iz-
ročil sliko dedka v vojaški uni-
formi.  S. R./V. Blas

V Čehnarjevi dolini, kjer so se leta 1942 zbrali fantje z Mal-
kovca in okolice za odhod v partizane, je potekala spominska 
slovesnost ter slavnostno odprtje spominske table.
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Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

Sklenite zdravstveno zavarovanje 
Specialisti in si že od 9,43 € na 
mesec zagotovite kakovostno ter 
hitro specialistično obravnavo. 

V primeru zdravstvenih težav se 
splača imeti zanesljivega partnerja.  

SpecialistiDo specialista 
v manj kot 
3 tednih!

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Halo zdravje

KRŠKA VAS – 14. julija je Prostovoljno gasilsko društvo Krška vas 
proslavilo 95 let svojega aktivnega delovanja. Eno najstarejših 
društev v Posavju in Sloveniji, ustanovljeno leta 1923, je bilo go-
nilna sila razvoja vasi ter vpreženo v vsa dogajanja v vasi in okoli-
ci. Kot je v nagovoru omenil predsednik društva Ivan Poldan, so 
imeli člani največje težave na strokovnem področju s poplavami, 
pa tudi stare lesene hiše in predvsem dimniki so večkrat zagore-
li. Danes PGD Krška vas opravlja vrsto nepridobitnih dejavnosti 
in kot prostovoljna gasilska enota II. kategorije pokriva območje 
dveh strnjenih vasi, Krške vasi in Velikih Malenc, ter del Mrzlave 
vasi kot tudi vinogradniško področje na obronkih Gorjancev, ki 
ga sestavljajo kraji Kozelc, Vitovec, Gaj in Malenški vrh. Letos so 
na krškovaškem gasilskem domu zamenjali streho, obnovili fa-
sado in uredili notranjost ter podrli skladišče, ki je stalo na so-
sedovem zemljišču. V programu ob jubileju so sodelovali pevci 
MoPZ KD Ivan Kobal in Andreja Dvornik iz Krške vasi, Poldan 
pa se je posebej zahvalil za pomoč in sodelovanje ter za izvaja-
nje dejavnosti društva vsem članom društva in njihovim druži-
nam, krajanom, KS Krška vas in Velike Malence, vsem društvom 
v vasi, sosednjim gasilskim društvom, Občini Brežice in Gasilski 
zvezi Brežice ter donatorjem.

Članom društva so podelili tudi značke za dolgoletno delo, pri-
znanja GZ Brežice II. in I. stopnje, napredovanja, namestnik po-
veljnika Jože Kranjec je prejel gasilsko plamenico I. stopnje, 
častnemu predsedniku Ivanu Prahu, ki je član društva 67 let, 
in Jožetu Prahu, ki je v društvo včlanjen že več kot 71 let, pa je 
brežiški župan Ivan Molan predal plaketo PGD Krška vas v zah-
valo za dolgoletno organizacijo in delo v gasilstvu.
  J. Piltaver/R. R.

JESENICE NA DOLENJSKEM – Leto 2018 je Evropsko leto kultur-
ne dediščine. Ta nas povezuje in bogati s svojo raznolikostjo. Po-
vezala nas je tudi 22. julija, ko so Prostovoljno gasilsko društvo 
Obrežje, Turistično društvo Jesenice na Dolenjskem, Kulturno 
umetniško društvo Slavček z Velike Doline in Krajevna skupnost 
Jesenice na Dolenjskem zbrali krajane na prireditvi, s katero na-
daljujejo stoletno tradicijo druženja krajanov. S t. i. proščenjem 
ohranjajo izročilo, ki so ga prejeli od svojih staršev in s katerim 
so odrasli na vasi. Tako je na nedeljo ob prazniku Marije Mag-
dalene kraj preplavil vonj »šnit« in okus »gvrca« ter drugih ku-
linaričnih dobrot, s stojnic so vabila lectova srca, raznovrstni 
spominki in še marsikaj. Živahno pozdravljanje ob srečanju s 
sorodniki, znanci, prijatelji jih je napolnilo s prijaznostjo, po-
darjeno lectovo srce je pridalo vesel nasmeh. Bil je dan, ki se ga 
ne izpusti, dan, ki ostane zapisan v srcu. Program so z ljudskimi 
pesmimi pod taktirko Ignaca Slakonje začeli člani KUD Slavček 
z Velike Doline. Potem se je na harmoniki predstavil učenec OŠ 
Velika Dolina Matej Franko, ki je doma s Podgračenega in je us-
pešno zaključil šolanje v Glasbeni šoli Brežice. Programu ljud-
skih pesmi so se pridružili gosti – Moški pevski zbor Kapele, ki 
deluje neprekinjeno že 98 let in ga od leta 2011 s krajšo vme-
sno prekinitvijo usmerja operna pevka in profesorica petja Mi-
haela Komočar Gorše. 
 R. Križanac/R. R.

Gonilna sila razvoja Krške vasi

Prejemniki gasilskih priznanj, odlikovanj, značk in zahval

Na Jesenicah s proščenjem 
ohranjajo izročilo prednikov

Krajani Jesenic na Dolenjskem in okoliških vasi so se ponov-
no zbrali na proščenju.

Na osrednji praznični priredi-
tvi v večnamenskem domu je 
predsednik sveta KS Dolenja 
vas Goran Udovč spomnil na 
medvojno usodo izgnancev, ki 
so se po vojni vrnili v izropane 
hiše, neobdelana polja in pose-
kane vinograde: »Tudi danes 
nimamo vsega, kar želimo, pa 
pomislimo na to, kaj so imeli 
naši izgnanci, ko so se vrnili 
domov. Zaradi teh žalostnih in 
grenkih dogodkov v zgodovini 
danes živimo lepše in varneje, 
zato moramo spoštovati vse, 
kar nam danes življenje ponu-
ja, in se potruditi, da bo jutri 
še boljši in prijaznejši za vse. 
Na nas je, da bodo naši zanam-
ci tudi zaradi naših ravnanj ži-
veli bolje.«

V nadaljevanju prazničnega 
nagovora je povzel številne 
infrastrukturne in druge pri-
dobitve v krajevni skupnosti 
v minulem štiriletnem man-
datu, izpostavil pa je tudi po-
men pestrega društvenega 
življenja: »Zelo smo veseli, da 
se je Kulturno društvo Libna 
preselilo v večnamenski dom, 
ki je tako postal dom za vse. 
Domu smo tako vpihnili še 
več življenja. Znotraj Kultur-
nega društva Žarek je v letoš-
njem letu na pobudo Branka 
Petana zaživela nova sekcija 

Vodopivc prvi častni krajan
DOLENJA VAS – V krajevni skupnosti Dolenja vas je 15. avgust, praznik Marijinega vnebovzetja, hkrati tudi 
krajevni praznik v spomin na izgnance. Vrhunec celodnevnega praznovanja je bila osrednja prireditev s 
kulturnim programom, na kateri so Branimirja Vodopivca imenovali za častnega krajana. 

Stara Libna. Prepričani smo, 
da s tem še bogatimo društve-
no življenje v naših krajih, zato 
tovrstne iniciative z veseljem 
podpiramo.« Za sodelovanje 
pri izvedbi krajevnega prazni-
ka se je zahvalil obema ome-
njenima kulturnima društvo-
ma, športnemu in gasilskemu 
društvu. 

Posebno pozornost so letos 
namenili skoraj 88-letnemu 
dolgoletnemu nekdanjemu 
predsedniku sveta KS Dole-
nja vas Branimirju Vodopiv-
cu, ki sta mu Udovč in župan 
mag. Miran Stanko podelila 
naziv častnega krajana, prve-
ga v zgodovini KS. Vodopivc, 

ki je v otroštvu preživel iz-
gnanstvo v Nemčijo, je poklic-
no kariero preživel predvsem 
v gradbeništvu, mnogi se ga 
spominjajo kot direktorja ko-
munalnega podjetja Kostak 
Krško v letih od 1971 do 1986. 
Vrsto let je bil občinski odbor-
nik in vse do leta 2006 občin-
ski svetnik, skoraj vse obdobje 
od ustanovitve KS Dolenja vas 
leta 1962 je bil tudi njen pred-
sednik. V tem obdobju je kraj 
dosegel velik razvoj in napre-
dek, seznam infrastrukturnih 
pridobitev, pri katerih je so-
deloval, pa je predolg, da bi ga 
navedli. Aktiven je bil tudi na 
kulturnem, gasilskem in čebe-
larskem področju. Njegov naj-

večji dosežek je bila zagoto-
vo otvoritev večnamenskega 
doma v Dolenji vasi, za kate-
rega si je močno prizadeval s 
ciljem, da pod eno streho zdru-
ži vse krajane, ki si želijo dru-
ženja in sodelovanja. »Na kon-
cu je treba dodati, da smo mu 
vsi iskreno hvaležni za entuzi-
azem in ustvarjalno energijo, 
ki jo je nesebično dajal temu 
kraju in sokrajanom ter s tem 
skupaj z nami ustvarjal podo-
bo tega lepega kraja in mu dal 
zgodovinski pečat,« je v obra-
zložitvi prvega naziva poveda-
la povezovalka prireditve Ve-
sna Kodrič, zbrani pa so ga 
nagradili z bučnim aplavzom. 
Vodopivc je v zahvalnem nago-
voru poudaril, da je KS Dolenja 
vas v zadnjih desetletjih doži-
vela pravi razcvet. »Standard 
je danes tako visok, da nam je 
kljub temu, da vsi 'jamramo', 
zelo lepo,« je dejal ter vodstvu 
krajevne skupnosti in kraja-
nom zaželel še veliko uspehov 
pri nadaljnjem razvoju. Tudi 
župan Stanko je v nagovoru 
posebej izpostavil pomen pri-
zadevnih ljudi, kakršen je Vo-
dopivc, ki vse življenje posve-
tijo kraju in sokrajanom. 

Celodnevno praznovanje se je 
po tradiciji začelo s svečano 
mašo v tamkajšnji cerkvi Ma-
rije vnebovzete, nadaljevalo 
s položitvijo venca pred spo-
menik žrtvam druge svetovne 
vojne, popoldne pa z ogledom 
razstave ročnih del in slik, ki 
sta jo v večnamenskem domu 
pripravila KD Žarek in KD Lib-
na, ter športnimi igrami med 
vasmi v organizaciji ŠD Dole-
nja vas. Na njih so se pomerile 
štiri ekipe (Dolenja vas, Libna, 
Pesje in Spodnji Stari Grad), 
zmagala pa je ekipa iz krajev-
nega središča, ki sta ji zmago-
valni pokal podelila Udovč in 
glavni sodnik Henrik Molan. 

V kulturnem programu na 
prireditvi so nastopili Ljudski 
pevci Ajda, Ženski pevski zbor 
Prepelice, učenca Glasbene 
šole Krško Miha Sotošek na 
pozavni ob spremljavi Marti-
na Šušteršiča in Maruša Kod-
rič na klavirju ter Branka Jen-
žur z odlomkoma iz knjig Svod 
časa I in II njihovega rojaka 
Franca Bogolina. Prireditvi je 
sledilo še druženje ob hrani in 
pijači na igrišču pred domom.
 Peter Pavlovič

Branimirju Vodopivcu sta naziv častnega krajana podelila 
predsednik sveta KS Dolenja vas Goran Udovč in župan obči-
ne Krško mag. Miran Stanko.

 

Predstavite 
svojo dejavnost 

v Posavskem obzorniku.

Ponujamo vam več 
zanimivih možnosti 
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Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.



Posavski obzornik - leto XXII, številka 17, četrtek, 23. 8. 201810 OBVESTILA

Mestni avtobus v Brežicah je projekt 
Občine Brežice, oblikovan na podlagi 
pobud občank in občanov, ki so izrazili 
željo po redni prometni povezavi mes-
ta z nakupovalnim središčem Intermar-
ket, ki je locirano na Tovarniški cesti 
in nima vzpostavljene povezave z jav-
nim potniškim prometom. Projekt je, 
kot enega številnih, občina predstavi-
la znotraj Celostne prometne strategi-
je Občine Brežice s ciljem spodbujanja 
trajnostne mobilnosti. Skupaj s podjet-
jem Integral Brebus Brežice d.o.o. bo 
občina izvedla poskusno polletno ob-
dobje avtobusnega mestnega prome-
ta kot del Študije upravičenosti uvedbe 
mestnega avtobusnega prometa. Ob-
čina je bila s promocijskimi aktivnost
mi mestnega avtobusa uspešna tudi v 

projektu Evropskega tedna mobilnosti.
Osnovni cilj mestnega avtobusnega 
prometa je spodbujati trajnostno mo-
bilnost občank in občanov ter obisko-
valcev občine. Dodatno si želimo pove-
čati dostopnost za ranljivejše skupine, 
predvsem mlade in starejše, zmanjšati 
uporabo osebnih vozil, zagotoviti učin-
kovit javni potniški promet in poveza-
ve zaledja z mestom, prispevati k čis-
temu okolju in zdravemu življenjskemu 
slogu ter povečati prometno varnost. 

Najglasnejše pobude za mestni avto-
busni promet so bile slišane s stra-
ni starejših, zato pričakujemo, da bo 
avtobus, ki bo povezal nakupovalno 
središče Intermarket, mesto in nasel-
je Trnje, največ uporabnikov beležil iz 

te populacije. Z vzpostavitvijo omen-
jene linije želimo nadgraditi že obsto-
ječo infrastrukturo javnega potniškega 
prometa s povezavo z nakupovalnim 
središčem. Kot druga ciljna skupina so 
prav gotovo učenci in dijaki, ki si bodo 
lahko z uporabo mestnega avtobusa 
skrajšali pot v in iz šole. Verjamemo 
pa, da bo avtobus zanimiv za vsako-
gar, ki se raje izogne parkiranju in si 
želi prispevati k zmanjšanju ogljične-
ga odtisa na okolje.

Verjamemo, da bo avtobus pritegnil k 
uporabi marsikoga tudi z brezplačni-
mi vožnjami za vse v mesecu septem-
bru. Takrat bo prvih 500 uporabnikov 
prejelo praktične nagrade, vsi pa bodo 
lahko sodelovali v žrebanju z bogatimi 

nagradami. Naj že na tem mestu opo-
zorimo, da bodo nagrade lahko prevze-
li le z vozovnicami, zato naj te hranijo 
do žrebanja na posebnem mestu. Tudi 
v nadaljevanju bo avtobus brezplačen 
za učence, medtem ko bodo dijaki in 
upokojenci deležni dodatnega popusta.

Mestni avtobus začne voziti v pone
deljek, 3. septembra, in sicer po dveh 
linijah, modri in zeleni. Modra linija 
(Trnje, Občina, Cesta bratov Milavcev) 
bo vozila vsakih 20 minut med 6.20 in 
8.40 ter med 13.00 in 15.40, zelena 
linija (Trnje, Občina, Intermarket) pa 
bo vozila vsako uro med 9.00 in 12.00 
ter med 16.00 in 19.00, ob sobotah pa 
vsako uro med 8.00 in 13.00. Ob ne-
deljah in praznikih avtobus ne bo vozil.

Avtobusni mestni promet tudi v Brežicah
V Brežicah je bilo tudi letošnje poletje festivalsko, kulturno, športno in družabno obarvano. Začelo se je s festivalom Brežice, moje 
mesto, nadaljevalo pa z Mestno promenado Brežice. Oba dogodka sta v mestno jedro spet privabila na tisoče obiskovalcev. Polet-
no kulturno dogajanje se tako zaključuje, prihaja jesen, ki bo zaznamovana s projekti trajnostne mobilnosti. Prvi projekt, ki ga 
predstavljamo, je javni mestni prevoz oz. poskusna uvedba mestnega avtobusa v Brežicah.
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Ste med tistimi, ki še vedno radi vzamete knjigo v roke in v 
branju preživite uro ali pa dve? Koliko je tistih, ki iščete podat-
ke v različnih enciklopedijah, leksikonih, slovarjih? Pogled na 
domačo knjižno polico je zanimiv, med številnimi knjigami je 
Slovenska slovnica jezikoslovca Jožeta Toporišiča, Veliki slo-
var tujk, Vsevednik, Leksikon, Slovar slovenskega knjižnega je-
zika … V preteklosti so bile vse te knjige pomemben vir iska-
nja informacij, pridobivanja znanja in pomnenja, kajti še pred 
desetletjem ni bilo mogoče samo s pritiskom na računalniško 
tipkovnico ali z dotikom na zaslon pridobiti vseh želenih po-
datkov. Knjige, ki so jih mnogo desetletij pisali učenjaki, v da-
našnjem sodobnem svetu samevajo, mnoge izmed njih pa so že 
dostopne v digitalni obliki. Digitalna doba, v katero smo vsto-
pili v 21. stoletju, nudi nešteto hitrih, a ne nujno tudi pravih 
odgovorov, a mnoge ti odgovori zadovoljijo. Kritične presoje so 
vse redkejše, tudi pri spremljanju vsakodnevnih novic. 

Zdi se, da postajamo vse bolj samozadostni, da ne potrebuje-
mo nikogar več v svoji bližini, da bi se z njim pogovarjali, iz-
menjevali mnenja, stališča, pripovedovali zgodbe ali vtise z 
zanimivega potovanja ali obnovili vsebino katere izmed preb-
ranih knjig. Največ časa namenjamo sedenju pred računal-
nikom, saj nam ta ponuja že skoraj vse – druženje s prijate-
lji (znanimi in neznanimi na družbenih omrežjih), poslušanje 
glasbe po lastnem izboru, gledanje filmov … Vse to nam je na 
voljo 24 ur na dan, ampak – ali smo zato srečnejši, prijaznejši, 
ljubeznivejši; imamo več časa zase, družino, prijatelje? Že en 
sam pogled na družbo na terasi nekega lokala nam pove, da 
danes brez t. i. pametnih telefonov ne znamo živeti; ta majhna 
napravica nas spremlja še, ko se odločimo za malico s sodelav-
ci ali družinsko kosilo. Kako so živeli včasih, kako so se dogo-
varjali za srečanja, sestanke? V davnih časih so se vaški velja-
ki zbirali pod veliko lipo, ki je stala sredi vasi, in se pogovarjali 
o pomembnih gospodarskih rečeh, razsojali ter odločali o sku-
pnih zadevah. Pod lipo so potekala vaška zborovanja, pravde, 
ljudje so pod njo radi zapeli, zaplesali in se poveselili in tudi 
marsikatera ljubezen ali vragolija se je rodila prav pod njeno 
mogočno krošnjo ...

Časi se spreminjajo, razvoj gre naprej, a ob tem ne smemo po-
zabiti, da smo ljudje tista živa bitja, ki potrebujemo tudi po-
govor, dotik, objem. Včasih morda samo nekoga, da nas pos-
luša in pomaga z nasvetom. Kdaj ste povabili koga v kino in 
ugasnili svojo mobilno napravo, kdaj ste bili na plesu, kdaj ste 
nabrali šopek travniških cvetlic ali spletli venček iz cvetočih 
marjetic, kdaj ste si vzeli čas zase in vaše najbližje – brez pri-
sotnosti sodobne tehnologije? Hvaležna sem, da imam mož-
nost v trgovini ali pa kje drugje poklepetati s prijazno trgovko 
ali s kom drugim, vrniti prijazen pozdrav z nasmehom; hva-
ležna sem, ker si prijateljice navkljub natrpanemu delovniku 
vzamejo čas za sprehod in sproščen klepet …  

Tehnologija nam lajša vsakdan, ko samo s pritiskom na gumb 
ali na zaslon opravi delo namesto nas, a kljub temu je del ra-
zumskega, nečustvenega sveta. Človeka poleg razuma vodijo 
tudi čustva in morda bo nekoč napočil čas, ko bomo namenili 
več pozornosti t. i. čustveni inteligenci ter tkanju pristnih me-
dosebnih odnosov ter kritično presojali stanje v družbi. 

V objemu sodobne 
tehnologije

komentar

Piše: Smilja Radi

Pred dobrim desetletjem ali 
dvema smo podatke iska-
li v knjigah ter jih izpisova-
li v zvezke, danes jih v nekaj 
minutah najdemo na svetov-
nem spletu, v šolah pa otro-
ci namesto učbenikov in de-
lovnih zvezkov vse pogosteje 
uporabljajo računalnike in ele-
ktronska gradiva, saj naj bi iz-
obraževanje v šolskih klopeh 
potekalo v skladu s pričakova-
nji in zahtevami sodobne druž-
be. Zeleno tablo in belo kredo, 
svinčnik in papir vedno pogo-
steje nadomeščata računalnik 
in elektronska tabla, učitelj po-
staja vse bolj samo usmerjeva-
lec in koordinator izobraževal-
nega procesa, v katerem naj bi 
učenke in učenci še aktivne-
je in z večjim veseljem sode-
lovali. 

Novi tehnologiji se vse bolj pri-
lagajajo tudi v podjetjih, tudi z 
dodatnimi usposabljanji zapo-
slenih in vlaganji v novo pro-
gramsko opremo. »Če naš pro-
dukt ni digitaliziran, če nismo 
povezani digitalno in če ne na-
stopamo na tujih trgih digital-
no, smo korak za najboljšimi,« 
pravi Igor Zorko, podpred-
sednik Gospodarske zbornice 
Slovenije za malo gospodar-
stvo. »Pomembno je tudi oko-
lje, se pravi dostop do sple-

ta, primerna infrastruktura, 
ki omogoča digitalizacijo,« še 
pove in doda, da je digitalna 
transformacija nekaj, kar spre-
minja svet, a ob tem moramo 
razmišljati tudi o zaščiti in va-
rovanju podatkov. 

Na novodobne spremembe se 
navajajo tudi odrasli, ki niso 
odraščali v svetu moderne 
tehnologije, kajti le s pridob-
ljenimi digitalnimi veščinami 
bodo lahko razumeli zahte-
ve spreminjajočega se okolja, 
se samozavestno vključevali 
vanj, razvijali svojo inovativ-
nost in kreativnost. Še ne dol-
go nazaj je veljal za računal-

niško pismenega človek, ki je 
znal prižgati računalnik, preb-
rati elektronsko pošto in ure-
diti besedilo v urejevalniku 
besedila, današnja stopnja ra-
zvoja sega že mnogo dlje, vse 
do nakupovanja preko spleta, 

elektronskega plačevanja po-
ložnic, naročanja na zdravstve-
ne storitve itd.  

INFORMACIJSKA IN 
KOMUNIKACIJSKA 
TEHNOLOGIJA V UČNEM 
PROCESU

Informacijsko komunikacijska 
tehnologija (IKT) postaja vse 
pomembnejši dejavnik učenja 
in v šolskem sistemu vpliva na 
spreminjanje dosedanje peda-
goške komunikacije med učen-
cem in učiteljem. Na tej osnovi 
nastaja t. i. spletna pedagogika 
– veščina in poznavanje upora-
be mrežne tehnologije, vključ-
no s svetovnim spletom in ele-
ktronsko pošto za podporo 
poučevanju in učenju ter so-
delovanju s starši. 

Kako se s pričakovanji sodob-
ne družbe in z uvajanji moder-
ne tehnologije v proces vzgoje 
in izobraževanja soočajo v po-
savskih osnovnih in srednjih 
šolah – imajo učilnice ustrezno 

opremo ter usposobljen kader; 
kako je z uporabo tabličnih ra-
čunalnikov in elektronskih uč-
benikov; je dovoljena uporaba 
mobilnih telefonov ...? V nada-
ljevanju je nekaj odgovorov.

PREDNOSTI IN SLABOSTI 
UPORABE SODOBNE 
TEHNOLOGIJE 

Sodobna informacijsko komu-
nikacijska tehnologija postaja 
pomemben del našega vsak-
dana. Redki so, ki lahko živijo 
brez televizijskega sprejemni-
ka, računalnika in telefona. 
Smo postali ujetniki spletnega 
raja, odvisni in zasvojeni? 

»Vse, kar je v pomoč človeku, 
je nekaj enkratnega. Če na pri-
mer plačam položnico elek-
trike prek računalnika, je to 
virtualno dejanje, ki podpira 
realno in ni nevarno. Še več, 
nova tehnologija nam lajša 
življenje. Hudič pa je, ko virtu-
alno vpliva na domišljijo, zato 
bi starši in odrasli morali otro-
kom pomagati, da bi vedeli, kaj 
je delo z novo tehnologijo, kaj 
pa je zabava,« pravi eden zna-
nih slovenskih terapevtov za 
zdravljenje nekemične zasvo-
jenosti Miha Kramli in nada-
ljuje, da osnovnošolec ne more 
biti lastnik pametnega telefo-
na ali tablice, lahko pa ju upo-
rablja, a ob tem morajo starši 
postaviti časovne in prostor-
ske omejitve uporabe naprav. 
To pomeni, da otrok oz. mlado-
stnik ne more imeti v svoji sobi 
tablice, računalnika ali pamet-
nega telefona, uporabo naprav 
pa je potrebno z dogovorom 
časovno omejiti. Vsekakor so 
starši prvi zgled s svojimi pre-
udarnimi ravnanji, sledijo jim 
vzgojitelji in učitelji.

»Že na začetku šolskega leta 
mora učitelj v sami letni prip-
ravi določiti, koliko in na kak-
šen način bo vključil sodobno 

Izzivi sodobnih učnih okolij 
Živimo v stoletju napredne informacijske in komunikacijske tehnologije. Z enim samim dotikom občutlji-
vega zaslona ali s pritiskom na gumb se vrata samodejno odprejo v čaroben svet mobilne telefonije, ’pa-
metnih’ tablic, osebnih in prenosnih računalnikov … Sodobna tehnologija zajema vse, kar nam omogoča-
jo iskanje, zbiranje, obdelovanje in shranjevanje podatkov ter uporabo in prenos različnih vrst informacij; 
olajšuje delo ali študij na daljavo, nudi hitre povezave s komer koli in kjer koli, a lahko vodi tudi v odvi-
snost, odtujenost ... 

Mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica OŠ Brežice: 
V naši šoli poskušamo že vrsto let net-generacijo mladih nau-
čiti živeti in delovati v hitro spreminjajoči se družbi 21. stole-
tja. Novo kulturo učenja, podprto s tehnologijo, kjer so učen-
ci v središču, uvajamo že od leta 2003, ko smo digitalizirali 
šolsko knjižnico. Za namene pouka imamo dobro opremljene 
učilnice – samo v zadnjem obdobju, od leta 2016 dalje, smo iz 
sponzorskih sredstev pridobili šestdeset tabličnih računalni-
kov; iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
pa smo dokupili manjkajoče tablične računalnike, tako da jih 
imamo dovolj za delo celotne generacije sedmošolcev. Na šoli 
imamo tudi dve računalniški učilnici, ki omogočata kvalite-
tno delo dveh oddelkov hkrati. Vsaka učilnica je opremljena 
s projektorjem, večina njih ima tudi interaktivno tablo. Tre-
nutno sodelujemo z različnimi partnerskimi zavodi (osnov-
nimi in srednjimi šolami, fakultetami, Pedagoškim inštitutom 
itd.) v štiriletnem projektu z naslovom Inovativna učna okolja, 
podprta z IKT (Inovativna pedagogika 1:1), ki je sofinanciran 
s sredstvi Evropskega socialnega sklada EU ter sredstvi Repu-
blike Slovenije.

Seveda oprema prostorov in naprave še ne omogočajo kakovo-
stnega dela v razredu, zato v okviru različnih projektov vsa leta 
skrbimo za permanentno izobraževanje učiteljev. Implemen-
tacija »Inovativne pedagogike 1:1« zahteva permanentno sa-
moevalvacijo in usposabljanje učiteljev. Le učitelji, ki razvijajo 
svoje kompetence, so sposobni uvajati spremembe v svoje po-
učevanje – živimo namreč v svetu inovacij, zato moramo uves-
ti novosti tudi v lastno poučevanje in učenje.

Sproščen pogovor in igro vse pogosteje nadomešča spremlja-
nje dogajanja na družbenih omrežjih preko mobitela (foto: 
Peter Pavlovič). 

 nadaljevanje na str. 12



Posavski obzornik - leto XXII, številka 17, četrtek, 23. 8. 201812 ZNANJE

Valvasorjeva knjižnica Krško 
vabi »Z miško v svet«

V sklopu projekta »Z miško v svet« v knjižnici organizira-
mo individualno izobraževanje s področja računalništva. 
Tako skušamo svet računalništva, ki je danes za večino 
ljudi nepogrešljiv del življenja, približati tudi uporabni-
kom, ki se z njim ne srečujejo vsak dan.
Zainteresiranim uporabnikom glede na njihove želje, in-
terese in predznanje nudimo štiri različne vsebinske sklo-
pe. Skupaj odkrivamo skrivnosti računalnika ter predsta-
vimo njegove dele in osnovne načine delovanja. Učimo 
se pisanja, urejanja, oblikovanja in  shranjevanja bese-
dil v programu Word. Vsebinski sklop »Računalnik – moje 
okno v svet« je namenjen spoznavanju osnov interneta in 
uporabe elektronske pošte. V sklopu »Samostojno iščem 
gradivo v COBISS+« pa se naučimo samostojnejše uporabe 
knjižnice in njenih storitev. Prav tako uporabnikom ponu-
jamo tudi pomoč pri uporabi mobilnih telefonov (npr. pi-
sanje sporočil, shranjevanje stikov, fotografiranje, upo-
raba interneta in elektronske pošte, …).
Izobraževanje, ki ga organiziramo vsak četrtek med 9. 
in 11. uro od oktobra 2018 do maja 2019, je brezplač-
no. Zaradi lažjega usklajevanja pa je potrebno termin 
predhodno rezervirati (telefon za prijavo 07 49 04 000).

� Saša�Založnik
� Valvasorjeva�knjižnica�Krško

KRŠKO, NOVO 
MESTO – Dijaki 
SPSŠ Krško iz pro-
grama tehnik ra-
čunalništva so v 
prejšnjem šolskem 
letu pri predme-
tu Uporaba IKT pri 
poslovanju razvi-
jali poslovne ideje. 
Na vabilo Fakultete 
za ekonomijo in in-
formatiko Univerze 
v Novem mestu so 
se udeležili prvega 
podjetniškega na-
tečaja. Dijaki  od-
delka R2A Anej 
Vovčak, Magdale-
na Kuhar, Dejan Božič in Mitja Kraševec so pod mentorstvom 
Kriste Lapuh Krulc zmagali. Njihova ideja je bila prepoznana 
za najboljšo podjetniško idejo v kategoriji srednjih šol. Na tek-
movanju je sodelovalo 19 šol iz cele Slovenije. Prepričala je ide-
ja Dostava lokalne hrane z receptom. Tekmovanja so se udeležili 
tudi dijaki Gimnazije Krško pod mentorstvom Nataše Rostohar, 
ki so prav tako predstavili zanimive in uporabne ideje.
 Vir: ŠC Krško-Sevnica

Krški dijaki zmagali na 
podjetniškem natečaju

Zmagovalna ekipa z mentorico

tehnologijo v učni proces, saj 
so na voljo e-učbeniki, e-delov-
ni zvezki in e-gradiva. Menim, 
da je pri glasbeni umetnosti 
takšen način pouka primeren 
le ob utrjevanju znanja, ki se 
nanaša na glasbeno termino-
logijo. Opažam tudi, da učen-
ci včasih delo z računalnikom  
jemljejo bolj kot zabavo, zato 
ob preverjanju učitelj nale-
ti na neznanje in nerazume-
vanje učne snovi,« pove prof. 
glasbene vzgoje Jelka Gregor-
čič Pintar. Učiteljica, ki sodi v 
starejšo generacijo pedago-
gov, doda: »Računalnik ni spo-
soben empatije, sam po sebi ne 
more razreševati nesoglasij, do 
katerih prihaja pri zahtevnejši 
snovi, in prav tako ne more da-
jati povratnih informacij, ki so 
včasih ključne za razumevanje 
učne snovi.« Zanimivo je tudi 
razmišljanje učencev, ki pravi-
jo, da naj učitelji ne dajejo do-
mačih nalog, ki se jih ne da re-
šiti brez računalnika, saj ga 
doma nimajo vsi. 

»V šoli smo se učili, da je glav-
no mesto Republike Litve Vil-
na. Pa je res? Je morda Riga? 
Splet bo zagotovo vedel. V ne-
kaj sekundah izvemo, da je bilo 
naše prvo ugibanje pravilno. 
Kako dolgo pa tovrstne infor-
macije, pridobljene na sple-
tu, ostanejo v našem spomi-
nu? Zakaj bi se vendar trudili s 
pomnjenjem nečesa, kar je ves 
čas na dosegu roke? To dejstvo 
je del naše podzavesti in zago-
tovo vpliva na proces našega 
pomnjenja. Sama sem študent-
ka in kljub temu da je na spletu 
na voljo že nešteto informacij, 
se še vedno lažje učim po, zdaj 
že skoraj starem sistemu – iz 
knjig, moje učenje pa je dosti 
bolj produktivno. Zakaj bi to-
rej v šolstvu spreminjali nekaj, 
kar je že vrsto let preverjeno 
in daje pozitivne rezultate? Je 
že res, da smo v 21. stoletju in 
ima tehnologija tudi pozitivno 
plat, kljub temu pa menim, da 
bi morale elektronske napra-
ve osnovnošolskih otrok ostati 
doma, na šolskih klopeh pa naj 
bodo knjige,« meni študentka 
slovenistike na ljubljanski fi-
lozofski fakulteti Nika Jane-
žič, sicer doma iz Skrovnika 

pri Tržišču, in dodaja, da ve-
lika količina medijskih vse-
bin lahko vpliva na pomanjka-
nje pozornosti ter zmanjšanje 
koncentracije in spomina. »Po-
membno je najti zdravo mero 
med šolskimi obveznostmi 
in dostopom do elektronskih 
naprav, kajti meja med zmer-
no in prekomerno uporabo je 
tanka, otroci pa lahko zara-
di pomanjkanja zavedanja ne-
gativnih vplivov to mejo hitro 
prekoračijo. Prekomerna upo-
raba elektronskih pripomoč-
kov dokazano vpliva na po-

manjkanje pozornosti, motnje 
pri učenju, povečano impulziv-
nost in zmanjšano sposobnost 
samonadzora. Zasvojenost ot-
rok z elektronskimi pripomoč-
ki povezujejo tudi z motnjami 
depresije in anksioznosti,« za-
ključi svoje razmišljanje. 

Ob iskanju in uporabi infor-
macij, ki jih najdemo na raz-
ličnih spletnih straneh, je po-
membno tudi zavedanje, da vsi 
podatki, ki jih najdemo, morda 
niso preverjeni in verodostoj-
ni. Raziskave kažejo tudi, da 
zaradi vsebin, ki jih ponujajo 
spletne strani, učenci opušča-
jo učenje in zanemarjajo soci-
alne stike (njihov edini prija-
telj postaja računalnik in video 
igrice). Nekateri strokovnjaki 
poudarjajo, da bi moral Zavod 
za šolstvo RS med svoje naloge 
uvrstiti tudi sistematično spre-
mljanje raziskav o vplivu digi-

talnega učenja na otrokov ko-
gnitivni in psihični razvoj. 

»Ugotavljamo, da današnji ži-
vljenjski slog z več sedenja in 
naprezanja pred ekrani pri-
naša večjo nemirnost, mnogo 
slabšo slušno pozornost, skro-
mnejše gibalne spretnosti in 
okretnost, hitro upehanost pri 
fizični dejavnosti in pretira-
ne ter nekontrolirane čustve-
ne odzive,« opiše spremembe 
v obnašanju ravnateljica sev-
niške osnovne šole. Na brež-
iški osnovni šoli bodo še več 

pozornosti namenjali redni te-
lesni dejavnosti, uravnoteženi 
prehrani, skrbi za varno okolje 
in sprostitvi. »To so ključni de-
javniki, ki vplivajo na zdravje 
in dobro počutje otrok oziro-
ma učencev,« meni ravnatelji-
ca in dodaja, da na OŠ Brežice 
že vrsto let izvajajo FIT peda-
gogiko, v okviru obveznega in 
razširjenega programa pa vpe-
ljujejo projekte, kot so Uživaj-
mo v zdravju, Zdrav življenj-
ski slog itd. V šolskem letu 
2018/2019 bodo ena izmed 
dvajsetih slovenskih šol, ki je 
bila izbrana za triletno preiz-
kušanje Razširjenega progra-
ma (RaP) v osnovni šoli za 
področje zdravja, gibanja ter 
dobrega psihičnega in fizične-
ga počutja otrok. 

Vpliv na funkcionalno 
pismenost 
Pri rabi sodobnih elektron-
skih medijev se zastavlja kar 
nekaj vprašanj – med dru-
gim, kakšen je njihov vpliv na 
funkcionalno pismenost, spo-
sobnost branja, razumevanja, 
pomnenja in pisanja? Kako 
učiti in naučiti mlade bralce 
poglobljenega, kritičnega bra-
nja raznovrstnih besedil? Kako 
mlade učiti odgovornega zapi-
sovanja besedil, urejenega mi-
selnega in ubeseditvenega po-
stopka v času, ko so v ’modi’ 
zelo kratka sporočila, v kate-
rih samoglasniki vse pogoste-
je izginjajo? Kaj se bo  sčasoma 
zgodilo s pisanimi črkami, jih 
bodo mlajše generacije še upo-
rabljale (glede na to, da raču-
nalnik pisanih črk ne pozna)? 

»Vprašanje funkcionalne pi-
smenosti in področje pisanih 
črk v učnem načrtu za sloven-
ščino, zelo malo devetošolcev 
namreč še piše s pisanimi čr-
kami, sta zame kompleksni 
vprašanji, ki trčita še na mno-
ga druga strokovna področ-
ja in mejna področja različnih 
strok ter le posredno na IKT. 
Pri tem mislim na deloma ne-
življenjske in preobširne učne 
načrte pri nekaterih predme-
tih – učni načrt za slovenščino 
je bil na primer letos ponovno 
prenovljen, a bilo bi bolje, če bi 
bil napisan na novo. Upošteva-
ti je potrebno tudi slabo med-
predmetno povezanost med 
učnimi načrti različnih pred-
metov ter dolgoletno pretira-
no uporabo delovnih zvezkov 
in premalo ’prostega’ pisanja 
v zvezke. Pojavlja se še vpra-
šanje delovanja možganov – 
zakaj je dobro, da uporablja-
mo pisane črke, in če jih ne, s 
čim lahko to funkcijo možga-
nov nadomestimo. In ne na-
zadnje: ali se dovolj zaveda-
mo dolgoročnih ciljev osnovne 
šole – kaj želimo, da učenci po 
končani osnovni šoli znajo in 
s katerimi kompetencami naj 
bodo opremljeni. To so zame 
odprta vprašanja. Na nekatera 
od njih sem opozorila na Stro-

Mirjana Jelančič, ravnateljica OŠ Sava Kladnika Sevnica:
Pri nas skrb za opremo in digitalizacijo učnega okolja poteka 
kontinuirano. Vse učilnice v centralni šoli in prav tako v obeh 
podružnicah so opremljene z računalniki, s projektorji in in-
teraktivnimi tablami. V letošnjih počitnicah smo preko Arne-
sovega projekta SIO 2020 celotno šolo opremili z brezžičnimi 
dostopnimi točkami in novo strojno opremo, pred tem pa je za-
vod Arnes v sodelovanju z Občino Sevnica zagotovil hitro op-
tično povezavo, namenjeno izobraževanju in raziskovalnemu 
delu. Tablične računalnike uporabljamo pri projektnem delu 
EUfolio in ATS 2020 v okviru spletnega okolja Mahara ter pod 
okriljem Zavoda RS za šolstvo in pri izvajanju meritev SLOFIT 
za športno vzgojni karton ter pri samem pouku in pri delu v 
oblakih. Vsi učenci imajo možnost opravljanja nalog, ki zahte-
vajo delo z računalnikom, v računalniški učilnici. 

Šola je dovolj dobro opremljena in ni potrebno, da nosijo učen-
ci svoje mobilne telefone v šolo. Če jih že imajo, se pametni te-
lefoni pri pouku uporabljajo z dovoljenjem učitelja. Sicer pa na 
naši šoli velja pravilo, da morajo učenci imeti telefone ugas-
njene. V kolikor prihaja do kršitev pravil, sledijo tudi vzgojni 
ukrepi. Prihajalo je namreč že do zlorab telefona v šolskem 
prostoru za neprave namene.

Katja Selčan, ravnateljica JZ OŠ Marjana Nemca Radeče: 
V računalniški učilnici se učenke in učenci urijo v rabi informa-
cijske in komunikacijske tehnologije, spoznavajo programska 
orodja ter nadgrajujejo svoje računalniško znanje že od dru-
gega razreda dalje. Učenke in učenci imajo možnost uporabe 
računalnikov tako za šolsko kot domače delo v računalniški in 
ostalih učilnicah, računalniki pa so na voljo tudi v knjižnici in v 
prostoru svetovalne službe. V razredih imamo elektronske ta-
ble, ki omogočajo integracijo sodobnih učnih vsebin v pouk in 
uporabo e-gradiv. To popestri učni proces in dodatno motivira 
za delo v razredu. E-kompetentni učitelji sledijo viziji strategi-
je razvoja informacijske družbe Slovenije, kjer ima pomembno 
vlogo e-izobraževanje, ki je opredeljeno kot »učenje in pouče-
vanje z uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehno-
logije«. Na šoli bomo kmalu bogatejši tudi za novo IKT opre-
mo in izgradnjo brezžičnega omrežja. 

V šoli posvečamo veliko pozornost pisanju z roko. Ena izmed 
prednostnih nalog nas, učiteljev, je, da pri vseh predmetih na-
menimo posebno skrb urejenosti zvezkov, delovnih zvezkov 
in vseh pisnih izdelkov, saj se zavedamo, da z rabo informacij-
sko komunikacijske tehnologije upada veščina pisanja z roko. 
Pisanje z roko je ustvarjalno in koristno. Vse, kar napišemo z 
roko, si bolje zapomnimo, hkrati pa z lastno pisavo ustvarja-
mo tudi lasten pečat, edinstvenost in neponovljivost. Ob ted-
nu vseživljenjskega učenja se bomo, letos že tretjič, priključi-
li vseslovenskemu gibanju Radi pišemo z roko.

Izzivi sodobnih učnih okolij 

Elektronska tabla postaja pomemben pripomoček pri po-
dajanju učne snovi, predstavitvah raziskovalnih nalog itd  
(foto: Smilja Radi). 

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
Kontakt:

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

www.lukrsko.si

NAKNADNI VPIS 
V GLASBENO ŠOLO

Spoštovani starši!

Še imamo prosta mesta za šolsko leto 2018/19, in sicer 
v programih:

• Predšolska glasbena vzgoja (otroci, rojeni 2013),
• Glasbena pripravnica (otroci, rojeni 2012),
• Ples in plesna pripravnica (vse starosti).

Za informacije pokličite 07 48 80 142.

Mitja Režman, ravnatelj

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 40
gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si

kovnem svetu RS za splošno 
izobraževanje, katerega člani-
ca sem. Upam, da bodo začele 
različne stroke proučevati tudi 
ti dve področji in odpravljati 
pomanjkljivosti,« pove ravna-
teljica OŠ Brežice mag. Marija 
Lubšina Novak.

ZA VARNO »PLOVBO« 
V VIRTUALNEM SVETU

Virtualen svet je vabljiv, zani-
miv, zabaven, duhovit, nikoli 
dolgočasen … a v njem se skri-
va tudi mnogo nevidnih pasti, 
v katere se lahko ujame nepre-
viden ali naiven uporabnik. 
Dandanes, ko nam sodobna 
tehnologija omogoča dostop 
do spletnih strani kjer koli in 
kadar koli, je pomembno, da 
znamo nadzorovati način upo-
rabe in jo po potrebi tudi ome-
jiti. Posledice nenadzorovane 
rabe so lahko travmatične in 
dolgotrajne. Z vsako objavo na 
spletu izgubimo nekoliko svoje 
zasebnosti in za vedno pusti-
mo ’digitalni odtis’. Z deljenjem 
’selfijev’ in ostalih informa-
cij preko različnih družbenih 
omrežij nimamo več nadzora 
nad tem, kdo vse jih bo videl 
ali delil naprej. Fotografije, ki 
krožijo po spletu, je skoraj ne-
mogoče odstraniti, neprimer-
ne objave pa imajo lahko po-
sledice na različnih področjih 
– v družbi, šoli, pri iskanju za-
poslitve ipd. 

Kako je z učenjem varne rabe 
sodobne tehnologije v šolah – 
imajo v učnem načrtu vsebi-
ne, s katerimi opozarjajo na 
nevarnosti v virtualnem sve-
tu, pripravijo predavanja, de-
lavnice ipd.? Vodstva osnovnih 
in srednjih šol najpogoste-
je povabijo strokovnjaka, da 
z odraščajočo mladino in nji-
hovimi starši na roditeljskih 
sestankih spregovori o varni 
rabi sodobne tehnologije ter o 
pasteh, v katere se mnogokrat 
nevede ujamemo. Običajno 
spregovorijo tudi o odvisno-
sti ter zasvojenosti s tehnolo-
gijo, ki nevidno in počasi gradi 
življenje v virtualnem, neres-
ničnem svetu ter vpliva na du-
ševno zdravje tako otrok kot 
najstnikov in celo odraslih. 
Na nekaterih šolah se določe-
na skupina učiteljev udeležuje 
posvetov na temo zlorab otrok 
na internetu, ki jih izvaja Sple-
tno oko, Center za varnejši in-
ternet Slovenije, Uprava krimi-

nalistične policije Generalne 
policijske uprave in Združenje 
za informatiko in telekomuni-
kacije pri Gospodarski zborni-
ci Slovenije. Z vsemi novostmi 
in pastmi nato učitelji, ki so se 
udeleževali posvetov, sezna-
nijo celoten pedagoški kolek-
tiv in učence. Nadarjeni učen-
ci pripravijo tudi predstavitve 

o pasteh interneta in le-te nato 
predstavijo ostalim v okviru 
razredne ure ali pa v okviru 
pouka ...

Deset pravil za varno rabo 
spletnih strani
»Ena najbolj ranljivih skupin 
so zaradi svoje mladosti in ne-
izkušenosti otroci, stari od 10 
do 15 let,« ugotavljajo v Safe.
si (info točka osveščanja za 
varno rabo interneta in novih 
tehnologij), kjer pomagajo z 
nasveti tako otrokom kot star-
šem, vzgojiteljem in učiteljem 
... Eden izmed njihovih prvih 
nasvetov je povezan z zaščito 
računalnika in mobilne napra-
ve s požarnim zidom in proti-
virusnim programom, ki ga je 
potrebno redno posodabljati. 
Naslednji nasvet je, da naj bo 
v domačem okolju računalnik 
postavljen v dnevni prostor in 
v njem naj otroci skupaj s star-
ši raziskujejo virtualni svet. 
Potrebno je določiti tudi dru-
žinska pravila, koliko prostega 
časa na dan ali na teden lahko 
otroci preživijo na internetu 
oz. z mobilno napravo. »Otro-
ci naj na internetu ne objavlja-
jo svojega naslova, telefonske 
številke, naslova elektron-
ske pošte, šole, ki jo obiskuje-
jo, in drugih osebnih informa-
cij. Kjer se da, naj uporabljajo 
vzdevek, ki ne razkriva njihove 

identitete,« je še en zelo prak-
tičen nasvet. Na spletne stra-
ni ne sodi nadlegovanje, objava 
posnetka kakršnega koli trpin-
čenja itd. Otrokom je potrebno 
tudi povedati, da je posedova-
nje in uporaba piratskih kopij 
računalniških programov, fil-
mov in glasbe nezakonita; prav 
tako je nezakonito presnema-

vanje rezultatov dela drugih 
ljudi. Strogo jim je potrebno 

prepovedati sestajanje s ’pri-
jatelji’ z interneta brez vednos-
ti staršev, kajti morda ti ’prija-
telji’ niso, za kar se izdajajo. 
Otroke je potrebno učiti, da 
ni nujno, da vse, kar prebere-
jo ali vidijo na spletu, tudi drži. 
Z otroki je potrebno vzpostavi-
ti tudi dialog o tem, kaj počne-
jo na spletu in če jim je zaradi 
česar koli neprijetno, naj star-
šem (lahko tudi vzgojitelju ali 
učitelju ali osebi, ki ji zaupajo) 
razkrijejo svoje občutke. 

Digitalizacija ima svetle in 
temne plati, a od nas samih je 
odvisno, katere barve bomo 
vnesli v svet, v katerem živi-
mo in delujemo. Potrudimo 
se za svetle odtenke, ki prina-
šajo svetlobo, toploto, radoži-
vost, veselje … Tako kot krojač 
kroji obleko, ljudje sami kroji-
mo naš vsakdan po lastnih me-
rah in naj bo v njem tudi čas 
za druženja ter različne aktiv-
nosti v naravnem okolju (brez 
sodobnih tehnologij, ki vse po-
gosteje vodijo v odvisnost in 
zasvojenost). 

 Smilja Radi

Uroš Škof, ravnatelj Gimnazije Brežice: 
Sodobna informacijska družba, podprta s sodobnimi vzgojno 
izobraževalnimi procesi, ustvarja nove potrebe in izzive, hkra-
ti pa zagotavlja orodje za njihovo obvladovanje. V lanskem letu 
smo zaradi želje po načrtnem vpeljevanju IKT-ja v pouk pris-
topili k projektu Inovativna pedagogika. Z njo želimo razvija-
ti novo kulturo učenja, podprto s tehnologijo, kjer je učeči se 
v središču samega učnega procesa. Učilnice so ustrezno opre-
mljene, profesorice in profesorji so e-kompetentni. Odziv med 
dijakinjami in dijaki je pozitiven, a opažamo, da imajo mladi 
veliko težav pri smiselni uporabi sodobnih tehnologij. Vse pre-
več jo uporabljajo za zabavo. Prav zaradi tega smo pristopili k 
projektu Inovativna pedagogika, da bi mlade opolnomočili v 
smislu smotrne rabe sodobnih tehnologij. V šoli – pri organi-
zirani obliki dela – so mladi izpostavljeni zaslonom v povpre-
čju tri ure na teden. 

Pri vpeljevanju sodobne tehnologije v učni proces se v gim-
naziji ne zanemarjajo osnove pisanja, vpliva na funkcional-
no pismenost, na branje, pomnenje … Posebno pozornost na-
menjamo tudi varni rabi interneta, z njo se dijakinje in dijaki 
seznanjajo pri pouku in vsakoletnih rednih predavanjih na to 
temo.

Dr. Mojca Tomažin, ravnateljica EtrŠ: 
Na Ekonomski in trgovski šoli v Brežicah, tako srednji kakor 
tudi višji šoli, se vseskozi trudimo slediti trendom. Imamo več 
dobro opremljenih specializiranih računalniških učilnic, v ka-
terih prav v zadnjem času prenavljamo opremo, v prihajajo-
čem šolskem letu 2018/2019 pa bomo tudi nadgradili naše 
brezžično omrežje. Učitelji so e-kompetentni, ves čas se iz-
obražujejo tako znotraj sistema kakor tudi samoiniciativno. 
Splošen vtis je, da imajo naše dijakinje in dijaki radi pouk v 
računalniških učilnicah, zanimivo pa bo videti tudi njihov od-
ziv na malo drugačen pouk s še več vključene IKT. Vstopamo 
namreč v projekt »Inovativna pedagogika 1:1«, v katerem de-
finicija učenja 1:1 vključuje učenca, napravo (računalnik, ta-
blico, pametni telefon ...), učitelja, starše in strokovnjake ter 
interaktivnost s personalizirano učno izkušnjo, ki je dostop-
na kjer koli in kadar koli.

Spremembe so del življenja in so neizogibne. Tudi tehnologija 
je in bo neizogiben del življenja, če nam je to všeč ali ne; lah-
ko ima dobre ali slabe učinke. To je odvisno tudi od tega, kak-
šen človek z njo upravlja. V šolah se bomo trudili, da bomo 
ozaveščali in vzgajali mlade ljudi v smeri, da bodo v priho-
dnosti človeštva, vsaj upamo tako, prevladali dobri učinki so-
dobnih tehnologij.

Delo za računalnikom v šolski učilnici je namenjeno usva-
janju novega znanja in pridobivanju strokovnih kompetenc  
(foto: Peter Pavlovič). 
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POSAVJE – Projekt Posavje snema!, ki se je pričel lani v času po-
letnih počitnic v obliki počitniških filmskih delavnic in v kate-
rega je bilo nato v šolskem letu 2017/18 dodatno vključenih še 
šest osnovnih šol iz občin Brežice, Krško in Sevnica, od tega skup-
no 170 otrok in 15 učiteljev, se je z mesecem junijem za minu-
lo šolsko leto zaključil. Učitelji in otroci so se v okviru projekta, 
ki ga v obliki praktičnih filmskih delavnic izvaja Produkcija LI-
JAmedia – Zavod Magičnost ustvarjanja in poteka ob delni pod-
pori Slovenskega filmskega centra, učili osnov filmskega jezika, 
pisanja scenarija, snemanja s kamero in montaže. Poudarek v 
okviru projekta je bil predvsem na učnem učinku, uporabi so-
dobne tehnologije v kreativne namene, šolskih projektih, reali-
zaciji lastnih idej in izdelavi končnega izdelka. V okviru projek-
ta je nastalo tudi več kratkih filmov, ki so dostopni na youtube 
kanalu LIJAmedie. »Sodobna tehnologija omogoča skoraj vsake-
mu dostop do dobre snemalne opreme, tudi nekaj programov za 
montažo je brezplačno dostopnih, pri delu pa smo opazili, da ima 
tudi veliko mladih že zelo dobro razvit čut za sliko, kompozicijo 
in montažo, saj so nenehno izpostavljeni medijskim vsebinam. 
Pri udeležencih nam je bilo predvsem pomembno, da jih moti-
viramo, da si snemalne cilje zastavijo realno in da jih pripelje-
mo skozi celoten proces, saj jim včasih ob kakšnem tehničnem 
ali vsebinskem izzivu zmanjka vztrajnosti,« pravi Mia Brunej, 
ki je v okviru projekta ena izmed mentoric filmskih delavnic. V 
projekt oz. posebna izobraževanja so bili vključeni tudi učitelji, 
ki so aktivni kot računalničarji, likovniki, slovenisti, pedagogi, 
učitelji razrednega pouka … Projekt se bo nadaljeval spet jese-
ni, pa tudi čez poletje niso počivali, saj so v mesecu juliju na po-
deželskih šolah organizirali počitniške filmske delavnice za ot-
roke in mlade.  M. B./R. R.

Posavje je snemalo

V projekt so bili vključeni tudi učitelji.

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

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
V šolskem letu 2018/19 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, tehnik računalništva, 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, 11. 9. 2018, ob 16. uri v ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

INFORMACIJE: 07 49 06 400, 031 796 533

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA BREŽICE

vabi k vpisu v višješolski študijski program EKONOMIST. 
Prijavite se lahko od 27. 8. do 31. 8. 2018 na spletni strani 
www.vss-ce.com/vps.

Ekonomska in trgovska šola Brežice je verificirana za 
izobraževanje odraslih. Izvajamo programe:

EKONOMSKI TEHNIK, PREDŠOLSKA VZGOJA, 
LOGISTIČNI TEHNIK in TRGOVEC.

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

Informativni dan bo v sredo, 5. 9. 2018, 
ob 17. uri na ETrŠ Brežice.

Za vse informacije nas lahko kontaktirate na telefonski številki: 
07 49 92 550 (tajništvo šole), 07 49 92 556 (A. P. Kranjec, 

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

www.etrs.si (izobraževanje odraslih).
Vabljeni k vpisu do 15. 9. 2018.

ETrŠ Brežice bo tudi v letošnjem šolskem letu izvajala brezplačne 
programe za zaposlene v okviru projekta »Pridobivanje kompe-
tenc zaposlenih v Posavju 2016-2019«, in sicer Excel – program za 
večjo uporabnost, Računalniška in digitalna pismenost za odrasle, 
Moje osebne finance, Moj sadovnjak ter Jaz, računalnik in denar.
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 stra-
ni šole www.etrs.si.

BREZPLAČNI PROGRAMI ZA ZAPOSLENE

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

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

EKONOMSKA IN TRGOVSKA
ŠOLA BREŽICE

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

EKONOMSKA IN TRGOVSKA
ŠOLA BREŽICE

VPISI 2018/19 

Izobraževanje odraslih v Krškem 
14 ODLIČNIH PROGRAMOV—14 ODLIČNIH POKLICEV! 
SREDNJA STROKOVNO TEHNIŠKA ŠOLA: 

 LOGISTIČNI TEHNIK (SSI in PTI) 

 PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI in PT) 

 ELEKTROTEHNIK (SSI) 

 STROJNI TEHNIK (SSI) 

 TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SSI) 

 EKONOMSKI TEHNIK (SSI* in PT) 

 TEHNIK VAROVANJA (SSI in PTI)* 

 

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE: 

 EKONOMSKA GIMNAZIJA* 

SREDNJA POKLICNA ŠOLA: 

 VOZNIK 

 BOLNIČAR/NEGOVALEC 

 GASTRONOMSKE IN HOTELSKE      
STORITVE 

 ZIDAR 

 UPRAVLJAVEC TEŽKE GRADBENE 
MEHANIZACIJE 

 POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI        
GRADNJE 

TRGOVEC* 

 
 

 

VPISI SE ZAČNEJO 1. SEPTEMBRA 2018! 

VPISUJEMO TUDI TUJCE! 
           

                       

 

ŽADOVINEK 36
 

8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM 

  

REFERAT@PRAH.SI
    

040 272 332
 

*programi v postopku vpisa v razvid 



Posavski obzornik - leto XXII, številka 17, četrtek, 23. 8. 2018 15ZNANJE

Moje sporočilo, ki ga podajam 
tako bralcem knjige kot tudi 
vsem ostalim, se glasi: Čeprav 
si preživel lastne tragedije, 
razočaranja, lakoto, samoto, 
zlorabo, se ogromnokrat zna-
šel v stresni situaciji in te je za-
časno pogoltnil vrtinec, nikoli 
ne obupaj, ker boš zajel sapo 
in prišel na vrh po zrak. Spla-
ča se verjeti, da zmoreš prav 
vse, da je življenje lepo, zato 

Petrine življenjske lekcije
Najboljši učenci dobijo najtežje lekcije, so besede Donalda Walscha in prav te besede opišejo mene. Odlič-
na učenka s težkimi lekcijami. Ker sem se iz teh lekcij ogromno naučila in ker so me te življenjske lekcije 
oblikovale v to, kar sem danes – močno, pogumno in vztrajno žensko –, sem se odločila, da te lekcije delim 
še z ostalimi in tako je nastala knjiga »Moje življenjske lekcije«, ki je izšla pred slabima dvema mesecema. 

znova in znova vztrajaj.
 
Življenje nam na pot prine-
se ogromno izzivov, ki so vča-
sih prijetni, zgodi pa se tudi, da 
so manj prijetni. Živimo v ob-
dobju, kjer je stres glavni 'ob-
rok' našega vsakodnevnega 
'jedilnika'. Prav tako živimo v 
obdobju, kjer so strahovi naši 
voditelji v življenju, ki nas hro-
mijo in onemogočajo, da bi 
se podali po poti sprememb. 
Tako ostajamo na mestu, v coni 
ugodja, in marsikdo ne živi svo-
jih sanj in svojega poslanstva. 
Živimo ujeti v času in se preveč 
obremenjujemo s preteklostjo 
in kaj bo v prihodnosti, v tem 
trenutku pa ne znamo živeti. 
Preteklosti ne moremo spre-
meniti, lahko jo le sprejmemo 
in se iz nje tudi kaj naučimo. Mi 
pa smo še vedno tukaj, vendar 
smo močnejši. 

V življenju naletimo na veli-
ko prelomnic. Ena od njih je 
tudi šolanje. Znajdemo se pod 
stresom. Vendar se šolamo vse 

življenje. Učenje je del in pro-
ces našega življenja. Sama 
sem se poleg vseh predme-
tov, ki sem se jih morala nau-
čiti v šoli, naučila še, da so pro-
blemi, ki me obiščejo na moji 
poti, samo izzivi, ki mi kažejo 
resnično stanje, kje se naha-
jam. Da so strahovi samo iluzi-
je, ki hranijo moj ego in so del 
moje preteklosti. Namesto da 
bežim pred njimi, jih prijazno 
sprejmem, objamem in tako 
kot pridejo, se tudi poslovijo, 
le tako lahko živim življenje, 
ki si ga sama oblikujem. Življe-
nje je igra, scenarij zanjo pa si 
pišemo sami. V življenju lahko 
dosežete prav vse, če se le od-
ločite odpreti srce spremem-
bam in se podate na pot v nez-
nano. Naučila sem se tudi, da 
so padci v življenju nujno pot-
rebni, saj le tako lahko vstane-
mo. Prav tako me je življenje 
naučilo, da je vse, kar se mi je 
v življenju pripetilo, z name-
nom. Le odkriti sem morala ta 
namen. Spoznala sem tudi, da 
če sem hvaležna za vse, kar že 

imam, v moje življenje priha-
ja samo še več stvari, za kate-
re sem lahko hvaležna. Naučila 
sem se tudi, da je prav ljube-
zen do sebe tista prvinska 
notranja kvaliteta. Življenje 
nas namreč uči najpomemb-
nejše lekcije, ta lekcija pa je, 
kako vzljubiti in ljubiti sebe. 
Šele takrat smo sposobni ljubi-
ti tudi druge in ljubezen izra-
žati navzven do vsega in vseh. 
Prav tako sem se naučila, 
kaj pomenijo in kakšno moč 
imajo naše misli. Namesto da 
porabljate svoj čas za nekaj, 
česar si ne želite, ga raje po-
rabite za razmišljanje, česa si 
želite. Prav tako sem spozna-
la, kakšno moč imajo afirmaci-
je in če poleg vklopite še svoje 
občutke, se vam lahko življe-
nje korenito spremeni in v vaše 
življenje začnejo prihajati sre-
ča, ljubezen in harmonija.

Življenje je lepo. Živi ga in naj 
te vodi, saj te bo le tako peljalo 
po lepih poteh na pravo pot do 
želenega cilja.
 Petra Strelec

  

 

Vabimo k vpisu v izobraževalne programe za 

odrasle v šolskem letu 2018/2019: 
 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. 

                                                             

Podrobnejše informacije o izobraževalnih 
programih najdete na spletni strani:  

www.lukrsko.si 
 

Vpis v programe poteka vsak delovni dan do 6. oktobra.            

LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO Dalma�nova 6,  8270 Krško; telefonska številka: 07-48-81-160,
051-279-633; e-naslov: info@lukrsko.si; preko spleta www.lukrsko.si.

Spremljajte nas tudi na             www.facebook.com/lukrsko. 
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

ENOTA  ZA  IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 Izobraževalni programi za odrasle 
Programi srednjega poklicnega   

izobraževanja 
Programi srednjega strokovnega in 
poklicno-tehniškega izobraževanja 

avtokaroserist 

avtoserviser 

bolničar-negovalec 

elektrikar 

inštalater strojnih inštalacij 

izdelovalec oblačil 

izvajalec suhomontažne gradnje 

klepar-krovec 

mehatronik operater 

mizar 

oblikovalec kovin - orodjar 

pečar -  polagalec keramičnih oblog 

računalnikar 

tesar 

zidar 

avtoservisni tehnik 

elektrotehnik 

farmacevtski tehnik 

gradbeni tehnik 

kemijski tehnik 

kozmetični tehnik 

lesarski tehnik 

logistični tehnik 

predšolska vzgoja 

strojni tehnik 

tehnik mehatronike 

tehnik računalništva 

zdravstvena nega 

Poklicni tečaj  (traja 1 leto) 

predšolska vzgoja                                           
tehnik računalništva 

Tečaji in seminarji 

tečaj za voznike viličarjev                 
tečaj za upravljalce gradbene 
mehanizacije 

 VPIS  2018/2019     6. 9. 2018  ob  17. uri 

Informacije: www.sc-nm.si/eio/      (07) 3932 202, 031 396 340         eio@sc-nm.si 

 
 

 

     Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto                                                                  
     tel:(07) 3932 100    www.sc-nm.si 

V šolskem letu 2018/2019 bomo pričeli še z izvajanjem 3-letnega programa izdelovalec oblačil.        
Program je namenjen vsem, ki želijo pridobiti stopnjo izobrazbe ali pa se prekvalificirati.  

 

 

 

 

Udeleženci izobraževanja bodo pridobili znanja in spretnosti, ki omogočajo zaposlitev v oblačilni   
industriji, v obrtnih delavnicah, v popravljalnicah oblačil, v trgovinski dejavnosti, v pralnicah in     
kemičnih čistilnicah. S tem programom odpravljamo dolgoletno vrzel med ponudbo in                        
povpraševanjem v tekstilni panogi.  

NOVO!   IZDELOVALEC OBLAČIL 

Digitalna interaktivna verzija 
Enciklopedije Britannica

Enciklopedija Britannica (ang. Encyclopedia Britannica) 
je splošna enciklopedija v angleškem jeziku, ki je upo-
rabnikom na voljo preko oddaljenega dostopa kjerkoli in 
kadarkoli. Uporabniki lahko do enciklopedije dostopajo 
preko spletne strani Valvasorjeve knjižnice s pomočjo 
številke svoje članske izkaznice in gesla za storitve COBI-
SS+ (geslo lahko pridobijo v knjižnici).
Enciklopedija Britannica predstavlja zanesljiv vir podat-
kov in gradiv za referate, plakate, seminarske naloge, 
govorne nastope, … Uporabnikom ponuja možnost iska-
nja gradiv na treh različnih vsebinskih in jezikovnih zah-
tevnostnih stopnjah (za osnovnošolce, dijake in študen-
te ter odrasle). Hkrati nudi tudi podporo za kvalitetnejše 
učenje angleškega jezika, s pomočjo poslušanja angleških 
besedil in uporabo različnih interaktivnih orodij. Ponuja 
pa tudi možnost prevoda izbranih vsebin.
Britannica ponuja tudi spletni vodič (Study Guides), ki 
uporabnikom pomaga pri razvoju raziskovalnih spretnos-
ti, hkrati pa z različnimi aktivnostmi ponuja tudi možnost 
za utrjevanje znanja s tega področja.
Britannica Spotlight omogoča dostop do različnih temat-
skih člankov, učnih gradiv in aktivnosti, kot so kvizi, ugan-
ke, križanke, pobarvanke, … na različnih vsebinskih in je-
zikovnih zahtevnostnih stopnjah.
Za več informacij o enciklopediji nas lahko obiščete v 
knjižnici ali pokličete na telefonsko številko 07 49 04 000.

� Saša�Založnik
� Valvasorjeva�knjižnica�Krško

Petra Strelec, ki je tokrat z 
vami delila svoje misli, je Po-
savka, ki je letos v samoza-
ložbi izdala knjigo z naslo-
vom Moje življenjske lekcije.
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Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice

IŠČEŠ ŠTUDIJ?
Te zanima, kje se boš zaposlil/a? 

Turizem je odgovor!
Pridi na informativni dan: 

Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice
T:  +386 8 205 4010, M:  +386 51 679 683

E:  ft@um.si, W:  www.ft.um.si, FB:  Fakulteta za turizem v Brežicah

 

Študiraj turizem!
Prijavi se na 2. prijavni rok za visokošolski 
ali univerzitetni študij (22.–29. 8. 2018).

Nadaljuj svoj študij 
na magistrskem programu Turizem 
(prijavni rok je odprt do 10. 9. 2018).

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
Vedno je pravi čas, da končate osnovno šolo 

ter pridobite nova znanja in izkušnje.

Stopite z nami na pot znanja!

Program osnovne šole za odrasle 
financira Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport in je za udeležence 
BREZPLAČEN!

Vabljeni k vpisu!
INFORMATIVNI DAN: sreda, 12. 9. 2018, od 9.00 do 17.00 

v prostorih Ljudske univerze Krško, Dalma�nova ulica 6, Krško. 
KONTAKT: 07 48 81 160, info@lukrsko.si, www.lukrsko.si. Spremljajte nas 

na www.facebook.com/lukrsko

KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Zveza lovskih družin Posavja 
s svojimi članicami, lovskimi 
družinami, organizira lovske 
tabore za šolsko mladino. Na-
men taborov je otrokom pri-
bližati naravo in življenje tako 
prostoživečih živali kakor tudi 
vsega ostalega. Če smo v Glo-
bokem začeli s predstavitvijo 
pomembnejših in bolj vidnih 

Lovski tabor za šolsko mladino

živalskih vrst, smo v Bresta-
nici predstavili njihovo živl-
jenjsko  okolje in pobliže po-
kazali ptice ujede. V Dobovi 
so nato videli veliko novih ži-
vali v oskrbi družine Kebe, le-
tos pa so v Kostanjevici na Krki 
spoznali tudi polhe in si ogle-
dali Kostanjeviško jamo. Seve-
da so skozi dan doživeli še ve-
liko drugega, našel pa se je tudi 

čas za igro. Pri dejavnostih jih 
ni zmotil niti dež, ki je popol-
dan kar lepo nagajal. Letošnje-
ga tabora se je udeležilo 33 ot-
rok iz širšega Posavja. Že sedaj 
vabimo vse zainteresirane na 
tabor naslednje leto, kjer bomo 
dodali neko novo temo. Tabor je 
gotovo popestritev počitniškega 
časa in je za otroke brezplačen. 
 Dušan Lepšina
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LISCA – 20. julija se je na Lisci zaključil angleški jezikovni ta-
bor za osnovnošolce. Taboru, ki je potekal že šesto leto za-
pored, sta bila namenjena dva termina, a v prihodnjem letu 
naj bi bil zaradi velikega zanimanja izpeljan v treh terminih. 

Otroci, stari med 6 in 14 let, so šest dni bivali v Jurkovi koči na 
Lisci, v kateri so skupna ležišča z urejeno kopalnico in dnevnim 
prostorom ter kuhinjo, a večino časa so preživeli na zunanjih 
površinah. »Uporabljali smo tamkajšnje igrišče, se igrali razne 
športne igre, imeli ustvarjalne delavnice, družabne, orientacij-
ske ter druge zabavne in poučne igre. Zvečer je sledil animacij-
ski program – imeli smo kres, filmski in plesni večer in še in še,« 
pove Sara Martinšek, ki je skupaj z možem Gašperjem vodila 
jezikovni tabor, v katerem je sporazumevanje ves čas potekalo 
v angleškem jeziku. »Otrokom smo poleg učenja angleščine te-
kom tedna ponudili tudi obisk sevniškega bazena in hrčkanje z 
zorbom. Imeli smo ogromen vodni tobogan in napihljivo blazi-
no, po kateri je bilo prijetno skakati,« doda. Pred odhodom do-
mov so se otroci staršem predstavili s svojimi filmskimi izdelki, 
ki so jih sami posneli, in z nekaj na novo naučenimi angleškimi 
pesmicami. »Ekipa anglistov na taboru raste, iščemo nove ideje, 
zanimive igre v naravi in delamo na pozitivnem vzdušju, zato ni 
čudno, da se nekateri otroci k nam radi vračajo,« zaključi sogo-
vornica.  S. Radi, foto: S. Martinšek

22. junija so imeli mladi, ki 
so bili povabljeni na omenje-
no mednarodno konferenco 
v nemški prestolnici, v treh 
minutah možnost predstavi-
ti svoje ideje in poglede gle-
de kulturne dediščine v Evro-
pi. »Kot ena izmed predstavnic 
mlade generacije in ambasa-
dorka dogodka Your Europe, 
Your Say (YEYS) 2018, ki je 
med 15. in 17. marcem pote-
kal v Bruslju, sem ob povabi-
lu Ekonomsko-socialnega od-
bora (EESC) na mednarodni 
konferenci imela možnost na-
govoriti vse sodelujoče,« nam 

Zalina ideja navdušila
BERLIN, BREŽICE – Na Gimnaziji Brežice dijaki dosegajo odmevne uspehe in rezultate ne samo na državni 
ravni, temveč tudi širše. Enega takšnih podvigov je dosegla dijakinja 3. letnika Zala Resnik Poljašević, ki je 
zastopala Slovenijo na mednarodni konferenci European Cultural Heritage Summit v Berlinu.

je opisala Zala Resnik 
Poljašević, ki je v svo-
jem govoru na kratko 
opisala marčevski do-
godek. Iz vseh držav 
članic in držav, ki so 
zaprosile za članstvo 
v EU, so bili povablje-
ni trije mladi predstav-
niki in nato so mladi iz 
vse Evrope debatirali o 
samem pomenu kultur-
ne dediščine ter pribli-
žanju le-te mlajšim ge-
neracijam, ki se morda 
ne zavedajo njenega 
velikega pomena, njeni 
modernizaciji itd. V de-
setih skupinah so nato 
ustvarili deset predlo-
gov, ki so bili nato dani 

na glasovanje. Prvi trije pre-
dlogi so bili tudi posredovani 
Evropskemu parlamentu. »V 
moji skupini, ki je bila ena od 
dveh zmagovalnih, smo pre-
dlagali dve resoluciji. Prva je 
bila moja ideja, s katero se je 
strinjala celotna skupina, tj. 
ustanovitev Hiše evropske ku-
linarike v vsaki državi člani-
ci, institucije, v kateri bi streg-
li tradicionalne jedi iz vseh 
članic, ob naročeni jedi pa bi 
prejeli še listek s pojasnjeni-
mi zgodovinskimi okoliščina-
mi nastanka jedi ter s tem ši-
rili toleranco med narodi in 

različnimi kulturami, saj bi s 
pomočjo gastronomskega pri-
stopa spoznali vsaj en del nji-
hove preteklosti, ki je temelj 
vsake kulture. Druga ideja, ki 
je bila plod celotne skupine, 
je bila ustanovitev podporne-
ga programa CRAFT (Cultural 
Recognition of Authentic Fu-
ture Tradition), ki bi poma-
gal ohranjati majhne, mogoče 
trgu nekonkurenčne trgovi-
ne, ki so pomemben del ljud-
ske kulture vsakega naroda,« 
je pojasnila. Zali je v čast, da je 
lahko zastopala našo državo 
in bila eden od številnih mla-
dih glasov v Evropi, ki bodo 
narekovali njeno prihodnost. 
»Pomembno je, da se Evropa 

zaveda, da je prihodnost od-
visna od mladih, zato je nji-
hovo vključevanje v različne 
projekte še toliko pomemb-
nejše. Zame je bila to nepopi-
sna izkušnja, ki bo gotovo za-
znamovala moje življenje,« je 
poudarila in dodala, da so se ji 
kar orosile oči, ko so njeno ide-
jo o ustanovitvi Hiše evropske 
kulinarike popolni tujci spre-
jeli in bili navdušeni nad njo, 
povrhu vsega je bila kot edina 
od sto sodelujočih na dogodku 
v Bruslju povabljena še v Ber-
lin, »kar je bila le še češnja na 
vrhu torte in meni v dokaz, da 
se res da vse, če se le hoče«.

 R. Retelj

Zala je bila edina mladoletna govor-
nica v Berlinu; na fotografiji s trenu-
tnim predsednikom EESC (foto: oseb-
ni arhiv).

Sproščeno v angleškem jeziku 

Skupina udeleženk in udeležencev angleškega jezikovnega 
tabora na Lisci.

KRŠKO – Iz Brainobrana, svetovno znane ustanove za izobraževanje 
otrok, sporočajo, da tudi letos organizirajo Brainobrain delavnice 
na različnih lokacijah po Sloveniji, nam najbližje bodo v Novem 
mestu (Novi trg 11) od 27. do 29. avgusta med 17.00 in 19.00 
(obvezna prijava na nadja@brainobrain.si, 040-555-695) in v 
Celju (Ljudska univerza Celje) od 28. do 30. avgusta med 10.00 
in 12.00 (obvezna prijava na svetlana@brainobrain.si, 040-
375-844). Vabijo pa tudi na dneve odprtih vrat, ki bodo tudi v 
Brainobrain učilnici na CKŽ 67 v Krškem, in sicer v sredo, 29. 
avgusta, ob 18.00 in v soboto, 1. septembra, ob 10.00 (info: 
alenka@brainobrain.si, 051-881-313). 
 Vir: Brainobrain Slovenija

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.

ŠTUDIJ STROJNIŠTVA NA FAKULTETI 
ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO

Fakulteta za industrijski inženiring Novo 
mesto (FINI) izvaja naslednje akreditirane 
študijske programe: visokošolski strokovni 
(VS) in univerzitetni (UN) študijski 
program Inženiring in vozila ter magistrski 
(MAG) in doktorski (DR) študijski program 
Inženiring in avtomobilska industrija. 
Diplomant fakultete pridobi strokovni 
naziv diplomirani inženir strojništva oz. 
magister inženir strojništva oz. znanstveni 
naziv doktor znanosti.  

Na fakulteti sledimo potrebam trga dela, 
gospodarskega razvoja in konkurenčnosti 
gospodarstva. Študentom posredujemo 
najnovejša tehnična, tehnološka in 
interdisciplinarna znanja, uporabna za 
vsa področja procesne industrije. Smo 
dobitniki srebrnih priznanj za inovacije 
Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele 
krajine. 

ZAKAJ BI SE VPISALI 
NA NAŠO FAKULTETO?

V Sloveniji, EU in globalno je prisotna zelo 
visoka stopnja zaposljivosti diplomantov 
na področju strojništva.

Je edina fakulteta v Sloveniji, ki poleg 
izrednega študija v klasični obliki izvaja 

študij strojništva na daljavo v kombinirani 
obliki. Študenti v domačem okolju razvijajo 
svoje ustvarjalne in poslovne ideje, imajo 
možnosti za osebni in poklicni razvoj 
(e-učilnica, multimedijska gradiva, posneta 
predavanja, izpiti na daljavo). Tudi stroški 
študija so v domačem okolju nižji. 

Smo nosilci Erasmus+ univerzitetne listine 

in študentom omogočamo mednarodno 
izmenjavo za prakso in študij. 
 
Kandidatom za vpis individualno 
svetujemo glede na njihovo že doseženo 
izobrazbo.

T: 07/39 32 207 
E: referat@fini-unm.si 
W: www.fini-unm.si

Vabimo vas na informativna dneva, ki bosta na sedežu fakultete: 6. 9. 2018 in 13. 9. 2018 ob 16. uri

Inženirji so bili in vedno bodo ustvarjalci napredka ter gospodarske moči posamezne države. 

Interes za študij na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto se vsako leto povečuje. Uspeh mlade fakultete je 
odraz dobrega dela predavateljev in raziskovalcev, na študenta osredotočenega študija, tesne povezanosti z industrijo 
ter vpetosti v mednarodno okolje.

Podelitev diplom

Brainobrain vabi na delavnice 
in dneve odprtih vrat

BREŽICE – ZPTM Brežice, enota MC Brežice, vabi vse, ki so na 
študentski ali zaposlitveni poti in želijo izvedeti več o svojih pri-
ložnostih na trgu dela, da se jim pridružijo na Poklicni akademi-
ji (gre za projekt, sofinanciran iz državnih sredstev in Evropske-
ga socialnega sklada). »Vsak petek in soboto v septembru smo 
za vas pripravili sklop zanimivih predstavitev različnih organi-
zacij, ki nudijo mladim in vsem, ki so na zaposlitveni poti, razno-
vrstne priložnosti. Z nami bodo Hiša Evropske unije, STA Ljublja-
na, Zavod Voluntariat, LV prospects, AU PAIR Amerika, Erasmus 
+ za mlade podjetnike, Zavod Nefiks in Petra Škarja, ki nam bo 
razkrila, česa nas niso naučili v šolah,« so sporočili. Predstavi-
tve bodo potekale vsak petek in soboto od 7. septembra dalje od 
16. do 19. ure v sejni sobi Mladinskega centra Brežice in v Me-
stni hiši Brežice.  Vir: ZPTM Brežice

Vabijo na Poklicno akademijo
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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. 

ALFI (18349KK) 
je šestmesečni kuža, ki čaka v 
zavetišču na prijaznega posvo-
jitelja, ki bi mu nudil prijazen 
dom. Najverjetneje bo višje ras-
ti, saj je po videzu mešanec z zla-
tim prinašalcem. Je prijazen in 
razigran mladič, ki se navaja na 
povodec. 

Sedemmesečna psička AZALEJA 
(18247KK) je ena od petih psov, 
ki so bili odvzeti po odločbi. Je 
še sramežljiva in se počasi nava-
ja na človeško družbo. Potrebuje 
lastnika, ki je že imel psa ter ima 
izkušnje s psi, ki so imeli v pre-
teklem življenju slabe izkušnje. 

REKS (18244KK) 
je prijazen pes, star 6 let. Je 
eden izmed odvzetih psov, je so-
cializiran in ima rad družbo ljudi. 
Obvlada hojo ob povodcu, nava-
jen je družbe drugih psov. Išče 
srčnega posvojitelja, ki mu bo  
nudil odgovoren ter ljubeč dom. 

Objava javnega razpisa za pospeševanje razvoja 
podjetništva v občini Brežice za leto 2018

Občina Brežice obvešča zainteresirane prijavitelje, da je bil 
razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice  
objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Brežice 
v petek, 17. 8. 2018, in bo odprt do vključno 15. 9. 2018. Razpis 
z vsemi obrazci je dosegljiv na spletni strani Očine Brežice - 
www.brezice.si v rubriki RAZPISI.

Občina Brežice v poletnih mesecih izvaja celovito obnovo Pre-
šernove ceste v Brežicah. Prenovljena bosta cestišče in hodnik za 
pešce na odseku od gradu do priključka HE Brežice. Na Prešerno-
vi cesti hkrati poteka tudi projekt urejanja postajališča za avtodo-
me. Vrednost obeh investicij znaša 458.000 evrov.

Celovita obnova 
Prešernove ceste 
v Brežicah je del 
dogovora med 
občino in inve-
stitorji v gradnjo 
HE Brežice (HESS 
d.o.o. in INFRA 
d.o.o.), saj so bile 
med gradnjo HE 
in akumulacijske-
ga jezera poškodovane lokalne ceste. Tako bo po skupnem urejanju 
Dobovske ceste (cesta, kolesarska steza in pločnik) in urejanju po-
vezovalne ceste z izgradnjo infrastrukture (pločnika, javne razsvet-

ljave, sanitarne 
kanalizacije s čr-
pališčem) med 
Dobovsko in 
Prešernovo ces-
to obnovljena 
tudi Prešernova 
cesta, kjer bosta 
urejeni še javna 
razsvetljava in 
meteorna kana-

lizacija. Za 348.000 evrov vredno investicijo namenja Občina Bre-
žice cca. 223.000 evrov, cca. 125.000 evrov pa zagotavlja podjetje 
HESS d.o.o.

Ureditev avtodomskega postajališča na Prešernovi cesti v Brežicah 
je namenjena kratkim postankom avtodomov z namenom ogleda 
mesta. Na voljo bodo štiri parkirna mesta in t. i. infrastrukturni otok 
s priključki za elektriko, vodo in odvajanje odpadnih vod. Za dela 
urejanja postajališča bo Občina Brežice zagotovila 110.000 evrov 
lastnih sredstev. Občina Brežice je vključena v Mrežo postajališč za 
avtodome po Sloveniji, ki svojim 54 članicam, slovenskim občinam, 
zagotavlja skupno promocijo mreže in postavlja skupne standarde 
pri opremljanju postajališč za avtodome.

Obnova Prešernove ceste in urejanje 
postajališča za avtodome v Brežicah

ZA POSPEŠEVANJA RAZVOJA 
PODJETNIŠTVA V LETU 2018 
NA VOLJO 140.000 EVROV

Razpoložljiva sredstva razpisa 
za pospeševanje razvoja podje-
tništva v občini v letu 2018 zna-
šajo 140.000 evrov in so name-
njena sofinanciranju začetnih 
investicij (namen A – 100.000 
evrov), sofinanciranju  stroškov 
odpiranja novih delovnih mest, 
povezanih z investicijo (namen 

B – 30.000 evrov), sofinancira-
nju stroškov, povezanih z ude-
ležbo podjetnikov na sejmih za 
predstavitev inovativnih proi-
zvodov in storitev (namen C – 
5.000 evrov) in sofinanciranje 
stroškov najema poslovnih pro-
storov v starem mestnem jedru 
(namen D – 5.000 evrov). 

V letih od 2012 do 2017 je Obči-
na Brežice preko finančnih spod-

Spodbude razvoju podjetništva
Občina Brežice se zaveda pomena stabilnega gospodarstvo v občini, zato s svojim delovanjem in ukrepi želi ustvariti 
spodbudno okolje za razvoj podjetništva. Občina svojo nalogo pri zagotavljanju ustreznih pogojev za razvoj opravlja s 
širokim naborom ukrepov, od komunalnega opremljanja zemljišč v poslovno-industrijskih conah, urejanja cestnih po-
vezav, pripravo prostorskih aktov do vsakoletnega razpisa za finančna sredstva, ki so namenjena za neposredne po-
moči podjetnikom.

bud (sredstva javnega razpisa 
za pospeševanje razvoja podje-
tništva in podjetniška subven-
cija za nakup zemljišč v poslov-
nih in obrtnih conah) namenila 
podjetnikom za 927.000 evrov 
sredstev. Povprečno je pri prija-
vi na javni razpis za spodbujanje 
podjetništva uspešnih 60 vlog, 
višina sofinanciranja pa znaša 
od 8 do 18 % upravičenih stro-
škov. V zadnjih šestih letih so lo-
kalni podjetniki prijavili investi-

cije v skupni vrednosti od 1,5 
milijona evrov do 2,3 milijona 
evrov letno, kar kaže na to, da 
je podjetništvo v občini aktivno 
in se razvija.

OSTALE SPODBUDE IN 
UKREPI

Občina Brežice podpira delo 
podjetnikov tudi s financiranjem 
delovanja Zavoda za podje-

tništvo, turizem in mladino Bre-
žice, ki izvaja dejavnosti informi-
ranja, izobraževanja (brezplačna 
predavanja in delavnice v okviru 
projekta Dnevi podjetniških pri-
ložnosti), promocije in podpore 
ter samostojne projekte, kot je 
to Podjetniško-obrtni in kmetij-
ski sejem Brežice. 

Občina Brežice vsako leto sprej-
me Letni program za področje 
gospodarstva, v katerem opre-
deli vsebine na tem področju, fi-
nancirane iz občinskega prora-
čuna, obseg in vrsto dejavnosti, 
ki se sofinancira pri posameznih 
programih, določa upravičence 
za posamezne vsebine in pred-
vidi delež sredstev proračuna za 
posamezne vsebine. 

Dejansko je večina infrastruk-

turnih projektov v občini na-
menjenih zagotavljanju dobrih 
pogojev za uspešno delovanje 
gospodarstva. Občina s spreje-
manjem prostorskih aktov, ure-
janjem industrijskih in poslovnih 
con, komunalne infrastrukture 
in zlasti z gradnjo in rekonstruk-
cijo cest ustvarja razmere za ra-
zvoj in stabilno delovanje pod-
jetij. Za razvoj področja turizma 
občina skrbi z izvajanjem lani 
sprejete Strategije razvoja tu-
rizma 2017-2021, izgradnjo ko-
lesarskih stez, postajališč za av-
todome, pločnikov, urejanjem 
parkov in vaških središč. Obči-
na redno namenja sredstva tudi 
na področju kulture, urejanje 
kulturnih spomenikov in objek-
tov (urejanje gradu Brežice) ter 
kmetijstva, ki se vse pogosteje 
povezuje s turizmom.

Občina Brežice vsako leto pre-
ko javnega razpisa zagotovi 
sredstva za sofinanciranje raz-
ličnih poletnih aktivnosti za 
mlade in otroke v času poči-
tnic. V letu 2018 občina sofi-
nancira 14 projektov, ki v času 
poletnih počitnic vključujejo v 
raznovrstne dejavnosti 400 ot-
rok in 630 mladostnikov ter jim 
s tem ponujajo kakovostno pre-
življanje prostega časa. 
Med počitniškimi aktivnostmi, 
ki jih sofinancira občina, so po-
letni mažoretni kamp, planin-
ski in planinsko-orientacijski ta-
bor, tabore za mlade so izvedli 
tudi v okviru kulturnega društva 
in pihalnega orkestra, glasbeni 

Občina Brežice preko javnega razpisa sofinancira najem poslovnih 
prostorov v mestnem jedru …

… in sofinancira podjetnikom naložbe v investicije, kot je nakup 
strojev.

Sofinanciranje počitniških aktivnosti za otroke in mlade

dogodki, potekale so poletne 
plavalne počitnice in aktivnosti 
poletja ob Krki ter tradicionalni 
oratoriji. Eden največjih in hkra-
ti najstarejših oratorijev v občini 
je Oratorij Brežice-Kapele-Dobo-
va-Artiče, kjer je letos na osem-

dnevnih dejavnostih sodelovalo 
115 otrok in mladih pod vod-
stvom 35 animatorjev.

Poleg počitniških aktivnosti ob-
čina v sodelovanju z Zvezo pri-
jateljev mladine (ZPM) Krško 

že vrsto let sofinancira letova-
nje otrok v Nerezinah (otok Lo-
šinj) s pomočjo sredstev jav-
nega razpisa za sofinanciranje 
programov in projektov na po-
dročju zdravstva in socialnega 
varstva. Letos se bo letovanja 
z ZPM Krško udeležilo 117 ot-
rok iz občine Brežice. Občina s 
pomočjo osnovnih šol spodbu-
ja predvsem socialno ogrožene 
družine, da izkoristijo možnost 
za letovanje otrok, ki jo dobijo s 
priporočilom pediatra. Brežiška 
občina nadaljuje z leta 2016 za-
četo prakso, da dodatno zago-
tovi letovanje desetim socialno 
ogroženim otrokom, ki sicer ni-
majo zdravstvene indikacije. 
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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, 22. septembra 2018,

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 Krško - stadion Matije Gubca (Športofešta)
 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 
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno srede, 19. septembra 2018, 

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

Vabljeni!

V izgradnji zadnja faza krške obvoznice
Konec julija so se začela dela rekonstrukcije lokalne ceste Krško–Vrbina v dolžini 1,1 kilometra, 
prav tako poteka novogradnja južnega kraka obvoznice mimo Žadovinka v dolžini 1,25 kilometra. 

Cesta Krško–Vrbina bo v celo-
ti obnovljena, vzporedno bodo 
urejene kolesarske poti in po-
vršine za pešce, javna razsvet-
ljava in komunalni vodi. V 
času obnove bo ta odsek ces-
te mimo Vipapa popolnoma 
zaprt predvidoma do 21. de-
cembra 2018, od 21.decembra 
2018 do 3. aprila 2019 bodo iz-
vedeni ukrepi umirjanja prome-
ta, od 3. aprila 2019 do 22. ju-
nija 2019 zopet popolna zapora 
zaradi dokončanja ceste in iz-
vedbe zaključnega sloja asfal-
ta ter dokončanja varnostnih 
in zaščitnih ograj ob vozišču ter 

od 22. junija 2019 do 27. julija 
2019 premična delna zapora na 
območju Poslovne cone Vrbina. 
Obvoz do Vrbine bo v času po-
polnih zapor označen in urejen 
po državni cesti skozi Videm.

Vrednost gradbenih del obno-
ve te ceste in novega južnega 
dela obvoznice mimo Žadovin-
ka znaša 6,37 milijona evrov, od 
tega je delež Direkcije Republi-
ke Slovenije za infrastrukturo 
4,8 milijona, Občine Krško pa 
1,5 milijona evrov. Rok za do-
končanje celotne obvoznice, 
za katero je ministrstvo uspe-

Urejanje ulic na Vidmu se nadaljuje
Potem ko je Občina Krško v letošnjem letu zaključila obnovo ulic Na Resi, Papirniške ulice, Zdolske in Delavske, se ob-
nove ulic na Vidmu z avgustom nadaljujejo. Tako bodo še v tem letu pristopili k obnovi Kurirske poti in Cankarjeve uli-
ce, sredi avgusta pa so se začela dela izgradnje enostranskega pločnika na Šolski ulici vse do križišča s Stritarjevo ulico.

Dela na Šolski ulici v skupni 
vrednosti nekaj več kot 180.000 
evrov se bodo začela na odce-
pu proti osnovni šoli. Na celotni 
trasi bodo predvidoma potekala 
do konca oktobra, 1. faza do od-
cepa za osnovno šolo pa bo za-
ključena do konca avgusta, to-
rej pred začetkom šolskega leta. 
V času del bo  ob polovični za-

pori promet potekal izmenično 
enosmerno.

Jeseni naj bi se po načrtih zače-
la tudi dela rekonstrukcije Ku-
rirske poti, in sicer na odseku 
od Zdolske do Delavske ulice. 
Dela v višini 94.500 evrov bodo 
obsegala obnovo vseh obstoje-
čih komunalnih vodov (meteor-

na in fekalna kanalizacija, širo-
kopasovne povezave), zamenjali 
bodo voziščno konstrukcijo.

Za rekonstrukcijo Cankarje-
ve ulice je trenutno izbran iz-
vajalec del, pogodba v višini 
645.000 evrov je v podpisu. Na 
javnem razpisu ministrstva za 
infrastrukturo za sofinanciranje 
ukrepov trajnostne mobilnosti 
bo občina za to naložbo iz Kohe-
zijskega sklada pridobila 94.500 
evrov evropskih sredstev. Dela, 
ki naj bi se po načrtih začela 
jeseni, bodo obsegala obno-
vo vseh obstoječih komunal-
nih vodov (meteorna in fekalna 
kanalizacija, širokopasovne po-
vezave) in zamenjavo voziščne 
konstrukcije ter izgradnjo obo-
jestranskega pločnika.

lo pridobiti 8,7 milijona evrov 
sredstev Evropskega sklada za 

regionalni razvoj, je predvido-
ma konec leta 2019. 

Rekonstrukcija dela obvoznice Krško–Vrbina, v sklopu katere bo ure-
jena tudi kolesarska steza, površine za pešce in javna razsvetljava

Za pumptrack stezo, ki je bila 
v Krškem prvotno načrtova-
na na območju stadiona Ma-
tije Gubca, Občina Krško s so-
glasjem Sveta KS mesta Krško 
novo lokacijo načrtuje na ob-
močju nekdanjega doma sta-
rejših občanov na Vidmu. 

Pumptrack steza na skupni po-
vršini 1000 m2, ki bi bila pri-
merna za vse vrste koles, rol-
ke, rolerje in skiroje, naj bi bila 
manjšega obsega s približno 
300 m2 asfaltne vozne površine, 
z enojnimi, dvojnimi in trojnimi 
grbinami, osmimi nagnjenimi 
zavoji, zatravljenimi brežinami 
in notranjimi deli, dostopnimi 
potkami, klopmi in parkirnimi 
prostori. Skupna vrednost načr-

tovanega poligona, h gradnji ka-
terega želijo pristopiti še to je-
sen, je ocenjena na nekaj manj 
kot 50.000 evrov. Pumptrack 
steza je primerna za vse kole-

sarje, športnike in rekreativce, 
za začetnike in zahtevnejše ko-
lesarje, od najmlajših do najsta-
rejših. 

Pumptrack steza načrtovana na Vidmu

Javni razpis za sofinanciranje programov društev ali 
zvez na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, 

gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2018 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja in programov 
društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s 
komercialno dejavnostjo, ter informiranja in podajanja vsebin, po-
vezanih z razvojem podeželja  s ciljem ohraniti delovanje društev 
in dvigniti kakovost življenja na podeželju. Sredstva so zagotovlje-
na v proračunu za leto 2018 v okvirni višini 9.000 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo registrirana stanovska in interesna 
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, pre-
hrane, razvoja podeželja in gozdarstva, združujejo kmetijske pri-
delovalce na območju občine Krško.

Vloge pričakujejo najkasneje do vključno 18. septembra 2018, na 
naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 
8270 Krško. Razpisna dokumentacija je na voljo na www.krsko.si 
ali v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Ob-
čine Krško.

Dodatne informacije: Magda Krošelj, tel. 07/498 13 19, e-pošta: 
magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Občina Krško je objavila Javni razpis o dodeljevanju proračun-
skih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v 
skupni višini 130.000 evrov.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva s subvencionira-
njem ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem ob-
dobju od 20. 9. 2017 do 18. 9. 2018 na območju občine Krško.
Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja 
ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Kr-
ško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodar-
skih družbah ter strokovna društva in združenja na področju 
podjetništva.
Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna do-
kumentacija na www.krsko.si v rubriki Javni razpisi ali na Od-
delku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Vloge pričaku-
jejo na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do 
torka, 18. septembra 2018.
Dodatne informacije: Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-po-
šta: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Javni razpis za malo gospodarstvo 
v občini Krško za leto 2018 
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Gibanje za male viteze

Projekt so podprli:

PROJEKT POTEKA POD ČASTNIM POKROVITELJSTVOM  
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE BORUTA PAHORJA

MARATONOV V       DNEH
              & SEVNIŠKA 10ka

Športno - dobrodelni projekt

www.42maratonov.si 
      in www.kstm.si

Več na:

V teku je javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega pod-
robnega prostorskega načrta za sanacijo in preobrazbo naselja Stu-
denec – vzhod (OPPN).

Občina Sevnica je s sprejemom in uveljavitvijo Občinskega prostor-
skega načrta v letu 2012 na jugovzhodnem delu naselja Studenec, 
v smeri proti Kranjcam in Kovačnici, pridobila okrog 1,9 hektarja 
novih stavbnih zemljišč, ki so namenjena širitvi naselja z novo sta-
novanjsko pozidavo. Z OPPN je načrtovana gradnja devetih stano-
vanjskih stavb in ureditev dodatnih parkirnih površin v neposredni 
bližini šole, kar bo po ureditvi razbremenilo težave s parkiranjem v 
osrednjem delu naselja. 

OPPN bo določil pogoje in merila za izdelavo projektov za uredi-
tev potrebne infrastrukture in pridobitev gradbenih dovoljenj za 
gradnjo. Javna razgrnitev pote-
ka še do 11. septembra 2018 
v prostorih Občine Sevnica in 
na občinskem spletnem porta-
lu www.obcina-sevnica.si. Jav-
na obravnava, na kateri bodo 
predstavljeni načrtovani posegi 
v prostor, bo 29. avgusta 2018 
ob 18. uri v dvorani gasilskega 
doma na Studencu.

V času javne razgrnitve in jav-
ne obravnave dopolnjenega 
osnutka prostorskega akta lah-
ko k razgrnjenemu gradivu svo-
je pripombe in predloge podajo 
vsi zainteresirani organi, organi-
zacije in posamezniki. Pripom-
be in predlogi se lahko podajo 
pisno ali v ustni obliki na javni 
obravnavi ali z vpisom v knjigo 
pripomb in predlogov na mestu 
javne razgrnitve. Rok za oddajo 
pripomb in predlogov poteče za-
dnji dan javne razgrnitve.

Več na: www.obcina-sevnica.si

Lisca se kot eden najbolj prepoznavnih vrhov Posavja lepo razvija 
kot turistična, športno-rekreacijska in tudi vzgojno-izobraževalna 
destinacija. Ker je to ena osrednjih turističnih točk občine, je 
pomembno vključena v aktualno pripravo strategije za razvoj 
turizma sevniške občine, ki bo izdelana v letošnjem letu. 

Pomembna in v letošnjem letu aktualna vsebina je tudi projekt 
Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje. Cilj je povezovanje 
naravne in kulturne dediščine območja Lisce ter krepitev 
sodelovanja lokalnih ponudnikov za oblikovanje turističnega 
produkta, namenjenega lokalnemu prebivalstvu, obiskovalcem v 
regiji in turistom iz tujine. 

Projekt izvaja Občina Sevnica z več partnerji, pomemben segment 
pa je tudi vključevanje zainteresirane javnosti, ki z različnimi 
pogledi in predlogi pomembno prispeva k še boljšim in v lokalnem 
prostoru usklajenim ciljem. 

VABIMO VAS K UDELEŽBI NA IZOBRAŽEVALNE 
DELAVNICE ZA IZOBRAŽEVANJE VODNIKOV 

ZA VODENJE PO JURKOVI UČNI POTI. 

Cilj je skupaj pripraviti vsebine, ki jih bodo lahko v okviru 
izobraževalnih dejavnosti na Lisci koristile osnovne šole in drugi 
uporabniki. V septembru 2018 bo organiziranih pet delavnic, ki jih 
bo vodil Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka.

Delovno gradivo za izobraževanje vodnikov za vodenje po Jurkovi 
učni poti (splošni podatki, napotki o interpretaciji naravne 
dediščine, fotografije z opisi značilnosti živalskega in rastlinskega 
sveta Lisce, opis Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, 
Natura 2000, pomen zavarovanih območij) bo pripravljeno 
vnaprej.

Vljudno vabljeni k udeležbi, svoj interes za sodelovanje pa nam 
lahko sporočite do 31. avgusta 2018 preko e-pošte na naslov 
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si oziroma na telefonsko številko 
031 86 42 73. 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino 
je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za 

izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, 
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V izvajanju so sanacijska dela na 550-metrskem odseku lokalne ces-
te Krakovo–Križ, od priključka z lokalno cesto Črni potok–Križ, v sme-
ri proti Cerju. Zaledne in površinske vode so na določenih odsekih 
doslej povzročale poškodbe in usade na cestišču, zato bo investici-
ja zajemala ureditev odvodnjavanja ter nato zamenjavo spodnjega 
ustroja in preplastitev cestišča. Investitor projekta je Občina Sevni-
ca, izvajalec pa Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica. Popolna 
zapora ceste je do sredine meseca septembra, obvoz pa je možen 
po regionalni cesti Breg–Lisce. 
Popolna zapora ceste je do 25. avgusta tudi na relaciji Impoljca–
Zavratec, in sicer zaradi obnove odseka te državne cestne poveza-
ve. Promet je mogoč do odcepa proti Orlam pri ribniku Loke. Obvoz 
je urejen po cestah Zavratec–Impoljca–Boštanj–Mokronog–Zbure–
Škocjan–Zavratec.

Sanacija lokalne ceste proti Lisci in državne 
ceste Impoljca–Zavratec

Ultramaratonec Radovan Skubic Hilarij v počastitev letošnje 240-le-
tnice prvega vzpona na Triglav izvaja poseben pohodniški projekt, 
katerega namen je, da prenese pozdrave Triglavu in vsem njegovim 
obiskovalcem z vrhov Zasavske planinske poti, del katere je tudi 
sevniška Lisca. 
Zasavska planinska 
pot se pričenja na Bi-
zeljskem, od koder se 
povzpne na Bohor in 
od tam nadaljuje na Li-
sco, Mrzlico in Čemše-
niško planino. Del poti 
do Lisce je Hilarij mi-
nuli ponedeljek pre-
hodil skupaj s pred-
stavniki Planinskega 
društva Lisca Sevnica, 
pri Jurkovi koči pa je 
nato sledila predaja pozdravnega pisma Občine Sevnica. Navzoče 
na priložnostnem dogodku sta pozdravila predsednik Planinskega 
društva Lisca Sevnica Rok Petančič in podžupan Janez Kukec, Hila-
rij pa se je ob predaji zahvalil za sledeče besede, zapisane na pismu:
»Občina Sevnica s ponosom podpira sporočilnost Hilarijeve poti po 
zasavskih vrhovih v počastitev 240-letnice prvega vzpona na Tri-
glav. Na najvišji vrh Slovenije Hilarij prenaša vrednote družbene-
ga povezovanja ter ljubezni do narave in domovine. Lepe pozdra-
ve vsem pošiljamo z Lisce – posavskega rekreativno-pohodniškega 
bisera, ki nudi tisočera atraktivna doživetja z nepozabnimi razgle-
di v objemu narave.«
Pismo bo Hilarij skupaj s pismi ostalih sodelujočih občin ponesel na 
Triglav, razstavljena pa bodo na posebnem mestu v Zasavski koči na 
Prehodavcih, kjer bodo pozdravljala obiskovalce Triglava.

Na Triglav bo ultramaratonec Hilarij ponesel 
tudi pozdrave z Lisce

Športna Sevnica: planinski maraton 
in kolesarski Skok na Lisco
Planinsko društvo Lisca Sevnica to soboto, 25. avgusta, organizira športno pohodno-rekreativno prireditev, 4. Sevniški 
planinski maraton 2018. Na voljo je izbor šestih raznolikih podnih poti za vse starostne skupine, ki potekajo pretežno 
po Sevniški planinski poti, markirani obhodnici po območju občine Sevnica, start in cilj maratona pa bosta na igrišču 
pri Športnem domu Sevnica. 

Poti vodijo po markiranih pla-
ninskih poteh po gozdovih, 
travnikih, grebenih s čudovitimi 
razgledi, mimo raznih kulturnih 
in naravnih znamenitosti. Na 
poteh bodo kontrolne točke z 
okrepčili, kulturnim programom 
in animacijami za najmlajše. 
Po prihodu na cilj je možna še 
osvežitev na sevniškem bazenu, 
pri športnem domu bo na voljo 
okrepčilo, v popoldanskih urah 
bodo organizirane športno-ani-
macijske aktivnosti. Prireditev 
ni tekmovalnega značaja, saj v 
ospredje postavlja gibanje in 

druženje, bodo pa nagrade za 
najhitrejše podeljene najbolj-
šim na najdaljši, Gamsovi poti. 
Prijave je možno opraviti pre-
ko spletnega obrazca, pa tudi 
na dan dogodka na označeni 
prijavni točki na prireditvenem 
prostoru pri Športnem domu 
Sevnica. Povezava do spletne 
strani z vsemi informacijami in 
možnostjo prijav: http://www.
planinskimaraton.si/ 

Vse več je na Lisci dogodkov, ki 
povezujejo skozi raznolike de-
javnosti, od športa in rekreacije 

do kulture in obujanja ljudskih 
običajev. Dolgoletno tradicijo 
ima gorska kolesarska dirka, 
letos že 27. Skok na Lisco v or-
ganizaciji Kolesarskega društva 
Sevnica. Kolesarski praznik bo 
to nedeljo, 26. avgusta, s pri-
četkom ob 10. uri pri Športnem 
domu Sevnica.

Od starta v Sevnici bo po cesti 
Sevnica–Radeče kolona kolesar-
jev vozila v zaprti vožnji za spre-
mljevalnim vozilom s približno 
hitrostjo 28 km/h. Na lokalni ces-
ti Breg–Jurklošter, pri odcepu za 

Okroglice, bo nato leteči start na 
9,3-kilometrsko tekmovalno raz-
daljo z višinsko razliko 700 me-
trov. Od letečega starta do par-
kirišča pred Tončkovim domom 
na Lisci vožnja poteka ob popol-
ni zapori prometa za ostale ude-
ležence. Prijave bodo možne na 
dan prireditve na startnem mes-
tu od 8.30 dalje. Zaključek bo pri 
Tončkovem domu na Lisci, kjer 
bodo podeljene spominske na-
grade, najboljšim v posameznih 
kategorijah pa tudi pokali oziro-
ma medalje in priznanja. Več in-
formacij: http://kdsevnica.com/

Povabilo na izobraževanje vodnikov 
za vodenje po Jurkovi učni poti

Sprejem Hilarija na Lisci (foto: Občina Sev-
nica)

Pogled na območje Studenca iz zraka (foto: Občina Sevnica)

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega 
osnutka občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za novo stanovanjsko sosesko na Studencu
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“Gre za kirurško-protetično obravnavo popol-
noma brezzobih pacientov oziroma pacientov, 
katerih zobe je potrebno izpuliti. Prednost 'al-
l-on-4' metode je ta, da se lahko s pravilnim 
načinom postavitve implantatov izognemo si-
nusu ali živcu in tako postavimo implantat na 
mesto, kjer je dovolj kosti,” pojasni Peter Ta-
talović, dr. dent. med., pristojen za področje 
implantologije, oralne kirurgije in protetike.

Ena od prednosti te inovativne metode je vse-
kakor cena, ki je nižja kot pri kompleksnej-
ših rehabilitacijah. Poseg je, kot poudarjajo v 
Zobozdravstu Tatalović, enostaven in se opra-
vlja v lokalni anasteziji približno eno uro. Ker 
se implantati postavijo pod kotom oziroma so 
nagnjeni v kosti, tudi ni potrebe po dogradnji 
kosti okoli implantatov. 

V enem dnevu do novih zob

Poseg pri pacientih, ki imajo še svoje zobe, a 
jih je potrebno izpuliti, je končan hitro, in si-
cer v samo enem dnevu – ekstrakciji (pulje-
nju) preostalih zob sledi takojšnja vstavitev 
implantatov brez čakanja.  

Rešitev pacien-
tom omogoča 
višjo kvaliteto 
življenja, saj je 
videz zob nara-
ven, boljši pa je 
tudi občutek zob, 
ki je bolj enoten. 

Vzdrževanje (novih) zob je enostavno, kar za-
gotavljajo tudi redni kontrolni pregledi, ki jih 
ponujajo v Zobozdravstu Tatalović. 

Ker so implantati postavljeni bolj v sprednjem 
delu čeljusti, pa ta metoda ni primerna za vse 
paciente. 

“Vsak pacient je zgodba zase in vsak pacient 
ima drugačne pogoje, zato je tudi plan terapije 
za vsakega individualen. Zaradi boljše stabil-
nosti se zato kdaj odločimo tudi za alternati-
ve in naredimo tako imenovani 'all on 6', torej 
rešitev na šestih implantatih, kar je pogosteje 
v zgornji čeljusti. Na odločitev seveda vpliva-
jo tudi želje in finančne zmogljivosti pacienta,” 
razloži stomatolog Peter Tatalović. 

Kakšen je postopek?

Prvi korak na poti do novih zob je pogovor s 
pacientom. Zato si v Zobozdravstu Tatalović 
vedno vzamejo čas, da jim pacient opiše svoje 
težave in želje ter nato skupaj najdejo ustre-
zno rešitev.  

Pomemben del zdravljenja pa je tudi dobra di-
agnostika. “Potrebno je narediti ortopan ozi-
roma panoramski posnetek vseh zob in CBCT 
– 3D slikanje čeljusti, s pomočjo katerega lažje 
vidimo, izmerimo in določimo, kje bi bila naj-
boljša pozicija za implantate.  Celoten postopek 
izvedemo v naši ordinaciji že na prvem pregle-
du. Pacientu nato predstavimo plan terapije, ki 
mu sledi kirurški postopek vstavitve implan-
tatov in nato v enem oziroma najkasneje dveh 

dneh fiksna obremenitev implantatov z novimi 
zobmi,” postopek opiše Peter Tatalović.

Končni rezultat so novi, lepi zobje, ki krasijo 
nasmehe zadovoljnih pacientov. In s tem je do-
sežen tudi glavni cilj zaposlenih v Zobozdravstu 
Tatalović, kjer si prizadevajo, da se njihovi pa-
cienti radi smejejo in se v ordinacijo z več kot 
25-letno tradicijo in izkušnjami vračajo brez 
strahu. K. A. 

Učinkovita rešitev za brezzobo čeljust
Strah pred obdobjem, ko začnemo izgubljati zobe, je prisoten pri številnih ljudeh. A je na srečo odveč. Današnja stomatologija namreč ponuja šte-
vilne učinkovite rešitve. V Zobozdravstu Tatalović so s tako imenovano metodo “all-on-4”, pri kateri so vsi zobje podprti na 4ih implantatih, uspeš-
no pomagali že številnim pacientom.

- CBCT - 3D slikanje
- proteze na implantatih
- estetsko zobozdravstvo

BREZPLAČNI PRVI PREGLEDI
- protetika
- zdravljenje zob
- parodontologija

www.tatalovic.si

Delamo 
za Vaš 
nasmeh :)

- kirurgija
- rtg slikanje
- ortopan ...

IMPLANTOLOGIJA - ALL ON 4

ESTETSKO ZOBOZDRAVSTVO
IN PROTETIKA
ORTODONTIJA

Pokličite nas na 07/4922-012 
ali nam pišite na info@tatalovic.si in si rezervirajte svoj termin. 

SPODNJE DULE – V krajevni skupnosti Gora obeležujejo kra-
jevni praznik 10. avgusta, ko goduje sv. Lovrenc. Medtem ko 
z večjimi prireditvami počastijo praznik le ob večjih pridobi-
tvah ali jubilejih, vse od leta 2004 predstavljata stalnico tek-
movanje v smučarskih skokih za pokal KS Gora ter vaške igre 
v Športno-skakalnem centru Spodnje Dule. 

Tako je bilo tudi letos, 18. avgusta. Tradicionalnega športnega tek-
movanja, letos z udeležbo tudi dveh mladih skakalcev iz Slovaške, 
se je udeležilo 44 tekmovalk in tekmovalcev iz sedmih slovenskih 
klubov – SK Triglav, SD Vizore, SK Pok, SD Gamsi Zahenberc, SD 
Dolomiti in gostiteljice tekmovanja ŠD Gora, ter tekmovalka in 
tekmovalec iz slovaškega kluba KPSL Banska Bystrica. Za najmlaj-
še tekmovalce začetnike je tekmovanje potekalo na mali skakal-
nici K7, na srednji skakalnici K15 so tekmovali dečki in deklice 
v kategorijah U10 in U11, na največji skakalnici K33 pa so skoke 
opravili dekleta U15, dečki U14, člani in veterani. Med sodelujoči-
mi tekmovalkami in tekmovalci so več kot uspešno izvedli skoke 
tudi tekmovalka in trije tekmovalci iz domačega kluba ŠD Gora, 
in sicer Andraž Ivanšek (dečki U14, letnik 2006), Marko Škul 
(dečki U10, letnik 2009), Lara Fabijan Grozina (deklice U15, 
letnik 2006) in veteran Stane Martinjak (l. 1962). Zadnji trije – 
Škul, Fabijan Grozina in Martinjak – so se po odlično opravljenih 
skokih s prvimi mesti v kategorijah povzpeli na najvišjo stopnič-
ko zmagovalnega odra. Po tekmovanju v skokih, katerega vodja 
je bil Aleš Bizjak, sicer tudi podpredsednik športnega društva, 
so potekale še vaške igre, v večernih urah in znosnejših tempe-
raturah, kot so jih bili deležni tekmovalci in obiskovalci v popol-
danskem času, pa je za dobro razpoloženje udeležencev poskr-
bel Ansambel Nori val iz Borovnice pri Ljubljani. B. Mavsar 

Trije domačini med zmagovalci

Tekmovalci ŠD Gora (z leve): Andraž Ivanšek, Stane Martinjak, 
Marko Škul in Lara Fabijan Grozina

GLASGOW, BREŽICE – Med 2. in 12. avgustom je v Glasgowu na 
Škotskem potekalo skupno evropsko prvenstvo v šestih špor-
tih, med drugim tudi v gimnastiki. Slovenija je v mladinski kon-
kurenci nastopila z ekipo perspektivnih gimnastičarjev. Barve 
slovenske reprezentance sta zastopala telovadca TD Sokol Bre-

žice Tim Jambriško 
in Beno Kunst ter 
Anže Hribar iz Soko-
la Brežigrad in Sven 
Jug iz ŠD Center Mari-
bor. Fantje so prikazali 
lepe vaje in se ekipno 
z osvojenimi 212,529 
točkami uvrstili na 
25. mesto. V posa-
mični konkurenci je 

Beno pokazal najboljše, kar zna, ter osvojil 60. mesto, Timu sta 
se v vaje prikradli dve večji napaki in je osvojil  66. mesto med 
130 evropskimi mnogobojci. Čestitke tudi trenerjema Dušanu 
Jambrišku in Dragu Žerjavu za vložen trud in delo za pripra-
vo tekmovalcev. Ob tej priložnosti se TD Sokol Brežice zahva-
ljuje Občini Brežice ter Zavodu za šport Brežice, ki so jim omo-
gočili dodatne treninge v gimnastični dvorani za pripravo na to 
veliko tekmovanje.  
 Vir: Telovadno društvo Sokol Brežice

Brežiška telovadca Beno in Tim 
na evropskem prvenstvu

Slovenska ekipa v mladinski konkurenci

KRŠKO, BREŽICE – Nogometaši Krškega so v 5. krogu 1. SNL 
odigrali prvi uradni prvoligaški obračun proti Muri iz Mu-
rske Sobote in zabeležili prvo letošnjo prvenstveno zmago, 
s katero so se povzpeli na 5. mesto na lestvici. Brežičani po 
treh krogih v 2. SNL ostajajo še brez točke.

Potem ko so že sredi tedna gostovali v Prekmurju – v 1. krogu 
Pokala Slovenije so z 8:0 zmagali proti Turnišču –, so se tudi v 
drugo iz Prekmurja vrnili s polnim izkupičkom. S prekrasnim za-
detkom Marca Da Silve iz prostega strela so premagali Muro z 
1:0 in po treh neodločenih rezultatih prvič osvojili vse tri točke. 
Pred tem so se v 4. krogu doma pomerili s Celjem. Obračun se 
je končal brez zmagovalca oz. z rezultatom 1:1. Za Krčane je že 
v 3. minuti zadel Nikola Mandić, v 71. minuti pa je izenačil Ju-
cie Lupeta. Po že omenjeni zmagi v 1. krogu pokala je žreb Kr-

čanom za tekmece v 2. krogu na-
menil ravno Celjane, s katerimi 
se bodo 12. septembra pomeri-
li v gosteh, še pred tem v soboto 
v Krško prihaja kranjski Triglav.
Še pred tekmo s Celjani je iz kr-
škega tabora prišla novica, da se 
19-letni branilec Jan Gorenc, 
otrok krške nogometne šole, 
seli v ljubljansko Olimpijo. Go-
renc je kljub mladosti v sloven-
skem državnem prvenstvu zbral 
že 33 nastopov in dosegel tudi 
en gol, pred začetkom letošnje 
sezone pa je postal tudi kapetan 

Krškega, s katerim je imel sklenjeno še dveletno pogodbo. Z ak-
tualnimi državnimi in pokalnimi prvaki je podpisal dveletno po-
godbo. Medtem so iz kluba sporočili, da sta polnopravna člana 
ekipe postala Šime Gregov, ki je v Krškem igral že v drugi polo-
vici krstne prvoligaške sezone, in Dario Tomić.
Nogometaši NK Brežice Terme Čatež so slabo začeli sezono v 2. 
SNL. V soboto so na domači tekmi proti ljubljanskemu AŠK Bra-
vo doživeli še tretji poraz v prav toliko krogih in zasedajo zad-
nje, 16. mesto na lestvici. Edini zadetek za Brežičane je dosegel 
Marko Jakolić. Pred tem so gostovali pri ekipi Ankaran Postojna 
in izgubili z 1:3, med strelce se je vpisal David Božič. Naslednja 
priložnost za prve točke v sezoni bo v soboto, ko bodo gostova-
li pri ravenskem Fužinarju.  P. P.

Krčani »preplavali« Muro,
Brežičani še brez točke

Jan Gorenc

Beno Kunst
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NA IGRIŠČU POD ŠOTOROM V KRŠKI VASI. 
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ŠD KRKA

KRŠKA VAS 

GENERATOR FESTIVAL 2018

Parkirišče pred MC Krško in Šumica nasproti MC Krško, 31.8 – 1.9.2018
 

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

Delovni čas:

PON – ČET: od 10.00 do 22.00 
PET – SOB: od 10.00 do 24.00 
NED: od 10.00 do 22.00 

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

KRŠKO – V Rekreativnem kolesarskem društvu Krško so 19. 
avgusta izvedli že 16. Kolesarski maraton po deželi cvička. 
Udeležilo se ga je prek 350 prijavljenih kolesarjev iz različ-
nih slovenskih krajev in pokrajin, seveda največ domači-
nov oz. Posavcev, nekateri med njimi pa so maraton prevo-
zili tudi na Pony kolesih.

Tudi letos je organizator za udeležence pripravil tri kolesarske 
trase: 40 km dolgi mali maraton, ki je potekal iz Krškega v Bre-
žice in s Čateža ob Savi po kranjski strani do rondoja Križaj in od 
tu dalje mimo Velikega Podloga nazaj do štartnega mesta na Trgu 
Matije Gubca; 70 km dolgi veliki maraton, ki je vse do krožišča 
Križaj potekal po isti trasi, le da so se od tu dalje najbolj vzdržlji-
vi in kondicijsko pripravljeni usmerili proti Kostanjevici in skozi 
Zameško na Smednik, Rako, Zavratec, Impoljco in nazaj v Krško, 
ter t. i. Čričkov ali 6-kilometrski otroški maraton, ki je potekal na 
relaciji Trg Matije Gubca – Vrbina – Trg Matije Gubca na Vidmu. 
Kot prvi je veliki maraton prekolesaril Anže Podlesnik iz Kole-
sarskega kluba JB Team iz Novega mesta, najhitrejši na malem 
maratonu pa je bil Matic Močnik, sicer triatlonec in član Špor-
tnega društva Posavje. Poleg njiju so pokale prejeli tudi Brežičan 
Danilo Pečnik, ki je bil z dopolnjenimi 88 leti najstarejši udele-
ženec cvičkovega maratona, Irena Berčon kot najstarejša kole-
sarka in kot najštevilčnejša ekipa 30-članska zasedba kolesarjev 
Pokemon Alo-Alo oz. Bara Alo-Alo iz Velike vasi. V imenu orga-
nizatorja je zbranim pred startom zaželel varno vožnjo predse-
dnik RKD Krško Brane Sikošek, medtem ko je tajnica društva 
Anita Petrič poskrbela za navodila udeležencem maratona. Vsi 
prijavljeni udeleženci so po prihodu v cilj prejeli toplo malico, 
vsi, ki so do 14. ure zaključili s kolesarjenjem, pa so prejeli tudi 
spominske medalje in majice. B. Mavsar 

S kolesi po cvičkovi deželi

Kar lepo število kolesarjev je »zajahalo« Pony kolesa

V preteklem letu je Jaroslav 
Kovačič prvič stal na startu 
dirke, ki s 3.600 metri višin-
ske razlike na kolesu in 600 
metri višinske razlike na teku 
razloči fante od mož. Po prese-
netljivem tretjem mestu, ki ga 
je takrat osvojil še brez izku-
šenj, ki so potrebne za uspešno 
tekmovanje na tovrstnih dir-
kah, je bil tokrat eden izmed 
favoritov, v mislih se je poigra-
val z željo po zmagi. 

Ob šestih zjutraj se je 1.200 
udeležencev dirke pogna-
lo iz zgodovinskega mesteca 
Embrun v osrčju Alp v jezero 
Lac de Serre-Ponçon in nato 
naprej na 234 km dolgo pot 
ter deset in večurno trpljenje. 
Priprava na letošnjo dirko je 
bila s trenerjem Alešem Suha-
dolnikom optimalna. Plavalni 
del je Jaroslav končal z vsemi, 
ki so ciljali na najvišja mesta. 

Jaro blizu zmagi na Embrunmanu 
EMBRUN – Krčan Jaroslav Kovačič, najboljši slovenski triatlonec, se v zadnjih letih posveča srednjim in dol-
gim triatlonom, kjer spada med vodilne triatlonce v Evropi. Nedavno je na Embrunmanu, enem najtežjih 
triatlonov na svetu, z 2. mestom dosegel velik uspeh.

Prava dirka se je začela na ko-
lesu. Po uvodnem francoskem 
pobegu je sledil kraljevski 
vzpon na 2.360 m visoki Col 
d'Izoard, kjer se vozi tudi slovi-
ti Tour de France. Jaroslavu je 
prinesel zmanjšanje zaostanka 
za ubežniki, a dirka se je šele 
pričenjala: »Na spustu z Izo-
arda sem kljub prilagojenemu 
kolesu izgubil minuto, ki bi jo 
sicer moral pridobiti. Žal sem 

tokrat izbral napačne zavorne 
gumice. Kolo je bilo večkrat na 
meji obupa. Vsaka vasica, ki jih 
je bilo ob progi obilo, je pome-
nila, da sem se zagozdil v pro-
metu, proga je bila le delno za-
prta. Ritem mi je padal, moral 
sem loviti sotekmovalce, v cilj 
kolesarskega dela sem vseeno 
prišel kot četrti. Fenomena-
len tek prva dva kroga od treh, 
potem me je zagrabilo koleno. 

Bilo je tri, štiri kilometre krize, 
a uspel sem se umiriti in nada-
ljevati. Ob prihodu v cilj me je 
zajelo veliko olajšanje, ko sem 
lahko po skoraj desetih urah 
ugasnil 'motor'.«

Zmagovalec, Belgijec Diego 
Van Looy, in zmaga sta bila na 
dosegu. »Prepričan sem bil, da 
bom po več kot dveh tretjinah 
proge in mojem vodstvu tudi 
zmagal. A trener mi je sporočil, 
da se mi iz ozadja bliža tekmo-
valec, ki me bo najverjetneje 
prehitel.« Diego je po plava-
nju za najboljšim zaostajal že 
16 minut in pred tekmo ni bil 
'na radarju' številne ekipe po-
magačev. »Veliko so mi poma-
gali člani spremljevalne ekipe, 
ki so bili razporejeni po celotni 
trasi. Pomoč je v smislu, da si 
s tem lažje razporedim tekmo 
na etape in jih oddelam eno za 
drugo.« Po prihodu v cilj je Ja-
roslav sprva zanikal možnost 
ponovne udeležbe na izčrpa-
vajoči dirki: »Konstantni na-
pori, konstantna tveganja na 
spustih, finančna tveganja … 
Tega si ne želiš ponavljati. Po 
tekmi pa se umiriš, naslednji 
dan že kuješ načrte za naprej. 
Naslednje leto ponovno napa-
dem Embrunman, gremo po 
zmago!«
 Luka Šebek

Kovačič na kolesarskem delu tekme
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BREŽICE – V prodajalni s konopljinimi izdelki je na začetku 
poletja slikarka Tanja Plevnik nagovorila prijatelje, sorod-
nike in znance s slikarsko razstavo. Posebno lokacijo raz-
stave, kjer je na ogled 14 oljnih platen, je izbrala s poseb-
nim namenom in naslovom »C'est la vie – To je življenje«.

Avtorica Tanja Plevnik 
je profesorica likovne 
umetnosti ter magistra 
filozofije in teorije vizu-
alne kulture. Predstavila 
se je že na 17 samostoj-
nih slikarskih in foto-
grafskih razstavah, vsaj 
toliko predstavitev pa 
beleži tudi na skupin-
skih. Bolj od belih gale-
rijskih prostorov jo priv-

lačijo takšni s patino, kjer nekako vibrira duša prostora. Leta 2000 
se je predstavila z razstavo Pisava, pasteli, platna v tedanji kavar-
ni Amarcord in leta 2011 v Mestni hiši s Fotografskimi prividi – 
variacije za orkester in gozdno svetlobo. Piše in prevaja poezijo, 
objavlja eseje, kritike in aktivistična besedila. Rada ima trenutke 
brezčasja in druženje z literarnimi in filozofskimi deli, pa tudi od-
prte pogovore ob kavi ali čaju s prijatelji.
Ob omenjeni predstavitvi Tanje Plevnik je umetnostna zgodovi-
narka Alenka Černelič Krošelj povedala, da je razstava sesta-
vljena iz dveh delov umetniškega življenja – ob sprehodu po sli-
kah nas najprej posrkajo odtenki rdečih barv, različni izrezi figur 
v različnih kompozicijah pa odstirajo zgodbe samote, dvojine, 
trojice in množice, ki se kot senca ali pa breme nalaga v ozad-
ju. Vsak pogovor, ki je ustvarjen v izbranem trenutku, nagovarja 
gledalca drugače, skupno je morebiti samo vzdušje, ki ga lahko 
opredeljujemo z različnimi občutki, spodbujenimi z malo daljšim 
pogledom in razmislekom. Drugi del razstave so dela iz obrnje-
nega sveta, ki ga ni mogoče napovedati in usmerjati. Spremeni-
jo se barve, spremenijo motivi, pojavijo se besede. Rdeči odtenki 
so še prisotni, a nimajo več prave moči. Razburkana in preplaste-
na modrina prikazuje zunanje in notranje viharje … In tu se po-
novno pokaže nenehno spreminjajoči se notranji svet umetnice, 
ki je navzven vedno mirna, kar je najbrž prednost, ki jo ponujata 
talent in ustvarjalno delo. Janko Pirc je izrazil zadovoljstvo, da 
je lahko podprl razstavo Tanje Plevnik, Hana Lopatič pa je odpr-
tje polepšala z občutenim glasbenim vložkom. N. Jenko Sunčič

To je (Tanjino) življenje 

Tanja Plevnik pred svojimi deli

BREŽICE – 7. avgusta se je s 6. kinom na grajskem dvorišču 
za letos zaključil niz predvajanja filmov pod milim nebom 
v Posavskem muzeju Brežice, ki je v tem poletju potekal že 
četrto leto zapored. Za predvajanje je tudi letos poskrbel 
Tobija Medved iz Rogaške Slatine, ki bdi tudi nad projek-
tom Kina Brežice.

To poletje so si lahko obiskovalci kina na brežiškem grajskem 
dvorišču od 26. junija dalje skoraj vsak torek zvečer ogledali fil-
me, ki so pustili svoj pečat: Hoja po robu; Pojdi z mano; Koloni-
ja; Hector in iskanje sreče; Še enkrat, Camille in Ritem norosti. 
Vsak film je s svojo zgodbo gledalca na trenutke presunil in mu 
dal misliti o marsičem. Vseh šest kinov je letos obiskalo malo 
manj kot 300 ljudi, zraven lahko prištejemo še 40 gledalcev filma 
Od kola do kupce na Poletni muzejski noči 16. junija. V primer-
javi s preteklimi leti je bilo v tem poletju pol manj obiskovalcev 
(2015: štiri projekcije in skupaj 610 obiskovalcev, 2016: sedem 
projekcij in 647 obiskovalcev, 2017: sedem projekcij in 605 obi-
skovalcev), a je treba dodati, da je letošnje razmeroma kar hla-
dno poletje, še posebej ob večerih, verjetno nekatere odvrnilo, 
da bi prišli v kino pod zvezdami. Verjetno je razlog tudi ta, da je 
še veliko takih sicer rednih obiskovalcev muzeja, ki zaradi nove 
uredbe o varstvu osebnih podatkov še niso poslali odgovora, da 
se strinjajo s pošiljanjem vabil, zato niso obveščeni o dogodkih v 
muzeju in se jih posledično ne udeležujejo. Kakor koli že, v PMB 
so zadovoljni, da se je kino na grajskem dvorišču »prijel« (v štirih 
letih si je filme na prostem ogledalo več kot 2000 ljudi) in bodo 
z njim nadaljevali tudi v prihodnje. 
Da so bili filmski večeri pod zvezdami še prijetnejši, je tudi letos 
vsakič poskrbel vinar večera. Po vrsti so svoja vina degustirali: 
Vinska klet Komatar, Gadova peč; Društvo vinogradnikov Sremič, 
Vinska klet in vinotoč Kodela, Kremen pri Krškem; Vino Graben, 
Bizeljsko; Vinska klet in repnica Najger, Brezovica na Bizeljskem 
ter Stanislav Barkovič, Brezje pri Veliki Dolini. Direktorica Po-
savskega muzeja Alenka Černelič Krošelj je pred predvajanjem 
vsakega filma predstavila vinarja večera in se mu zahvalila s pri-
ložnostim darilom. Na zadnjem filmskem večeru se je še pose-
bej zahvalila tudi Tobiji Medvedu, ki je ob tej priložnosti pova-
bil na novo sezono Kina Brežice v Domu kulture Brežice, ki se je 
že začela.  R. Retelj

V kinu že več kot 2000 ljudi

Kar nekaj ljudi je postalo rednih obiskovalcev kina na graj-
skem dvorišču.

PRIREDITVE 
V SEPTEMBRU 2018

Razstava del

V VRTINEC BARV UJETA STRAST
Tanja Košar

• odprtje razstave v sredo, 5. septembra, ob 19. uri
• na ogled do srede, 3. oktobra

Potopisno predavanje

CAMINO
Petra Škarja

• v četrtek, 20. septembra, ob 18. uri

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

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

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 152
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac

petek, 7. 9. 2018, ob 19.30
Matjaž Javšnik: Striptiz - monokomedija

petek, 14. 9. 2018, 19.00

Nataša Prosenc Stearns: Hotelski dnevnik 
otvoritev razstave v Lapidariju

OBRAZSTAVNI PROGRAM RAZSTAVE 
OBRAZI EKSPRESIONIZMA / ODTISI DUHA 
(na ogled do 20. 9.)

sobota, 8. 9. 2018
Ekskurzija: Po slikarskih poteh Toneta Kralja
četrtek, 13. 9. 2018, ob 18.00
Predavanje: dr. Janina Dahlmanns - 
Most do novih bregov umetnosti
Dvorana SAZU (Novi trg 4, Ljubljana)
V sodelovanju z Umetnostnozgodovinskim inštitutom
Franceta Steleta ZRC SAZU, Slovenskim umetnostnozgodovinskim 
društvom in Goethe-inštitutom Ljubljana

sobota, 15. 9. 2018, ob 16.00
Zadnje javno vodstvo s kustosom razstave 
dr. Robertom Simoniškom
sobota, 15. 9. 2018, ob 18.00
Pogovor z literarnim zgodovinarjem dr. Marijanom Dovićem 
in zgodovinarjem dr. Borutom Klabjanom
četrtek, 20. 9. 2018, ob 18.00
Predavanje: dr. Marie Rakušanova - 
Ekspresionizem kot transkulturni fenomen srednje Evrope
Dvorana SAZU (Novi trg 4, Ljubljana)
V sodelovanju z Umetnostnozgodovinskim inštitutom
Franceta Steleta ZRC SAZU, Slovenskim umetnostnozgodovinskim 
društvom in Veleposlaništvom Češke republike

Vljudno vabljeni!

SEPTEMBER V GALERIJI

Kostanjevica na Krki

Marko Arh se je ljubiteljem 
glasbe v cerkvi sv. Ane  že 
predstavil leta 2011, ko je 
imel 17 let, danes pa jih šte-
je 24. Obiskovalci večera so 
njegov nastop pospremili z 
navdušenjem, saj gre tako re-
koč, čeprav živi v Kapelah, za 
domačina. Tu, celo v bližini 
cerkve sv. Ane, je namreč od-
raščal njegov oče Franci Arh, 
prav tako glasbenik, ki na Glas-
beni šoli Krško poučuje pozav-
no, tubo in bariton, skoraj 30 
let pa je vodil Pihalni orkester 
Kapele. Zato predstavlja Le-
skovec tudi Marku drugi dom, 
kjer s pogostimi obiski, kot je 
povedala moderatorka večera 
Mirjana Marinčič, razvese-
ljuje stara starša. Pouk roga je 
Arh obiskoval v krški glasbe-
ni šoli pri prof. Dragu Gradi-
šku, nato je nadaljeval šolanje 
na Konservatoriju za glasbo in 
balet v Mariboru, po uspešno 
zaključenem srednješolskem 
izobraževanju pa nadaljuje 
študij na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani pri prof. Boštjanu Li-
povšku. Je prejemnik več pri-
znanj na državnih in mednaro-
dnih tekmovanjih, udeležuje se 
seminarjev pri priznanih do-
mačih in tujih profesorjih, je 
član mednarodnega Mladin-
skega orkestra Junger Künstler 
Bayreuth, Simfoničnega orke-
stra GŠ Krško, sodeluje z orke-
stri SNG Maribor, ljubljanske 
Akademije za glasbo, Simfonič-
nim orkestrom RTV Slovenija 
in Orkestrom SNG Ljubljana. 
Na Aninem večeru je zaigral 
skladbe Mozarta, Krola, Schu-
manna, Bozzana in Dukasa 
ob spremljavi pianistke Neje 
Skrbiš iz Slovenske Bistrice, 
ki je v minulem letu z odliko 
zaključila študij na Akademiji 
za glasbo v Ljubljani, letos pa 
še magistrski študij. 

Rogist, kitarist in razstava
LESKOVEC PRI KRŠKEM – V cerkvi sv. Ane je 26. julija potekal drugi v nizu letošnjih Aninih glasbenih veče-
rov, 17. avgusta pa je sledil še tretji glasbeni večer. Na drugem je koncertiral rogist Marko Arh iz Kapel, na 
tretjem pa kitarist  Simon Roguljić iz Brežic.

Slab mesec kasneje je na isti lo-
kaciji, kjer v organizaciji Kul-
turnega društva Leskovec pri 
Krškem in tamkajšnje župnije 
glasbeni večeri potekajo že 16. 
leto, zbranim koncertiral bre-
žiški kitarist Simon Roguljić. 
Tako kot Arh je tudi Roguljić že 
nastopil na Aninih glasbenih 
večerih, in sicer leta 2014, od 
tedaj do danes pa si je še do-
datno zgradil in utrdil renome 
mednarodno uspešnega kita-
rista. Predvsem v sosednji Av-
striji, na Dunaju, kjer letos za-
ključuje dodiplomski študij na 
konservatoriju za glasbo – Mu-
sik und Kunst Privatuniversi-
tät der Stadt Wien pri prof. 
Jorgosu Panetsosu. Sicer je 
Roguljić osnovno glasbeno izo-
brazbo pridobil v brežiški glas-
beni šoli pri prof. Tomislavu 
Vrandenčiću, vzporedno ob 
srednješolskem izobraževa-
nju na Ekonomski in trgovski 
šoli Brežice pa je obiskoval 
tudi zagrebški Konservatorij 
za glasbo Elly Bašić. Že tedaj 
se je kot član različnih komor-
nih zasedb udeleževal različ-
nih mednarodnih tekmovanj, 
na njih osvojil vrsto nagrad in 
priznanj, v zadnjih štirih letih 
pa se več kot uspešno prebil v 
srenjo mednarodnih glasbeni-
kov, saj je med drugim kot član 

orkestra nastopil na sprejem-
ni prireditvi Evrovizije na Du-
naju in kot solist v produkciji 
opere Maria de Buenos Aires 
v teatru Akzent na Dunaju, v 
maju lani je imel tudi intervju 
na dunajskem radiu Stephan-
sdom. Roguljić je ustanovni 
član kitarskega kvarteta Vi-
ennElly ter skupine Batacla-
na Quintet, s katero je zmagal 

na tekmovanju Fidelio, posle-
dično je z navedeno zased-
bo nastopil tudi v sloviti du-
najski palači Schönbrunn ter 
v dvorani ORF Radiokultur-
haus. Zasedba je konec letoš-
njega junija nastopila tudi na 
enem od treh najpomembnej-
ših festivalov jazza – JazzFest 
Vienna, novembra pa bo Rogu-
ljić nastopil na dunajskem fe-
stivalu moderne glasbe Wien 
Modern. Ob koncertu je bila 
na ogled tudi likovna razstava 
Leskovčanke Vilme Siter, ki je 
bila sicer bolj kot likovnica po-
znana kot specialistka splošne 
medicine, od leta 2000 dalje pa 
se z možem Danilom posveča 
delovanju v društvu Družina 
in Življenje. V zadnjih letih se 
v prostem času posveča tudi 
slikanju, med njenimi deli pa 
izstopajo krajine in rože.

 Bojana Mavsar

Marko Arh v cerkvi na leskov-
ški Gmajni

Simon Roguljić, zadaj posli-
kana platna Vilme Siter
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Se spomnite obdobja, ko so vaši malčki prišli v tisto fazo, ko že-
lijo prav vse na tem svetu narediti sami? No, tu sva s hčerko se-
daj. Na vsako dnevno nalogo, dogajanje ali zgolj premik mi iz-
redno odločno pravi: »Hočem sama!« ali »Sama bom!« Povsem 
sama bi se oblekla, sama bi jedla, pila, šla na stranišče in seve-
da sama potegnila vodo, sama bi šla po najbolj strmem pobočju, 
sama bi plezala po vsakem drevesu, ki ga zagleda, raziskala vsak 
ped poti, po kateri hodimo, seveda pa bi rada sama preizkusila 
tudi vse, kar delamo ali uporabljamo odrasli. Izgleda, kot da se 
čas zanjo resnično ustavi. Kaj pa za nas, odrasle?

Prejšnji teden mi je neki dan zmanjkalo potrpljenja za njeno sa-
mostojno trikratno oblačenje in slačenje hlač. Kazalci na uri so 
bili kot podivjani. Ko ji je že uspelo, si je želela še obuti sandale 
in čeprav ji gre to opravilo super od rok, je tokrat dala na des-
no nogo levi sandal in na levo desni. Pa ravno zdaj! Takrat sem 
začela glasno priganjati, nervoza me je pošteno zagrabila. Ko 
sem se sklonila, da pomagam, me je predirljivo pogledala, a mir-
no in razločno rekla: »Mami, hočem sama obuvati.« »Pa kaj še!« 
sem si mislila, jo dvignila, ji iztrgala sandale in jo obula. Vmes 
sem hektično ponavljala, da se nama mudi in da bom zamudila 
na dogodek, čeprav sva se pravočasno začeli pripravljati. Ona 
je vedno bolj prizadeto ponavljala, da ne in ne in ne in da naj jo 
pustim, da se sama obuje. Začela si je sezuvati sandal. Takrat mi 
je v torbici zazvonil še telefon, kar je hipoma prililo olje na moj 
ogenj. Prijela sem jo v naročje in stekla v avto. Uf, končno sva 
bili na poti. Moje misli pa povsem drugje kot tam, kjer bi mora-
le biti. Tam, kjer sem tisti trenutek bila.

Dan v službi je dobro potekal. Jutranje dogodke sem pometla pod 
delovno preprogo vsakdana. Okoli 14. ure pa me pokliče mama 
srednješolca, češ če bi letos njenega sina sprejeli na prak so na 
uredništvo in če se lahko ona pride pogovorit z mano o detajlih. 
Zmajala sem z glavo. Vsako leto je več takšnih staršev, ki nam 
pišejo, nas kličejo ali celo obiščejo, da bi otrokom uredili prak
so. Ne mladostniki, ampak njihovi starši! Spomnim se, ko sem 
to pred devetimi leti doživela prvič. »Kje pa je vaša hčerka, gos
pa? Zakaj pa sama ne pride na pogovor o praksi?« sem vpraša-
la neko mamo. »Veste, ona je zelo zaposlena,« mi je odvrnila. »Pa 
kako vi veste, kaj njo zanima in ali ji bo praksa pri nas ustreza-
la?« sem takrat začudeno nadaljevala. Zatrdila je: »Bo, bo. Njej 
so take dinamične stvari zelo všeč.« No, ne bom izgubljala be-
sed o tem, da je bilo to dekle potem kot en kos pohištva, ki bi ga 
lahko prestavljali sem in tja. Ko sem jo vprašala, kaj jo veseli v 
življenju, me je debelo gledala, nato pa brezizrazno odgovori-
la: »V šoli mi gre dobro. Šola me veseli.« Tekom prakse sva po-
časi izbrskali, da ima posebno iskrico v sebi, a bila je globoko, 
globoko zakopana.

Dan mi je postregel še z novim sporočilom. Znanka mi je zgro-
ženo povedala, da se ravnokar na referatu fakultete v Posavju z 
19letniki hodijo vpisovat starši. Da jih pospremijo in jim celo iz-
polnjujejo obrazce. In ko me je okoli 15. ure poklicala še sošolka, 
ki je raziskovalka na ljubljanski fakulteti, sem jo morala vpra-
šati, ali je tudi tam tako – da torej starši preplavljajo univerzo? 
»Seveda! Na informativnih dnevih ji je že skoraj več kot bodo-
čih študentov, prav tako so redni obiskovalci govorilnih ur,« se 
je cinično zasmejala. Starši hodijo na govorilne ure za otroke – 
študente. Starši jih vpisujejo na fakulteto, jih nadzorujejo, vodi-
jo za roko. Pa kako neki smo prišli do tega?

V vrtcu me je mala pozdravila, kot da se ni nič zgodilo. Prijela je 
svoj nahrbtnik. Ta dan je imela v njem še celotno »dežno« opra-
vo, zato je bil nahrbtnik toliko težji. Hčerka me je proseče pog-
ledala: »Mami, sama bom.« Pokimala sem. Stopicala je korak 
pred mano. Gledala sem, kako jo nahrbtnik močno vleče k tlom. 
Kako komaj hodi. Zraven je malo stokala, a vztrajno nadaljeva-
la po poti, navdušeno stekla za martinčkom, preobrnila ogro-
men kamen in me nagajivo pogledala, ko je prst zarinila v mod-
ro žvečilko na pločniku. Jaz pa sem si, pod vtisi celotnega dne, v 
mislih ponavljala: »Prav, punca, pojdi. Pojdi sama!«

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

»Hočem�sama«
Četrtek, 23. 8.

• ob 15.00 v MT Senovo: pra-
vljični dan

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
literarni večer »Mladi in sta-
ri z roko v roki«

• ob 21.00 na grajskem dvori-
šču Posavskega muzeja Bre-
žice: koncert Veronike & Kri-
štofa

• ob 21.00 v gozdičku na-
sproti MC Krško: Izkopani-
ne 012 – Večer soul, funk in 
blues glasbe

• ob 21.00 na gradu Podsre-
da: letni kino pod grajskimi 
zvezdami 

Petek, 24. 8.

• ob 17.00 na domačiji Vevar 
na Kremenu: postavljanje 
klopotca Društva vinograd-
nikov Sremič

• ob 17.00 pri Janezu Kmeti-
ču v Zagradu: postavljanje 
klopotca Društva vinograd-
nikov Šentjanž

• ob 17.00 v MT Senovo: po-
dirajmo keglje in postavimo 
rekord

• ob 18.00 v MC Brežice: pol-
finale mednarodnega otro-
škega pevskega festivala 
Brežice – 1. del

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici (v pri-
meru slabega vremena v 
veliki dvorani Kulturnega 
doma Krško): Poletje na gra-
du Rajhenburg 2018 – Da-
mir Imamović Sevdah Takht

• ob 21.00 na starem igrišču 
v Dobovi: Poletni večer z Vo-
kalno skupino Aria

• ob 21.00 na gradu Sevnica: 
Grajski kino pod zvezdami 

Sobota, 25. 8.

• od 6.00 dalje pri Športnem 
domu Sevnica: 4. Sevniški 
planinski maraton

kam v posavju
• od 9.00 do 15.00 v Kosta-

njevici na Krki: poletne 
igralnice za otroke (vsak dan 
do 31. 8.)

Sreda, 29. 8.
• ob 18.00 v Brainobrain učil-

nici na CKŽ 67, Krško: dan 
odprtih vrat

• ob 20.00 v dvorani MC Kr-
ško: prostovoljski projekt 
Urban beat – španski, slova-
ški in grški večer

Četrtek, 30. 8.

• ob 18.00 v grajskem parku 
sevniškega gradu (v prime-
ru slabega vremena v Špor-
tnem domu Sevnica): Vses-
lovenska športna akademija

• ob 20.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: odprtje 
večzvrstne razstave »Štirje 
elementi: 2 – Ogenj«

Petek, 31. 8.

• ob 18.00 v Galeriji Boži-
dar Jakac Kostanjevica na 
Krki: 25-letnica Društva vi-
nogradnikov Kostanjevica 
na Krki

• od 18.00 dalje v gozdičku 
nasproti MC Krško: Genera-
tor festival 2018 (program 
na str. 23)

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici (v pri-
meru slabega vremena v 
veliki dvorani Kulturnega 
doma Krško): Poletje na gra-
du Rajhenburg 2018 – ko-
medija »I Love Njofra«

Sobota, 1. 9.

• od 9.00 do 12.00 v MC Bre-
žice: sobotni živ žav – izde-
lovanje pikapolonic za srečo

• ob 10.00 v Brainobrain učil-
nici na CKŽ 67, Krško: dan 
odprtih vrat

• od 11.00 dalje na parkiri-
šču pred MC Krško: Genera-
tor festival 2018 (program 
na str. 23)

• ob 15.00 pod šotorom na 
Velikem Trnu: 21. državno 
prvenstvo harmonikark in 
5. državno prvenstvo har-
monikarjev pevcev

• ob 18.00 pod šotorom na 
igrišču v Krški vasi: 40 let 
ŠD Krka Krška vas z ansam-
blom Modrijani

Nedelja, 2. 9.

• ob 9.00 park pri Srednji 
šoli Sevnica: dobrodelni tek 
»Sevniška 10ka« v sklopu 
prireditve »42 maratonov v 
42 dneh« Bogomirja Dolenca 

Ponedeljek, 3. 9.

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Tjaša Zidanič, 
Karlo Kočnar, Simon Rogu-
ljič – koncert ob zaključku 
poletja in za prvi šolski dan

Nedelja, 2. 9.

• ob 21.00 na terasi Posa-
vskega muzeja Brežice: 
koncert Tjaše Zidanič, Karla 
Kočnarja, Simona Roguljiča 
in Janeza Hrastovška

Sreda, 5. 9.

• od 9.00 do 17.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: informa-
tivni dan za vpis v programe 
za odrasle

• ob 19.00 v Knjižnici Sevni-
ca: odprtje razstave del Ta-
nje Košar »V vrtinec barv 
ujeta strast« 

• ob 19.00 na gradu Sevni-
ca: Radogost večer - gost: 
Igor Dolenc, slikar iz Žlebi-
ča; glasbeni program: voka-
listka Irena Hribar in inštru-
mentalist Uroš Polanec

• ob 9.00 izpred Vile Istenič 
v Stari vasi pri Bizeljskem: 
tradicionalni pohod po 
pešpoti ob Sotli; ob 12.00 
v Novi vasi: spust s parnica-
mi po Sotli

• ob 9.00 v MT Senovo: izde-
laj zeliščno mazilo

• ob 10.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
medgeneracijska delavnica

• od 10.00 do 17.00 v Men-
cingerjevi hiši v Krškem: 
delavnica alternativne peke 
keramike saggar – II. del

• ob 16.00 pri gasilskem 
domu na Križah: slovesni 
prevzem novega vozila PGD 
Križe s pogostitvijo in dru-
ženjem ob glasbi

• ob 18.00 v MC Brežice: pol-
finale mednarodnega otro-
škega pevskega festivala 
Brežice – 2. del

• ob 20.00 na stadionu Ma-
tije Gubca v Krškem: nogo-
metna tekma 6. kroga 1. SNL 
med NK Krško in NK Triglav 
Kranj

Nedelja, 26. 8.
• od 8.00 do 10.00 na Me-

stni tržnici v Kostanjevici 
na Krki: ponudba lokalnih 
proizvodov

• ob 10.00 pri Športnem 
domu Sevnica: 27. rekrea-
tivna gorsko kolesarska dir-
ka »Skok na Lisco 2018«

• ob 19.00 v Športni dvorani 
Brežice: finale mednarodne-
ga otroškega pevskega festi-
vala Brežice 

• ob 20.00 v gozdičku naspro-
ti MC Krško: dokumentarna 
nedelja – ogled dokumentar-
nih filmov na prostem

Ponedeljek, 27. 8.

• ob 8.00 v MC Krško: 5-dnev-
ne počitniške dogodivščine 
za otroke od 1. do 6. razreda

 

 

  

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

30. avgust
Š�rje elemen�: 2 – OGENJ 
20.00: odprtje večzvrstne razstave

3. september 
Tjaša Zidanič, Karlo Kočnar, 
Simon Roguljič
19.00: koncert ob zaključku poletja in za prvi šolski 
dan, vstopnina BREŽICE – Konec tedna bo potekal tretji mednarodni otroški 

pevski festival Brežice 2018. Po dveh polfinalnih večerih v pe-
tek in soboto, 24. in 25. avgusta, ob 18. uri v dvorani MC Breži-
ce bo finale v nedeljo, 26. avgusta, s pričetkom ob 19. uri v Špor-
tni dvorani Brežice. Skupaj se bo predstavilo 60 pevk in pevcev 
v treh starostnih skupinah od 6 do 17 let starosti, ki bodo prišli 
iz raznih krajev Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbi-
je in Bolgarije. Organizator festivala je Partitura d.o.o. s podpo-
ro Občine Brežice, ZPTM Brežice in Posavskega muzeja Brežice.
 Vir: Partitura d.o.o.

Otroci bodo spet peli

DAMIR IMAMOVIĆ
SEVDAH TAKHT

koncert 
petek, 24. 8., 20:00

POLETJE NA 
GRADU RAJHENBURG 

2018
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil 
nagrado (CD ploščo) Maticu Jensterletu, Kolodvorska 3b, 4260 
Bled. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. JELEN - Zakaj si odšla
 2. (1.) Ans: VŽIG - Sine moj, oprosti mi
 3. (6.) Ans. ŠPADNI FANTJE - Čeprav se razhajava
 4. (3.) Ans. KVINTA - Mogoče nekoč
 5. (4.) Ans. BORŠT - Tja čez suhokranjske griče
 6. (5.) Ans. HOZENTREGARJI - Moja dohtarca
 7. (9.) Ans. NAVEZA - Če želiš
 8. (7.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI - Reci mi
 9. (8.) MLADI BELOKRANJCI IN MARTIN ŠPRINGER HUČ 
   - Jest sm čiste Šokc
 10. (-.) Ans. KLATEŽI - Pravi muzikant

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ansambel Pvaninski abuhi - V naročju topline

Kupon št. 429
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, 25. 8. 2018, ob 20. uri

1. nagrada:  darilni bon Prva liga za 30 €
2. nagrada:  darilni bon Prva liga za 20 €
3. nagrada:  darilni bon Prva liga za 10 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 30. avgusta, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da 
so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavlje-
ni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zako-
nodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

ŠPORTNA TRGOVINA PRVA LIGA  
DOBOVA IN BREŽICE, AFP D.O.O., SELA 2, 8257 DOBOVA

Geslo 16/2018 številke:

AMERIŠKI RIKY HAMBURGER
Nagrade, ki jih podarja Pizzeria Fontana, prejmejo:

1. - 10. nagrada: 1x pizza po izbiri; Neja Martinčič Golob, 
Krško; Tone Šterk, Krško; Klavdija Colarič, Leskovec pri Krš-
kem; Vida Bernik, Brestanica; Matilda Roguljič, Brežice; Jože 
Ivanuša, Arnovo selo; Živa Kelnerič, Sevnica; Danica Pohar, 
Sevnica; Darja Stegenšek Jakše, Studenec; Ciril Ključevšek, 
Svibno

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

VELIKI TRN – Harmonikarke, ki igrajo na diatonično harmoniko, 
se bodo v soboto, 1. septembra, že enaindvajsetič pomerile na dr-
žavnem prvenstvu. Na tekmovanju na Velikem Trnu se bodo od 
15. ure dalje tekmovalke pomerile za bronaste, srebrne in zlate 
medalje. Najprikupnejša po mnenju občinstva bo prejela kristal-
ni krožnik, državna prvakinja pa kristalni pokal. Na istem odru 
se bodo na petem državnem prvenstvu pomerili še harmonikar-
ji pevci in pevke za laskavi naslov Vižar leta. Za najboljše izvede-
no in zapeto ljudsko pesem bodo podelili pokal Vitala Ahačiča. 
Letos bosta obe prvenstvi še posebej zanimivi, saj ju bo kot ča-
stni gost obiskal tudi murskosoboški škof dr. Peter Štumpf, ki 
je velik ljubitelj tega ljudskega glasbila. Po dolgih letih bo mal-
ce spremenjena tudi strokovna žirija. Namesto Marije Ahačič – 
Pollak, ki ima neodložljive obveznosti v Kanadi, bo njeno mes-
to zasedel znani glasbenik Tine Lesjak iz Oplotnice. Podobno 
kot desetletje doslej bo to praznik »frajtonarce« in lepega petja.
  Vir: TA BooM

Tudi letos praznik »frajtonarce«

BREŽICE – Maja Weiss in Robi Petan sta drugi avgustovski če-
trtek napolnila grajsko dvorišče in množico razveselila s koncer-
tom, na katerem smo slišali skladbe, s katerimi sta se predstavila 
prvič. Za svoj peti koncertni program sta skrbno izbrala melodije 
slovenskih in tujih pevcev in skladateljev, ki jih sicer redko sliši-
mo, Maja in Robi pa sta z gosti pričarala pravo glasbeno poslasti-
co. Majinemu sijajnemu vokalu (nekoč učenki Marjetke Pod-
goršek Horžen, ki je v GŠ Brežice prepoznala njen talent) sta z 
vokalom prispevali še Klara Moškon in Tjaša Rupar, prav tako 
Lovro Klajnšček (še z igranjem na kitaro in kontrabas), Kristjan 
Račič (tudi s klavirsko spremljavo) ter Robi z vokalom in tudi 
z igranjem na kontrabas in še s kitarsko spremljavo. Če sta lani 
koncertirala pod freskami grajske Viteške dvorane, so jima bile 
letos izdatno naklonjene zvezde na nočnem nebu. Po zadnji me-
lodiji, katere avtor glasbe in besedila Zadnji večer je Robi Petan, 
je publika želela še podaljšek, vanj so glasbeniki umestili tudi Moj 
angel Oliverja Dragojevića. Za lepoto glasbenega večera se je glas-
benikom zahvalila direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj.
 N. J. S., foto: PMB 

Maja & Robi z gosti

Nastopajoči na glasbenem večeru

SEVNICA – Godba Sevnica letos praznuje 110 let godbeništva in 
40 let neprekinjenega delovanja. Ob zaključku spomladanskega 
dela sezone je Godba Sevnica izvedla tradicionalni koncert ob 
dnevu državnosti ter skupaj z radeškimi mažoretami gostova-
la na glasbenem festivalu na Ohridu. Predstavniki sodelujočih 
kulturnih skupin iz Slovenije so imeli sprejem pri veleposlani-
ku, prof. dr. Milanu Jazbecu, rojaku iz Posavja. Prireditev v čast 
dneva državnosti je potekala v obliki otvoritvenega koncerta, ki 
so se ga udeležili predstavniki Makedonije, veleposlanik Jazbec, 
župan mesta Ohrid, ostali visoki gostje ter predstavniki lokalnih 
skupnosti. V času festivalskih dni so se vse skupine predstavi-
le z nastopi. Godba Sevnica je izvedla samostojni nastop in tudi 
skupni nastop z mažoretami društva RAP Radeče. Poleg sodelo-
vanja na uradnem festivalskem delu so si godbeniki in mažore-
te ogledali zgodovinsko mesto Ohrid ter z ladjico odpluli do Sv. 
Nauma.  Vir: KD Godba Sevnica

Gostovali na ohridskem festivalu 

Sevniški godbeniki in radeške mažorete na Ohridu



Posavski obzornik - leto XXII, številka 17, četrtek, 23. 8. 2018 27POSAVSKA PANORAMA

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Anamari Naraglav, Rožno 

– dečka,
• Vesna Perić, Pristava pri 

Leskovcu – dečka,
• Adrijana Urbančič, 

Leskovec v Podborštu – 
dečka,

• Tatjana Ribič, Stolovnik – 
dečka,

• Sara Martinšek, Prapretno 
– deklico,

• Simona Režonja Žužek, 
Svinjsko – deklico,

• Tadeja Cerovšek, Smednik 
– dečka,

• Darja Kodrič, Križišče – 
deklico,

• Maja Zupančič, Krško – 
dečka,

• Vesna Kobe, Mikote – 
dečka,

• Ankica Čižmek, Dovško – 
dečka,

• Džemila Šišić, Brežice – 
dečka,

• Karmen Križnik 
Jokosenumi, Gubno – 
dečka,

• Janja Šeligo, Podčetrtek – 
dečka,

• Mateja Oblak, Armeško – 
deklico,

• Janina Ivnik, Raka – dečka,

rojstva

Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Damjan Klinec s Spodnje Libne in Andreja Vegel iz Koča-
rije, 7. julij 2018, mestni park Krško (foto: Gregor Molan)

poroke

• Bogdan Muška iz Škril in 
Janja Mlakar iz Hudega 
Brezja,

• Primož Pavčnik in Urška 
Razpet, oba iz Krmelja,

• Tevž Jurečič iz Velikega 
Mraševega in Ana 
Martinčič iz Podbočja,

• Branko Šutar in Blažka 
Prebejšek, oba iz Kladja 
nad Blanco,

• Jernej Dušak iz Cerkelj 
ob Krki in Jožica Stanič iz 
Gorenje Pirošice,

• Stiven Kadić z Mosteca in 
Belkisa Mujić iz Gornje 
Orahovice (BiH).

ČESTITAMO!

• Sabina Podhraški, Pustike 
– deklico,

• Vlasta Kužner, Veliki Dol 
– dečka,

• Martina Pajtler, Anže – 
dečka,

• Jasmina Kolarič, Blatno – 
dečka,

• Almira Nukić, Brežice – 
deklico,

• Anamarija Pavkovič, Izvir 
– dečka.

ČESTITAMO!

CURNOVEC – 10. avgusta je v krogu svojcev, lovcev, borcev in izg-
nancev ter številnih prijateljev proslavil svojo 90-letnico Jože Slo-
venc iz Curnovca pri Sromljah. Rodil se je v številni kmečki dru-
žini in bil že v rani mladosti navajen trdo delati. Njegova družina 
je že zgodaj sodelovala s prvimi partizani na Sromeljskem, zato 
je bila vseskozi pod pritiskom okupatorja, še posebej, ko je eden 
od sinov – Karel odšel v partizane na Boč, kjer je na žalost tudi 
padel. Tako Jože kot njegovi sestri in ostali člani družine so izdat-
no pomagali partizanom, še posebej navedeni trije, ki so izvaja-
li kurirsko in obveščevalno delo za kozjanske borce. Na srečo so 
se vedno znali izmuzniti številnim zankah, v katere so jih hoteli 
ujeti Nemci, ki so imeli v bližnji vasi eno od svojih številnih posto-
jank. Pa so le srečno dočakali konec vojne in partizansko zmago.
Po vojni se je Jože posvetil delu na kmetiji, pokojnino pa si je pri-
služil kot rudar v globoškem rudniku. Poleg članstva v borčevski 
je kot podporni član deloval v izgnanski organizaciji ter se veliko 
posvečal tudi lovstvu v LD Globoko. Zadnje čase mu sicer neko-
liko nagaja zdravje, pa nas je kljub temu prisrčno sprejel v kro-
gu svoje družine in se z nami zadržal v prijetnem pogovoru. Na 
koncu je nastala tudi skupna fotka v spomin na klenega 90-let-
nika, ki je svojo zgodnjo mladost posvetil boju za zmago sloven-
skega naroda. Stane Preskar, foto: Jože Bračun

Jože Slovenc, 90-letnik

Zadaj od leve proti desni: sin Jože, Stane Preskar, predse-
dnik brežiških borcev za vrednote NOB, Anton Preskar, član 
globoške borčevske organizacije; spredaj od leve proti desni: 
snaha Milena, svakinja Nada Kostevc, tudi članica globoške 
borčevske organizacije, slavljenec Jože Slovenc ter Ivanka 
Gerjevič in Ana Bračun iz globoške izgnanske organizacije.

BREŽICE, LJUBLJANA – Pri 
Zvezi društev slepih in sla-
bovidnih Slovenije v Ljublja-
ni je avtorica Alenka Sunčič 
Zanut predstavila knjigo 
»Psi vodniki – Priročnik za 
uporabnike psov vodnikov 
in njihove svojce«.

Alenka Sunčič Zanut se ki-
nološko udejstvuje že krep-
ko več kot 20 let na raznolikih 
področjih – od osnovne vzgo-
je, socializacije in šolanja psov 
do prevzgoje in usposabljanja 
psov za iskanje pogrešanih 
oseb v naravi in ruševinah, te-
rapevtskih psov, dela z nosom, 
zadnje čase tudi mantrailinga. 
Vodi tečaje različnih kinolo-
ških zvrsti. Pse vodnike in po-
močnike je usposabljala 15 let 
in zaradi izkušenj teh let je na-
pisala omenjeni priročnik z že-
ljo, da bi slepi svoje pse vod-
nike razumeli in jim omogočili 
čudovito življenje.

Ob tem Alenka pove: »Priroč-
nik je nastal s preprostim na-
menom: slepim približati svet 
njihovih štirinožnih pomočni-
kov. Menim, da je medsebojno 
poznavanje dveh različnih vrst 
bistveno za uspešno komuni-
kacijo in skupno življenje. Slepi 
se mora potruditi psa spozna-
ti, da bi lahko razumel njego-
ve reakcije in dejanja. Pes je še 
vedno pes. Pes vodnik ni mrtev 

Odpreti srce psu vodniku – 
hvaležnost bo neizmerna

predmet ali pripomoček, ki se 
ga po opravljenem delu odlo-
ži in nanj pozabi. Pes vodnik je 
živo bitje, ki potrebuje dejav-
nost in pozornost tudi v sla-
bem vremenu, kadar se nam 
morda kam mudi ali ko smo 
prezaposleni. Na psa ne sme-
mo pozabiti. Za njim je tre-
ba počistiti, moramo ga krta-
čiti in negovati. Občasno tudi 
zboli in se ne počuti najbolje. 
Pes vodnik ima svoje potrebe 
in samo, če bo slepi skrbnik 
le-te zadovoljil na tak način, 
kot mu ga je pokazal vaditelj, 
bo s svojim partnerjem na šti-
rih tačkah spletel tesno vez so-
delovanja, tovarištva in razu-
mevanja. Takrat bosta kot tim 
blestela in bosta na vsakda-
njih poteh nepremagljiva. Nič 
ne pride samo od sebe. Nemo-
goče pa se dogodi tistim, ki se 
potrudijo in odprejo srce. Zato 

odprite ga za svojega psa vo-
dnika – hvaležnost bo neiz-
merna.«

Iz spremne besede Sabine 
Dermota, uporabnice psa vo-
dnika, zgolj dva poudarka: 
»Končno je pred nami knji-
ga, ki smo jo nujno, resnično 
nujno, potrebovali. Priročnik, 
namenjen predvsem uporab-
nikom psov vodnikov, se pra-
vi slepim, ki želijo del svojega 
življenja preživeti v simbio-
zi s psom vodnikom … Zani-
mivo branje bo tudi vsem, ki 
imate morda svojega psa in z 
njim srečujete slepega s psom 
vodnikom, ali pa ste ljubitelj 
psov, ki vas srečanje s slepim 
in njegovim psom ne pusti 
ravnodušnega in bi želeli svo-
je znanje in vedenje o tem pog-
lobiti  …« 
 N. Jenko S.

S predstavitve knjige v Ljubljani

CERKLJE OB KRKI – Na OŠ 
Cerklje ob Krki so 22. junija, 
na zadnji šolski dan, pripra-
vili zaključno prireditev, ki je 
bila tokrat malce drugačna. 
V telovadnici šole je bil na 
presenečenje mnogih priso-
ten bobnar skupine Elvis Jac-
kson Marko Soršak – Soki, ki 
pa ni prišel praznih rok.

S sabo je namreč prinesel 
povsem nova glasbila – bob-
ne, električno akustično kita-
ro, bas kitaro in ojačevalec ter 
cajon – ter s tem še oplemeni-
til svoj projekt »Sokijevih 20 
za 20«. Cerkljanska šola je na-
mreč postala že 96. slovenska 
šola, ki je prejela glasbila. Mar-
ko Soršak – Soki je s svojo pri-
sotnostjo in nastopom navdu-
šil vse v telovadnici, še posebej 
pa učenke in učence. Nekate-
ri med njimi so imeli to čast, 
da so lahko glasbila tudi pre-
izkusili. Kot je za naš časopis 
povedal Soršak, omenjeni pro-
jekt pomeni obeležitev njego-
ve 20-letnice bobnanja, njegov 
prvi cilj leta 2014, ko je začel s 
projektom, pa je bil, da bi de-
setim osnovnim šolam po Slo-
veniji podaril nova glasbila in 
s tem naredil življenjsko zgod-
bo. Že kmalu se je izkazalo, da 
to število ne bo ostalo samo 
pri deset, ampak je nepresta-
no raslo in raslo, tako da bo 
letos oktobra obdaril že sto-
to šolo v naši državi (poleg OŠ 
Cerklje ob Krki so glasbila v 
Posavju dobile še OŠ Brežice, 

Soki prinesel nova glasbila

OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobo-
va, OŠ Artiče in OŠ Sava Klad-
nika Sevnica). »Nihče ni pri-
čakoval, da bo projekt doživel 
take razsežnosti – novi šolski 
bendi, odkriti novi talenti, ot-
roci imajo boljše ocene, učijo 
se delati timsko, so manj agre-
sivni, med učitelji in učenci je 
ravno zaradi glasbe boljša in-
terakcija, nikoli pa si ne bi mis-
lil, da bo projekt odprl celo 
nova delovna mesta,« je pove-
dal in dodal, da je poudarek na 
modernih glasbilih, ki jih šole 
v prvem planu ne kupijo oz. 
jih ne morejo kupiti. Donator-
ji, s pomočjo katerih lahko po-
tem šolam podarja glasbila, so 
tako posamezniki kot podje-
tja, včasih pa tudi sam organi-
zira akcijo in zbere sredstva. V 
primeru cerkljanske šole je ve-
čino sredstev prispeval izdelo-
valec ozvočenj Aleš Dravinec 
iz Novega mesta. Po Sokijevih 
besedah je nova zgodba pro-
jekta izdaja notnega zvezka, ki 
ima tudi solidarnostno noto, 

saj gre od vsakega kupljenega 
zvezka 50 centov za nakup no-
vih glasbil slovenskim šolam. 
»Več ljudi, kot bo pisalo v zve-
zek, več jih bo ustvarjalo in več 
bo glasbil,« je pojasnil ob dej-
stvu, da bo zvezek na razpola-
go v trgovinah, razposlali pa so 
ga tudi že po šolah.

Ob koncu je še poudaril, da je 
res vesel, da lahko počne to, 
kar počne: »Da sem vztrajal do 
stote šole, so v prvi vrsti najza-
služnejši otroci in vsi, ki so mi 
tekom projekta stali ob strani, 
zato se jim ob tej priložnosti iz 
srca zahvaljujem.« Ravnatelji-
ca OŠ Cerklje ob Krki dr. Stan-
ka Preskar mu je izročila tudi 
darilo, ki so ga posebej zanj 
ustvarili učenci, ter omenila 
tudi tri zaposlene iz šolskega 
kolektiva, ki so poskrbele, da 
je prišlo do tako veselega do-
godka za šolo – Andrejo Nin-
ković, Jasmino Vučič in Tatja-
no Špan.
 R. Retelj

Sokijev »selfi« s cerkljanskimi učenci

20
LET
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Pošiljatelj soglaša, da se njegovi osebni 
podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika. Objavljeni 
prispevki ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

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 pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite 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 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, 

od ponedeljka do 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.

Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja 
identifikacije naročnika.

zahvale, spomin

JOŽE VUTKOVIČ

SPOMIN

Štefka ter Bojana in Metka z družinama

Mnogo je velikih stvari,
od človeka večjih pa je ni.

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite pri njegovem grobu
in ohranjate spomin nanj.

12. avgusta je minilo deset let,
odkar nas je tiho zapustil mož, oči, dedo, 

tast, brat, svak, zet, boter ...

iz Brestanice.

V spomin nepozabljenemu možu in očiju!

MARTIN GERJEVIČ

SPOMIN

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga močno pogrešamo

Nič več te delo ne čaka,
ne sliši se tvojega koraka,

oko zaman te išče,
prazno je dvorišče.

V domu je praznina,
a v srcih velika bolečina.

Hvala vsem, ki se ga spominjate!

24. avgusta bo minilo eno leto, odkar nas je 
mnogo prezgodaj zapustil naš dragi

iz Kostanjka 10.

po sledeh naše dediščine

S kolesom k šivilji Valerci
Potem ko ste v zadnji objavi pod to rubriko prebirali o ot-
roški majici Mali Lošinj, se tokrat spominjamo predme-
ta, ki je povezan z Ivo Stiplovšek, ženo slikarja in prvega 
ravnatelja Posavskega muzeja Brežice Franja Stiplovška. 

Iva Stiplovšek (1904–2001) 
se je z možem Franjem iz 
Krškega preselila v Brežice 
leta 1945. Tu sta nadaljevala 
drugi del svoje kulturniške, 
pedagoške in muzejske poti 
ter si z različnimi prevozni-
mi sredstvi ogledala kultur-
ne ustanove in znamenitosti 
od Trsta do Zagreba in še kod. Medtem ko se je po službenih 
opravkih ravnatelj muzeja Franjo Stiplovšek (1898–1963) od-
pravil tudi z motornim kolesom znamke Tomos Colibri (takšen 
moped je prikazan na razstavi o zakoncih Stiplovšek), je njego-
va žena Iva v prostem času rada sedla na kolo. V Brežice ga je 
pripeljala s seboj iz Krškega, bil je znamke Fisher in ga je v Zag-
rebu leta 1940 kupila za 1000 dinarjev. Zakonca Stiplovšek sta 
ohranjala prijateljske stike z znanci iz časa pred Brežicami in 
tkala nove po celi Sloveniji. S kolesi sta se peljala na izlet v Sa-
mobor, s profesorjem Vardjanom nekajkrat v Mokrice, gospa Iva 
pa je sama večkrat odkolesarila k svoji dobri prijateljici Valerci 
Avguštin, šivilji in – kot jo je imenovala – svoji domiselni mod-
ni kreatorki v Kostanjevico na Krki. Na starost je Iva Stiplovšek 
kolo podarila svoji muzejski sodelavki Jožici Strašek, ki se je vse 
do upokojitve v 80. letih 20. stoletja z njim vozila v službo v mu-
zej. Nato ga je uporabljala njena hči Milena Strašek, por. Kova-
čič, in zatem še njen sin Lovro. Ob pripravi razstave »Vljudno 
vabljeni, nič siljeni« – Muzealca Franjo in Iva Stiplovšek: Proti 
sedmim desetletjem Posavskega muzeja Brežice je Milena Stra-
šek muzeju odstopila kolo Ive Stiplovšek, ki ob drugem boga-
tem gradivu predstavlja zakonca Stiplovšek, povezana v med-
sebojni ljubezni in v ljubezni do dediščine, ter zrcali zagnana 
prizadevanja zakoncev Stiplovšek za začetek, pogon, razvoj in 
napredek posavskega muzealstva. Razstava je bila odprta 12. 
maja 2018 in bo na ogled še vse do sredine leta 2019, ko Po-
savski muzej Brežice praznuje 70-letnico obstoja. 
 R. R., vir: dr. Ivanka Počkar

FRANC BOŽIČNIK

SPOMIN

24. avgusta bo minilo žalostno leto, odkar nas je zapustil 

Žalujoči: vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.

Ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,

a v naših srcih še živiš.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu.

OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
STROJNIK I; M/Ž – 5 ZAPOSLITEV

Opis dela: kandidat bo zadolžen za delo s stroji ter za izvajanje 
tekočih in nujnih vzdrževalnih del strojne mehanizacije na 
področju ravnanja z odpadnimi surovinami. 

Pogoji dela: delo poteka v 3 izmenah, po potrebi nadurno 
delo, občasno delo na višini ter prenašanje in dvigovanje težjih 
bremen. 

Od kandidatov pričakujemo: končano poklicno izobraževanje 
tehnične smeri, izkušnje s področja vzdrževanja, želeno opravljeno 
usposabljanje za delo s TGM in viličarjem, opravljen vozniški izpit 
B kategorije, samostojnost, komunikativnost, delavnost, osebno 
pozitivno naravnanost, sposobnost timskega dela.

Kandidatom nudimo: opravljanje dela s polnim delovnim 
časom, zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim delom 3 
mesece, stimulativno plačilo.

DELOVODJA GRADBENIH DEL V NEMČIJI

Opis dela: kandidat bo zadolžen za samostojno organiziranje 
in vodenje del ter disciplino na gradbišču, samostojno 
kontaktiranje z nemškimi naročniki in uradniki za pridobitev 
ustreznih dovoljenj in organizacijo gradbišča, razporejanje in 
kontroliranje delavcev, vodenje gradbene knjige in delovodskih 
dnevnikov, pripravo obračunov in ostala dela, ki spadajo v 
delokrog vodenja in organiziranja del, skladno z zahtevami 
naročnika in zakonodajo s področja gradenj.  

Pogoji dela: lokacija dela je okolica Münchna in Stuttgarta, 
delovnik od ponedeljka do petka. V času dela v tujini delodajalec 
krije strošek nastanitve, nudi stimulativno plačilo, uporabo 
službenega vozila in možnost vračanja ob vikendih na naslov 
stalnega bivanja.

Od kandidatov pričakujemo: aktivno znanje nemškega jezika, 
vozniški izpit B kategorije, končano izobraževanje na srednji 
poklicni ali srednji strokovni šoli tehnične smeri ter samostojnost 
pri delu, samoiniciativnost in dobro organiziranost lastnega 
delovnega časa, motiviranost in usmerjenost k ciljem.   

Kandidatom nudimo: zaposlitev za nedoločen čas z 
dvomesečnim poskusnim delom. 
_________________________________________________

Rok za prijavo na razpisana delovna mesta je do 31. 8. 2018. 

Kandidati lahko oddajo vlogo za prosta dela preko e-pošte 
na naslov: kostak@kostak.si ali pošljejo na naslov Kostak, 
d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško. K vlogi morajo kandidati 
priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

Dodatne informacije so na voljo v Splošno-kadrovskem sektorju 
na 07 48 17 204 in 07 48 17 203.

Vljudno prosim gospo, ki je 6. avgusta 2018 približno ob 20.08 
uri ustavila svoje vozilo Audi karavan, črne barve, reg. oznake 
KK, na avtocesti Dobruška vas–Smednik, kjer sem imel kot voz-
nik prometno nesrečo, da mi pomaga kot priča in me (proti nag-
radi) pokliče na 070 665 446.  Mersad Alić, Radna

 
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.

Poziv očividki nesreče

Zahvala za asfaltirano cesto
Pa jo imamo – asfaltirano cesto iz Stranj do zaselka Plat. Zato bi 
se rada v svojem imenu in v imenu krajanov oziroma občanov 
javno zahvalila za uslišano prošnjo. Zahvaljujem se vsakemu, ki 
je kakor koli pripomogel, da smo prišli do nam zelo pomembne 
sanacije in asfaltacije te ceste. Zahvaljujem se tako Občini Sev-
nica kot Občini Krško oziroma njihovim predstavnikom in izva-
jalcem. Hvala. Marija Dvoršak, Mrzla Planina

KRŠKO – V KUD Liber so 28. julija z besedo, glasbo, video 
projekcijo in družabnim večerom obeležili prvo desetle-
tje svojega delovanja in dogodek, ki so ga pripravili v atriju 
Mencingerjeve hiše, poimenovali Liberalije.  

Kulturno-umetniško društvo Liber je bilo ustanovljeno leta 
2008 z namenom, da bi se ukvarjalo z organizacijo literarnih 
dogodkov, v prvi vrsti s prireditvami Maraton klasikov in Mati, 
kave bi. Leta 2012 so aktivnosti razširili v fotografsko sekcijo in 
jo leta 2015 nadgradili z video aktivnostmi, leto prej je zažive-
la tudi likovna sekcija. Jubilejnemu dogajanju so besedni zven 
dodali člani literarne sekcije, ki jih je spremljal glasbeni gost na 
klarinetu Robert Pirc. Na ogled je bila sveža video projekcija 
Ex terra Krško, Poezija v gibanju in Potopis, za katero sta pos-
krbela Mateja Gačnik in Blaž Milar. Predsednik društva Borut 
Cafuta se je sprehodil po prehojeni poti društva in dejal, da kar 
ne more verjeti, kako hitro je minil čas, ki ni bil vedno rožnat, a 
z vztrajno voljo so uspeli slediti svojim zastavljenim ciljem, da 
bodo povezovali različne nivoje umetnosti ter ljudi s podobni-
mi mišljenji. Nekaj o načrtih je spregovorila tudi Stanka Hra-
stelj in dejala, da nameravajo v jeseni pripraviti predavanje s 
področja prepovedanih knjig na Slovenskem v zgodnjem novem 
veku. Večer so zaključili s piknikom in nazdravili novemu dese-
tletju.  M. H. 

Z Liberalijami obeležili 
desetletnico društva 
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TATJANA
VIDMAR

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečeno iskreno sožalje, besede tolažbe in 
izbrane misli. Hvala pevcem za zapete žalostinke, pogrebni službi 
Žičkar za lepo opravljen obred ter Komunali Brežice. 
Posebna zahvala gospe Zdenki za lep nagovor. Prisrčna hvala vsem, 
ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.

rojena Ogorevc, iz Brezja pri Bojsnem.

V 47. letu nas je za vedno zapustila draga 
žena, mama, hčerka, sestra in teta

ZINKA HRASTNIK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Zahvaljujemo se vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče 
ter župniku za podporo v njenem zadnjem obdobju.
Naj počiva v miru.

iz Krškega.

V 90. letu je umrla naša mama, babica, 
prababica, tašča, sestrična, botra in soseda

STANISLAVA 
OREŠARJA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se vsem žalujočim zahvaljujemo za izražena sožalja in podporo v 
težkih trenutkih ter darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se g. 
župniku Župnije Dobova za lepo opravljen obred, kolektivu Glasbene 
šole Brežice, kolektivu Splošne bolnišnice Brežice, kolektivu Posavja 
ter vsem sorodnikom in prijateljem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, 
dedka in pradedka 

VERONIKE GAŠPARIN

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, 
ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam pomagali, 
darovali sveče in svete maše ter finančno pomoč.
Posebna zahvala velja sosedi Cvetki Frigelj za vsestransko pomoč.
Posebna zahvala Dr. Vučkoviću in medicinskemu osebju Splošne 
bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin v zadnjih dneh njenega 
življenja. Iskrena zahvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo  
pogreba, pevcem za zapete žalostinke in trobentaču za zaigrano 
Tišino, gospodu župniku Mateju Užmahu za lepo opravljen obred 
ter gostilni Humek za pogostitev.
Iskreno hvala tudi vsem ostalim, ki ste nam kakor koli pomagali, pa 
vas v zahvali nismo posebej imenovali.

iz Loč pri Dobovi

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 
sestre, stare mame, tašče, sestrične, tete, 

svakinje in dobre sosede

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,

ostaja v srcu tiha skrita bolečina.

STJEPANA KOLIĆA 

ZAHVALA

Vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo za vse izrečene in zapisane besede sožalja, 
za sočutje, tolažbo in za vso ganljivo pomoč na vseh mogočih 
področjih. Hvala vsem, ki ste z nami povezani v molitvi, vsem, ki se ga 
spominjate s hvaležnostjo in delite z nami svoje lepe spomine nanj. 
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti in na kakršen koli način posvetili trenutke slovesa.
Naj Gospod varuje in blagoslavlja vas in vaše družine.

iz Brežic

Ob nenadni in boleči izgubi ljubljenega 
moža, atija, sina, brata in strica

Odšel je tja, kjer solze ne bolijo,
odšel je tja, kjer sanje oživijo.

Odšel je tja in tam je zdaj doma. 
(Gloria)

BOGOMIR GASIOR-MIRO

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, podarili 
cvetje, sveče in denarno pomoč ter darovali za maše in cerkev. Hvala 
za iskren stisk roke ter besede sočutja in tolažbe. 
Zahvala celotnemu osebju Intenzivnega oddelka SB Brežice, 
pogrebni službi Žičkar, gospodoma župnikoma Janezu Žaklju in 
Benjaminu Bevcu za opravljen obred, praporščakom, predstavnikom 
društev, govorniku za besede slovesa, sodelavcem ter pevcem za 
zapete žalostinke. 
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti, vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, a niste posebej 
imenovani, in vsem, ki ga boste ohranili v lepem in trajnem spominu. 

 iz Cerkelj ob Krki.

 Po težki bolezni nas je zapustil 
naš dragi mož, oče, dedek, brat, 

stric, svak, prijatelj in sosed

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre, 

le daleč, daleč je ...

JOŽICE LAKNER

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem 
in vsem ostalim, ki ste se poklonili njenemu spominu, podarili sveče 
in cvetje. Iskrena hvala pogrebni službi Blatnik iz Škocjana za vso 
organizacijo pogreba, gospodu župniku, pevcem, kolektivu Lisca 
Sevnica in društvu kmečkih žena Studenec. Hvala tudi vsem, ki ste 
našo drago Jožico imeli radi in jo v tako velikem številu pospremili 
na njeni zadnji poti. 

Ob boleči izgubi naše drage sestre, žene, 
mame, hčerke in babice

PAVLA HICTALERJA

ZAHVALA

Žalujoči: hčerki Barbara in Pavla z družinama

Ob mnogo prerani in boleči izgubi našega 
dragega očeta, dedka, pradedka in brata

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem za tolažilne besede, topel stisk rok, podarjeno cvetje in 
sveče ter kakršno koli pomoč, ki ste nam jo nudili v tako težkih 
trenutkih.
Hvala vsem, ki ste ga v času njegove bolezni obiskovali v bolnišnici in 
na domu. Posebno se zahvaljujemo dr. Janji Zorko Kurinčič, pogrebni 
službi Kostak, gospodu Turinku za opravljen obred, govornici Ireni 
Gmajner, brestaniškim pevcem, godbenikom za zaigrane pesmi. Hvala 
tudi sodelavcem DUO Impoljca, kolektivu GJS Kostak, sodelavcem 
OMV Brežice in ZSČ Brežice. Iskrena hvala Eti Sotošek in Niku Pavliču 
za nesebično pomoč, ko smo jo potrebovali. Zahvaljujemo se tudi 
gasilcem in gasilkam PGD Senovo ter vsem gasilcem in gasilkam 
okoliških društev. 
Ohranite ga v lepem spominu.

s Senovega

Ko prebujalo se jutro, tiho si odšel,
pustil si le sledi svojih pridnih rok.

Zdaj naš dom ovit je v sivino,
obup, žalost in neizprosno bolečino.

ZAHVALA

Žalujoča: hči Tatjana z družino

Ob tem se želimo zahvaliti vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
slovesa stali ob strani, nam kakor koli pomagali, darovali sveče, sv. 
maše in denarno pomoč.

Hvala vaščanom s Sremiča, zvonarju Igorju Bobniču za zvonjenje pri 
cerkvi sv. Mohorja, Olgi Levstik, Vidi Dular in Reziki Pacek za peko 
peciva. Hvala sodelavkam Zdravstvenega doma Krško in članicam 
AKŽ Sremič, ki so se prišle poklonit mojemu očetu, hvala za stisk rok 
in izrečene tolažilne besede. Hvala govorniku Janezu Levstiku, ki je 
vse prisotne na zadnjem slovesu seznanil z očetovo zgodovino, ki 
mu jo je pred dvema letoma zaupal on sam. 

Posebno zahvalo pa dolgujemo Marjanci Kovačič za peko, pomoč 
pri organizaciji pogreba in nesebično pomoč v vsakem trenutku.

Vsem, ki ste prispevali za lepo opravljen obred, se mu poklonili in 
ga pospremili na zadnjo pot, še enkrat iskrena hvala.

Pride dan, ki da, in dan, ki vzame,
in prišel je dan,

ko se je poslovil naš dragi oče

(16. 8. 1926–8. 8. 2018) s Senovega.

ALOJZ LES

JOŽEFE CIRNSKI –
MATEKOVE PEPCE

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše ljube mame,
tašče, zlate stare mame in prababice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste obiskovali našo mamo v času njene bolezni in nam v 
težkih trenutkih slovesa pomagali, nas tolažili, podarili cvetje, sveče 
in darove za cerkev sv. Križa ter za svete maše. 
Hvala celotnemu kolektivu Doma upokojencev Ante Kovačiča na 
Bregani, prav posebno zahvalo smo dolžni izreči sestrama Damiri 
in Jasni, ki sta naši mami lajšali bolečine v njenih zadnjih dneh.  Hvala 
tudi sostanovalki Milki Ajster za vso njeno skrb in nesebično pomoč. 
Prav lepa hvala Splošni bolnišnici Brežice, dr. Šprajcu in sestri Jožici 
za večletno zdravljenje. 
Hvaležnost izrekamo tudi sosedi Gabrijelci Cirnski in Mariji Črpič z 
Male Doline, ki sta jo v času njene bolezni skrbno obiskovali.
Zahvaljujemo se g. župniku z Velike Doline za cerkveni obred, 
pogrebni službi Žičkar za sočutno pomoč, pevcem za zapete 
žalostinke, govorniku g. Ureku za ganljive besede slovesa, trobentaču 
za igrano Tišino, Janezu Franku za zvonjenje na Cirniku, Jožici Zofič, 
Tanji Bizjak in Ivanu Zofiču za pomoč v mrliški vežici, Franciju in 
Sandiju Gajskemu za nošenje križa in lučke ter kmečkemu turizmu 
Pri Martinovih za pogostitev.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili k njenemu zadnjemu počitku.

s Cirnika

Odšla si tja,
kjer je lepo,

kjer nič več ne boli,
a srce naše ranjeno
nikoli te ne preboli.

DRAGICA ŽIVIČ

SPOMIN

Vsi njeni

Ko zaželim tvoje si bližine, grem tja,
v ta miren kraj tišine, tam srce

se tiho zjoče, saj verjeti noče, da te več ni. 
Čeprav tvoj glas se več ne sliši in objema 

toplega več ni, beseda tvoja v meni še živi.
Tiho odzvanja in v šepetu govori.

Povsod te čutim, ljuba mama.
Povsod z mano si.

Hvala vsem, ki z ljubečo mislijo nanjo postojite ob njenem grobu, 
ji prižgete svečko in ji za hip namenite svoj trenutek.

In hvala vsakomur, ki jo hrani v toplem kotičku svojega srca.

19. avgusta 2018 je minilo žalostno leto, odkar nas je zaspustila 
ljuba mama, žena, stara mama, prababica, tašča in teta

iz Dednje vasi.
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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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Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam kvaliteten cviček 
(700 l) po ugodni ceni, fran-
kinjo, žganje ter sejalnico za 
žita, širine 2 m. 
Tel.: 040 883 223

Prodam 60 l frankinje iz Mal-
kovca za 50 €. 
Tel.: 041 869 576

Prodam 700 l rdečega vina ter 
belo in rdeče grozdje. 
Tel.: 040 870 514

Prodam belo vino, sadjevec, 
belo in rdeče grozdje. 
Tel.: 031 464 964

Prodam mešano grozdje na 
trti (600 trt) za 700 €. 
Tel.: 040 577 552

Prodam grozdje in vino mod-
ra frankinja, grozdje žametne 
črnine in jabolčni kis. 
Tel.: 041 331 582

Prodam grozdje belo in rdeče 
mešano po ugodni ceni. 
Tel.: 031 306 622 

Prodam cca. 2.000 kg grozdja 
laški rizling z Bizeljskega. 
Tel.: 051 359 595

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

w
w

w
.s

te
kl

ar
st

vo
-le

ks
e.

si

- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata
- prodaja, montaža, servis

TELSAT d.o.o.

www.telsat.si  041/625-406 telsat.si@gmail.com

CPB 13, Brestanica

Prodam avtomobilsko prikoli-
co (dolžina 4 m, širina 140 cm, 
nosilnost 1.200 kg), registrira-
no. Tel.: 031 566 399

Prodam Opel Astro Karavan 
DTI 22 Elegance, 2004 letnik, 
prevoženih 200.000 km, sive 
barve, lepo ohranjen. 
Tel.: 041 281 490

Prodam Opel Astro Karavan 
CDTI 1.9, letnik 2006, prevo-
ženih 217.000 km, v odličnem 
stanju. Tel.: 041 281 490

KMETIJSTVO

Prodam traktor Deutz D 2506, 
registriran. Kabina, prva bar-
va, realnih 2.650 delovnih ur, 
prvi lastnik, odlično ohranjen. 
Tel.: 041 923 192

Prodam trifazni motor (1,5 
kW), puhalnik za seno (8 m 
cevi), traktorsko škropilnico 
(200 l) in tristopenjsko svečo 
(4 t) za kiper prikolico. 
Tel.: 051 649 441

Prodam rabljeno kosilnico 
Gorenje Muta, komplet s 5 pri-
ključki. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 965 361

Prodam ječmen, koruzo, hras-
tove sode, inox cisterne, spal-
nico, vhodna hrastova vrata. 
Tel.: 031 730 830 

Prodam 20 ton koruze v zrn-
ju. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 529 306

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 879 779

Prodam ječmen in nakladalko, 
19 kubično, dobro ohranjeno. 
Tel.: 041 587 261

Prodam 500 kockastih bal 
sena in 50 kock slame ter 4 
jagenjčke. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 900 824

Hlevski gnoj zamenjam za sla-
mo. Tel.: 031 306 072

Ugodno prodam 200-litrski 
bazen za mleko s hladilnikom 
in vozičkom. Tel.: 031 858 561

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

Odkup in spravilo lesa. Takojš-
nje plačilo. Tomi Lipar s.p., Sta-
ra vas 17e, Bizeljsko. 
Tel.: 031 276 666

Prodam drva - breza, 5m. 
Ugodno! Tel.: 031 893 718 

VINOGRADNIŠTVO

Prodam vino modra frankin-
ja, 200 l, cena 1,80 €/l. 
Tel.: 040 796 108

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660 07 499 22 33

POPUST 
NA VSA 

SONČNA OČALA

031 304 239 Silvo Lah
www.nnrn.si

HIŠA 
KRŠKO, RAVNE PRI ZDOLAH

Leto izgradnje: 1996 
Velikost: 280,00 m² 

Parcela: 15.096,00 m²
Cena: 160.000 €; EI: D razred

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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nja) s 1.000 m2 zemljišča. Cena 
49.500 €. Tel.: 041 573 656

Mama samohranilka s tre-
mi otroki išče dvo- ali tro-
sobno stanovanje v Breži-
cah za ugoden najem. 
Tel.: 040 746 726 

V Brežicah ali Krškem naja-
mem manjše stanovanje ali 
garsonjero. Tel.: 070 698 693

Oddamo sobe v najem v okoli-
ci Brežic za krajši ali daljši čas. 
Tel.: 031 421 102

Oddam v najem popolno-
ma opremljen gostinski lo-
kal – okrepčevalnico v Krš-
kem na Vidmu, velikost cca. 
100 m2. Terasa in velik par-
kirni prostor. 
Tel.: 041 679 189

AVTOMOBILIZEM

Prodam osebni avto Ford 
Fokus, prvi lastnik, registraci-
ja 29. december 2011, 74 KV, 
bencin, 86.000 km. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 268 167

NEPREMIČNINE

Rožno 31, Brestanica – pro-
dam stanovanjsko hišo, 140 
m2, K + P + M, gospodarski po-
slopji, zemljišče 8.269 m2, cena 
114.000 €. Tel.: 041 395 718

Prodam gozd (1.1 ha) in do-
mačijo (2 ha), lokacija Veliki 
Trn. Tel.: 041 635 016 

Prodam vikend z vinogradom 
in trgatvijo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 440 048

Ravne pri Zdolah - ugodno 
prodamo bivalno vikend-hi-
šo v treh etažah (3 x 42 m2) v 
tretji gradbeni fazi (novograd-

Prodam lepo, zdravo trgatev 
(1.000 kg mešano belo in 500 
kg modre frankinje) z Bizelj-
skega. Tel.:  031 606 848

Prodam grozdje chardonnay, 
modri pinot, mešano belo, 
frankinjo in žametno črnino. 
Cena po dogovoru. Bizeljsko. 
Tel.: 040 781 444

Prodam belo in rdeče mešano 
vino po 0,9 €/l in grozdje sort: 
modra frankinja, rumeni pla-
vec, rumeni muškat, rizling in 
žametna črnina. Tel.: 031 306 
559, po 17. uri

Prodam grozdje: rumeni muš-
kat, sauvingnon, modra fran-
kinja, mešano rdeče. Okolica 
Pišec. Tel.: 041 697 775

Prodam grozdje, mešano, cca. 
500 kg, okolica Gadove peči. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 226 751

Prodam grozdje za cviček na 
trti (300 kom) ali obrano. 
Tel.: 051 382 118

Prodam večjo količino žamet-
ne črnine, laški rizling, kralje-
vino ter krškopoljske prašiče, 
težke 110-140 kg. Okolica Krš-
kega. Tel.: 031 209 951

Prodamo grozdje, belo in rde-
če, večje količine. 
Tel.: 031 830 637 
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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!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

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 Rožman
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.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpola-
gamo na uredništvu (mali oglasi, zahva-
le, spomini, ankete, nagradne igre, pis-
ma bralcev, naročniki, moja poroka, idr.), 
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo 
in uporabljamo le za namene, za katere 
so bili podani.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (18/2018) bo izšla v 
četrtek, 6. septembra 2018.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 30. avgust 2018.

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 

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

S�podpisom�jamčim�za�verodostojnost�podatkov�in�soglašam,�da�se�moji�osebni�podatki�zbirajo�
izključno�za�preverjanje�identifikacije�naročnika.�Podatke�spodaj�potrebujemo�za�preverjanje�
naročnika�in�niso�za�objavo.

KOVINSKA 
KRITINA

NOVO V SLOVENIJI

TOP CENA, TOP KAKOVOST

041/922-507

Bojan Peterle s.p., bojan@kovinska-kritina.si
Grič pri Klevevžu 18, Šmarješke Toplice

Prodam grozdje modre fran-
kinje. Tel.: 051 338 819

Prodam kvalitetno mešano 
grozdje na rasti. Cena po do-
govoru. Okolica Brestanice. 
Tel.: 041 603 554

Prodam žametno črnino, vino 
cviček in šmarnico (bio). 
Tel.: 041 371 282

Prodam grozdje mešano belo, 
modro frankinjo in žametno 
črnino. Tel.: 031 244 556

Prodam grozdje: črnina, fran-
kinja, rizling, kraljevina, pi-
not, mešano belo, tudi mošt ali 
vino. Trgatev, dostava po dogo-
voru. Tel.: 041 455 331

Prodam električni mlin za 
grozdje, ugodno. 
Tel.: 07 47 78 069

Ugodno prodam električni 
mlin za grozdje, s pecljalni-
kom. Tel.: 031 863 724

Prodam dve plastični kadi 
(700 l, 500 l), inox cisterne za 
vino (380 l, 300 l, 240 l) in več 
hrastovih sodov (od 120 l do 
600 l). Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 268 167

Prodam inox cisterne za vino 
(1.000 l, 600 l), malo rabljene. 
Okolica Sevnice. 
Tel.: 051 227 947

Prodam 2 inox cisterni po 
1.000 l, 5 kosov po 50 l za 
transport, plastične kadi, mlin 
pecljar, stiskalnico za grozdje 
(150 l) in vino modre frankin-
je. Tel.: 041 913 346

SADJARSTVO IN 
ŽIVILA

Prodam domače slive na 
šestih drevesih za žganje ali 
marmelado. Cena 0,80 €/kg. 
Naberete sami.
 Tel.: 051 356 435

Prodam akacijev, cvetlič-
ni in kostanjev med. Cena 
9 €/kozarec. Možnost do-
stave. Vrhovšek, Šutna 30, 
Podbočje. 
Tel.: 041 655 372

Prodam bel jedilni in krm-
ni krompir. Tel.: 041 895 974, 
Rudolf

Prodam jabolka, pridelana na 
ekološki način, certifikat v pre-
usmeritvi, več sort, možna do-
stava, tudi industrija. 
Tel.: 041 634 808

Ugodno prodam kotel za 
žganjekuho (60 l) in marmor-
no ploščo za rezanje pršuta. 
Tel.: 041 913 715

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 ter teli-
ce za zakol in suhe za dopitan-
je. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam kravo ciko, brejo, paš-
no, po izbiri. Tel.: 031 852 438

Prodam krave in telice po iz-
biri. Okolica Sevnice. 
Tel.: 051 227 947

Prodam prašiče od 25 kg na-
prej in 3 prašiče, težke 200 kg, 
za zakol ali rejo. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 411 714

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 50 kg. Tel.: 49 68 484

Prodam dva kozlička, stara 3,5 
meseca, za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 031 879 072

Prodam odojke od 25 do 39 kg 
ter 4 radiatorje. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 858 594

Prodam odojke, težke okoli 28 
kg, za rejo ali zakol. Možen za-
kol na kmetiji, okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam domače očiščene piš-
čance. Cena je 3,50 €. 
Tel.: 070 313 927

Podarim eno leto starega psa 
mešančka črno-rjave barve. Je 
srednje velik in cepljen. 
Tel.: 041 860 824

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Kupim prenosni ali namizni 
rabljen računalnik. Oddam pi-
salni stroj Olimpia. 
Tel.: 031 552 797

Prodam mizo (150 x 80 cm) in 
6 zložljivih stolov, vse iz masiv-
nega lesa, primerno za teraso. 
Tel.: 041 726 094

RAZNO
Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obnova. 
Tel.: 041 493 455, Marko Kran-
jec s.p., Rožno 15a, Brestanica

STIKI

Starejši ljudje, zrelih let, nu-
dijo se vam številna zanimi-
va spoznavanja po celi državi. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si 

Ženitne ponudbe iz vse drža-
ve za resne ljudi. Primanjkuje 
žensk, deklet. Mnogim uspe. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si

Urejen moški iščem gospo, 
staro od 55 do 65 let. Imam 
hišo, trenutno sem brez avta 
(lahko si ga kupim), nekadilec, 
nealkoholik. Tel.: 051 220 160

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
sporoča cenjenim strankam, da bo

prodaja belih kilogramskih piščancev in jarkic 
- 27. avgusta pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka
- 8. avgusta na Kajuhovi 3, Senovo
- vsak četrtek enodnevni beli piščanci
- cca. 15. septembra bele težke kokoši

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA sporoča 
cenjenim strankam da bo

Vso perutnino lahko naročite na tel.št.07 49 73 190 ali 031 676 
724

Oglas objavite 24.05.2018
Prosim za predogled oglasa.

Oglas naj bo povečan format,tak kot  je bil do sedaj.

lp

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
bodo v prodaji 1. 9., rjave in 

grahaste jarkice, tik pred 
nesnostjo, ter enoletne kokoši 

dobite vsak delavnik 
od 18. ure dalje.

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
Spoštovani, 

obveščamo vas, da bo 
prodaja belih kilogramskih 
piščancev in mladih jarkic 
31. 8. in 1. 9. Mlade rjave 
in grahaste jarkice si lahko 

priskrbite vsak delavnik 
med 16. in 18. uro.

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 obvešča cenjene 

stranke, da bo prodaja 
kilogramskih piščancev v petek, 
31. avgusta, od 8. ure zjutraj.

 
Informacije na telefon:

07 49 61 069, 031 695 105.
Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

BREŽICE – V Brežicah se v naslednjih petih mesecih obeta nekaj 
pravih badmintonskih spektaklov. Prvi bo že v soboto, 1. 9., ko se 
bo v športni dvorani Gimnazije Brežice odvijal turnir BZS AB za 
posameznike in dvojice. Gre za turnir najvišje serije za vrhunske 
slovenske igralce. V okviru letošnjih prireditev »Brežiškega ok-
tobra« bo v soboto, 10. 11., v športni dvorani gimnazije potekal 
že 17. mednarodni turnir za pokal Badminton kluba Pišece. Od 
22. do 25. 11. bo v brežiški večnamenski športni dvorani pote-
kal veliki mednarodni turnir serije Future »Victor Slovenija«, na 
katerem bodo sodelovali najboljši mladi in starejši igralci sve-
tovne serije. Igralci badmintona bodo na delu tudi v decembru, 
ko bo 8. 12. v športni dvorani ETrŠ Brežice potekal BZS B turnir. 
Zadnji v nizu turnirjev bo 7. turnir bratstva in enotnosti v sklo-
pu mednarodne ADA badminton lige v brežiški športni dvorani 
zadnji vikend v januarju. Tradicionalna športna prireditev po-
leg športnih užitkov ponuja še bogato turistično ponudbo. Vsa 
našteta tekmovanja bodo v teh mesecih prav posebej tudi me-
dijsko zanimiva, kar pomeni, da bodo badminton igralci odlič-
no predstavljali tako oba domača kluba, BK Pišece in BK Breži-
ce, kot tudi kraj in turistične znamenitosti. 
 R. R./T. Š.

Pestri meseci za badminton
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Pri njenih dosežkih ima ned-
vomno pomembno vlogo glas-
ba, skozi katero je dobila po-
trditev, da zmore več, kot bi 
marsikdo pričakoval. Viktorija 
Hruševar je bila namreč prva 
učenka v programu za otroke 
s posebnimi potrebami v Glas-
beni šoli Krško, ki je nastal še 
v času ravnateljevanja Draga 
Gradiška. »Najprej sem igra-

la Orffova glasbila, nato klju-
nasto flavto, že od leta 2006 
pa igram klarinet pri profesor-
ju Robertu Pircu. Opravljeno 
imam tudi teorijo na nižji glas-
beni šoli,« pravi zgovorna štu-
dentka brežiške Višje strokov-
ne šole. Tudi po koncu osnovne 
šole, ki jo je obiskovala v do-
mačem kraju, je ob šolanju na 
ETrŠ Brežice (v srednjo šolo v 

»Veliko zmorem tudi sama«
LESKOVEC PRI KRŠKEM – 23-letna Leskovčanka Viktorija Hruševar je simpatično in energije polno dekle, 
na videz nič drugačno od sovrstnic, a vendarle z eno razliko – rodila se je s cerebralno paralizo, zaradi če-
sar ima nekaj težav pri hoji in ravnotežju. A te omejitve ji niso vzele volje in poguma, da ne bi dosegla mar-
sičesa, kar ne uspe niti vsem zdravim.

kamniški zavod Cirius ni žele-
la) nadaljevala z igranjem kla-
rineta, odrekla pa se mu ni 
niti med študijem. »Glasba mi 
pomeni sprostitev. Ko igram, 
dam vse skrbi ven iz sebe. Po-
leg tega ljudje tako vidijo, da 
nekaj zmorem in da sem zelo 
veliko sposobna,« poudari po-
men svojega vztrajanja v glas-
bi. Vajena je tudi že javnega 
nastopanja, od manjših, in-
ternih koncertov v glasbe-
ni šoli, malo večjih v krškem 
kulturnem domu do štirih sa-
mostojnih koncertov v Leskov-
cu, po dveh v cerkvi sv. Ane in 
v osnovni šoli, igrala je tudi že 
v Slovenski filharmoniji ter na 
Konservatoriju za glasbo in ba-
let v Ljubljani. »Vsako leto sem 
bolj samozavestna in samostoj-
na, tudi trema mi popušča. Po-
navadi igra ob meni tudi profe-
sor in tudi če se zmotim, sama 
igram naprej in lahko igram sa-
mostojno,« poudari, kako je ob 
tem napredovala.

Kot je bilo omenjeno uvodo-
ma, ima Viktorija težave pri 
hoji, predvsem v odprtem pro-
storu, lažje ji je v zaprtih pro-
storih, kjer ima več ravnotežja. 
»Dokler sem hodila na fiziote-
rapije in obravnave, je bilo bo-
lje, zdaj pa se je poslabšalo,« 

pove in v nadaljevanju pojas-
ni: »Po zdravniški logiki sem 
bila do 18. leta invalid in mi 
je pripadal tako spremljevalec 
kot prevoz, po tej starosti pa 
naj ne bi rabila nobene nege in 
spremstva. Stanje se mi zato 
poslabšuje in sem spet začela 
padati vznak, ker mi enostav-
no odpove ravnotežje.« Zdaj 
zbira medicinsko dokumenta-
cijo, da bi si uredila status inva-
lida, da bi ji pripadale fiziotera-
pije, lažje bi opravljala vozniški 
izpit (na prilagojenem vozilu) 
in lažje prišla do zaposlitve. 
»Osem ur na dan nisem spo-
sobna delati, ker me začne bo-
leti hrbtenica, zmanjka mi tudi 
koncentracije,« pojasnjuje bo-
doča komercialistka, ki je pred 

poletjem opravljala prakso na 
Občini Krško. »S tem zaključu-
jem šolanje, kar sem si zadala, 
sem dosegla,« pravi mladenka, 
ki si želi dobiti primerno pisar-
niško zaposlitev, s tem pa fi-
nančno in siceršnjo samostoj-
nost. »Rada bi, da bi lahko šla 
sama ven, da nisem vedno od 
nekoga odvisna, predvsem od 
staršev (Antona in Cirile, op. 
a.). Hočem dokazati, da veliko 
zmorem tudi sama,« izposta-
vi svojo največjo željo. Opaža, 
da nekateri ljudje še vedno ni-
majo pravega spoštovanja do 
oseb s cerebralno paralizo oz. 
jih preveč pomilujejo, čeprav 
so sposobni mnogo več, kot se 
jim pripisuje. Že od malega je 
vključena v društvo Sonček, ki 
jim nudi tudi možnost številnih 
športnih aktivnosti. »Nisem pa 
še zasledila primera, da bi nek-
do ustanovil podjetje, v kate-
rem bi se povezali tako zdravi 
ljudje kot invalidi in skupaj ne-
kaj dosegli,« razkrije svoje že-
lje, saj nikoli ni želela živeti v 
ustanovi, namenjeni le invali-
dom. »Rada bi živela čim bolj 
normalno in samostojno, tako 
kot vsi ostali,« poenostavi svo-
ja pričakovanja Viktorija, ki ji je 
bilo že z imenom »usojeno«, da 
bo – zmagovalka. 
 Peter Pavlovič

Viktorija Hruševar

Med nastopom, ob njej men-
tor Robert Pirc (foto: A. H.)

STARO MESTNO JEDRO KRŠKO
sobota, 15. 9., od 17.00

KRŠKO – 13. julija so v Mladinskem centru Krško odprli fo-
tografsko razstavo Amadeja Petana o življenju v begunskem 
taborišču Kutupalong v Bangladešu, ki jo je spremljala pro-
jekcija dokumentarnega filma CAMP 5. 

20-letni Brežičan Amadej Petan je tako v fotoaparat kot na film-
ski trak ujel življenje v begunskem taborišču na jugovzhodu Ban-
gladeša. Kot je povedal pred projekcijo, je šel v Bangladeš z neko 
vizijo, ko pa je prišel tja, so se prejšnje sanje podrle in se je sre-
čal z realnostjo, ki je ni pričakoval. Na podlagi videnega se je od-
ločil, da posname film v treh poglavjih, ki jih je poimenoval »V ta-
borišče grem«, »V taborišču sem« in »V taborišču sem zato, ker«. 
V Bangladešu je preživel mesec dni, od tega je pet dni opazoval 
življenje v taborišču, kjer zatočišče išče etnična skupina Rohin-
ge iz sosednjega Mjanmara. Srce parajočo filmsko pripoved so po 
projekciji spremljale še fotografije, ki jih je mladi humanitarec in 
ljubitelj filmske umetnosti podkrepil z opisom ter svojimi občut-
ji ob tem, kar je tam doživljal, pa tudi z anekdotami. 
Zanimivemu prikazu poti do taborišča je sledila pripoved o živ-
ljenju znotraj njega, kamor je vstop belcem nemogoč, a mu je us-
pelo. »Svet lahko spremenimo od tukaj, kjer smo, kajti iz svojega 
okolja pomoči potrebnim lahko največ pomagamo,« je med dru-
gim dejal Petan. »Ljudje na ogroženem območju pa zelo radi de-
lijo svoje zgodbe, saj želijo, da jih kot takšne ponesejo v svet, radi 
se fotografirajo,« je bilo še slišati Brežičana, ki je odgovarjal na 
številna vprašanja obiskovalcev in bil nad odzivi pozitivno prese-
nečen. V nadaljevanju večera je v pogovoru zbranim postregel še 
z nekaj kulinaričnimi posebnostmi iz tistega okolja in izrazil zah-
valo pri organizaciji, še posebej Martini Zlobko. 
 M. Hrvatin

Film in razstava o taborišču

Amadej Petan z mamo in očetom


