
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Novo: argumenti 
Posavcev na tnalu

V novi rubriki Argumenti na tnalu smo soočili stali-
šča devetih izbranih občinskih svetnikov in svetnic 
o nekaterih za našo regijo pomembnih (razvojnih) 
temah. Tokrat lahko preberete njihove poglede na 
lokalno in državno oblast, tretjo razvojno os in po-
savski šport.
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 8. avgusta.

NASTAJAJO NOVE SKULPTURE – Izpod dreves na zunanjem dvorišču nekdanjega kostanjeviškega 
samostana, v katerem deluje Galerija Božidar Jakac, v teh dneh odmeva hrum motornih žag in električnih 
brusilnikov ter tolčenje po dletih. Trojica izbranih kiparjev namreč iz hrastovega lesa ustvarja skulpture 
na celomesečnem Mednarodnem kiparskem simpoziju Forma viva. Medtem ko sta Slovenec, krški rojak 
Bojan Mavsar, ki izdeluje skulpturo cistercijanskega meniha, poimenovano Varuh časa (na fotografiji v 
ospredju), in Bolgar Robert Canev, ki bo izklesal skulpturo Seme – spomenik upanju v naravi, z delom 
začela že v začetku meseca, se jima je ta teden pridružil še Perujec Aldo Shiroma, ki bo naredil skulpturo 
Plujemo skupaj. Umetniško ustvarjanje je le del pestrega julijskega dogajanja v najmanjšem slovenskem 
mestu, v katerem bodo sredi avgusta obeležili še občinski praznik.  Foto: Peter Pavlovič

Pester prireditveni utrip
POSAVJE – Poletni dopustniški čas je tako rekoč na vrhuncu, 
kljub temu pa organizatorji prireditev v Posavju ne počivajo. 
Ravno konec tedna pred nami bo zelo pester: v Krškem bo v 
petek potekal prvi Poletni spin malin, nadaljuje se Poletje na 
gradu Rajhenburg, v Brežicah dogodki v okviru Mestne pro-
menade in koncerti DŠB na grajskem dvorišču, Kostanjevica 
na Krki bo po odmevnem festivalu kulture v prvem julijskem 
vikendu tokrat v znamenju dvodnevne Kostanjeviške noči itd. 
Naslednji teden se nadaljujejo tudi Poletni večeri v (krškem) 
parku in brežiška promenada, v Radečah bo konec tedna glas-
beni Sonc festival, v Kostanjevici pa zaključek kiparskega sim-
pozija Forma viva. Skratka, če ne odhajate na dopust, je tudi 
doma dovolj priložnosti za obisk katere od poletnih priredi-
tev. Malo daljši odmor si bo privoščila tudi ekipa Posavskega 
obzornika, ki bo ponovno izšel po treh tednih oz. v četrtek, 8. 
avgusta.  P. P.
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Zvonka Mrgole, ravnateljica OŠ Tržišče 
in predsednica KŠD Telče:
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  str. 4 in 5

PODELITVE SPRIČEVAL  str. 6

BOJAN ZUPANČIČ   str. 32

FESTIVAL KULTURE KOSTANJEVICA   str. 21

KRAJEVNI PRAZNIK   str. 7

PRAZNIČNE PIŠECE   str. 9

SVEČANI DVIG ZASTAVE  str. 5

40 LET DU SEVNICA   str. 8

S SEJ OBČINSKIH SVETOV  str. 2

Mandatna poteza dvignila prah
S septembrom dražji vrtci

Maturirala nova generacija 

»Svojemu bandu rečem, da se je
treba potruditi 120-odstotno«

Mladi zadeli v polno

Krško polje zna stopiti skupaj

Kulinarično obarvan praznik

Veterani obeležili obletnico bojev

Osmišljajo življenje starostnikom

Na tokratnih počitniških straneh pozornost posve-
čamo prehrani, ki je v vročih poletnih dneh še kako 
pomembna. Če se prehranjujemo pravilno in zdra-
vo, nam ni treba skrbeti, da bi šlo pri tem karko-
li narobe. Poleti iščemo tudi primerno osvežitev na 
bazenih, odvijajo se različne aktivnosti za otroke, 
idej, kako kvalitetno preživeti ta brezskrben čas, je 
kar nekaj ...

Tematske strani  15–19

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP

Krško, 25. 7. 2019, ob 15:30

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 15, četrtek, 18. 7. 20192 UTRIP REGIJE

Kakor v preteklih letih osta-
ja izhodišče za plačilo star-
šev najnižja cena istovrstne-
ga programa v javnih vrtcih 
na območju občine. Če pov-
zamemo na kratko, bo s sep-
tembrom osnova za plačilo 
staršev, ki imajo otroka vklju-
čenega v oddelek prvega sta-
rostnega obdobja, višja za oko-
li 10,35 odstotka, za otroke v 
kombiniranih oddelkih bo tre-
ba odšteti 6,7 odstotka več od 
sedaj veljavnih cen, za otroke 
v oddelkih za 3 do 6 let bodo 
cene višje za 6 odstotkov, v od-
delkih 3 do 4 let pa za 8 odstot-
kov. Ob znižanju plačil, ki so ga 
deležni starši glede na zmo-
žnost plačila oziroma na raz-
vrstitev v dohodkovni razred, 
upoštevajoč dohodek in pre-
moženje družinskih članov, o 
čemer izdajo odločbe na pod-
lagi Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev cen-
tri za socialno delo, so svetniki 
potrdili tudi dosedanjo olajša-
vo občine, to je dodatno zniža-
nje plačil staršev v višini 30 % 
iz naslova omejene rabe pros-
tora (NORP), s čimer pa ni bil 
podprt na majski seji podan 
predlog svetnika Aleša Suše 
(Levica), da bi bila od navede-
nega dodatnega znižanja bolj 

S septembrom dražji vrtci 
KRŠKO – Krški občinski svet je 4. julija na 6. redni seji potrdil 6- do 10-odstotno zvišanje cen programov v 
vrtcih po občini Krško. Zvišanju cen, ki bodo stopile v veljavo s šolskim letom 2019/2020, botrujejo pred-
vsem višje plače zaposlenih v vrtcu in stroški dela.

primerna olajšava v višini 30 
evrov vsem staršem otrok, ki 
so vključeni v vrtce. Suša je 
predlog argumentiral z obra-
zložitvijo, da so ne glede na 
socialni status tveganju zaradi 
prisotnosti jedrskega objekta 
izpostavljeni vsi enako, zato bi 
bil tudi ustreznejši enoten no-
minalen znesek. Sicer pa bo s 
prihajajočim novim šolskim 
letom v skupno 71 oddelkov 
po vrtcih vključenih skupno 
1200 predšolskih otrok, pro-
stih mest pa bo zmanjkalo za 
dobrih 40 otrok, kar pomeni, 
da si bodo njihovi starši pri-
morani poiskati in si zagotovi-
ti druge oblike pomoči varstva 
svojih malčkov. 

Zelena luč za novogradnje 
in obnove
Na zadnji predpočitniški seji 
so potrdili tudi več investicij-
skih dokumentacij: za prizidek 
k centralni krški knjižnici, za 
obnovo obstoječe knjižnice in 
del samostana, za gradnjo ni-
čenergijskega vrtca na Seno-
vem, za dozidavo koprivniš-
ke šole in Dom krajanov Zdole.

Gradnja in obnova Valvasor-
jeve knjižnice se bo izvajala 
v dveh fazah, dela na dobrih 

7 mio evrov vredni investici-
ji, od tega ima občina odobre-
nih tudi okoli 381.500 evrov 
sredstev iz Eko sklada, pa naj 
bi bila v celoti zaključena do 
leta 2022. Bodoči ničenergij-
ski vrtec na Senovem bo lah-
ko v 7+1 oddelkov sprejel 176 
otrok. Navedena investicija je 
ovrednotena na okoli 3,3 mio 
evrov, tako kot za knjižnico pa 
je občini uspelo pridobiti tudi 
za senovski vrtec sredstva Eko 
sklada. V Koprivnici bo občina 
nadaljevala že v preteklem letu 
začeto dozidavo in rekonstruk-
cijo tamkajšnje osnovne šole. 
Šola bo v etaži prizidka prido-
bila dve učilnici in knjižnico 
ter nekaj kabinetov, v pritlič-
ju pa bo za velikost ene učilni-
ce povečana kuhinja. Investici-
ja je ocenjena na 1,2 mio evrov, 
od tega bo občina iz proračuna 
namenila okoli 463.000 evrov 
ter dobrih 743.000 evrov 
sredstev iz naslova sofinanci-
ranja investicij s strani Mini-
strstva za gospodarstvo in teh-
nologijo. Kot zadnjega v nizu 
obravnavanih identifikacij in-
vesticijskih projektov so ga 
svetniki potrdili tudi za Dom 
krajanov Zdole. V njem bodo 
v pritličju prostori, namenje-
ni potrebam krajanov in Žu-

pnije Zdole, medtem ko bosta 
v nadstropju pridobila prostor 
dva oddelka vrtca, v mansardi 
pa je predvidena ureditev dveh 
3-sobnih stanovanj. Investici-
ja v izgradnjo večnamenske-
ga doma znaša dober milijon 
evrov. Občina bo za predmetno 
investicijo iz proračuna name-
nila 130.000 evrov in 578.000 
evrov pridobljenih nepovra-
tnih sredstev, 340.000 evrov 
pa bosta zagotovili KS Zdole 
in Župnija Zdole.

Med obravnavanimi točka-
mi na 6. seji so članice in čla-
ni občinskega sveta, ki se bodo 
po poletnem oddihu ponovno 
sestali na seji v mesecu sep-
tembru, med drugim sogla-
šali tudi z za 0,39 evra višjo 
ceno storitve Pomoč druži-
ni na domu, ki jo izvajajo os-
krbovalke Centra za social-
no delo Krško, kar pomeni, da 
bo po novem ta za uporabni-
ka znašala 6,02 evra na efek-
tivno uro, preostalih 70 % 
sredstev oziroma 14,09 evra 
do polne cene, ki znaša dob-
rih 20 evrov na efektivno uro, 
pa bo storitev subvencionira-
la Občina Krško. 

 Bojana Mavsar

Po besedah predsednika Ko-
misije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja 
mag. Andreja Vizjaka so do-
ločili predstavnike ustanovite-
lja v svete javnih zavodov, jav-
nega podjetja in institucij, ki 
delujejo v brežiški občini, pri 
čemer se obstoječi, če niso isti, 
kot so predlagani, razrešijo ta-
koj, novi pa so imenovani za ta 
in še naslednji mandat. Kot je 
dejal, so prišli predlogi vseh 
svetniških skupin, upošteva-
li pa so samo kandidate tis-
tih svetniških skupin, »ki želi-
jo konstruktivno delati v korist 
te občine, ne pa tistih, ki se 
vnaprej razglašajo za opozicijo 
in bodo vedno vsemu naspro-
tovali«. S tem je dal vedeti, da 
svetniški skupini SMC in Levi-
ca nista sorazmerno zastopa-
ni. Po njegovem se v preteklo-
sti predstavniki ustanovitelja 
v svetih zavoda niso posveto-
vali z ustanoviteljem, preden 
so odločali o pomembnih toč-
kah na svetih zavodov. V raz-
pravi so, kot je bilo pričakova-
ti, sodelovali svetniki obeh prej 
omenjenih svetniških skupin, 
ki imata zaradi Vizjakove od-
ločitve manj članov v svetih 
zavodov. Igor Zorčič (SMC) je 
tako Vizjaku kot županu Iva-
nu Molanu očital, da si s tem 
prilaščata občino in sta v sve-
te občinskih zavodov nastavi-
la predvsem člane SDS, njiho-

Mandatna poteza dvignila prah
BREŽICE – 11. julija se je na zadnji predpočitniški seji srečal Občinski svet občine Brežice, ki je med dru-
gim sprejel sklep o imenovanju članov svetov javnih zavodov, javnega podjetja in institucij, katerih (so)
ustanoviteljica je Občina Brežice. Točka je sprožila veliko polemike in burnih odzivov.

ve sorodnike in strankarske 
somišljenike. »Skrajno spre-
vrženo je, da govorite o volji 
volivcev, potem pa tiste, ki so 
glasovali za neko stranko, za-
nemarite na način, da njihovih 
predstavnikov ne imenujete v 
svete zavoda,« je povedal in 
dodal, da občina, njeni zavo-
di in javno podjetje vladajo-
čim služijo zgolj za ohranjanje 
lastnih privilegijev, za »kimav-
ce«, kot je dejal. Aljoša Ro-
van (Levica) je izpostavil, da 
je pod aktualno brežiško obla-
stjo prisoten nepotizem, a po 
njegovem očitno to nobenega 
ne moti. Dr. Stanka Preskar in 
Stane Tomše (oba SMC) sta ob 
tem zahtevala, da se z imenom 
in priimkom obelodanijo tis-
ti predstavniki stranke, ki po 
mnenju občine kot ustanovi-
telja niso sledili interesom in 
pripravljenosti za sodelovanje 
v korist zavodov, ter kaj so na-
robe naredili in kako so dela-
li v škodo zavoda. Sklep o ime-
novanju članov svetov zavodov 
so svetniki po skoraj enourni 
razpravi s 17 glasovi za, sedmi-
mi proti in dvema vzdržanima 
vseeno podprli.

Energetska sanacija pod 
javno-zasebnim partnerstvom
Med ostalimi točkami ome-
nimo še potrditev ocene up-
ravičenosti, predinvesticij-
ske zasnove in investicijskega 

programa o (delni) energetski 
prenovi javnih objektov v las-
ti Občine Brežice po principu 
javno-zasebnega partnerstva, 
za katerega je bil sprejet tudi 
koncesijski akt. Občina je na-
mreč od podjetja Petrol d.d. 
dobila vlogo o zanimanju za 
izvedbo projekta celovite in 
delne energetske prenove jav-
nih objektov. V celovito ener-
getsko prenovo je vključenih 
pet šol (dr. Jožeta Toporišiča 
Dobova, Globoko, Maksa Ple-
teršnika Pišece, Velika Dolina 
in Bizeljsko), Športna dvorana 
Dobova, Nogometni stadion 
Brežice, Glasbena šola Brežice 
in Knjižnica Brežice, medtem 
ko naj bi se delno energetsko 
sanirali Podružnična šola Ka-
pele, telovadnica v Artičah, OŠ 
Brežice, Zdravstveni dom Bre-
žice, Mladinski center Breži-
ce, Vrtec Mavrica Brežice, OŠ 
Cerklje ob Krki in Športna dvo-
rana Brežice. Terminski plan je 
določen tako, da naj bi se obči-
na novembra letos prijavila na 
razpis za sofinanciranje ener-
getske prenove stavb v lasti in 
rabi občin, decembra ali janu-
arja sklenila pogodbo z zaseb-
nim partnerjem, nato pa bi se 
že začela gradbena dela ter ko-
nec leta 2020 predaja stavb v 
redno upravljanje in vzdrže-
vanje. Celovita energetska sa-
nacija je ocenjena na približno 
4,2 milijona evrov, delna pa na 
760 tisoč evrov upravičenih 
stroškov, pri čemer bo denar 
zagotovljen iz občinskega pro-
računa in kohezijskih sredstev 
ter največji delež (skoraj 50 %) 
od zasebnega partnerja.

Svetniki so potrdili tudi pred-
log odloka o sofinanciranju le-
tnega programa športa v ob-
čini Brežice, ki bo nadomestil 
trenutno veljaven pravilnik. 
Nov Zakon o športu namreč 
določa, da mora občina za so-
financiranje programov na po-

dročju športa sprejeti odlok in 
ne pravilnik, je omenila vodja 
oddelka za družbene dejavno-
sti, gospodarstvo, kmetijstvo 
in razvoj Patricia Čular. Prav 
tako mora po novem letni pro-
gram športa obvezno obravna-
vati tudi občinski svet. Zakon 
o športu tudi določa, da mora 
občinski odlok vsebovati po-
stopkovni in vsebinski del. V 
postopkovnem delu morajo 
biti zapisani koraki in postop-
ki, potrebni za izpeljavo jav-
nega razpisa, v vsebinskem 
delu pa morajo biti natančno 
zapisana merila in kriteriji, ki 
se bodo upoštevali pri vred-
notenju programov. Še pred 
sejo je svetnik SD Matija Ko-
larič, ki sicer na seji ni bil pri-
soten, ostale svetnike seznanil, 
da predlog odloka ne vsebuje 
potrebnih meril za vrednote-
nje programov in celo popol-
noma izpušča kriterije, ki bi 
morali biti vključeni v odloku, 
ter tako v celoti izpušča vse-
binski del odloka. »Names-
to tega odlok prelaga merila 
in kriterije na Letni program 
športa, ki je podrejeni akt od-
loka. Jasno je, da se z zakonom 
določenih obveznosti ne sme 
prelagati na podrejene akte,« 
je zapisal Kolarič. »Menimo, 
da je predlog odloka skladen 
z zakonom, čeprav podrob-
neje ne vrednoti posamezne-
ga merila,« je menila Čularje-
va. Peter Dirnbek (Levica) je 
dejal, da bi bilo treba še pred 
prvo obravnavo odloka delež-
nike, ki dejansko sooblikujejo 
program na področju športa, 
povabiti k javni razpravi, šele 
potem bi lahko svetniki raz-
pravljali o sami vsebini odlo-
ka. Stane Tomše je dodal, da z 
obravnavo predloga odloka še 
vedno o ničemer ne odločajo, 
zato so še možni popravki, pre-
dlogi in usklajevanja.

 Rok Retelj

Po trije srebrniki in zlate plakete
KOSTANJEVICA NA KRKI – Občinski svet je 9. julija na 2. izredni 
seji potrdil sklep o podelitvi letošnjih občinskih priznanj. Na 
avgustovski slovesnosti ob občinskem prazniku bodo kosta-
njeviške srebrnike za dolgoletni prispevek k prepoznavnosti, 
ugledu in razvoju lokalne skupnosti prejeli Brane Čuk za delo 
v klubu jamarjev, ribiški družini, Prforcenhausu, radioklubu Is-
kra in častniškem združenju, Andrej Jordan za udejstvovanje 
v pihalnem orkestru, Prforcenhausu, športnem, planinskem in 
kolesarskem društvu ter Franc Štokar, ustanovni član in go-
nilna sila Planinskega društva Polom. Zlate plakete bodo do-
bili Planinsko društvo Polom ob 20-letnici delovanja, Galeri-
ja Božidar Jakac Kostanjevica na Krki ob 45-letnici delovanja 
in Klub jamarjev Kostanjevica na Krki ob 50-letnici delovanja.
Poleg tega so na seji sprejeli novelacijo sklepa o potrditvi doku-
menta identifikacije investicijskega projekta Zamenjava par-
keta v športni dvorani OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. 
Vrednost investicije, ki jo bodo izvedli v okviru energetske sa-
nacije osnovne šole (o njej smo podrobneje pisali v prejšnji 
številki časopisa), znaša cca. 205 tisoč evrov, od tega bo 79 ti-
soč evrov prispevala občina iz svojega proračuna, dobrih 17 
tisočakov so pridobili na razpisu Fundacije za šport, 108 tiso-
čakov pa bo na podlagi 23. člena zakona o financiranju občin 
prispevalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Izbor izvajalca del je še v teku, vsekakor pa se bodo dela zav-
lekla v novo šolsko leto.  P. P.

Novi vodji oddelkov v Brežicah
BREŽICE – Na Občini Brežice je pred kratkim prišlo do dveh 
kadrovskih sprememb. S 1. julijem sta naloge vodij oddelkov 
prevzela David Flajnik, ki je postal novi vodja Oddelka za ko-
munalno infrastrukturo in gospodarske javne službe, ter mag. 
Nadia Vižintin, ki je po novem vodja Oddelka za pravne in 
splošne zadeve. Flajnik je zamenjal Alenko Laznik, Vižintino-
va pa je funkcijo prevzela od Barbare Šoba. Kot smo že pisali, 
z avgustom funkcijo direktorice občinske uprave nastopi mag. 
Gordana Radanovič, ki bo zamenjala Ireno Rudman.  R. R.

HOTEMEŽ – Pri ribiškem domu na Hotemežu pri Radečah 
je 6. julija potekal dan slovenskih markacistov, ki sta ga so-
organizirala Odbor za planinske poti – Meddruštveni odbor 
planinskih društev Zasavja in Komisija za planinske poti pri 
Planinski zvezi Slovenije. 

Zbrane so nagovorili predsednik MDO PD Zasavja Jože Prah, ge-
neralni sekretar Planinske zveze Slovenije Matej Planko, načel-
nik slovenskih markacistov Bogdan Seliger, vodja OPP Zasavja 
in Posavja Aleš Mohar in direktorica radeške občinske uprave 
Brigita Stopar. »Razdeljeni v blizu 30 delovnih skupin smo se 
odpravili do izhodišč določenih odsekov ter se lotili čiščenja in 
vzdrževanja planinskih poti Posavja in Zasavske planinske poti. 
Omenjena planinska obhodnica, ki v dolžini 200 km poteka od 
Bizeljskega do Kuma, na svoji trasi zajema kar nekaj med planin-
ci in rekreativnimi pohodniki priljubljenih vrhov, kot so Bohor, 
Lisca, Veliko Kozje, Kopitnik, Gore, Šmohor, Kal, Mrzlica, Čemše-
niška planina, Zasavska Sveta Gora, Janče in Kum,« nam je spo-
ročila Doroteja Jazbec, načelnica Markacijskega odseka PD Lis-
ca Sevnica. Delovno druženje na vroč poletni dan je vključevalo 
osnovne dejavnosti vzdrževanja planinskih poti, kot so obrezo-
vanje vejevja in čiščenje podrasti, obnavljanje markacij in novo 
umeščanje markacij, dve skupini pa sta opravili tudi večja dela z 
nadelavo poti z erozijskimi zaščitami. Sledila je zaslužena malica, 
prejem spominske majice in nagradna vožnja s splavom. Vseslo-
venskega srečanja markacistov so se udeležili markacisti iz vseh 
12 meddruštvenih odborov oz. skupno 170 markacistov in 12 po-
močnikov. »Na srečanju, na katerem se je prepletalo druženje ter 
skupno urejanje in vzdrževanje planinskih poti Posavja, smo mar-
kacisti preživeli prijeten sobotni dan tako na priljubljeni planin-
ski obhodnici kot tudi ob eni najlepših ribolovnih tras ob Savi na 
Hotemežu ter opravili za planince in rekreativne pohodnike po-
membno delo,« je zaključila Jazbečeva.  P. P./vir: D. Jazbec

Na Hotemežu gostili markaciste
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Posavje skozi oči Posavcev (1. del)
POSAVJE – Uredništvo Posavskega obzornika že vrsto let aktivno in najbolj vsestransko med vsemi mediji v Posavju spremlja delova-
nje lokalnih samouprav in drugega dogajanja v regiji. Da bi še nekoliko vzpodbudili razmišljanja o poglavitnih razvojnih, okolijskih, 
socialnih in drugih vprašanjih Posavja, smo se odločili, da v seriji prispevkov z naslovom Argumenti na tnalu povabimo k sodelovanju 
nekaj političnih akterjev v regiji in tako bralcem omogočimo predstavitev stališč tudi v času, ko ni pričakovati volitev.

Rok PetančičTomaž Novak Damjana PircJože OlovecMila Levec Aljoša Rovan Aleš Zajc Martina ŽivičDamjan Mežič

Na lokalnem nivoju naj bi bili 
politični (ideološki) interesi si-
cer manj prisotni in tudi posav-
ski župani se radi pohvalijo, da 
sprejemajo odločitve ob veli-
ki podpori v občinskem svetu 
zastopanih političnih skupin. 
Objektivno gledano pa ima-
jo župani in s tem tudi njihove 
svetniške skupine nedvomno 
veliko prednost glede priso-
tnosti v medijih, tudi v nacio-
nalnih, ko gre za večje projekte. 
Da bi dali priložnost za izme-
njavo različnih mnenj tudi iz-
ven običajnih prostorov, kot so 
na primer seje občinskih sve-
tov, smo povabili dvanajst ob-
činskih svetnikov iz Posav-
ja, da nam predstavijo svoje 
poglede na različne razvojne 
teme, med njimi tudi take, ki 
so bile izpostavljene v pred-
volilni kampanji ali pa prihaja-
jo v uredništvo v obliki pisem 
bralcev oziroma (žal) anoni-
mnih pobud.

Pri izboru povabljenih smo 
skušali čim bolj zadostiti geo-
grafskim kriterijem ter zago-
toviti politično in spolno pest-
rost, hkrati pa smo tokrat poleg 
aktualnih županov in vodstev 
lokalnih skupnosti izpustili se-
danje in bivše poslance ter ne-
katere druge, v medijih pogo-
steje izpostavljene Posavke in 
Posavce. 

Lokalna in državna oblast

V prvem vprašanju, ki smo 
ga zastavili vsem sodelu-
jočim, smo želeli izvedeti, 
kakšno je njihovo mnenje o 
tem, ali je za lokalne skup-
nosti dobro, če je njihovo 
vodstvo iz iste politične op-
cije kot državna oblast, torej 
vlada. Kakšne so prednos-
ti oz. pomanjkljivosti? Kako 
smo jih ali nismo v Posavju 
doslej izkoristili?

Dobra polovica naših sogovor-
nikov meni, da je za občino bolj 
ali manj prednost, če sta lokal-
na in državna oblast iz iste po-
litične opcije (Mežič, Živič, 
Pirc, Levec, Petančič), nekaj 
pa jih je tudi drugačnega mne-
nja (Novak, Rovan, Olovec, 
Zajc). 

Med 'zagovorniki' tovrstnih 
povezav jih je kar nekaj naved-
lo, da je to pomembno pred-
vsem, ko gre za večje projek-
te. Tako Pirčeva iz Krškega 
meni, da politična volja in po-
vezanost lahko investicijo ali 

pospešita ali ustavita, vendar 
pa je po njenem Posavje kljub 
razlikam v političnih opcijah v 
zadnjih desetih letih dobro so-
delovalo z državo predvsem na 
področju investicij v energeti-
ko in infrastrukturo. Živičeva 
iz Brežic ocenjuje, da sta obči-
ni Krško in Sevnica zelo dobro 
izkoristili povezave z državo, 
občina Brežice pa po njenem 
'kar caplja na mestu'. Nekoliko 
drugače ta problem vidi Sevni-
čan Petančič, ki pravi, da se v 
Posavju na mnogih področjih 
pozna, da večina vodstev občin 
že dalj časa ni iz istih političnih 
opcij kot državna oblast, zato 
ocenjuje, da marsikatere pri-
ložnosti nismo v zadostni meri 
izkoristili (ureditve ob izgra-
dnjah HE, cestne, športne, kul-
turne infrastrukture …). Levče-
va iz Brežic je prepričana, da 
morajo tisti, ki so izvoljeni v 
lokalnem okolju za opravljanje 
funkcije na državni ravni, zago-
varjati interese okolja, v kate-
rem so bili izvoljeni, ne glede 
na politično opredeljenost. Ob 
tem pa na primer Mežič iz Kr-
škega dodaja, da preveč politič-
nega delovanja škoduje zlasti 
pri delovanju v krajevni skup-
nosti, saj v tem primeru 'včasih 
politika prevlada nad zdravim 
razumom'.

Novak iz Radeč pravi, da ni 
pomembno, katera politična 
opcija je na lokalni in državni 
oblasti, ampak kakšna je od-
govornost oblasti do ljudi, ki 
živijo v tem okolju. Ob tem iz-
postavlja, da se v Posavju ne-
katere lokalne skupnosti kljub 
drugačni politični opredelitvi 
kot državna oblast dobro raz-
vijajo in to sodelovanje 'ža-
nje dobre rezultate'. Olovec 
iz Krškega med drugim ugota-
vlja, da vsak v sebi, vsaj v svo-
ji podzavesti, nosi željo po so-
delovanju, ki je praviloma lažja 
oziroma boljša, če je možnost 
dostopa do virov in centrov 
odločanja krajša ali usklajena. 
Vendar pa po njegovem od-
sotnost te naveze ne more biti 
izgovor za (ne)uspešno delo lo-
kalne skupnosti. 

Podobno kot Petančič iz prve 
skupine tudi Zajc iz Krške-
ga opaža, da imamo v Posav-
ju situacijo, ki je redka v dru-
gih demokratičnih državah. Na 
lokalnem nivoju namreč pre-
vladujejo politične opcije, ki 
jih na državnem nivoju skoraj 
ni. Meni tudi, da v Posavju na-
sproti državi bolj izkoriščamo 

gospodarsko moč (predvsem 
energetsko) kot pa politično. 
Za Rovana iz Brežic razvoj lo-
kalnih skupnosti ne sme biti 
odvisen od tega, kdo je na ob-
lasti na državni ravni. Če že go-
vorimo o tem, je po njegovem 
za razvoj Posavja največ do se-
daj naredila nekdanja vlada So-
cialistične republike Slovenije, 
saj so bila takrat ustanovljena 
številna podjetja, razvila sta se 
šolstvo in turizem …

Potem ko so sogovorniki od-
govorili na skupno vprašanje o 
političnih razmerjih med lokal-
no in državno oblastjo, smo jih 
razdelili v dve skupini in vsaki 
zastavili še po pet vprašanj, ki 
so se nanašala na različne teme 
s področja gospodarstva in ra-
zvoja, socialne problematike 
in družbenih odnosov … Ker 
se od skupno dvanajstih pova-
bljenih sogovornikov trije niso 
(pravočasno) odzvali, je obseg 
odgovorov nekoliko neuravno-
težen, vendar pa je vsebina to-
liko bolj zanimiva. Navajamo 
jih le nekoliko skrajšane.

O tretji razvojni osi

Že vrsto let je govora o tret-
ji razvojni osi. V čem vidite 
vzroke, zaradi katerih še ni 
prišlo do njene graditve, in 
kakšen bi bil njen pomen za 
Posavje?

DAMJAN MEŽIČ: Sam sem služ-
beno nekoliko vključen v del 
tretje razvojne osi med Vele-
njem in Slovenj Gradcem, ki je 
v fazi projektiranja. Očitno ni 
politične volje in močne civilne 
iniciative, da bi se intenzivno 
zavzemala za izgradnjo celot-
ne trase (Slovenj Gradec–Vini-
ca). Glede na predviden potek 
avtoceste bo za Posavce možen 
najbližji priključek na Otočcu 
ali v Radečah, kar pa ni blizu. 
Nimam podatkov, koliko Po-
savcev se vozi v smeri Celja ali 
Bele krajine, zato težko komen-
tiram, kakšen je pomen za nas.

DAMJANA PIRC: S pravilno 
umestitvijo poteka trase bi 
lahko izboljšali prometne po-
vezave predvsem občin Rade-
če in Sevnica z Novim mestom 
in Celjem. Postopek državnega 
prostorskega načrta od julija 
2017 naprej uradno stoji zara-
di preobsežnih zahtev Direkcije 
za vode. Mogoče pa je potreb-
ne le malo več politične anga-
žiranosti za sprejem ustreznih 
dogovorov in premik projek-

ta naprej. Po sprejemu pro-
storskega akta je treba pred 
gradnjo izdelati še projektno 
dokumentacijo, tako da bo do 
začetka gradnje tega dela tret-
je razvojne osi preteklo še kar 
nekaj časa.

TOMAŽ NOVAK: Do gradnje 
tretje razvojne osi najbrž še ni 
prišlo zaradi različnih intere-
sov posameznikov, ki sodeluje-
jo v tej zgodbi. Tudi tu je opa-
ziti razklanost slovenskega 
naroda. Veliko je bilo neuspe-
šnih pogovorov in pogajanj, na 
koncu pa se je izkazal pregovor, 
da kjer se prepirata dva, tret-
ji dobiček ima. Verjetno mar-
sikomu ugaja, da teh dogovo-
rov ni, saj potem ni vlaganj v to 
območje, denar gre lahko dru-
gam. Hitra cesta bi bila za našo 
regijo zelo dobrodošla, saj smo 
ljudje s teh področij prikrajšani 
za marsikaj. Številni kraji so se 
po gradnji avtocest začeli hit-
ro razvijati, saj se je poveza-
nost z ostalimi regijami in sve-
tom močno povečala.

MILA LEVEC: O vzrokih težko 
govorim oziroma komu pripi-
šem namerno zaviranje projek-
ta. Predvidevam, da na držav-
nem nivoju ni bilo dovolj volje 
in so se prioritete preusmerile 
drugam. Bi pa izgradnja tretje 
razvojne osi Posavju pripomo-
gla pri razvoju gospodarstva in 
turizma.

ROK PETANČIČ: Tretja razvoj-
na os mora biti eden od ključnih 
projektov Posavja, saj bi njena 
ureditev močno pospešila ra-
zvoj gospodarstva, dostop do 
naših krajev, ki je pogosto ote-
žen, itd. Pred leti je v občini Sev-
nica delovala komisija za tretjo 
razvojno os, ki pa praktično ni 
aktivna. Vendar tudi pri tem 
projektu menim, da mora imeti 
ključno vlogo regija Posavje, ki 
se mora najprej poenotiti o po-
teku trase, prav tako pa morajo 
vse državne institucije poveza-
no opraviti svoje delo in ta pro-
jekt opredeliti kot strateško pri-
oriteto ter zagrizniti v izziv ne 
glede na menjave političnih ob-
lasti. Ker tega ni, še vedno ni do-
ločene povezave med avtocesta-
ma A1 (odcep proti Velenju) in 
A2 (pri Novem mestu). Na Ko-
roškem npr. so se lokalne ob-
lasti in poslanci po mojem vé-
denju dobro povezali in močno 
zagovarjajo, lobirajo za čim-
prejšnjo izgradnjo dela tretje 
razvojne osi skozi to regijo do 
avtoceste A1.

O posavskem športu

Posavje je na področju naj-
bolj prepoznavnih ekipnih 
športov (nogomet, rokomet, 
košarka, odbojka ...) pre-
cejšnja 'bela lisa' na sloven-
skem zemljevidu, saj ima po 
izpadu Krškega iz prve no-
gometne lige le enega prvo-
ligaša, Dobovo v rokometu. 
Zakaj po vašem mnenju ener-
getsko tako močna regija ne 
uspe ustvariti in obdržati več 
močnih klubov v teh športih?

MARTINA ŽIVIČ: Denar je glav-
ni krivec za neuspeh in propad 
klubov. Ko nekemu klubu 'kre-
ne', so zraven razni plenilci, ki 
čakajo, da si razdelijo denar. 
Nihče ne gleda na športnike, 
njihove starše, medsebojne od-
nose. Ne smemo pozabiti og-
romno vloženega truda špor-
tnikov, njihovih trenerjev, 
odrekanj in ne nazadnje tudi 
lastnih finančnih sredstev po-
sameznikov. Predvsem na 'pe-
riferiji' morajo starši vložiti 
ogromno denarja, da lahko nji-
hovi otroci trenirajo. Država bi 
morala za športne klube bolje 
poskrbeti oziroma bi se moral 
denar bolj transparentno deliti.

ALJOŠA ROVAN: Ekipni tekmo-
valni šport je bil še pred nekaj 
desetimi leti družbeno koristno 
razvedrilo in področje človeko-
vega delovanja, v katerem je 
lahko majhen klub resno kon-
kuriral dosti večjim in bogatej-
šim. Žal je tekmovalni šport v 
zadnjih desetletjih postal posel, 
v katerem se obračajo noro vi-
soke vsote denarja ter v kate-
rem zmagujejo samo največji 
in najbogatejši, ki lahko pripe-
ljejo v svoje ekipe drage okre-
pitve. Menim, da je bolje ime-
ti klub v drugi ali tretji ligi, v 
katerem igrajo domači dekleta 
in fantje, kot pa klub v prvi ligi 
na trhlih finančnih temeljih in 
s športniki z vseh vetrov.

JOŽE OLOVEC: Vsekakor je 
šport dejavnost, ki ga mora lo-
kalna skupnost v največji mo-
žni meri podpirati. V nobenem 
primeru pa se ne sme vanj 
vmešavati ali še huje ustvar-
jati monopol posameznikov, 
ki so si blizu ali so del lokalne 
nomenklature. Ob vsem tem se 
je nujno treba ozreti po doma-
čem športnem bazenu. Odgo-
vor, zakaj smo tako skromno 
zastopani v vrhunskem športu, 
se skriva v spoznanju, da lokal-
na skupnost ne podpira športa 

v zadostni meri, da pretirano 
drobimo podporo ali pa sta-
vimo na 'napačne konje'. Vse-
kakor sem mnenja, da si tudi 
rekreativni šport, kot osnov-
ni bazen za vrhunske dosežke, 
zasluži v naši lokalni skupnos-
ti več finančne podpore kakor 
tudi dodatnih idej in sodelova-
nja pri samem organiziranju 
lokalnih tekmovanj.

ALEŠ ZAJC: V Posavju je očitno 
v ekipnih športih nekaj 'za-
kletega', saj ima večina klu-
bov težave, ko pride na najviš-
ji državni nivo, kjer pa ni več 
pomembno delo, ampak zve-
ze, zasluge in denar. In tu vleče 
vsak na svoje. Poleg tega tek-
movanje na državnem nivoju 
zahteva tudi kvalitetne igral-
ce, ki jih je za vse športe v Po-
savju bistveno premalo, tujce je 
treba več plačati, pa tudi izbi-
ra je lahko velikokrat napačna. 
Glede na moč posavskega go-
spodarstva in pripravljenost 
za sponzorstvo sem prepričan, 
da bi lahko imeli v vsakem eki-
pnem športu enega prvoligaša, 
ki bi moral temeljiti na doma-
čih igralcih z nekaj tuje doda-
ne kvalitete, in vodstva klubov 
z realnimi ambicijami za posa-
vsko regijo. Združevanje posav
skih istovrstnih športnih klu-
bov je ena od možnih poti.

Kot smo omenili že v uvodu, 
bomo z objavami odgovorov 
naših sogovornikov nadalje-
vali v naslednji številki. Bralce 
vabimo, da se odzovete s svo-
jimi mnenji, ne glede na to, ali 
pritrjujejo ali nasprotujejo ob-
javljenim stališčem. Na ta na-
čin v Posavskem obzorniku 
(so)ustvarjamo svojevrstno 
tribuno mnenj, katere namen 
je prispevati k ohranjanju in 
krepitvi demokratičnega raz-
pravljanja in odločanja v posa-
vski regiji in posameznih lokal-
nih okoljih.

Pripravili: P. P., R. R., 
S. M., B. M. Foto: arhiv 

Posavskega obzornika

Sodelujejo:
Mila Levec, OS Brežice (SDS)
Damjan Mežič, OS Krško (SLS)
Tomaž Novak, OS Radeče (NSi)
Jože Olovec, OS Krško (SDS)
Rok Petančič, OS Sevnica (LMŠ)
Damjana Pirc, OS Krško 
(Dobra država)
Aljoša Rovan, OS Brežice 
(Levica)
Aleš Zajc, OS Krško
Martina Živič, OS Brežice (SD)
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NAD SINA S KLADIVOM IN DESKO – 15. 7. so bili sevniški po-
licisti zaradi pretepa napoteni v okolico Sevnice, kjer so nale-
teli na  pretepenega in poškodovanega moškega, ki ga je med 
prepirom zelo ranil 53-letni oče. Najprej je sina udaril s kladi-
vom po glavi, zatem pa ga je pretepal še z desko. Sina so prepe-
ljali v bolnišnico, očeta pa bodo kazensko ovadili.

SRAM GA BODI! – 10. 7. je bilo več policijskih patrulj napote-
nih v Zaloke, kjer je 50-letni nasilnež pod vplivom alkohola na 
dvorišču hiše pretepal žensko in ji prizadejal tolikšne poškod-
be, da so morali policisti na pomoč poklicati še reševalce. Pred 
prihodom policistov je moški sicer pobral šila in kopita, ven-
dar so ga izsledili na bližnjem avtocestnem postajališču, kjer 
je napadel še policiste in lažje poškodoval policistko. Obvlada-
li so ga šele z uporabo prisilnih sredstev, ga odpeljali v prosto-
re za pridržanje in zoper njega spisali ovadbo. 

GOJITELJA 'TRAVE' – Policisti PP Krško so na podlagi odred-
be sodišča izvedli hišno preiskavo na naslovu 36-letnega osu-
mljenca in 32-letne osumljenke v okolici Krškega, kjer so naš-
li in zasegli 3 kg posušenih rastlinskih delcev konoplje in šest 
konopljinih sadik. Gojitelja bosta ovadena za kaznivo dejanje 
neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi droga-
mi in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. 

S KLJUČEM DO IZPLENA – V Kobilah si je 14. 7. zvečer stori-
lec v času odsotnosti stanovalcev odklenil hišo, ključ je namreč 
našel na okenski polici pri vhodu, zatem pa lastnike osiromašil 
za okoli 8000 evrov gotovine.  

POVZROČILI NESREČE – 10. 7. je 50-letna voznica pri Dobo-
vi zapeljala s ceste, trčila v prometni znak in zatem še v ogra-
jo mostu, od koder je vozilo odbilo v potok Gabernica. Tri dni 
pred tem je pri Mrzli Planini voznik trčil z vozilom v škarpo, 
nakar se je vozilo prevrnilo na streho. 9. 7. je 59-letni kolesar 
ne da bi nakazal spremembo smeri v Velikih Malencah zape-
ljal levo v trenutku, ko ga je pravilno prehiteval 50-letni voznik 
osebnega vozila. Vsi trije povzročitelji nesreče so bili lažje poš-
kodovani. 15. 7. zvečer je 23-letni voznik zaradi neprilagojene 
vožnje pod vplivom alkohola (0,73 mg alkohola/l zraka) izgu-
bil oblast na vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Odnesel je 
celo kožo, ostal pa brez vozniškega dovoljenja.  Zbrala: B. M.

Jože Krulc, Pišece: Zagotovo skušamo bolj ra-
cionalno ravnati z vodo, v tem času ne zalivamo 
toliko vrtov, omejimo pranje avtomobilov ipd., 
da porabimo čim manjšo količino vode. Težav 
pri oskrbi do zdaj še nismo imeli, ker imamo v 
Pišecah vir z zadostno količino vode. Če bi ve-
del, da nekdo nima vode in mu jo morajo dosta-

vljati, bi tudi sam začel bolj premišljeno ravnati z njo.

Franc Alegro, Gunte: Pri nas s pitno vodo tudi 
v poletnem času nikoli nismo imeli težav. Če je 
kdaj objavljena prepoved oz. omejitev zaliva-
nja in pranja avtomobilov, jo spoštujemo in če 
bi bilo treba z vodo še bolj varčevati, bi to upo-
števali. Sicer pa že tako varčujemo z vodo, zali-
vamo z vodo iz 'štirne', iz vodovoda pa jo upo-

rabljamo za pitje in umivanje. 

Mirko Izlakar, Drnovo: Z vodo je treba varče-
vati, ker je dobrina in tega se premalo zaveda-
mo. Ni samoumevno, da je imamo na pretek in 
jo lahko pijemo s pipe. Zdi se mi, da je tako kot z 
zdravjem:  ko zbolimo, se zavemo, kaj smo izgu-
bili, prej pa o tem ne razmišljamo. Če je potreb-
na omejitev, je to treba sprejeti. Mi imamo cis-

terno, v katero se steka deževnica in z njo zalivamo.

Andreja Tomažin, Goreljce: Potrebno se je za-
vedati pomena pitne vode, ki jo imamo, in z njo 
pravilno ravnati. Ko človek potuje in nima pitne 
vode, ko je voda šestkrat prečiščena in ponov-
no vrnjena v obtok kot pitna voda, ko za pitno 
vodo plačaš več kot za obrok hrane, ko je voda 
nepitna in onesnažena, se zaveš, kaj imaš doma. 

Voda je dobrina, zato z njo tako tudi ravnam.

V poletnih dneh se včasih in ponekod pojavljajo težave 
z dobavo pitne vode, pristojni pa izdajo omejitev pora-
be le-te za zalivanje, pranje avtomobilov ipd. Zanimalo 
nas je, ali v poletnem času razmišljate o tem in varčneje 
ravnate z vodo ter ali ste že kdaj imeli težave pri oskrbi?

anketa

Poleti varčneje z vodo?

V letošnjem letu v Tržišču 
obeležujete 150 let javnega 
šolstva, kakšni so vaši spo-
mini na šolske dni?
Od prvega do šestega razre-
da sem obiskovala osnovno 
šolo v moji domači vasi Telče 
in svojega vstopa v prvi razred 
se spominjam, kot bi bilo vče-
raj. V stari Tomažičevi hiši sta 
bili za pouk urejeni dve učilni-
ci. Za ogrevanje smo imeli peč 
na drva, malico smo prinaša-
li od doma. Pouk je bil dvoiz-
menski, nižji razredi smo imeli 
pouk popoldan, višji dopol-
dan. Zaradi premajhnega šte-
vila učencev je pouk potekal 
v kombinaciji, in sicer za prvi 
in drugi razred, tretji in četr-
ti, peti in šesti, sedmi in osmi. 
Leta 1969 je vas dobila svojo 
prvo šolsko stavbo, šola pa je 
postala podružnica. V šolskem 
letu 1972/1973 smo učenke 
in učenci 7. in 8. razreda za-
čeli obiskovati matično šolo v 
Tržišču. Spominjam se, da so 
se nekateri iz bolj oddaljenih 
krajev prevažali v šolo z loj-
trnikom, kasneje je začel vo-
ziti poseben avtobus, ki je bil 
prilagojen izredno slabim ce-
stnim razmeram. Po zaključe-
nem študiju sem se leta 1981 
zaposlila v šoli na Telčah kot 
učiteljica razrednega pouka, a 
zaradi kadrovskih sprememb 
in vse manjšega števila otrok 
je bil jeseni leta 1987 sprejet 
sklep o začasni ukinitvi šole 
na Telčah. Ob tem smo na se-
stanku s starši navedli 14 po-
gojev za ponovno odprtje šole. 
Zaposleni smo skupaj s star-
ši namreč verjeli, da gre res 
samo za začasen ukrep in zato 
smo imeli v šolski stavbi še ne-
kaj časa predšolsko varstvo, 
pripravljali smo tudi priredi-
tve ob prazničnih dneh. 

Danes šole na Telčah ni več, 
kako to vpliva na razvoj kra-
ja?
Želim si, da bi vas še ved-
no imela šolo, vrtec in veli-
ko mladih družin, a trenutno 
v njej ni nobenega šoloobve-
znega otroka, tako da me mal-
ce skrbi prihodnost naše vasi. 
V njej je kar nekaj mladih, ki 
so ostali sami na kmetiji, ni-
majo družine in naslednikov; 
in so kmetije, na katerih živi-
jo samo starejši, ker so otroci 
odšli po svetu. Pa še en razlog 
je – vas Telče je spomeniško 
zaščitena zaradi arhitektur-
ne dediščine, ki prikazuje ti-
pično vaško postavitev hiš ob 
cesti z značilnimi okni, vrati, 
stopniščem, dovozom do hiš in 
kozolci v bližini. Žal štiri hiše 
v vasi propadajo, ker so si la-
stniki zgradili novo hišo drug-
je, obnove stare domačije po 
navodilih zavoda za spome-
niško varstvo pa si ne more-

jo privoščiti. Včasih se zgodi 
tudi, da lastnik domačije noče 
prodati, čeprav se je našel ku-
pec. Poleg tega v vasi ni zazi-
dljive parcele. Moj sin, na pri-
mer, je želel na Telčah graditi 
hišo, a ker nova gradnja ni mo-

goča, je odšel v sosednjo vas, 
na Slančji Vrh, in si tam zgradil 
stanovanjski objekt. Spomeni-
škemu varstvu vasi ne naspro-
tujem, sem za ohranjanje de-
diščine, ampak če je vas tako 
zaščitena, da ne moreš dobi-
ti dovoljenja za gradnjo ali pa 
adaptacijo po lastnih željah, bi 
bilo morda smiselno razmisliti 
o vlogi spomeniškega varstva, 
ker lahko z neživljenjskimi po-
goji dosežeš nasproten učinek. 
Naj še povem, da se mi včasih 
sanja, da stojim v svojem nek-
danjem razredu na Telčah, a 
glede na situacijo, kakršna 
je, verjetno šole v vasi ne bo 
več. Nekdanja šolska stavba še 
vedno stoji, a njena notranjost 
je preurejena za potrebe gasil-
skega društva, svoj prostor v 
njej ima tudi kulturno špor-
tno društvo in občasno prip-
ravimo kakšno prireditev, saj 
smo v njej uredili tudi oder. 

Pred tremi leti so se v Trž-
išču odprla vrata velike in 
sodobne šolske stavbe, kaj 
je prinesla v sam kraj in v 
šolski vsakdan?
Priprave na gradnjo nove šole 
so potekale od leta 1990 dalje. 
Potrebo po novi šoli je izrazila 
že moja predhodnica, nekda-
nja ravnateljice osnovne šole 
v Tržišču Breda Rmanova, kaj-
ti takrat se je začela uvajati de-
vetletka, pouk pa je potekal na 
treh lokacijah – v stari šoli v 
središču vasi in v šoli, na mes-
tu katere danes stoji nova, so-
dobna šola, medtem ko smo 

telovadnico, računalniško učil-
nico in šolsko knjižnico uredi-
li v večstanovanjskem objektu, 
kamor smo naknadno prese-
lili še računovodstvo. Potreba 
po novi šoli, ki bi jo lahko obi-
skovali vsi skupaj v dopoldan-

skem času, je bila res velika in 
spominjam se, da smo razmi-
šljali celo o dograditvi, a v tis-
tem času je potekala gradnja 
OŠ Boštanj, dograjevali so se 
šolski prostori pri OŠ Blanca, 
tako da finančnih sredstev za 
ureditev primernih pogojev za 
izvajanje pouka v Tržišču ni in 
ni bilo več let. Ker leta 2004 v 
občinskem proračunu ponov-
no ni bilo predvidenih finanč-
nih sredstev za gradnjo šole v 
Tržišču, so starši šoloobveznih 
otrok skupaj s predstavniki 
sveta staršev šole in takratno 
ravnateljico odšli do župana in 
povedali, da že 15 let potrpež-
ljivo čakajo in da imajo čaka-
nja dovolj. Naslednje leto je bil 
sprejet sklep o novogradnji, ki 
se je pričela leta 2014. V času 
novogradnje je bilo potreb-
no veliko prilagajanja, a smo 
zdržali in septembra 2016 
smo presrečni vstopili v nov 
šolski objekt, ki pomeni tako 
za šoloobvezne otroke kot za 
zaposlene in starše veliko in 
pomembno pridobitev. Pouk, 
ki se je od leta 1980 odvijal na 
treh lokacijah, se od omenje-
nega leta odvija le na eni in 
naše navdušenje nad tem je 
kar težko opisati. Šola je pros-
torna, zelo dobro opremljena, 
končno imamo veliko telovad-
nico, računalniško učilnico in 
še marsikaj, o čemer smo dol-
ga leta samo sanjali. 

Vaša želja je, da bi se ohra-
nila stara šola, v katero so 
vstopale mnoge generacije.

V pogovoru sva se že dotak-
nili kulturne dediščine in va-
rovanja starih objektov, ki so 
del arhitekturne dediščine in 
stara šola v Tržišču je njen 
del. Leta 2008 smo praznova-
li 120-letnico te šolske zgrad-
be, ob lanskoletni 130-letni-
ci posebne slovesnosti nismo 
pripravili. Mislim, da stav-
ba ni v tako kritičnem stanju, 
da se v njenih prostorih ne bi 
mogle odvijati katere izmed 
dejavnosti, ki jih izvajajo šte-
vilna društva v krajevni skup-
nosti. Svoj prostor bi lahko na 
primer dobilo Društvo pode-
želske mladine Tržišče, mladi 
zadružniki, skavti itd. Skratka, 
mladi bi imeli en svoj kotiček 
za druženje in razvijanje idej. 
V kraju imamo tudi zelo aktiv-
no turistično društvo in Aktiv 
kmečkih žena Tržišče, ki si 
močno prizadeva, da bi dobili 
prostor, v katerem bi imeli de-
lavnice za peko kruha, slaščic 
in podobno. V stari šoli bi lah-
ko uredili tudi stalno razsta-
vo z zgodovinskim pregledom 
razvoja šolstva in kraja, kajti 
Tržišče z okolico ima pestro 
preteklost. Navsezadnje bi 
bil lahko del prostorov name-
njen krajevni knjižnici, kar bi 
bila prav tako dobrodošla pri-
dobitev. Pred časom sem pre-
dlagala, da bi v teh prostorih 
uredili vrtec, a so prostori zanj 
žal neprimerni. 

Ob zadnjem pregledu stanja 
zgradbe je bilo ugotovljeno, 
da bi bilo treba obnoviti venec 
pod ostrešjem, ker obstaja ne-
varnost, da razpade; potreb-
na bi bila še sanacija temeljev 
zaradi vlage, streha pa je bila 
zamenjana in prav tako okna. 
Morebitnega rušenja zgradbe 
ne podpiram. Menim, da bi jo 
bilo treba ohraniti takšno, kot 
je, saj je vez s preteklostjo, je 
prikaz načina življenja naših 
prednikov. Seveda pa je vpra-
šanje, kaj to pomeni z eko-
nomskega, finančnega vidika 
– ali je vzdrževanje racional-
no ali ne, ampak če bi v prosto-
rih stare šole našla svoj dom 
društva, je vredno razmišljati 
o ohranitvi, kar sem izpostavi-
la tudi na letošnji prireditvi ob 
150-letnici šolstva v Tržišču. 
Lep primer ohranjanja stavb-
ne dediščine je Bela Cerkev v 
občini Šmarješke Toplice, kjer 
so imeli podobno zgradbo, 
kot je naša stara šola, a je bila 
v slabšem stanju. Ker ni bila 
mogoča adaptacija, so stav-
bo porušili in zgradili enako 
novo ter jo poimenovali Hiša 
žive dediščine. Nekaj takega, 
medgeneracijski interpretacij-
ski center kulturne dediščine, 
bi lahko imeli tudi v Tržišču. 
Bila bi Hiša kulturne dedišči-
ne Mirnske doline.

Zvonka Mrgole, ravnateljica OŠ Tržišče in predsednica KŠD Telče:

Stara šola bi lahko postala 
Hiša kulturne dediščine
TRŽIŠČE, TELČE – V pogovoru z ravnateljico OŠ Tržišče Zvonko Mrgole, profesorico razrednega pouka, uči-
teljico nemščine in knjižničarko, preteklost poveževa s sedanjostjo. Spregovoriva tudi o našem odnosu do 
slovenske kulturne dediščine, ki ji veliko pomeni, zato skuša s svojim delovanjem v Kulturno športnem 
društvu (KŠD) Telče kakšen drobec iz bogatega ljudskega izročila iztrgati pozabi. 

Zvonka Mrgole
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Svoj prosti čas namenjate 
delovanju skupine Ljudske 
pevke s Telč.
Odraščala sem ob zvokih har-
monike, kajti oče je bil muzi-
kant, mama je rada pela in oči-
tno sva to ljubezen do glasbe 
podedovala oba z bratom. Brat 
rad zaigra na harmoniko, sama 
pa sem kot srednješolka razmi-
šljala, da bi rada pela pri nekem 
ansamblu ali v kakšni skupini. 
Želja se mi je čez mnogo let 
uresničila. V vasi smo bile tri, 
poleg mene še Zdenka Slapšak 
in Veronika Mislaj, ki smo ime-
le iste želje in cilje. Najprej smo 
se odločile, da bomo ustanovi-
le kulturno športno društvo 
in kmalu po ustanovitvi, bilo 
je leta 2001, smo organizira-
le prireditev za dan žena. Leto 
dni kasneje smo oblikovale še 
pevsko skupino in jo poimeno-
vale Ljudske pevke s Telč. Pr-
vemu nastopu na prednovole-
tni prireditvi decembra 2002 v 
domači vasi je sledila prva jav-
na prireditev z naslovom Ve-
čer ljudskih pesmi na vasi, ki 
smo jo ljudske pevke organi-
zirale v mesecu novembru leta 
2003 v počastitev sevniške-
ga občinskega praznika. Temu 
so sledili novi nastopi, najprej 
na občnih zborih ter krajev-
nih prireditvah, nato po celot-
ni Sloveniji in nekajkrat tudi 
v tujini. Ob nastanku skupine 
nas je prepevalo dvanajst, zad-
nji dve leti nas prepeva samo 
še pet članic. Povezuje nas ve-
selje do petja in druženja. Sku-
pne pevske vaje imamo enkrat 
tedensko, običajno ob ponede-
ljkih. Žal podmladka ni, mladi 
pravijo, da nimajo časa, me pa 
bomo pele, dokler bomo lah-
ko. Doslej smo izdale tri zgoš-

čenke ljudskih pesmi in razmi-
šljamo o ustanovitvi folklorne 
skupine, v kateri bi lahko za-
plesale skupaj s partnerji. Vse-
kakor se bomo še naprej trudi-
le z ohranjanjem slovenskega 
ljudskega izročila skozi pesem 
in morda tudi skozi ples. Petje 
ljudskih pesmi je poslanstvo in 
dragocena dediščina, ki jo ljud-
ske pevke z veseljem ohranja-
mo in prenašamo mlajšim ro-
dovom v dar.

Ena izmed odmevnih prire-
ditev je Telška žetev, od kod 
ideja zanjo?
Ko smo se pred skoraj dvema 
desetletjema odločali za prire-
ditev v zvezi z ljudskim petjem 
in ljudskimi običaji, smo razmi-
šljali, v katerem času bi jo izpe-
ljali. Odločili smo se za poletje 
in za drugo nedeljo v mesecu 
juliju, ko je tudi praznik naše 
vasi, ki je bila 13. julija 1252 
prvič omenjena v pisnih vi-
rih. Razmišljali smo še o ime-
nu prireditve in ker je to rav-
no čas žetve, smo se Ljudske 
pevke s Telč ter članice in čla-
ni Športno kulturnega društva 
Telče odločili, da se bo sreča-
nje ljudskih pevcev in godcev 
ljudskih viž imenovalo Telška 
žetev. Pri kasnejšem razisko-
vanju ljudskih običajev na vasi 
smo ugotovili, da so v preteklo-
sti že potekale prireditve pod 
tem imenom, ampak na njih so 
dejansko želi zrelo žitno klas-
je s srpi. Pripravili so celo tek-
movanje žanjic in prepričana 
sem, da je bila prisotna tudi 
ljudska pesem, zato smo ob-
držali ime. Pri naši prireditvi, 
ki je bila letos že šestnajsta za-
povrstjo, gre za bolj simboličen 
naslov, a morda bomo tudi mi 

še kdaj želi. Eno leto smo pše-
nico že želi, v sklopu projek-
ta ’2000 zlatih zrn za novo ti-
sočletje’ smo posejali pšenična 
zrna in kasneje prav tako op-
ravili žetev, a Telška žetev je v 
prvi vrsti namenjena srečanju 
ljudskih pevcev in godcev ljud-
skih viž ter obujanju spominov 
na ljudske običaje, ki so ’rdeča 
nit’ prireditve, ki se tke sko-
zi vezni tekst in humorističen 
nastop. Letos smo obudili spo-
min na vasovanje na vasi v pre-
teklosti, ko so fantje dvorili de-
kletom s pesmijo pod oknom 
in je prihajalo do različnih ne-
predvidenih situacij – na oknu 
se je lahko, na primer, namesto 
dekleta pokazal oče z gorjačo.

Kam se odpravite, ko potre-
bujete čas zase?
Čas poletnih dni izkoristim za 
oddih na morju. Včasih sem le-
tovala s celotno družino, a si-
nova in hči so odšli na svoje, 
tako da greva sedaj z možem 
za teden dni v kakšen miren 
obmorski kraj, kjer se naužije-
va sonca in morja. Vesela sem, 
kadar nama na dopustu občas-
no delajo družbo štirje vnuki. 
Zelo rada berem, tako da čas 
izkoristim tudi za knjige, ki mi 
veliko pomenijo. V njih najdem 
marsikatero zanimivo misel ali 
pa me vsebina vodi v meni nez-
nane svetove, na druge celine 
in države, kjer je življenje po-
polnoma drugačno, kot ga ži-
vimo mi. Čas rada preživljam 
tudi v svoji domači vasi, ki je 
nekaj posebnega, s pestro in 
zanimivo preteklostjo, ki sem 
jo deloma raziskala tudi v svo-
jem diplomskem delu. 

 Smilja Radi

Častni predsednik OZVVS Kr-
ško, Zdenko Mohar, je v uvo-
du spomnil udeležence sveča-
nosti, da se je, tako kakor nekaj 
dni prej, odsek tedanje ces-
te bratstva in enotnosti na ob-
močju Medvedjeka, tudi odsek 
skozi Krakovski gozd pri Zalo-
kah, v zgodnjih jutranjih urah 
2. julija 1991 spremenil v ces-
to sovražnosti in smrti: »Sov-
ražna kolona oklepnikov JLA, 
ki je prišla v Slovenijo z na-
menom pokoriti slovenski na-
rod, je tu sklenila svojo pot, in 
kot piše na tukajšnjem spo-
minskem obeležju: ’Tu jo je za-
ustavil slovenski vojak!’« Zato 
so v počastitev obletnice boja 
v Krakovskem gozdu tudi le-
tos praporščaki in veterani kr-
škega veteranskega združenja 
izvedli slovesen dvig zastave 
na drog pri spominskem obe-
ležju, nakar je po pozdravnem 
nagovoru predsednika OZVVS 
Krško Boža Kosalca zbranim 
spregovoril letošnji slavnostni 
govornik Mirko Ognjenovič, 
upokojeni polkovnik, aktivni 
udeleženec boja v Krakovskem 
gozdu, član OZVVS Sevnica. 

Ognjenovič je povedal, da je na-
vedeni spopad pred 28 leti te-

Veterani obeležili obletnico bojev
ZALOKE – 2. julija so člani krškega Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) in pred-
stavniki stanovskih združenj 28-letnico bojev v Krakovskem gozdu počastili s svečanim dvigom slovenske 
zastave pri spominskem obeležju na Zalokah, zazveneli pa sta tudi domoljubni pesmi Kolednikov z Rake.

danjim udeležencem bojev v 
Krakovskem gozdu predsta-
vljal prvo bojno izkušnjo, pri 
čemer so se vsakemu izmed 
njih na svoj način porajale raz-
lične bojazni in skrbi, koliko 
časa bo trajala vojna, kaj bo z 
njimi, z njihovimi domačimi 
ipd. Več teritorialcev je spo-
mine zatem strnilo tudi v več 
zbornikih in drugih publika-
cijah, predvsem z namenom, 
da bi tedanji in kasnejši rodo-
vi zgodovinarjev in kronistov 
dogodkov dobili čim več avten-
tičnega gradiva za objektiven 
prikaz poteka in doživljanja 
dogodkov med osamosvojitve-
no vojno. »Ko razmišljam o ta-
kratni situaciji, kakršna je bila 
pred postavitvijo barikade v 
Krakovskem gozdu, se sprašu-
jem, ali bi danes lahko naredi-

li kaj podobnega, če bi bilo tre-
ba? Zagotovo ne, sploh pa ne na 
celotnem ozemlju Slovenije, saj 
nimamo ne sil ne sredstev za 
podobne obrambne naloge, 
kakršne smo izvajali leta 1991. 
To trditev je potrdila tudi be-
gunska kriza v letu 2015, ki je 
pokazala na pomanjkanje zmo-
gljivosti v obrambnem sistemu 
RS, ko je bilo treba zavarovati 
meje in hkrati upravljati z be-
gunskimi centri. Danes so raz-
mere še slabše, številčno stanje 
Slovenske vojske je iz dneva v 
dan manjše, omejujejo in niža-
jo se sredstva za usposablja-
nja, taktične vaje,« je med dru-
gim dejal Ognjenovič, ki je ob 

tem opozoril, da se z enakimi 
težavami soočajo tudi v poli-
ciji in da država pri tem ne iz-
polnjuje osnovne dolžnosti do 
državljanov in svojega ozem-
lja, »da je dolžna zagotoviti 
obrambno-varnostne zmoglji-
vosti, ki bodo zagotavljale na-
cionalno obrambo in bodo v 
celoti izpolnjevale obveze do 
zavezništva.« V zaključku govo-
ra je Ognjenovič še poudaril, da 
mora postati obrambno-varno-
stni sistem pozitivna vrednota, 
kakršna je bila tudi leta 1991, 
»ki nam je pomagala, da smo 
premagali vse strahove, dvome 
in skrbi ter izpeljali spopad v 
Krakovskem gozdu in druge 
bitke v osamosvojitveni vojni 
tako, kot se je od nas pričako-
valo«. Bojana Mavsar

Ob vsaki obletnici bojev v Krakovskem gozdu pri spomeniku 
zavihra slovenska zastava.

Slavnostni govornik Mirko 
Ognjenovič

OHRID – Ob letošnjem dnevu državnosti so na Ohridu izved-
li že četrti zaporedni festival »Slovenija na Ohridu«, katere-
ga glavna organizatorja sta Posavca Aleš Breznikar iz Radeč 
in slovenski veleposlanik v Severni Makedoniji prof. dr. Mi-
lan Jazbec s Pohance pri Brežicah. 

Na festivalu je sodelovalo 25 društev (folklora, pevci, orkestri in 
drugo) iz vse Slovenije s skupno nekaj več kot 500 nastopajoči-
mi, med njimi tudi pevska skupina Lavrencij z Rake. Pokrovitelj 
festivala je bil predsednik Sobranja Talat Xhaferi, glavni gost iz 
Slovenije pa direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS 
mag. Marko Repnik. S strani občine Ohrid je dogodkom aktivno 
prisostvovala predsednica občinskega sveta Živka Angelovska 
in slovenski častni konzul na Ohridu Shenol Islam. 
Program letošnjega festivala je obsegal otvoritev razstave aka-
demske slikarke Alenke Gerlovič v ohridskem Centru kulture 
(ob stoti obletnici njenega rojstva in v soorganizaciji Posavske-
ga muzeja Brežice) in pogovor o slovenski literaturi s predstavi-
tvijo makedonskega prevoda knjige veleposlanika Jazbeca Mar-
tin Krpan – diplomat in vojščak; degustacijo penine Hiše penin 
Zdravko Mastnak, popoldanski sprejem za vodje nastopajočih 
skupin na Občini Ohrid in večerni osrednji otvoritveni koncert; 
povorke skupin v starem mestnem jedru Ohrida, promocijo slo-
venske kulinarike in večerni koncert v cerkvi sv. Sofije; ter po-
vorke nastopajočih v starem mestnem jedru. Osrednji dogodek 
je bil otvoritveni koncert z govori predsednice ohridskega ob-
činskega sveta Angelovske, direktorja JSKD Repnika in velepo-
slanika Jazbeca. Poldrugo uro trajajoč program so izvedli izbra-
ni med vsemi skupinami, z vrhunsko glasbo, petjem in plesom. 
Ohrid je bil podaljšan konec tedna spet veliko slovensko mesto, 
kar je postalo že tradicija in zelo dobro sprejeto pri lokalni pu-
bliki in številnih turistih.  T. R.

Slovenija že četrtič na Ohridu

Nastop pevske skupine Lavrencij z Rake

»Bojte se starosti«
Ob sodelovanju s starostniki (starejšimi, starimi, ostarelimi), saj niti ne vemo, kaj je 
primernejši ali boljši ali celo lepši izraz. O tem se sprašujemo mi, ki delamo z upoko-
jenci in upokojenci sami. Delo s starejšimi (ta izraz se nam zdi še nekako najbolj nev-
tralen) večkrat prinese pogovor o starosti. 

Malo je takšnih starejših, ki nikoli ne »jamrajo«, 
kako ne bodo, saj že mladi »jamramo« kar nap-
rej. Malo je tistih, ki svojo starost vidijo kot izziv. 
Verjeli ali ne, s takšnimi je tudi najlažje sodelo-
vati in doseči željene cilje ter priti do rezultatov, 
saj so motivirani. Izzivov in problemov v staros-
ti je lahko ravno toliko kot v otroštvu in odrasli 
dobi ali mogoče še več? 

Veliko starejših se vsakdan spopada z različnimi 
težavami, ki otežujejo tudi naše sodelovanje z nji-
mi. Problemi, s katerimi se soočajo starostniki, 
imajo v večji meri negativni prizvok. Zato je umet-

nost dela s takšno populacijo tudi spopadanje s 
takšnimi situacijami in skupno reševanje težav.

Pri svojem delu večkrat zasledimo, da starost 
predstavlja nelagodje, občutek odtujenosti, 
občutek nekoristnosti in žalosti. Zato se nam 
večkrat slišan stavek »bojte se starosti« zapiše v 
spomin in se nam večkrat poraja kot vprašanje, 
ali se je starosti res treba bati?

Odgovor mora seveda biti ne. Spopadanje s sta-
rostjo je izziv, ki ga starejši premagujejo iz dne-
va v dan in daje upanje in moč vsem nam, ki do 
tja še pridemo. Starost mora pomeniti, da lahko 
še vedno sanjamo, upamo in uresničujemo svo-
je želje, ko bomo v tretjem življenjskem obdobju.

»Starost je lepa«, če predstavlja izziv. Zato je pos-
lanstvo in vizija nas, ki delamo s starejšimi, ravno 
spoprijemanje z izzivi, reševanje njihovih proble-
mov in doseganje ciljev ter uresničevanje želja.

Namen našega dela je ohraniti samostojnost sko-
zi prizmo gibalnih in kognitivnih vadbenih proce-
sov in tako vplivati tudi na dostojno starost ter 
pripadnost starejših v današnji družbi. Z vsem 
tem lahko pomagamo ohranjati lepo starost. 

Spremenimo problem v izziv in »starost bo lep
ša«.

 Luka Zupan, mag. kineziologije
Projekt integrirana oskrba v občini Krško »Most«
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Štirje zlati maturanti na 
Gimnaziji Brežice
Za letošnje maturante Gimna-
zije Brežice so svečano pode-
litev maturitetnih spričeval 
priredili 11. julija v dopoldan-
skem času. V Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Brežice 
je maturante, njihove starše in 
ostale svojce ter profesorski 
zbor najprej nagovoril ravna-
telj Uroš Škof. Že 70. generaci-
ji maturantk in maturantov, ki 
so se na gimnazijo vpisali v šol-
skem letu 2015/16, je name-

nil iskrene čestitke za izjemen 
uspeh in dosežek na maturi. 
»Z delom ste pokazali, da lah-
ko k zastavljenemu cilju pripe-
lje tudi vaša pot. Na tej poti ste 
pokazali veliko znanja, truda, 
samodiscipline in tudi nadar-
jenosti. Uspešno opravljena 
matura je več kot le izkaz zna-
nja. Je odraz zrelosti in dokaz 
želje po novih uspehih,« jim je 
dejal. Navedel je, da je matu-
ro uspešno opravilo 89 dija-
kov ali 92 % vseh gimnazijcev. 
12 dijakov je interno odličnih, 
kar pomeni, da so zbrali od 25 
do 29 točk. Še posebej je iz-
postavil imena štirih dijakinj 
in dijakov, ki so se na spomla-
danskem roku mature najbolj 
izkazali, saj so z doseženimi 
30 ali več točkami postali zla-
ti maturanti. To so: Primož 
Bogner (33 točk od možnih 
34), Julija Filipčič (31 točk), 
Nik Rožman (30 točk) in Ka-
tja Zobarič (30 točk).

Zlatim maturantom je osebno 
čestital tudi župan občine Bre-

žice Ivan Molan, ki je poudaril, 
da je matura zagotovo ena od 
pomembnih prelomnic v živ-
ljenju pa tudi dobra popotnica 
za nadaljnji študij in kasnejše 
delo. Škof je ob tej priložnosti 
izrekel zahvalo celotnemu pro-
fesorskemu zboru, ki je uspeš-
no pripravil dijake za maturo, 
ostalim delavcem šole, brez 
katerih mature ne bi bilo mo-
goče izvesti, posebej pa se je 
zahvalil tajniku šolske matu-
ritetne komisije prof. Sandi-
ju Rašoviću. Njegova zahvala 

je šla tudi staršem za štiriletno 
sodelovanje. Po svečani pode-
litvi je na koncu sledila še sku-
pinska fotografija vseh matu-
rantov, ki so se jim pridružile 
tudi njihove razredničarke – 
Barbara Valentinčič Barlič 
(4. a), Tea Habinc (4. b), Ma-
teja Strnad Zorec (4. c) in Ma-
teja Raušl (4. d).

Generacija, ki je pustila 
pečat
11. julija je s prevzemom ma-
turitetnega spričevala poglav-
je šolanja na tehniški gimnaziji 
v Krškem zaprlo 14 od skup-
no 17 dijakinj in dijakov, to-
rej je oddelek »četrtošolcev« 
na maturi dosegel 82,35-od-
stoten uspeh. Ravnateljica gi-
mnazije Erna Župan Pirkovič 
je zbranim v Dvorani v parku 
dejala, da so se z uspešno op-
ravljeno maturo priključili ge-
neracijam v 60-letni tradiciji 
srednješolskega izobraževa-
nja v Krškem, da so si v letih 
šolanja pridobili nove prijate-
lje pa tudi veliko znanj in ve-

ščin, ki jim bodo pomagale na 
nadaljnji poti: »Upam, da se 
vrnete v to lokalno okolje, ne 
samo zato, da bi obujali spo-
mine, temveč se zaposlili, us-
tanovili svoje podjetje in tukaj 
uresničili svoje cilje.« Župan 
mag. Miran Stanko je k temu 
dodal, da se resda poti mno-
gih izmed njih razdvajajo, ven-
dar upa, da bodo ohranili sti-
ke: »Naj vam bo nadaljnja pot 
uspešna, srečna, kajti sreča vas 
bo na nek način tudi vodila in 
vam pomagala preko vseh ovir, 
ob katere boste v življenju še 
trčili.« Razrednik Daniel Prša 
je duhovito povzel prigode in 
nezgode odhajajoče generaci-
je, ob zaključku pa iskrivo de-
jal: »Pri meni ste pustili velik 
pečat in upam, da sem tudi jaz 
pri vas. Namreč rad poučujem, 
poučujem rad zato, ker ste bili 
tudi vi moji dijaki, in upam, da 
boste nekega dne tako uživa-
li v svojem poklicu kot jaz. Naj 
zaključil s citatom, ki ste mi ga 
pogosto polagali na dušo: K… 
gleda, počnite kar hočete!« 
Seveda je požel bučen smeh in 
aplavz, dijaki pa so mu name-
nili tudi poslovilno darilo. 

Tajnik šolske maturitetne ko-

misije Janez Firbas je prisotne 
seznanil z rezultati mature. Po 
podelitvi petih priznanj za iz-
stopajoče dosežke na različ-
nih področjih in tekmovanjih 
so Župan Pirkovićeva, Stanko 
in Firbas podelili maturitetna 
spričevala, s knjižnim darilom 
pa nagradili dijake, ki so zbra-
li največ točk, in sicer Deo Fac-

kovič Volčanjk, ki je dosegla 
največ točk (27), Kristino Haf-
ner, Gašperja Letnarja, Dom-
na Tomšeta, Žana Dobrovni-
ka in Klemna Vovka.

Deset odličnih + zlati Jure
Na Srednji in poklicni stro-
kovni šoli Krško so slovesno 
razglasitev rezultatov poklic-
ne mature in zaključnih izpi-
tov pripravili 5. julija. Dijake, 
njihove starše in profesorje 
sta uvodoma nagovorila direk-
torica Šolskega centra Krško-
-Sevnica, znotraj katerega de-
luje šola, Erna Župan Pirkovič 
in ravnatelj šole Jože Pavlovič. 
Kot je povedal tajnik šolske 
maturitetne komisije Miran 

Pungerčič, je poklicno maturo 
v spomladanskem roku opra-
vljalo 82 dijakov v programih 
elektrotehnik, strojni tehnik in 
tehnik računalništva, uspešnih 
pa je bilo 78 oz. 95,1 %, kar je 
zelo lep uspeh. Skupaj s kan-
didati stare generacije in tisti-
mi, ki se izobražujejo ob delu, 
je poklicno maturo opravljalo 
109 kandidatov, uspešnih pa je 
bilo 91 oz. 83,5 %. Odličen us-
peh (20 oz. 21 točk od 23 mo-
žnih) je dosegla enajsterica di-
jakov: Žiga Ivanšek, Gregor 
Volčanjk, Martin Vrbančič 
(vsi tehniki računalništva), Si-
mon Košar, Lovro Murn, Le-
nart Traven (vsi elektroteh-
niki), Matic Ančimer, Andrej 
Cerjak, Gašper Vidmar in 
Klemen Zupančič (vsi strojni 
tehniki), še posebej pa se je z 
osvojenimi 22 točkami in na-
zivom zlati maturant izkazal 
Jure Pavlovič iz programa teh-
nik računalništva. Zaključni iz-
pit je opravljalo 49 kandidatov 
(46 redno vpisanih dijakov in 
trije v izobraževanju odraslih), 
uspešni pa so bili vsi, razen 
enega. Z odličnim uspehom 
so se izkazali Matej Omerzel 
(S2K), Andraž Petrišič (S3E), 

Benjamin Pirc (S3E) in Tadej 
Ameršek (E3C).

Nagrade za najboljše dijake je 
letos prispevalo podjetje Willy 
Stadler, ki deluje v industrijski 
coni v Veliki vasi, gost podeli-
tve pa je bil prokurist podjetja 
Stanko Ančimer. Tudi sam 
nekdanji dijak krške šole je 
predstavil svojo izkušnjo šol-
skega sistema, ko je kljub go-
vorni napaki in disleksiji, za-
radi česar kot dijak ni blestel, 
dokončal študij ter uspel v 
mednarodnem podjetju. Di-
jakom je zato svetoval, naj si 
(ne)uspeha na maturi ne jem-
ljejo preveč k srcu. »Znanje je 
kot kocke: ni pomembno, koli-
ko jih imaš, pomembno je, kaj 
znaš z njimi narediti,« jim je 
dejal.

Ivica in Klara zlati maturantki
Ekonomska in trgovska šola 
Brežice je sklop dogodkov, s 
katerimi je proslavila 20 let 
dela v novi šolski stavbi, za-
ključila s svečano podelitvi-
jo zaključnih in maturitetnih 
spričeval, ki je 5. julija pote-
kala v Viteški dvorani Posa-
vskega muzeja Brežice. Kot je 
poudarila ravnateljica ETrŠ 
Brežice dr. Mojca Tomažin, so 
letos do mature pripeljali prvo 

generacijo programa predšol-
ska vzgoja. Čestitkam vsem, 
ki so uspešno opravili poklic-
no maturo in zaključne izpi-
te, se je pridružil tudi brežiški 
župan Ivan Molan. Po besedah 
tajnice izpitnega odbora za 
zaključni izpit Katje Bogovič 
je bilo vseh 11 kandidatov, ki 
ga je opravljalo, tudi uspešnih. 
Tajnik šolske maturitetne ko-
misije za poklicno maturo Bo-
ris Ambrož je navedel, da se je 
spomladanskega roka poklicne 
mature udeležilo 58 kandida-
tov, od tega 52 rednih dijakov 
in šest odraslih. Skupni uspeh 

prijavljenih na maturi – dobrih 
86 % – je označil kot soliden, 
pri rednih dijakih programov 
ekonomski tehnik in predšol-
ska vzgoja pa je bil še veliko 
višji, čez 96 %. Sledila je pode-
litev najprej vsem dijakinjam, 
ki so poklicno maturo opravi-
le z odliko. Župan je posebno 
nagrado izročil obema zlati-
ma maturantkama Ivici Švaj-
ger (4. Ae) in Klari Butkovič 
(4. Av), ravnateljica ter obe 
razredničarki Ester Cerinski 
in Mojca Ogorelc pa so seg-
le v roko še ostalim 16 odlič-
nim maturantkam: Klaudiji 
Agrež, Lauri Cvelbar, Teji Eli 
Erban, Anamariji Flajšman, 
Ani Kozole, Piki Kuselj, Tari 
Lorenci, Evi Močnik, Neji Ne-
tahly, Lari Ogorevc, Lauri 
Pirc, Anji Rešetič, Niki Ribič, 
Neji Štern, Sabini Volčanšek 
in Nuši Žveglič. 

Kristalno piramido, najvred-
nejše priznanje, ki ga ETrŠ 
Brežice podeljuje svojim dija-
kom, ki so s svojim delom po-
membno prispevali k promociji 
šole, sta si letos po mnenju uči-
teljskega zbora zaslužili Laura 
Cvelbar in Pika Kuselj (slednja 
ni bila prisotna na podelitvi). 
Laura s svojo čudovito oseb-
nostjo predstavlja vzor tako di-

jakom kot profesorjem. Cenijo 
jo zaradi preprostosti, nesebič-
nosti, potrpežljivosti, odgovor-
nosti, prizadevnosti in zaneslji-
vosti. Pika je skromna, poštena 
in zelo nadarjena dijakinja. Ves 
čas izobraževanja je sodelova-
la na pomembnih šolskih pri-
reditvah in pokazala svoj igral-
ski talent. Iz rok ravnateljice in 
razredničark so nato ostali di-
jaki prejeli še zaključna in ma-
turitetna spričevala. 

 Peter Pavlovič, 
 Rok Retelj, 
 Bojana Mavsar

Maturirala nova generacija dijakov in dijakinj
POSAVJE – 103 uspešni na splošni maturi, od tega štirje zlati maturanti, 130 uspešnih dijakov in dijakinj na poklicni maturi, od tega trije zlati – to je kratek povze-
tek mature v spomladanskem roku na posavskih srednjih šolah. Na Gimnaziji Brežice je maturiralo 89 in na krški gimnaziji 14 dijakov in dijakinj, na poklicni ma-
turi jih je bilo na krški srednji šoli uspešnih 78, na brežiški ekonomski šoli pa 52.

Zlati maturanti z ravnateljem in županom, v ozadju ostali 
maturanti (foto: R. R.)

Najuspešnejši maturantje v družbi župana, ravnateljice in 
predsednika maturitetne komisije (foto: B. M.)

Enajsterica odličnih z vodstvom šole in gostom podelitve (foto: P. P.)

Zlati maturantki z ravnateljico, razredničarkama in županom 
(foto: R. R.)
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IZDELAVA IN MONTAŽA

◦ OKENSKE  POLICE,  STOPNICE
◦ SPOMENIKI, GRAVIRANJE NAPISOV
◦ KUHINJSKI  IN  KOPALNIŠKI  PULTI

07/490 59 00
info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.com

V prejšnji številki časopisa 
smo poročali, da so 23. juni-
ja pri omenjeni cerkvi prip-
ravili 20. jubilejni blagoslov 
konj, naslednjega dne pa so 
pri cerkvi blagoslovili lani za-
sajeno lipo. Zadnji junijski ko-
nec tedna je minil v športnem 
duhu – v znamenju nogome-
tnega turnirja na Mrtvicah in 
rekreativnega kolesarjenja 
po okolici. V nogometu so se 
v treh starostnih kategorijah 
pomerile ekipe iz vseh vasi, 
absolutna zmagovalka je bila 
vas Vihre. Na igrišču na Drno-
vem pa se je zbralo 54 kolesar-
jev, starih od 6 do 82 let. Podali 
so se na dve trasi: krajša je bila 
dolga 25 km in daljša 45 km. 
Športno dopoldne so zaključili 
v prijetni senci pri drnovskem 
igrišču ob klepetu in malici. 
»Kolesarjenje je bilo zelo dob-
ro sprejeto med krajani, tako 
da v prihodnjih letih načrtu-
jemo še več tovrstnih prire-
ditev, saj imamo zanje na Kr-
škem polju lepe možnosti,« je 
povedal predsednik sveta KS 
Krško polje Peter Račič.

4. julija, na urhovo, je v cerkvi-
ci sv. Urha na Vihrah potekal 
blagoslov obnovljene cerkve. 
Na začetku svete maše, ki so jo 
pevci začeli s posebno vihran-
sko Urhovo pesmijo, ga je op-
ravil leskovški župnik Ludvik 
Žagar. Cerkvica na Vihrah je 
najstarejša podružnica v le-

Zavod Svibna, ki od leta 2005 
z namenom varovanja kultur-
ne in naravne dediščine ter ra-
zvoja turizma in ostalih trajno-
stnih dejavnosti na podeželju 
deluje kot regijski zavod za 
ohranjanje in trajnostni ra-
zvoj podeželja, je v juniju pri 

Ajdovski jami, ki je eno naj-
starejših arheoloških najdišč v 
Sloveniji, izvedel dva dogodka. 
S prvim so se 14. junija prvič 
vključili v sklop prireditev ob 
Evropskih dnevih arheološke 
dediščine, ki so potekali med 
14. in 16. junijem, z drugim 
pa 22. junija obeležili kresno 
noč, star običaj ob godovanju 
svetega Janeza Krstnika, ko je 

Krško polje zna stopiti skupaj
KRŠKO POLJE – V Krajevni skupnosti Krško polje, ki združuje okoli 900 prebivalcev vasi Drnovo, Brege, 
Vihre in Mrtvice, so konec junija in v začetku julija z vrsto prireditev obeležili krajevni praznik, ki je sicer 
24. junija, na god Janeza Krstnika, zavetnika cerkve na Drnovem.

skovški župniji, njen nastanek 
naj bi datiral v 14. stoletje, in 
je od leta 2007 razglašena za 
kulturni spomenik lokalnega 
pomena. Leta 1995 so pri ob-
novi cerkve našli fresko »Kri-
žani« iz konca 15. stoletja, ka-
tere kopijo so leta 2003 odkrili 
na zunanjosti oz. fasadi cerkve. 
Cerkvico je, kot še nekatere 
druge, prizadel močan potres, 
ki je 1. novembra 2015 stresel 
naše kraje. Vaščani Viher in so-
sednjih Mrtvic so stopili sku-
paj in cerkev obnovili – uredili 
so nov tlak, prepleskali notra-
njost in prostor pod zvonikom, 
posodobili električno napelja-
vo, nabavili nove stole, nov je 
tudi križev pot. »Prav je, da oh-
ranjamo, kar so nam naši pred-
niki zgradili, to sveto dedišči-
no, ki so nam jo izročili stari 
starši, skratka, tisti, ki so žive-
li stoletja pred nami ter v sebi 
nosili vero in zaupanje v po-
moč in priprošnjo svetnikom, 
tudi sv. Urha, ki ga danes slavi-
mo,« je pred blagoslovom dejal 

leskovški župnik Žagar. Krško-
poljsko krajevno praznovanje 
so sklenili v nedeljo, 7. julija, 
z žegnanjsko mašo v omenje-
ni cerkvi, pri kateri se tradici-

onalno zberejo krajani iz vseh 
vasi in se po njej zadržijo na 
druženju ob pogostitvi.

Vasi na Krškem polju so bile 
v minulem desetletju celovi-
to komunalno prenovljene, 
opravljena je bila komasaci-
ja kmetijskih zemljišč. Trenu-

tno največji projekt je izgra-
dnja večnamenskega doma 
krajanov na Mrtvicah, ki so še 
edina vas, ki nima tovrstne-
ga skupnega prostora, ostale 

imajo namreč gasilske domo-
ve, ki služijo tudi kot prosto-
ri za druženje. »Letos namera-
vamo objekt dati pod streho in 
zapreti, v naslednjih letih pa ga 
bomo dokončno uredili,« pra-
vi prvi mož krajevne skupnos-
ti Peter Račič.
 Peter Pavlovič

Na kolesarjenje se je letos podalo kar 54 krajanov vseh starosti (foto: KS Krško polje).

Blagoslov obnovljene cerkvice na Vihrah

Ajdovske in kresne zgodbe
BREZOVSKA GORA – Na pobudo Mestnega muzeja Krško in v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice so 
se letos v Zavodu Svibna v juniju s prireditvijo vključili v Evropske dneve arheološke dediščine, v ta namen 
pa gostili predavanje arheologinje Jane Puhar o snovni in nesnovni zapuščini Ajdov v Posavju.

po ljudskem verovanju mogo-
če prisluhniti celo govorici ži-
vali in rastlin, prižgan ogenj pa 
naj bi pomagal soncu, da ne bi 
omagalo. 

Na skupnem dogodku Zavoda 
Svibna s krškim in brežiškim 
muzejem je kustosinja arhe-
ologinja Jana Puhar iz PMB 
zbranim spregovorila o snov-
ni in nesnovni zapuščini Ajdov 
tako na lokaciji Ajdovske jame 
kot ostalih najdiščih na obmo-
čju Posavja, ki se imenujejo po 
Ajdih (poganih), staroselcih na 
našem območju v 6. st. naše-
ga štetja. Ob tem je Puharjeva 
predstavila posamezne najd-
be in njihovo uporabnost, ki 
ponazarjajo tudi tedanji na-
čin življenja in odnos Ajdov 
do narave. Za to priložnost so 
v MMK za obiskovalce pripra-
vili neolitski kruh, v Zavodu 
Svibna pa zagotovili naravni 
ambient pri Ajdovski jami, so-
delovali pa tudi pri prebiranju 
narečnih zgodb o Ajdih. Priso-
tne so ob tej priložnosti poz-
dravile tudi direktorica PMB 
Alenka Černelič Kro šelj, vod-
ja muzejskih enot pri KD Krško 
dr. Helena Rožman in direk-

torica krške občinske uprave 
Melita Čopar.

Slab teden kasneje se je zvrstil 
še pripovedovalski večer kres-
nih zgodb. Termin – 22. junij – 
ni bil izbran naključno, saj je to 
datum, ko je bila leta 1992 Aj-
dovska jama pri Nemški vasi 
razglašena za kulturni spome-
nik, hkrati pa je to eden od treh 
dni poletnega solsticija, kres-
nega praznika, katerega začet-
ki in šege segajo tudi daleč v 
prazgodovino in se tako pove-
zujejo tudi z Ajdovsko jamo in 
mističnostjo tega prostora. Pri-
reditev Kresne zgodbe pred Aj-
dovsko jamo so v zavodu tok-

rat izvedeli v sodelovanju s 
Kulturnim društvom Fabularij 
iz Krškega, in kot je povedala 
direktorica Svibne Bernardka 
Zorko, so obiskovalcem zgod-
be, ljudske pesmi z glasbe-
no priredbo, vse povezano s 
kresnim časom, delili Katja 
Puntar, Tjaša Čepuš, Lucijan 
Cetin in člani študijskega krož-
ka Staro izročilo za nove dni. 
Kljub slabemu vremenu jim je 
uspelo zakuriti tudi kres ter 
se s plesom, pesmijo in manj-
šo pogostitvijo veseliti energij 
leta ter vsega dobrega, kar bo 
čas še prinesel.
 Bojana Mavsar, 
 foto: Zavod Svibna

Zapuščino Ajdov je predstavi-
la Jana Puhar.

Katja Puntar, Tjaša Čepuš in Lucijan Cetin med nastopom

KOSTANJEVICA NA KRKI 
– V občini Kostanjevica na 
Krki so konec maja pričeli 
z brezplačnimi prevozi za 
starejše občane v okviru 
projekta Prostofer (sko-
vanka iz besed 'prosto-
voljni' in 'šofer'). Gre za 
vseslovenski prostovolj-
ski projekt zavoda Zlata 
mreža za mobilnost sta-
rejših. Povezuje starejše 
osebe, ki potrebujejo prevoz ter ne zmorejo uporabljati javnih 
in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki radi pri-
skočijo na pomoč. Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, 
ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne do-
hodke pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. 
Omogoča jim lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne 
prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd. Uporabnik, 
ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V 
komunikacijskem centru nato zabeležijo njegove podatke in lo-
kacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti prostovolj-
nega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se 
opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani občine, prav tako 
je poskrbljeno za zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov.
  P. P. 

Prostofer – prevozi za starejše

Vozilo za prevoze zagotavlja 
kostanjeviška občina.

KRŠKO – V Prah izobraževalnem centru v Krškem so 18. junija 
pripravili zaključni dogodek za člane in mentorje druge skupi-
ne socialne aktivacije v občini Krško. Gre za program pod okri-
ljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake mož-
nosti, za katerega v sodelovanju s Centrom za socialno delo in 
Zavodom za zaposlovanje naredijo nabor kandidatov, Prah izo-
braževalni center pa je bil na javnem razpisu izbran za izvajalca 
programa za obdobje enega leta. Decembra lani je program za-
ključila prva, zdaj pa še druga skupina udeležencev v tem sicer 
pilotnem projektu, namenjenim brezposelnim in prejemnikom 
denarne socialne pomoči. Vključitev v program je sicer prosto-
voljna. Šestmesečni program, v katerem je bilo tokrat 15 udele-
žencev, sta vodili Anita Ogrizek in Maja Cirnski. »Moramo se 
pohvaliti, da je bila to zelo uspešna skupina, saj smo jih v tem 
času kar šest vključili v različne programe oz. zaposlili,« je po-
udarila Ogrizkova. V okviru programa so zanje pripravili moti-
vacijska predavanja, saj jih zaradi dolgotrajne odsotnosti s trga 
dela in zaprtosti vase zelo potrebujejo, veliko so delali na samo-
predstavitvi na trgu dela, razvijali ročne spretnosti, vključevali 
pa so se tudi v lokalno okolje, kjer so spoznavali različne orga-
nizacije in potencialne delodajalce, do katerih sicer ne bi mogli 
priti. Na zaključnem dogodku so predstavili svoje delo v šestme-
sečnem obdobju in se družili ob pogostitvi. P. P.

Zaključili socialno aktivacijo

Udeleženci druge skupine v programu socialne aktivacije z 
mentorji
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Kam z odpadnim jedilnim oljem?
Odpadno jedilno olje iz gospodinjstev ne sodi v straniščno školjko ali vodovodni odtok, temveč 
v posebno zbirno posodico, ki jo je mogoče prevzeti na sedežih posavskih komunalnih podjetij.

Ivanka Vilčnik iz Sevnice je o zbirni posodi za 
odpadno olje iz gospodinjstev povedala: »Zelo 
sem vesela, da se je začelo z načrtnim zbira-
njem odpadnega jedilnega olja po gospodinj-
stvih in da se postavljajo na določenih lokacijah 
zbirne posode zanj. Odkar imam zbirno poso-

dico, odpadno rastlinsko olje prelijem vanjo, a 
dokler te možnosti ni bilo, sem odpadno olje z 
veliko slabe vesti zlivala v kanalizacijo. Vedela 
sem, da ne ravnam prav, a žal druge možnosti 
ni bilo. Posodica za rokovanje ni zahtevna in že-
lim, da bi jo uporabljalo čim več ljudi.«  

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Članice in člani U3 Sevnica so na junijski strokovni ekskurziji prejeli lične zbirne posodice za od-
padno rastlinsko jedilno olje. 

Gradnja sevniškega doma 
upokojencev se je pričela na 
pobudo Sevničana Cveta Gra-
dišarja, dr. med., specialista 
psihiatrije in družinske tera-
pije, ki je bil direktor Doma 
upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca v letih 1972–1983. 
Dom upokojencev Sevnica, ki 
je enota DUO Impoljca, je svo-
ja vrata odprl 29. junija 1979. 
Prva vodja doma je bila Mira 
Mlakar, nato Franja Svažič, ki 
se je pred letom dni upokoji-
la, vodenje sevniškega doma 
upokojencev pa je prevze-
la mag. Nina Mažgon. Pov-
prečna starost stanovalk in 
stanovalcev v domu je 82 let 
in mnogi med njimi potre-
bujejo najzahtevnejšo zdra-
vstveno nego. V letu 2016 je 
dom prejel certifikat kakovo-
sti E-Qalin za doseganje stan-
darda kakovosti na področju 
socialnega varstva. »Zahva-
la za to gre zaposlenim in zu-
nanjim strokovnim delavcem, 
ki so skozi desetletja v preda-
ni skrbi za sočloveka vnašali 
ne le svoje strokovno znanje 
in izkušnje, temveč predvsem 
svojo srčnost,« je dejala direk-

Osmišljajo življenje starostnikom
SEVNICA – 28. junija so v Domu upokojencev Sevnica slovesno obeležili 40. obletnico delovanja doma, v ka-
terem prebiva 95 starostnic in starostnikov (25 moških in 70 žensk), eno mesto pa je namenjeno dnevne-
mu varstvu. Za oskrbovanke in oskrbovance skrbi 51 zaposlenih. 

torica DUO Impoljca Darja Ci-
zelj in nadaljevala, da so vrata 
doma že od nekdaj široko od-
prta za sodelovanje z društvi, 
organizacijami, posamezniki 
in ustanovami. »Prizadevamo 
si, da bi naši stanovalci in sta-
novalke dostojanstveno pre-
življali jesen svojega življe-
nja,« je dodala in se zahvalila 
tudi svojcem, ki s svojimi obi-
ski prinašajo v dom tisto, kar 
starostnice in starostniki naj-
bolj potrebujejo – lepo bese-
do, prijazen pogled in nasmeh. 

»Dom upokojencev Sevnica se 
je ves čas posodabljal – izve-
dena je bila rekonstrukcija in 
dogradnja prostorov delov-
ne in fizioterapije, zgrajeno je 
bilo novo dvigalo, zamenjano 
stavbno pohištvo, prenovlje-
na je bila domska ambulanta, 
preddverje in jedilnica ter zu-
nanja fasada doma. Opravljene 
so bile še številne druge večje 
in manjše posodobitve za čim 
boljše počutje vseh,« je med 
drugim dejala vodja sevniš-
kega doma upokojencev mag. 

Nina Mažgon ter izrazila željo, 
da bi prihajajočih 50 let doma 
proslavili na novi lokaciji in v 
novi stavbi, o čemer že tečejo 
dogovori z Občino Sevnica. 

Zbrane na dogodku sta na-
govorili še župan Srečko Oc-
virk in sekretar Skupnosti so-
cialnih zavodov Slovenije Jaka 
Bizjak. Ko je bila beseda dana 
še gostom, so besede pohva-
le in zahvale za vsakodnev-
no 24-urno skrb za stanoval-
ke in stanovalce doma izrekli 
Milka Cizelj, ki je vodila DUO 
Impoljca v letih 1983–2008, 
Franja Svažič, ki je Dom upo-
kojencev Sevnica vodila v le-
tih 2004–2018, predsednica 
KS Sevnica in občinska svetni-
ca, ki je tudi predsednica sve-
ta doma, Stanka Žičkar, pred-
sednica Društva upokojencev 
Sevnica Ana Jelančić in Cve-
to Gradišar.  

Prireditev je s pevskim in re-
citacijskim nastopom obogatil 
domski pevski zborček Lipa, 
ki ga vodi Darinka Košar. Na 
harmoniki je pevke in pevce 
spremljal Branko Žibert. Na 
harfi sta se vsaka s svojo toč-
ko predstavili Tinkara Jene in 
Lana Kozinc iz razreda učite-
ljice Ane Uršič in Jošt Fister iz 
razreda učitelja Ernesta Kra-
marja na ksilofonu (vsi trije 
imenovani obiskujejo GŠ Sevni-
ca). Stene jedilnice, v kateri se 
je odvijal kulturni program, so 
krasile fotografije zaposlenega 
v DUO Impoljca Alojza Kneza, 
v posebnem prostoru so bili 
na ogled izdelki starostnikov 
in starostnic. Prijetnemu pro-
gramu, ki ga je povezovala Dar-
ja Borin, je sledil razrez torte, 
ki so jo pripravile zaposlene v 
domski kuhinji. Druženje se je 
nato nadaljevalo na sončni te-
rasi ob domu. 
 Smilja Radi

Pri razrezu torte so sodelovali (od leve proti desni) stanovalec 
doma Ivan Pinoza, vodja doma mag. Nina Mažgon in 
direktorica DUO Impoljca Darja Cizelj.

RADEČE – V prihajajočih ju-
lijskih dneh se bo četrto leto 
zapored odvijal Sonc Festi-
val – mednarodni festival 
komorne glasbe, poimeno-
van po predstavnici mlajše 
generacije slovenskih violi-
nistov Tanji Sonc iz Radeč, ki 
se po uspešno zaključenem 
študiju uveljavlja tako v tuji-
ni kot doma. 

»Idejo, da bi ustanovila Sonc 
Festival, sem dobila na Hohen-
staufen Festivalu blizu Stutt-
garta, kamor sem bila pova-
bljena kar nekajkrat. Tudi moj 
partner organizira v Libano-
nu Molaeb Festival. Vsa orga-
nizacija temelji na prostovolj-
nem delu in toplini odnosov, 
ki jih v  hitrem tempu življenja 
vsi pogrešamo. Občina Radeče 
nam zelo pomaga, omogoči bi-
vanje in vadbo glasbenikov v 
Hiši na Magolniku. Z umetni-
ki, ki jih povabim, skupaj mu-
ziciramo, dobro jemo in ne na-
zadnje – vsi so navdušeni nad 
lepotami narave. Na Sonc Fe-
stival vsako leto povabim dru-
ge glasbenike, saj tudi v Švici, 
kjer živim že šest let, zelo veli-
ko igram komorno glasbo, ki je 
tam zelo cenjena, in želim si, da 
bi tudi doma prikazala vsaj del-
ček svojega ustvarjanja,« spo-
roča umetniška vodja festiva-
la Tanja Sonc, ki v sodelovanju 
s priznanim radeškim hornis-
tom Boštjanom Lipovškom 
pripravlja konec julija zanimiv 
glasbeni program za ljubitelje 
klasične glasbe.  

Sonc festival se bo odvijal od 
25. do 30. julija, na štirih kon-

Prihaja četrti Sonc Festival
certih bodo nastopili: Tanja 
Sonc (violina), Boris Borgo-
lotto (violina), Ribal Molaeb 
(viola), Marc Girard Garcia 
(violončelo), Boštjan Lipovšek 
(rog), Ognjen Popović (klari-
net) in Lorenzo Cossi (klavir). 
Prvi koncert bo potekal 25. ju-
lija v Galeriji likovnih samora-
stnikov v Trebnjem, četrti 30. 
julija v Atriju Pastoralno-kul-
turnega centra Georgius v Pira-
nu. V domačem kraju se bosta 
priznana glasbenika s svojimi 
glasbenimi prijatelji predsta-

vila 26. in 28. julija v cerkvi 
sv. Petra v Radečah. Na  prvem 
koncertu 26. julija bo nastopil 
godalni kvartet s skladbami na 
plesno tematiko (tango, polka, 
orientalski ples), od Bacha do 
Piazzolle. Na drugem koncertu 
28. julija bodo poleg godalcev 
nastopili tudi vsi ostali glas-
beniki, ki bodo izvedli skladbe 
Klare Mlakar, Franza Schrec-
kerja in Ernsta von Dohnanyi-
ja. Vsi koncerti se bodo pričeli 
ob 19.30 uri, le zaključni v Pi-
ranu ob 21. uri.  S. Radi

KTRC Radeče je med 1. in 5. julijem v soorganizaciji z Društvom pri-
jateljev mladine Radeče že tretje leto zapored ob pomoči številnih 
lokalnih društev, organizacij, podjetij ter prostovoljcev izvedel Po-
čitniške igrarije v okviru projekta Večgeneracijski center Posavje. 

Glavna atrakcija petdnevnega doživetja za osnovnošolske otroke 
je bil seveda radeški bazen. Otroci so krepili plavalne sposobnosti 
z različnimi plavalnimi tehnikami, veliko čofotali, pod budnim oče-
som reševalca pa so pogumno skakali s skakalnice. Odvečno energi-
jo so pokurili s krosmintonom, nogometkanjem in igrami brez meja 
v vodi. Sodelovali so v mini planinski šoli, na gledališki delavnici pa 
so se vozili tudi z »avtobusom«. Spoznavali so se z gozdno pedago-
giko, jogali in se sproščali. Lovili so lisico, s klekljanjem pa so ustva-
rili čudovite klekljane zajčke. Prelevili so se v prave kuhinjske moj-
stre, pripravljali sadne bovle in pekli palačinke. Ko vreme ni najbolj 
sodelovalo, so se imeli lepo v družbi čebelic. Razvijali so tudi moto-
riko in se dobro razmigali z zabavnimi igrami na suhem, ustvarjali 
in kartali. V sobi pobega so razmigali še možgančke ter uspešno re-
šili vse uganke. Na slikarski delavnici so ustvarjali z ogljem. Celotno 
dogajanje so dokumentirali mladi paparazzi v sklopu foto in video 
delavnice. Ob zaključku so k druženju povabili še domače, saj so za 
njih pripravili gledališko predstavo in tudi filmček, pisan mozaik dni, 
preživetih na letošnjih Počitniških igrarijah.

Počitniške igrarije že tretjič zapored

Pretekli četrtek, 11. julija, je župan Tomaž Režun z direktorico ob-
činske uprave Brigito Stopar in strokovno sodelavko Melito Simon-
čič sprejel najuspešnejše članice in člane KMK Radeče, ki so kot del 
slovenske krosmintonske reprezentance odlično nastopili na pe-
tem svetovnem prvenstvu v krosmintonu. Prvenstvo je potekalo v 
Budimpešti med 4. in 7. julijem, na njem pa je sodelovalo prek 500 
tekmovalk in tekmovalcev iz 25 držav.
Po uvodnem pozdravu je župan besedo predal predsedniku Kros-
mintonskega kluba Radeče in spremljevalcu na tekmovanju Mitji 
Kolencu, ki se je v imenu društva zahvalil občini, celotni ekipi, star-
šem, vsem tekmovalcem in občini za prispevek vseh k dosežkom na 
prvenstvu in na splošno za uspešno delo v klubu. 
Župan je dobitnikom medalj še enkrat čestital in podelil priložno-
stna darila, in sicer: Jasmini Keber za njen že tretji naslov svetovne 
prvakinje v ženski članski konkurenci, Danaji Knez in Lori Škerl za 
naslov svetovnih prvakinj v konkurenci ženskih dvojic, Lori Škerl pa 
tudi za naslov svetovne podprvakinje v ženski članski konkurenci. 
Za dosežke v mladinski konkurenci je župan čestital Piki Rogelj in 
Hani Zorec za osvojeno bronasto medaljo v kategoriji dekliških dvo-
jic do 18 let, v kategoriji deklet posamezno do 12 let sta bronasti 
medalji osvojili Tija Bervar in Eva Župevc, v kategoriji deklet do 14 
let pa je bronasto medaljo osvojila Ana Marija Vintar. Pri dečkih je 
v starostni kategoriji do 14 let bronasto medaljo osvojil Žak Kolenc. 
Posebej se je župan zahvalil ekipi kluba in predal priložnostno dari-
lo Mitji Kolencu ter trenerjema Jasmini Keber in Matjažu Šušterši-
ču, kateremu je hkrati čestital za ponovno izvolitev na mesto pred-
sednika Mednarodne krosmintonske organizacije ICO, pod okriljem 
katere trenutno deluje več kot 30 nacionalnih združenj na petih ce-
linah. Po neformalnem druženju in pogovoru župana s tekmoval-
ci kot tudi s prisotnimi starši je sledilo še skupinsko fotografiranje.

Sprejem ekipe Krosmintonskega kluba Radeče



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 15, četrtek, 18. 7. 2019 9IZ NAŠIH KRAJEV

Krajani Pišec praznik obeležu-
jejo 7. julija, v spomin na leto 
1944, ko je 1. bataljon Kozjan-
skega odreda, v katerem so 
bili večinoma domačini, prev-
zel nemško postojanko v Piše-
cah in tako začasno osvobodil 
ta kraj. Zbrane je najprej nago-
voril predsednik sveta KS Pi-
šece Peter Skrivalnik, ki je 
med drugim omenil, da ima-
jo v letošnjem proračunu ob-
čine zagotovljena sredstva za 
modernizacijo dveh krajevnih 
cest – v vaški skupnosti Oreho-
vec in vaški skupnosti Dednja 
vas v skupni dolžini 640 me-
trov. Na pišeškem večnamen-
skem domu bodo izvedli načr-
tovana dela, in sicer menjavo 
stavbnega pohištva in začetek 
urejanja prostorov bivše pošte. 
Predstavil je tudi program sve-
ta KS v naslednjem štiriletnem 
obdobju. Prednost bodo dali 
obnovi že obstoječih moder-
niziranih krajevnih cest, saj 
so nekatere že v zelo slabem 
stanju. Izpostavil je, da se so-
očajo s problematiko prostor-
skega plana za center Pišec, 
nekatere obstoječe gradbene 
parcele namreč niso primer-
ne za gradnjo, zato je svet KS 
dal pobudo Občini Brežice za 
spremembo navedenega pro-
storskega plana. Potem ko so 
bili na proslavi prisotni pra-
porščaki in je delegacija bre-
žiškega Združenja borcev za 

Kulinarično obarvan praznik
PIŠECE – Krajevna skupnost Pišece je 6. julija obeležila svoj krajevni praznik. Na slavnostni prireditvi pri 
spomeniku padlim borcem so podelili priznanja letošnjim nagrajencem in pripravili kulturni program z 
nagovori, pred krajevnim večnamenskim domom pa je potekala kulinarična predstavitev Pišec.

vrednote NOB pri spomeniku 
položila venec, je na dogodke 
izpred 75 let spomnil predse-
dnik brežiškega združenja Sta-
ne Preskar, ki je bil slavnostni 
govornik prireditve. Iz knjižice 
z naslovom Pišece, izdane leta 
1975, ki so jo napisali arhitekt 
Karl Filipčič, Milan Kostevc 
in Marjan Vučajnk, je prebral 
pričevanja vseh treh o takra-
tnih dogodkih v Pišecah.

Letošnji prejemniki krajevnih 
priznanj so Irena Markovič, 
Jože Zagmajster in OŠ Ma-
ksa Pleteršnika Pišece (v nje-
nem imenu ravnateljica Nu-
ška Ogorevc). Markovičeva 
je že vrsto let aktivna na kul-
turnem in družabnem podro-
čju v pišeški KS, aktivno sode-
luje pri dramski skupini Smeh 
ni greh, je tajnica domačega tu-

rističnega društva, sodelovala 
je pri vseh projektih Unesco 
taborov na pišeški šoli in us-
pešno predstavljala lokalno 
skupnost izven meja občine in 
države. Zagmajster je izjemno 
prizadeven predsednik krajev-
ne organizacije ZBV NOB Pi-
šece, vodja praporščakov, go-
nilna sila projekta postavitve 
spominskih plošč z obeleži-
tvijo žrtev nacifašizma 1941–
1945 v KS, idejni vodja pro-
jekta prvomajskega pohoda 
po pomnikih NOB od Pišec do 
Kerinovega križa, aktivno pa 
deluje tudi pri TD Pišece in se 
kot krajan zavzema za razvoj 
kraja. OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece že 20 let organizira 
mednarodne Unesco tabore z 
naslovom Premikamo meje, s 
katerimi se povezuje z drugimi 
šolami v slovenskem in med-

narodnem prostoru, obenem 
pa tudi z raznolikimi ustanova-
mi in društvi, še posebej zgle-
dno pa je sodelovanje s krajani 
Pišec. Najmanjša šola v Posav-
ju je pred petnajstimi leti pos-
tala regijsko središče Unesco-
vih šol Posavja, Dolenjske in 
Bele krajine.

Program slovesnosti, ki jo je 
povezovala Jožica Kene, so 
oblikovali učenci šole, Time-
ja Račič Ogorevc s petjem, 
folklorna skupina Duplo iz Pi-
šec in Ženski pevski zbor KD 
Orlica Pišece pod vodstvom 
Franca Veglja. Dogajanje se 
je nato prestavilo pred večna-
menski dom, kjer so krajevna 
društva na stojnicah predsta-
vila domačo kulinariko, pri 
čemer je bil poudarek na »za-
ščitnem znaku« tega kraja – 
pišeški marelici. Krajevni pra-
znik so sklenili z družabnim 
srečanjem z glasbo TOP X ban-
da. V teh dneh so organizirali 
tudi nekatere druge dogodke 
v sklopu krajevnega prazni-
ka, in sicer nogometni turnir 
med vasmi KS Pišece, 12. tra-
dicionalni kolesarski maraton 
od Pišec do Kumrovca in na-
zaj (udeležilo se ga je 32 kole-
sarjev) ter tekmo v streljanju 
na glinaste golobe in pokuši-
no golaža.

 Rok Retelj

Krajevni nagrajenci s predsednikom sveta KS Pišece

Kot po navadi se je začelo na 
prostoru pred gostilno Kalin, 
kjer so lokalni ponudniki (Dru-
štvo vinogradnikov Dolina – 
Jesenice) in domačini pričaka-
li hrvaške udeležence srečanja, 
ki so prišli v sprevodu s hrva-
ško zastavo in pesmijo. Med 
njimi so bili tudi člani samo-
borskega društva Etno fletno, 
ki so na slovenski strani pos-
krbeli, da je bilo veselo že takoj 
na začetku srečanja. Po manjši 
pogostitvi z lokalnimi dobro-
tami so se udeleženci iz obeh 
držav lahko prosto odpravi-
li na hrvaško stran, čez Bre-
ganico, na prizorišče srečanja 
pred nekdanjo tovarno Šavrić. 
Tam so zbrane nagovorili bre-
žiški podžupan Jure Pezdirc, 
namestnik samoborskega žu-
pana Željko Stanec in name-
stnik župana zagrebške žu-
panije Hrvoje Frankić. Vsi so 
poudarili, da meja med obema 
državama ne more in ne sme 
biti ovira za medsebojna prija-
teljstva, poznanstva in ljubez-
ni. Pezdirc je izpostavil, da so 
že dogovorjeni za nadgradnjo 
sodelovanja med brežiško in 
samoborsko občino. »Brez EU-
-ja ne bi niti Slovenci niti Hr-
vati tako dobro živeli, zato je 

Veselo na obeh straneh meje
OBREŽJE, BREGANA – Na prvi julijski dan je minilo šest let od vstopa Hrvaške v EU, zato je med gostilno Ka-
lin na Obrežju in nekdanjo tovarno Šavrić v Bregani potekalo že šesto tradicionalno srečanje med občina-
ma Brežice in Samobor z nastopom kulturnih društev in govornikov z obeh strani meje.

EU vrednota, ki jo je treba ne-
govati,« je dodal in omenil re-
dno sodelovanje obeh obmej-
nih občin. Po njegovih besedah 
je gospodarska izmenjava med 
obema državama v prvih me-
secih letošnjega leta v primer-
javi z lanskim višja za 11 %, 
»in tu ni nobene politike, am-
pak predvsem sodelovanje in 
ljudje, ki tukaj živimo«. Stanec 
ga je dopolnil, da meja v res-
nici združuje, zato bodo nada-
ljevali dobro sodelovanje med 
občinama oz. državama, saj je 
to edini cilj, da bo prebivalcem 
z obeh strani meje v prihodno-
sti še bolje. »Srečanje pri Ka-

linu je samo eden od dokazov 
za to in ga je treba ohranjati še 
naprej,« je menil. 

Na srečanju so bili med dru-
gim prisotni še mag. Matjaž 
Marko z veleposlaništva RS v 
Zagrebu ter predsednika sve-
tov KS Jesenice na Dolenjskem 
in Velika Dolina Aleš Burja 
in Marijan Žibert. V kultur-
nem programu sta od sloven-
skih predstavnikov nastopila 
MoPZ KUD Slavček Velika Do-
lina in skupina Džuboks, od hr-
vaških pa KUD Licitar Bregana, 
samoborsko društvo Etno-fle-
tno, KUD Oštrc Rude in FA Pet-

kov Breg. Program je povezo-
vala Đurđica Pleše Vujica.
 R. Retelj

Pezdirc, Stanec in Frankić med sproščenim pogovorom v 
sprevodu s slovenske na hrvaško stran

PIŠECE, ČRNA GORA – 17. maja so se člani Vinogradniškega 
društva Pišece podali na tridnevno strokovno ekskurzijo v Črno 
goro. Vinogradniki so si poleg naravnih, kulturnih in zgodo-
vinskih znamenitosti te države z navdušenjem ogledali največji 
vinograd v Evropi. Kompleks 13. Jul – Plantaže na Ćemovskem 
polju predstavlja enega največjih proizvajalcev grozdja in vin v JV 
Evropi. Razprostira se v bližini Podgorice na površini 2310 hek-
tarjev, na katerih je zasajenih približno 10 milijonov trt, ki daje-
jo letni pridelek 22 milijonov ton grozdja. Vina proizvajajo in ne-
gujejo v treh kleteh. Klet Šipčanik, ki so si jo ogledali, je moderna 
vinska klet, ki se nahaja v bivšem, več kot 350 m dolgem hangar-
ju, kjer je konstantna temperatura in vlažnost zraka. Posebnost 
je dozorevanje dva milijona litra vin v hrastovih sodih. Del kle-
ti je sodoben degustacijski prostor, kjer so člani vinogradniške-
ga društva črnogorska vina ob strokovnem vodenju tudi degus-
tirali. Zadnji dan je potekala degustacija še v Vinariji Podrum v 
vinski kleti Ačimović nedaleč od Trebinja v Hercegovini. Pišeški 
vinogradniki so se po poučnem in prijetnem druženju polni vti-
sov vrnili domov.  I. Markovič, foto: D. Lipej 

Pišeški vinogradniki v Črni gori

MRZLAVA VAS – KS Mrzlava vas je s svojimi vasmi Čedem, Kamen-
ce, Kraška vas, Stankovo, Globočice in Mrzlava vas zelo razvejana 
krajevna skupnost. Zaradi tega je tudi čas do prihoda nujne medi-
cinske pomoči zelo različen, od dobrih petih minut v Mrzlavi vasi 
do 15 minut na Čedmu. Ker je zastoj srca zelo težko zdravstve-
no stanje, je takojšnje oživljanje in pomoč defibrilatorja ključne-
ga pomena. Prav zaradi tega so se v KS Mrzlava vas odločili za 
nakup le-tega. 26. junija so ga predali v uporabo. Skupaj s posta-
vitvijo defibrilatorja, ki je nameščen na Domu krajanov Mrzlava 
vas, so izvedli še tečaj temeljnih postopkov oživljanja in uporabe 
defibrilatorja (na fotografiji). 35 prebivalcev KS se je teoretično 
in praktično seznanilo z izvajanjem masaže srca, umetnim diha-
njem in uporabo te naprave. Tečaj sta izvedla Jure Glogovšek in 
Nataša Jazbec iz urgentne službe ZD Brežice.  R. R./B. G.

Defibrilator tudi v Mrzlavi vasi
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PROIZVODNJA – JUNIJ 2019

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 ZP 0 - 230 300 10 100 - -

PB 4 TG 2 - 124 400 7 100 0 2

PB 5 TG 6 - 132 400 8 100 0 2

PB 6 ZP 0 35 44 50 3 100 0,9 mg/m3 5 mg/m3

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB2, PB4,

PB5 in PB6
886.971 23 8

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(Ekstra	lahko	kurilno	olje	ali	D-2)

Odobreni še trije projekti
KRŠKO, POSAVJE – Regionalna razvojna agencija Posavje 
je kot vodilni partner LAS Posavje v dobrem mesecu dni s 
strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki 
upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, do-
bila zeleno luč za izvedbo in sofinanciranje treh projektov: 
Center za starejše Dobra energija, Inkluzija otrok in odra-
slih »Pegas« in Črno-belo bogastvo s Krškega polja – samo-
oskrbna, podjetniška in turistična priložnost.

V prvem primeru – CZS Dobra energija, bo nosilec projekta Zdrav-
stveni dom Radeče, ki bo s partnerjema v projektu Občino Radeče 
in Društvom upokojencev Radeče v roku dobrega leta vzpostavil 
center za starejše občane, znotraj sredstev – projekt je ocenjen 
na 73.000 evrov, od tega predstavljajo evropska sredstva oko-
li 50.400 evrov – pa bodo sredstva namenjena še za promocijo, 
usposabljanje prostovoljcev, nakup avtomobila in opreme, sis-
tematično iskanje potencialnih uporabnikov in prostovoljcev, ki 
bodo v času izvajanja aktivnosti zagotavljali dežurno prisotnost v 
vzpostavljenem centru za starejše, za brezplačne prevoze za sta-
rejše uporabnike, izvedbo delavnic v centru idr. 
Nosilec operacije Pegas je Anton Zevnik, sicer nosilec dopolnil-
ne dejavnosti kmetijstva, izvajal pa jo bo v sodelovanju z VDC Le-
skovec-Krško, Društvom Sonček Posavje, OŠ dr. Mihajlo Rostohar 
ter  Vrtcem pri OŠ Globoko. Projekt, ki bo potekal do konca sep-
tembra 2021, je namenjen otrokom in odraslim osebam s poseb-
nimi potrebami, ki jim bo omogočeno aktivno preživljanje in iz-
vajanje aktivnosti na kmetiji, na kateri ima lastnik konje, ki ob 
vodenju nudijo izredno dober terapevtski učinek na osebe s po-
sebnimi potrebami kakor tudi na osebe z gibalnimi ovirami. Po-
leg organizacije delavnic, taborov, šol v naravi, vključitve varo-
vancev v delovne procese na kmetiji Zevnik, je tam predvidena 
tudi izgradnja pokrite jahalnice, ki bo omogočala celoletno jahal-
no aktivnost. Vrednost projekta znaša dobrih 183.500 evrov, od 
tega bo sofinanciran z evropskimi sredstvi v višini nekaj manj 
kot 150.000 evrov. 
O projektu Črno-belo bogastvo smo na naših straneh že večkrat 
pisali. Njegov nosilec je Občina Krško, partnerji pa Posavski muzej 
Brežice, Kmečka zadruga Sevnica, Kunst 1966 in Društvo rejcev 
krškopoljskega prašiča. Operacija, ocenjena na dobrih 196.000 
evrov, od tega sofinancerska sredstva znašajo okoli 150.000 
evrov, je namenjena za podporo rejcem krškopoljskega prašiča 
kot edine avtohtone pasme prašiča, za ustvarjanje novih delov-
nih mest, promocijo, razvoj novih mesnih produktov oz. jedi, ši-
ritev na nove trge idr. Zaključek operacije je predviden konec av-
gusta 2021. B. Mavsar/vir: RRA Posavje

Vulkanizerstvo Lašič je 15. ju-
nija s slavnostno prireditvijo, 
ki jo je vodila Bernarda Žarn, 
za glasbeno kuliso dogodka je 
poskrbel DJ Tomy, praznova-
nje pa popestril tudi šov akro-
batske skupine »Dejan Špoljar 
Stunt Rider«, praznovalo 25-le-
tnico družinskega podjetja. 
Pred četrt stoletja je Aleš La-
šič stopil na samostojno pod-
jetniško pot, na kateri se mu 
je pridružila tudi žena Jasna. 
Prvi prostori so bili skrom-
ni, pogum in trdo delo pa sta 
se obrestovala, razvijali so se 
leto za letom in tako Vulkani-
zerstvo Lašič raste vse od tis-
tih časov. Leta 2007 so porušili 
del starih delavnic in postavili 
vse na novo, lani pa so posta-
vili montažno halo in povečali 
kapaciteto skladišča. Danes je v 
podjetju poleg zakoncev Lašič 
in vseh treh hčera zaposlenih 
še 14 delavcev, ko pa se obseg 
dela ob sezoni poveča, se jim 
pridružijo še dodatni delavci. 
Čestitke ob jubileju sta izrekla 
tudi župan občine Brežice Ivan 
Molan, ki je podjetju podelil 
plaketo, in predsednik Območ-
ne obrtno-podjetniške zborni-
ce Brežice Janko Hrastovšek, 
ki je podjetju predal častno pri-
znanje za 25 let delovanja. Ker 
v Vulkanizerstvu Lašič poleg 
svojih zaposlenih skrbijo tudi 

za širšo okolico in so družbe-
no odgovorni, so ob tej prilož-
nosti direktorju Zdravstvenega 
doma Brežice Draženu Levo-
jeviću predali donacijo v vred-

nosti 1500 evrov, ki bo name-
njena otroškemu in šolskemu 
dispanzerju.

Konec maja je 25 let delovanja 
obeležilo tudi Vulkanizerstvo 
Furlan z dnevom odprtih vrat 

na sedežu podjetja v Mihalov-
cu, na katerega so poleg zapo-
slenih in njihovih družin pova-
bili tudi vse svoje kupce. Kot je 
povedal direktor in ustanovi-

telj podjetja Franc Furlan, je 
leta 1994 začel sam, doma v ga-
raži, nato se je podjetje začelo 
širiti, tako na področju delova-
nja kot zaposlenih, tako da jih 
je danes že več kot 30. »Moč na-
šega podjetja je v tem, da smo 

družinsko podjetje in da je ne-
kaj zaposlenih z nami že sko-
rajda od začetka,« je poudaril 
in omenil, da je med zaposleni-
mi največ domačinov iz Dobo-
ve in brežiške občine. Od prve-
ga dneva dalje je nepogrešljiva 
v podjetju njegova žena Meli-
ta, ki ji gredo vse zasluge, da 
je Vulkanizerstvo Furlan tako 
uspešno, kot je. Glavna prido-
bitna dejavnost podjetja je vu-
lkanizerstvo – prodaja gum 
in platišč, zaradi gospodarske 
krize pred leti so bili po nje-
govih besedah primorani raz-
širiti svojo dejavnost še na av-
topralnico, mehaniko ter gume 
za delovne stroje in traktorje. 
Letno prodajo 100 tisoč gum, 
opravka pa imajo s približno 
250 tisoč strankami, je nave-
del Furlan. Velik poudarek da-
jejo tudi na internetno trgovi-
no. Kot še pravi Furlan, imajo 
v prihodnosti še veliko načrtov 
in idej, »najpomembneje pa je, 
da ostanemo vodilni v znanju, 
kar se tiče gumarstva, podvoz-
ja vozila, popravil«. 
 R. Retelj

Jubileja Lašičevih in Furlanovih
TRNJE, MIHALOVEC – V tem letu 25 let delovanja obeležujeta dve vulkanizerski družinski podjetji iz občine 
Brežice, Vulkanizerstvo Lašič iz Trnja in Vulkanizerstvo Furlan iz Mihalovca pri Dobovi. Srebrni jubilej so 
oboji praznovali v družbi poslovnih partnerjev, dobaviteljev, zaposlenih in številnih prijateljev.

Aleš in Jasna Lašič ob torti za 
25. jubilej podjetja Vulkani-
zerstvo Lašič (foto: Foto Rož
man)

Po besedah Franca Furlana 
so v podjetju Vulkanizerstvo 
Furlan vodilni v znanju s 
področja gumarstva (foto: 
Vulkanizerstvo Furlan).

K sodelovanju vabimo sodelavca/ko na področju ravnanja s 
surovinami za delovno mesto 

KOORDINATOR ZA LOGISTIKO 
IN PROIZVODNJO
v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad

Nudimo stimulativno plačilo, možnost izobraževanja in napredovanja ter 
možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Prijave zbiramo do 16. 8. 2019. 
Vlogo za zaposlitev pošljite na e-naslov matej.urbanc@kostak.si. Za dodatne 

informacije pokličite 07 48 17 203 ali pišite na navedeni e-naslov.

Izobrazba: VI. stopnja 
Znanje tujih jezikov: angleški jezik (aktivno), znanje drugega tujega jezika zaželeno

Delovna opravila z zadolžitvami in 
odgovornostmi:

• naročanje in usmerjanje prevozov 
sekundarnih surovin in odpadkov

• spremljanje proizvodnega procesa in 
skladiščenja sekundarnih surovin

• terminsko usklajevanje vhodnih 
in izhodnih količin v proizvodnih 
procesih 

• priprava dokumentacije in analiz s 
področja logistike in proizvodnje

• korespondenca in razgovori s 
poslovnimi partnerji v angleškem 
jeziku oz. drugem tujem jeziku

Od vas pričakujemo:
• komunikacijske sposobnosti in 

zmožnost tako samostojnega kot 
timskega dela

• veliko željo po strokovnem in 
osebnem napredovanju

• sposobnost iskanja rešitev in 
osredotočenost na rezultate

• znanje uporabe MS Office orodij
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Ste v vaši bližini že opazili rumen zabojnik 
za zbiranje odpadnega jedilnega olja?

V občini Brežice lahko odpadno jedilno olje odslej oddate na desetih novih lokacijah. Ob primernem skladiščenju, oddajanju in predelavi lahko odpadno jedilno 
olje postane obnovljiv vir energije.

Odpadno jedilno olje je odpadek, s katerim pogosto ravnamo neodgovorno, ko ga preko kuhinjskega 
lijaka ali straniščne školjke zavržemo v greznico, malo komunalno čistilno napravo ali v kanalizacijo. 
Tako lahko v kanalizacijski sistem privabimo različne škodljivce, povečamo verjetnost zamašitve cevi in 
povzročamo onesnaženje površinskih voda in podtalnice. Po strokovnih ocenah lahko 1 liter odpadnega 
olja onesnaži kar 1 milijon litrov vode. Prebivalec Slovenije v povprečju odvrže 10 litrov odpadnega olja 
na leto. Če je odvrženo na nepravilen način, lahko s tem onesnažimo več kot 10 milijonov litrov vode. 

Zakaj odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati v kuhinjski lijak ali stranišče? 
Če ostanke odpadnega jedilnega olja olje zlijemo v kuhinjski lijak ali straniščno školjko:
• lahko pride do zamašitve odtočnih cevi in težav v čistilnih 

napravah,
• v kanalizacijskem sistemu se hitreje namnožijo majhni 

glodalci, predvsem podgane,
• olje preide v kanalizacijski sistem in naprej v sistem 

površinskih voda in podtalnice, kjer zaradi nepropustne 
plasti, ki jo ustvari na površini vode, onemogoča kroženje 
kisika in močno škoduje vodni favni in flori.

Olje se v naravi razgrajuje tudi do 100 let
Odpadno jedilno olje predstavlja kar 3.500krat večjo obremenitev za okolje kot komunalne odpa-
dne vode. Če odpadno olje konča v greznici ali mali komunalni čistilni napravi, se izloči na površino in 
onemogoči vnos zraka do odplak in lahko pride do slabega delovanja ali okvare greznice ali komunal-
ne čistilne naprave. Prav tako polivanje po kompostih ali travnatih površinah zaradi visoke organske 
obremenitve popolnoma onemogoči naraven razkroj in življenje mikroorganizmov. Sčasoma se spe-
re v podzemlje do podtalnice, ki je v Sloveniji glavni vir pitnih voda. Ko se podtalnica enkrat onesnaži, 
traja več sto let, da se njena kakovost obnovi ali izboljša.

Kako pravilno ravnamo z odpadnim jedilnim oljem?
Odpadno jedilno olje je lahko odlična surovina za proizvodnjo alterna-
tivnega pogonskega goriva (biodizla) kakor tudi ostalih okolju prijaznih 
energentov in produktov. Zato stopimo skupaj in naredimo nekaj za naše 
okolje. 

Odpadno jedilno je treba zbirati ločeno in shranjevati ter oddajati po-
sebej. Ko odpadno jedilno olje nastane, sledite naslednjim navodilom:
• ohlajeno olje prelijte v hišno posodico, odpadno plastenko ali steklen 

kozarec,
• zaprto plastenko ali kozarec hranite na balkonu, lahko pa tudi v 

notranjih prostorih,
• ko vsebino napolnite, jo oddajte v enem od uličnih zbiralnikov, na ZRC 

Boršt ali ob akcijah zbiranja nevarnih odpadkov. 

V sklopu regijskega projekta Olje nekoliko drugače ozaveščamo o pomenu pravilnega 
odlaganja odpadnega olja, o nevarnostih nepravilnega ravnanja z odpadnim oljem ter o 
priložnostih za njegovo ponovno uporabo. 

NA KAJ MORAMO PAZITI PRI 
ZBIRANJU ODPANEGA JEDILNEGA OLJA?

Odpadnega jedilnega olja ni dovoljeno 
mešati z ostalimi odpadnimi olji 
(odpadnim hidravličnim oljem, strojnim 
in drugim mazalnim oljem, tekočino za 
toplotno izolacijo ali prenos toplote). 
Od vseh nas je odvisno, ali bomo tudi v 
prihodnje pili čisto in zdravo vodo iz pipe 
ter ohranili druge naravne dobrine za 
naše zanamce. S pravilnim ravnanjem 
z odpadnim oljem boste izkazali svojo 
odgovornost do okolja.

LOKACIJE ULIČNIH ZBIRALNIH POSOD 
V OBČINI BREŽICE:

• Artiče: pri OŠ Artiče 
• Bizeljsko: pri pošti 
• Brezina: pri ekološkem otoku 
• Brežice: pri OŠ Brežice, pri MC Brežice in pri 

ekološkem otoku v Slomškovi ulici 
• Cerklje ob Krki: pri OŠ Cerklje ob Krki 
• Dobova: pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova 
• Dvorce: pri ekološkem otoku 
• Kapele: pri pokopališču Kapele 
• Mali Vrh: pri ekološkem otoku
• Pišece: pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
• Zgornji Obrež: pri ekološkem otoku
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• štiri stanovanja: od 45 m2 do 74 m2 
• svetli in klimatizirani prostori
• funkcionalna razporeditev 
• kakovostna gradnja (parket, troslojna 

zasteklitev, dobra zvočna in termo 
izolacija)   

• dostop z dvigalom
• lasten parkirni prostor 
• kletni prostor, kolesarnica
• mirna okolica 
• dobre prometne povezave 
• bližina parkov in sprehajalnih stez

INFORMACIJE IN DOGOVORI ZA 
OGLEDE STANOVANJ: 

Barbara Sotošek, 041 939 113, 
barbara.sotosek@kostak.si

PRODAMO NOVA STANOVANJA V MESTNEM JEDRU KRŠKEGA 
z lepim panoramskim razgledom na reko Savo
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

Muca JENA (19173B) 
je prijazna in zelo družabna, sta-
ra okoli enega leta. Išče zaneslji-
ve lastnike ter varen in odgovo-
ren dom. 

SREČKA (19136Š) 
je prisrčna in razigrana psička, 
stara cca. 3 mesece, srednje 
rasti in rjave barve. Želi si topel 
dom, kjer bo lahko s posvojite-
lji aktivno preživljala skupni čas. 

Tudi psička BIBI (19134Š) 
je stara cca. 3 mesece in skupaj 
z bratcem in sestricami čaka na 
prijazne ljudi, ki jim bodo nudili 
prijazen in odgovoren dom. 

Podelitve medalje častnemu ob-
čanu Dragutinu Križaniću so se 
udeležili njegovi najbližji, prijate-
lji in sodelavci, župan občine Bre-
žice Ivan Molan, poslanec v DZ 
RS in svetnik Občinskega sveta 

občine Brežice Igor Zorčič, brež-
iški župnik in častni občan Milan 
Kšela, podžupan občine Breži-
ce Jure Pezdirc, ravnatelj Glas-
bene šole Brežice mag. Daniel 
Ivša, predsednik Zveze kultur-
nih društev Brežice Jože Denžič, 
podpredsednica Zveze kulturnih 
društev Brežice Lučka Černelič, 
vodja OI JSKD Brežice Simona 
Rožman Strnad in številni drugi.

V utemeljitvi je zapisano: Dra-
gutin Križanić se je rodil na Hr-

Častni občan občine Brežice Dragutin 
Križanić prejel medaljo za zasluge
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 10. julija na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna 
odlikovanja. Medaljo za zasluge je ob tej priložnosti prejel Dragutin Križanić za dolgoletno delovanje na področju glas-
benega šolstva v Brežicah ter za obuditev in razširjanje tamburaštva. Predlagatelji za podelitev odlikovanja Dragutinu 
Križaniću so bili KUD Brežice, Občina Brežice, Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče in Glasbena šola Brežice. 

vaškem, v vasi Poljanec blizu 
Varaždina. Tam je končal sre-
dnjo glasbeno šolo, nato študi-
ral kontrabas na zagrebški aka-
demiji za glasbo in se po študiju 
zaposlil v simfoničnem orkestru 
Radiotelevizije Zagreb. V zgo-
dnjih devetdesetih letih prej-
šnjega stoletja se je s soprogo 
Elizabeto, prav tako akadem-
sko glasbenico, preselil v Breži-
ce, kjer živi še danes. Najprej je 
kot učitelj glasbe delal na osnov-
ni šoli Krško, nato pa je leta 1992 
postal ravnatelj brežiške glasbe-
ne šole. S svojim delom, osebno-
stjo in predanostjo je šoli in kra-
ju vtisnil močan pečat. Upokojil 
se je leta 2012, vendar še danes 
enako neutrudno nadaljuje svo-
je delo in poslanstvo.

Glasbena šola Brežice je v času, 
ko jo je vodil, povečala števi-
lo učencev, pridobila ustreznej-
še prostore in odprla več novih 
oddelkov za glasbila. Poučevati 
so začeli klarinet, saksofon, tol-
kala, violončelo, kontrabas in ci-
tre. Po letu 1996 so nastali raz-
lični orkestri oziroma ansambli 
učencev, najprej harmonikarski 
in godalni sestav, že leta 1997 
pihalna godba, leta 2000 sim-
fonični orkester in leto pozneje 

citrarski, tedaj edini v Sloveniji. 
V letu 2010 pa so dobili še tam-
buraški orkester. 

Šola je postala pomemben de-
javnik glasbenih in nasploh kul-

turnih dogajanj v ožji in širši 
posavski pokrajini. Po zaslugi 
ravnatelja Križanića je začela 
sodelovati z bližnjimi in tudi bolj 
oddaljenimi glasbenimi šolami. 
Najodmevnejše je bilo sodelo-
vanje z umetniško šolo Johanna 
Sebastiana Bacha iz češkega 
mesta Dobřany, ki je Dragutinu 
Križaniću leta 2012 podelilo na-
ziv častni meščan.

Med letoma 1997 in 2005 je 
Dragutin Križanić vodil delovno 
skupino za pripravo učnega na-
črta za glasbeni predmet »šola 
za tamburice« in je tudi soavtor 
učbenika »Šola za tamburice«. 
Že leta 1983 je prevzel vodenje 
tamburaškega orkestra KUD 
Oton Župančič iz Artič, ki sta ga 
nato s soprogo vodila 35 let. Ob 
tem sta ustanovila tudi mešani 
in ženski pevski zbor KUD Breži-
ce in ju vodila več kot 30 let. V 
bližnji in daljni okolici sta pripra-
vila sto in sto skupnih koncertov, 
nastopov in gostovanj tambura-
škega orkestra z zboroma. Go-
stovali so povsod po Sloveniji, na 
Hrvaškem, v Bosni in Hercegovi-
ni, na Češkem, v Avstriji in Italiji. 
Tamburaški orkester se je redno 
udeleževal mednarodnih srečanj 
in se domov vračal z najvišjimi 
uvrstitvami in priznanji. Na re-
gionalnih in državnih tekmova-
njih je prejel enajst zlatih plaket.

Dragutin Križanić ves čas svoje-
ga profesionalnega glasbenega 
dela tudi komponira. Ustvarja 
novo glasbo ter prireja skladbe 

za tamburaško igranje in pev-
ske zbore. Napisal ali priredil je 
več deset skladb, številne so se 
uvrstile tudi v redne repertoar-
je drugih tamburaških sestavov.

Življenjsko delo Dragutina Kri-
žanića v glasbenem šolstvu, lju-
biteljski kulturi in pri vzposta-
vljanju širših vezi s sosednjimi 
državami ter njegov prispevek k 
spoznavanju, ohranjanju in kre-
pitvi tamburaštva na Sloven-
skem zaslužita našo zahvalo in 
priznanje.

Odlikovanja Republike Slove-
nije so najvišja priznanja drža-
ve za izjemne zasluge in dejanja 
posebnega pomena za blaginjo 
Slovenije. Medalja za zasluge se 
podeljuje za posebno uspešne 
dosežke in rezultate na področ-
jih, ki pomenijo pomemben pri-
spevek k razvoju in uveljavljanju 
Republike Slovenije.

Med prejemniki priznanj so bili 
tudi Društvo matematikov, fi-
zikov in astronomov Sloveni-
je za 70 let prispevanja k razvo-
ju pedagoškega, strokovnega in 
znanstvenega dela na področ-
jih matematike, fizike in astro-
nomije (srebrni red za zasluge), 
mag. Ivan Sivec za izjemno ob-
sežen, raznolik in odmeven av-
torski opus, ki neguje narodno 
zavest (red za zasluge), dr. Mir-
ko Cuderman za zasluge za usta-
novitev Slovenskega zborovske-
ga arhiva in za donacijo izjemno 
obsežne zbirke notnega in av-
diovizualnega gradiva (medalja 
za zasluge) ter Janez Pucihar za 
dobrodelnost in dolgoletno hu-
manitarno delovanje v okviru 
rotarijskega gibanja (medalja za 
zasluge). 

Nagrajenec Dragutin Križanić s 
predsednikom RS Borutom Pa-
horjem …

… in številno delegacijo iz brežiške občinePredvidoma avgusta se bodo začela dela dvoletnega projekta Re-
vitalizacija objekta bivšega doma upokojencev Brežice. Vrednost 
del javnega naročila z nazivom Investicijsko vzdrževalna dela v bi-
všem domu upokojencev Brežice znaša 712.571,68 EUR z DDV. Ob-
čina Brežice želi izvesti dela na in v objektu, ki so potrebna za delo-
vanje in uporabo objekta, in sicer gre za obnovo kotlovnice in tistega 
dela strojnih inštalacij, ki bodo omogočile, da bo ogrevanje delova-
lo brezhibno, ter ostala investicijsko vzdrževalna dela, ki jih je treba 
izvesti za normalno delovanje objekta. 
Občina Brežice želi z osnovnimi vlaganji v objektu nekdanjega Doma 
upokojencev Brežice zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izva-
janje naslednjih načrtovanih dejavnosti – za stanovanjske skupnosti 
za posamezne ciljne skupine, za manjša stanovanja oz. bivalne eno-
te, za društva in ostale nevladne organizacije, ki delujejo na obmo-
čju občine Brežice, za ureditev depojev za Posavski muzej Brežice pa 
tudi za nova podjetja za določeno časovno obdobje.

Nacionalni laboratorij za zdrav-
je, okolje in hrano (v nadaljeva-
nju NLZOH), Oddelek za okolje 
in zdravje Novo mesto, je Obči-
no Brežice obvestil o rezultatih 
analize kopalnih vod in njiho-
vi primernosti za kopanje. Vzor-
čenje vode je bilo opravljeno na 
krajih, kjer se ljudje pogosto ko-
pajo, niso pa pokrita z državnim 
monitoringom.

V občini so bili odvzeti vzorci 
za terenske, mikrobiološke in 
kemične analize vode na Krki 
v Cerkljah ob Krki, na Velikih 
Malencah in na ŠRC Grič (Ve-
like Malence). Rezultati analize 
so potrdili, da je voda primerna 
za kopanje in brez neobičajnih 
posebnosti.
 

Avgusta se začenja projekt Revitalizacija 
objekta bivšega doma upokojencev Brežice

Voda v reki Krki primerna za kopanje
Opozorila in priporočila NLZOH:
• Vode iz rek ne smemo uporab-

ljati za pitje ali pripravo hrane.
• Med kopanjem se moramo 

izogibati požiranju vode; še 
posebej je pomembno na to 
opozoriti otroke.

• Potrebna je posebna previ-

dnost pri skokih v vodo; na 
mestih, kjer ni možno oceni-
ti globine vode (temna, kalna 
voda), je to početje zelo tve-
gano!

• Za starše: malih neplavalcev in 
čofotalcev ne smemo nikakor 
pustiti samih in brez nadzora 

v bližini rek ali drugih vodnih 
površin.

• Po kopanju priporočamo prha-
nje z zdravstveno ustrezno pi-
tno vodo.

• Vsi previdnostni ukrepi so še 
posebno pomembni po more-
bitnih padavinah (nevihte …).

Datum 
odvzema

Mesto 
odvzema

Splošna 
ocena 

stanja reke

Temperatura 
vode (°C)

Mikrobiološka 
sprejemljivost

Kemična 
sprejemljivost

Ocena - razvrstitev 
v razrede kakovosti 

po uredbi

20. 6. 2019 Krka, Cerklje 
ob Krki

brez 
posebnosti 21,6 sprejemljivo s 

priporočili
sprejemljivo 
s priporočili Odlična kakovost

20. 6. 2019 Krka, Velike 
Malence

brez 
posebnosti 21,3 sprejemljivo s 

priporočili
sprejemljivo 
s priporočili Odlična kakovost

20. 6. 2019 
Krka, Velike 
Malence 
(ŠRC Grič)

brez 
posebnosti 21,8 sprejemljivo s 

priporočili
sprejemljivo 
s priporočili Odlična kakovost

Ocena mikrobioloških in kemičnih rezultatov preiskanih vzorcev površinskih voda, leto 2019  
Vir: Obvestilo o kopanju v rekah v letu 2019, št. 421-92/2019, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano (NLZOH), Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Bivši dom upokojencev Brežice
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Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
Občinskega sveta občine Krško s 6. redne seje, 4. julij 2019
Milena Bogovič Perko (SDS) je 
predlagala, da se preuči mož-
nost sofinanciranja preparatov, 
ki zmanjšujejo neprijeten vonj 
gnojevke pri gnojenju, in da se 
izobrazi nosilce kmetijskih go-
spodarstev, da bodo zainte-
resirani lete tudi uporabljali, 
ter da se tovrstne aktivnosti – 
gnojenje z gnojevko – opredeli 
z občinskim odlokom.

Anton Petrovič (SD) je pred-
lagal ogled mostu in dovozne 
ceste na Senovem ter spre-
membo prioritet, prav tako pa 
ogled cestišča na Delavski uli-
ci na Senovem in ukrepanje 
zaradi posedanja. Predlagal je 
še skupen sestanek občinske 

uprave, KS Senovo, TD Senovo 
ter podjetij Rudar, HPG in Trata, 
da pregledajo seznam parcel in 
uskladijo košnjo ter aktivnosti 
v zvezi s košnjo in urejanjem. 
V imenu Občinske turistične 
zveze Krško je predlagal, da se 
razmisli o poimenovanju dela 
sprehajalne poti med Krškim in 
HE Krško po prof. Vardjanu ter 
da se pripravi ustrezno gradivo 
(brošura/zgibanka/zloženka), v 
katerem bodo upodobljena vsa 
spominska obeležja v Gaju za-
služnih občank in občanov v Kr-
škem.

Aleš Suša (Levica) je vprašal, 
ali je občinska uprava preuči-
la pobudo za izvedbo natečaja 

mostu za pešce in kolesarje v 
Krškem ter ali bo možno parki-
ranje ob avtocesti na Drnovem 
po odstranitvi cestninskih po-
staj. Podal je pobudo za premi-
slek o novih krožiščih, glede na 
to, da bodo pametni semaforji, 
ki s senzorji spremljajo količino 
prometa iz vseh smeri ter pri-
žigajo zeleno luč za optimalni 
pretok, v kratkem uvedeni tudi 
v Sloveniji. Podal je tudi pobu-
do, da glede barv fasad stroka 
določi priporočila, ki naj se ob-
javijo v lokalnih medijih.

Jože Olovec (SDS) je predlagal 
sestanek s krajani v Spodnjem 
Starem Gradu glede odvodnja-
vanja. Vprašal je, kakšna je re-

alizacija zastavljenega plana po 
proračunu 2019 ter o dokonča-
nih naložbah oz. delih v zaključ-
ni fazi do 30. junija. Glede cene 
vrtcev je predlagal, da strokov-
ne službe pripravijo predlog za 
izračun cen, na osnovi novih 
ter spremenjenih standardov 
in normativov, ki bodo bistve-
no bolj prijazne do večine star-
šev. Predlagal je še srečanje s 
krajani Velike vasi zaradi tatvin.

Dušan Šiško (SNS) je vprašal, 
zakaj »ležeči policaji« na Can-
karjevi ulici na Vidmu niso na 
obeh straneh enako povozni.

Občina Krško je aprila 
objavila javni natečaj za 
izbor nove celotne gra-
fične podobe turistič-
ne ponudbe v občini. Na 
natečaj je v roku prispelo 
16 natečajnih predlogov, 
od katerih jih je pogoje 
natečaja izpolnjevalo le 
14. Ocenjevalna komi-
sija, imenovana s strani 
naročnika, se je v juniju 
sestala trikrat in skladno 
z merili lete tudi oceni-
la. Glede na rezultat toč-
kovanja sta nalogi Janje 
Baznik s. p. in Društva 
Prostor vmes dosegli 
enako število točk, zato je komisija avtorice pozvala k nadgradnji in 
predstavitvi obeh nalog. Komisija je z večino glasov sprejela odlo-
čitev, da je zmagovalni predlog avtorice Janje Baznik (na fotografi-
ji), ki je prejela najvišjo nagrado. 2. mesto je zasedlo Društvo pros-
tor vmes, avtorice Lara Gligič, Teja Gorjup, Laura Klenovšek, Ajda 
Merslavič,  3. mesto Svetlomodro, oblikovalski studio Jan Petrič s. 
p., avtor Jan Petrič, 4. mesto Dotline d. o. o., avtor Iztok Molan, in 
5. mesto Uvid.SI d. o. o., avtorja Žiga Okorn in Barbara Filipčič. Vsem 
sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje, trud in podane rešitve.

Nove cene programov vrtcev v občini Krško
V februarju 2019 so bili objavljeni razpisi za vpis otrok v vrtce občine Krško v šolskem letu 2018/19. Glede na prejete 
vloge so v vrtcih oblikovali oddelke za novo šolsko leto ter pripravili predloge sistemizacij delovnih mest. Predloge je 
obravnaval Občinski svet občine Krško na seji 4. 7. 2019 in sprejel predlagane sklepe. V naših vrtcih bo s 1. 9. 2019 po 
sprejetih sklepih oblikovanih 71 oddelkov in vključenih 1200 otrok.

Prav tako je Občinski svet obči-
ne Krško v juliju 2019 obravnaval 
predlog sklepa o določitvi cene 
programov v vrtcih občine Krško 
in sprejel predlagani sklep, na 
podlagi katerega so se cene pro-
gramov v vrtcih v glavnem zviša-
le. Na podlagi Pravilnika o orga-
niziranju in plačevanju stroškov 
predšolske vzgoje v občini Krško 
(Uradni list RS, št. 48/16) je os-
nova za plačilo staršev s stalnim 
prebivališčem na območju obči-
ne Krško, katerih otroci so vklju-
čeni v vrtec na območju občine 
Krško, najnižja cena istovrstnega 
programa, v katerega je otrok 
vključen v javnem vrtcu. Obči-
na Krško krije razliko med plači-
lom staršev in ceno istovrstne-
ga programa vrtca, v katerega je 
otrok vključen. Za oddelke prve-
ga starostnega obdobja je osno-
va za plačilo za 10,35 % višja od 
sedanje osnove, za kombinirane 
oddelke za 6,69 % višja od seda-
nje osnove, za oddelke 3–6 let za 
6,02 % višja od sedanje osnove, 

za oddelke 3–4 let pa za 8,02 % 
višja od sedanje osnove. 

Od 1. 9. 2019 osnove za plačilo 
staršev znašajo:

Od 1. 9. 2010 dalje Občina Krško 
še dodatno sofinancira stroške 
predšolske vzgoje. Plačilo star-
šev za vse predšolske otroke 
občine Krško, ki so vključeni v 

vrtce na območju naše občine, 
je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 
dodatno znižano za 30 % (sofi-
nanciranje je dodatno in ne iz-
niči že obstoječega občinskega 
sofinanciranja vrtcev na plačil-
ne razrede), tako kot v šolskem 
letu 2018/19. Dodatno zniža-
nje v višini 30 % se sofinancira 
iz sredstev, ki jih Občina Krško 
pridobiva z nadomestilom zara-
di omejene rabe prostora.

Z razliko v ceni (razliko med 
plačilom staršev za vrtce in ob-
čino) bo tako treba v letu 2019 
iz občinskega proračuna na-
meniti približno pet milijonov 
evrov, od česar bo za dodatne 
olajšave plačil staršev, ki se za-
gotavljajo iz sredstev, ki jih Ob-
čina Krško pridobiva z nado-
mestilom zaradi omejene rabe 
prostora, treba nameniti prib-
ližno 890.000 evrov.

Starostna skupina Polna cena za dnevni program 
(6–9 ur)*

1–3 let 572,29 evra 

3–4 let 410,23 evra

Kombinirani oddelek 426,14 evra

3–6 let  373,09 evra

Razvojni oddelek  373,09 evra

*Starši plačajo določen odstotek polne cene programa, v katere-
ga je vključen otrok (ta odstotek je odvisen od premoženjskega 
stanja in določen v odločbi CSD – in sicer od 10 % do 77 % plači-
la); tako določeno plačilo je še za dodatnih 30 % znižano za vse 
starše (olajšava, ki jo občina priznava vsem staršem (vir: nado-
mestilo zaradi omejene rabe prostora (NORP)).
Primer: Za otroka, ki je vključen v program od 1 do 3 let in so 
starši npr. vključeni v 5. dohodkovni razred, za katerega plači-
lo znaša 35 % cene programa (odločba CSD), bi starši od polne 
cene, to je 572,29 evra, prispevali 200,30 evra. Ker pa je to pla-
čilo še dodatno znižano za 30 % (vir NORP), je KONČNO PLAČI-
LO STARŠEV V TEM PRIMERU 140,21 EVRA.

Občina Krško razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, pri če-
mer bo prednostna lista predvidoma oblikovana do decembra 2019. 
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi: Lista A – za neprofitna 
stanovanja, namenjena za oddajo v najem upravičencem, ki glede 
na dohodke po 9. členu veljavnega Pravilnika o dodeljevanju nepro-
fitnih stanovanj v najem niso zavezani za plačilo varščine, in Lista B 
– za neprofitna stanovanja, namenjena za oddajo v najem upravi-
čencem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu Pravilni-
ka, in so zavezani plačati varščino. 
Pogoji za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so navedeni 
v javnem razpisu, ki je objavljen na spletni strani Občine Krško.
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo oddati vlogo na poseb-
nem obrazcu, ki je na voljo od 10. 7. 2019 do vključno 31. 7. 2019 
v glavni pisarni v pritličju Občine Krško ali v pisarni št. 402 v IV. nad-
stropju Občine Krško, in sicer vsak delovni dan od 7.30 do 15. ure, 
ob sredah do 16.30 ure in ob petkih do 13. ure. Obrazec je na voljo 
tudi na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. 
Vloge s prilogami morajo prosilci poslati najpozneje do 31. 7. 2019 
s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško 
– s pripisom »11. JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANO-
VANJ V NAJEM – NE ODPIRAJ«. Dodatne informacije: Feđa Marko-
vić, tel. št. 07 49 81 220, epošta: fedja.markovic@krsko.si.

DOZIDAVA OŠ KOPRIVNICA SE JE ZAČELA - Občina Krško je že v 
preteklem letu pričela z dozidavo in rekonstrukcijo OŠ Koprivnica, 
in sicer so se v preteklem letu izvajala dela v kotlovnici in delno v 
telovadnici, predvsem na področju ogrevanja, zamenjali so tudi 
cisterno za kurilno olje. V tem in naslednjem letu pa bo potekala 
prizidava dveh učilnic in knjižnice, rekonstrukcija kuhinje, nabava 
opreme za učilnici in kuhinjo ter zunanja ureditev. Dela druge 
faze, najprej gradnje prizidka za dve učilnici, so se v juniju začela, 
naslednje leto sledi še rekonstrukcija in širitev kuhinje. Vrednost 
druge faze, ki naj bi se zaključila septembra naslednje leto, znaša 
okoli 730.000 evrov, skupaj z opremo, za celotno naložbo pa bo 
občina zagotovila sredstva iz proračuna.

Nova celostna podoba 
turistične ponudbe občine Krško

11. javni razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem  

www.krsko.si
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Dolina Sevnične je znana tudi po številnih mostovih. Njihovo vzdrže-
vanje je zaradi izredno hudourniške narave potoka zelo zahtevna. 
Od velikih poplav leta 2005, ki so prizadele velik del Posavja, je bilo 
uspešno saniranih oziroma prenovljenih večino mostov, ki povezu-
jejo oba bregova tega potoka. 
Gradnja novega mostu Vrtačnik v Orešju nad Sevnico in urejanje 
struge potoka na območju mostu sta projekta, ki pomembno pri-
spevata k protipoplavni varnosti in varnejšemu poteku prometa na 
tem območju. Marca letos so bila zaključena gradbena dela na mo-
stu, pred kratkim pa je bila zaključena tudi druga faza gradbenih po-
segov, to je vodarska ureditev struge potoka na lokaciji mostu. Nova 
betonska konstrukcija mostu in dodatno utrjene brežine bodo ned-
vomno uspešno kljubovale hudourniškemu potoku.   

Sevniški bazen odprt 
pred vrhuncem poletne sezone
Prvi petek v mesecu juliju je svoja vrata odprl sevniški bazen. Prva faza obnove je končana, gradbena dela pa so za čas 
kopalne sezone ustavljena. 

Prva faza celostne obnove, h 
kateri je Občina Sevnica pristo-
pila po sprejemu proračuna za 
leto 2019 in po končanem jav-
nem razpisu za izbiro izvajal-
ca, je bila usmerjena v obnovo 
obeh bazenskih školjk in zame-
njavo celotne bazenske tehni-

ke. Na olimpijskem in otroškem 
bazenu sta bila tako odstranje-
na dotrajana PVC folija in celot-
ni prelivni rob školjke, ki ni več 
ustrezal predpisanim standar-
dom. Izveden je bil nov preliv-
ni kanal z vgradnjo prefabricira-
nih betonskih kanalet ter novih 
bazenskih rešetk. Na betonskem 
delu obeh školjk in na kompen-
zacijskem bazenu so bile sanira-
ne poškodbe, obe školjki sta bili 
tudi temeljito očiščeni. Bazena 
sta bila prekrita s skupaj oko-
li 1.610 kvadratnimi metri nove 
PVC folije. 

V celoti so bile odstranjene be-
tonske plošče obstoječe kinete 
ter vsa dosedanja cevna inštala-
cija v kineti. Izkopani so bili novi 
jaški za nove cevovode okoli 
obeh školjk. Nove cevi so preko 
kompenzacijskega jaška poveza-
ne na obstoječo strojnico. Okoli 

obeh bazenov so položene nove 
betonske plošče.

Zamenjana je bila tlačna in pre-
livna instalacija, poleg tega pa 
so bile vgrajene še nove šobe 
za dovod vode, narejena nova 
cevna povezava talnega odvze-
ma vode in nova cevna pove-
zava odvzema vzorcev vode. 
Olimpijski bazen ima tudi nove 
stenske reflektorje za razsvetlja-
vo vode. Bazenska tehnika je to-
rej povsem nova in bo po konča-
ni obnovi omogočala učinkovito 
regulacijo kakovosti vode.  Vred-
nost izvedenih del prve faze ob-

nove znaša 528.757,26 evrov z 
DDV.

Takoj po končani kopalni sezoni 
ob koncu šolskih poletnih poči-
tnic se bodo začela obnovitvena 
dela druge faze prenove bazena, 

to je celostna obnova strojnice. 
Izvajalec za izvedbo teh del je že 
izbran. Načrtovana je zamenja-
va filtrov, črpalk in naprav za ke-
mijsko pripravo vode. V strojnici 
bodo zamenjane tudi vse elek-
tro inštalacije. 

Obiskovalci čakajo na prvi skok v prenovljeni sevniški bazen (fo-
to: Občina Sevnica)

Sevniški bazen (foto: Bojan Kostevc)

Dodatna pridobitev sevniškega bazena 
v naslednjem letu

Sprememba, ki bo očem obiskovalcev bazena v naslednji kopal-
ni sezoni najbolj vidna, bo nova vratna masaža, t.i. labodji vrat. V 
prvi fazi prenove je bil že izkopan nov jašek za strojnico masažne 
črpalke. Sistem za masažo se bo torej priklopil na že pripravljeno 
inštalacijo. Masaža s pomočjo vodnega curka je priljubljen način 
dodatne sprostitve kopalcev.

Bazen Sevnica je edini bazen na območju občine, ki obiskovalcem 
nudi zavetje naravne sence in poležavanje na travnatih površinah. 
Poleg tega so ob bazenu brezplačno na voljo tudi senčniki in le-
žalniki za eno ali dve osebi. Hladne in tople napitke ter sladoled 
ponuja prijeten gostinski lokal ob bazenu. 

Brezplačno parkiranje je obiskovalcem omogočeno na velikem 
parkirišču v neposredni bližini bazenskega kompleksa. 

Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti

Zato je poglavitni cilj projekta 
Oživljanje mestnih središč s po-
močjo obrti vrnitev življenja v 
mesta in ozaveščanje lokalnega 
prebivalstva o pomenu ohranja-
nja kulturne in obrtne dediščine 
z všečnimi aktivnostmi, ki bodo 
skozi vsebine projekta privablja-
le tudi obiskovalce z drugih ob-
močij.

Projekt je bil s strani Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo, ki upravlja www.euskladi.
si, potrjen kot ena izmed opera-
cij za uresničevanje ciljev Strate-
gije lokalnega razvoja na obmo-
čju LAS Posavje.

Operacija predstavlja inovativ-
no pobudo za oživljanje urba-
nih središč na način, da se vanje 
vrnejo obrtniki, ki predstavljajo 
temelj gospodarske stabilnosti 
in razvoja, prinašajo nova delov-
na mesta in predstavljajo bogato 
kulturnozgodovinsko dediščino 
urbanih središč Posavja.

Občina Sevnica v okviru tega 
projekta med drugim načrtuje 
ureditev razstavnoturističnega 
prostora v starem mestnem je-
dru v prostorih, ki so najstarej-
ša in najbolje ohranjena profana 
stavba v starem mestnem jedru 
Sevnice. V novo urejenem pro-

storu bo pripravljena razstava z 
imenom Pot obrtništva v Obči-
ni Sevnica.  Obrtništvo ima na-
mreč v Sevnici zelo dolgo in bo-
gato tradicijo, saj je bila Sevnica 
vse od 14. stoletja dalje eno naj-
pomembnejših obrtnotrgovskih 
središč v Posavju s širokim zaled-
jem. Razstava bo časovno zaje-
mala obrtništvo v razponu od 
srede 19. do srede 20. stoletja. 
Vsebinsko bo predstavila sesta-
vo sevniškega prebivalstva, raz-
širjenost in številčnost obrtnikov, 
njihovo vključenost v stanovske 
zadruge in združenja, obrtno šo-
lanje in izpopolnjevanje, pred-
vsem pa bodo predstavljene 

obrtne dejavnosti, s poudarkom 
na družinah, kjer se je več rodov 
ukvarjalo z isto dejavnostjo.

Operacijo je prijavila Območna 
obrtnopodjetniška zbornica Kr-
ško skupaj s partnerji, ki so Ob-
čina Krško, Občina Sevnica, Ob-
čina Bistrica ob Sotli in ZAVOD 
DOBRA DRUŽBA, projekt v skup-
ni višini 218.060,74 evrov pa bo 
sofinanciran iz sredstev Evrop-
skega sklada za regionalni ra-
zvoj (ESRR). Partnerstvu so bila 
odobrena sredstva sofinancira-
nja v skupni višini do 149.288,49 
evrov. Predviden datum zaključ-
ka projekta je 31. 12. 2020. 

Mestna središča so bila nekdaj zelo bogata s svojo kulturo in obrtno dediščino, hkrati pa so številnim prinašala delov-
na mesta, saj so v mestnih središčih prevladovale obrti, s katerimi so se ukvarjale celotne družine. Danes mestna sre-
dišča samevajo, saj se je trend poslovanja obrtnikov, ki so tudi v posavskih mestih pomenili življenje in utrip mesta, iz 
mestnih središč prenesel v trgovske centre in poslovne cone. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nove javne sanitarije pri sevniški tržnici

K dobremu počutju prebivalcev in obiskovalcev kraja pomembno 
prispevajo najrazličnejši elementi, ki dajejo zgled prijaznosti in ureje-
nosti okolja. Med drugim so to tudi javno dostopne in urejene sani-
tarije. Zato je bila ureditev novih, modernih javnih sanitarij smiselno 
nadaljevanje urejanja prostora na območju pri tržnici v novem delu 
mesta Sevnica. Sanitarije so na voljo za brezplačno uporabo vsak dan 
od 6. do 21. ure. Območje sevniške tržnice z obstoječimi elementi 
in novimi pridobitvami tako vedno bolj dobiva podobo modernega 
urbanega središča za druženje tako krajanov kot obiskovalcev, ka-
terega namen je tudi promocija lokalnih izdelkov domačih pridelo-
valcev in predelovalcev gastronomskih dobrot. 

Nove javne sanitarije pri sevniški tržnici, za novo ribarnico (foto: 
Občina Sevnica)

Na Sevnični urejen še en most 

Most Vrtačnik v Orešju nad Sevnico (foto: Občina Sevnica)

Zdravstveni dom Sevnica je pričel z gradnjo garažne hiše za vo-
zila nujne medicinske pomoči.  Objekt je načrtovan v dveh eta-
žah, in sicer kot pritličje in klet. Na nivoju kleti je poleg garaže 
za reševalna vozila predvidena tudi nadstrešnica, ki bo name-
njena parkiranju osebnih službenih vozil. Za dostop do parkir-
nih mest na strehi nove garaže pa je načrtovan dovoz iz nivoja 
obstoječih parkirišč pred zdravstvenim domom. Na nivoju prit-
ličja je predvidena tudi nadstrešnica za kolesa. Investicija se bo 
zaključila predvidoma jeseni.
Zaradi gradnje bo na območju za HTC Sevnica in v okolici zdra-
vstvenega doma delno spremenjen prometni režim. Vse upo-
rabnike prometnih površin na območju izvajanja gradbenih del 
prosimo za pozornost in strpnost ter dosledno upoštevanje pro-
metne signalizacije ob spremenjenih prometnih ureditvah v času 
gradnje.

Pričetek gradnje garažne hiše 
pri Zdravstvenem domu Sevnica
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Sevnica
Gotovo najbolj »in« ter 
skladen z vsemi tehnološ-
kimi in higienskimi stan-
dardi ta hip je bazen Sevni-
ca, ki so ga pred pričetkom 
letošnje sezone temeljito 
obnovili. V zavodu KŠTM, ki 
je upravljavec bazena, pra-
vijo, da je bila sedaj izve-
dena prva faza obnove, to 
je obnova bazenskih školjk 
olimpijskega in otroškega 
bazena ter zamenjava celotne bazenske tehnike, po zaključku 
kopalne sezone pa sledi še druga faza obnove sevniškega ba-
zena, to je celostna obnova strojnice. Načrtovana je zamenjava 
filtrov, črpalk in naprav za kemijsko pripravo vode, na že pri-

pravljeno inštalacijo pa se bo priklopil sistem za masažo, ki bo 
novost na sevniškem bazenu (podrobneje o prenovi sevniške-
ga bazena na str. 14). Sicer pa je bil bazen Sevnica s samopris-
pevkom Sevničanov zgrajen leta 1985. 

Na bazenu Sevnica so za letošnjo sezono pripravili pester in 
zanimiv program. Ob ponedeljkih, sredah in petkih imajo ob 
8.30 vodno aerobiko, ob ponedeljkih in sredah ob 16.00 igre v 
in ob vodi, ob torkih ob 16.00 predstavitev športnih društev iz 
občine Sevnica ter ob četrtkih ob 16.00 ustvarjalnice za otro-
ke. V terminih 22.–26. julij in 5.–9. avgust bodo izvedli plavalni 
tečaj, za katerega so potrebne predprijave. Posebej organizira-
nega prevoza na bazen sicer nimajo, saj je bazen v centru mes-
ta in je možno priti v Sevnico tudi z vlakom. Na bazenu seve-
da deluje tudi gostinski lokal, tako da se lahko kopalci osvežijo 
tako v vodi kot ob gostinski ponudbi. Fleksibilni so tudi glede 
vstopnic, saj imajo na voljo dnevne, družinske in prenosne vs-
topnice pa tudi vstopnice za jutranje plavanje. 

Tematske strani  Posavskega obzornika,  18.  juli j  2019

In so tukaj – brezskrbni počitniški dnevi, še najbolj za otro-
ke! Namesto šolskega urnika njihove počitniške dni zazna-
mujejo ležerni dnevi, brez urnika glede spanja, zbujanja 
in popoldanskih aktivnosti. Praviloma so počitnice name-
njene počitku od šolskih in službenih obveznosti, vendar 
si kljub temu vsi želimo počitnice preživeti prijetno in kva-
litetno, s svojo družino in prijatelji. Za vse to je odlično 
poskrbljeno tudi v Posavju in okolici. Na tokratnih temat-
skih straneh Počitnice boste lahko prebrali kopico nasve-
tov o zdravi (počitniški) prehrani in pijači ter našli dob-
re ideje, kako kvalitetno preživeti počitnice tudi doma, na 
katerem od počitniških taborov ali na bazenu. S kozarcem 
pijače v roki in dobro knjigo se lahko počitnice začnejo ta-
koj, zato, drage bralke in bralci, izkoristite poletne dni za 
male radosti velikih dimenzij!

Pomembno je, da se zdrava 
prehrana začne že v zgodnjem 
otroštvu, pravi svetovalka za 
zdravo prehrano Blaženka 
Kranjec in dodaja, da zgodaj 
priučeno zdravo prehranje-
vanje tudi kasneje v odrasli 
dobi vpliva predvsem na iz-
bor živil, sestavo jedi ipd. Pri 
tem kot zelo pomemben de-
javnik izpostavlja spanje, kaj-
ti čedalje več raziskav govori o 
tem, da je pomembno, da ima-

mo vsi, ne samo otroci, dovolj 
spanja (priporočljivo okoli 8 
ur na noč za optimalno funk-
cioniranje). Ko svetuje ude-
ležencem skupin v Centru za 
krepitev zdravja, jim predsta-
vi tudi metodo uporabe rok, 
ki se po novem uporablja na-
mesto pisanja gramov. »Na 
zdravem krožniku naj bi bilo 
za dve pesti kuhane zelenjav-
ne priloge, za eno pest kuha-
ne škrobne priloge (krompir, 
riž, testenine, kuskus, polenta 
…), za ženske velja za dlan ve-
lik in mezinec debel kos mesa 
oz. zamenjave za meso (ribe, 
jajce, skuta, fižol …), pri moš-
kih pa za dve dlani. Zraven sta 
primerni dve odprti dlani sola-
te ali za pest velik sadež,« opi-
suje pravilno sestavljen zdrav 
krožnik pri kosilu, pri večerji je 
sicer podobno, le da takrat ni-
mamo hkrati zelenjavne prilo-
ge in solate, ampak samo eno 
od teh. »Če nismo prej preveč 
aktivni, ne potrebujemo pre-
več škrobne priloge (največ 
60 g). To velja za posamezni-
ka, ki potrebuje približno 2000 
kcal energijskega vnosa dnev-
no,« dodaja. Kot še pravi, na 
skupinskih srečanjih ne govo-
rijo o nobeni dieti, saj ni ču-
dežnega napitka, prehranske-

Jejmo čim bolj pestro in raznoliko
BREŽICE – Uvodni prispevek na tokratnih počitniških tematskih straneh posvečamo zdravi prehrani. Z 
dipl. dietetičarko Blaženko Kranjec iz Centra za krepitev zdravja Brežice ugotavljamo prednosti in slabosti 
prehranjevanja, še posebej v poletnem času, ko radi rečemo, da nam prija lahka hrana, seveda pa ne sme-
mo pozabiti niti na zadostno uživanje tekočine, najbolj priporočljiva je voda.

ga dopolnila, ki bi uredilo vse 
težave. Pomembna je pestrost 
v prehrani (s tem zagotovimo 
telesu različna hranila), količi-
na živil in to, da se vsa živila 
ne znajdejo na naših jedilnikih 
vsakodnevno.

Pijmo predvsem vodo
V poletni vročini se priporoča 
predvsem pitje vode, raznih 
nesladkanih čajev, doma prip-

ravljenih ledenih čajev (vse-
bujejo dosti manj sladkorja 
kot tisti v trgovini), če pa ne 
moremo piti samo vode, si jo 
lahko natočimo v vrč, dodamo 
narezane limone, ananas, ja-
gode, metine liste … Voda bo 
dobila blag okus po dodanem 
sadežu in vanjo se bo sprosti-
lo zelo malo prostih sladkor-
jev. »Čez poletje je priporočlji-
vo spiti 1,5–2 litra tekočine na 
dan, odvisno, koliko smo aktiv-
ni in se potimo, nekaj tekočine 
vase vnesemo tudi že s hrano, 
predvsem s sadjem in zelenja-
vo,« pojasnjuje Kranjčeva. Ko 
se odpravljamo na dopust, še 
posebej če gremo na daljšo 
pot, odsvetuje, da med potjo 
uživamo težko hrano (npr. du-
najski zrezek, ocvrt krompir-
ček, kitajska hrana, sladkarije), 
ampak si raje privoščimo sola-
te (npr. grško), narezano sadje 
z oreščki (teh ne sme biti več 
kot 30 gramov dnevno), dob-
ro gresta skupaj tudi hruška 
in sir ipd. Po njenih besedah 
v poštev pride tudi sadno-ze-
lenjavni smuti, a ga ne pripo-
roča, da se ga uživa preveč po-
gosto. Zdaj je tudi čas piknikov 
in peke na žaru, o čemer pra-
vi, da je treba pri tem paziti, 
da hrana ni prežgana zaradi 

prevelike vsebnosti akrilami-
da, preden se dá meso peči, je 
lahko tudi malo marinirano.

V dopustniškem času je pogo-
stejše tudi uživanje rib in ribjih 
izdelkov. Že na splošno bi mo-
rali ribe jesti vsaj dvakrat na 
teden, od tega enkrat morske, 
razlaga in svetuje, da raje po-
segajmo po manjših morskih 
ribah (npr. sardele) predvsem 
zaradi vsebnosti metil žive-
ga srebra v večjih ribah (npr. 

morska tuna, morski pes). Vča-
sih si radi privoščimo tudi rib-
jo konzervo, pri čemer svetu-
je, da olje v konzervi odlijemo, 
saj se vanj še vedno sprošča 
metil živo srebro, »če nam je 
riba presuha, pa raje dodajmo 
žličko olivnega ali ribjega olja, 
saj bomo s tem zaužili več ko-
ristnih snovi«. Pomembno je, 
da uživamo čim več zelenjave: 
»V resnici ljudje zaužijemo več 
sadja kot zelenjave, po pravem 
bi moralo biti ravno obratno.« 

Na majskem celodnevnem dogodku Centra za krepitev 
zdravja Brežice so na stojnici pripravili prikaz pasti v hrani, 
in sicer koliko sladkorja dejansko vsebujejo posamezna živila. 

Primeri zdravega krožnika

Sogovornica priporoča največ 
tri sadeže na dan. Nič ni naro-
be, če že pri zajtrku jemo zele-
njavo, npr. na polnozrnat kruh 
si namažemo lahek sirni na-
maz, zraven pa si postreže-
mo še z rezinami svežega pa-
radižnika, paprike, kumarice ... 
O malicah oz. premostitvenih 
obrokih pravi, da morajo biti v 
manjših količinah. »Malicamo 
lahko npr. eno jabolko in 30 g 
oreščkov ali jogurt z ovsenimi, 
rženimi kosmiči, po želji doda-
mo še sadje, recimo jagodičev-
je,« svetuje.

Sladoleda ne smemo 
jesti vsak dan
Še nekaj o sladici, ki še posebej 
prija v poletnih mesecih – sla-
doledu. Priporočljivo ga je uži-
vati občasno, nikakor ne vsak 
dan, opozarja Kranjčeva in do-
daja, da bi morali po pravem 
zaužiti le za pest veliko koli-
čino sladoleda, a ga po nava-
di dosti več, kar ne predstavlja 
resne težave, če smo potem fi-
zično aktivni. Lahko si ga nare-
dimo tudi kar doma. Na sploš-
no se je treba pri sladkarijah 
zavedati, da poleg višje ener-
gije vnesemo v naše telo še ve-
lik delež maščob in sladkorja. 
»Kar vnašamo sladkega v telo, 
prispeva k dnevnemu energij-

skemu vnosu. Zajtrk naj ne bi 
bil sladek, tako da govoricam, 
kako so npr. Nutella in podob-
ni namazi dobri za zajtrk, ne 
smemo verjeti,« sporoča die-
tetičarka. Priporočljivo je, da 
se uživa pet obrokov dnevno, 
pri čemer naj bi bil zajtrk naj-
kasneje uro po tem, ko vsta-
nemo, večerja pa vsaj dve uri 
pred spanjem, vendar ne kas-
neje kot ob 20. uri.

»Udeležencem skupine svetu-
jem, da spremenijo predvsem 
tri stvari, in sicer da pekovske 
izdelke oz. škrobna živila za-
menjajo za polnozrnate. Mi-
mogrede, ko kupujemo pol-
nozrnat kruh, moramo biti 
pozorni na to, da je res pol-
nozrnat, kajti veliko pekovskih 
izdelkov je samo posipanih s 
semeni. Nadalje, da poskuša-
jo v svojo prehrano vključeva-
ti več zelenjave in malo manj 
sadja ter da sladke pijače po-
skušajo postopoma zamenja-
ti z vodo. Spodbudim jih tudi 
k uživanju kaš, ki so kar malo 
pozabljene (pirina, ajdova, 
ješprenova, amarant, bulgur, 
kvinoja). Svetujem jim tudi, 
da kuhajo iz osnovnih živil, iz 
katerih lahko sestavijo popol-
noma uravnotežen obrok,« še 
razloži.

 Rok Retelj

Poletna osvežitev je blizu 
tudi v domačih krajih
POSAVJE – Vroče poletje, voda hladi … Ko se v poletnih dneh vozimo skozi Posavje, je na naših dvoriščih 
moč videti pisano paleto takšnih in drugačnih bazenov, večinoma seveda preprostih z napihljivim robom 
ali prostostoječih. Verjetno v Posavju premoremo tudi kar nekaj vgradnih bazenov, ki so očem že bolj skri-
ti, saj gre za večjo investicijo in skrben premislek, kam ga umestiti v okolico (zaradi sončne lege, drevja, 
strojnice, itd.). Posavje pa poleg dveh večjih termalnih središč (Čatež ob Savi in Dobova) premore tudi kar 
nekaj javnih bazenov, ki so več ali manj vsi prenovljeni. 

Foto: Bojan Kostevc
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Dolenjske Toplice
Sicer pa so naša tla bogata z zdravilnimi termalnimi vrelci tako v 
Posavju kot pri sosedih Dolenjcih. Blagodejna moč termalnih vod 
je preizkušena in znana že stoletja. Od njene temperature in kemij-
ske sestave je odvisno, za katera obolenja je najbolj primerna, za 
vse pa velja, da je gibanje ali le namakanje v njih dobro za telo in 
počutje. Le streljaj iz Posavja se nahajajo idilične Dolenjske Topli-
ce, ki se ponašajo z bogato tradicijo, saj so eno najstarejših zdra-
vilišč celo v Evropi. Dva od treh termalnih izvirov term sta nepo-
sredno pod notranjima bazenoma, pod Knežjo in Jamsko kopeljo 
v hotelu Vital. Voda ima temperaturo 36 stopinj Celzija in je rahlo 
mineralizirana. Iz Term Krka vabijo na enega od svojih kopališč vse 
tiste, ki so jim všeč mir, naravna senca in čista voda. Pravijo tudi, 
da njihova kopališča slovijo kot zelo čista, varna in lepo urejena. 

www.terme-krka.si
booking@terme-krka.eu 
08 20 50 300 

NOVO: Balnea FUN 
v  Termah Dolenjske Toplice

Oglas_Posavski_obzornik_Balnea_FUN_7_2019.indd   1 12. 07. 2019   08:09:00

BAZEN SEVNICA
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ANIMACIJA�V���OB�VODI
ponedeljek���reda���o���6.00

VODNA�AEROBIKA
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PREDSTAVITEV��PORTNI��DRU�TEV
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USTVARJALNICE
četrtek���o���6.00

www.kstm.si
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Poletna osvežitev je blizu tudi v domačih krajih
Radeče
Izjemna arhi-
tekturna de-
d i š č i n a , 
potrebna pre-
nove, je ra-
deški bazen. 
Kljub temu so 
nam iz upravl-
javca, KTRC 
Radeče, spo-
ročili, da je ba-
zenski kompleks še vedno v dobri kondiciji in v sproščujočem 
zelenem ambientu poleg osvežitve v vodi ponuja tudi gostin-
ske storitve, vedoželjnejšim pa je na voljo tudi mala bazenska 
knji žnica. Opažajo tudi, da zdaj že več kot polovica obiskovalcev 
prihaja iz sosednjih regij, kar jih veseli, saj so očitno prepoznali 
njihov bazen kot turistično atrakcijo, vredno obiska. Bazen Ra-
deče ponuja osvežitev že skoraj 60 let in tako sodi med najsta-
rejše bazene v naših krajih, arhitekturno pa med najbolj zani-
miva kopališča v slovenskem merilu. Bazen na Njivicah je bil 
zgrajen leta 1956 v čistem ruralnem okolju, sprva pa je služil 
kot zajetje požarne vode za radeško papirnico. Izjemno podo-
bo je dobil s pomočjo arhitekta Franca Cacka in krajinske arhi-
tektke Jute Krulc. V letošnji julijski reviji Ambient ga je avtor 
Jure Grohar primerjal celo s futurističnimi termami arhitek-
ta Petra Zumthorja v švicarskem Valsu in nadaljeval: »Seve-
da tu ne gre za formalne vzporednice, temveč za odnos do kra-
jine in diskrepance med dotedanjo gradnjo generičnih hiš, ki 
so zasajene v hribovit teren, ter novo  moderno arhitekturo, ki 
izkorišča topografijo in se odpira v okolico. Veliko presenečen-
je je tudi dejstvo, da se je v posavskih hribih v 50. letih, v 'od 
sveta ograjeni socialistični državi', zgodil tako radikalno dru-
gačen objekt, ki ga danes verjetno ne bi bilo mogoče zgraditi 
nikjer.« »Leta 2005 je ljubljansko društvo arhitektov v sodelo-
vanju s Fakulteto za arhitekturo radeški bazen prepoznalo kot 
arhitekturno dediščino, kar predstavlja za nas pomembno pri-
znanje, po drugi strani pa tudi veliko odgovornost,« so zapisa-
li na KTRC Radeče. 

Brestanica
S samoprispevki krajanov KS Brestanica je bil leta 1978 zgrajen 
tudi Športno rekreacijski center Brestanica, s katerim je vse do 
leta 1997 upravljala Termoelektrarna Brestanica, ki je tudi oskr-
bovala bazenski kompleks s toplo vodo. Od tega leta dalje je ba-
zen Brestanica predan Občini Krško, ki ga je leta 2010 tudi v ce-
loti obnovila. Z bazena Brestanica, katerega upravljavec je danes 
Mladinski center Krško, pa nam sporočajo, da imajo trenutno od-
prt velik olimpijski bazen, ki omogoča zabavo in ohladitev za vse 
generacije ter je tudi prostor za številke plavalne klube, ki treni-
rajo v njem. V letošnji sezoni obratuje v Brestanici tudi bar, ki ko-
palcem in obiskovalcem ponuja pester izbor pijač, sladoleda in 
domačih pic. Z mesecem julijem so začeli tudi s spremljevalnim 
programom v baru, kar pomeni, da bodo obiskovalce ob večerih zabavali glasbeniki. Tudi do bazena Brestanica ni organiziranega 
posebnega prevoza, vendar je na voljo javni prevoz z vlakom do Brestanice in potem z avtobusom do postajališča, ki se nahaja v 
neposredni bližini kopališča. Ob kopališču imajo na voljo tudi urejen brezplačen kamping prostor za dva kamperja.

Vsa zgoraj našteta kopališča skrbno in redno skrbijo za varnost, higieno in kvaliteto vode, ki ustreza vsem standardom in zakono-
daji tako, da se kopalci lahko brez skrbi prepustijo poletnemu razvajanju tudi doma. Kot veleva slogan bazena Brestanica »Morje ni 
daleč«, je v Posavju in okolici res tako, saj je za kvalitetno preživljanje prostega časa in poletno osvežitev dobro poskrbljeno tako 
z bazeni in termami kot ne nazadnje tudi s kopališči ob rekah, o katerih pa smo že in bomo gotovo še kdaj pisali. B. K. R.
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Informacije: GSM: 041 297 001 
www.kostanjeviska-jama.com

Ogled jame je mogoč med 
15. aprilom in 31. oktobrom 

ob sobotah, nedeljah ter 
praznikih, v poletnih mesecih 

(juliju in avgustu) vsak dan 
ob 10h, 12h, 14h, 16h ter 18h. 

KRŠKO – Mladinski center Krško je tudi letos skupaj z mladimi 
prostovoljci popestril poletne počitnice 30 otrokom, ki so se ude-
ležili počitniških aktivnosti v MC Krško. Poleg tega, da zabavamo 
otroke, tudi razbremenimo starše, ki v počitniškem času nimajo 
varstva za otroke. Letos so aktivnosti potekale v drugem tednu 
julija, od 8. do 12. julija. Kljub temu, da smo izbrali teden s pre-
cej kislim in hladnim vremenom, smo se vseeno zelo zabavali in 
uspeli izvesti skoraj vse izlete.
Prvi dan aktivnosti je potekala delavnica robotike in programi-
ranja z Lego WeDo, v torek pa smo se z vlakom odpravili na grad 
Rajhenburg, kjer smo se udeležili dveh delavnic – seveda so bili 
otroci najbolj navdušeni nad izdelavo čokoladnih lizik. V sredo 
smo z avtobusom obiskali živalski park Na jasi v Selah pri Do-
bovi, kjer smo si ogledali in pobožali številne zanimive živali z 
skoraj vseh kontinentov. V četrtek nas je Mestni muzej Krško po-
peljal na zanimiv pohod, poln zanimivih zgodb iz zgodovine. V 
petek, ko nam je dež preprečil kopanje na bazenu Brestanica, nas 
je zabaval Teater Cizamo s predstavo Sirkec, sirkec in modelirni-
mi baloni. Poleg izletov so vsako popoldne potekale tudi ustvar-
jalne in športne aktivnosti, tako da smo prav vsak dan spoznali 
nekaj novega in se kaj zanimivega naučili. Predvsem pa smo se 
učili strpnosti, sodelovanja in pomembnosti prijateljstva. Vsem 
otrokom želimo še naprej lepe in ustvarjalne počitnice, polne za-
bave in iger s prijatelji!
 Tanja Brate, vodja počitniških aktivnosti v MC Krško

BREŽICE – V Večgeneracijskem centru Brežice vsako leto pripra-
vimo počitniške aktivnosti, ki jih vodim mag. Mihaela Kežman. 
Tako smo imeli v prvem julijskem tednu medgeneracijske poči-
tniške aktivnosti, pri katerih smo želeli, da se prepletata dve ge-
neraciji. Otroci so imeli veliko mero 'odrasle' pomoči, njihovih 
nasvetov in izkušenj, starejši pa so ob otrocih uživali v njiho-
vi svobodni ustvarjalnosti, neobremenjeni s pravili in normami, 
kakšni naj bi bili izdelki. Medgeneracijski preplet se je izkazal za 
odličnega, skozi katerega sta obe generaciji veliko pridobili. Tako 
so poleg novih znanj in učenja kreativnega ustvarjanja razvija-
li tudi medgeneracijsko sodelovanje, solidarnost, strpnost, ko-
munikacijo, razvijali občutek vrednosti, samorealizacije idr. Prvi 
dan smo izdelovali sliko s servietno tehniko in dodajali tudi dru-
ge mešane tehnike. Starejši so tehnike večinoma dobro pozna-
li in so tako svoje znanje predajali naprej. Obujali smo tudi sta-
re igre, kot je npr. 'zemljo krast'. Drugi dan smo barvali majice s 
spreji za tekstil. Nastale so čudovite kreacije. Tretji dan pa smo 
imeli medgeneracijsko počitniško delavnico barvanja kamnov, 
pri kateri sta prav tako uživali obe generaciji, nato pa smo sku-
paj odšli v dom upokojencev, kjer smo za stanovalce pripravili 
krajši nastop in jim tako polepšali dan. In tako smo zopet pove-
zali dve generaciji.
 mag. Mihaela Kežman, Večgeneracijski center Posavje

Povezali sta se dve generaciji

Medgeneracijsko barvanje majic

Počitniške aktivnosti v MC Krško 

Udeleženci počitniških aktivnosti na gradu Rajhenburg (foto: 
Tanja Brate)

BREŽICE, KRŠKO – Počitniške filmske delavnice, ki jih vsako leto 
že od leta 2011 organizirajo v okviru zavoda LIJAmedia, so tudi 
letos potekale v Brežicah in Krškem. Udeležilo se jih je več kot 80 
otrok in mladih. Delavnice so delno izvedli v lastni režiji, nekaj 
dni pa tudi v okviru Poletne grajske dogodivščine v Posavskem 
muzeju Brežice in v okviru počitniških aktivnosti v Večgeneracij-
skem centru Posavje v Krškem. Počitniške filmske delavnice so 
namenjene spoznavanju udeležencev z osnovami kratkega igra-
nega in animiranega filma ter snemanju lastnih zgodb, vendar 
potekajo na neformalen in sproščen način, preko igre in upora-
be domišljije. Udeleženci se skozi delavnice naučijo sodelovati v 
timu, skupaj razvijati zgodbe, razreševati morebitna nesoglasja, 
spoznavajo delo s kamero in računalnikom, proaktivno upora-
bljajo svoje telefone in fotoaparate, pri izdelavi animiranega fil-
ma pa razvijajo tudi svoje likovne sposobnosti. Delavnice že od 
začetka vodita izkušena mentorja Matej Žibert in Mia Brunej, ki 
preko šolskega leta tudi obiskujeta šole in učence v okviru tehni-
ških dni ali obšolskih dejavnosti spoznavata z osnovami snema-
nja filmov. Filmi so nato objavljeni na Youtube kanalu LIJAmedie 
in na socialnih omrežjih. Letos je na različnih delavnicah nastalo 
kar nekaj filmov na temo varovanja okolja in internetne varnosti 
pa tudi otroških domišljijskih zgodb. Z več partnerskimi organi-
zacijami iz Posavja so ravno zaključili s pripravo prijave na raz-
pis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij, preko 
katerega bodo poskušali s svojimi aktivnostmi dosegati več ran-
ljivih skupin, otrok in mladih na podeželju, socialno in ekonom-
sko šibkejših, gluhih in naglušnih ter priseljencev.  M. B.

Med počitnicami snemali filme

Počitniške filmske delavnice potekajo na neformalen in 
sproščen način.

KRŠKO – Večgeneracijski center Posavje v Krškem je tudi letoš-
nje poletje organiziral brezplačne počitniške aktivnosti za otro-
ke, ki so potekale od 27. junija do 10. julija. Druženje so vsak dan 
začeli z jutranjim krogom, nato pa so sledile različne zanimive 
aktivnosti: družabne igre na prostem in v centru, športne aktiv-
nosti, ustvarjalnice, kulinarične, glasbene in plesne delavnice ter 
še mnoge druge. Skupaj so izdelovali hiške iz kartona, spozna-
vali različne instrumente, pripravili zdrav zajtrk s sadnimi zme-
šančki, posneli čisto pravi film, se zabavali ob poslikavi obrazov, 
zaplesali na pravljično-plesni delavnici, se prelevili v znanstve-
nike ter se odpravili na lov za zakladom. Posebej se zahvaljujejo 
osebju Zdravstvenega doma Krško, ki je svoj dragoceni čas na-
menilo tudi za VGC ter otroke navdušilo s predstavitvijo reševal-
nega vozila in dela reševalcev. Vsak počitniški dan se je zbralo 
med 15 in 32 otrok, za dober potek dela so skrbeli prostovoljci 
in animatorji. Letošnje počitniške aktivnosti so bile zares razgi-
bane, pestre in razigrane. Otroci so se zabavali, pridobivali nova 
znanja in stkali nova prijateljstva.  Vir: LU Krško

Aktivni počitniški dopoldnevi

Pripravili so tudi poslikavo obrazov.

BREŽICE – Že peto leto zapored so v Posavskem muzeju Breži-
ce v prvem tednu počitnic izvedli Poletno grajsko dogodivščino 
za njihove mlajše obiskovalce – »muzejčke«. Začeli so 26. junija, 
na dan, ko je PMB praznoval 70 let delovanja. Prvi dan se je za-
čel s pozdravom direktorice Alenke Černelič Krošelj, razdelit-
vijo majic in ovratnih trakov ter njihovo novo pesmijo. Sledila je 
ustvarjalna delavnica, na kateri so skupaj z LIJAmedio izdelova-
li like za njihov skupni animirani film. Ta dan so se udeležili tudi 
slovesnosti ob 70-letnici muzeja. Drugi dan so izdelali male za-
stavice in veliko zastavo na letošnjo temo – element zemlja. Sle-
dil je obisk župana občine Brežice Ivana Molana, ki jih je pova-
bil na sladoled. V petek so pekli palačinke pod vodstvom Jožeta 
Grajžla (Kuhna na kolesih), obiskali kustose in si ogledali graj-
sko klet. Predzadnji dan so se zbrali v večernih urah in začeli z 
delavnicama recikliranja plastenk – preoblikovali so jih v rožice – 
in izdelovanja lesenih čolničkov. Po večerji so nadaljevali z zasa-
ditvijo grajskega zeliščnega vrta in postavitvijo skupne razstave 
Muzejčki in zemlja. Za konec jih je na nočnem pohodu skozi grad 
presenetila gospa Ana Maximila Valvasor (Sonja Levičar) in jim 
predstavila življenje na prelomu iz 17. v 18. stoletje, ko je ustvar-
jal tudi avtor poslikave Viteške dvorane Frančišek Karel Remb. 
Ob koncu dneva so vsi skupaj zaspali za grajskimi zidovi. Zadnji 
dan Poletne grajske dogodivščine so pričeli z delavnico lončar-
stva z Alojzom Kržanom ter pripravo mareličnih cmokov za 
starše in udeležence dogodivščine s pomočjo kuharjev Gostilne 
Kunst. Poletno grajsko dogodivščino so zaključili s krajšo pred-
stavitvijo staršem, na kateri jih je presenetil tudi obisk avtorja 
poslikav Viteške dvorane Remba (Filip Černelč).  Vir: PMB

Prespali za grajskimi zidovi

Dnevi Poletne grajske dogodivščine so bili tudi priložnost za 
igro (foto: PMB).

KRŠKO, BRESTANICA – V muzejskih enotah Kulturnega doma 
Krško – Mestnem muzeju Krško, Galeriji Krško in Gradu Raj-
henburg – smo kot že nekaj let zapored tudi v letošnjem pole-
tju pripravili zanimiv počitniški program za osnovnošolce ter se 
v sklopu počitniških aktivnosti za otroke že tretje leto poveza-

li z Mladinskim centrom Krško. Po Igrarijah v muzejskem atriju 
leta 2017 in lanskoletnih aktivnih delavnicah »Se gremo igrat?« 
ob razstavi 80. so bila leta … v Krškem smo letos pripravili Poči-
tniška muzejska doživetja. 9. julija smo na gradu Rajhenburg iz-
vedli dve delavnici, na katerih so udeleženci spoznali del bogate 
zgodovine rajhenburških menihov trapistov, prvih industrijskih 
proizvajalcev čokolade na Slovenskem, in se v izdelavi čokolad-
nih lizik preizkusili tudi sami. Ob ogledu razstave Stavbni razvoj 
in prenova gradu Rajhenburg so spoznali zasnovo grajske stav-
be ter ob koncu vtise poustvarili v izbrani risarski tehniki. 11. 
julija smo v Mestnem muzeju Krško izvedli delavnico Mesto Kr-
ško: včeraj–danes–jutri. Udeleženci so mestno zgodovino spoz-
navali ob razvalinah krškega gradu in z ogledom razstave Krške 
vedute – mestne insignije. O življenju vrstnikov v Krškem pred 
približno 40 leti so se seznanili na razstavi 80. so bila leta … v 
Krškem ter za konec v muzejskem atriju sestavljali talni mozaik 
in se pomerili v igri Muzejski spomin.
Po dobro obiskanih julijskih delavnicah tudi avgusta napovedu-
jemo dve novi Počitniški muzejski doživetji. V torek, 27. avgusta, 
bomo v Mestnem muzeju Krško ponovno spoznavali različna 
obdobja zgodovine mesta Krško. V sredo, 28. avgusta, pa vabi-
mo na grad Rajhenburg, na delavnico Kaj pa tebi pravijo?. Ude-
leženci si bodo ogledali stenske poslikave iz obdobja renesanse 
ter na njih skušali poiskati odgovore na različna vprašanja in jih 
ubesediti v stripu.    
 Vir: KDK/MMK/GR, foto: Saša Sršen 

Počitniška muzejska doživetja

Igranje Muzejskega spomina
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Glavne načrtovane aktivnosti projekta so priprava in zasnova 
novih in izboljšanih vadbenih programov na prostem za vse ge-
neracije s poudarkom na ranljivih skupinah; ureditev površin, 
postavitev vadbene opreme (fitnes v naravi in drsališče) ter ur-
bane opreme (solarne klopi);  predstavitev obstoječih in novih 
športnih programov (vadbe za starejše, mladostnike, invalide, 
zimski in letni športi), izobraževanje in aktivne delavnice o upo-
rabi fitnes opreme in aktivnosti na ledu. 

Športna zveza Krško deluje v posavskem okolju z jasno smer-
nico spodbujati udeležbo v športnih aktivnostih s podpiranjem 
izvajanja evropskih priporočil o telesni dejavnosti. Glavnina 
dejavnosti, ki jih bodo v sklopu projekta »Mar nam je za skup-
nost« izvajala športna društva, članice zveze, bo izvedena v le-
tošnjem septembru in oktobru. Z aktivnostmi bodo počastili 
tudi Evropski teden športa. Te bodo potekale po osnovnih šo-
lah občine Krško, na napravah novega fitnes parka in v nara-
vi, v zimskih mesecih pa v sklopu postavitve novega montaž-
nega drsališča v Krškem.   

»Svoj del projekta posvečamo vsem tistim, ki svoje športne 
dejavnosti snujejo na področju 'športa za vsakogar' in športa 
otrok in mladine. Želimo vzpostaviti večje zavedanje in ude-

ležbo občanov Posavja na organiziranih vadbah skozi celotno 
leto ter izboljšati dostopnost do javne športne infrastruktu-
re in našega največjega športnega objekta – narave. S števil-
nimi projektnimi aktivnostmi stremimo k srednjeročnemu ci-
lju, ki je 'Posavje, prijazno do gibalnih dejavnosti'«, poudarjajo 
na Športni zvezi Krško.

Privabiti želijo društva, ki delujejo na področju športa za vsako-
gar in športa mladih. Ciljna populacija bodo predšolski in šolski 
otroci, starostniki in osebe s posebnimi potrebami. Tako na ak-
tivnostih v sklopu projekta »Mar nam je za skupnost« pričakuje-
jo sodelovanje več kot 25 športnih društev z raznolikimi šport
nimi aktivnostmi. Stremimo k povečanju števila udeležencev 
na rednih organiziranih vadbah skozi celo leto.  

Pomembnejše projektne aktivnosti, ki bodo soustvarjale pri-
jaznejšo posavsko športno skupnost, se bodo v sodelovanju 
z vsemi aktivnimi udeleženci odvijale v naslednjih dveh letih:
 - predstavitve športnih aktivnosti šolskim otrokom v proce-

su vstopa v svet športa,
 - predstavitve športnih aktivnosti in vodena vadba predšol-

skih otrok, starostnikov in oseb s posebnimi potrebami,
 - raziskava stanja vključenosti skupnosti v športne dejavno-

sti občanov občine Krško,
 - organizacija okrogle mize na temo športa v Posavju,
 - brezplačno vodene vadbe na zunanjih fitnes napravah, na 

drsališču, v naravi,
 - promocija projekta na božičnonovoletni prireditvi v sta-

rem mestnem jedru,
 - vodne zimske vadbe na drsališču in še mnogo manjših ak-

tivnosti.

Ob izvedbi projekta si želimo poglobljenega sodelovanja z or-
ganizacijami, ki skrbijo v Posavju za dobrobit in kakovostno 
preživljanje prostega časa občanov. Ustvarjene sinergije v pro-
cesu sodelovanja občin, vzgojnoizobraževalnih zavodov, dru-
štev in zvez bodo s projekti, kot je »Mar nam je za skupnost«, 
vodile k uspešnemu ustvarjanju enakih možnosti v športu za 
vsakogar in soustvarile Posavje športnih priložnosti. 

V Radečah in Bistrici ob Sotli nove fitnes naprave

Občini Bistrica ob Sotli in Radeče bosta v prihodnjih mesecih 
postavili zunanje fitnes naprave, ki bodo prilagojene različnim 
starostnim skupinam. Naprave bodo v Bistrici nameščene pri 
osnovni šoli, ob športnem objektu, kjer že deluje notranji fitnes. 
V neposredni okolici je igrišče za mali nogomet, košarko in tenis. 
S projektom želijo z dodatno ponudbo športne infrastrukture 
spodbuditi čim večje število prebivalcev k aktivnemu preživlja-
nju prostega časa, vzdrževanju telesne kondicije in razvijanju 
pozitivnega odnosa za zdrav način življenja. 

V nadaljevanju projekta bodo poskrbeli tudi za predstavitev zu-
nanjih fitnes naprav, kar bo vadbo na tovrstnih napravah prib-
ližala tudi tistim prebivalcem, ki se z njo še niso srečali oziroma 
je niso izvajali pravilno.

Tekaški dan v Sevnici

V sklopu projekta bo KŠTM organiziral tekaški dan v sklopu do-
godka Sevniška 10ka, in sicer v septembru v letih 2019 in 2020.

CMYK 100 4 87 18

S projektom »Mar nam je za skupnost« 
do »Posavja športnih priložnosti«

Krepitev zdravega življenjskega sloga vseh prebivalcev, še zlasti ranljivih skupin, je ključno za podeželska in urbana območja. Izvajanje preventivnih dejav-
nosti, ozaveščanje o pomembnosti telesne aktivnosti, zdrave prehrane ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga med mladimi so glavne aktivnosti posav-
skega projekta MAR NAM JE ZA SKUPNOST Občine Krško kot vodilnega partnerja ter KS mesta Krško, Občine Radeče, Športne zveze Krško, Občine Bistrica 
ob Sotli ter Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica. Projekt v vrednosti 217. 422 evrov, ki ga sofinancirata Repub-
lika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je namenjen predvsem povečanju telesne aktivnosti tako mladostnikov kot sta-
rostnikov, trajal pa bo vse do jeseni 2020. 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V Krškem bodo v okviru projekta uredili drsališče  
na naravnem ledu.

V Krškem se bodo tudi letos z različnimi aktivnostmi 
pridružili Evropskemu tednu športa.

Sodelujoči partnerji bodo pripravili številne športne 
programe za mlade in starejše.

 V Sevnici bodo septembra organizirali tekaški dan  
v sklopu Sevniške 10ke.

Za najmlajše bodo potekale predstavitve različnih 
športnih panog.
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SEVNICA – V Knjižnici Sevnica so v letošnjem poletju pripravili 
za bralke in bralce poseben poletni bralni zavitek, katerega vse-
bina se razkrije šele, ko si zavitek izposodimo in doma odvije-
mo star časopisni papir, v katerega so zavite knjige. Mlajše vabi 
k branju Poletko. 

Če iščete dobre knjige, ima-
te radi presenečenja, zau-
pate izboru knjižničark in 
poleg tega še radi kuhate 
ter pečete pecivo, je »po-
letni zavitek«, ki ga naj-
dete v posebnem kotičku 
sevniške knjižnice, odlič-
na izbira (pa še preseneče-
nje je popolno, ker ne ves-
te, katere knjige boste našli 

v časopis nem ovoju). Poseben bralni kotiček za najmlajše se ime-
nuje Poletko. Z Radovednim Poletkom se družijo predšolski otro-
ci, stari od 3 do 6 let, z Modrim Poletkom otroci od 1. do vključno 
3. razreda osnovne šole, s Pustolovskim Poletkom pa otroci od 4. 
do vključno 6. razreda osnovne šole. »Po želji se lahko vključijo 
tudi mlajši ali starejši otroci. Edini pogoj je veselje do branja in 
spoznavanja novih zgodb,« povedo prijazne knjižničarke, ki tudi 
pomagajo pri izbiri. Tisti, ki bodo do 31. avgusta prebrali vsaj 
pet knjig, ki jih bodo našli v Poletkovem kotičku in bodo izpolnili 
vprašalnik, bodo za vsak izpolnjen list dobili pri izposojevalnem 
pultu v svoj kartonček nalepko. Tisti, ki bodo zbrali pet nalepk in 
rešili uganko na kartončku, bodo prejeli nagrado.  S. R.

Poletni zavitek in Poletko

Kotiček Poletni zavitek

KNJIŽNICA V ŠUMICI: IZDELAVA BARVITIH 
KAZALK

Vabljeni v gozdiček pod MC Krško na ustvarjalno 
delavnico na kateri boste izdelali barvite kazalke.
Izvajalec: Valvasorjeva knjižnica Krško, Mladinski 
oddelek. Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si

MC Krško, v gozdičku, sobota, 20. 7., ob 10.00. 
Vstopnine ni.

ŠUMICA BEATMAKING SESSION

Vabljeni na kreativno druženje ob ustvarjanju 
glasbe. V petek v Šumici ustvarjamo, semplamo,
loopamo, klikamo beate. Pridruži se nam! 
Prijave na: bayromusic@gmail.com

MC Krško, v gozdičku, petek, 19. 7., ob 20.00. 
Vstopnine ni.

AKUSTIČNI KONCERT V ŠUMICI: KAJ TO 
ŠUMI?

Vabljeni na akustični koncert »Kaj to šumi?«, na 
katerem vas bodo v čarobnem ambientu Šumice
očarale tri mlade pevke: 
Martina Olič, Naja Umek in Neža Jurečič.

MC Krško, v gozdičku, sobota, 27. 7., ob 21:30. 
Vstopnine ni.

KNJIŽNICA V ŠUMICI: PREBIRANJE ZGODBIC

Vabljeni v gozdiček pod MC Krško na prebiranje 
zgodbic in ogled knjig pod krošnjami dreves.
Izvajalec: Valvasorjeva knjižnica Krško, Mladinski 
oddelek. Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si

MC Krško, v gozdičku, sobota, 27. 7., ob 10.00. 
Vstopnine ni.

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

ODPIRALNI ČAS
INFO TOČKE MC KRŠKO
PON – PET: od 14.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

ODPIRALNI ČAS
BARA MC KRŠKO
PON – ČET: od 08.00 do 22.00
PET: od 08.00 do 24.00
SOB: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

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

»Izkušnje, ki jih imamo s tabo-
rom na tej lokaciji, so izredne. 
Razgiban teren je odskočiš-
če za številne aktivnosti v na-
ravi, ki so tehnično in fizično 
nezahtevne oziroma zmerno 
zahtevne. Na prostoru, ki je na-
menjen tabornikom in večjim 
skupinam, je voda pitna, tuši 
so opremljeni s toplo vodo. Na 
parceli je lesena brunarica, ki 
jo uporabljamo za namene ku-
hinje in skladiščenja hrane,« 
pove mentorica in članica PD 
Videm Krško Alenka Špan, ki 
je doslej sodelovala že na šti-
rih taborih ob Nadiži, skupaj z 
Matejem Mlakarjem pa sou-
stvarila enajst taborov za mla-
dostnike na različnih lokacijah. 
»Naš cilj je spoznati skrite ko-
tičke v naravi in v njej preživeti 
doživljajsko poln teden. Tabor 
je namenjen učencem višjih 
razredov osnovnih šol in di-
jakom srednjih šol. Tabornina 
temelji izključno na dejanskih 
stroških namestitve, prevoza 
in hrane ter je dostopna vsa-
komur. Vsak, ki uspe prespati 
teden dni v šotoru brez star-
šev, postane Outsider in prej-
me tudi majico s tem napisom, 
najboljšo skupino na orientaci-
ji in v miselnih igrah s pomočjo 
podpornikov tudi nagradimo,« 
še pove Španova, ki je za biva-
nje v naravi navdušila tudi ne-

V šotoru pod milim nebom 
BREGINJSKI KOT – Poletne počitnice je možno preživljati v različnih taborih: planinskih, izobraževalnih, 
športnih, plesnih ... V Breginjskem kotu je PD Videm Krško v sodelovanju z Orientacijskim klubom Brežice 
in PD Brežice med 26. junijem in 3. julijem organiziralo pustolovsko-športni tabor za mlade.

kaj svojih dijakov s ŠC Krško-
-Sevnica.

Skozi lastna izkustva
Vodja tabora in član PD Bre-
žice ter profesor na ŠC Kr-
ško-Sevnica Matej Mlakar 
predstavi vsebinski del enote-
denskega bivanja na prostem, 
ki je sestavljeno iz učenja ori-
entacije v naravi, fotografira-
nja in snemanja v naravi pod-
nevi in ponoči, učenja veščin 
športnega plezanja in poho-
dništva, socialnih veščin, kuha-
nja v naravi ter umetnosti pre-
živetja v bivaku. »Imamo tudi 
delavnice praktičnih znanj. Le-
tos smo z mojstrom Klemnom 
Zorkom spoznavali delo v ko-
vaški delavnici in vsi udeležen-
ci so skovali svoj prvi nož. Ker 
so nam krški astronomi prija-

zno posodili njihov teleskop, 
smo se naučili tudi dela z njim 
in opazovali nočno nebo. Orga-
nizirali smo soteskanje v reki 
Nadiži, gorsko kolesarjenje 
na Stol in v Kobarid, štiri ori-
entacije, taborniške igre, dru-
žili smo se ob tabornem og-
nju, opravili dva vzpona – na 
Krn in Stol, bivakirali pod vr-
hom planine Mija ter opravi-
li dvodnevno pustolovsko od-
pravo,« teče opis mnogoterih 
aktivnosti. »V taboru učimo 
in izvajamo vsebine, ki teme-
ljijo na človekovem pristnem 
in neposrednem stiku z nara-
vo. Na načelih gozdne peda-
gogike in principih šole Kurta 
Hahna vsak posameznik ob-
čuti pomen sebe in hkrati  po-
men skupine, s katero je po-
vezan preko delovne naloge,« 

nadaljuje in doda, da je biva-
nje in spoznavanje življenja v 
naravi za vse nepozabna dogo-
divščina ter čudovita življenj-
ska izkušnja. 

Navajanje na samostojnost 
»Z besedami je doživetja, ki jih 
doživljamo pri bivanju v nara-
vi, sicer preprosto nemogoče 
opisati, a ob zaključku tabora 
so nam prvi Outsiderji zaupa-
li, da jim je bilo v taboru naj-
bolj všeč to, da so se družili 
ter da so dejavnosti lahko op-
ravljali samostojno, ponosni so 
bili, da so lahko sami priprav-
ljali vse obroke ter jedi oceni-
li kot odlične. Všeč jim je bilo, 
da so se lahko kadar koli osve-
žili v Nadiži ter spali v šotoru, 
še bolj pa jim je bilo všeč spa-
nje pod milim nebom v vise-
čih mrežah. Pogrešali so le de-
kleta, ki jih vabijo, da se tabora 
Outsider udeležijo v prihod-
njem letu,« sta dodala sogo-
vornika po vrnitvi z letošnjega 
tabora v naravi. Za mladino sta 
poleg obeh omenjenih skrbe-
la še planinska vodnika in tre-
nerja orientacijskega teka Ani-
ca Hribar in Bojan Jevševar. 
Enotedenskega pustolovskega 
bivanja se je udeležilo 19 mla-
dih v starostnem razponu od 
13 do 17 let. 
 Smilja Radi, foto: A. Špan

Taborjenje v naravi ima poseben čar, a skrbeti je potrebno 
tudi za čisto okolje

POSAVJE – Partnerji v projektu Rast(išče) sreče (RIS) – MC Kr-
ško, DI Zaupanje Sevnica, KTRC Radeče in MD Bistrica – so od 
januarja do junija zabeležili čez 1500 obiskov preventivnih sre-
dišč ter izvedli več kot 180 intervencij individualnega dela z mla-
dostniki. Po številkah sodeč so jih mladostniki vzeli za svoje in 
njihova središča za svoj drugi dom, na kar so še posebej ponos-
ni. Ponosni so tudi na mlade, ki so uspešno zaključili šolsko leto. 
Svoja vrata bodo središča ponovno odprla septembra. Pa vendar 
projekt RIS med počitnicami ne počiva. Mladinsko ulično delo v 
projektu je že v polnem zagonu, njihovo terensko vozilo (O)sre-
čevalnik ali na kratko Srečko pa že kroži po Posavju in obiskuje 
okolja, kjer se mladi poleti radi družijo, zaposleni in prostovolj-
ci pa izvajajo različne preventivne akcije.  B. M./vir: MC Krško

Srečko kroži po Posavju
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V letu 1985 je bila moja hči Nina stara tri 
leta in Robi, sin prijateljice Majdke, pet. 
To je bilo leto, ko sem svoje življenje zače-
njala na novo in za spodbudo me je Majd-
ka nagovarjala, da bi skupaj šle na dopust 
v Fieso. Tam se bi malo odpočila in vsaj 
malo pozabila na preživeto v zadnjih me-
secih.

V Fiesi je imelo njeno podjetje počitniško prikolico, odpravili bi 
se v predsezoni, ko je ceneje in bi že nekako skromno preživeli.
Res bi se obema prileglo nekaj sproščenih in toplih dni, tudi na-
jina otroka sta se  med seboj lepo razumela.

Kot rečeno, storjeno. Iz Ljubljane do Pirana smo se odpravili z 
dopoldanskim avtobusom.  Od tam naprej do Fiese pa smo šli 
peš, saj ob tisti uri med krajema ni bilo nobenih povezav. Bil je 
zelo vroč dan, sonce je bilo visoko na nebu in je neusmiljeno pri-
pekalo. S seboj sva imeli vsaka svojo potovalko in v njej vse pot-
rebno za teden dni bivanja: nekaj obleke, posteljnine in hrane 
od doma, da ne bova porabili preveč denarja. Za roko sva vo-
dili vsaka svojega otroka, ki sta bila utrujena od vročine, saj je 
bila hoja ob morju zelo naporna. Toda bili smo srečni in polni 
pričakovanja.

»Naša« prikolica je bila na srečo v senci in blizu plaže. Namesti-
li smo se zelo hitro in še isti dan smo že plavali v morju. Napor-
na pot je bila hitro pozabljena, zvečer smo utrujeni kar popa-
dali v postelje in sladko zaspali. Naslednji dan smo ugotovili, da 
imamo blizu prikolice bife, ki je bil odprt nekaj ur v dopoldan-
skem času. Tja smo šli na sok in kavico, sicer smo bili ob mor-
ju med borovci skoraj sami, kar je predvsem meni zelo prijalo.

Tudi ostali dnevi so bili sončni in to smo dobro izkoristili; po ves 
dan smo se kopali, igrali razne igrice, se lovili po plaži, škropili z 
morsko vodo in res uživali dopust. Da se otroka ne bi dolgočasi-

la, sva ju ves čas na nek način animirali. Pripovedovali sva zgod-
bice, skupaj smo oponašali živali in se zelo radi igrali igrico, v 
kateri mora vsak povedati eno žival na izžrebano črko abecede.

Nekega dne sva se z Majdko pogovarjali o horoskopih. O tem, v 
katerem znamenju sta bila rojena najina sedaj že bivša moža, 
pa najini starši in znanci, o bolj ali manj ustreznih kombinaci-
jah in podobno, kar se običajno, sploh ženske, rade pogovarja-
mo. Otroka sta radovedno poslušala, sodelovala, spraševala za 
svoje prijatelje iz vrtca in se ob tem zabavala. Prišli smo tudi do 
ugotovitve, da je Majdka po horoskopu bik in njenemu Robiju 
je bilo to zelo smešno. Prav zabaval se je, se na široko smejal in 
na ves glas ponavljal, da je njegova mamica  bik!

Po tem dopoldanskem pogovoru smo šli na kosilo, popoldan pa 
na plažo, kjer smo zopet za krajši čas ugibali živali na določeno 
črko. Zelo dobro nam je šlo in ko je bil na vrsti Robi, je dobil na-
logo, da pove žival na črko »B«. Globoko se je zamislil in nikakor 
se ni mogel spomniti niti ene same živali na črko B!

Vsi smo mu pomagali, še posebej mamica, ki ga je močno spod-
bujala in opisovala nekatere živali, da bi se le spomnil: »Robi 
moj, žival na B, spomni se ene živalce na B, pomisli vendar.« A 
Robi se ni mogel spomniti niti ene živalce na B; mahal je z ro-
kami okrog sebe, gledal v zrak in zavijal z očmi, čohal se je po 
glavi in se obračal naokrog, kot bi iskal tisto žival na B. Mami-
ca pa mu je še kar prigovarjala: »Robi, spomni se, o čem smo se 
danes dopoldan pogovarjali? O eni veliki živali na B, no, spom-
ni se!« On pa je še kar zavijal z očmi in še vedno mu ni kanilo.

Potem je Majdka prav ljubeče in že zmagovalno rekla: »Robi, no, 
spomni se, kaj smo se danes dopoldan pogovarjali o horoskopu? 
Se spomniš, kaj je tvoja mamica?«
In Robiju so se iznenada zasvetile oči. Široko je odprl usta, skoraj 
do ušes, in ves vesel zmagoslavno izjavil: »B, budala!«

poletne zgodbe

na muhi ...

Obe sta Krmeljčanki, 
obe sta nekdanji 
ravnateljici in obe 
se radi udeležujeta 
prireditev,  še 
posebej v domačem 
kraju. Ana Hočevar 
(desno) je dolga leta 
vodila OŠ Krmelj, 
kot članica Društva 
Svoboda Krmelj 
vodi likovno sekcijo, 
s katero že vrsto 

let organizira v kraju enodnevno likovno kolonijo. Z njo želi 
ohranjati spomin na nekdanji rudarski kraj s pomočjo slik, v 
novejšem času pa tudi s fotografijo. Milka Senčar se je za nekaj 
časa preselila v Šiško pri Ljubljani in postala ravnateljica 
tamkajšnje osnovne šole, a ob odhodu v pokoj se je vrnila 
v domačo hišo v Krmelju ter postala dejavna v lokalnem 
odboru Društva izgnancev Slovenije – je ustanoviteljica in 
prva predsednica KO DIS Krmelj – Tržišče. (S. R.)

Piše: 
Zdravka Abram

Žival na »B«     

Na junijskem odprtju jeklenega športnega poligona pri 
teniških igriščih v Krškem je občino zastopal podžupan 
Silvo Krošelj. Ko ga je povezovalec odprtja, znani športni 
TVnovinar Saša Jerković izzval, naj skupaj preizkusita 
trdnost poligona, ni okleval in se hitro 'obesil' na eno od 
cevi ter (resnici na ljubo le sekundo ali dve) zanihal na njej. 
»Naslednjič bo že dlje,« se je pošalil v enem najbolj vročih 
junijskih popoldnevov, v katerem je potekala otvoritev. (P. P.) 

Če je kdo slučajno mislil, da so zaradi vseh peripetij med 
Slovenijo in Hrvaško, ki se dogajajo predvsem na političnem 
parketu, odnosi z našimi južnimi sosedi skrhani, se pošteno 
moti. Dokaz za to je že šesto srečanje prebivalcev z obeh strani 
meje, natančneje občin Brežice in Samobor, na prvi julijski 
dan, ko so skupaj obeležili obletnico vstopa Hrvaške v EU. 
Meja ni in ne sme biti ovira za vzpostavitev in nadgraditev 
meddržavnega sodelovanja tudi na gospodarskem področju, 
so se strinjali brežiški podžupan Jure Pezdirc, predsednik 
sveta KS Jesenice na Dolenjskem Aleš Burja in namestnik 
samoborskega župana Željko Stanec, ki so si ob prihodu 
hrvaških predstavnikov pred gostilno Kalin na Obrežju 
prijateljsko podali roke, se objeli in tako zapečatili odlične 
medsosedske odnose. (R. R.)

Na zadnji junijski petek je v župnijski cerkvi sv. Marka v 
Cerkljah ob Krki upokojeni ljubljanski nadškof msgr. Alojz 
Uran blagoslovil nove orgle. Po maši se je še nekoliko zadržal 
med tamkajšnjimi farani, ker pa je znan kot zelo dober pevec, 
seveda ni mogel mimo tega, da ne bi v dobri družbi tudi kaj 
zapel. S kozarcem v roki je zapel vse kitice slovenske himne, 
pri tem mu je pomagal tudi domači župnik mag. Janez Žakelj 
(levo) in ostali farani, ki so nekdanjega nadškofa toplo 
sprejeli. Uran, ki se v zadnjem času skorajda ne pojavlja več 
v javnosti, je tudi v Cerkljah dokazal svojo »ljudskost«, saj 
je poleg prepevanja navzoče nasmejal tudi z nekaj šalami 
predvsem na račun pregovorno skopih Gorenjcev, med katere 
spada tudi sam. (R. R.)

Če je kdo slučajno mislil, da so zaradi vseh peripetij med 
Slovenijo in Hrvaško, ki se dogajajo predvsem na političnem 
parketu, odnosi z našimi južnimi sosedi skrhani, se pošteno 
moti. Dokaz za to je že šesto srečanje prebivalcev z obeh strani 
meje, natančneje občin Brežice in Samobor, na prvi julijski 
dan, ko so skupaj obeležili obletnico vstopa Hrvaške v EU. 
Meja ni in ne sme biti ovira za vzpostavitev in nadgraditev 
meddržavnega sodelovanja tudi na gospodarskem področju, 
so se strinjali brežiški podžupan Jure Pezdirc, predsednik 
sveta KS Jesenice na Dolenjskem Aleš Burja in namestnik 
samoborskega župana Željko Stanec, ki so si ob prihodu 
hrvaških predstavnikov pred gostilno Kalin na Obrežju 
prijateljsko podali roke, se objeli in tako zapečatili odlične 
medsosedske odnose. (R. R.)

Hrana igra v življenju pomembno vlogo, česar se zavedajo tudi 
tisti, ki vsakodnevno pripravljajo obroke v različnih zavodih 
in ustanovah. Včasih prijazni kuharji in kuharice pripravijo 
tudi kakšen poseben posladek in ob 40letnici delovanja Doma 
upokojencev Sevnica so domske kuharice Mihaela Stopar, 
Stanka Vizlar, Verica Očko in Milena Ganc pripravile torto v 
obliki knjige s posebnim napisom. (S. R.)

ŠENTJANŽ – Septet Fortuna iz Šentjanža je 22. junija praznoval 
desetletnico delovanja. Na začetku koncerta so deklice iz osnov-
ne šole zapele pesem Sem jaz, gradim prijateljstvo, saj so prav s 
to skladbo dekleta iz vokalne skupine začele svojo glasbeno pot 
pri zboru Kresnica pred 25 leti. Na koncertu so poleg že omenje-
nih Kresnic sodelovali še vokalna skupina Amabile in Šentjanški 
jurjevalci. Z inštrumentalno spremljavo so petje popestrili an-
sambel Šentjanci in Damjan Brcar.
V prvem delu koncerta sta se zasedbi Fortune na odru pridružili 
tudi nekdanji članici Janja in Maja. Skupaj so zapele dve pesmi, 
ki prikličejo spomin na njihove skupne glasbene začetke. Na kon-
certu so se pevke predstavile s slovenskimi melodijami, ki dišijo 
po ljubezni. Ob tej priložnosti so bile tudi podeljene srebrne Gal-
lusove značke vsem šestim dekletom za desetletno delovanje na 
področju kulture. Zapeti pred polnim šentjanškim trgom Katji, 
Denisi, Megi, Sabini, Saši in Barbari pomeni neizmerno zado-
voljstvo in nagrado za ves trud tako na vajah kot na vseh nasto-
pih. Margareta Megi Vidmar

Desetletnica Septeta Fortuna

Članice Fortune s srebrnimi Gallusovimi značkami
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Od 
4. do 6. julija je na različnih 
prizoriščih v Kostanjevici 
na Krki potekal drugi Festi-
val kulture Kostanjevica v 
organizaciji tamkajšnjega 
mladinskega društva, hkrati 
s festivalom pa se je uradno 
pričel še letošnji Mednaro-
dni simpozij kiparjev Forma 
viva, ki ga organizira Galeri-
ja Božidar Jakac.

Na skupnem odprtju na ar-
kadnem dvorišču Galerije Boži-
dar Jakac Kostanjevica na Krki 
je za uvod zapel pevski zbor 
Društva podeželskih žena Pod 
Gorjanci, nato je številne zbra-
ne pozdravil programski vod-
ja omenjenega festivala kultu-
re, sicer znani gledališki in TV 
igralec, Stane Tomazin. Župan 
Ladko Petretič je v nagovoru 
dejal, da občina podpira tovr-

Mladi Kostanjevičani s kulturnim 
festivalom zadeli v polno

stne prireditve, ki Kostanjevico 
na Krki utrjujejo na kulturnem 
in turističnem zemljevidu Slo-
venije. Pohvalil je mladinsko 
društvo, da se je tudi letos loti-
lo organizacije festivala, in ga-
lerijo, da ohranja tradicijo ki-
parskega simpozija. Direktor 
galerije Goran Milovanović 
je povedal nekaj o letošnjem 
kiparskem simpoziju Forma 
viva, na katerem sodelujejo 
Aldo Shiroma iz Peruja, Bol-
gar Robert Canev in Slovenec 
Bojan Mavsar, ki je bil rojen v 
Brežicah, zgodnjo mladost pre-
živel v Krškem, zdaj pa živi na 
Vrhniki. Simpozij se bo zaklju-
čil 27. julija.

O kulturnem festivalu je spre-
govoril predsednik mladinske-
ga društva Jan Strajnar: »Lan-
sko leto smo dokazali, da je bila 
Kostanjevica potrebna takšne-

ga festivala, zato smo se odlo-
čili, da bo letošnji še večji, bolj-
ši, da bo ponujal pester nabor 
vsebin in nekaj za vsakega kul-
turnega sladokusca.« Tako je 
letos v programu festivala na-
stopilo kar devet glasbenih 
skupin (Silence, Leslie More, 
Koala Voice, Repetitor, HIGH 5, 
NOAIR, Generator, Jonathan in 
Prismojeni profesorji bluesa), 
na sporedu sta bili dve gledali-
ški predstavi (Imela bi otroke, 
vrt in petnajst zajcev v izvedbi 
Anje Novak ter Ich kann nicht 
anders v izvedbi kolektiva Be-
ton Ltd., ki ga sestavljajo kosta-
njeviški rojak Branko Jordan, 
Primož Bezjak in Katarina 
Stegnar), gledališko-plesna 
delavnica z Gregorjem Lušt-
kom in literarni zajtrk z Mile-
no Zupančič. Po oceni organi-
zatorjev je festivalske dogodke 
obiskalo okoli dva tisoč ljudi, 
kar potrjuje potrebo po tako 
kvalitetnem kulturnem dogod-
ku. »In ne samo Kostanjevica, 
tudi širša regija je začela diha-
ti s festivalom, kar nas izjem-
no veseli. Mladinsko društvo 
Kostanjevica je vložilo ogrom-
no prostovoljnega dela in po-
nosni smo, kako festival raste, 
ter si želimo, da nas bo v priho-
dnosti podprlo še več posame-
znikov, organizacij in podjetij, 
da bomo drugo leto lahko še 
boljši,« je po zaključku ocenil 
Tomazin.  P. Pavlovič

Na uvodnem dogodku je kar številno občinstvo prisluhnilo koncertu dua Silence.

Udeleženca letošnje Forme vive Bojan Mavsar 
in Robert Canev 

Stegnarjeva, Jordan in Bezjak med gledališko 
predstavo »Ich kann nicht anders«

Koncertni del festivala (foto: Nastja Frey 
Gorše)

Literarni zajtrk z Mileno Zupančič (foto: 
Maruša Lapuh)Festivalski dogodki so privabili obiskovalce iz širše regije.



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 15, četrtek, 18. 7. 201922 ŠPORTNO POSAVJE

posavje telovadi za zdravje

Razgibani gredo v nov dan 

DOBOVA – 3. septembra 
2017 se je kot druga v brež-
iški občini izoblikovala sku-
pina Društva Šola zdravja iz 
Dobove. Od takrat vsako jut-
ro, razen vikendov in prazni-
kov, po metodi tisoč gibov te-
lovadi približno deset krajank 
in en krajan iz Dobove, Miha-
lovca in Gabrja. Če pridejo vsi, 
se jih zbere največ 13. Jutranjo 
telovadbo so začeli po zaslu-
gi Darje Krošelj, ki je prosi-
la nekaj članic brežiške sku-
pine Šole zdravja, da so prišle 
v Dobovo predstavit in poka-
zat, kako se izvaja način te-
lovadbe, ki ga je vpeljal dr. 
Nikolaj Grišin. Kot pravi Mi-

lena Toporišič, ki ima certifi-
kat za izvajanje te vadbe, želijo 
že navsezgodaj biti razgibani 
in skrbeti za zdravje na svo-
ja leta, obenem se tudi druži-
jo, vsak petek gredo po vad-
bi obvezno na kavo in klepet, 
tudi če ima kdo rojstni dan, 
ga proslavijo, kot se spodobi. 
V lanskem letu so se udeležili 
krompirjade v Dobovi in zma-
gali ter si z zasluženo denarno 
nagrado organizirali piknik, 
letos so bili tretji. Dvakrat so 
bili tudi na posavskem sreča-
nju skupin Šole zdravja v Bre-
žicah in Sevnici. Tisti, ki že to-
liko časa pol ure zjutraj pridno 
telovadijo, vabijo tudi še kraja-
ne iz drugih vasi dobovske KS, 
da se jim pridružijo. V prime-

ru slabega vremena se z igri-
šča pri kulturnem domu pre-
stavijo v avlo doma, saj jim 
KS Dobova omogoči prostor, 
prav tako je prispevala nekaj 
sredstev za nakup zanje zna-
čilnih oranžnih majic. Topori-
šičeva še pove, da se dan začne 
nekoliko bolj zgodaj, a še toli-
ko lepše. Imajo tudi svojo, do-
bovsko različico himne Šole 
zdravja, ki jo ob priložnos-
ti tudi zapojejo. Velja omeni-
ti, da je najstarejša udeležen-
ka dobovske skupine stara že 
čez 80. Z njimi je eno jutro te-
lovadil tudi član ene od skupin 
Šole zdravja po Sloveniji, ki je 
bil tiste dni ravno na oddihu v 
Termah Paradiso. 
 R. Retelj

KRŠKO – Plejada slovenskih 
kolesarskih matadorjev s 
Primožem Rogličem, Ta-
dejem Pogačarjem, Janom 
Polancem in Matejem Moho-
ričem na čelu, ki nastopa v 
vodilnih vlogah na svetovno 
priznanih kolesarskih dir-
kah, z medijsko izpostavlje-
nostjo daje dodaten veter v 
jadra vse bolj obiskanim ko-
lesarskim prireditvam.

Rekreativno kolesarsko dru-
štvo Krško bo tretjo nedeljo v 
avgustu (18. avgusta) organi-

ziralo že 17. kolesarski mara-
ton po deželi cvička s štartom 
in ciljem na Trgu Matije Gubca 
v Krškem. Kolesarske rekrea-
cije željnim bodo glede na spo-
sobnosti prilagojene kolesar-
ske trase. Kolesarji se bodo 
podali na veliki in mali kole-
sarski maraton v dolžini 70 
in 40 kilometrov, za najmlajše 
kolesarje in družine pa bodo 
izvedli še otroški »Čričkov ma-
raton« na 6 km in »Kolesarski 
poligonček«. Maraton že leta 
privablja več kot 450 kolesar-
jev in otrok, je rekreativnega 
značaja in sodi v sklop akcije 

RADEČE – V sklepnem dnevu konca tedna, ko je v Radečah pote-
kala tradicionalna prireditev Dnevi splavarjenja, je Atletski klub 
Radeče pripravil 15. Splavarjev tek. Tekaški navdušenci so tek-
movali na treh različno dolgih progah: osem se jih je udeležilo 
rekreativnega teka v dolžini 2,5 km, največ, skoraj 90, pa teka v 
dolžini 7,5 km. V otroškem teku na 400 m je med dečki slavil Maj 
Repovž (AK Sevnica), med deklicami pa Pia Mesec (AK Radeče). 
Med otroci, rojenimi l. 2010 ali kasneje, sta bila na 400 m najhi-
trejša Mark Repovž (AK Sevnica) in Karin Brodnik. Na rekre-
ativnem teku na 2,5 km je še drugo zlato medaljo istega dne os-
vojil Maj Repovž, v ženski konkurenci pa je bila prva Nika Tisu 
(AK Sevnica). Najdaljši tek je potekal po pravilih Dolenjskega 
pokala v enajstih moških in petih ženskih kategorijah, absolu-
tna zmagovalca pa sta postala 28-letni Miha Povšič iz AK Sev-
nica, ki je razdaljo premagal v 24 minutah, in 26-letna Breda 
Škedelj, ki je 7,5 km pretekla v slabih 29 minutah. Pred razgla-
sitvijo rezultatov se je netekmovalnega teka na 100 m udeležilo 
tudi osem otrok iz radeškega vrtca. Kljub nehvaležnim vremen-
skim razmeram, ki so organizatorjem malce prekrižale načrte in 
tekačem tek po prijetnejši trasi, je 15. Splavarjev z vidika vseh 
kategorij odlično uspel.
 D. Jazbec

Moker 15. Splavarjev tek 

Kolesarski preporod tudi v Posavju
Slovenija kolesari 2019. Tok-
rat bo premierno del projekta 
»Pumpa – kolesarski vikend« 
v soorganizaciji Športne zveze 
Krško, ki ga letos podpira tudi 
Fundacija za šport v RS.

Predsednik društva Branko 
Sikošek je pred izvedbo ko-
lesarskega praznika povedal: 
»Veseli smo, da vsako leto pri-
vabljamo množico udeležen-
cev. Vsako leto razen manjših 
prask končujemo živi in zdra-
vi, videvamo same zadovoljne 
obraze in poslušamo pohvale. S 
svojo udeležbo in besedami, da 
se vidimo ponovno naslednje 

leto, nas spodbujajo kolesar-
ji iz celotnega Posavja in Do-
lenjske. To nam daje dodaten 
elan, da peljemo stvari iz leta 
v leto naprej.« Dodajmo še, da 
vsi udeleženci prejmejo toplo 
malico, vodo in spominsko me-
daljo, najmlajši otroci na Črič-
kovem maratonu pa prejmejo 
sladoled in darilo organizator-
ja. Na maratonu tradicional-
no podeljujejo tudi pokal za 
najstarejšega kolesarja in ko-
lesarko, pokal za najštevilnej-
šo ekipo, poteka pa tudi žreba-
nje nagrad z gorskim kolesom 
kot glavno nagrado. 
 L. Š.

Cvičkov kolesarski maraton 
bo letos že 17. po vrsti.

BUDIMPEŠTA – Na petem svetov-
nem prvenstvu je nova svetovna pr-
vakinja v krosmintonu postala Rade-
čanka Jasmina Keber, ki je v finalu 
ugnala svojo varovanko, 17-letno 
Lori Škerl. Presenetila je predvsem 
rekonvalescentka po dolgotrajni po-
škodbi hrbta Kebrova z zmago nad 
vodilno igralko svetovne lestvice, 
Poljakinjo Marto Urbanik. Finalni 
obračun najboljših slovenskih igralk, 
znanih po izredno agresivni igri, je 
minil v znamenju močnih izmenjav. 
Podoben slog igre obeh Slovenk ne preseneča, saj Škerlova že 
od svojega desetega leta dalje trenira prav pod vodstvom Keb-
rove, ki je prvi niz po sicer slabem začetku dobila z bolj zaneslji-
vo igro z rezultatom 16:9. V drugem nizu sta se Slovenki izme-
njevali v vodstvu, na koncu pa so prevladale izkušnje Kebrove, 
ki si je manjšo prednost priigrala v zaključku niza, katerega je za 
svoj tretji naslov svetovne prvakinje osvojila z rezultatom 16:13. 
Škerlova je naslovu svetovne podprvakinje dodala še naslov sve-
tovne prvakinje v ženskih dvojicah, saj je v paru z Danajo Knez 
v finalu premagala nemško navezo Rolfes - Horn. V moškem delu 
turnirja sta slovenske barve zastopala Jaša Jovan, ki je napredo-
val vse do osmine finala, in Rok Hudoklin. V mladinskem delu 
turnirja so slovenske igralke in igralci osvojili pet bronastih ko-
lajn. Matjažu Šušteršiču je bil v madžarski prestolnici potrjen 
nov mandat na čelu Mednarodne krosmintonske organizacije 
ICO.  R. R./M. Š.

Slovenski finale Kebrovi

Lori Škerl (levo) in Jas-
mina Keber (foto: M. Š.)

TRNAVA, SEVNICA – 13. 
julija je v Trnavi na Slova-
škem potekal atletski če-
tveroboj državnih repre-
zentanc mlajših mladincev 
in mladink iz Češke, Ma-
džarske, Slovenije in Slo-
vaške. Izbranci slovenske 
reprezentance so bili kar 
trije člani Atletskega klu-
ba Sevnica: Nika Dobov-
šek, Lea Haler in Tomaž 
Sešlar. Nika si je pribo-
rila zmago v teku na 800 
metrov, Lea je na razda-
lji 3000 metrov dosegla 3. 
mesto, Tomaž pa je v teku 
na 2000 m z zaprekami 
tekmo končal na 6. mestu. 
 Vir: AK Sevnica

Sevniški atleti za reprezentanco

Sevniški tekači s trenerjem Sine-
tom Karlovškom

novi trener vratarjev je Sini-
ša Idrizi. »Rezultati na prija-
teljskih srečanjih so pokazali, 
da bomo nuklearci predstav-
ljali prijetno osvežitev v dru-
goligaški druščini. To so za-
čutili tudi ljubitelji nogometa 
v Posavju, ki so si nekaj prija-
teljskih tekem ogledali v zares 
lepem številu,« pravi Omerzu 
in vabi ljubitelje nogometa na 
prvo tekmo v novi sezoni, ki bo 
v nedeljo, 28. julija, ob 17.30 
na krškem stadionu proti lani 
tretjeuvrščeni ekipi 2. SNL NK 
Radomlje. Kot še pravi Omer-
zu, v klubu že nestrpno čaka-
jo 100. obletnico kluba (leta 
2022), ki jo želijo obeležiti kot 
slovenski prvoligaš, eden od 
ciljev kluba pa je tudi ustano-
vitev nogometne akademije.

V NK Brežice Terme Čatež 
bodo po težko izborjenem 
obstanku v ligi v četrto zapo-
redno drugoligaško sezono 
vstopili že dan prej, 27. julija, 
z gostovanjem pri lendavski 

Nafti. Za cilj sezone so si zas-
tavili uvrstitev do 10. mesta. 
»Glede na to, da ima klub NK 
Brežice Terme Čatež najmanj-
ši proračun v 2. SNL, saj le-ta 
dosega 80.000 evrov, smo po-
nosni, da s pravo strategijo in 
trdim delom dosegamo cilje 
in pričakovanja,« pravi pred-
sednik kluba Jure Pezdirc. 
Pogodbo o sodelovanju z NK 
Olimpija so podpisali tudi za 
sezono 2019/20. Na podlagi 
tega so za trenerja dobili Vita 
Butorca, ki je prišel iz mladin-
ske šole NK Dinamo, poleg tega 
so iz Olimpije dobili tudi igral-
ca Luko Duvnjaka in Lekaja 
Lazerja. V kadru je sicer nekaj 
domačih igralcev (Matej Mir-
kac, David Božič, Marko Fe-
lja, Luka Filip, Jure Babnik, 
Robert Drugovič, Matevž De-
renda) in nekaj tujcev (Petar 
Turković, Matija in Luka Sol-
do, Vinko Brumen), ki se jim 
priključuje tudi nekaj mladin-
cev. V sodelovanju s švicar-
sko športno agencijo imajo 

na preizkušnji še dva igralca. 
»Ob igralcih iz NK Olimpija in 
tujine želimo graditi klub na 
lastnih kadrih, tako iz mladin-
skega pogona kot tudi na igral-
cih iz lokalnega okolja. Tujci 
morajo biti dodana vrednost 
klubu, ki praznuje 100-letnico 
in je osmi najstarejši nogome-
tni klub v državi,« pravi Pez-
dirc. Sicer pa bodo letos skupaj 
z Občino Brežice in sofinanci-
ranjem ministrstva za šolstvo 
uredili reflektorje na glavnem 
igrišču, tako da se bodo tek-
me in treningi lahko izvajali 
tudi v večernih urah. Stoletni-
co nogometa v Brežicah bodo 
praznovali 7. septembra s ce-
lodnevno prireditvijo, katere 
krona bo – kot upajo, že pod 
reflektorji – tekma z NK Olim-
pija in koncert po njej.

Prvi posavski drugoligaški 
derbi se sicer obeta šele 22. 
septembra v Brežicah.

 Peter Pavlovič

V drugo ligo ne le po obstanek
KRŠKO, BREŽICE – Potem ko so v novo sezono že štartali nogometni prvoligaši, se bo naslednji konec tedna 
pričela še nova sezona v drugi slovenski nogometni ligi. V 16-članski druščini ima Posavje kar dva pred-
stavnika – NK Krško in NK Brežice Terme Čatež.

Krčani se po štirih letih igra-
nja v slovenski nogometni eli-
ti vračajo v 2. SNL. »Sestav-
ljamo ekipo, s katero želimo 
ljubiteljem nogometa v Kr-
škem, Posavju in širše ponudi-
ti čim več nogometnih užitkov. 
Zavedamo se, da če si želimo 
zgolj obstanka v 2. SNL, se kaj 
lahko pripeti borba za obsta-
nek, zato smo si postavili viš-
je cilje. Naredili smo okostje 
ekipe, ki se bo gradila posto-
poma, ponovno želimo omo-
gočiti domačim igralcem, da 
se skozi mlajše selekcije na-
ravno priključijo prvemu mo-
štvu,« pravi predsednik kluba 
Zoran Omerzu. Članska eki-
pa je po izpadu iz prve lige do-
živela velik osip, jedro ekipe 
naj bi sestavljali doma vzgoje-
ni igralci Marko Zalokar, To-
maž Zakrajšek, Žan Florjanc 
in Ester Sokler. Med številni-
mi novinci omenimo Hrvata s 
prvoligaškimi izkušnjami Lo-
vreta Čirjaka, starega znanca, 
prav tako Hrvata Luko Štefan-
ca in povratnika po poškod-
bi, domačina Žigo Jurečiča, 
ekipi so priključili tudi nekaj 
mladincev. Na mesto glavnega 
trenerja so v klubu imenova-
li Brežičana Iztoka Kapušina, 
ki je v klubu tudi vodja mla-
dinske nogometne šole, v šta-
bu ostaja kondicijski trener in 
fizioterapevt Primož Četrtič, 
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Pri svojem delu uporablja pre-
hranske smernice in referenčne 
vrednosti za vnos hranil. Po za-
četni oceni prehranjenosti sesta-
vi prehranski načrt in spremlja 
realizacijo predlaganih ukrepov 
ter pripravlja jedilnike za posa-
meznika in skupine, prilagoje-
ne njihovim potrebam. Opravlja 
zdravstveno vzgojo in svetuje po-
sameznikom o ustrezni prehrani 
ter načinu priprave le-te.

Zdrava, uravnotežena prehrana 

je poleg telesne aktivnosti glavna 
komponenta vzdrževanja telesne 
teže oz. vzdrževanja energijske-
ga vnosa med vneseno energijo 
in porabo le-te, pomembno vlo-
go pa ima tudi spanje (predvsem 
dovolj spanja).

V Centru za krepitev zdravja Bre-
žice se dietetik vključuje v izvaja-
nje programov za krepitev zdrav-
ja. Aktivno sodeluje pri skupinski 
delavnici Zdravo jem in Zdravo 
hujšanje, sodeluje pri Družinski 

obravnavi otrok in mladostni-
kov, ki so ogroženi za razvoj kro-
ničnih bolezni, povezanih z ne-
ustreznimi prehranjevalnimi in 
gibalnimi navadami. Izvaja indi-
vidualna svetovanja in se skupaj 
z ostalim timom Centra za krepi-
tev zdravja Brežice vključuje v ak-
tivnosti v lokalni skupnosti.

Dietetik pri svojem delu uporab-
lja različna orodja ter interni pre-
hranski obrazec, tehtnico, ana-
lizator telesne sestave, različne 

računalniške programe kot tudi 
ostale pripomočke za določitev 
energijskih potreb posamezniku. 
Pri načrtovanju jedilnikov poleg 
prehranskih smernic in referenč-
nih vrednosti upošteva tudi pre-
hranjevalne navade posamezni-
ka, ki jih razbere iz prehranskega 
dnevnika in v okviru tega skupaj 
s posameznikom pripravi uravno-
težen prehranski načrt.

Prehrana je v tesni povezavi z 
našim zdravjem, zato posegaj-
mo po osnovnih živilih ter si 
tako pripravimo zdrav in urav-
notežen obrok. Vzpostavitev 
prehranjevalnih navad že v zgo-
dnjem otroštvu ima pomemben 
vpliv tudi kasneje v življenju, saj 
vplivajo tako na samo izbiro ži-
vil kot tudi na način prehranje-
vanja kasneje v življenju, s tem 
pa zmanjšujemo tveganje za po-
jav kronično nenalezljivih bolez-
ni v odrasli dobi.
 Blaženka Kranjec,
 diplomirani dietetik 

Vloga dietetika 
v Centru za krepitev zdravja Brežice

Blaženka Kranjec

Dietetik v zdravstveni dejavnosti dela na področju uravnotežene in varne prehrane pri posameznikih vseh starostnih 
skupin, oceni prehransko stanje in prehranjevalne navade posameznika. S svojim dobrim poznavanjem živil, njihovo 
vsebnostjo hranil ter uporabnostjo v prehrani lahko posamezniku ali skupini prebivalcev zagotovi pomoč pri zagotavl-
janju prehransko ustrezne in kakovostne hrane.

KRŠKO – 25. maja sta v veliki dvorani Kulturnega doma Kr-
ško v okviru občinskega praznika potekali 39. tekmovanje 
slovenskih godb na 2. in koncertni težavnostni stopnji ter 
9. tekmovanje mladinskih godb. S tem se je na državni rav-
ni zaključil šesti Teden ljubiteljske kulture. 

Na tekmovanju v organizaciji Zveze slovenskih godb, Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti, Občine Krško in Pihalnega or-
kestra Krško je v okviru treh tekmovalnih koncertov nastopilo 
devet slovenskih godb. V 2. težavnostni stopnji so nastopili KD 
Orkester Ave iz Šentjerneja, KD Mengeška godba in KD Pihalna 
godba Vrhpolje-Vipava, v koncertni težavnostni stopnji KD God-
ba Slovenskih železnic, KD Godba Cerknica, Pihalni orkester Zar-
ja Šoštanj in KD Pihalni orkester Logatec, na tekmovanju mladin-
skih godb pa dve godbi: v kategoriji A Pihalni orkester Glasbene 
šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, v kategoriji B 
pa kot edini posavski zastopnik Pihalni orkester Glasbene šole 
Sevnica. Vse sodelujoče godbe so prejele zlate plakete s poseb-
nimi pohvalami, omenimo le rezultat sevniške godbe – 348,50 
točk. Nastope je spremljala strokovna žirija v sestavi Miroslav 
Šurbek, Tomaž Habe, Gašper Salobir, Nejc Bečan, vsi iz Slo-
venije, in Siegmund Andraschek iz Avstrije. Program je pove-
zovala Romana Žnideršič.
Godbeništvo na Slovenskem se lahko pohvali z bogato, več kot 
350-letno tradicijo in je zato vpisano tudi v register nesnovne 
kulturne dediščine. Kot je za naš medij povedal predsednik Zveze 
slovenskih godb Boris Selko, so v zvezo včlanjene 104 godbe oz. 
pihalni orkestri, v katerih igra približno 7000 glasbenikov, sku-
paj z godbami v mirovanju pa je v godbeništvo vključenih 15.000 
ljudi. »Godbeništvo ima v ljubiteljski kulturi zagotovo enega po-
membnejših deležev. Najbrž so močnejši pevski zbori, v katere 
je vključenih še več ljudi,« je dodal. Prepričan je, da so sloven-
ske godbe na zelo visokem kvalitetnem nivoju, »kar potrjujejo 
tudi žiranti, ki sodelujejo na naših tekmovanjih, in strokovnjaki 
iz tujine, ki nas uvrščajo blizu evropskega vrha«.
 P. Pavlovič

Članica zbora Stanislava Per-
nišek je obudila spomine na 
prve ženske pevske vaje pod 
vodstvom Elizabete Križa-
nić. Dokaj hitro so nastopile 
na pevski reviji. Ob združitvi 
z moškim pevskim zborom, ki 
ga je že vodil Dragutin Križa-
nić, so skupne pesmi zvenele 
še bogatejše. Na revijah so bili 
lepo ocenjeni in uvrščeni na 
medobčinske in regijske. Kar 
je zgolj začetni utrinek prešte-
vilnih vaj, nastopov, radostnih 
in tudi žalostnih skupnih poti 
(ob slovesu članov), priznanj in 
razdajanj zvestim ljudem, ki so 
z dušo sledili poslanstvu zbora.

Elizabeta je ob tem povedala: 
»Pred 35 leti ste se mi s pesmi-
jo pridružili na mojem življenj-
skem potovanju. Od takrat 
sem oplemenitena s spozna-
njem, da je življenje radodar-
no. Bilo nam je dano, da smo 
skupaj vadili dobronamernost, 
spoštovanje, prijaznost, odre-
kanje, pogum in pripadnost … 
S pesmijo smo za seboj puš-
čali sledi.« Dragutin pa je do-
dal: »Ljudje smo, ki pojemo in 
pesem krasi ta svet, v njej lju-

35 let brežiškega pevskega zbora
BREŽICE – Mešani pevski zbor KUD Brežice in Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče sta 22. juni-
ja v Viteški dvorani Posavskega muzeja priredila zaključni koncert sezone 2018/2019, ki je bil hkrati pos-
večen 35-letnici brežiškega zbora. 

bezni zveni odmev. Prisluhnite 
žlahtnosti korenin naših, njih 
sad je človek, so ljudje, je na-
rod. In jutri – pesem bodo peli 
ljudje in z njo lepšali sebi vsak 
dan, da človek bo človeku člo-
vek, sosedu sosed, prijatelj – in 
svet bo lep.«

V tem dobrem duhu je potekal 
tudi jubilejni koncert, na kate-
rem sta zboru dirigirala Križa-
nićeva, koncertnemu vzdušju 

pa so se pridružili gostujoči 
artiški tamburaši z dirigent-
ko Klaro Šimičić, solistko Eli-
zabeto Križanić ter širno le-
poto muziciranja sklenili v 
skupnem šopku. Ob 35-letni-
ci MePZ KUD Brežice je JSKD 
Območna izpostava Breži-
ce podelila pevcem jubilejne 
Gallusove značke: bronasto 
Antoniji Dvornik, Olgi Maj-
zelj, Antonu Ajstru in An-
tonu Kostanjšku, srebrno je 
prejela Terezija Marin, zlato 
pa Željka Badovinac, Mar-
jana Kržan, Marija Ana Ku-
gler, Marija Kuharič, Mari-
ja Peterlin, Ida Žalik, Cvetka 

Žičkar in Sava Repac. 

MePZ se zahvaljuje Tambura-
škemu orkestru KUD Oton Žu-
pančič Artiče, Občini Brežice, 
Posavskemu muzeju Brežice, 
ZKD Brežice, JSKD OI Brežice 
– vsem za podporo in pomoč 
pri njihovih programih – ter 
Janezu Avšiču za dolgoletno 
nesebično razdajanje na mes-
tu predsednika, sam pa se je 
vsem zahvalil za pomoč, nas-
vete, moralno in tudi materi-
alno podporo. Vezni tekst je 
pripravil in bral Martin Šoško.
 N. Jenko Sunčič,
 foto: Rudi Mlinar  

Upravni odbor zbora se iskreno upravičuje Urški Kostič, 
Vladki Bortič, Tanji Blaževič in Danici Đokić, ker so njiho-
va imena nenamerno pobegnila iz publikacije.

Godbe zaključile teden kulture

Pihalni orkester Glasbene šole Sevnica med nastopom (foto: 
Laura Bohorič)

Dietetik med svetovanjem

Brežiški mešani pevski zbor pod dirigentsko taktirko Elizabete Križanić

Naročila: 040 164 654, 07 49 05 780
Knjiga je na voljo na sedežu Zavoda Neviodunum, 
Trg Matije Gubca 3 (hotel City), v Krškem in v pisarni v Brežicah.

O knjigi so objavili:
 z Mavsarjeve zgodbe so dragoceno in kratkočasno branje, saj so na-

pisane tekoče, preprosto in domišljeno, brez jezikovnega spakovanja in 
posnemanja. (Radio Slovenija, program ARS)

 z Postelja iz knjig je zbirka kratke proze, s katero seže avtor tako v 
ljubezensko kot socialno in eksistencialno tematiko. Tudi slogovno je 
delo raznoliko, saj ga zaznamujeta tako publicistika kot na primer dra-
matika. (Dnevnik)

 z Zgodbe so napisane z velikim darom pripovedovanja, polne so mi-
selnih in vsebinskih obratov, slikovitih podob, humorja, ironije, remini-
scenc na otroštvo, družbenokritičnih zapisov pa tudi poetičnih in sanj-
skih prizorov. (Delo, Književni listi)

 z Že Barthes je v branju (in tudi pisanju) odkril elementa naslade in 
užitka, in zdi se, da ga skoraj programsko odkrije tudi Mavsar, zaradi če-
sar dejstvo, da se prav literatura in spolnost največkrat znajdeta med 
obravnavanimi tematikami niti ne zdi posebno naključje. (Revija Bukla)

Predlog za vaše 

počitn
iško branje

po ugodni ceni!

Redna cena: 25 EUR
Cena s popustom: 15 EUR

Zavod Respecta Brežice, 
respectabooks@gmail.com, tel.: 040 164 654

www.silvomavsar.si

288 strani, trda vezava 
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BREŽICE – Člani Društva likovnikov Brežice (DLB) so 17. ju-
nija v brežiškem Domu upokojencev pripravili odprtje sli-
karske razstave z naslovim »Ko cveti mak«.

Predsednica društva Kristina Bevc je povedala, da je društvo k 
sodelovanju že leta 2013 povabila vodja doma mag. Valentina 
Vuk, ki je želela vnesti barvno živahnost na nove in prazne zi-
dove. Likovniki so se tedaj odločili za postavitev stalne razsta-
ve in jo poimenovali »Mi za vas«. Likovniki so v domskih pro-
storih dobili tudi razstavni prostor z namenom, da popestrijo 
in polepšajo vsakdan prebivalcem doma, kar je v obojestran-
sko veselje in korist, sta poudarili v pozdravu tako Vukova kot 
Bevčeva. V Domu upokojencev so razstavljali že Jože Šterk, Ma-
rija Kukovica, Rado Romih, Metka Vimpolšek in Olga Pilta-
ver, vsi člani DLB.
Junijski čas je čas poljskega živordečega maka, ki v šopih razvese-
ljuje žitna polja, ob cestiščih in v strniščih. Ne le za veselje duha, 
mak je uporaben tudi v zdravilstvu in kulinariki. Pod čudovite 
slike maka so se podpisali: Mija Baškovč, Rajko Baškovč, Kri-
stina Bevc, Marija Kukovica, Olga Piltaver, Tatjana Potokar, Mi-
haela Prevejšek, Nevenka Rušković, Vladka Sumrek, Alenka 
Venišnik, Metka Vimpolšek, Marko Zupančič in Anton Zorko. 
Kulturni program so odpeli člani domskega pevskega zbora Ža-
rek z vodjo Elizabeto Križanić.
Prostore Doma upokojencev Brežice krasijo tudi slikarska dela 
članov Društva likovnikov Brežice, ki so slikarsko razstavo pos-
tavili v čas slovenskih dni kulture, poimenovali pa so jo Zapleši 
z nami. Plesne motive so upodobili Mija Baškovč, Helena Fre-
šer, Sonja Kostanjšek, Marija Kukovica, Olga Piltaver, Mihaela 
Prevejšek, Vladka Sumrek in Anton Zorko.
 N. J. S.

KRŠKO – Pod večer 4. julija se je v osrednjem krškem parku v or-
ganizaciji krške izpostave JSKD, Valvasorjeve knjižnice in Kra-
jevne skupnosti mesta Krško zvrstil 3. Poletni večer v parku, na 
katerem je odigrala predstavo Španski večer gledališka skupi-
na DKD Svoboda Senovo. V navedeni igri, ki jo je režirala Boža 
Ojsteršek, so pred gledalci pred Dvorano v parku oživele v špan-
ski gostilni Hasta la vista izobešene slike, ob temperamentnih 
plesnih in instrumentalnih vložkih pa preko komičnih dialogov 
in monologov razodevale ljubezenske zaplete, prevare in druge 
pregrehe, s katerimi so se za štirimi zidovi domov in različnih 
ustanov soočali zakonci in drugi posamezniki. Po ogledu predsta-
ve so se obiskovalci zadržali v parku še ob pogostitvi članic Akti-
va kmečkih žena Sremič in rujni kapljici Kmečke zadruge Krško, 
v kateri so vinar letošnjih krških poletnih večerov. Že čez nekaj 
dni, 22. julija, se bo v parku zvrstil četrti poletni večer, na njem 
pa bodo predvajani kratki filmi Luksuz produkcije Društva za-
veznikov mehkega pristanka. B. Mavsar 

BIZELJSKO, BREŽICE – Društvo zbirateljev Verigar Brežice in 
Filatelistični krožek na OŠ Bizeljsko sta 21. junija povabila 
v avlo UE Brežice na odprtje razstave »Likovne upodobitve 
Verigarjev«, ki so jih upodobili mladi filatelisti v počastitev 
100–letnice prve slovenske znamke Verigar. 

Mentor mladih filatelistov Ludvik Divjak je povedal, da je bila 
29. oktobra 1918 razglašena ustanovitev Države Slovencev, Hr-
vatov in Srbov, 14. novembra 1918 pa je bilo ustanovljeno Po-
štno in brzojavno ravnateljstvo, ki je dobilo nalogo, da pripra-
vi poštne znamke za uporabo na slovenskem prostoru. Zasnova 
znamk je bila zaupana ak. slikarju Ivanu Vavpotiču (1877–1943), 
ki je narisal simbolični lik sužnja, ki trga verige, in po tem moti-
vu so znamke dobile ime Verigarji. 
Kot je še povedal Divjak, so mladi filatelisti v počastitev 100-le-
tnice prve slovenske znamke Verigar pri krožku spoznali te 
znamke, se udeležili vseslovenske razstave v Kamniku ter tako 
pripravili še likovno upodobitev Verigarjev skozi svoj pogled. 
Sodelovali so Emily Škof, Teresia Gregoršanec, Tjaša Gramc, 
Tinkara Gregl, Nika Kovačič, David Maček, Gašper Narat, Ale-
ksander Grgij, Boštjan Kranjc, Ela Gabron Čerkuč, Manuel 
Špeljak, Maj Luka Petrišič in Rok Antolovič. Pod mentorstvom 
prof. Tanje Plevnik so grafike izdelali Larisa Kos, Rok Beričnik, 
Maja Narat, Tjaša Župevc, Kristijan Matijevič, Žiga Pestotnik 
in Lara Mehani. Pod mentorstvom Vilka Ureka pa so za otvori-
tveno priložnost glasbeni program pripravili Amell Delić Meha-
ni (pozavna), Boštjan Kranjc (harmonika), Anej Kovačič (tro-
benta), Žiga Kovačič (pozavna) in Nika Kovačič (klaviature).
 N. J. S.

Likovne upodobitve Verigarjev

Mladi glasbeniki, ki so pripravili otvoritveni program, s člani 
društva Verigar in podžupanjo Katjo Čanžar

Po Španskem večeru filmski večer

Zaključni prizor igre Španski večer, ki so jo senovski 
gledališčniki premierno uprizorili konec leta 2017

Cvetoči maki na slikarskih platnih 

Prisotni likovniki, vodja doma mag. Valentino Vuk, zborovod-
kinja Elizabeta Križanić in predsednica društva Kristina Bevc

KRŠKO – Do 10. avgusta je v krški Dvorani v parku na ogled 
skupinska slikarska razstava z naslovom »Oko, oči, očem«. 
Na letošnji majski delavnici pod mentorstvom Jerce Šantej 
na Bočju nad Podbočjem je razstavljena dela ustvarilo 15 
članic in član Društva likovnikov Krško – OKO. 

Bistvo izvedene delavnice na Bočju je bilo spoznavanje nove teh-
nike, je povedala predsednica društva Branka Benje, transfer fo-
tografije na podlago, ko so predhodno izdelane grafične predloge 
prenesli na les ali platno: »Delali smo fotografije naših oči, selfije, 
poizkušali prikazati v naših očeh čustva: veselje, žalost, začude-
nje …, da bodo tudi slike izražale čustva, ki jih bo lahko razbral 
opazovalec.« Namreč za oči pravijo, je še med drugim dejala Be-
njeva, da so ogledalo duše, nanje pa se navezuje veliko fraz (kot 
denimo: pogledati resnici v oči, pogovor na štiri oči, gledati se 
iz oči v oči, hoditi po svetu z odprtimi očmi, imeti prevelike oči, 
metati pesek v oči, zamižati na eno ali obe očesi, zatiskanje oči 
pred resnico, odpreti komu oči, resnica bode v oči, strah ima ve-
liko oči, imeti oči na hrbtu ipd.) pa tudi pesmi. Kar sta z glasbe-
nim nastopom ob otvoritvi razstave 10. julija s pesmimi nazorno 
potrdila tudi duo Klara Moškon in Lovro Klanjšček. 
Razstavljajo Darinka Asić, Branka Benje, Nada Bizjak, Slobo-
danka Čekrlić, Iva Gošek, Branka Ereš, Ivana Iskra, Petra 
Kampl Petrin, Primož Lapuh, Milena Mraović, Suzana Zu-
pančič, Antonija Žener, Jožica Petrišič, Erika Puc, Lidija Str-
le, Darja Veljković.
 B. Mavsar 

OKO razstavlja Oko, oči, očem

Nad poslikanimi dežniki iz posnetkov oči sestavljena skupna 
slika ustvarjalcev

KRŠKO – Društvo ljubiteljev fotografije Krško je 20. junija v Dvo-
rani v parku v Krškem odprlo razstavo fotografij »Krško – 40 let 
potem«. Kot je povedala predsednica društva Jožica Mikek Ve-
ber, so želeli avtorji razstave – poleg nje še Branko Benčin, Bo-
ris Moškon in Tilen Žagar – na eni strani opozoriti na nekate-
re propadajoče stavbe v mestu Krško (Labod, Vipap, star železni 
most …), ki jih morda niti ne opazimo, ko se vozimo mimo njih, 
po drugi strani pa so izpostavili tudi nekatere pridobitve (hi-
droelektrarna, obnovljena tržnica, videmska ploščad, nadhod 
nad železnico, Hočevarjev mavzolej …), ki v zadnjem času lep-
šajo videz mesta. Ob tem je bila kritična do številnih »investi-
cij v asfalt«, medtem ko nam pred očmi propadajo nekatere ne-
koč ugledne stavbe. Odprtje razstave je z dvema pravljicama za 
odrasle popestrila pripovedovalka Katja Puntar iz Kulturnega 
društva Fabularij, razstavo, ki je bila na ogled do 9. julija, pa je 
odprla predsednica sveta KS mesta Krško mag. Nataša Šerbec.
 P. P., foto: M. Mirt

KRŠKO – Po sedem članov iz slovenskih društev gluhih in nag-
lušnih in Društva likovnikov Krško OKO je med 31. majem in 2. 
junijem na likovni koloniji v organizaciji Zveze gluhih in nagluš-
nih Slovenije (ZGNS) v akrilni tehniki upodabljalo motive z ob-
močja mesta Krško. Kot je ob sprejemu likovnikov povedal Tone 
Petrič iz ZGNS, je likovna kolonija gluhih in naglušnih invalidov 
že tradicionalna prireditev zveze, ki se vsako leto zvrsti v dru-
gem kraju, tokrat pa je bilo prvič njen gostitelj Društvo gluhih in 
naglušnih Posavje, v imenu katerega so zbrane pozdravile sekre-
tarka krškega društva Vlasta Moškon in vodja kulturne sekcije 
pri društvu Nika Majce. Po eno ustvarjeno delo vsakega likov-
nika s pričujoče likovne koloniji bo na ogled na razstavi v sep-
tembru v krškem hramu kulture, sicer pa je skupno ustvarjanje 
med gluhimi in slišečimi likovniki namenjeno izmenjavi mnenj, 
znanj, prijetnemu druženju in premoščanju socialne izključeno-
sti gluhih in naglušnih oseb. B. M.

»Krško – 40 let potem«

Zbrani na odprtju fotografske razstave

Upodabljali motive Krškega

Gluhi, naglušni in slišeči likovniki, zadaj v sredini predsednica 
krškega društva Branka Benje in vodja kulturne sekcije pri 
DGN Posavje Nika Majce

KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško so ob prazniku KS mes-
ta Krško pripravili domoznansko razstavo Zgodovinski okruški 
mesta Krško, s katero želijo približati poznavanje krške mestne 
zgodovine ter hkrati (o)buditi in krepiti domoljubna čustva. Idej-
no zasnovo razstave in fotografsko gradivo je prispeval Živko Še-
bek, domačin, meščan, ki mu je mar za domače mesto in je v letih 
2010–2015 s fotografiranjem dokumentiral okruške krške zgo-
dovine, za izbor gradiva in pripravo razstave je poskrbela biblio-
tekarka Urška Šoštar. Na razstavi je predstavljenih devet krških 
zgodovinskih okruškov, zgodb, ki jih mnogi v vsakodnevni naglici 
niti ne opazimo ali jih zaradi pomanjkanja znanja ne prepozna-
mo. S fotografijami, kratkimi pojasnili in spomini so predstavlje-
ne mestne zgodbe: potek prvotne ceste Krško–Zidani Most, stav-
ba nekdanjega navigacijskega urada in skladišča, pot na grajski 
grič in danes še vidne razvaline krškega gradu; nekdaj mogočni 
in številni mestni vrtovi, del še ohranjenega obzidja, ki je od leta 
1644 obdajal kapucinski samostan; kratke ulice, t. i. mestne gase;  
Hočevarjev park in studenec sv. Rozalije. Razstava je na ogled v 
poletnih mesecih v prostorih osrednje knjižnice.  U. Š.

Zgodovinski okruški mesta Krško

www.PosavskiObzornik.si
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• ob 20.00 v Mosconovi gale-
riji na gradu Sevnica: odprtje 
razstave Art Kum

• ob 21.00 na dvorišču gradu 
Brežice: koncert Klare Mo-
škon in Lovra

Petek, 19. 7.

• ob 12.00 v VGC Krško: pri-
povedovalska delavnica za 
otroke v izvedbi KD Fabularij

• od 16.00 dalje v peš coni pri 
TUŠ-u v starem mestnem je-
dru Krškega: Poletni spin 
malin

• ob 18.00 v mestnem jedru 
Brežic: Mestna promenada 
Brežice – Gvidove dogodi-
vščine, ob 21.00: jam sessi-
on

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: Glasbeno poletje na gra-
du Podsreda – koncert ude-
ležencev seminarja za flavto

• ob 19.00 v Galeriji Boži-
dar Jakac Kostanjevica na 
Krki: koncert Ane Kravanja 
in Sama Kutina v sklopu od-
prtega ateljeja Mateje Kavčič

• ob 20.00 v gozdičku naspro-
ti MC Krško: Šumica beatma-
king session

• ob 20.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: Pole-
tje na gradu Rajhenburg – 
Trip to Las Vegas show

• od 20.00 dalje v Kostanje-
vici na Krki: Kostanjeviška 
noč – skupina Džuboks in 
Vili Resnik

Sobota, 20. 7.

• ob 10.00 v gozdičku naspro-
ti MC Krško: Knjižnica v šu-
mici: Izdelava barvitih ka-
zalk, ob 12.00: DIY: Oblikuj 
svoj T-shirt

• ob 17.00 v Mestnem parku 
Krško: pravljična čajanka KD 
Fabularij

kam v posavju
da Brežice – Gvidove dogo-
divščine, ob 21.00: koncert 
hrvaških glasbenikov Hojsak 
& Novosel

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: Glasbeno poletje na 
gradu Podsreda – koncert 
udeležencev seminarja za 
violončelo

• ob 19.30 v cerkvi sv. Petra v 
Radečah: Sonc festival, pro-
gram z godalnim kvartetom

• ob 21.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: letni 
kino – Yao

Sobota 27. 7.

• ob 10.00 pri lovski koči LD 
Brežice v gozdu Dobrava pri 
Bukošku: komemoracija v 
spomin na pobite borce Kr-
ške partizanske čete, slav-
nostni govornik: polkovnik 
Slovenske vojske Vasko Ma-
raš

• ob 10.00 v gozdičku naspro-
ti MC Krško: Knjižnica v šu-
mici: Prebiranje zgodbic in 
ogled knjig

• ob 15.00 pri gasilskem 
domu v Bukošku: krajevni 
praznik z glasbeno skupino 
Jackpot in tekmovanje »4. 
mini fire combat«

• ob 20.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
zaključek Mednarodnega 
simpozija kiparjev Forma 
viva

• ob 21.30 v gozdičku naspro-
ti MC Krško: akustični kon-

cert v šumici »Kaj to šumi?«, 
nastopajo: Martina Olić, Naja 
Umek in Neža Jurečič

• ob 21.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: letni 
kino – Oni

Nedelja, 28. 7.

• od 9.00 dalje na asfaltnem 
igrišču v Veliki vasi pri Kr-
škem: 20. Patrikov memo-
rialni turnir v malem nogo-
metu

• ob 15.30 na Okiču: tradici-
onalno gasilsko tekmovanje 
za memorial Toneta Simon-
čiča, ob 17.00: zabava z an-
samblom Slovenski zvoki

• ob 19.30 v cerkvi sv. Petra 
v Radečah: Sonc festival – 
program z rogom, klarine-
tom, klavirjem in godalnim 
kvartetom

Torek, 30. 7.

• ob 21.00 na dvorišču gradu 
Brežice: kino na grajskem 
dvorišču – Bunkica

Sobota, 3. 8.

• ob 9.00 pri spomeniku pad-
lim na Malkovcu: pohod v 
Čehnarjevo dolino, kjer je 
potekalo prvo srečanje kra-
janov Malkovca s partizani 
Duletove čete

• od 14.00 dalje pri Mestni 
čolnarni Kostanjevica na 
Krki: Resslov festival piva 

• ob 18.00 v mestnem jedru 
Brežic: Mestna promena-
da Brežice – Gvidove dogo-
divščine, ob 21.00: koncert 
zasedbe Terca

• od 20.00 dalje v Kostanje-
vici na Krki: Kostanjeviška 
noč – srečanje pihalnih or-
kestrov in pustnih skupin, 
spust okrašenih čolnov, za-
bava z ansamblom Vagabun-
di in polnočni ognjemet

• ob 21.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: letni 
kino – Bojevnica

Nedelja, 21. 7.

• ob 9.00 na travnatem igri-
šču v Krški vasi: 24. memo-
rialni nogometni turnir To-
nija Jarkoviča in Tomaža 
Tomšeta 

Ponedeljek, 22. 7.

• ob 21.00 v mestnem jedru 
Brežic: Mestna promenada 
Brežice – stand up večer z 
Rokom Bohincem in Dinom 
Kapetanovićem

• ob 21.00 v mestnem par-
ku v Krškem: Poletni večeri 
v parku – predstavitev krat-
kih filmov Luksuz produkci-
je Društva zaveznikov meh-
kega pristanka 

Sreda, 24. 7.

• ob 18.00 v mestnem jedru 
Brežic: Mestna promena-
da Brežice – Gvidove dogo-
divščine, ob 19.00: otroška 
predstava »Pika Flika« (Mala 
Lu)

Petek, 26. 7.

• ob 10.30 v domu PORP Ra-
deče: Sonc festival, matineja 
za otroke

• ob 18.00 v mestnem jedru 
Brežic: Mestna promena-

In se je zdelo, da je samo nebo omejitev. In da moje mesto nima 
nobenih meja. In da je treba dati ljudem vina in iger. Kot dav-
no v Rimu. Da je raja pozabila, pozabila na bedo. Na bedo rim-
skega cesarstva.

Nič izvirnega – ljudje smo različnih okusov in hotenj. Nekate-
ri so za zmernost, drugi za »haj in hoj«. A posledice sledijo. In 
poletje je menda najprimernejši čas za zabave. Vendar – za-
bave kakšnih sort?

Brežice, moje mesto, je bilo zadnji junijski teden dobesedno 
okupirano. In organizatorja zadovoljna. In je prav, da so uži-
vači uživali ob ponujeni glasbi. Ki je bila menda to pot dobra 
za več različnih starosti. Saj so si glasbeniki v glavnem enotni, 
da ni slabe muzike. Prav je, če pozdravimo obfestivalske špor-
tne podvige in poklon pogumnemu bosonogemu pohodu na Sv. 
Vid. Manj slave je treba pripisati po ceni zasoljeni kulinarični 
ponudbi, niti ficka pa tekočinski vabi. Mlada družina z dvema 
otrokoma si je težko privoščila festivalske dobrote. Steklenica 
piva je terjala 3 evre. Za povrh od nekaterih pivoljubcev slišim, 
da je bilo pivo nekam čudno, menda zelo vodeno. No, ja, morda 
pa je bil to previdnostni ukrep v dobro voznikov ...

Sicer pivu in vinu in temu, kar je še teklo, ne bi smeli v osno-
vi ničesar zameriti. Saj se alkohol ne pije sam, pije ga človek. 
Pijejo ga ljudje.

Kruto namreč grizejo podatki, da naša država spada v sam 
evropski vrh po uživanju alkohola in da je del folklore sloven-
skega naroda. S posledicami odvisnosti od alkohola se sooča 
vsaj 800 tisoč Slovencev in seveda med njimi tudi Slovenk. To 
pomeni, da je skoraj pol naroda prizadetega zaradi alkohola. 
In mednje krepko sega prebivalstvo Štajerske in Posavja. Po-
sledice pitja alkohola so vidne tako na zdravstvenem kot eko-
nomskem področju. Prizadeta je družba, družina, prijatelji, 
zlasti težko je govoriti o ranljivosti otrok, ki dobijo v družbi in 
družini srhljiv vzorec. Boli!

In pitje in žrtje so ogabno »pokasirale« ulice Brežic, mojega 
mesta. Sobotni Gibonnijev večer je nagrmadil pločevino, člo-
vek, ne meneč se za življenjski prostor tu živečih prebivalcev, 
ki se, tako mi pravijo, za čas takih dogodkov raje izselijo iz 
»mojega« mesta.

In verjamem, vsi bi radi rajali, vsi bi radi zaslužili in vsak bi 
rad odnesel sad svoje festivalske slave. In mi, ki tu čisto za-
res živimo, bi si »post festum« želeli vedeti, koliko je to raz-
metavanje stalo tega, čigavega že, denarja??? Ki bi ga racio-
nalni gospodarji vložili, denimo, v brežiško zdravstvo (ki ni le 
bre žiško), pa še v kakšno mestno ulico (ne le v »flikanje« nji-
hovih kraterjev) … in tako naprej! Haaalo, ni vse zlato kar se 
prvi hip očesu sveti!!!     

Komu bodo koristile take mega prireditve v bodoče? Ko obi-
skovalcev ne bo le deset, ampak dvajset, petdeset tisoč? Bo po-
poldne zato kaj več ljudi na ulici, ki ima sedem bank in še to-
liko gostiln, vse drugo pa se odpira in umira iz tedna v teden? 
Ali bodo ti tisoči preko leta še kdaj prišli na »prve borce«? Ali 
bo zato kaj več gostov s Čateža?

Lepo je, da se enkrat na leto na blizu in daleč sliši za Brežice, a 
če se že odločamo za tak način oživljanja mesta, bo treba pos-
krbeti še za marsikaj. Tudi za to, da še tisti redki prebivalci ne 
bodo prisiljeni parkirati kilometer stran in da bodo po »mega 
žuru« pospravljene tudi ulice in dvorišča izven mestnega jedra! 
Kajti daleč naokoli od glavnega odra se istočasno odvijajo šte-
vilni »festivali« naših maloletnih someščanov, ki predtem iz-
datno izpraznijo zaloge močnih alkoholnih pijač v bližnjih tr-
govinah. Ja, tudi to je »moje mesto«. 

Seveda cenim trud organizatorjev. A vsaj meni se zdijo za nji-
hov namen mnogo bolj primerne prireditve, kot so Maj v Bre-
žicah in Promenada, ki se spet odvija te dni. Ampak morda pa 
kdo pri tovrstnih dogodkih ne zasluži dovolj?

Oživljanje 
mesta? Haaalo!

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

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

vljudno vabljeni na zaključek 
Mednarodnega simpozija kiparjev 

FORMA VIVA 2019 
sobota, 27. julij 2019, ob 20. uri 
Galerija Božidar Jakac 

Otvoritveni program bo sooblikoval 
Pihalni orkester Kostanjevica na Krki. 

Udeleženci:

Robert Canev / Bolgarija
Seme – spomenik upanju v naravi

Bojan Mavsar / SIovenija
Varuh časa 

Aldo Shiroma Uza / Peru
Plujemo skupaj

Kostanjevica na Krki

Vljudno vabljeni!
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POLETJE NA 

GRADU
RAJHENBURG       2019

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
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Urški Osredkar, Zloganje 2, 
8275 Škocjan. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. NEMIR - Škrjanček
 2. (4.) GADI - Ti si kriva
 3. (1.) Ans. PETAN - Stari hrast
 4. (5.) Ans. SPEV - Rdečelaska
 5. (3.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
 6. (9.) Ans. MURNI - Pri stari mami
 7. (10.) Ans. OPOJ - Kmečki fant muzikant
 8. (7.) Ans. MLADI GODCI - Ni vse denar
 9. (8.) Ans. FRAJERKE - Dupleška deklina
 10. (-.) Ans. POZIV - Življenje je cvet

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Zadetek - Mamina pesem

Kupon št. 476
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, 20. 7. 2019, ob 20. uri

1. nagrada:  bon v vrednosti 20 €
2. nagrada:  bon v vrednosti 10 €
3. nagrada:  bon v vrednosti 5 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 1. 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:

GALANTERIJA HOTKO d.o.o., 
GLOBOKO 63, 8254 GLOBOKO

Geslo 14/2019 številke:

NEDELJSKA KOSILA
Nagrade, ki jih podarja Gostišče Senica, prejmejo:
1. nagrada:  nedeljsko kosilo za 2 osebi; 
 Jožef Zupančič, Dobova
2. nagrada:  družinska pica; Mojca Božič, Raka
3. nagrada:  2x sadna kupa; Dragica Krajnc, Sevnica

Rudolf Gas predstavlja Svet planet, mlada šestčlan-
ska zasedba pred izdajo debitantskega albuma. Tok-
rat preberite:

Rudolf Gas (na fotografiji, foto: Matej Kramžer) na glas-
bene valove pošilja svoj novi singl Svet planet, ki napove-
duje jesenski izid njegovega drugega samostojnega al-

buma. Glasbena 
zgodba nadalju-
je pripoved prve-
ga singla Del neba, 
celotno podobo 
albuma pa bo do-
polnilo še osem 
avtorskih skladb. 
Spomnimo: posa-
vski glasbenik je 

tudi dobitnik zlatega petelina z zasedbo k.u.t. Gas, s kate-
ro je izdal albuma Erotika in Fashion, nato pa je glasbeno 
pot nadaljeval samostojno. Že prvi singl Playboy (2001) ga 
je uspešno ponesel na slovenske radijske valove, sledila pa 
sta tudi izjemno odmevni singl Lahko me ljubiš (2005), s 
katerim je napovedal album RG Style, in leta 2008 sklad-
ba Men je fajn. Omeniti velja, da se je od leta 2009 posve-
čal povsem drugačni glasbeni karieri, kot vodja Big banda 
Orkestra slovenske vojske. No, o »svojem kosu neba«, po 
katerem je segal ves čas svoje kariere in življenja, je Ru-
dolf Gas že v začetku njegovega glasbenega nastajanja po-
vedal: »Nebo je neštetokrat opevano, ker predstavlja ne-
skončnost, lepoto, mir, svobodo. Kot miroljubni bojevnik 
sežem v nebo po ta občutek, najdem zopet sanje, kjer letim 
po vseh še neodkritih poteh. Po glavni cesti, s tokom reke 
in ne nazaj. In kaj na koncu šteje? Občutek in zavest, da sem 
naredil vse – jaz vse sem dal, da sem ujel ta svoj del neba.«

Spoznajte Sherockees (na fotografiji), šestčlansko zased-
bo iz okolice Brežic in Krškega, ki je ravno pred izdajo debi-

tantskega albuma. Že na svojem prvem javnem nastopu so 
se v MC Brežice na dogodku Live Saturday Night predstavi-
li z avtorskimi pesmimi, pred dnevi pa so nastopili tudi na 
Mestni promenadi Brežice. Kar se tiče žanra njihove glas-
be, so zelo neopredeljeni, saj pesmi vsebujejo sledi blue-
sa, funka, klasičnega rocka in stoner rocka, vse skupaj pa je 
rahlo začinjeno s pridihom glasbe ameriških domorodcev. 
Zasedbo sestavljajo: Alen Kostevc (bobni), Urban Cedil-
nik (bas), Kristian Franić (kitara, vokal), Tit Voglar (te-
nor saksofon) in David Duhanič (trobenta, vokal).

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Hotko d.o.o., PE Galanterija KRŠKO, Cesta 4.julija 44; 041 911 945
PE BREŽICE, CPB 39; 041 911 945

Delovni čas: PONEDELJEK-PETEK od 9-18h, SOBOTA od 9-12h                   

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

KOPRIVNICA – V Koprivnici se že vse pripravlja na tradicional-
no Koprivniško noč, ki tudi letos v dvodnevnem programu obi-
skovalcem ponuja nova presenečenja. Prvi dan bo tradicionalno 
dobrodelno obarvan z gledališko prireditvijo, ki jo bodo letos po-
pestrili zabavni skeči iz gledaliških predstav kulturnih društev 
občine Krško. Na predvečer praznika, v sredo, 14. avgusta, ob 
20. uri bodo tako v Koprivnici nastopili člani dramskih zasedb 
domačega KD Anton Aškerc Koprivnica ter gostov iz DKD Svo-
boda Senovo in KD Leskovec pri Krškem. Vstopnine ni, bodo pa 
dobrodošli prostovoljni prispevki, ki bodo letos namenjeni iz-
gradnji gasilske orodjarne in skladišča za domače gasilsko dru-
štvo. Program bodo ta dan popestrili še Posavski veseljaki. Na 
dan praznika, 15. avgusta, bodo od 16. ure dalje ob prazniku KS 
Koprivnica tam potekale že 21. tradicionalne vaške igre, nato pa 
največja veselica daleč naokoli z Gadi in Dejanom Vunjakom. 
Organizatorji tudi letos poleg dobre zabave skrbijo tudi za var-
nost svojih obiskovalcev in ozaveščajo vse voznike s svojo uni-
katno preventivno kampanjo »Kdo te bo peljal nocoj domov?«. 
 Vir: PGD Veliki Kamen

Pred nami je Koprivniška noč 2019

www.PosavskiObzornik.si
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Barbara Colarič, Dol – 
deklico, 

• Larisa Jarkovič, Avguštine 
– dečka, 

• Jasmina Šušterič, Brezje 
pri Dovškem – deklico,

• Monika Češnjevar, Krško 
– dečka,

• Anja Pečnik, Veliki Kamen 
– dečka,

• Bojana Jankovič, Senovo – 
deklico,

• Natalija Kovačič, Loke – 
dečka,

• Tjaša Kos, Drenovec pri 
Leskovcu – deklico,

• Ines Košak, Sevnica – 
dečka,

• Ines Božič, Spodnje Dule – 
dečka, 

• Tanja Brajdič, Kerinov Grm 
– deklico,

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

Sara Mandelj in Tadej Bogovič, oba z Dvorc, 29. junij 
2019, grad Mokrice (foto: Fotkalo)

poroke

• Jurij Grdešič iz Črnomlja in 
Karin Rožman iz Arnovega 
sela,

• Mitja Gajski s Trebeža in 
Gloria Zaplatić iz Brežic,

• Gregor Novak in Tina 
Puček, oba iz Krške vasi.

ČESTITAMO!

Fotografiramo za: 
osebno izkaznico, 
potni list, vizo, 
vozniško dovoljenje, 
orožni list, ostale izkaznice ...

v Hotelu City Krško

NOVO! Tisk na majice in lončke

FOTOGRAFIRANJE 
ZA DOKUMENTE 

Boštjan Colarič s. p., Trg Matije Gubca 3, Krško, 
tel.: 070/388 618, www.fotografika.si
info@fotografika.si

samo

10 €

Podarite lonček ali majico za rojstni dan!

• Sara Grahek, Brežice – 
deklico,

• Simona Rožman Ljubičić, 
Glogov Brod – deklico,

• Lora Jembrih, Krško – 
deklico,

• Tanja Gorenc, Jelše – 
dečka,

• Mara Zorić, Polje pri 
Bistrici – deklico,

• Anja Skubic, Gornja 
Prekopa – deklico,

• Vesna Sevšek, Podboršt – 
deklico.

SAMOSTAN 
ruski avtor 
Zahar Prilepin
prevedel
Borut Kraševec
Mladinska knjiga 
2018
718 strani

Artjom je zaradi uboja očeta obsojen 
na prestajanje kazni v Solovkih, kjer 
so leta 1923 ustanovili enega najbolj 
razvpitih med ruskimi gulagi. Ponosen 
in neodvisen od nikogar se v jetništvu 
sprva odziva drzno in ponosno, 
z gotovostjo prepričan v svoje 
preživetje, a po vseh preizkušnjah 
na koncu zlomi tudi njega. Osupljiv 
roman lahko beremo tudi kot roman 
o človeški družbi nasploh, ne zgolj 
ruski in ne zgolj lageraški: vsepovsod 
pekel, ‘cirkus v peklu’, v katerem 
se ljudje iz napuha navidezne moči 
koljejo med seboj. In vmes življenje, 
enim naklonjeno bolj, drugim manj. 

UGRIZI
slovenski avtor 
Andrej Blatnik
LUD Literatura 
2018
90 strani

Kratke zgodbe pod drobnogled 
postavljajo drobne, a usodne trenutke, 
ki raznolike protagoniste držijo v 
precepu. Ena sama neugodna odločitev 
utegne imeti nepričakovane posledice 
– včasih samo za posameznika, včasih 
za ves svet in zgodovino. Narediti 
nekaj ali nič, oboje je včasih enako 
nemogoče. Bosta kirurga rešila 
morebitnega morilca svojega kolega, 
kateri ostrostrelec bo zadel prvi, do 
kod bo segel dotik pod mizo …? 
Hudomušno, pronicljivo, lirično, 
ironično, iskreno – o človekovem 
podpalubju oz. intenzivnosti sledi, 
nevidnih na površju tekočega časa.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

KRŠKO – Že aprila so se zbrali bivši maturanti Tehnične srednje 
šole Krško, ki so maturirali v juniju leta 1964. Sošolki in sošol-
ci so se do sedaj zbrali vsakih pet let, tako so se letos srečali že 
desetič. Na fotografiji od leve proti desni sedijo Vladimir Bahč, 
Angelca Rep, Marko Vahčič in Tanja Cerovšek; stojijo Rafael 
Končina, Marijan Pavlovič, Miran Bizjan, Stane Jakše, Franc 
Lubi, Drago Češnovar, Drago Fišer, Franc Srpčič, Pavel Radi-
šek, Marjan Pirc, Andrej Kržič in Bruno Potokar. Pred dese-
tletji si je šola utrla pot, si pridobila ugled, s tem pa tudi tradici-
jo. Prvi maturanti so pridobili solidno znanje, njihovi uspehi na 
delovnih mestih pa so bili zgovoren dokaz, da se je šola v družbi 
uveljavila. Bila je edina strokovna šola v spodnjem Posavju, zato 
je imela pomembno vlogo in je predstavljala temeljni kamen teh-
ničnega razvoja. S šolo so začeli v zelo skromnih razmerah, vendar 
je kader vztrajal, tako da se je šola nenehno krepila in obdržala 
ugled. Današnji Šolski center Krško-Sevnica je nastal na tradiciji 
tehniškega izobraževanja v Krškem. N. J. S.

55 let po maturi na TSŠ Krško

VENIŠE – 1. julija je okrogli ju-
bilej, 90 let, praznovala Ana 
Pavlin iz Veniš. Jubilantka se 
je tudi rodila v tej vasi, kjer je 
odraščala s sestrama, bratom 
in očetom. Razmere so nanesle 
tako, da je ostala doma, skrbela 
za družino in delala na doma-
čiji. Leta 1941 je bila skupaj z 
veliko sorojaki iz okoliških kra-
jev izgnana v taborišče Wein-
garten v Nemčiji, kasneje je v 
času izgnanstva opravljala delo 
varuške in gospodinje pri nem-
ški družini. Leta 1957 se je po-
ročila s Francem, s katerim sta si ustvarila dom in družino. V za-
konu sta se jima rodila dva sinova, Martin in Branko. Ana je kot 
gospodinja skrbela za dom ter vsakodnevno delala na poljih in 
kmetiji. Dandanes jo razveseljujejo štirje vnuki in vnukinje ter se-
dem pravnukov in pravnukinj. Visok jubilej je praznovala v kro-
gu družine in sorodnikov, ob osebnem prazniku pa so jo obiska-
li tudi podžupanja občine Krško, predstavniki društva izgnancev, 
krajevne skupnosti in Rdečega križa ter ji zaželeli predvsem veli-
ko zdravja. Anton Hruševar 

90-letnica Ana Pavlin    

Slavljenka s snaho, vnukinjo  
in pravnukinjo

po sledeh naše dediščine

Putrh, banka in puhalnik
CIRJE PRI RAKI – Tokrat se po predstavitvi lesenega hladil-
nika na led s Šmarčne selimo v Cirje pri Raki, kjer so leta 
2010 v Društvu vinogradnikov Raka odprli cvičkov hram 
oz. Ambasado cvička, v njem pa uredili tudi izbo z zbirko 
starega vinogradniškega orodja. 

Ivan Vizlar, ambasador cvička in 
nekdanji dolgoletni predsednik 
tamkajšnjega društva vinograd-
nikov, nam je ob obisku pokazal 
starejšo knjigo z napotki obde-
lave in varovanja vinogradov ter 
pripomočkov, izdano v prvih de-
setletjih 19. stoletja, ki so jo pri-
dobili v društvu, pa tudi več orod-
ja in drugih pripomočkov za delo 
v vinogradu in kletarjenje ter za 
hrambo in prenos vina, med dru-
gim putrh, banko ter puhalnik za nanos žvepla na trte. Vse na-
vedene predmete so v društvu pridobili v raških gospodinjstvih, 
vsi pa datirajo iz let ali celo desetletij pred 1. sv. vojno.
Putrh (levo zgoraj) so vinogradniki uporabljali za prenos vina na 
sejme z namenom prodaje ali za tešenje žeje pri delu v vinogra-
du. V obliki malega soda je bil za lažji prenos opremljen z roča-
jem, zaradi kakovosti lesa pa je vino v njem dlje časa zadržalo 
prijetno temperaturo. Putrhi so bili različnih velikosti, od manj-
ših s po dva do štiri litre, a največ šest litrov, da niso bili prete-
žki za ročni prenos. Prav tako so za prenos vina, vendar strogo 
za prodajo, najsibo na sejmih ali za prodajo od vrat do vrat, slu-
žile banke (spodaj). Vizlar je povedal, da so jih vinogradniki no-
sili na hrbtih, najbolj pa je šla prodaja vina za med po zasavskih 
krajih. Praviloma so bile banke prostornine za pet do deset li-
trov vina. Škropilnik ali puhalnik (desno zgoraj), ponekod ime-
novan žvepljalnik ali meh, je bilo edino orodje za zaščito vinske 
trte s suhim žveplom v prahu, ki je bilo tudi edino sredstvo pro-
ti boleznim trte in škodljivcem, saj se je začela uporaba mod-
re galice razširjati šele okoli leta 1930 (prvi v Posavju so začeli 
škropiti vinsko trto z raztopino modre galice trapisti v Bresta-
nici, op. p.). Po predhodni najavi si lahko zbirko starega vino-
gradniškega orodja v raškem cvičkovem hramu tudi ogledate. 
 Bojana Mavsar

Putrh, puhalnik in banka

ARTIČE – Na pobudo Štefke Lavrenčič 
iz Velikega Podloga so se nedavno na sre-
čanju v Gostišču Kunst zbrali sošolke in 
sošolci, ki so v začetku 50. let prejšnjega 
stoletja skupaj gulili šolske klopi v nižji gi-
mnaziji Artiče. Na snidenju, za neketare 
prvem po zaključenem šolanju v Artičah, 
je generacija, rojena v začetku 2. sv. vojne, 
družno obudila spomin na skromno od-
raščanje po vrnitvi iz izgnanstva, na šolsko 
obdobje, sramežljive zaljubljenosti, boječe 
spogledovanje in nedolžno nagajivost, na 

stroge ali priljubljene učitelje. Pa tudi, da 
so namesto telovadbe podajali zidake pri 
gradnji zadružnega doma v Artičah, da jim 
je bila priljubljena igra med dvema ognje-
ma, da so bili v Opatiji na zaključnem izle-
tu, a jih veliko kaj več od nog ni namočilo v 
morju, saj niso imeli kopalk. Med pomen-
kovanjem so se spomnili tudi že preminu-
lih sošolk in sošolcev ter namenili dobre 
misli tistim, ki se zaradi bolezni srečanja 
niso mogli udeležiti, na zaključku prisrčne-
ga snidenja pa naredili še spominsko foto-

grafijo, z željo, da se ponovno snidejo v kar 
se da velikem številu.
 B. M./vir: Ana Vodeb

Prijateljstvo iz šolskih let ostane za vedno
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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

TONE ZOBARIČ

SPOMIN
Kje so tvoje pridne roke,

kje so tvoje tople dlani,
ki so skrbele za nas

do konca dni?

Minilo je 5 let, odkar te več ni.

Zelo te pogrešamo vsi, ki te imamo neskončno radi

iz Mrzlave vasi

ZAHVALA

ZVEZDICA KRANJČEVIČ

V 69. letu starosti nas je zapustila 
naša draga žena, mami in babica 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala SB 
Celje, še posebej dr. Mariji Žnidaršič, ZD Sevnica in dr. Božidarju 
Groboljšku, govornici Meliti Skušek za tople besede slovesa, pevcem, 
g. župniku Janezu Furmanu in Javnemu podjetju Komunala Sevnica 
za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi in 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: mož Franci, sin Jani z družino in hči Metka z družino

rojena Strehar, iz Loke pri Zidanem Mostu.

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas. 

So vezi močnejše. 
Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.

(Mila Kačič) 

prejeli smo

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.

OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI
Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob Krki

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 
12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94-odl. US, 
8/96, 31/00-ZP-L, 36/00- ZPDZC, 127/06–ZJZP; v nadaljevanju ZZ), 58. 
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09-
popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16-popr. In 25/17-ZVaj; v nadaljevanju ZOFVI) in sklepa Sveta 
javnega zavoda Osnovne šole Cerklje ob Krki, z dne 27. 6. 2019, svet 
Osnovne šole Cerklje ob Krki 

razpisuje delovno mesto 
RAVNATELJA/RAVNATELJICE.

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/
ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z ZOFVI. 
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 15. 11. 2019.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.

Pisno prijavo z originalnimi ali overjenimi dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev: 
• dokazilo o izobrazbi, 
• izjavo oz. dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v 

vzgoji in izobraževanju),
• dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma 

najmanj pet let naziv mentor), 
• dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, 
• dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/ka 

lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga 
mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu/ji 
preneha mandat po zakonu), 

• potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za 
pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni oziroma izjavo 
kandidata/ke, da dovoli svetu zavoda pridobitev uradnih 
podatkov o tem,

• potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku 
oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica 
(izda ga krajevno pristojno Okrajno sodišče), ki ne sme biti 
starejše od 30 dni, oziroma izjavo kandidata/ke, da dovoli 
svetu zavoda pridobitev uradnih podatkov o tem,

• program vodenja šole za mandatno obdobje in 
• kratek življenjepis 
pošljite v zaprti ovojnici na naslov:

SVET ZAVODA, Osnovna šola Cerklje ob Krki, 
Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob Krki 

z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja - NE ODPIRAJ”. 

Prijave kandidati/-ke lahko pošljejo od objave razpisa, torej od 
vključno 19. julija 2019 do vključno 2. avgusta 2019. 

Svet šole vlog, posredovanih v eobliki, ne bo upošteval.

Korespondenca sveta šole (morebitni pozivi k dopolnitvi vlog, 
vabila na razgovore …) bo s kandidati/kami, ki se bodo prijavili 
na razpis, potekala v elektronski obliki, zato v prijavi navedite 
tudi svoj elektronski naslov in telefonsko številko. 

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Predsednica sveta šole
Tanja Lekić, prof.

OBVESTILO
Bralce in predvsem naročnike objav obveščamo, da bo brežiška 
pisarna Posavskega obzornika zaradi kasnejšega izida prve 
avgustovske številke in dopustov ZAPRTA od četrtka, 18. julija, 
do konca meseca. Male oglase, zahvale, spomine in druge objave 
za 16. številko, ki bo izšla v četrtek, 8. avgusta, lahko v Brežicah 
naročate zopet od četrtka, 1. avgusta, dalje  vse delovne 
dni razen srede od 9. do 12. ure. Sicer pa vaša naročila tudi v 
poletnem času sprejemamo vse delovne dni na sedežu uredništva 
v Krškem. Hvala za razumevanje! Uredništvo

S tega mesta se zahvaljujem celotnemu kirurškem oddelku Splo-
šne bolnišnice Brežice, še posebej predstojniku kirurškega oddelka 
dr. Matjažu Poharju ter vodji kirurškega pododdelka abdomen 
dr. Milan Babiču za učinkovito zdravljenje v času moje bolezni, 
kakor tudi osebnemu zdravniku dr. Emilu Šprajcu za skrb, nas-
vete in zdravniško pomoč.

 S hvaležnostjo in lovskim pozdravom,
 Tone Kaplan z Nove Gore

Zahvala osebju brežiške bolnišnice

Brezplačno svetovanje 
o izbiri in vzdrževanju 

malih komunalnih čistilnih naprav

Več na www.varujvodo.si
Pokličite svetovalca: 07 48 17 233 

Projekt VARUJVODO sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

VARUJVODO

Delovanje svetovalne pisarne sofinancirajo vse posavske občine

SPOMIN

MARIJA KOSANČIČ

12. julija je minilo žalostno leto,
odkar je za vedno odšla naša draga

mama, stara mama, babica in prababica

Hvala vsem, ki se je spominjate, obiskujete njen zadnji dom
in ji prižigate svečke.

Vsi njeni

Ko želimo tvoje si bližine,
gremo na tisti kraj tišine

obujat lepih dni spomine.

iz Gornjih Orl pri Studencu.

Vsi, ki poznamo sobivanje s hišnimi ljubljenčki, se boste verjetno 
strinjali, da svoje hišne ljubljenčke sprejemamo, doživljamo in do-
jemamo kot »družinske člane«. 
Tudi pri nas doma imamo »družinskega člana« Jona. Mopsa, sta-
rega pet let.
Z nami je v vsakem družinskem trenutku in dogajanju. Vsakega od 
nas pozna zelo dobro in k vsakemu se približa, ko si to želi on, ali 
pa, ko začuti, da ga potrebujemo mi. Trenutke povezanosti delimo 
takrat, ko je vesel, kadar je poreden, nagajiv, radoveden in še zlas-
ti, kadar nas potrebuje, če zboli. S celim telesom nam pove, da ne-
kaj ni v redu. Govoriti res ne zna, sporočati pa zna še kako dobro.  
Kadar nam s pogledom in vedenjem sporoča, da potrebuje svoje-
ga zdravnika, se vedno znova obračamo in »potrkamo« na vrata 
ZVC Lipej  Šerbec d.o.o. v Krškem. Spoznali smo jih takrat, ko smo 
v hišo dobili Jona. In ker sta prvi vtis in prva izkušnja bila nadvse 
lepa, se seveda še vedno zatekamo k njim po pomoč in odrešitev 
težav. Sprejme nas mlada, uigrana in strokovno podkovana ekipa. 
Prav vsi zaposleni v ZVS Lipej  Šerbec so najbolj »tapravi« ljudje 
za opravljanje poklica, za katerega so se usposobili. Znajo pristo-
piti, poslušati, razumeti in strokovno ter hitro ukrepati.
Ob zadnjem obisku na veterini nas je ob polni čakalnici in posledič-
no seveda kopici dela sprejela nasmejana veterinarka. Jona je pri-
jazno nagovorila in ga najprej čuteče pobožala. Šele nato je zače-
la opravljati pregled. Strokovno, natančno in v sodelovanju z nami 
je skušala ugotoviti težave, ki jih Jon žal ni mogel premagati sam. 
Po ugotovljeni slabokrvnosti (med drugim) nam je prijazna gospa 
pred odhodom, na parkirišče ambulante, prinesla tabletko, ki mu 
bo čim prej pomagala. Predno smo se odpeljali, je k Jonu pristopi-
la še ena veterinarka, ki ga tudi pozna, saj je bil že večkrat tudi v 
njenih »rokah« in pod njenim strokovnim očesom. 
Nežni dotiki, prijazni in čuteči pogledi, izražena skrb in podana 
diagnoza strokovnega osebja veterine Lipej – Šerbec so začeli ta-
koj delovati.  Pri Jonu in pri nas. Čuteč odnos in prijazen nagovor 
imata zelo terapevtski in zdravilen učinek. 
Celotna ekipa v ZVC Lipej – Šerbec si resnično zasluži iskrene po-
hvale za njihov celosten pristop k hišnim ljubljenčkom, pa tudi k 
njihovim lastnikom. Kadar se znajdejo v težavah hišni ljubljenci, 
se znajdemo v stiski vsi družinski člani. Zato v veterini ne pomaga-
jo le živalim, temveč tudi njihovim lastnikom. Srečno in vse dobro 
pri opravljanju vašega dragocenega poslanstva tudi v prihodno-
sti. Ostanite taki kot ste in ne pozabite tudi nase.
Srečno in hvala v imenu Jona in celotne družine.
 Mateja Petric, Dolnja Prekopa

Kadar hišni ljubljenček potrebuje 
svojega zdravnika

BREŽICE – 25. maja obeležujemo 
svetovni dan ščitnice, zato smo se 
v Društvu Metuljčica odločili, da 
bomo cel teden posvetili ozave-
ščanju javnosti o bolezni ščitnice. 
Članice društva smo v sodelova-
nju s Centrom za krepitev zdrav-
ja v Zdravstvenem domu Brežice 
pripravile predstavitev društva. S 
sabo smo imele zloženke in knji-
žice o boleznih ščitnice. Druženje z obiskovalci Zdravstvenega 
doma je bilo prijetno. Obiskovalcem smo predstavile delovanje 
društva, z marsikom smo se pogovorile tudi o boleznih in spoz-
nale kar nekaj ščitničnih bolnikov. Na naši stojnici so se usta-
vili tako bolniki kot tudi zdravstveno osebje. Članice Društva 
Metuljčica smo bile z obiskom in odzivom obiskovalcev zelo za-
dovoljne.  Vir: Društvo Metuljčica

Obeležili svetovni dan ščitnice
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ZAHVALA

ALBINA TOMIN
Borka, partizanka, mama, babica, prababica

Iskreno se zahvaljujemo za sočutne objeme in stiske rok ter za vse 
napisane in izrečene besede tolažbe. 

Duška in Cvetka z družinama

Vsak človek je zase svet, 
čuden, svetal in lep 

kot zvezda na nebu. 
(T. Pavček)

26. 2. 1929–24. 6. 2019

ZAHVALA

ANTONA IVAČIČA 

Ob boleči izgubi dragega moža, brata, strica, 
svaka, botra in dobrega soseda

se iskreno zahvaljujem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečene sožalje, podarjene sveče in cvetje ter vsem, ki 
ste mi v najtežjih trenutkih stali ob strani. Iskreno se zahvaljujem 
govornici Manji, pevcem, pogrebni službi Kostak in gospodu kaplanu 
Gregorju za lepo opravljen obred. Iskrena hvala vsem, ki ste Tonija 
imeli radi in ga v velikem številu pospremili k večnemu počitku. 

Žalujoča žena

Bil si trden kot skala,
bil pokončen kot hrast, 

a prišel je dan usode, 
ki je zrušil skalo 

in je zlomil hrast. 

z Armeškega pri Brestanici 

ZAHVALA

MARTINA 
DRNOVŠKA

Ob boleči izgubi našega dragega 

se zahvaljujemo vsem za denarno pomoč, sveče, izrečena sožalja. 
Še posebej se zahvaljujemo razredu 9. c iz Osnovne šole Leskovec 
pri Krškem za denarno pomoč in izrečena sožalja. Zahvaljujemo se 
tudi pevcem za zapete žalostinke, g. župniku Ludviku Žagarju za lepo 
opravljen obred in g. Jožetu Kočnarju za lep govor.

Žalujoči: vsi njegovi

z Goleka 19 a

ZAHVALA

ANDREJA BIŠČANIČA

Ob boleči izgubi našega dragega 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in denarno pomoč. Iskrena 
hvala Merici Rostohar, Jožici Gramc in Mimici Tomše za vso nesebično 
pomoč. 
Hvala Andrejinim in Anitinim sodelavcem, gospodu župniku Janezu 
Zdešarju za lepo opravljen obred, Pevcem zvoka in Kasimu za lepo 
zapete pesmi, pogrebni službi Žičkar in gostilni Strniša. Še enkrat hvala 
vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

s Ponikev

ZAHVALA

JOŽEF KENE
V 81. letu nas je zapustil 

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, maše ter denarno 
pomoč. Hvala gospodu župniku Gregorju Majcnu, govornikom 
Ivanki Zupančič, Jožici Kene in Francu Gregorčiču, pogrebni službi 
Žičkar, pevcem in trobentaču. Posebej se zahvaljujemo PGD Pišece, 
predstavnikom društev 4. sektorja, PGD Ševnica pri Mirni in PGD 
Mirna na Dolenjskem ter društvu invalidov. Hvala tudi vsem tistim, 
ki jih nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Podgorja pri Pišecah.

Zaman je bil tvoj boj, 
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja, 

bolezen je bila 
močnejša od življenja.

ZAHVALA

JOŽETA REMIHA

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

bratranca in dobrega soseda

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sošolcem, sodalavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje in sveče, denarno pomoč in svete maše. Hvala vsem gasilcem 
gasilskih društev in praporščakom, ki so ga častno pospremili k 
večnemu počitku, župnikoma Gregorju Majcnu in Janezu Turinku za 
čutno opravljen obred, Cvetličarni Viktorija, pogrebni službi Kostak, 
govorcema Jožetu Župancu in Sandiju Lekšetu za ganljive besede 
slovesa, pevcem in izvajalcu Tišine. 
Posebno zahvalo izrekamo vsem sosedom in gasilcem PGD Stranje 
za neizmerno pomoč v težkih trenutkih ter vso organizacijo pogreba.
Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam 
pomagali, nam stali ob strani in ga v tolikšnem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Irena, mama, otroci Gregor, Vesna 
in Boštjan z družinami ter ostalo sorodstvo

iz Stranja nad Blanco

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

solza, žalost in bolečina te zbudila ni.
Ostala je praznina, ki hudo boli.

ZAHVALA

IVAN JURATOVEC

Veliko prezgodaj 
nas je v 74. letu starosti zapustil naš dragi 

V teh težkih trenutkih se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje, sveče in denarno pomoč. Hvala župniku 
za lepo opravljen obred, gasilcem PGD Sromlje in predsedniku 
Alenu Krošlju za ganljive besede slovesa, praporščakom, Moškemu 
pevskemu zboru Sromlje, g. Žvegliču za zaigrano tišino, Cvetličarni 
Tina ter g. Franciju Lešu za cvetje in organizacijo pogreba. Še posebej 
velika hvala Dušanki in Marjanu Vučajnk, družini Petra Vučajnka, 
Boži Ivnik ter restavraciji Štefanič. Hvala tudi vsem, ki jih nismo 
posebej omenili.

Hvala, da ste se od njega poslovili v tako velikem številu in ga boste 
še naprej ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Mira, hčerki Brigita in Jasmina z družinama

iz Volčjega pri Sromljah.

Upam, da si na mestu,
ki ne pozna solza in ne bolečine ...

Srečno, kamor koli si odšel,
 in se srečamo mogoče še kdaj!

ZAHVALA

ROZALIJE GRAMC

Ob boleči in nenadni izgubi naše drage mame, babice, prababice, 
tete, svakinje in botre

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečene besede sožalja, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala osebju Internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice za 
lajšanje bolečin v zadnjih dneh življenja. Iskrena hvala gospodu 
župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar za lepo slovo 
in pevcem za zapete žalostinke.
Iskrena hvala sosedi Jožici Kožar in Majdi Mežič za vso pomoč ter 
vsem skupaj in vsakemu posebej, ki ste nam v teh težkih dneh stali 
ob strani, pa vas nismo posebej imenovali.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili 
v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

iz Vrhovske vasi

ZAHVALA

SLAVČIJA JEVŠNIKA – LOJZA
Ob nepričakovani izgubi moža, atija in dedka

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v najtežjih trenutkih 
našega življenja. 

Posebno zahvalo izrekamo sodelavcem in sodelavkam Metalne 
Senovo d.o.o., DS Smith Slovenija d.o.o. in sodišča v Krškem. Iskrena 
hvala gospe Ireni Gmajnar za ganljive besede slovesa. 

Hvala za izrečene misli vseh, ki ste nam stisnili roke, bili ste nam v 
pomoč in oporo.

Vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo, 

a ko jih razgrneš, 
vedno znova zagorijo. 

(Goethe)

ZAHVALA

z Armeškega
MARTE HICTALER

Kogar imaš rad, ne umre,
le daleč, daleč je ...

Ob boleči izgubi naše drage žene,
mame, hčerke, stare mame, sestre, tašče, 

botre, tete, svakinje in sestrične

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se od nje poslovili na njeni 
zadnji poti.
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, pomoč, sočutne objeme, podarjeno cvetje, sveče 
in darovane svete maše.
Zahvaljujemo se podjetju Kostak za organizacijo pogreba, sodelavcem 
kolektivov Slovenske vojske, podjetju Vus d.o.o., gospodu župniku 
Janezu Turinku za opravljen obred, gospodu Blažu Sotošku za lepe 
besede ob slovesu, kvartetu trobil in gostilni Ribnik za pogostitev. 
Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam 
pomagali, nam stali ob strani in jo v tolikšnem številu pospremili na 
njeni zadnji poti ter jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

 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.

ALEŠ STIPIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Hotel sem uloviti ptico – 
pa je odletela.

Hotel sem utrgati cvet –
pa je ovenel.

Hotel sem vam nekaj reči –
pa sem odšel.

Mnogo prezgodaj nas je tiho zapustil naš sonček

Ob tej boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem Kostaka Krško, NEK, OŠ Podbočje, Epilog Ljubljana 
ter uporabnikom in zaposlenim VDC Krško – Leskovec. Hvala tudi 
ekipi NMP Krško, pogrebni službi Kostak, Mavricam in pevcem za 
lepo zapete pesmi ter Cvetličarni Lilija. Hvala tudi ge. Anki za topel 
poslovilni govor.
Še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali in 
nam stali ob strani.
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Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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- 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

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.

07 499 22 33

POPUST 
NA VSA 

SONČNA OČALA

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

NEPREMIČNINE
Hišo v starem delu Krškega z 
garažo in vrtom prodamo za 
99.000 €. Energetska izkazni-
ca v izdelavi. Tel.: 041 243 640

Prodam manjšo hišo na Poni-
kvi 8 a (Jesenice na Dol.). Zago-
tovljena EI. Tel.: 041 786 324

Prodam parcelo 44 arov (trav-
nik, sadovnjak, brunarica), ob 
cesti na Žejnem. Cena po dogo-
voru. Tel.: 040 745 248

Prodam 2 njivi, skupaj 3.658 
m2, k.o. Drnovo, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 633 918

Oddam stanovanjsko hišo v 
najem. Tel.: 051 805 698

V obrtni coni Kopitarne od-
damo tri komunalno ureje-
na parkirišča. 1. parkirišče: 
neto površina 1.200 m2 (utr-
jeno makadamsko parkirišče), 
2. parkirišče: neto površina 
1.458 m2 (asfaltirano parki-
rišče), 3. parkirišče: neto po-
vršina 790 m2 (asfaltirano par-
kirišče). Cena: 1,00 €/m2 brez 
DDV + stroški porabe vode in 
elektrike. Tel.: 041 799 243, 

Andrej, Kopitarna Sevnica d.d., 
Prvomajska ulica 8, Sevnica

V najem oddamo več pisarn in 
skladišče. Objekt se nahaja v 
neposredni bližini vse potreb-
ne infrastrukture, nove obvo-
znice skozi Krško in bližini AC 
Ljubljana – Zagreb. Tel.: 051 
309 387, Nepremičnine in tr-
govina, Aleš Hvala s.p., Dobra-
va ob Krki 23, Podbočje

Prijetni pošteni osebi, lahko 
mamici samohranilki z enim 
otrokom, nudim možnost bi-
vanja v garsonjeri v Izoli, 150 
m od morja, en teden v avgu-
stu. Stroški: samo oskrbni. 
Tel.: 068 616 079

AVTOMOBILIZEM

Prodam osebni avto R Lagu-
na, karavan, črne barve, letnik 
7/2012, prevoženih 150.000 
km, slovenski avto, 2. lastnik. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 760 071

Prodam Golf 2, 2. lastnik, le-
tnik 1991, narejen tehnični 
pregled, cena 700 €. 
Tel.: 031 895 453

OKULIST VSAK DAN

NA NOVI LOKACIJI - več kot 1000 novih okvirjev
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Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

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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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!

Prodam avto prikolico TPV, 
nosilnost 750 kg, z naletno za-
voro in al. ojačanimi stranica-
mi. Tel.: 070 815 003

Prodam štirikolesnik Loncin, 
tip LS2-2A, registriran za dve 
osebi do 31. 5. 2020, letnik 
2006, odlično ohranjen, malo 
rabljen. Cena 1.150 €. 
Tel.: 041 726 606

KMETIJSTVO
Kupim izkopalnik krompirja 
in prodam motorno kosilnico 
BCS 127 D. Tel.: 030 998 658

Prodam nahrbtno škropilnico 
Silen. Tel.: 041 986 288

Prodam traktorski cepilec drv 
ter bukova in mešana drva. 
Tel.: 031 594 663

Prodam nakladalec hlevskega 
gnoja H. N. Leon, ružilec koru-
ze (kot nov), nakladalko (19 
m3, aluminijaste stranice). 
Tel.: 041 233 834

Prodam zelo dober gumi voz, 
16 col, in rotacijski mulčar 
130, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 724 608

Prodam motokultivator Gore-
nje Muta Maestral s koso (130 
cm), samonakladalko SIP (17 
cm3) in rezervne dele za BCS. 
Tel.: 040 775 985

Prodam plug IMT, 12 col, bra-
ne, puhalnik Tajfun z elektro-
motorjem in šrotar za koruzo. 
Tel.: 041 865 968

Prodam motorno kosilnico na 
laks Husqvarno, 1 KS, letnik 
2018. Tel.: 041 773 484

Prodamo koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

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

Prodam letošnji ječmen. 
Tel.: 031 614 745

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

Nudimo posek in spravi-
lo vseh vrst lesa, posebno 
hrasta. Plačilo takoj. Toni 
Lipar s.p., Stara vas 17e, 
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

Prodam bukova drva, drobno 
kalana, primerna za štedilnik. 
Možna dostava. 
Tel.: 041 893 773 

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino cviček za 0,80 
€/l in mešano belo (kerner, 
chardonnay) za 1 €/l. 
Tel.: 041 809 209

Prodam kvalitetno vino cvi-
ček (1.000 l) in modro franki-
njo. Cena po dogovoru. Možna 
menjava za prašiča, drobnico. 
Tel.: 041 228 594

Prodam rdeče vino cviček in 
šmarnico (bio), cena po dogo-
voru. Tel.: 041 371 282 

Prodam rdeče vino cviček, 
večjo količino in dobre kvali-
tete. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 257 685

Ugodno prodam kvaliteten 
cviček. Tel.: 040 883 223

Prodam belo vino rumeni mu-
škat - sauvignon. Cena po do-
govoru. Tel.: 030 774 169

Prodam belo in rdeče vino, 
cena 0,70 €/l. 
Tel.: 031 278 754 

Prodam 700 l cvička in 500 
kg suhe koruze v zrnju. Okoli-
ca Rake. Tel.: 031 746 590

Prodam cviček, belo vino in 
žganje sadjevec. 
Tel.: 040 574 769

Prodam modro frankinjo, me-
šano rdeče, tropinovec in sli-
vovko. Tel.: 041 908 034

Prodam vino, 300 l frankinje 
in 1.000 l cvička, kupim pa ko-
silnico BCS 127, dizel. 
Tel.: 051 870 909

Prodam 500 l rdečega vina in 
300 l belega vina. Cena po do-
govoru. Okolica Sevnice. 
Tel.: 031 862 391

Prodam vino: mešano belo, 
mešano rdeče, frankinjo, mod-
ri pinot, rumeni muškat. Bi-
zeljsko, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 781 444

Prodam belo in rdeče vino, 
cena po dogovoru. Okolica 
Sevnice. Tel.: 070 710 370

Prodam vino: suhi in polsladki 
muškat, belo mešano, žametno 
črnino in frankinjo. Cena 0,80 
€/l dalje. Tel.: 031 306 559, po 
17. uri

Prodam cviček, kvaliteten, 
večjo količino, po samo 0,70 
€/l. Tel.: 041 912 816

Rdeče vino frankinjo menjam 
za prašiča, prodam pa krat-
ko žagana drva (bukev, gaber, 
hrast) ali hlodovino. 
Tel.: 041 865 968

Prodam kvalitetno vino cvi-
ček, ječmen in 10 okroglih bal 
slame. Tel.: 031 558 356

Vino mešano belo, mešano 
rdeče, frankinjo, prodam ali 
menjam za tritikalo, ječmen 
ali koruzo. Tel.: 041 697 775

Prodam vino mešano rdeče in 
modro frankinjo. Cena od 0,60 
€/l do 1 €/l. Možna menjava 
za koruzo ali tritikalo. 
Tel.: 051 251 996

Prodam belo in rdeče vino, 
bizeljski okoliš. Tel.: 07 49 56 
236 ali 041 380 075

Prodam breskve, primerne 
za vlaganje ali svežo uporabo. 
Okolica Krškega, možna dosta-
va. Tel.: 051 265 461 

Prodam domače bučno olje 
iz golic, starih sort, in nože za 
mulčar, dolžine 280 mm. 
Tel.: 041 396 119

ŽIVALI
Prodam 2 bikca, stara 6 mese-
cev. Tel.: 041 735 445

Prodam bikca LS pasme, star 
bo 3 mesece, težek okoli 160 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 916 652 
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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

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 (16/2019) bo izšla v 
četrtek, 8. avgusta 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 1. avgust 2019.

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.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Rjave in grahaste jarkice 
ter enoletne rjave kokoši 

dobite vsak delavnik 
ob 18. uri.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

PRODAJA BRESKEV - Evrosad d.o.o. Krško                                                                
 
Obveščamo vas, da bomo dne 20.7.2012 
začeli s prodajo BRESKEV v Hladilnici Stara 
vas.

Prodaja bo potekala vsak delovnik med 8.00 
in 16.00 uro in v soboto med 8.00 in 12.00 
uro.
Za dodatne informacije pokličite na 07 49 04 
130 ali 07 49 04 142. 

PRODAJA BRESKEV                                                             
 

Obveščamo vas, da bomo dne 22. 7. 2019 pričeli s prodajo BRESKEV 
v hladilnici Stara vas pri upravi. Prodaja bo potekala 

vsak delavnik med 8.00 in 16.00 uro in v soboto med 8.00 in 12.00 uro.

Za dodatne informacije pokličite na 051 318 931.

PRODAJA BRESKEV
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PODBOČJE – V osnovni šoli Podbočje je od 30. junija do 4. julija 
že enajstič potekal košarkarski tabor, ki se ga je udeležilo 31 ot-
rok iz Podbočja, Brestanice, Brežic, Rake, Krškega in Cerkelj na 
Gorenjskem. Bivali so v prostorih šole, košarkarsko znanje pa so 
usvajali na zunanjih igriščih ob šoli ter v telovadnici šole. Poleg 
treningov s košarkarsko žogo so izvajali tudi druge dejavnosti.
Na zaključku tabora so pred starši pokazali pridobljeno košar-
karsko znanje. Tekmovali so v metanju trojk, prostih metih in igri 
1:1, 2:2 in 3:3. Pred začetkom  so dekleta zaplesala na pesem Me-
lody.  Na taboru vedno izberejo tudi MVP tabora, letos je to postal 
Matija Barbič iz Brežic. Na koncu je Aleks Mirt zaigral na har-
moniko, Karla Grubič pa jih je posladkala s tortama, saj je rav-
no zadnji dan praznovala rojstni dan. Trenerji Frenk Rozman, 
Maj Rozman in Branko Strgar so na koncu vsakemu udeležencu 
za sodelovanje na taboru nadeli okoli vratu medaljo. V oranžnih 
majicah in s košarkarskimi žogami v rokah so udeleženci tabo-
ra utrujeni odhajali domov v želji, da se drugo leto zopet vidijo.
 Marjeta Škrbina Rozman/P. P.

Znova izvedli košarkarski tabor

Sodelujoči na letošnjem taboru s trenerji

KRŠKO – Med 8. in 12. julijem je Teniški klub Krško 
organiziral prvi poletni teniški kamp za otroke. Ude-
ležilo se ga je devet otrok, ki so v dnevnem progra-
mu spoznavali in se izpopolnjevali v tenisu in teni-
ških pravilih, poleg tega pa ustvarjali na kreativni in 
prehranski delavnici, se učili rolati ter se navduše-
vali nad hokejem. Obiskal jih je tudi reševalec z re-
ševalnim vozilom ter jim prikazal postopke nude-
nja prve pomoči ponesrečencem. Naslednja izvedba 
kampa se obeta med 26. in 30. avgustom, prijave so 
že odprte, so sporočili iz TK Krško.
 P. P./vir: TK Krško

Prvi poletni teniški kamp že pod streho

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
Spoštovani, obveščamo vas, 
da sprejemamo naročila za 
bele kilogramske piščance, 
ki bodo na voljo 30. in 31. 8.

Mlade rjave in grahaste 
jarkice pa si lahko priskrbite 

vsak delavnik ob 16. uri 
po predhodnem 

telefonskem klicu.

KOSTANJEVICA NA KRKI – V 
Galeriji Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki smo poletne 
počitnice začeli s serijo delav-
nic Poletje pod lipami. Na tri-
dnevni delavnici, ki jo je vodi-
la akademska slikarka Mateja 
Kavčič, so si otroci ogledali ob-
časno razstavo IRWIN: Was ist 
Kunst Bosna in Hercegovina / 
Heroji 1941-1945 v nekdanji 
samostanski cerkvi ter se sez-
nanili z osnovnimi načeli sli-
kanja portreta. Nato se zače-
li z ustvarjanjem avtoportreta, 
ki so ga na koncu tudi uokviri-
li in podpisali z žigom.

V prvem tednu julija smo na-
daljevali z že  tradicionalno ki-
parsko delavnico, ki jo je vodil 
likovni pedagog Valter Rabič. 
Udeleženci so se spoznali s po-
tekom nastanka kiparskega 
izdelka, od skice do končne-
ga izdelka. Letos so ustvarja-
li v siporeksu, navdih za motiv 
pa so poiskali v naravi. Tako so 
nastali kipi živali in naravnih 
pojavov. 

Počitniške delavnice v galeriji
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 dopita-
nje. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam telico simentalko, 
staro 18 mesecev. 
Tel.: 031 283 279

Prodam odojke. 
Tel.: 031 861 518

Prodam prašiče mangulice in 
krškopoljce, večje število. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 547 749

Prodam izločeno plemensko 
svinjo. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Krškopoljce, 30 – 70 kg, pro-
dam. Tel.: 051 634 338

Kozličke, očiščene ali za na-
daljnjo rejo, prodam. 
Tel.: 031 340 501

Prodam tri burske kozice in 
kozlička, stare 7 mesecev, pri-
merne za nadaljnjo rejo, oko-
lica Sevnice. Tel.: 040 566 272

Prodam 2 srnasti kozi z mla-
diči in odlično vino cviček po 
0,90 €/l. Tel.: 031 879 072

Prodam kozo molznico. 
Tel.: 041 630 621

Prodam kozličke, stare 3 me-
sece, in belo vino. 
Tel.: 031 271 350 

Prodam koštruna črnomaljske 
pramenke, starega 4 mesece, 
primernega za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 040 464 458

Prodam žive bele piščance, 
težke od 3,5 kg do 4 kg, pri-
merne za zakol, cena 8 €/kom. 
Tel.: 040 426 809

Prodam domače piščance, ra-
zne velikosti. Tel.: 041 915 707

Prodam 2 psički mešanki, 
črne barve, cena 50 €.
 Tel.: 041 929 871

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

Prodam leseno pant žago, ma-
sivna z aparatom za varjenje 
žaginih listov, trifazni motor, 
delujoča. Cena 500 €. 
Tel.: 031 220 109 

STIKI

Moški, 65 let, iščem resno 
žensko. Kličite samo resne. 
Tel.: 051 397 806

Moški, 61 let, bi rad spoznal 
žensko močnejše postave, 130 
kg, za resno zvezo. 
Tel.: 051 803 241

Že tretje leto je v sodelovanjem 
z DZMP – Društvo zaveznikov 
mehkega pristanka in Luksuz 
produkcijo potekala filmska 
delavnica za mlade. Na eno-
tedenski delavnici so se mladi 
udeleženci spoznavali s procesi 
in orodji, potrebnimi, da nasta-
ne film. Tako so sami pripravili 
scenarij za film, ga posneli ter 
na koncu še zmontirali, pri tem 
pa so jim pomagale mentorice 
in EVS prostovoljke iz DZMP. 

Poletne ustvarjalnice smo 
zaključili z Igralnicami v Forma 
vivi, kjer so se otroci sprostili 

v Parku skulptur Forma viva, 
ki obkroža Galerijo Božidar Ja-
kac. Z mentorjema, glasbeniko-
ma Ano Kravanja in Samom 
Kutinom, so odkrivali čarob-
ne svetove cirkusa in klovna-
de, podali so se na potovanje 
po gozdu, kjer so gradili hiške, 
pekli čapate na odprtem og-
nju in izdelovali glasbene in-
štrumente iz naravnih in reci-
kliranih materialov. Delavnice 
so potekale v okviru projekta 
Zelena doživetja Posavja – Re-
viZen. 
 Vir: GBJ Kostanjevica 
 na Krki, foto: Maruša Lapuh

Kiparska delavnica z Valterjem Rabičem
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Glasbeno pot je začel v Glasbeni 
šoli Krško, nadaljeval na srednji 
šoli v Ljubljani (smer jazz), štu-
diral na Akademiji za glasbo v 
Gradcu, leta 2008 pa diplomiral 
ter se hkrati izpopolnjeval pri 
mednarodno uveljavljenih glas-
benikih in profesorjih. Še danes 
sodeluje z večjimi big bandi, a 
v svojem glasbenem delovanju 
ni zavezan zgolj jazzu, temveč 
je aktiven v različnih glasbenih 
zvrsteh. Zadnjih deset let tudi 
kot glasbeni producent, aran-
žer in vodja bandov za televizij-
ske šove, ob tem je tudi profesor 
saksofona. Dejaven je predvsem 
v pop glasbi. Je soustanovitelj 
tria GLAM (pop), član zased-
be Xequtifz (disco), ViP Band in 
Plesni orkester POP TV (ustano-
vitelj in idejni vodja), sodeluje 
pa tudi z glasbeniki, kot so Ma-
gnifico, Vlatko Stefanovski, Ja-
cques Houdek, Zebra Dots, Uroš 
Perič … Bil je tudi mentor glas-
benega dueta WildArt – zmago-
valca TV Šova Slovenija ima ta-
lent 2016. 

Si sploh že uspel globoko 
vdihniti in zbrati vtise iz te 
sezone šova Zvezde plešejo?
Hja, v bistvu je bil zadnji maj-
ski teden še zelo naporen, po-
tem pa smo zadihali in gremo 
novim projektom naproti. Še 
prej pa dopust.

Poleg plesnega spektakla je 
za uspeh šova zagotovo za-
služna tudi dobra glasba. 
In ti si vodja 15-članskega 
orkestra, ki skrbi za dobro 
glasbo. Kakšna je sploh tvo-
ja vloga?
Moja vloga je pač cel glasbeni 
paket, sem odgovoren za vse, 
kar pride ven, poleg tega sem 
vse ljudi izbral sam. Delam ma-
trice za plesalce, delam aranž-
maje s pomočjo Anžeta Vrab-
ca. Mi sami niti nimamo vaj. 
Note se po koncu oddaje raz-
delijo v nedeljo zvečer, vsak 
ima en dan, da si jih pogleda 
in preposluša komade. V torek 
zjutraj se spet dobimo, gremo 
enkrat, dvakrat čez, tretjič že 
snemamo. Posnetke dobijo 
plesalci, ki vadijo do petka, in 
v vmesnem času jaz vse to ana-
liziram, poslušam, če je treba 
še kaj popraviti. Zvok, ki pride 
ven, gre v bistvu preko mene s 
pomočjo zelo profesionalne 
tonske ekipe POP TV.

Po kakšnem ključu sploh 
izbereš toliko članov orke-
stra?
Ko sem zbiral, sem gledal, da 
so predvsem profesionalni, 
zelo široko odprti do različnih 
stilov, ker v šovu igramo od la-
tino glasbe do popa in vse to je 
treba pravilno stilsko odigrati. 
Vsi, ki so v ekipi, so akadem-
sko izobraženi glasbeniki. Po-
leg tega sem gledal, da so pač 

Bojan Zupančič, saksofonist in vodja Plesnega orkestra POP TV

»Svojemu bandu rečem, da se je 
treba potruditi 120-odstotno«
KRŠKO – Posavski glasbenik Bojan Zupančič – Župca je jazz saksofonist mlajše generacije, ki je v pomlad-
nih mesecih blestel kot vodja Plesnega orkestra POP TV v šovu Zvezde plešejo – in to že tretjo sezono. Kljub 
številnim obveznostim si je vzel čas za naš časopis in odgovoril na nekaj vprašanj.

zelo prilagodljivi. Včasih se na 
vajah zgodi, da je treba koma-
du kaj dodati, skrajšati, po-
daljšati ... Takrat ni časa, da 
boš šel domov in vadil. Najbolj 
pomembno pa je, da nimaš 'te-
žaka'. Če imaš samo enega ta-
kega, ti lahko cel sistem pokva-
ri. Skratka, vsi morajo biti zelo 
fleksibilni in prilagodljivi.

Nam lahko zaupaš kakšno 
zabavno anekdoto iz sne-
manja, ki je nastala v teh se-
zonah?
Kot veste, igramo vse koma-
de v živo in lani se nam je zgo-
dilo med nastopom, da je imel 
naš pianist, ki ima svoj mi-
kser, stvari na 'mute'. Nam se 
je slišalo vse v redu, a kaj, ko ni 
šlo nič ven. In ravno on je začel. 
Plesalci niso nič slišali in niso 
vstopili, ko bi morali. Vmes je 
stopil Pero (Poles, op. p.), pre-
kinil točko, se opravičil gledal-
cem in smo šli še enkrat od za-
četka. Ta je bila taka tehnična, 
no, vsakemu se zgodi.

Je takšen projekt uresniče-
nje tvojih sanj?
Je kar zanimiva izkušnja. Tukaj 
se najdem, leži mi takšna vlo-
ga. Pišem aranžmaje, potem pa 
še sam igram v bandu tri sa-
ksofone. Veliko se dogaja, tu pa 
je še glasbena produkcija. Sem 
perfekcionist, svojemu bandu 
rečem, da se je treba potruditi 
120-odstotno! 

Si profesionalni glasbenik, a 
tudi profesor saksofona. Kaj 
je večji izziv?
Oba sta zanimiva, a gre za dve 
različni stvari. Kot profesor 

izoblikuješ otroka v glasbe-
nem smislu. Moraš prepozna-
ti, kaj ga zanima, ne smeš de-
lati po istem kopitu. Nekateri 
bodo solisti, tistim nameniš 
več dela, nekaterim je glasba 

samo v veselje, za te poskr-
biš, da saksofona ne vržejo v 
omaro, ampak jih pripraviš 
do te stopnje, da lahko igrajo 
v različnih orkestrih, big ban-
dih ali svojem bandu ... Moram 
pa reči, da moji učenci na dr-
žavnih in mednarodnih tek-
movanjih dosegajo vrhunske 
rezultate. Trije so se že odloči-
li, da nadaljujejo glasbeno izo-
brazbo na srednji glasbeni šoli 
(KGBL) v Ljubljani, eden je že 
na akademiji.

Najbrž je posavsko glasbeno 
okolje na tvoji poti igralo po-
membno vlogo. Te je kdo po-
sebej motiviral?
Seveda, vsi posavski glasbe-
niki, ki so takrat šli v 'svet', 
so izhajali iz Pihalnega orke-
stra Krško, kasneje pa iz Glas-
bene šole Krško. Brez Draga 
Gradiška nas tu ne bi bilo. Na 
srednji šoli sem bil pod men-
torstvom Aleša Suše, ki me je 
tudi posebej pripravljal za aka-
demijo v Gradcu. Lahko rečem, 
da sta bila ta dva človeka moja 
motivatorja.

Ko se ne ukvarjaš z glasbo, 
kaj počneš?
Takrat se posvečam družini, 
hočem biti veliko časa z njo, 
predvsem s hčerko. Veš, v teh 
treh mescih ni bilo veliko pro-
stih dni, čez teden smo se malo 
videli. Ona v vrtec, jaz na se-
stanek, učim v Idriji, domov pa 
pridem šele ob šestih, sedmih 
zvečer. Tak tempo je naporen, 
a ob organizaciji se da stisniti. 
Včasih sicer misliš, da boš pre-
gorel, a se s podporo žene vse 
razbremeni.

Rekel si, da sedaj sledi poči-
tek, potem pa … Kje te bomo 
slišali v prihodnje?
Najprej počitek, potem zač-
nem z BZ Hammond triom, s 
katerim pridemo jeseni tudi v 

Studio 44 v Krško predstavit 
čisto novo avtorsko glasbo. No, 
pogovarjali smo se tudi z Lju-
bljanskim jazz kvintetom sa-
ksofonov, da naredimo nekaj 
svojega. Pa s skupino Xequtifz 
smo pripravili nov singel.

Pa nova sezona Zvezde ple-
šejo?
Mi se že veselimo četrte sezo-
ne … (smeh)

 Simon Uršič, 
 foto: osebni arhiv

Bojan Zupančič 

Ko je izbiral glasbenike za Plesni orkester Pop TV, mu je bilo 
pomembno predvsem, da so fleksibilni in prilagodljivi. V 
orkestru igra še en posavski glasbenik, bobnar Janez Gabrič.

KRŠKO – Za kulturno obogatitev in popestritev poletnih dni 
občanom in drugim obiskovalcem sta tudi letos, sicer šesto 
leto zapored, Kulturni dom Krško in Valvasorjeva knjižni-
ca omogočila gostovanje mednarodnega uličnega festivala 
Ana Desetnica v Krškem. 

Tako je letošnja Desetni-
ca, v Krškem poimenova-
na tudi Ana Krška, v po-
znem popoldnevu 6. julija 
na ploščadi pred osrednjo 
knjižnico postregla z dve-
ma prireditvama, najprej 
s predstavo Preostali, ki jo 
je izvedla tričlanska igral-
ska zasedba Turas Thea-
tre Collective z Irske, tej 
pa je sledil nastop Avstrij-
ca Abrahama Thilla, ki je 
kot za šalo vihtel in izvajal 
visoke mete metuljev oz. 
diabol. In če je bil njegov 
nastop atraktiven in spro-

ščujoč, saj se je Till izkazal tudi za izredno veščega in zabavnega 
v komunikaciji, pa je bila 30-minutna predstava Preostali tista, 
ki je premaknila vse čute v gledalcih, saj je bila vizualno izred-
no močna, ganljiva in pretresljiva, z gibanjem, mimiko in zvoč-
no spremljavo izražena pripoved o doživljanju vojne, begu pred 
njo, brezdomstvu, lakoti, spominih na otroštvo … Toliko bolj ve-
rodostojno, saj so Irci izpovedovali uprizoritev tako rekoč iz prve 
roke, saj so vsi trije nastopajoči pod okriljem organizacije Clowns 
without borders delali v begunskih taboriščih, kjer so bili soo-
čeni s problematiko pregona in življenjskimi stiskami številnih 
beguncev. In če smo predstavo kot takšno občutili in dojeli la-
ični gledalci, o kakovosti navedene uprizoritve pove tudi poda-
tek, da je bila nekaj ur po uprizoritvi v Krškem igralska zased-
ba oz. predstava Preostali v Ljubljani s strani mednarodne žirije 
razglašena za najboljšo letošnjo ulično predstavo, za kar je pre-
jela mednarodno nagrado odličnosti »urbANA ljubljANA 2019. 
 B. Mavsar

Na Desetnici očarali Irci 

Prizor iz igre Preostali

BREŽICE – 12. julija zvečer tudi dež ni mogel preprečiti uvoda 
letošnje Mestne promenade Brežice, ki zdaj že nekaj let v orga-
nizaciji Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice po-
teka v brežiškem mestnem jedru in poskrbi za živahne poletne 
večere. Kot prvi je letos nastopil Pihalni orkester Kapele z glas-
benima gostoma Brigito Šuler in Matjažem Mrakom. Obisko-
valci so prisluhnili kvalitetno izvedenemu repertoarju kapelskih 
godbenikov, ki jim je poveljeval dirigent Sebastjan Borovšak. Pi-
halni orkester Kapele, ki se počasi že pripravlja na praznovanje 
170. obletnice ustanovitve v naslednjem letu, se je predstavil s 
preigravanjem Avsenikovih, zimzelenih slovenskih, nekaj hrva-
ških, ameriških ter še nekaterih drugih svetovno znanih melo-
dij današnjega in preteklega časa. Šulerjeva je zapela tudi s svo-
jo nečakinjo Evo Julijo Borovšak. Član orkestra Matevž Maček 
je pri eni od igranih skladb kot »instrument« uporabil kar tipkal-
ni stroj. Ob koncu se je predsednik orkestra Martin Kostanjšek 
zahvalil vsem nastopajočim in povezovalki večera Alji Kovačič. 
Na stojnicah so se prvi dan promenade predstavili Zeliščarska 
kmetija Veronika Fabinc, Žganjekuha Budič, Melitini okusi pa so 
poskrbeli za razvajanje brbončic. Še pred koncertom so poteka-
le Gvidove dogodivščine za otroke z raznimi delavnicami. Doga-
janje Mestne promenade Brežice se je naslednji dan nadaljeva-
lo s sobotnim glasbenim večerom in nastopom lokalne zasedbe 
Sherockees, minuli ponedeljek je bil na vrsti salsa večer, včeraj 
pa ulična predstava za otroke Charivari v izvedbi Teatra Ciza-
mo, nastopili pa so tudi pevci Mednarodnega otroškega pevske-
ga festivala Brežice. Do konca promenade sledijo še jam session 
(19. 7.), koncert zasedbe Terca (20. 7.), stand up večer (22. 7.), 
otroška predstava Pika Flika (24. 7.) in nastop hrvaškega dvoj-
ca Hojsak & Novosel (26. 7.), poskrbljeno bo tudi za otroške ani-
macije s škratom Gvidom.  R. R.

Orkestrski uvod brežiške 
mestne promenade

Obiskovalci so julijski večer preživeli ob poslušanju skladb 
Pihalnega orkestra Kapele.


