
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Tradicionalne tematske strani Znanje pred začet-
kom novega šolskega leta smo tokrat posvetili uč-
nim in delovnim navadam ter razvoju samostojne 
osebnosti. O tem smo se pogovarjali s prizna-
no psihologinjo, predzakonsko in zakonsko tera-
pevtko ter strokovnjakinjo s področja logoterapije 
dr. Zdenko Zalokar Divjak.

 Strani 11–17

V novem predlogu 
zakona o pokrajinah 

ni upoštevano Posavje
Predlog Zakona o pokrajinah, ki ga je pripravil Dr-
žavni svet, ne predvideva samostojne pokrajine 
Posavja, pač pa ga umešča v Dolenjsko pokrajino 
s sedežem v Novem mestu. Predvidena je namreč 
ustanovitev enajstih pokrajin s sedeži v mestnih 
občinah. Zbrali smo odzive posavskih županov in 
poslancev na predlagano členitev Slovenije.
  Stran 3

Časopis za pokrajino Posavje, leto XXIII, št. 17, četrtek, 22. avgust 2019
w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 5. septembra.

VSI NA KOLO ZA ZDRAVO KOLO! – Tega tako rekoč ponarodelega reka se zaveda čedalje več ljudi 
vseh generacij in zlasti v toplejših mesecih so naše ceste polne rekreativnih kolesarjev, nekaj pa je 
tudi takšnih, ki to prevozno sredstvo uporabljajo za prevoz bodisi v službo bodisi po drugih opravkih. 
Največji praznik rekreativnega kolesarstva v Posavju je nedvomno kolesarski maraton po deželi cvička, 
ki je minulo nedeljo na štartno mesto na Vidmu privabil več kot 400 kolesark in kolesarjev in tudi 44 
najmlajših, ki so se podali na t. i. čričkov maraton, pred tem pa so se preizkusili še na čričkovem poligonu 
(na fotografiji). Podrobneje o prireditvi na str. 22.  P. P., foto: Matjaž Mirt

Premier na obisku v GEN in NEK
KRŠKO – Predsednik Vlade RS Marjan Šarec bo danes (v če-
trtek, 22. avgusta) obiskal družbi GEN energija in Nuklearna 
elektrarna Krško. Kot so sporočili iz GEN energije, je osrednja 
tema predsednikovega obiska »predstavitev rezultatov in do-
sežkov družb NEK in GEN, ogled jedrske elektrarne, predsta-
vitev pomena jedrske energije v slovenski energetski mešani-
ci ter predstavitev načrtov za njeno dolgoročno rabo«. Najbrž 
se bodo v pogovorih težko izognili tudi problematiki odlaga-
lišča NSRAO, ki se ne premakne z mrtve točke. Seveda ne gre 
pričakovati, da bi premier ob tej priložnosti navedel kakšne 
konkretne obljube ali zaveze, je pa precej zgovorno dejstvo, 
da prihaja na obisk v zgodnji fazi mandata, saj so predsedni-
ki vlad pogosteje prihajali ob koncu mandata. Več konkretnej-
ših odgovorov na nekatera odprta vprašanja v zvezi z NEK gre 
pričakovati od zasedanja slovensko-hrvaške meddržavne ko-
misije, ki naj bi se sestala zgodaj jeseni.  P. P.

AKTUALNO

Anica Butkovič, najboljša učiteljica 
v šolskem letu 2018/2019:

Osnovna šola 
je prezahtevna 
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Podjetje CGP Novo mesto, ki 
skrbi za vzdrževanje regional-
ne državne ceste, na kateri je 
most, je na obeh straneh mo-
stu namestilo zaporne deske, 
obvoz pa določilo skozi Kosta-
njevico na Krki (preko nove-
ga mostu na obvoznici), kar 
pot iz ali v Podbočje (merje-
no od krožišča Križaj) podalj-
ša za 9,5 km, ali skozi Cerklje 
na Krki (tudi tamkajšnji lesen 
most je v precej slabem stanju, 
promet pa prepovedan za vo-
zila, težja od 7,5 ton), kjer se 
pot podaljša za dobrih 13 km. 

Na dotrajanost 110 metrov 
dolgega mostu, ki je bil zgra-
jen pred več kot 150 leti in je 
vpisan v Register nepremič-
ne kulturne dediščine, zlas-

ti njegove nosilne konstrukci-
je, že vrsto let opozarjajo tako 
na Občini Krško in v KS Pod-
bočje kot v tamkajšnji osnovni 
šoli, saj preko mostu vozi šol-
ski avtobus. Gradbeni strokov-
njak Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine je že konec leta 
2017 (malo pred tem smo na 
slabo stanje lesenih mostov 
na reki Krki opozorili v ob-
sežnem članku v Posavskem 
obzorniku) ugotovil, da je 
splošno gradbeno stanje mo-
stu slabo, saj je nosilna kon-
strukcija močno poškodovana 
in dotrajana. Stanje se v tem 
času ni nič spremenilo, kvečje-
mu poslabšalo, zato je inšpek-
tor za ceste 28. maja letos op-
ravil nadzor in terenski ogled 
lesenega mostu, pri čemer je 

ugotovil, da je v zelo slabem 
stanju in dotrajan oz. propa-
da, zato je zelo problematična 
njegova stabilnost, kar ne za-
gotavlja varne uporabe. Zadnja 
večja sanacija mostu je bila iz-
vedena leta 1991, promet po 
njem pa prepovedan za vozila, 
katerih skupna masa presega 
12 ton, a ob tem ni bilo nare-
jenega ničesar, kar bi izboljša-
lo stanje mostu.

Nenadna zapora čudi

Ker so doslej večkrat dobili za-
gotovila, da je most kljub vse-
mu varen in da ga redno preg-
ledujejo, je krajane nenadna 
odločitev o zapori mostu začu-
dila, poleg tega jim zelo otežu-

je vsakdanje poti. Še huje bo z 
začetkom novega šolskega leta, 
bliža pa se tudi čas trgatve, ko 
je prometa preko reke Krke 
še več kot običajno. »Res da je 
most v izredno slabem stanju, 
na kar smo opozarjali, toda če 
so do včeraj vozili preko njega 
kamioni, bi lahko sedaj omejili 
prehod samo za osebna vozila, 
kolesarje in pešce, ne pa da je 
popolna zapora za nedoločen 
čas,« pravi predsednik sveta KS 
Podbočje in občinski svetnik 
Jani Barbič, ki je že pred tre-
mi leti podal pobudo za izgra-
dnjo novega mostu. Na Direkci-
jo RS za infrastrukturo (DRSI) 
so poslali tudi idejni načrt za 
nov most, na Zavod za varstvo 
kulturne dediščine (ZVKD) pa 

pobudo za izbris iz registra 
kulturne dediščine, pri čemer 
naj ne bi bilo težav. Na vpraša-
nje, kako je s tem postopkom, 
so nam z DRSI odgovorili, da 
je bil most »uvrščen visoko na 
seznamu objektov za sanacijo«, 
saj novogradnja zaradi spome-
niške zaščite naj ne bi bila mo-
goča, pri čemer si ustanove 'po-
dajajo' žogico, čigava dolžnost 
je, da se ta ovira umakne. 

»Pustili ste nas na cedilu«

Zaradi omenjene spomeni-
ške zaščite mostu je DRSI, kot 
so sporočili, »pričela s pripra-
vo razpisne dokumentacije za 
izbiro projektanta, ki bo pro-
učil možne variante obnove 

tega mostu in predlagal naju-
streznejšo, na osnovi katere 
bo nato izdelana projektna do-
kumentacija za izvedbo (PZI). 
Razpis za izbiro projektanta 
bo predvidoma objavljen v le-
tošnji jeseni.« Barbiča je to se-
veda razburilo: »Sedaj pa mi vi 
povejte, kako naj ljudem po-
jasnim, da bodo zaradi vaše-
ga slabega nadzora in vzdrže-
vanja morali prevoziti do 50 
dodatnih kilometrov, da bodo 
spravili otroke v vrtec ali šolo, 
da bodo šli ljudje lahko na delo, 
kolikšen bo osip gostov pri go-
stincih, navsezadnje, kolikšna 
bo gospodarska škoda. Pustili 
ste nas na cedilu le z obrazlo-
žitvijo obvoza preko mostov, 
ki so prav tako v slabem, če ne 
celo v slabšem stanju (Cerklje 
ob Krki),« je zapisal v dopisu 
na direkcijo. V KS Podbočje si-
cer zahtevajo, naj DRSI takoj 
pristopi k pripravi projektne 
dokumentacije za izgradnjo 
novega mostu, v tem času pa 
naj se z inšpektorjem dogovori 
za začasne sprejemljivejše uk-
repe, da bi bil most odprt vsaj 
za osebna vozila, pešce in kole-
sarje, ali pa postavi pontonske-
ga, »saj bo most dolgo zaprt, 
preden boste izvedli vse aktiv-
nosti glede umestitve novega«.
� Peter�Pavlovič�

Po uvodnih glasbenih taktih 
domačega pihalnega orkestra 
in pozdravnih besedah vodi-
teljice prireditve Melite Sku-
šek je številne zbrane, med 
njimi člane občinskega sve-
ta in občinske uprave, mini-
stra za javno upravo Rudija 
Medveda, predstavnike po-
savskih in sosednih občin ter 
številnih ustanov, nagovo-
ril kostanjeviški župan Ladko 
Petretič. »Občinski praznik 
je vedno čas, ko naredimo in-
venturo preteklega dogajanja 
in pogled usmerimo v priho-
dnost. Z zadovoljstvom ugota-
vljam, da je bilo v minulem letu 
veliko postorjenega. Mimo so 
šle tudi lokalne volitve z re-
kordnim številom županskih 
kandidatov, v občinskem sve-
tu je zavel nov veter, dela so v 
polnem zamahu in s posebnim 
zanosom, z roko v roki, kuje-
mo načrte prihodnosti,« je de-
jal in naštel številne dokon-
čane investicije na različnih 
področjih (podrobneje smo jih 
predstavili na tematskih stra-
neh v prejšnji številki časopi-
sa). »Skratka, veliko je bilo na-
rejenega, še kar nekaj načrtov 
pa je v pripravi za prihodnost,« 
je dejal župan in se zahvalil ko-
legom svetnikom in sodelav-
cem v občinski upravi, »saj je 
vendarle zopet prišel čas, ko je 

sicer, tako kot vedno, ogrom-
no dela, vendar je pozitivno 
vzdušje tisto, ki delovno okolje 
naredi prijetno in produktivno. 
S tem pa pridejo tudi pozitiv-
ni rezultati.« Zahvalil se je tudi 
kolegom županom iz Posavja 
za korektno in konstruktivno 
sodelovanje, vsem društvom, 
ki s svojim prostovoljnim de-
lom in zanosom ogromno pri-
spevajo k turistični promociji, 
ugledu in prepoznavnosti kra-
ja in občine, občankam in ob-
čanom, ki soustvarjajo »lepo 
podobo zelene dežele v obje-
mu Gorjancev«, ter seveda če-
stital tudi letošnjim občinskim 
nagrajencem.

Tri zlate plakete 
in trije srebrniki

Zlate plakete je Petretič po-
delil trem društvom oz. usta-
novam, ki letos praznujejo ju-
bileje: Planinskemu društvu 
Polom ob 20-letnici (prevzel jo 
je predsednik Franc Štokar), 
Klubu jamarjev Kostanjevica 
na Krki ob 50-letnici (prevzel 
jo je predsednik Franc Cur-
halek) ter Galeriji Božidar Ja-
kac ob 45-letnici (prevzel jo je 
predsednik galerijskega sveta 
dr. Andrej Smrekar). Kosta-
njeviške srebrnike so za dol-
goletno delu v društvih in lo-

kalnem okolju prejeli trije 
vsestransko aktivni in zaslu-
žni posamezniki: Franc Štokar 
za delo v planinskem in dru-
gih društvih, Andrej Jordan 
prvenstveno za delo v pihal-
nem orkestru pa tudi na dru-
gih področjih ter Brane Čuk za 
delo v klubu jamarjev, ribiški 
družini in drugih društvih. Sle-
dnji se je zahvalil v imenu leto-
šnjih nagrajencev: »Verjamem, 
da smo s svojim delom pripo-
mogli k bogatejšemu življenju 
vseh naših občanov in občank, 

prepričan pa sem, da brez na-
ših zvestih članov, somišlje-
nikov in prijateljev ne bi do-
segli ciljev, kot ste jim priča. 
Bogastvo življenja ni samo fi-
nančne in materialne narave, 
bogastvo življenja je predvsem 
prijateljstvo, druženje in dose-
ganje skupnih ciljev,« je dejal.

Iskanje Bernardovega 
(razvojnega) ključa

Na slovesnosti je poleg doma-
čega orkestra nastopila še pev-

ska skupina Vokalnih 5, premi-
erno pa so predvajali kratek 
dokumentarni film z naslovom 
»Iskanje Bernardovega ključa: 
12 ur – 12 mesecev – 12 let« 
o 12-letni zgodovini kostanje-
viške občine, katere korenine 
naj bi segale vse do Bernar-
da Spanheimskega, ustanovi-
telja kostanjeviškega cisterci-
janskega samostana. Film je 
po scenariju in v režiji Meli-
te Skušek posnel Robert Sa-
jovec, besedilo pa je bral Sta-
ni Tomazin.

Na zgodbo o iskanju Bernardo-
vega ključa se je navezal tudi 
slavnostni govornik minister 
Medved, rekoč da ima simboli-
čen pomen. »Dolgo ste ga iska-
li in ko ste ga našli, ste odprli 
vrata v razvoj, na to ste lah-
ko ponosni,« je dejal. Čeprav 
predvsem v prestolnici velja 
prepričanje, da je (majhnih) 
občin preveč, sam verjame v 
nasprotno: »Tam, kjer so na-
stale nove občine, tam je s tem 
prišlo do drugačnega razvo-
ja, drugačnega vetra in tega se 
ne da ustaviti. … Naša skrb pa 
mora biti, da občinam zagoto-
vimo kar najbolj enakopraven 
položaj.« Priznal je, da je od-
nos države do lokalnih skup-
nosti mačehovski, zato se je 
zavezal k izboljšanju njihove-
ga položaja in njihovi razbre-
menitvi z vložitvijo zakona 
v parlamentarno proceduro. 
»Toliko, kolikor bo razvita naj-
manjša ali trenutno najmanj 
razvita občina v Sloveniji, to-
liko bo razvita vsa Slovenija,« 
je dejal minister. Njegov cilj v 
tem mandatu je doseči točko, 
ko ne bo več barantanja za vi-
šino povprečnine, ampak bo 
slednja usklajena z vsemi obči-
nami in za vse pravična. »To ni 
privilegij, to občinam prepros-
to pripada,« je zaključil.
� Peter�Pavlovič�

RADEČE – Dosedanja direktorica radeške ob-
činske uprave Brigita Stopar, po izobrazbi uni-
verzitetna diplomirana ekonomistka, je prevze-
la mesto direktorice v JP Komunala Radeče, zato 
je bil 5. avgusta na spletni strani Občine Radeče 
ter Zavoda za zaposlovanje RS objavljen razpis 
prostega delovnega mesta direktorja občinske 
uprave Občine Radeče. Osemdnevni rok za oddajo vlog se je iz-
tekel 14. avgusta in po opravljenih razgovorih bo župan Tomaž 
Režun izbral novega direktorja, ki bo na odgovornem položaju 
pet let z možnostjo podaljšanja mandata.  S. R.

Menjava direktorskega stolčka

Minister Kostanjevičanom: Odprli ste vrata v razvoj
KOSTANJEVICA NA KRKI – Občanke in občani kostanjeviške občine so skupaj z gosti 16. avgusta s slavnostno sejo občinskega sveta v nekdanji samostanski cerkvi 
Galerije Božidar Jakac proslavili letošnji občinski praznik. Poleg župana Ladka Petretiča jih je slavnostno nagovoril še minister za javno upravo RS Rudi Medved, 
kulturni program pa je zaznamovala uprizoritev dokumentarnega filma »Iskanje Bernardovega ključa: 12 ur – 12 mesecev – 12 let«.

Letošnji�občinski�nagrajenci:�dr.�Andrej�Smrekar�v�imenu�Galerije�Božidar�Jakac,�Franc�Štokar 
v�lastnem�imenu�in�imenu�PD�Polom,�Brane�Čuk,�Andrej�Jordan�in�Franc�Curhalek�v�imenu�
Kluba�jamarjev,�med�njimi�župan�Ladko�Petretič.

Most nenadoma zaprli, rešitve (še) nikjer
BROD – Lesen most čez reko Krko v Brodu pri Podbočju je na podlagi odločbe Inšpektorata RS za infrastrukturo zaradi dotrajanosti mostu, ki ne omogoča več 
varne uporabe, od 13. avgusta dalje zaprt za ves promet, obvoz pa poteka preko Kostanjevice na Krki in Cerkelj ob Krki. Tako Občina Krško kot KS Podbočje od 
Direkcije RS za infrastrukturo zahtevata dogovor z inšpektorjem za začasne sprejemljivejše ukrepe, dolgoročno pa za izgradnjo novega mostu.

Od�13.�avgusta�dalje�so�na�obeh�straneh�mostu�postavljene�
zaporne�deske,�promet�pa�preusmerjen�skozi�Kostanjevico�na�
Krki�in�Cerklje�ob�Krki.

Vendarle dogovor?
Kot smo izvedeli, naj bi med 
DRSI in inšpektorjem za in-
frastrukturo sicer potekali 
pogovori glede pogojev, pod 
katerimi bi slednji omilil od-
ločbo o zapori in ga dovolil 
vsaj za promet osebnih vo-
zil. Inšpektor naj bi zahte-
val izredni pregled mostu in 
ureditev ograje na način, da 
bo ta varna za pešce. Upaj-
mo, da bodo pogovori pri-
nesli razumno rešitev.
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Nova pokrajinska računica – a brez Posavja!

LADKO PETRETIČ, župan občine Kostanjevica na Krki: 
Predlagane rešitve za Posavje niso sprejemljive

Občina Kostanjevica na Krki je članica Združe-
nja občin Slovenije (ZOS), katerega član pred-
sedstva sem tudi sam. Seznanjen sem s stali-
ščem ZOS-a, ki kategorično zavrača tak sistem 
pokrajin, ki zopet favorizira mestne občine. Sam 
ZOS podpira ureditev, ki je bila znana že doslej, 
in sicer ustanovitev pokrajin po regijah. Zato s 

predlogom Državnega sveta v tej obliki nisem seznanjen. Je pa 
res, da je sevniški župan Srečko Ocvirk član Državnega sveta in 
predlagam, da se pridobi njegovo stališče. Mislim pa, da predla-
gane rešitve za Posavje niso sprejemljive, ravno tako ne ponov-
no favoriziranje mestnih občin. 

Mag. MIRAN STANKO, župan občine Krško: Tega vsekakor 
ne smemo dovoliti, v začetku septembra bo priložnost za 
oster protest

S predlogom, ki mu odločno nasprotujem, sem 
seznanjen, a k sodelovanju v prvi fazi nismo bili 
povabljeni. Vsekakor vztrajam pri tem, da mora 
biti Slovenija v prihodnje razdeljena na dvanajst 
statističnih regij, pokrajin, vključno s Posavjem. 
Posavje z vsemi sodelujočimi občinami funk-
cionira že leta, oblikujemo skupne projekte, ki 

regijo povezujejo in presegajo občinske meje, kot pokrajina se 
prijavljamo na različne evropske razpise in smo uspešni, zato bi 
bilo rušenje že vzpostavljenih mehanizmov, ki so učinkoviti in 
prinašajo rezultate, povsem nesmiselno. Nov predlog je očitno 
bolj naklonjen mestnim občinam, kar posledično pomeni bolj ne-
enakomeren razvoj ostalih, nemestnih občin ter podeželja. Prvo 
priložnost, da izrazimo oster protest, bomo imeli v začetku sep-
tembra, ko bo Skupnost občin Slovenije pripravila posvet o po-
krajinski zakonodaji. Prepričan sem, da v Posavju zmoremo do-
volj enotnosti in poguma, da bomo končno dosegli, da se naša 
skupna dolgoletna pričakovanja uresničijo.

SREČKO OCVIRK, župan občine Sevnica: Predlog, ki ne 
temelji na obstoječih razvojnih regijah, ni sprejemljiv

Regionalna ureditev kot vmesen nivo med ob-
čino in državo je potrebna. V Sloveniji je že 
uveljavljen koncept razvojnih regij, ki nima 
upravne in izvršilne moči. Slovenija se močno 
centralizira in povečujejo se razvojne razlike 
med regijami. Vloga pokrajin je prav v zmanj-
ševanju teh razvojnih razlik. Aktualni predlog 

preoblikovanja pokrajin za občino Sevnica ni sprejemljiv. Pred-
log namreč na novo preureja in s tem izničuje že vzpostavljeno 
regionalno sodelovanje, ki se je oblikovalo več kot dve desetletji. 
Predlog je nesprejemljiv tudi zaradi zelo vidnih razvojnih razlik 
znotraj predlaganih regij. Regije morajo predstavljati zaokrože-
no celoto, s katero se njeni prebivalci lahko poistovetijo in so ji 
pripadni. Zanikanje te pripadnosti pomeni zanikanje uspešne-
ga sodelovanja znotraj obstoječih regionalnih okvirjev, ki so se 
izoblikovali v naši državi. Posavska regija je gospodarsko, geo-
grafsko in družbeno povezana regija, ki jo je logično vključiti v 
sistem regionalizacije Slovenije z vsemi inštitucijami regional-
nega značaja, ki na tem območju že delujejo. 

IVAN MOLAN, župan občine Brežice: Predlog predstavlja 
korak nazaj od obstoječega stanja na področju regij

Občina Brežice ni bila povabljena k sodelova-
nju pri pripravi Zakona o pokrajinah. Predlog 
za občino ni sprejemljiv, ker predstavlja korak 
nazaj od obstoječega stanja na področju regij, 
še posebno regije Posavje. Zdi se, da gre za nor-
čevanje iz želje po decentralizaciji in regionali-
zaciji države. Očitno želi ta vlada centralizirati 

Slovenijo in razvijati samo nekaj mestnih občin v stilu Balkana, 
kjer je nekaj večjih mest, ki se utapljajo v prometu, onesnaženju 
in prenaseljenosti, podeželje pa nazaduje in se prazni. Predlog 
je slab in je sestavljen na osnovi politične ureditve prejšnjega 
sistema. Na dolgi rok tak predlog namesto priložnosti za nadalj-
nji razvoj in kakovostno življenje za prebivalce prinaša uniče-
nje podeželja ter krajev ob meji, posledično tudi odseljevanje iz 
Posavja. V Brežicah nasprotujemo predlogu pokrajin, ki reorga-
nizira Slovenijo od zgoraj navzdol brez upoštevanja dejanske-
ga stanja ter volje ljudi, zato zahtevamo, da občani/državljani 
sami odločimo, kakšne pokrajine potrebujemo. 

TOMAŽ REŽUN, župan občine Radeče: Tako kot regija 
Posavje bi odlično funkcionirala tudi Pokrajina Posavje

Menim, da je govoriti o predlaganih rešitvah kot 
jih predvideva Zakon o pokrajinah preuranje-
no, kajti resni pogovori na to temo pravzaprav 
še niso stekli. Verjamem, da bi tako kot regija 
Posavje odlično funkcionirala tudi Pokrajina 
Posavje z eventualno priključitvijo še katerega 
dela sosednjih občin. Trenutno ne vidim, kako 

bi se lahko umestili v Dolenjsko pokrajino, saj tudi v preteklosti 
v to območje nismo bili nikoli vključeni. 

FRANJO DEBELAK, župan občine Bistrica ob Sotli: 
S tem predlogom sem seznanjen preko medi-
jev. Ne vem na kak način se ta predlog predsta-
vlja kot predlog županov. Mogoče predlog župa-
nov nekaj večjih mestnih občin. Bolj podrobno 
se bom s tem predlogom seznanil v naslednjih 
dneh. 

DUŠAN ŠIŠKO, poslanec v DZ (SNS): Kakšna Dolenjska 
neki! Oni so nam že vzeli vrsto institucij!

O novem predlogu za ustanovitev pokrajin sem 
slišal samo iz medijev, formalno pa še nismo do-
bili nobenega gradiva. Mislim, da je čas poči-
tnic popolnoma neprimeren za razpravo o tako 
pomembnem vprašanju, a najbrž so pobudni-
ki prav na to računali. Kolikor sem se informi-
ral, so ti pametnjakoviči Krško in celo Posavje 

spravili pod Dolenjsko in Novo mesto, kar je popolnoma nespre-
jemljivo. Kakšna Dolenjska neki! Oni so nam vzeli že vrsto in-
stitucij in predvsem policijsko upravo, kar je skregano z vsako 
logiko. Tukaj imamo vrsto pomembnih objektov, policije pa ni-
mamo! Prav tako ne vem, zakaj imamo potem že vrsto let razvoj-
no in statistično regijo Posavje, ki dobro funkcionira. Očitno se 
tudi požvižgajo na naše dolgoletne zahteve po samostojni pok-
rajini, zato moramo tako posavski poslanci kot župani čim prej 
ostro protestirati proti temu predlogu. 

TOMAŽ LISEC, poslanec v DZ (SDS): Ne smemo dopustiti, 
da nekdo podre to, kar se je dolgo gradilo

Poznam zadnji poskus, ki zveni bolj kot slab po-
litični poskus peščice ljudi, ki nimajo niti veliko 
geografskih in zgodovinskih znanj, kaj šele po-
znavanja ostalih področij (infrastruktura, go-
spodarstvo, zdravstvo …). Tudi ideja o različnih 
lokacijah sedežev pokrajin, pokrajinskih svetov 
in sedežev svetov občin v različnih krajih je le 

zvit poskus zadovoljiti čim več občin. Poskus v letu 2008 je bil 
veliko bolj resen in domišljen. In za razliko od sedaj prevelike 
Dolenjske je vseboval tudi pokrajino Posavje, ki sploh ne bi bila 
najmanjša pokrajina. In posavska politika, gospodarstvo in osta-
li subjekti ne smemo dopustiti, da nekdo podre to, kar se je dol-
go gradilo kljub nasprotovanju centralne oblasti. Poleg ostalih 
vsebinskih pomanjkljivosti ima osnutek pokrajinske zakonoda-
je ključno pomanjkljivost – izbris pokrajine Posavje. Posavci si 
zaslužimo svojo pokrajino. O tem sem obvestil tudi predsednika 
Državnega sveta kot pobudnika ustanovitve pokrajin. 

IGOR ZORČIČ, poslanec v DZ (SMC): Predlog brez pokrajine 
Posavje nima moje podpore

O zakonu sem seznanjen iz medijev. Gre za 
predlog Državnega sveta, ki ga je oblikoval t. i. 
županski lobi, ki je tam močno zastopan. Za-
kon temeljito posega v delovanje države, mini-
strstev, drugih služb in občin, zato me čudi, da 
so pri pripravi osnutka zakona sodelovala zgolj 
združenja občin, ne pa Vlada ali Državni zbor, 

ki bo na koncu odločal o zakonu. Posavske občine se soočajo s 
številnimi skupnimi izzivi in težavami s področja demografske-
ga razvoja, gospodarstva, turizma, energetike, zato je povsem 
razumljivo, da si Posavci že vrsto let prizadevamo, da jih bomo 
v prihodnje reševali znotraj skupne pokrajine Posavje. Pri usta-
navljanju pokrajin pa ni pomembno samo število pokrajin, tem-
več tudi, da se funkcije pokrajin ne podvajajo s funkcijami drža-
ve in občin in da so pokrajine dodana vrednost, ne pa dodaten 
strošek. O zakonu bo še veliko govora, a brez pokrajine Posavje 
nima moje podpore.

MATJAŽ HAN, poslanec v DZ (SD): Zdi se nam smiselno, da 
se poizkusi doseči soglasje o oblikovanju pokrajin okoli 
11 mestnih občin

Socialni demokrati podpiramo ustanovitev po-
krajin predvsem za to, da z zaokroženimi uprav-
nimi in razvojnimi pokrajinami zmanjšamo raz-
like v razvitosti regij, povečamo možnosti ljudi, 
gospodarstva in skupnosti ter izboljšamo kako-
vost javnih storitev. Optimalno bi bilo, da se do-
seže soglasje o manjšem številu pokrajin, ki jih 

bodo za svoje vzeli ljudje in lokalne skupnosti. Dosedanje izku-
šnje kažejo, da je manjše število pokrajin (politično) težje izve-
dljivo, zato se nam zdi smiselno, da se poizkusi doseči soglasje 
o oblikovanju pokrajin okoli 11 mestnih občin. Prioriteta mora 
biti takšna organizacija države, morebitnih pokrajin, regional-
nih središč in lokalnih skupnosti, ki bo prispevala k učinkovitej-
šemu doseganju vseh družbenih ciljev, med drugim skladnega 
trajnostnega in regionalnega razvoja, enakih možnosti, poglab-
ljanje demokracije v družbi. 

Aktivnosti za pripravo nove-
ga predloga oblikovanja po-
krajin vodi predsednik Držav-
nega sveta Alojz Kovšca ob 
podpori Skupnosti občin Slo-
venije in Združenja mestnih 
občin Slovenije, predlog zako-
na pa so pripravili strokovnjaki 
z mariborske pravne fakultete. 
Cilj novega predloga naj bi bil 
»uvedba učinkovitega in pre-
glednega upravljanja za zagota-
vljanje kakovostnih storitev za 
lokalno in regionalno prebival-
stvo ter zagotavljanje skladnej-
šega regionalnega razvoja«.

Kot določa 5. člen predloga za-
kona, naj bi bilo v t. i. Dolenj-
sko pokrajino vključenih 31 
sedanjih občin, med njimi tudi 
pet od skupno sedanjih šes-

tih, ki spadajo v statistično in 
razvojno regijo Posavje. Obči-
na Bistrica ob Sotli naj bi bila 
namreč priključena t. i. Južno 
Štajerski pokrajini s sedežem v 
Celju. Sedež Dolenjske pokraji-
ne naj bi bil v Novem mestu, se-
dež pokrajinskega sveta, ki naj 
bi štel 42 članov, v Krškem in 
sedež sveta občin v Kočevju. Na 
območju, ki je predvideno za 
vključitev v Dolenjsko pokraji-
no, trenutno na 4.320 km2 živi 
282.920 prebivalcev. S tem bi 
bila ta pokrajina tretja največja 
od skupno enajstih, saj bi ime-
la največ prebivalcev Gorenj-
ska pokrajina (384.376), za 
njo pa mesto Ljubljana kot sa-
mostojna pokrajina (292.988). 
V predlogu so po številu prebi-
valcev kot najmanjše oprede-

ljene Savinjsko-šaleška po-
krajina (61.326) s sedežem v 
Velenju in Koroška pokrajina 
(70.588) s sedežem v Slovenj 
Gradcu, torej so manjše, kot je 
sedanja regija Posavje.

Do predloga se je že oprede-
lilo Združenje občin Slovenije 
(ZOS), ki očitno ni bilo vklju-
čeno v pripravo predloga. Ta 
meni, da koncept oblikovanja 
na obstoječih mestnih občinah 
ni najboljši, saj ne upošteva do-
sedanje regionalne ureditve, ki 
že ima svojo strukturo razvoj-
nih agencij in že v veliki meri 
dobro funkcionira. Podobno je 
tudi mnenje večine posavskih 
županov in državnih poslancev 
z območja Posavja, kar je razvi-
dno iz spodnjih izjav.

LJUBLJANA/POSAVJE – Državni svet RS je 12. avgusta objavil predlog Zakona o 
pokrajinah, ki predvideva ustanovitev enajstih pokrajin s središči v mestnih 
občinah. Območje Posavja po tem predlogu spada v Dolenjsko pokrajino s sre-
diščem v Novem mestu, kar pomeni, da v dokumentu niso upoštevane dolgole-
tne zahteve in pričakovanja posavskih občin, da bi imele samostojno pokrajino.

Zanimivo je, da je v primerja-
vi s predlogom, ki je bil izdelan 
in ponujen na referendumu 
pred desetletjem, od takra-
tnih dvanajstih pokrajin v se-
danjem izpadlo le Posavje. V 

kolikor bi bil ta predlog pokra-
jinske ureditve sprejet, bomo 
lahko ugotovili, da se Posavju 
maščuje, ker doslej ni uspe-
lo zagotoviti oziroma izbrati 
svojega središča, nobeno mes-

to pa pridobiti statusa mestne 
občine, kar je Krško leta 2009 
sicer že poskušalo.

� P.�Pavlovič,�
� B.�Mavsar
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SNEG PREKRIL POGREŠANEGA ŠUNTO – 14. 8. je tuji plani-
nec na snežišču pod Kredarico naletel na truplo. Izkazalo se je, 
da gre za 42-letnega Uroša Šunto iz Boštanja, ki so ga svojci po-
grešali od sredine novembra lani, ko se ni vrnil z načrtovanega 
vzpona na Triglav. Pogrešanega so sicer večkrat iskali, a je nje-
govo truplo odkrila šele nekoliko stanjšana plast snega na ob-
močju, ki je sicer celo leto prekrito s snegom. 

TATVINA Z UGRABITVIJO – Potem ko je 8. 8. 31-letna občan-
ka na bencinskem servisu v Radečah plačevala račun, je v nje-
no vozilo, v katerem sta zadaj sedela še hči in sin, sedel 53-letni 
moški z območja Zidanega Mosta in začel brskati po oškodo-
vankini torbici. Vozničina hči je uspela pobegniti in stekla po 
mater, ki je hotela z lastnim telesom zaustaviti vozilo, ki ga je 
moški spravil v pogon, pri tem trčil vanjo in jo še nekaj časa, 
oklepajočo za vozilo, vlekel za seboj. Policistom je predrzneža 
uspelo zaustaviti v Rimskih Toplicah, med vožnjo pa je povzro-
čil še manjšo prometno nesrečo. Ovadili so ga roparske tatvine, 
povzročitve telesne poškodbe in odvzema mladoletne osebe.

PREKRATKA RAZDALJA – 15. 8. se je pri radeškem Obrežju 
pripetila prometna nesreča na delu ceste, kjer je zoženje ces-
te označeno s prometnim znakom. Pred njim je pravilno usta-
vil voznik tovornega vozila, za njim še 32-letni voznik osebne-
ga vozila, medtem ko je 76-letni voznik osebnega vozila trčil v 
zadnji del vozila 32-letnika. Ta je prisebno odreagiral in takoj 
zavil na bližnje parkirišče, s čimer je preprečil, da bi povzročitelj 
njegovo vozilo potisnil še v tovornjak. Oba voznika sta bila lažje 
poškodovana, huje pa 77-letna sopotnica v vozilu povzročitelja.

MLADOLETNIKI UKRADLI KOLESA – Policisti so bili v noči na 
17. 8. obveščeni o kraji štirih koles iz kolesarnice na železniški 
postaji Brežice. V takojšnji akciji so v Brežicah prijeli štiri mla-
doletne tatove koles, ki so jih vrnili lastniku, z dejanjem pres-
topnikov pa seznanili tožilstvo in njihove starše.

VINJENA Z VOZILOM NA GLAVO – V  noči  na 17. 8. je 22-letna 
voznica zaradi neprilagojene hitrosti pri Podgorju ob Sevnič-
ni izgubila oblast nad vozilom in se z njim prevrnila na streho. 
Zaradi povzročitve nesreče pod vplivom alkohola, tega je ime-
la v litru izdihanega zraka 0,56 mg, so ji odvzeli vozniško do-
voljenje in ji izdali plačilni nalog.� Zbrala:�B.�M.�

Darko Kosem, Radež: Naši otroci so med poči-
tnicami ravno prav aktivni, jih pa tudi primer-
no zadolžimo. S potrebščinami se ukvarjamo 
že ob koncu šolskega leta. Na strošek nakupa 
potrebščin gledam kot na nekaj nujnega, kakor 
npr. bencin za avto, čeprav stroški niso ravno 
majhni. Smo pa družina z bolj konservativnim 

pogledom in racionalni, začetek pouka je del življenjskega rituala.

Petra Gorenc, Senovo: Glede varstva med šol-
skimi počitnicami doslej ni bilo nikoli težav, ker 
je babi vedno na voljo, hči pa je obiskovala tudi 
oratorij. Za novo šolsko leto smo že vse nakupili, 
ne čakamo na zadnje dneve, tako da bo vstop v 
novo šolsko leto umirjen. Hči bo poleg obisko-
vanja 4. razreda osnovne šole hodila še v 2. ra-

zred glasbene šole v Krško in se že veseli. 

Erika Rabič, Krško: Ker sem upokojena, mi je 
pravzaprav vseeno. Pri meni počitnikujeta oba 
vnuka, zdaj eden, zdaj drugi, vem pa, da njihovi 
starši komaj čakajo začetek šole, da se življenje 
vrne na ustaljene tirnice, ko vedo, kje so otroci, 
da so preskrbljeni z malico in kosilom ipd. Se-
veda pa to predstavlja finančni strošek, največ-

ji pred pričetkom, ko je treba nabaviti vse za šolo.

Nina Kovač, Dolenja vas: Novega šolskega leta 
se kar veselim, saj je tudi našemu fantu že malo 
dolgčas. Ne veselim se sicer tega, da je treba pri-
ganjati k učenju, načeloma pa s tem nimamo po-
sebnih težav. Tudi obšolskih dejavnosti nimamo 
veliko oz. ga ni treba neprestano nekam voziti. 
Počitnice se kar dovolj dolge in otroci počasi že 

začnejo pogrešati svojo šolsko družbo.

Smo pred začetkom novega šolskega leta in nekaj staršev 
šoloobveznih otrok smo vprašali, ali se tega veselijo, ker 
bo s tem konec težav glede varstva in animiranja otrok, 
ali se ga morda bojijo, ker se poleg šolskih začenjajo tudi 
obšolske obveznosti, finančni stroški ipd.

anketa

Veseli, da se prične šola?

Minila sta že dobra dva me-
seca, odkar so vas na prilo-
žnostni prireditvi v družbi 
vaših sodelavcev in učencev 
prijetno presenetili in izda-
li, da ste postali naj učitelji-
ca šolskega leta 2018/2019 
v Sloveniji. Verjetno ste bili 
ganjeni, a hkrati tudi ponos-
ni, da je čast nositi ta naziv 
doletela prav vas, kajne?
Bila sem zelo presenečena, os-
tala sem brez besed, čeprav na 
splošno nisem ravno redkobe-
sedna. Ko so otroci poslušali 
lastnosti letošnjega naj učite-
lja – takrat moje ime še ni bilo 
izdano –, so se začeli ozirati 
name, sama pa nisem niti za 
trenutek pomislila, da bi lah-
ko bila to jaz. Ko so poveda-
li moje ime, so se pojavile sol-
ze in smeh, vse v enem. Nisem 
sploh vedela, kaj naj povem, po 
glavi so se mi pletli takšni in 
drugačni dogodki iz preteklo-
sti. Tudi nekaj tednov kasneje 
še vedno nisem prav dojela, kaj 
se je pravzaprav zgodilo, šele 
zdaj, ko prebiram vse čestitke 
in dobre misli na telefonu ali 
navadni pošti, ugotavljam, da 
je bilo to res nekaj posebnega, 
nevsakdanjega, da je tako veli-
ko ljudi v meni prepoznalo ne-
koga, ki si zasluži ta naziv. Tudi 
učenci so mi čestitali, vsak po-
sebej mi je dal roko in dejal, 
da je naziv več kot zaslužen. 
Po eni strani sem bila kar pre-
senečena, saj nisem bila ravno 
mila učiteljica, ampak bolj med 
strogimi.

Torej lahko rečete, da ste bili 
stroga učiteljica?
Zame rečejo, da sem bila stro-
ga, dobra in pravična. Bo že 
držalo (smeh). Ko sem ime-
la pouk, sem morala biti stro-
go usmerjena v učence in oni 
vame, če je bilo kako drugače, 
tega nisem prenesla. Motilo 
me je, če je vsak nekaj po svo-
je govoril in eden čez druge-
ga, želela sem tudi očesni stik, 
predvsem na začetku ure, ko 
je treba otroke najbolj zmoti-
virati. Tisto, kar sem obljubila, 
sem vedno tudi naredila, stala 
sem za svojimi besedami. Ver-
jetno sem tudi s tem dala do-
ločen pečat.

Poleg razrednega pouka ste 
poučevali tudi v turističnem 
krožku, kot izbirni predmet 
sodobno pripravo hrane, 
matematiko, naravoslovje, 
družbo in še kaj bi se našlo. 
Kakšen je bil vaš način pou-
čevanja?
Določenega recepta, kako 
večkrat izpeljati uro na enak 
način, enostavno ni. Lahko se 
povsem pripraviš na uro, ko 
prideš v razred, pa lahko nas-
tane popolnoma drugačna si-
tuacija, ki se ji moraš prila-
goditi, če želiš uro uspešno 
izpeljati do konca. Večkrat sem 
za dvig motivacije na začetku 

ure, predvsem pri naravoslov-
ju, izrabila problem v razre-
du, povezan s fiziko ali kemi-
jo, in celo kak spor ali drugo 
nevšečnost. Otroke je pred-
ramilo in so brez težav sledi-
li pouku. Uporabila sem tudi 
zgodbe, pregovore, anekdote 
iz domačega kraja, na podlagi 
tega nastaja tudi moje najno-

vejše delo, ki bo izšlo še letos 
– zbirka pripovedk, v kateri je 
približno 50 legend in seznam 
ledinskih imen. Pri ocenjeva-
nju oz. spraševanju sem se z 
učenci vedno dogovorila, kako 
želijo biti vprašani. Na listke so 
napisali vprašanja, ki sem jih 
povedala, in jih zložili v kuver-
to, nato je vsak izvlekel listek 
z vprašanji, na katera je moral 
odgovoriti. Tak način so ime-
li najraje. Ali pa je po zaključe-
nem poglavju vsak v razredu 
moral odgovoriti na eno vpra-
šanje, ker sem ugotovila, da so 
tisti, ki so bili vprašani takoj 
na začetku, potem nekaj časa 
'spali'. Pri meni je bilo tako, da 
petke nikoli nisem 'šenkala', 
dvojko pa sem, saj vsak ve, da 
za pozitivno ni treba znati ve-
liko. Poskrbela sem tudi, da so 
se otroci med urami gibali, če-
tudi so šli samo do table in na-
njo pritrdili listek, na katerega 
so napisali, kaj mislijo o dolo-
čeni zadevi. Želela sem jih na-
mreč navaditi na lastno raz-
mišljanje. Od njih sem večkrat 
zahtevala, da od doma prinese-
jo kakšne zanimive in uporab-
ne stvari, saj so se le tako lah-
ko naučili o njihovem pomenu 
in rabi. V razredu mi ni bilo ni-
koli dolgčas, ure so bile vedno 
prekratke, med učenci sem se 
res dobro počutila.

Kaj vam je v trenutnem šol-
skem sistemu najbolj všeč in 
kaj najmanj?
Všeč mi je, da ima učitelj pro-
ste roke pri načinu izvajanja 

pouka in podajanja snovi ter 
je lahko zelo kreativen pri tem. 
Lahko se poslužuje terenskega 
dela, kar sem sama s pridom 
izkoriščala, saj sem šla z učenci 
velikokrat v naravo ali so mo-
rali sami kaj pobrskati naoko-
li in prinesti v šolo. Všeč mi je 
tudi možnost medgeneracijske 
povezanosti, zato sem v razre-

de pogosto pripeljala kakšne-
ga starejšega z bogatimi izku-
šnjami, ki je otrokom marsikaj 
povedal in pokazal, s čimer se 
goji tudi spoštovanje do starej-
ših, prav tako je šola na ta na-
čin povezana s krajem in to res 
veliko pomeni. 

Določene stvari so me tudi 
zmotile, kot npr. opisno oce-
njevanje, ki so ga k sreči v dru-
gem, tretjem in četrtem ra-
zredu nato ukinili. V prvem 
razredu naj bo opisno ocenje-
vanje, v ostalih pa ocene, ker 
to veliko več pomeni otrokom. 
Opisne ocene so učiteljem spi-
le ogromno energije in živcev, 
koristi od njih pa dvomim, da 
je bilo kaj veliko. Prav bi bilo, 
da je spet ocenjeno tudi vede-
nje, kot je bilo včasih. Ni mi 
tudi všeč, da šolske ure trajajo 
po 45 minut. Ne vem, če kate-
ro delo na svetu traja točno 45 
minut. Zelo sem pogrešala fle-
ksibilen urnik. 

Kaj pa vzgojno-izobraževal-
ne metode nekoč in danes 
ter nenehno spreminjanje 
programov, čemur najbrž 
težko sledijo že učitelji, kaj 
šele starši?
Nekoč je bil značilen fronta-
len pouk, ki pa po moje še ni 
za staro šaro. Res da ni vsepov-
sod uporaben, tako kot tudi ne 
skupinsko delo, v dvojicah ali 
individualno. Zelo pomembno 
je izbrati pravilno obliko dela 
pri določeni snovi. Včasih je bil 
pouk mogoče malce bolj suho-

paren, ker ni bilo pripomočk-
ov, kot jih imajo učenci danes. 
Vendar če se je učitelj znašel, 
si je lahko marsikaj izdelal tudi 
sam oziroma s pomočjo otrok. 
Tisto, kar si otrok naredi sam 
in mu služi kot učni pripomo-
ček, je res zadetek v polno. Uči-
telj z leti nabira ideje in zna po-
pestriti pouk tudi na drugačen 
način. Ker sem bolj naravoslo-
ven tip človeka, sem še neko-
liko lažje pripravila zanimivo 
uro. Učenci so me največkrat 
klicali tovarišica Anica, to je 
bilo zame bolj pristno, kot če 
bi mi rekli učiteljica.

Poseganja v predmetnik je 
preveč, mnenja sem tudi, da 
gre za metanje denarja stran, 
še posebej ko učbenikom po-
tečejo roki in jih nadomestijo 
novi, ki niso nujno boljši. Knji-
ga je lahko stara sto let in je še 
vedno uporabna. Mislim tudi, 
da je preveč predmetov, saj 
ima otrok na teden skoraj to-
liko ur, kot je delovnik odra-
slega človeka, in je resnično 
obremenjen, če zraven doda-
mo še razne treninge, glasbe-
no itd. Tisti, ki nismo hodili ne 
v glasbeno ne na noben tre-
ning, smo kljub temu poznali 
svet okoli sebe, čisto nič nam 
ne manjka. Pri predmetih se 
gre tudi preveč v podrobnosti, 
težko si predstavljam, kaj vse 
morajo otroci že v osnovni šoli 
znati, po drugi strani pa ne lo-
čijo bukve od hrasta. Osnovna 
šola je definitivno prezahtev-
na. Kljub temu naše šolstvo ni 
slabo, že če samo pogledamo, 
koliko nadvse uspešnih uni-
verzitetno izobraženih Sloven-
cev imamo po svetu. 

So se otroci v 40 letih kaj 
spremenili? 
Sami po sebi se niso spremeni-
li. Otrok se rodi povsem nepo-
kvarjen, družba in starši pa to-
liko vplivamo nanj, da ga lahko 
pokvarimo do konca. Narobe 
je, da so veliko bolj pomembne 
ambicije staršev kot pa intere-
si otrok.

Kaj pa starši?
To je pa druga zgodba. Da-
nes so med njimi tudi takšni, 
ki so naravnani na kritiko, ne-
zadovoljstvo, preveč se vtika-
jo v učiteljevo delo. V resnici 
pa s tem otroku samo škodu-
jejo. Če je trikotnik starš – ot-
rok – šola enakostraničen, vse 
deluje, kot je treba, otrok bo 
uspešen v življenju, če pa tega 
trikotnika ni in ni pravega za-
upanja, posledice nosi otrok. 
Starši morajo vedeti, kaj otrok 
dela v šoli, ni pa prav, da delajo 
namesto njega. Moram reči, da 
sem s starši dobro sodelovala 
in nisem imela nobenega izsto-
pajočega primera. Že takoj na 
prvem roditeljskem sestanku 
sem staršem povedala o svo-
jih navadah, zahtevah in priča-

Anica Butkovič, najboljša učiteljica v šolskem letu 2018/2019:

Osnovna šola je prezahtevna
PIŠECE – Na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, najmanjši osnovni šoli v občini Brežice, je bilo junija še posebej 
veselo, saj so z velikim odobravanjem pospremili novico, da je učiteljica razrednega pouka 61-letna Ani-
ca Butkovič v sklopu desetega nacionalnega izbora revije Ona in iniciative Kakšno šolo hočemo prepričlji-
vo postala najboljša učiteljica v državi. Tik pred koncem službovanja – s septembrom odhaja v pokoj – jo je 
tako doletela še ena velika čast.

Anica�Butkovič
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kovanjih. Z neko doslednostjo 
si zgradiš medsebojno zaupa-
nje in ustvariš obojestransko 
spoštovanje. 

OŠ Maksa Pleteršnika Piše-
ce ima kar nekaj posebnosti, 
za katere ste prek različnih 
projektov zaslužni prav vi. 
Drži?
Resda sem bila marsikdaj po-
budnica, a človek sam vsega 
ne zmore, zato še vedno ve-
lja, da je v slogi moč. Ponos-
na in hvaležna sem čudoviti 
ekipi na šoli. Poleg bogatega 
projektnega dela, ki je značil-
nost pišeške šole – med dru-
gim smo raziskovali običaje, 
kulinariko, kulturno in narav-
no dediščino domačega kra-
ja, že 20 let organiziramo tudi 
mednarodne Unescove tabo-
re Premikamo meje –, imamo 
za šolsko stavbo gabrovo ku-
polo, ki daje krasno senco in 
kamor se še posebej v vročih 
junijskih dneh zatekajo učen-
ci v podaljšanem bivanju, zra-
ven pod lipo imamo tudi t. i. 
zeleno učilnico, kjer občas-
no izvajamo pouk na pros-
tem. Posebnost naše šole je 
tudi odprto varstvo, namenje-
no učencem od 5. do 9. razre-
da. Okrog šole imamo namreč 
po asfaltnih površinah zarisa-
no zeleno črto, ki učence opo-
zarja, da od te črte naprej za-
radi svoje varnosti ne smejo. 
Znotraj te zelene črte pa se 
lahko prosto gibljejo, kar pri 
nas krasno deluje. Prvi vzgoj-
ni ukrep je odvzem odprtega 
varstva, kar je za učence naj-
hujša kazen in se tega resnič-

no bojijo. 

Predsednica Turistične-
ga društva Pišece ste že 20 
let. Za kaj skrbite v društvu, 
kakšna je turistična ponud-
ba Pišec?
Društvo je lastnik vaškega ko-
zolca, ki stoji sredi vasi. Pred 
12 leti smo ga uspeli odkupiti, 
bil je v popolnoma neuporab-
nem stanju, tik pred sesutjem. 
Danes je obnovljen, postal je 
prireditveni prostor, zelo pri-
meren za ohranjanje ali obu-
janje ljudskih običajev, name-
njen krajanom, marsikdo ga 
izkoristi tudi za praznovanje 
osebnih jubilejev. TD Pišece je 
tudi upravljavec vaškega mli-
na, ki je v lasti KS Pišece in je 
bil pred nekaj leti tudi obnov-
ljen. Dolgo časa smo se trudili 
in porabili tudi veliko znanja, 
da smo ga ponovno vzpostavi-
li. Mlin melje koruzno moko, ki 
je poleg p’šečke marelice glav-
na posebnost našega kraja. 
Zelo se trudimo za ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine, 
zato na kozolcu nastaja tehni-
ška zbirka orodja in naprav iz 
preteklosti. Na leto imamo de-
set do 12 čistilnih akcij, veli-
ko damo na urejenost Pišec, 
za katere je znano, da so dru-
gi najtoplejši kraj v Sloveniji, 
posebnost je tudi naša voda iz 
Gabernice. Kljub temu podo-
bo kraja kazi veliko zapušče-
nih hiš, pri čemer ni pravega 
vzvoda, da bi se uredile. 

V letošnjem letu smo orga-
nizatorji treh pohodov – na 
Špiček ob kulturnem prazni-

IZDELAVA IN MONTAŽA

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

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

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

ku, po poti dr. Slavka Sušina 
drugo soboto v maju, 28. sep-
tembra pa bo potekala otvo-
ritev Poti suverenosti, edine 
tovrstne poti v Sloveniji, v so-
delovanju z Gorniškim klubom 
dr. Henrik Tuma iz Ljubljane. 

Verjetno ima lega na obro-
bju občine določen vpliv 
na razvoj Pišec ter kvalite-
to življenja Pišečank in Pi-
šečanov.
Zagotovo ima vpliv, saj smo 
oddaljeni od občinskega sre-
dišča. V preteklosti je večina 
zaradi služb odhajala v mesta, 
v kraju so ostajali samo sta-
rejši, še ne tako dolgo nazaj je 
bila povprečna starost prebi-
valcev Pišec 60 let, kar je seve-
da povezano z upadom števila 
otrok v šoli. Zaradi zelo str-
mih pobočij se je kljub izred-
no ugodni klimi težko ukvarja-
ti s kmetijstvom. Tudi občinski 
prostorski plan je narejen 
zgrešeno, saj imamo trenutno 
v Pišecah izdanih zagotovo več 
kot deset gradbenih dovoljenj, 
a so na takšnih lokacijah, kjer 
ne bo šel nihče gradit. Urbani 
del Slovenije bi se moral zave-
dati, da bosta slovenska bese-
da in kultura ostali tukaj, na 
vasi, ne pa v mestih. Na kva-
liteto življenja tukajšnjih ljudi 
se lahko gleda z dveh plati – 
daljša pot do zdravnika, ura-
dov, srednjih šol itd. pomeni 
slabšo, živeti še vedno v zdra-
vem srcu Slovenije pa defini-
tivno boljšo kvaliteto.

Kakšno prihodnost napove-
dujete gradu Pišece, ki je si-

cer obnovljen in vzdrževan, 
a brez vsebine in prazen?
Grad ni v domeni našega 
društva, ampak zanj skrbi 
Društvo za ohranjanje na-
ravne in kulturne dedišči-
ne grad Pišece. Sama pravim 
tako: kdor misli, da bo v gra-
du vzpostavil neko dejavnost 
in zaslužil kar čez noč, se moti. 
Najprej si mora ustvariti širši 
krog ljudi in postati poznan v 
tem okolju, saj bo drugače tež-
ko plačeval tako visoko naje-
mnino, kot jo želi imeti drža-
va. Ravno zaradi tega se vsi 
zainteresirani obračajo stran, 
kar je velika škoda. Grad Piše-
ce je resnično tak ambient, ki 
bi lahko ustvarjal čudeže. K re-
ševanju njegove usode je tre-
ba pristopiti z zdravo kmečko 
pametjo. 

Odhajate v zaslužen pokoj. 
Kako boste preživljali nas-
lednje obdobje, ko vam ne 
bo več treba vsako jutro v 
razred? 
Še vedno bom hodila v šolo, 
saj so me prosili, da še nap-
rej vodim turistični krožek. 
Doslej sem bila trdna vez med 
šolo, društvi in krajem, verja-
mem, da bomo dobro sodelo-
vali tudi še naprej. Če delaš 40 
let, in še to na istem delovnem 
mestu, se vsekakor nadelaš, 
zato želim zdaj narediti še kaj 
za drugo polovico svoje duše, 
prva je bila seveda šola. Zdaj 
bo veliko več časa za nabiranje 
gob, vrtnarjenje, vnuke pa tudi 
društvene aktivnosti.

� Rok�Retelj

kusi Posavja
Tematske strani Posavskega obzornika, 5. september 2019

Za naslednjo številko, ki bo izšla 5. septembra, 
pripravljamo tematske strani 

Okusi Posavja.
K sodelovanju vabimo gostince, vinarje in pivnice, 

da se predstavijo Posavju!

Vabljeni k sodelovanju!

Informacije na: 07 49 05 780 ali marketing@posavje.info

Praznovanje se je začelo dan 
pred velikim šmarnom, ko so 
se v šolski telovadnici OŠ Kop-
rivnica z izbranimi odlomki iz 
gledaliških predstav predsta-
vila društva, ki delujejo v ob-
čini Krško. Navdušili so člani-
ce in člani Gledališke skupine 
DKD Svoboda Senovo, Kul-
turno društvo Leskovec pri 
Krškem in Kulturno društvo 
Anton Aškerc Koprivnica. Pre-
more med posameznimi gle-
dališkimi nastopi so popestrili 
Posavski veseljaki.

Na veliki šmaren, ki je tudi pra-
znik KS Koprivnica, so se v vro-
čem poletnem popoldnevu na 

Koprivniško priznanje Sotošku 
KOPRIVNICA – 14. in 15. avgusta je v okviru praznika krajevne skupnosti Koprivnica potekala že šesta 
Koprivniška noč, ki je bila prvi dan gledališko obarvana, naslednji dan so se odvijale že 21. vaške igre. Na 
osrednji slovesnosti je priznanje KS Koprivnica prejel domači glasbeni ustvarjalec Toni Sotošek.

prostranem travniku v bližini 
osnovne šole odvijale tradici-
onalne vaške igre. Sodelovalo 
je šest ekip s po tremi tekmo-
valci in dvema tekmovalkama, 
številni obiskovalci in obisko-
valke pa so skrbeli za športno 
navijaško vzdušje. Na koncu je 
slavila ekipa z imenom Grad-
nje iz okolice Podbočja, dru-
go mesto je osvojilo ŠD Zdole, 
tretje ŠD Koprivnica. ŠD Če-
renc, ki je imelo najglasnej-
še navijače, je zasedlo četrto 
mesto, peto TD Senovo in zad-
nje ekipa iz Podsrede. Podeli-
tev pokalov in praktičnih na-
grad se je odvijala pod velikim 
šotorom, kjer je zbrane nago-

voril tudi novi predsednik KS 
Koprivnica Damjan Bogovič. 
V uvodu svojega govora se je 

zahvalil svoji predhodnici So-
nji Bračun Gorišek za zgle-
dno in uspešno vodenje skup-
nosti ter predstavil nekatere 
projekte, ki bodo v prihodno-
sti izboljšali pogoje bivanja. 
»V letošnjem letu se bo obno-
vilo okoli 1200 metrov lokal-
nih cest, na javnem vodovod-
nem omrežju Koprivnica se je 
obnovilo več kot tri kilometre 
vodovodnih cevi, Občina Kr-
ško izvaja aktivnosti v zvezi z 
izgradnjo kolesarske poti sko-
zi kraj, izdelana je projektna 
dokumentacija za prepotreb-
no obnovo regionalne ceste, v 
izvajanju je dozidava OŠ Kop-
rivnica, ki bo do prihodnjega 
šolskega leta med drugim bo-
gatejša za dve učilnici in knji-
žnico, obnovljena in večja bo 

tudi šolska ku-
hinja,« je nizal 
podatke pred-
sednik KS Kop-
rivnica ter med 
obiskovalci poz-
dravil podžupa-
na občine Krško 
Vlada Grahov-
ca, županjo ob-
čine Kozje Mi-
lenco Krajnc in 
evropskega pos-
lanca Franca Bo-
goviča. Krajevno priznanje za 
številne dosežke na glasbenem 
področju, za prizadevanja za 
živahnejši utrip v skupnosti in 
prepoznavnost kraja v širšem 
okolju (utemeljitev je prebra-
la članica Sveta KS Koprivnica 
Nada Resnik) je podelil glas-
beniku Toniju Sotošku, pri ka-
terem se je tudi Damjan Bogo-
vič učil igrati harmoniko.

Dvodnevno krajevno prazno-
vanje se je nadaljevalo z nasto-
pom Dejana Vunjaka in sku-

pine Brendijeve barabe ter 
narodnozabavnega ansambla 
Gadi. Organizator, PGD Veli-
ki Kamen, je bil nad obiskom 
navdušen, saj se je število obi-
skovalcev gibalo okoli številke 
3500. »Prvi dan so se gledali-
škega dneva udeležili v glav-
nem domačini, naslednji dan 
so se pripeljali na prizorišče 
dogajanja iz mnogih drugih 
slovenskih krajev, kar je spod-
buda za nadaljevanje,« je spo-
ročil organizator po dogodku. 
� Smilja�RadiSodelujoče�ekipe�na�vaških�igrah,�na�katerih�je�zmagala�ekipa�Gradnje�iz�KS�Podbočje.

Nada�Resnik,�Damjan�Bogovič�in�Toni�Sotošek

Člana�zmagovalne�ekipe�med�igrami
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Dogodek so pričeli v zgodnjih 
popoldanskih urah, ko je na 
gradu in okoli njega vse oži-
velo. Enota Kulturnega doma 
Krško Grad Rajhenburg je 
postregla z zeliščnim kruh-
kom, v nadaljevanju pa še z 
grajsko preizkušnjo. Nataša 

Požeg iz Šepeta narave je pri-
kazala, kako se izdeluje mazi-
lo proti komarjem in klopom, 
Darko Kosem iz Radeža pa, 
kako so se umivali v srednjem 
veku ter izdelavo mila po sta-
ri recepturi. Družinsko gleda-
lišče Kolenc se je predstavi-
lo s pisanjem z gosjimi peresi, 
Trupa Aduta je prikazala zrač-
ni ples – delavnico akrobatike 
na svili, domače kulturno dru-

štvo pa je izvedlo delavnico 
srednjeveških plesov. »Pridne 
roke Rajhenburga« so učile iz-
delovati škatlice iz naravnega 
materiala, na stojnici DPM Bre-
stanica so nastajale zapestni-
ce, pri TD Brestanica pa grado-
vi, ščiti in meči. Ina Čebular iz 

Inštituta za svobodo oblačenja 
Brestanica je vodila delavnico 
izdelave usnjenih zapestnic, 
Vesna Zakonjšek je predsta-
vila kaligrafijo, Tatjana Sto-
janovič pa poslikave s kano. 
Vitezi Gašperja Lambergarja 
so pripravili srednjeveški ta-
bor in razstavo srednjeveške-
ga orožja, s sabo pa so pripelja-
li tudi 'trebuche' ali 'tribok', s 
katapultom primerljivo napra-

vo, ki je bila po besedah orga-
nizatorjev na prireditvi tokrat 
predstavljena prvič, turjaška 
rokodelska družina Grčar je 
predstavila lokostrelstvo, oro-
žarno in srednjeveško tiskar-
no pa je vodil Janez Kamniški. 
Kot dopolnitev so si obisko-
valci na stojnicah lahko izbrali 
razne ponujene izdelke, enota 
Grad Rajhenburg pa je skupaj 
z Muzejem novejše zgodovine 
Slovenije omogočila brezpla-
čen voden ogled razstavljenih 
grajskih zbirk. 

V mraku so fanfare nazna-
nile prihod domače grajske 
gospode z gosti. Eminentni 

ples je odplesala srednjeve-
ška plesna skupina KD Svobo-
da Brestanica, ples na svili pa 
je izvedla akrobatska skupina 
Trupa Aduta. Igralska skupina 
Viteza Gašperja Lambergarja 
je uprizorila zgodbo o Marti-
nu Krpanu ter jo popestrila z 
dih jemajočimi prizori, celo z 
ognjenim mečevanjem. Graj-
sko prizorišče je za konec do-
dobra razgrela žonglersko-og-
njena skupina Čupakabra, ki je 
bila aktivna z različnimi vme-
snimi točkami že skozi popol-
dansko dogajanje, predstavo 
pa zaključila z ognjenim pr-
šem. 
 Marija�Hrvatin

Poziv k sporočanju sprememb v 
gospodinjstvih in pri poslovnih subjektih
Občane občine Brežice pozivamo, da nam redno sporočate 
spremembe (rojstvo, doselitev, odselitev, smrt, začasno bivanje 
na drugem naslovu) v gospodinjstvih. Obrazec za spremembe 
je dostopen na spletni strani in na sedežu komunale. Poleg 
obrazca je potrebno dostaviti potrdilo, pridobljeno iz uradnih 
evidenc CRP RS ali iz podobnih uradov v tujini. Prav tako ste 
na obrazcu dolžni spremembe (lastnik, plačnik, kvadratura, 
turistična dejavnost) javljati tudi poslovni subjekti. 

Okoljska dajatev za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Slovenija je z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda že pred desetletji predpisala 
plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda (okoljska dajatev). Uredba določa, da se višina 
okoljske dajatve določi kot seštevek enot obremenitve (EO) – 
1 oseba je 1 EO. Kjer se količina porabljene pitne vode meri, se 
okoljska dajatev obračunava glede na količino porabljene pitne 
vode (letna poraba na vodomeru). Če se poraba pitne vode ne 
meri, velja, da je 1 oseba = 1 EO. Znesek okoljske dajatve za 1 
OE je 26,4125 eur/leto.

Višina okoljske dajatve je enaka po vsej državi in znaša (brez 
DDV):
• za uporabnika, priključenega na kanalizacijski sistem, ki se 

zaključuje s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali malo 
komunalno čistilno napravo do 50 PE – 0,0528 eur/m3,

• za uporabnika, ki ni priključen na kanalizacijski sistem in 
odpadno vodo odvaja v obstoječo greznico – 0,5283 eur/m3,

• za uporabnika brez merjenja porabe pitne vode – 26,4125 
eur/osebo na leto.

V preteklih mesecih je na Komunali Brežice potekal redni 
nadzor obračunavanja okoljske dajatve s strani Finančne uprave 
RS (Furs). Ugotovljeno je bilo, da 99 odstotkov uporabnikov 
v občini Brežice pravilno plačuje okoljsko dajatev, približno 
1 odstotek pa je takšnih, ki niso plačevali pravilne vrednosti 
dajatve. 

Ugotovljene razlike so bile predvsem zaradi nepravilnega števila 
s strani uporabnikov prijavljenih oseb, in sicer pri:
• izvajalcih kmetijske dejavnosti, ki so oproščeni plačila okoljske 

dajatve za porabljeno vodo v kmetijske namene, so pa dolžni 
plačevati okoljsko dajatev za vse osebe s stalnim bivališčem 
na njihovem naslovu – uporabniki niso prijavili vseh oseb;   

• uporabnikih, ki ne uporabljajo pitne vode iz javnega vodovoda 
(zasebni vodovod, zasebna zajetja, lastni vodnjaki, kapnice) 
in ne plačujejo okoljske dajatve po porabljeni pitni vodi, so 
pa dolžni plačevati okoljsko dajatev za vse osebe s stalnim 
bivališčem na njihovem naslovu – uporabniki niso prijavili 
vseh oseb;

• uporabnikih, ki opravljajo turistično dejavnost. Izvajalci 
turistične dejavnosti so dolžni le-to prijaviti. Po zakonodaji 
morajo izvajalci, v kolikor nimajo za to dejavnost namenjenega 
posebnega vodomera, plačevati okoljsko dajatev za tretjino 
števila uporabnikov stavbe (število razpoložljivih sedežev, 
razpoložljivih postelj) in tretjine števila zaposlenih pri njih, 
ki opravljajo to dejavnost. 

PLAČILO MOŽNO TUDI NA OBROKE
Na podlagi ugotovitev inšpekcijskega nadzora Furs smo 
izvedli poračun premalo zaračunane okoljske dajatve tistim 
gospodinjstvom, ki niso prijavila pravilnega števila oseb. 
Z uporabniki, ki so prejeli poračun z višjimi zneski, smo se 
dogovorili za plačilo v več obrokih.

POBUDA KOMUNALNI ZBORNICI SLOVENIJE 
Podobne kontrole obračuna okoljskih dajatev so bile opravljene 
tudi po drugih občinah v Sloveniji. Z željo po ustrezni rešitvi, 
predvsem kar se tiče smiselnosti uredbe glede zaračunavanja 
okoljske dajatve kmečkim turizmom, smo se obrnili tudi na 
Zbornico komunalnega gospodarstva, ki bo predvidoma v 
septembru organizirala poseben sestanek oz. posvet na temo 
obračuna okoljske dajatve,  o kriterijih za obračun itd.

Vabimo vas, da nam sledite na naši spletni strani, zadnji strani 
položnice, glasilu Komunalko in na naši Facebook strani, kjer vas 
redno seznanjamo z novostmi, spremembami in zanimivostmi. 
Prav tako smo za vaša morebitna vprašanja in predloge z 
veseljem na voljo na 07 620 9250.

� Vir:�Komunala�Brežice,�d.�o.�o.
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Rajhenburški srednjeveški dan
BRESTANICA – 17. avgusta je v organizaciji Turističnega društva Brestanica, Kulturnega društva Svoboda 
Brestanica in Kulturnega doma Krško na brestaniškem gradu potekal tradicionalni in dobro obiskan Sre-
dnjeveški dan na gradu Rajhenburg. 

Žonglerji�so�popestrili�že�dogajanje�na�grajskem�mostu�oz.�
vhodu�v�grad.

Večerni�prizor�z�grajskega�dvorišča�

IWSC tekmovanje, ki se je le-
tos zvrstilo že 50. leto, in na 
katerega se vsakoletno prija-
vijo pridelovalci pijač iz več 
kot 90 držav, je znano po stro-
gem dvostopenjskem ocenje-
vanju, nagrade pa veljajo za 
najbolj prestižne v alkoholni 
industriji. Pijače gredo najprej 
skozi slepo degustacijo, nato 
so podvržene še vrsti kemij-

skih in mikrobioloških ana-
liz. Pijače ocenjuje več kot 400 
svetovnih strokovnjakov, po-
stopek ocenjevanja pa pote-
ka več mesecev. »Prejeta na-
grada nam veliko pomeni, saj 
gre za priznanje stroke, da de-
lamo v pravi smeri,« je pove-
dal Boštjan Kozole, direktor 
Evrosada, in dodal, da je izje-
mno vesel, saj so s tem dobili 
tudi potrditev, da se lahko na-
ravni slovenski produkti kosa-
jo z najboljšimi na svetu. Vilja-
movko Zima pripravljajo po 
klasičnem, 50 let starem re-
ceptu, pri čemer skrbno izbe-
rejo surovine, katerim ne do-
dajajo arom, barvil ali okusov: 
»Za Zimo uporabljamo le naj-

Zlata medalja za »Zimo« 
KRŠKO – Evrosadova viljamovka Zima je na prestižnem mednarodnem tekmovanju IWSC v Londonu pre-
jela zlato medaljo. Gre za izjemno redko priznanje za slovenske pijače na tekmovanju, ki velja za oskarje 
med alkoholnimi pijačami. 

boljše hruške iz nasadov, ki so 
na lokaciji, kjer se je 1952 za-
čelo sodobno sadjarstvo v Po-
savju. Hruške so ročno obra-
ne, skrbno uležane in kuhane v 
majhnih serijah, kar viljamov-

ko bogati z unikatnim okusom. 
Unikaten značaj Zime izvira iz 
spoštovanja posavske narave, 
tradicionalne slovenske žga-
njekuhe in bogate sadjarske 
dediščine.« V družbi si želijo 

narediti najboljšo viljamovko 
na svetu, jo uveljaviti kot av-
tohtono pijačo Slovenije, ki bo 
prepoznavna tudi na svetov-
nem trgu. 
� B.�M./vir:�Evrosad
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Izvajanje posvetovalnic 
Centra za krepitev zdravja Brežice 

v lokalni skupnosti
Ekipa Centra za krepitev zdravja Brežice vabi vse krajane na posvetovalnice v krajevne skupnosti, 
kjer bomo diplomirane medicinske sestre iz Zdravstvenega doma Brežice merile krvni tlak, krvni 
sladkor in svetovale glede zdravega načina življenja. 
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LOKACIJE IN DATUMI IZVAJANJA:

Šentlenart: ob 11.00 v prostorih 
tajništva KS Šentlenart 4. 9. 2019 2. 10. 2019 6. 11. 2019 4. 12. 2019 

Čatež ob Savi: ob 12.15 v domu 
krajanov 4. 9. 2019 2. 10. 2019 6. 11. 2019 4. 12. 2019 

Bizeljsko: ob 11.00 v prostorih 
KS Bizeljsko 11. 9. 2019 9. 10. 2019 13. 11. 2019 11. 12. 2019 

Pišece: ob 12.15 v 
večnamenskem domu 11. 9. 2019 9. 10. 2019 13. 11. 2019 11. 12. 2019 

Kapele: ob 11.00 v prostorih 
KS Kapele 18. 9. 2019 16. 10. 2019 20. 11. 2019 18. 12. 2019 

Dobova: ob 12.15 v KS Dobova – 
mali sejni sobi 18. 9. 2019 16. 10. 2019 20. 11. 2019 18. 12. 2019 

Jesenice na Dolenjskem: ob 
11.00 v prostorih KS Jesenice 
na Dolenjskem

25. 9. 2019 23. 10. 2019 27. 11. 2019  

Velika Dolina: ob 12.15 v sejni 
sobi KS Velika Dolina 25. 9. 2019 23. 10. 2019 27. 11. 2019 

Mrzlava vas: ob 14.30 
v prostorih KS Mrzlava vas 12. 9. 2019 17. 10. 2019 14. 11. 2019 12. 12. 2019 

Velike Malence: ob 13.30 
v prostorih KS Velike Malence 12. 9. 2019 10. 10. 2019 14. 11. 2019 12. 12. 2019 

BISTRICA OB SOTLI – 11. ju-
lija je minilo 20 let od novo-
mašniškega posvečenja Da-
mjana Kejžarja, župnika v 
Svetem Petru pod Svetimi 
gorami. Jubilej so v Bistrici 
ob Sotli proslavili 14. julija s 
svečano sveto mašo.

Ob jubilantu so jo darova-
li duhovniki iz bližnjih župnij 
in tisti, ki Damjana Kejžar-
ja na njegovi poti duhovništva 
spremljajo iz mladih let. Pridi-
gal je Andrej Grobelnik, na-
džupnik iz Rogatca, sicer pa 
zreški rojak, ki je kot otrok mi-
nistriral z Damjanovim oče-
tom. Opisal je, kaj vse mlad 
duhovnik doživlja na svoji 
poti, in dejal, da je poklic du-
hovnika v današnjem svetu še 
kako pomemben, kajti duhov-
nik mladega človeka opozarja 
na svetost skupnega življenja v 
družini, kliče blagoslov za člo-
veka, družine in narod ter po-
maga odpirati vrata v večnost. 
Poudaril je tudi, kako veliko 
vlogo je pri Damjanovi odloči-
tvi za duhovniški poklic imela 

BUKOŠEK – Pri lovski koči LD Brežice v gozdu Dobrava pri 
Bukošku je na zadnjo julijsko soboto dopoldne potekala 
tradicionalna komemoracija v spomin na deset ustreljenih 
krških borcev in borke Krške partizanske čete. Ob tej prilož-
nosti so na začetku poti k spomeniku padlim borcem odkri-
li informativno tablo.

Po prihodu praporščakov na prizorišče se je spominska slove-
snost, katere organizacijo je letos prevzelo Združenje borcev za 
vrednote NOB Brežice, začela s slovensko himno v izvedbi Bo-
jana Kaplana. Povezovalka dogodka Breda Videnič Kuple-
nik je naznanila odhod delegacij ZBV NOB Krško in Brežice v 
spremstvu nekaterih praporščakov ter častne straže 15. polka 
vojaškega letalstva iz Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki do 
spomenika padlim krškim borcem sredi gozda Dobrava, kjer so 
položili venca. Še prej sta vodja praporščakov in predsednik KO 
ZBV NOB Pišece Jože Zagmajster ter predsednik ZBV NOB Kr-
ško Lojze Štih odkrila informativno tablo na začetku poti k spo-
meniku borcem krške čete. Slavnostni govornik je bil polkovnik 
Slovenske vojske Vasko Maraš. 
Dr. Tomaž Teropšič, tudi podpredsednik ZBV NOB Brežice, je 
za naš časopis povedal, da so se na njegovo pobudo v brežiškem 
združenju odločili, da pri pomembnejših spomenikih v občini 
Brežice, ki je zelo bogata s spomeniki iz vseh vojn 20. stoletja – 
teh je kar 48 –, postavijo informativne table, saj »žive priče, ki so 
bile v teh vojnah udeležene ali kakor koli drugače prizadete, iz-
ginjajo«. Pojasnil je, da so table trijezične (v slovenščini, angleš-
čini in nemščini), sestavljene pa so iz zapisa o svetlih trenutkih 
naše bližnje zgodovine in fotografij. Na komemoraciji so odme-
vale partizanske pesmi, za kar sta poskrbela Bojan Kaplan s pet-
jem in Franc Vegelj s harmonikarsko spremljavo. � Rok�Retelj

20 let duhovništva Kejžarja

družina – oče Jože, mama Anč-
ka in brat Peter, ki so mu dali 
temelje krščanskega življenja 
in mu na njegovi poti vsesko-
zi stali ob strani, ter vlogo do-
mače župnije, ki ga je podpirala 
z molitvijo in vodila pred oltar. 

V imenu domačinov sta žu-
pniku zahvalo izrekla doma-
či zdravnik Franci Božiček in 
Jožica Ljubek, članica župnij-
skega sveta. Sveto mašo so s 
prepevanjem polepšale pev-
ke Vokalne skupine La Vita in 
Svetogorski pevci, na orgle je 
igrala Metoda Rainer. Po sve-

ti maši je slovesen pečat pred 
cerkvijo z glasbo ustvarila God-
ba Orlica, nato pa so se farani in 
Damjanovi rojaki iz Zreč zbra-
li na druženju. 

Kejžar je novo mašo je daroval 
v župniji Svetega Egidija v Zre-
čah. Tri leta je nato kot kaplan 
služboval v Pobrežju v Maribo-
ru, nato tri leta kot kaplan v žu-
pniji Turnišče, od avgusta 2005 
pa službuje kot župnik v šem-
petrski župniji, kjer ob farni 
cerkvi sv. Petra in podružnič-
nem sv. Križu skrbi tudi za ro-
marske Svete gore.  E.�Š.

Jubilant�Damjan�Kejžar�z�nadžupnikom�iz�Rogatca�Andrejem�
Grobelnikom.

Teropšič: Žive priče izginjajo

Med�odkritjem�informativne�table

Brežiška cerkev je bila razum-
ljivo premajhna za vse, ki so 
prišli, da bi bili del zlatomaš-
ne slovesnosti 75-letnega Mi-
lana Kšele, ki je dušni pas-
tir v župniji Brežice že 38 let 
oz. vse od leta 1981. Rojen je 
bil v hrvaškem Čakovcu, mla-
dostna leta pa preživel v Prle-
kiji, od koder je bil njegov oče. 
Novo mašo je pel leta 1969 v 
Ljutomeru. Njegovo zelo us-
pešno poslanstvo na pastoralni 
poti dokazuje nabor različnih, 
a vselej odgovornih funkcij, ki 
jih je opravljal. Imenovan je bil 
za prodekana, dekana Videm-
ske dekanije, naddekana Sa-
vske naddekanije, opravljal je 
tudi funkcijo enega od sveto-
valcev celjskega škofa. Na nje-
govo življenje se je v zlatomaš-
ni pridigi navezal tudi Marko 
Magdič, Kšelin nečak. Hvala za 
tvojo bogato duhovno dedišči-
no, se je zlatomašniku zahvalil 
ob koncu pridige. Ob somaše-
vanju skoraj 20 drugih duhov-
nikov se je Kšela zahvalil Bogu, 
svojim domačim, župnijskemu 
pastoralnemu svetu, Društvu 
1824, gradbenemu odboru za 
Slomškov dom, Občini Breži-
ce, Domu upokojencev Brežice 
in Splošni bolnišnici Brežice 
(v njunih kapelah redno obha-
ja svete maše), redovnicam itd. 
»Vesel sem vseh vas, ki ste da-
nes tukaj, in vesel bom, če bo 
naša farna cerkev odslej vsako 
nedeljo tako polna,« je sklenil.

Pozdrav zlatomašniku je imel 
Franc Rataj, ki je tudi vo-
dil ceremonijo v cerkvi. Uvod 
v mašo je pripadel Franciju 
Trstenjaku, glavnemu ure-
dniku Radia Ognjišče. Berili 

Svoje poslanstvo živi širše
BREŽICE – Letošnje farno žegnanje v Brežicah je bilo še toliko bolj slovesno, saj je 11. avgusta, na Lovren-
čevo nedeljo, v župnijski cerkvi sv. Lovrenca brežiški župnik Milan Kšela obhajal zlato mašo oz. 50-letnico, 
odkar je bil posvečen v duhovnika. Zlatomašnik je svoj duhovniški jubilej praznoval s številnimi župljani, 
občani in verniki od drugod.

sta prebrala Kaja Galič Len-
kič in Tomaž Šubic, vmes sta 
psalm odpela Marko Blaže-
vič in Jurij Žnideršič. Proš-
nje vernikov so izrekli Mateja 
Slakonja, Milka Sušin, Da-
vid Križman, Marjetka Pe-
terkovič in Ana Žnideršič. 
Med prinašanjem darov, kate-
rih pomen je predstavila Dar-
ja Ferenčak, je zlatomašniku 
svečo prinesel Vid Kolić, sliko 
nove maše in podobico Metka 
Berglez, popotno palico in ško-
ljko Filip Ferenčak, kruh Ma-
rija Žnideršič ter vino Slavi-
ca in Ivan Vegelj, ki sta bila 
prvi par, ki ju je po prihodu v 
brežiško župnijo Kšela poročil. 
Uvod v molitev Očenaš je imel 
župnik Anton Žerdin, uvod v 
pozdrav miru s stiskom rok pa 
Mateja Kolić. Poobhajilno pe-
sem z naslovom Molitev avto-
ric Urše Remic in Ajde Račič 
sta na cerkvenem koru ubrano 
zapela Rok Ferenčak in Jelka 
Žnideršič. 

O zlatomašniku posneli film
Zbrani v cerkvi so nekaj časa 

še ostali v njej, saj so premier-
no predvajali kratek film z nas-
lovom Gospodu v čast in slavo 
50-letnice mašništva našega 
župnika Milana Kšele. Še pred 
predvajanjem je Alenka Čer-
nelič Krošelj med drugim po-
vedala: »Vsi vemo, da svoje 
poslanstvo dojemate in živite 
širše ter da je nepogrešljiv del 
vašega življenja tudi vpetost v 
družbo. O tem priča vaše delo 
in dejstvo, da smo danes zbra-
ni številni, tisti, ki smo večkrat 
tu, in tisti, ki so vam prišli čes-
titat, ker vas cenijo in sodelu-
jete z njimi na različnih pod-
ročjih.« V filmu, ki ga je posnel 
in zmontiral Davor Lipej, je 
predstavljeno župnikovo živ-
ljenje in delovanje v brežiški 
župniji ter pričevanja nekate-
rih njegovih najožjih župnij-
skih sodelavcev.

Slovesno dogajanje ob zlati 
maši se je nadaljevalo pod šo-
torom na prostoru med Slom-
škovim domom in cerkvijo, 
kjer je bilo po naših ocenah 
več kot 400 ljudi. Glasba Pi-

halnega orkestra Kapele pod 
taktirko dirigenta Sebastja-
na Borovšaka je popeljala do 
voščila župljanov in župana 
brežiške občine Ivana Mola-
na, ki je poudaril, da je Kšela 
v vseh letih službovanja v Bre-
žicah veliko pripomogel k ra-
zvoju občine in samega mesta 
ter se zelo zavzemal za ohra-
nitev kulturne dediščine, zara-
di česar so ga leta 2017 razgla-
sili za častnega občana občine 
Brežice. Zlatomašniku je prišla 
zapet tudi Nuša Derenda. Pet 
napitnic, za vsakih deset let 
duhovništva, so začenjali Mar-
jetka Peterkovič, mag. Mojca 
Strašek Dodig, Majda Ada-
mič, Rok Ferenčak in Gorazd 
Bastašić, program pa je vodi-
la Černelič Krošljeva. V Slom-
škovem domu so pripravili 
tudi manjšo razstavo fotogra-
fij o 50-letnici duhovništva Mi-
lana Kšele. Najbolj znan Prlek v 
Brežicah, kot se zna večkrat na 
svoj račun pošaliti Kšela, je tudi 
na dan praznovanja zlate maše 
dokazal, da njegova pozitivna 
naravnanost, iskrena beseda in 
prijazen pogled, ki jih nameni 
vsakomur, že desetletja bogati-
jo prebivalce, mesto, občino in 
celotno posavsko regijo.

� Rok�Retelj

Darilo� sta� v� imenu� župljanov� zlatomašniku� izročila� Sara�
Žnideršič�in�Jože�Kelhar.
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Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice 
Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na 

kolesarsko popotovanje 

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 21. septembra 2019,

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

Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz smeri Brežic do Radeč 
bo za kolesarje iz vseh občin organiziran z železniške postaje v Brežicah ob 7:14 s postanki 

na vseh železniških postajah do Radeč.

Kolesarska pot nas bo vodila po dolini Save s predvidenimi postanki :
 8:00  Radeče – pri TRC Savus
 9:00  Šentjur na Polju
 11:30 Krško – parkirišče Pečnik v Brestanici
 13:30  Brežice – na dvorišču gradu

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.

Povratek z vlakom iz Brežic do Radeč je predviden ob 15.13.

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

organizirano in na lastno odgovornost.

Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen prevoz 
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno ponedeljka, 16. septembra 2019, 

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

Vabljeni!

SEVNICA – V poletnih mesecih 
se marsikdo poda na morje, a 
nekateri izberejo tudi obisk 
gora ali hribovja v neposre-
dni bližini svojih domov. V le-
tošnjem letu je Planinska zveza 
Slovenije v sodelovanju z Geo-
detskim inštitutom Slovenije 
in PD Lisca Sevnica izdala pla-
ninsko karto Lisce in Sevnice z 
okolico (na fotografiji). Na kar-
ti v merilu 1:30 000 so prika-
zane planinske poti na obmo-

čju Velikega Kozjega, Lovrenca, 
Lisce in Bohorja na osnovi zad-
njega stanja iz katastra planin-
skih poti. Karta prekriva vrho-
ve in doline nad bregovi Save 
ter nad delom Mirne. Najizra-
zitejši vrhovi, označeni na kar-
ti, so Lisca, Bohor, Veliki Javor-
nik in Veliko Kozje. Na njej je 
tudi seznam planinskih koč na 
omenjenem območju s kontak-
ti in QR kodami.
  S.�R./Vir:�PZS

Planinska karta Lisce in Sevnice z okolico

OKIČ NAD BOŠTANJEM – Sev-
niška klekljarska skupina Buci-
ke se je v sodelovanju z različ-
nimi klekljarskimi skupinami 
širom Slovenije lotila obsežne-
ga projekta izdelave klekljanih 
prtov, ki bodo odslej krasili ol-
tarje cerkve sv. Ane na Okiču. 
Prte so v uporabo predale ob 
mašni slovesnosti, ki je pote-
kala na Anino nedeljo, 28. juli-
ja, vodil pa jo je boštanjski žu-
pnik Alfonz Žibert. Kot je ob 
tej priložnosti povedala vodja 
projekta in mentorica klekljar-
ske skupine Bucike Tina Žele-
znik, gre za zares obsežno in 
mojstrsko delo, v katerem je 
skritih več kot 900 ur vztraj-
nega dela številnih klekljaric. 
Ob tem je poudarila, da je iz-
delava teh prtov plod odlične-
ga sodelovanja, ki ga Bucike z 

Klekljani prti za cerkev sv. Ane 

Oltarje�v�cerkvici�sv.�Ane�na�Okiču�od�julija�krasijo�klekljani�
prti�sevniške�klekljarske�skupine�in�njihovih�prijateljic.�

Sreda, 4. 9. 2019 
• ob 17.00 v prostorih Društva upokojencev Radeče

Občinsko prvenstvo v šahu
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Petek, 6. 9. 2019 
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine 
Radeče s podelitvijo priznanj

Organizator: Občina Radeče, Prosvetno društvo Vrhovo, 
Hortikulturno društvo Radeče

Sobota, 7. 9. 2019
•  ob 09.00 v Domu kulture Radeče 

Slikarska kolonija »Žebnik z okolico«
Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

• ob 15.00 na rokometnem igrišču v Vrhovem
Festival slovenske goveje juhe

Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo, PGD Vrhovo

Nedelja, 8. 9. 2019, 
• ob 15.00 na dvorišču pri podružnični šoli na Svibnem

Anina pesem in Nedelja pod lipo ob 15. 
obletnici Ljudskih pevcev Svibno

Organizator: Društvo kmečkih žena Arnika, Ljudski pevci Svibno

Občinski praznik občine Radeče

V vasi Poklek so krajanke in 
krajani želeli imeti lastno ga-
silsko obrambo in tako je bila 
novembra leta 1964 ustanov-
ljena gasilska desetina Pokle-
ka in Selc, ki je delovala do leta 
1969, nato je bilo ustanovlje-
no prostovoljno gasilsko dru-
štvo, ki je postalo pomemben 
ter enakopraven del Gasilske 

zveze Sevnica. »Pol stoletja ni 
kar tako, sploh pa ne za tako 
majhno društvo, kot je naše,« 
je dejal na slovesnosti ob 50-le-
tnici PGD Poklek predsednik 
društva Gregor Mirt in na-
daljeval, da njihova majhnost 
ni ovira za to, da ne bi uredi-
li lastnih prostorov, nabavili 
opreme in zgradili močno ga-
silsko jedro, ki povezuje celot-
no skupnost. Ob jubileju so na 

Na Pokleku skrbijo za podmladek
POKLEK NAD BLANCO – 17. avgusta je PGD Poklek, ki je del Gasilske zveze Sevnica, na prostoru pred doma-
čim gasilskim domom s slovesno prireditvijo obeležilo 50. obletnico delovanja ter ob tem prejelo gasilsko 
plamenico III. stopnje GZS, priznanje GZ Sevnica, listino Občine Sevnica in krajevno zahvalo. 

150 straneh izdali tudi kroniko, 
ki jo je uredil David Ločičnik. 

Na slovesnosti je sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk, ki je bil 
osrednji govornik, izpostavil 
pomen ter vlogo, ki jo imajo 
v sistemu zaščite in reševanja 
gasilke in gasilci ter prostovolj-
na gasilska društva. Pohvalil je 

delovanje PGD Poklek, ki ima 
lasten gasilski dom, primerno 
tehniko, opremo in znanje, da 
lahko »odgovarja na izzive v 
gasilstvu«. Poudaril je tudi nji-
hovo skrb za podmladek, saj se 
v PGD Poklek lahko pohvalijo 
z najmočnejšo skupino mladih 
gasilk in gasilcev v okviru GZ 
Sevnica. 

Predsednik sevniške gasilske 
zveze Vinko Knez je v svoj go-

vor vtkal zahvalo za doseda-
nje dobro opravljeno delo ter 
pohvalil delovanje društva, ki 
dosega odlične rezultate tudi 
na državnih gasilskih tekmo-
vanjih. »Zavedati pa se mora-
mo, da le dobro usposoblje-
ni gasilci s primerno opremo 
lahko kljubujemo zahtevam in 
izzivom današnjega časa, zato 
načrtujemo posodabljanje ga-
silske opreme in eden od na-
črtov je zamenjava vaše sta-
rejše avtocisterne z vozilom 
nekoliko novejšega letnika,« 
je še dodal. Predstavnica Ga-
silske zveze Slovenije in pred-
sednica Gasilske zveze Krško 
Ana Somrak je spomnila na 

letošnjo 150-letnico gasilstva 
na Slovenskem in osrednjo pri-
reditev, ki bo potekala 8. sep-
tembra v Metliki, leta 2021 pa 
bo v Celju potekala tudi gasil-
ska olimpijada, na kateri pri-
čakujejo okoli 2500 tekmo-
valk in tekmovalcev. V imenu 
brežiške izpostave Uprave Re-
publike Slovenije za zaščito in 
reševanje je zbrane nagovori-
la in čestitala za visok jubilej 
ter se zahvalila za vsa doseda-
nja sodelovanje Sergeja Biz-
jak, delovanje prostovoljnega 
gasilskega društva je pohva-
lil tudi predsednik KS Blanca 
Marjan Ločičnik ter PGD Pok-
lek podelil ob jubileju krajev-
no zahvalo. 

Prijeten in slovesen dogo-
dek, ki so se ga udeležili tudi 
vsi praporščaki vseh 15 ga-
silskih društev v sevniški ob-
čini, sta popestrila KD Godba 
Blanški vinogradniki in Kul-
turno društvo Poklek, ki se je 
predstavilo z duhovitim ske-
čem, v katerem je gasilska de-
setina reševala mačka na stre-
hi. Pred osrednjo slovesnostjo, 
ki jo je povezovala Saša Mar-
tinčič, je potekalo gasilsko tek-
movanje za pokal Gračke gore, 
od 20. ure dalje pa gasilska ve-
selica z ansamblom Boršt. 

� Smilja�Radi

PGD�Poklek� je�na� slovesnosti� obeležilo�50� let�ustanovitve�
prostovoljnega�gasilskega�društva.

Predsednik� PGD� Poklek�
Gregor�Mirt� se� je� v� svojem�
govoru� zahvalil� za� dobro�
delovanje�društva�tudi�vsem�
bivšim�predsednikom.

drugimi klekljarskimi središči 
razvijajo vse od začetka njiho-
vega delovanja. Bucike pa us-
pešno sodelujejo tudi z različ-
nimi inštitucijami v lokalnem 
okolju in tako na najlepši na-
čin prispevajo k ohranjanju in 
razvijanju te prelepe kulturne 

dediščine. Prizadevanja Bucik 
so že usmerjena proti tradici-
onalni razstavi, ki jo bodo tudi 
letos v okviru občinskega pra-
znika pripravile na sevniškem 
gradu.
  Vir:�Družinski�
� inštitut�Zaupanje
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Osrednja praznična prire-
ditev je potekala 8. avgusta 
pod šotorom na raškem igri-
šču, kamor so jo zaradi nesta-
novitnega vremena prestavi-
li z raškega gradu. Predsednik 
sveta KS Raka Primož Šribar, 
ki je vodenje KS prevzel po lan-
skih lokalnih volitvah, je v svo-
jem nagovoru povedal, da so 
februarja in marca organizira-
li posvete s krajani, na podlagi 
informacij o težavah in željah, 
v katero smer naj bi šel razvoj  
kraja, pa so sestavili program 
dela za ta mandat. Tako so v 
prvi polovici leta izvedli sana-
cijo nabrežine v vasi Kržišče, 
na Gmajni so v sodelovanju z 
družbo Kostak asfaltirali del 
krajevne ceste in uredili ob-
račališče za vozila komunale, 
v vasi Zaloke so na njihovo po-
budo ogradili in zaščitili ekolo-
ški otok, z Občino Krško so se 
dogovorili za postavitev zašči-
tne ograje na cesti Ardro–Pi-
jana Gora. »Z izvajalci imamo 
podpisane pogodbe za delno 
modernizacijo cest v Zabu-
kovju in Planini pri Raki, hkrati 
bomo uredili priključek na lo-
kalno cesto v Brezju pri Raki in 
zaključili del krajevne ceste na 
Raki. Vsa našteta dela bi mo-
rala biti končana do konca po-
letja oziroma do jeseni letoš-
njega leta,« je naštel še nekaj 

Na osrednji praznični priredi-
tvi s kulturnim programom je 
novi predsednik sveta KS Do-
lenja vas Matej Libenšek po-
vedal, da v svetu KS razpola-
gajo z zelo omejenimi sredstvi, 
zato vseh potreb ne morejo fi-
nančno pokriti sami, jim pa 
pri tem pomaga občina, s ka-
tero imajo vzpostavljen do-
ber partnerski odnos. Letos 
so v Pesjem izvedli razširitev 
širokopasovne povezave ter 
priključili večino tamkajšnjih 
gospodinjstev nanjo. Z var-
nostnega stališča so dodatno 
uredili okolico športnega igri-
šča ob večnamenskem domu 
v Dolenji vasi. Sredi nasled-
njega meseca bodo pričeli s 
celovito rekonstrukcijo dela 
ceste na Libni v smeri Vodo-
pivc–Novak, kjer bodo izved-
li tudi delno obnovo vodovo-
da in vgradili cevi za optiko. 
V participativni proračun Ob-
čine Krško so predlagali in 
izglasovali postavitev fitnes 
naprave na prostem v bližini 
športnega igrišča. »S pogle-
dom v prihodnost pa so naša 
pričakovanja usmerjena tudi v 
izgradnjo pločnika od večna-
menskega doma v Dolenji vasi 
do mostu v smeri Pesjega, ure-
ditev kanalizacijskega omrež-
ja in odprtega širokopasov-

načrtov. »Pri večjih projektih 
sodelujemo z občinsko upra-
vo in si prizadevamo za  čim-
prejšnjo rekonstrukcijo ceste 
Smednik–Zavratec, ureditev 
trga in izboljšanje prometne 
varnosti na Raki ter izgra-
dnjo kanalizacije in pločni-
ka na Smedniku,« je še dejal. 
Zahvalil se je društvom in po-
sameznikom, ki pomagajo pri 
organizaciji številnih priredi-
tev v krajevni skupnosti, zlas-
ti prazničnih. »Udeležimo se 
jih v čim večjem številu, pra-
znujmo, predvsem pa si bodi-
mo dobri sosedje in dobri sok-
rajani,« je zaključil.

Slavnostni govornik je bil žu-
pan mag. Miran Stanko, ki ga 

nega omrežja v naselju Libna 
ter modernizacijo cestnih po-
vezav,« je Libenšek naštel še 
nekaj želja za prihodnost. Iz-
postavil je še domača društva 
(KD Žarek, KD Libna, ŠD Do-
lenja vas in PGD Dolenja vas), 
ki so zaslužna za bogato dru-
žabno življenje, sodelovala pa 
so tudi pri pripravi krajevnega 
praznovanja. »Živimo namreč 
v zelo stresnem obdobju, ko 
dejansko mislimo, da nimamo 
več časa eden za drugega, dr-
vimo iz dneva v dan in iz leta v 
leto. Za kratek čas se moramo 
znati tudi ustaviti, stisniti roko 
sokrajanu in sokrajanki, ga ali 
jo povprašati, kako je kaj, se 
med seboj podružiti,« je po-
ložil na srce sokrajanom. Pri-

veseli, da na Raki s številnimi 
aktivnostmi, društvi in povezo-
vanjem gojijo in ohranjajo bo-
gato kulturno dediščino kraja 
oz. krajevne skupnost ter gra-
dijo turistično ponudbo, kate-
re ključni simbol je prav goto-
vo lepo obnovljen raški grad 
Raka. Zavedajoč se, da je vsa-
ka KS pomemben in enakovre-
den člen občinske skupnosti, je 
njegov cilj enakomeren in traj-
nostni razvoj občine. Na Raki je 
občina lani odkupila zemljišča 
in porušila del objekta Raka 28 
s ciljem celovite ureditve osre-
dnjega trga v kraju, po konča-
nih arheoloških raziskavah so 
letos porušili še preostali del 
objekta, na njegovem mestu pa 
ob cerkvi zgradili nov kamnit 

reditve se je 
udeležil tudi 
krški župan 
mag. Miran 
Stanko, ki je 
izrazil nav-
dušenje nad 
novim, mla-
dim predse-
dnikom KS. 
N a v e z u j o č 
se na Liben-
škove bese-
de o partner-
stvu med KS 
in občino je 

ponudil roko sodelovanja, da 
bodo skupaj lahko naredili ve-
liko dobrega tako za kraj kot 
za občino. 

Predsednica ŠD Dolenja vas 
Iva Gomilšek je podelila pre-
hodni pokal zmagovalcem 
športnih iger, letos ga je v 
konkurenci petih ekip (poleg 
vseh štirih vasi v KS sodelu-
je tudi ekipa sosednjega Spo-
dnjega Starega Gradu) osvoji-
la ekipa Pesjega. Prireditev, ki 
sta jo povezovali Vesna in Ma-
ruša Kodrič, so polepšali do-
mači pevci in glasbeniki Ana 
Volčanšek, Nataša Libenšek, 
Maruša Kodrič, Judita in Flo-
rijan Volčanšek ter Andrej 
Cerjak ter nekdanji ravna-

oporni zid in makadamski pla-
to za parkiranje. V načrtu ima-
jo še rekonstrukcijo nekaterih 
cestnih povezav v KS, v teku 
je tudi načrtovanje za rešitev 
prostorske stiske na tamkaj-
šnji osnovni šoli. 

Šribar in Stanko sta nato pode-
lila tri krajevna priznanja. Pre-
jeli so jih Polonca Ulčnik za 
dolgoletno delo v vzgoji in iz-
obraževanju v OŠ Raka ter za 
medgeneracijsko predajanje 
znanja s področja ročnih del, 
Anica Tomše za dolgoletno 
delo v vrtcu Raka, kjer se je raz-
dajala skoraj 40 let, in Gregor 
Brodnik za učinkovito in od-
govorno delo tajnika KS, ki ga 
je opravljal nekaj let, še vedno 
pa z veseljem pomaga in sve-
tuje, če kdo potrebuje pomoč. 
Prireditev, ki sta se je udeležila 
tudi podžupana Silvo Krošelj 
in Vlado Grahovac, je povezo-
vala Barbara Ulčnik Toma-
žin, popestrili pa so jo Matej 
in Pia Kržan z violinsko iz-
vedbo himne, pevska skupina 
Lavrencij in folklorna skupina 
Raka. Številna raška društva so 
po prireditvi pripravila pogo-
stitev. Ob krajevnem prazni-
ku je potekalo še nekaj že uve-
ljavljenih športnih, družabnih 
in verskih prireditev.
� Peter�Pavlovič

telj Glasbene šole Krško, dole-
njevaški krajan Drago Gradi-
šek. Devet članic KD Libna je 
v večnamenskem domu posta-
vilo na ogled razstavo ročnih 
del (vezenin, kvačkanih izdel-
kov), glinenih izdelkov in slik, 
ki so jih ustvarile v minulem 
letu, Slovesnosti je sledilo še 
nadaljevanje druženja ob hra-
ni in pijači.

� Peter�Pavlovič

Dobri sosedje in dobri sokrajani

Moramo se znati tudi ustaviti

RAKA – V dneh okoli godovanja svetega Lovrenca je na Raki potekalo krajevno praznovanje, poleg omenje-
nemu krajevnemu zavetniku posvečeno še narodnemu gospodarju, učitelju, publicistu, uredniku, čebelar-
ju in sadjarskemu strokovnjaku Martinu Humeku, rojenemu v Gradišču pri Raki. 

DOLENJA VAS – Na praznik Marijinega Vnebovzetja oz. veliki šmaren so pripravili celodnevno praznovanje 
krajevnega praznika v krajevni skupnosti Dolenja vas, ki združuje 220 gospodinjstev iz vasi Dolenja vas, 
Libna, Stari Grad in Pesje. Tudi njihov praznik je posvečen spominu na medvojno usodo izgnancev.

V�sredini�nagrajenci�Anica�Tomše,�Gregor�Brodnik�in�Polonca�
Ulčnik,�levo�Šribar�in�desno�Stanko

LOMNO – Na sončno prvo avgustovsko nedeljsko popoldne so 
se člani Društva za ohranitev podeželja in krajani Velikega Trna 
zbrali na Češnjevarjevi domačiji na Lomnem, kjer se jih je kar 
nekaj preizkusilo v ročni košnji trave. Med kosci so bili tako moš-
ki kot ženske in tudi nekateri otroci so zavihteli svoje mini kose. 
Ker je že avgust, je bila to druga košnja trave, imenovana otava, 
ki pa je po navadi bolj zahtevna, saj je trava bolj gosta in vmes 
raste tudi kak trdovraten plevel, npr. ojstrica. Spretne grabljice 
so nato travo razmetale, da se bo hitreje posušila. Gospodarica 
ter mladi in stari gospodar so vse prisotne sprejeli pod njihov 
kozolec, kjer so s pomočjo članic Društva za ohranitev podeželja 
Veliki Trn vse kosce, grabljice in ostale postregli z gobovo juho in 
ajdovimi žganci, kot je bilo to včasih v navadi. Zazvenela je tudi 
harmonika, točila se je žlahtna kapljica in dišalo je po ocvirkovi 
potici in domačem štrudlju, zato se nikomur ni mudilo domov 
in je bilo vzdušje zelo prijetno.     � M.�P.

Kosili otavo kot nekoč

Pri�košnji�so�sodelovale�vse�generacije.

RAVNI�LOG�–�Na�Ravnem�Logu�pod�Bohorjem,�na�posestvu�
Kožarjevih,�so�13.�julija�že�13.�leto�pripravili�ročno�košnjo.�Na�
700�metrih�nadmorske�višine�se�je�v�deževnem�jutru�znova�
zbralo� okoli� 30� koscev� in� grabljic,� predvsem� sorodnikov,�
prijateljev�in�sosedov�Ivana Kožarja,�prišli�pa�so�tudi�člani�
TD� Lovrenc� Raka,� ki� junija� pripravijo� podoben� dogodek�
na�domačem�hribu�Cavsar.�Naslednjega�dne�so�opravili�še�
spravilo�sena.�B.�Colarič

Predsednik� sveta� KS� Dolenja� vas� Matej�
Libenšek

Sopotniki iščejo prostovoljce
BREŽICE – Zavod Sopotniki, ki skrbi za brezplačne prevo-
ze starostnikov, išče prostovoljce v občini Brežice. »Vsi ljudje 
dobrega srca in močnega duha, vas zanima prostovoljstvo? V 
Brežicah vas potrebujemo, da nam pomagate krepiti medčlo-
veško sodelovanje in širiti solidarnost do starejših, ki so ostali 
sami ali nimajo mobilnih zmožnosti. Pomagajmo zgraditi bolj-
šo družbo, v kateri bo več srečnih in zadovoljnih posamezni-
kov, predvsem pa, da ustavimo marginalizacijo posameznikov, 
za katere sistem ne ve, kako jim pomagati. Skupaj zmoremo!« 
so zapisali v pozivu. Več informacij na www.sopotniki.org, 
info@sopotniki.org ali 041 744 947.  Vir:�Sopotniki�Brežice
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PROIZVODNJA – JULIJ 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 4 ZP 0 - 112 300 1 100 1,7 mg/m3 -

PB 5 ZP 0 - 103 300 3 100 1,8 mg/m3 -

PB 6 ZP 0 35 34 50 1 100 0,9 mg/m3 5 mg/m3

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB4, PB5 in PB6 1.506.955 32 17

CPB 18, 8280 Brestanica

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

LJUBLJANA, BREŽICE – Iz prevozniške družbe Nomago so 
sporočili, da so z lastniki družbe Integral Brebus podpisa-
li kupoprodajno pogodbo za nakup 100-odstotnega lastniš-
kega deleža brežiške družbe. Prevzem je predviden do kon-
ca leta 2019, saj mora posel potrditi še Agencija za varstvo 
konkurence.

»Nomago s prevzemom Integral Brebusa zasleduje usmeritve 
nove strategije, ki med drugim predvideva geografsko širitev 
poslovanja, krepitev mednarodnih linij Nomago InterCity, obča-
snih prevozov, prevozov na zahtevo in potovanj. S prevzemom 
Integral Brebusa bo Nomago še lažje širil tudi svoje aktivno-
sti na hrvaškem trgu, kjer želi družba pridobiti najmanj 30-od-
stotni tržni delež,« so sporočili iz podjetja s sedežem v Ljublja-
ni, ki je v zadnjih letih prevzelo že več slovenskih prevoznikov.
»Integral Brebus je bil že doslej naš pomemben poslovni par-
tner in podizvajalec pri občasnih prevozih, ki jih želimo v regiji, 
kjer smo prisotni, še dodatno razvijati. Seveda bomo lahko po-
tnikom iz dolenjske in posavske regije ponudili tudi boljše in hi-
trejše povezave s slovenskimi in evropskimi mesti ter letališči. 
Integral Brebus želimo namreč povezati tudi z našo novo stori-
tvijo Nomago InterCity, s katero smo že vstopili v sedem evrop-
skih držav,« je ob podpisu kupoprodajne pogodbe povedal mag. 
Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor družbe Nomago. Di-
rektor in dosedanji solastnik Integral Brebusa Jože Baškovič, 
ki skupaj z ostalim vodstvom ostaja v podjetju, pa je dejal: »S 
Skupino Nomago bomo dobili partnerja, ki bo lahko našim po-
tnikom ponudil najboljše možne storitve. Nomago je v zadnjem 
letu dni predstavil številne nove rešitve in vložil velik napor v 
razvoj sodobnih IT rešitev, ki jih bomo lahko uporabljali tudi v 
Integral Brebusu.«  
Integral Brebus ima skupaj s hčerinsko družbo Integral Voznik 
več kot 120 zaposlenih, vozni park pa obsega okoli 90 avtobu-
sov in drugih vozil za prevoz potnikov. V letu 2018 je Integral 
Brebus ustvaril približno pet milijonov evrov prihodkov, od če-
sar petino na tujih trgih, Integral Voznik pa je leto zaključil z 2,7 
milijona evrov prihodkov.  P. P.

K Nomagu še Integral Brebus

Kam z odpadnim 
rastlinskim jedilnim oljem?

Odpadno jedilno olje iz gospodinjstev je za okolje zelo obremenjujoč odpadek, zato moramo 
poskrbeti, da se ne meša z ostalimi odpadki in ne zliva v odtoke ali neposredno v naravo. Po 
podatkih vsak prebivalec Slovenije letno proizvede 10,5 litra odpadnega rastlinskega jedilnega 
olja, ki ga je možno koristno uporabiti in predelati. 

Projekt »Olje nekoli-
ko drugače«, v katerem 
sodelujejo Komunala 
d.o.o. Sevnica, Komu-
nala Brežice d.o.o, Kos-
tak d.d., Javno podje-
tje Komunala Radeče 
d.o.o., Občina Sevnica 
in Društvo U3 Sevnica, 
je bil zasnovan v sme-
ri povezovanja lokalne 
skupnosti, občin in re-
gije Posavje v skrbi za 
trajnost no rešitev pro-
blematike odpadne-
ga jedilnega olja iz go-
spodinjstev. S strani Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo je bil potrjen kot ena iz-
med operacij za uresničevanje ciljev Strategi-
je lokalnega razvoja na območju LAS Posavje in 
med prebivalci Posavja smo opravili anketo, ali 
vedo, kako pravilno ravnamo z odpadnim jedil-
nim oljem iz gospodinjstev, kako ga zbiramo in 
kam ga, ko ga zberemo, oddamo?

Andreja Pavlin iz Brežic: »Vem, da olje po upo-
rabi ohladimo in ko ga dovolj zberemo v posebni 
posodi, ga oddamo v zbiralnik odpadnega olja. 
Če ga zlijemo v kanalizacijo oziroma kuhinjski 
odtok, se le-ti lahko zamašijo, a še huje je, če 
ga neodgovorno odvržemo v naravo, saj je to 

škodljivo za podtalni-
co. Odpadno jedilno 
olje je surovina za pre-
delavo in če se ne mo-
tim, ga predelujejo v 
bio diesel.« Špela Seni-
ca iz Radeč: »Odpadne-
ga jedilnega olja imam 
zelo, zelo malo, kar pa 
ga nastane, ga hranim 
doma v posebni poso-
di ter ga nato oddam v 
pomično zbiralnico, ki 
jo enkrat letno v okvi-
ru zbiranja nevarnih 
odpadkov v občini Ra-

deče organizira naša komunala.« Viki Košar iz 
Sevnice: »Po peki rib, ki jih običajno sam nalo-
vim, ostanek odpadnega olja zlijem v posebno 
posodico in ko jih nekaj napolnim, jih odpeljem 
v Zbirni center za odpadke na Savski cesti v Sev-
nici.« Katja Sever s Prapretnega: »Odpadnega 
jedilnega olja iz več razlogov ne zlivamo v razne 
odtoke, ampak ga zbiramo v plastenki in ko je 
le-ta polna, jo oddamo na za to določeno prev-
zemno mesto. Varovanje okolja in vnovična upo-
raba odpadnega jedilnega olja kot obnovljivega 
vira je zadosten razlog za to. Prav tako zagovar-
jam zdravo prehrano, kjer odpadnega jedilnega 
olja praktično ni. Iz medijev poznam posavski 
projekt Olje nekoliko drugače in ga podpiram.«

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

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

Ena�izmed�zbirnih�posod�za�odpadno�jedilno�
olje�iz�gospodinjstev�je�nameščena�tudi�v�bliži-
ni�Doma�XIV.�divizije�na�Senovem.

Kot so poudarili vsi govorni-
ki, je cvičkova zgodba nastala 
pred dvema desetletjema in jo 
je lahko pojmovati kot uspeš-
no, čeprav se je v minulih le-
tih marsikaj spremenilo. Med 
te spremembe lahko štejemo 
tudi potrošniške in pivske na-
vade, ponudba je presegla pov-
praševanje, posledično je pad-
la cena. Odličnega cvička naj 
bi bilo še vedno premalo, na 
trgu pa se pojavljajo različna 
vina pod tem imenom. Raz-
mere kličejo po spremembi v 
pridelavi, predelavi in ponud-
bi, predvsem pa v trženju, zato 
se vzpostavlja mnenje, da bi 
bilo treba prilagoditi zakono-
dajo in pravilnike, kot nuja bi 
se bilo treba povezovati, se po-
govarjati in dogovarjati ter na 
trgu nastopati z enotnim trž-
nim pristopom. 

»Dolenjski posebnež, kakor 
imenujejo cviček, ima prvo 
omembo v letu 1789, kot vino 
pod istim imenom pa se upo-
rablja od leta 1870,« je med 

Kako ohraniti cvičkovo zgodbo?
RAKA – Društvo vinogradnikov Raka je 9. avgusta v okviru krajevnega praznika pripravilo tradicionalni, 
že 15. Cvičkov večer na Raki, ki so ga pričeli z dobro obiskano okroglo mizo na temo »Kako cvičku povrniti 
ceno in ugled?«. T. i. cvičkova zgodba je namreč v zadnjem času zašla v krizo.

drugim pojasnil etnolog prof. 
dr. Janez Bogataj in izposta-
vil, da je treba potrošnika na-
govarjati s cvičkovo zgodbo. 
»Cviček ima to lastnost, da se 
prileže k določeni hrani. Tre-
ba se je prilagajati novim iz-
zivom in vzporedno z vsem 
mora potekati njegova zgod-
ba in obrednost,« je še pove-
dal. Predsednik Zveze dru-
štev vinogradnikov Dolenjske 
(ZDVD) Miran Jurak je podprl 
izpostavljeno tematiko okrogle 
mize ter poudaril pomen izo-
braževanja, kvalitete, enotne 
cene in dobre promocije. Eno-
log v Kleti Krško Jure Grubar 
je menil, da imajo v okolju kra-
sne pridelovalne pogoje, a bi 
bilo treba uveljaviti cvičkove 

kvote ter poskrbeti za red na 
trgu, vsekakor pa ohraniti po-
zitivno razmišljanje, kar bodo 
občutili tudi zanamci. Pred-
sednik strokovnega odbora 
ZDVD Roman Baškovč je na-
nizal precejšnjo mero statistič-
nih podatkov tudi z območja 
posavske vinorodne dežele in 
izpostavil letni manko pridel-
ka, ki se je po njegovih besedah 
'nekam izgubil'. Direktor no-
vomeške enote Kmetijsko-goz-
darskega zavoda Jože Simon-
čič je bil mnenja, da je okolje 
še vedno preveč pod vplivom 
planskega gospodarstva iz 
prejšnjega sistema, v tržnem 
gospodarstvu pa trg niha in 
tega se je po njegovem mne-
nju treba navaditi. Če je cvička 

preveč, ga je treba umakniti s 
trga in s tem dvigniti njegovo 
ceno. Vodja enološkega labo-
ratorija v KGZ Novo mesto An-
drej Bajuk je dejal, da bi bila 
smiselna sledljivost pridelka s 
prijavo na upravnih enotah po 
sortah grozdja in ne le s prija-
vo belega in rdečega grozdja. 
Po besedah direktorja Vin-
ske družbe Slovenije Dušana 
Brejca bi moral cviček promo-
virati sam sebe, kar pomeni, da 
bi denar od prodaje cvička, če 
bi ga bilo dovolj, lahko porabi-
li za reklamne namene.  

Okroglo mizo sta s svojo priso-
tnostjo in nekaj spodbudnimi 
besedami podprla tudi župana 
občin Krško in Kostanjevica 
na Krki mag. Miran Stanko in 
Ladko Petretič, udeležili so se 
je ambasadorka cvička in prva 
cvičkova princesa Lea-Marija 
Colarič-Jakše, aktualna cvič-
kova princesa Simona Petre-
tič ter kralj cvička Robert Jar-
kovič, vodil pa jo je nekdanji 
predsednik društva in idej-
ni oče cvičkovih večerov Ivan 
Vizlar, ki je vinogradnike med 
drugim pozval, naj ne obupa-
jo, ampak naj se čim bolj pove-
žejo, da se bo ohranjala cvičk-
ova zgodba. 

� Marija�Hrvatin��

Z� desne:� Dušan� Brejc,� Janez� Bogataj,� Ivan� Vizlar,� Roman�
Baškovič,�Andrej�Bajuk,�Jure�Grubar�in�Jože�Simončič

BRESTANICA – Četudi je nav-
zven videti več ali manj vse 
mirno, so v Termoelektrarni 
Brestanica z julijem že stekla 
dela na izgradnji novega plin-
skega bloka (PB) 7. Ta se bo 
namreč nahajal v že priprav-
ljenem prostoru ob v lanskem 
letu namenu predanemu PB 6. 
Zato bo tudi tokratna naložba 
za slabih 10 mio evrov nižja, ta 
po prednaročniški ceni znaša 
dobrih 26 mio evrov (za PB 6 
okoli 35 mio evrov). Spomla-
di letos sta že bili podpisani 
pogodbi za dobavo in monta-
žo glavne tehnološke opreme 
z družbo Siemens Ljubljana 
ter s Kolektor Igin za visoko-
napetostno opremo, predvido-

ma v začetku prihodnjega leta 
pa bo po objavi javnega naro-
čila sledil še podpis za pomož-
no tehnološko opremo. Doba-
vi glavne tehnološke opreme 
(plinske turbine nazivne moči 
53 MW, generator in dizel elek-

trični agregat idr.) predvidoma 
v prvi polovici leta 2020 bodo 
sledila testiranja, poskusni za-
gon PB 7 pa je predviden v za-
četku leta 2021.

� B.�M./vir�in�foto:�TEB

Dela za PB 7 že v teku
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Vstop v osnovno šolo prina-
ša spremembe, kako naj rav-
najo starši, da bo to čim bolj 
prijetna izkušnja za otroka?
Danes vsi težimo k temu, da 
bi bilo otrokom vse olajšano, 
kar pa za kasnejši razvoj nje-
gove osebnosti sploh ni dobro 
in tudi iz vstopa v šolo smo na-
redili eno ’ceremonijo’ – star-
ši gredo z otroki skupaj v šolo, 
sodelujejo v programu, ki ga 
pripravi šola, da bi bil prvi šol-
ski dan čim manj stresen. Po-
zabljamo, da vstop v šolo ni 
krizna situacija, ampak je to 
razvojno obdobje in starši bi 
morali to tako sprejeti. Spomi-
ni iz mojega obdobja šolanja so 
popolnoma drugačni: staršem 
niti na pamet ni prišlo, da bi 
šli z menoj v šolo, kamor sem 
odšla z nekim strahospošto-
vanjem, a hkrati z veseljem in 
pričakovanji. Po zaključenem 
prvem šolskem dnevu sem se 
domov vračala s posebnim ob-
čutkom, premagala sem strah, 
nelagodje. Moje stališče je, da 
bi morali starši zaupati insti-
tuciji, to je šoli, da bo znala ot-
roka sprejeti in ga vpeljati v 
šolsko delo ter šolsko vzdušje. 
Vstop v šolo bi moral biti čim 
bolj spontan.

So otroci pri šestih letih zreli 
za šolo? Povečuje se namreč 
število staršev, ki želijo ot-
roka v šolo poslati eno leto 
kasneje, nekateri pa se celo 
odločijo, da jih bodo sami 
šolali doma.
O tem sem že veliko govorila 
in pisala, da pet in pol leta ali 
šest let star otrok še ne more 
biti zrel za šolo, že po fiziolo-
ških značilnostih ne ali če po-
vem preprosto: včasih so rekli, 
ko dobi otrok prve stalne zobe, 
takrat je zrel. Sama veliko časa 
preživim z otroki v taborih in 
vidim pri teh, ki naj bi šli jeseni 
prvič v šolo, kako slabo motori-
ko imajo, da ne govorimo o nji-
hovi samostojnosti in čustveni 
zrelosti. Šestletni otrok je ra-
zvojno gledano še v obdob-
ju, ko je njegova notranjost na 
višku domišljije, živi v svojem 
svetu in potrebuje čas, da se 
vključi v realnost, obveznosti 
in odgovornosti, tako da pred-
nosti zgodnejšega vstopa v šolo 
ne vidim. Menim, da je tukaj za-
tajila stroka, stroka je tista, ki 

bi morala držati z otrokom, mu 
biti naklonjena. Da je to stro-
kovna napaka, vsekakor lahko 
sklepam iz prakse, saj kot tera-
pevtka prihajam v stik z otroki, 
ki imajo zaradi prezgodnjega 
vstopa v šolo težave. Pri veli-

kem številu otrok namreč nji-
hova kronološka starost ni v 
sorazmerju s čustveno in so-
cialno zrelostjo, kar se pogos-
to pokaže prav pri tistih, ki še 
niso dopolnili šest let. 
V razvojni psihologiji pri tej 
starosti šteje prav vsak mesec, 
pri čemer čustveno-socialni 
razvoj le redko sledi intelektu-
alnemu. K meni pogosto priha-
jajo starši po strokovno mne-
nje, ker potrebujejo razlog za 
odlog vstopa otroka v šolo, ker 
so imeli s prvim slabo izkušnjo 
in zaradi tega starši vedno po-
gosteje odlagajo vstop v šolo, 
kar seveda ni prav, a niso krivi 
starši, pač pa stroka, ki je med 
drugim dopustila ukinitev 
male šole. Imeli smo krasno 
malo šolo. Takrat sem še sama 
delala v vrtcu in vem, kako so 
šestletniki v tistem letu, pre-
ko igre seveda, ker je bil pro-
gram popolnoma drugačen, 
kot je danes prvi razred v de-
vetletki, pridobili na koncen-
traciji, pozornosti in ustvarjal-
nosti. Nikoli ne bom pozabila, 
kaj sem svetovala, če je k meni 

v času male šole prišel kakšen 
starš ali vzgojitelj z otrokom 
na posvet, ker je bil zelo inteli-
genten, zelo sposoben in so ga 
želeli s šestimi leti dati v ’veli-
ko šolo’. Takrat sem rekla: Eno 
je inteligenca, drugo je otro-

kov socialni in čustven razvoj 
– in otrok je ostal v mali šoli. 
Večina otrok je šla iz male šole 
v prvi razred brez problemov. 
Kaj pa danes vidimo? Da ima-
jo že v drugem, tretjem razre-
du razne odločbe dodatne stro-
kovne pomoči, kar je, menim, 
spet narobe, kajti z otrokom bi 
bilo vse v redu, če bi imel mož-
nost dozoreti. Ne gre pa samo 
za leto vstopa otrok v šolo, am-
pak gre tudi za preveliko, pre-
tirano skrb v predšolskem ob-
dobju. Danes, na primer, imam 
tri vnuke, in ko sem šla z naj-
mlajšo na peskovnik, so se tam 
tri mamice igrale s svojimi ot-
roki, dajale mivko v lonček in 
razlagale otroku, kaj bosta na-
redila. S tem primerom ho-
čem povedati, da otrok sploh 
nima več svobode pri razvo-
ju, ker morajo imeti starši vse 
pod kontrolo, vse je dirigirano 
– še pri sedmih, osmih letih je 
nemogoče, da bi bil kakšno uro 
sam doma, ker ne vem, kaj bi se 
lahko zgodilo. Skratka, vse de-
lamo, da otrok čustveno in so-
cialno ne dozori.    

Šolanju otrok na domu nisem 
naklonjena, ker mu manjka so-
cialni vidik, medvrstniško dru-
ženje, kjer si mora otrok sam 
izboriti svoje mesto. Otroci so 
zelo veseli, ko so počitnice, am-
pak pogrešajo vrstnike, čeprav 
imajo eni več in drugi manj 
prijateljev v šoli, ampak to je 
njihovo socialno okolje, vanj so 
vpeti in zdi se mi, da so otro-
ci, ki se šolajo doma, opehar-
jeni za to. 

Pri pridobivanju znanja so 
zelo pomembne učne in de-
lovne navade, kdaj in kako 
jih otroku privzgojiti. Obsta-
jajo načini učinkovite moti-
vacije tako v domačem kot 
šolskem okolju?
Zanimivo, da ste uporabili iz-
raz motivacija, a sama pravim, 
da za učenje in delo ni motiva-
cije, ampak so zahteve. To, kar 
je treba narediti, je pač treba 
narediti; kar se je treba na-
učiti, se je treba naučiti. Ker 
tega več ne razumemo, je vse 
to pripeljalo do pogajanja, ve-
likih debat, nagrajevanja, ka-
znovanja otrok. To se ne more 
obnesti, ker če se starši zač-
nemo pogajati z otrokom, naj 
nekaj naredi, smo že na strani 
poraženca, kajti otroci so ver-
balno zelo močni, prepričljivi, 
znajo vse utemeljiti, razložiti, 
zakaj ne, kdaj bodo kaj nare-
dili in tako dalje. Starši se po-
časi naveličajo pregovarjanja 
in otrok doseže svoje. Sama 
ob tem čisto preprosto svetu-
jem, da naj starši otroku reče-
jo, koliko časa ima na voljo, da 
nekaj naredi, in mu pojasni-
jo, da bo v primeru, če delo ne 
bo opravljeno, sledil še doda-
tek. Otroku moramo privzgo-
jiti občutek prevzemanja od-
govornosti, starši pa bi morali 
biti v svojih zahtevah dosledni. 
Če bi bili starši dosledni, se ne 
bi bilo treba pogovarjati o ka-
znovanju, kadar otrok ne nare-
di tistega, kar smo želeli in ve-
deli, da zmore. 
Doslednost je preventiva, ki 
gre z roko v roki z avtoriteto, 
ki pa ni izraz strahospoštova-
nja, temveč je to človek, ki stoji 
za svojimi besedami, je človek, 
ki ga spoštujemo zaradi njego-
vih dejanj. S permisivno peda-
gogiko se je to porušilo, starši 
so začeli delovati na isti valov-
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V življenju je mnogo poti in križišč, opremljenih s smerokazi, 
ki jim sledimo, da čim hitreje pridemo do želenega cilja, a so 
tudi poti brez smerokazov. V takih primerih smo prepušče-
ni samim sebi, lastni iznajdljivosti, znanju, izkušnjam, pogu-
mu in strahu … Naš vsakdan spremljajo uspehi in neuspehi, 
vzponi in padci, a vsak človek jih sprejema na drugačen na-
čin – nekateri neuspeh vidijo kot tragedijo, nekateri kot pri-
ložnost za novo pot. Vse naše življenje je eno samo učenje in 
prigode, ki jih doživimo, so lekcije, iz katerih naj bi se neče-
sa naučili.   

Veliko nasvetov je namenjenih učenju, a kateremu učenju? 
Učenju na pamet, učenju, da dobimo petico, da uspešno op-
ravimo izpit na fakulteti? Koliko tega pridobljenega znanja 
v resnici potrebujemo? Ivan Cankar je v eni izmed svojih čr-
tic zapisal: »Mnogokaj sem študiral v svojem življenju ali to-
liko bogate in koristne učenosti, kakor jo daje svojim učen-
cem enajsta šola pod mostom, nisem zadobil nikjer in nikoli.« 
Cankarjeva ’enajsta šola’ je bila pod mostom, na bregu in v 
plitvini Ljubljanice; pod mostom, čez katerega vodi cesta z 
Vrhnike v Borovnico. V Cankarjevih časih je bil kraj pod mo-
stom priljubljeno zbirališče vrhniških otrok, ki so iz Ljublja-
nice potegnili najrazličnejše predmete in si z različnimi igra-
mi krajšali čas. Ali se današnji otroci znajo igrati sami, brez 
odrasle osebe, ki bi jih motivirala? Psihologinja in logotera-
pevtka Zdenka Zalokar Divjak v pogovoru meni, da odrasli 
otroku ne dovolimo več otroške igre, ki je pomembna za nje-
gov socialni razvoj in za razvijanje veščin, ki jih bo v življenju 
potreboval, da bo postal samostojna in odgovorna oseba. 

Otrok skozi igro s sovrstniki pridobiva neprecenljive izkušnje, 
kako ustvarjati, sodelovati, se pogajati, prilagajati, kako or-
ganizirati igro in jo spreminjati. Hrami, v katerih se pridobi-
va znanje, so polni bistrih glav in med šolskim letom se šolska 
tekmovanja vrstijo kot po tekočem traku, dosežena najviš-
ja mesta ter bronasta, srebrna in zlata priznanja pa krepi-
jo samozavest. V sodobni družbi se cenijo rezultati, uspehi in 
različni nazivi, ki jih pridobimo tekom študija, a redko kdo se 
vpraša, kako je z osnovnimi vrednotami, kot so spoštovanje, 
odkritost, poštenost, dobrosrčnost, vljudnost, pozornost itd. 

Kakšno vlogo imata učenje in znanje v svetu hitrih ter ne-
skončnih sprememb? Kam vodi ta pot? Zdi se, da so številke 
postale »absolutna resnica« in ne kakovost, uporabnost ter 
trajnost znanja. Rezultati maturitetnih nalog v zadnjih letih 
kažejo na pomanjkljivo splošno razgledanost in tako prihaja 
do zamenjave pojmov, kot sta na primer reformacija in raz-
svetljenstvo, nacionalizacija in nacionalizem, avtoriteta in 
avtoritarnost, nekateri ne znajo opredeliti pojmov, kot so to-
talitarizem, evolucija ali ozonska luknja ... 

Učenje nas spremlja vse življenje, vodi nas do znanja, ki 
omogoča, da so naše poti bolj ravne in svetle, kot bi bile ob 
neznanju. Več, ko imamo znanja, več je modrosti in ko uspe-
mo združiti formalno ter neformalno učenje, oboje pripomo-
re k temu, da znamo v življenju ločiti pomembne stvari od 
nepomembnih in v svoj neviden nahrbtnik, ki ga nosimo na 
svojih plečih, naložimo le tisto, kar resnično potrebujemo – 
tisto, kar daje smisel našemu življenju.

Cankarjeva 
enajsta šola

komentar

Piše: Smilja Radi

Eno je inteligenca, drugo je 
otrokov socialni in čustven razvoj
BRESTANICA – Čas poletnih počitnic se počasi izteka, kmalu se bo začelo novo šolsko leto, zato smo k pogo-
voru povabili univ. dipl. psihologinjo, predzakonsko in zakonsko terapevtko ter strokovnjakinjo s področ-
ja logoterapije dr. Zdenko Zalokar Divjak. Osrednja tema najinega pogovora so bile učne in delovne navade 
ter razvoj samostojne osebnosti.

Red. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak, univ. dipl. psih. in spec. logoterapije:

Dr.�Zdenka�Zalokar�Divjak
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ni dolžini z otroki in ker želijo 
imeti z njimi prijateljski odnos, 
je avtoriteta padla in posledi-
ce tega bomo občutili še dolgo 
časa. Sodobni starši so se po-
otročili v smislu, da se igrajo 
s svojimi otroki, vodijo igro in 
potem otrok samo čaka na na-
vodila. Tudi v šoli poteka delo 
v glavnem po navodilih, v de-
lovnih zvezkih ni treba veliko 

ustvarjati, ko pa je treba nare-
diti plakat, ga dela doma cela 
družina.   

Nekateri otroci se soočajo z 
motnjo pozornosti in kon-
centracije, z učnimi težava-
mi na področju branja, pi-
sanja, računanja in drugih 
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ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
V šolskem letu 2019/20 Vas vabimo k vpisu.

Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško 
za poklice:

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

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

oblikovalec kovin – orodjar, avtoserviser, pomočnik v tehnoloških 
procesih, tehniška gimnazija.

Na Srednji šoli Sevnica za poklice:

poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):
• LESARSKI TEHNIK 

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

INFORMATIVNI DAN in VPIS:
torek, 10. 9. 2019, ob 16. uri v ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

INFORMACIJE: 07 49 06 400, 031 796 533

Eno je inteligenca, drugo je 
otrokov socialni in čustven razvoj
veščin, kako jim je mogoče 
pomagati?
Veliko različnih možnosti je, 
zakaj pride do učnih težav. 
Sama vedno izhajam iz posa-
meznika: treba je ugotoviti, ali 
ima otrok razvite učne in de-
lovne navade ali ima razvi-
te sposobnosti pomnjenja ali 
je socialno in čustveno zrel, 
kakšna je vloga staršev pri 
tem. Če starši tri leta vsako 
popoldne sedijo ob otroku, je 
lahko otrok zelo uspešen, ko 
pa jim zmanjka energije, sledi 
drastičen upad, ampak vemo, 
da je razlog v tem, da starši že 
v samem začetku otroku niso 
prepustili odgovornosti, da 
sam skrbi za svoje šolske ob-
veznosti. Veste, če starš pregle-
da nalogo in otroku pokaže, kaj 
naj popravi, bo on to naredil 
mehansko, brez razmišljanja. 
Če otrok sam pregleda nalogo, 
opazi napake in jih sam popra-
vi ter si to zapomni, ker razmi-
šlja o problemu, kaj je narobe. 
Disleksija kot motnja sposob-
nosti branja ali razumevanja 
prebranega in druge motnje, 
kot sta na primer motnja po-
zornosti in koncentracije, zah-
tevajo strokovno obravnavo. 

V šoli so tudi otroci z vedenj-
skimi težavami, jih je danes 
več kot nekoč ali so prej/bolj 
prepoznane?
Vedenjske težave imajo zelo 
širok spekter. Resne vedenj-
ske težave so posledica neke 
osebnostne motnje. To pome-
ni, da je vzrok v življenjskih 
preddispozicijah, psihotičnih 
stanjih otroka, kjer ne zmore 
kontrolirati svojega vedenja. 
Takšnih otrok je razmeroma 
malo, a žal se jih ne obravna-
va vedno strokovno in šele, 
ko se razvijejo hude težave v 
šoli, se jim nudi strokovna po-
moč. Večina vedenjskih težav 
je vzgojnih, povezanih z vzgo-
jo, ki otrokom dovoljuje skoraj 
vse. Danes si otroci vse upajo, 
ker jih je permisivna pedago-
gika uspešno vključila v živ-
ljenje. To pomeni, da so otro-
ci začutili, da so enakovredni 
sogovorniki, lahko vse ko-
mentirajo, povedo svoje mne-
nje, kar so nekateri razumeli, 
da lahko tudi verbalno zmer-
jajo, žalijo kogar koli in ka-
dar koli. Sama imam kar ne-
kaj primerov po šolah, ko se v 
razredu dogaja marsikaj nep-
rimernega. Gre za predrznost, 
v kateri ni več moralne zavo-
re, kaj je prav in kaj narobe – 
gre za očitno vedenjsko pro-

blematiko, za agresivnost na 
verbalnem in fizičnem nivoju. 
Vzrok za takšno vedenje je tre-
ba iskati v okolju, v katerem je 
otrok odraščal in zelo težko je 
ukrepati, če otrok ni vzgojen 
v spoštljivosti do očeta in ma-
tere. Odnos mati-oče-otrok 
mora biti v družini jasen, kaj-
ti če tega ni, se takšna zgodba 
pogosto ne konča dobro. V ne-
katerih družinah otroci kličejo 
starše kar po imenih, vendar 
to ni dobro. Otrok rabi odra-
slo osebo, nekoga, ki je odlo-
čen, trden, po katerem se zg-
leduje.

Poleg otrok z učnimi in ve-
denjskimi težavami so tudi 
tisti, ki željo biti najboljši, 
imeti najvišje ocene. Gre za 
visoka pričakovanja otrok 
ali staršev?
Vsak starš ima določena priča-
kovanja glede otrokovega na-
predka, a ta ne smejo biti ne 
previsoka ne prenizka, am-
pak v skladu s celotno otroko-
vo osebnostjo. Otroci, ki mora-
jo vse znati, so perfekcionisti. 
To je osebnostna lastnost, 
zato je pomembno, da starši 
ne pritiskajo nanje, ker so že 
sami dovolj zahtevni do sebe. 
Za otroka je najslabše takrat, 
ko se med sabo zloži več de-
javnikov: genska zasnova, pre-
velika pričakovanja, njegova 
osebnostna struktura itd. Ot-
roka, ki ima dobro samopodo-
bo, uspehi drugih ne ogroža-
jo; niso pretirano tekmovalni 
in so kritični do svojih napak, 
vendar napak drugih ne pod-
cenjujejo. Kadar je samopodo-
ba nizka in so v ozadju previ-
soka starševska ali otrokova 
pričakovanja, potem je izred-
no naprezanje neizogibno – 
ne za svoj uspeh, temveč da 
si boljši od drugih ali celo naj-
boljši. Če se to ne zgodi, lah-
ko otrok uporabi tudi nepo-
štene načine ali pa se mora 
zateči v psihosomatiko in po-
leg izčrpanosti je čedalje več 
tudi psihosomatskih obolenj, 
motenj pozornosti, anksioznih 
stanj. Zavedati se moramo, da 
je vsak otrok nekaj posebnega, 
enkratnega, unikatnega in naj-
bolj pomembno je, da ga ima-
mo radi takšnega, kot je.

Otroci se pogosto hitro nav-
dušijo za določeno izvenšol-
sko dejavnost (plesno, špor-
tno, gledališko ...), vendar jo 
tudi hitro opustijo, če le-ta 
ne poteka po njihovih pri-
čakovanjih in željah, kaj naj 
storijo starši v takem pri-
meru?

Staršem, ki mi zastavijo po-
dobno vprašanje, vedno sve-
tujem, naj otrok v prvi triadi 
popoldneve preživi doma, da 
v miru opravi šolska in doma-
ča opravila; predvsem pa je po-
poldanski čas tudi čas za igro. 
Gre namreč za kompleksen 
pogled na otroka in pri tem 
imajo pomembno vlogo star-
ši, ki mislijo, da morajo otro-
ku omogočiti tisto, kar si želi 
– ne glede na to, ali ima ot-
rok dispozicije za opravljanje 
neke dejavnosti, ali ima razvi-
to vztrajnost. Otroka je treba 
poznati. 
Vsaka aktivnost zahteva čas, 
vajo, trud itd. Kot starši bi mo-
rali vedeti, koliko vztrajnosti 
ima otrok v sebi, da bo z vese-
ljem in zagnanostjo opravljal 
določeno aktivnost. Če se za-
njo odloči le zato, ker jo obi-
skuje sošolec ali sošolka, ali 
ker je prinesel domov listek, 
da se lahko vključi v določeno 
izvenšolsko dejavnost, je vpra-
šanje, koliko časa bo imel že-
ljo obiskovati in se truditi pri 
nečem, kjer morda tudi ni naj-
boljši. In še nekaj: če ima ot-
rok učne težave, naj ga star-
ši ne pošiljajo še v glasbeno 
šolo, ker je to še ena šola zra-
ven. Če mu že sedaj pomaga-
jo pri šolskih nalogah, a bodo 
potem vadili z njim še igranje 
inštrumenta? Če se otrok res 
samostojno odloči za neko iz-
venšolsko dejavnost, je naloga 
staršev, da vztrajajo, da hodi 
redno na vaje, treninge itd., a 
dogaja se, da starši pravijo: Ja, 
sam si se odločil in naredi, kar 
hočeš. To ni v redu in po mo-
jih izkušnjah imajo otroci, ki so 
prezgodaj in pretirano vključe-
ni v razne dejavnosti, že ob za-
četku pubertete vsega dovolj. 

Kaj menite o bivanju v na-
ravi in izkustvenem učenju?
Narava je najboljša učiteljica 
in kdor je odprt za njeno lepo-
to, jo bo znal približati otroku. 
Sama že več kot tri desetletja 
vodim doživljajske tabore v 
okviru Društva ljubiteljev na-
rave Krško. Delamo po princi-
pu doživljajske in gozdne pe-
dagogike. To pomeni, da cele 
dneve preživimo v naravi, kjer 
z gledanjem, poslušanjem ter 
doživljanjem opazujemo ra-
stlinski in živalski svet. Ko vo-
dim skupino, ves čas gledam, 
če bom videla kakšno žival, za-
nimiv list, karkoli, da se lahko 
ustavimo in kar na licu mes-
ta naredimo delavnico. Gre za 
neke vrste izkustveno učenje, 
v katerem je bistvena osebna 
izkušnja, saj je za izkustveno 

učenje značilno, da se najbo-
lje učimo, če nekaj naredimo 
sami. Pri bivanju v naravi de-
lujejo vsi naši čuti in če bi ot-
roci preživeli več časa v naravi, 
bi postali bolj strpni, razume-
vajoči, sočutni, kar bi se odra-
žalo tudi v njihovi odrasli, zre-
li dobi. 

Pogosto slišimo, beremo, da 
se celo življenje učimo, kaj 
pa se je resnično pomembno 
naučiti? 
Učenje je širok pojem. Vsaka 
stvar, ki se jo naučimo, je dra-
gocena. Pri tem se ne smemo 
fokusirati samo na razumski 
del, enako pomembna sta tudi 
socialni in čustveni del. Re-
snični smisel učenja je, da na-
redimo iz sebe čim boljšo ose-
bo. Nekaj osnov, znanja nam 
dajo starši, nekaj šola, a veliko 
je odvisno od nas samih, sami 
se oblikujemo skozi različne 
odnose, skozi katere gradimo 
lastno osebnost. Zame oseb-
no je osebnostna graditev naj-
pomembnejši del učenja, bolj 
kot znanje, ki je spet specifika. 
Sama sem psihologinja in lah-
ko sem na tem področju dobra 
ali slaba, a še bolj pomembno 
je, kakšna sem kot oseba. To je 
pomembno za moje najbližje, 
moje študente in za vse tiste, s 
katerim prihajam v stik.

Ali vam je pri vašem delu v 
pomoč tudi logoterapija? 
Logoterapija, terapija za 
smislom življenja, je postala 
moje glavno teoretično izhodi-
šče za vsakodnevno praktično 
delo. Delam z otroki in odrasli-
mi, ker so stvari velikokrat po-
vezane z družino, lahko pa tudi 
samo z otroki, če so kakršne 
koli težave z učenjem, vede-
njem, čustvovanjem. Pri lo-
goterapiji je pomembna po-
sameznikova odgovornost do 
življenja. Logoterapevti ne iš-
čemo sicer toliko patoloških 
stvari v preteklosti, to je za nas 
bolj informativno, da vemo, kje 
se je vse skupaj začelo, druga-
če pa se usmerjamo v priho-
dnost – kako pomagati posa-
mezniku, da bo naprej v redu 
živel, kje so izzivi za njega. Pre-
teklosti ne moremo popravlja-
ti, mi jo lahko samo sprejme-
mo takšno, kot je, da ne gojimo 
nekih zamer, strahov in tako 
dalje. Pomembno je, kaj bomo 
naredili iz sebe v prihodnosti. 
Človekov smisel življenja je, 
da se razvija, raste, tudi oseb-
nostno. Vsak človek je sam 
ustvarjalec lastnega življenja. 

� Smilja�Radi
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Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice

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

Turizem je odgovor!
Pridi na informativni dan: 

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

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

 

Študiraj turizem!
Prijavi se na 2. prijavni rok za visokošolski 
ali univerzitetni študij (22.–29. 8. 2019).

Nadaljuj svoj študij 
na magistrskem programu Turizem 
(prijavni rok je odprt do 8. 9. 2019).

BREZPLAČNO
SVETOVANJE

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

LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO
Dalmatinova 6

8270 KRŠKO
Kontakt:

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

www.lukrsko.si

Dijaki Hana Sambunjak, Ma-
ruša Ferenčak, Tjaša Kura-
jić, Klara Drmaž, Lan Žičkar, 
Miša Rožman Atelšek, Anja 
Kmetec, Maša Tekavčič in An-
draž Černoga ter učenci Lara 
Marčetič, Nikolina Gramc, Si-
mon Škof Ojeda, Maja Tomić 
in Katarina Milenković so se 
udeležili tekmovanja na Kitaj-
skem, na katerem je sodelovalo 
3250 učencev in dijakov iz 42 
držav. Udeleženci so se pome-
rili na petih področjih (umet-
nost, glasba, naravoslovje, 
zgodovina, književnost, socio-
logija), tekmovanje je vključe-
valo ekipno debato, kreativno 
pisanje, preizkus znanja z ome-
njenih področij in kviz. Naj-
mlajša med gimnazijci, Hana 
Sambunjak iz 1. b, je v krea-
tivnem pisanju med približno 
1500 dijaki dosegla odlično 2. 
mesto, za kar je prejela pokal. 
Brežiški dijaki so bodisi posa-
mezno bodisi skupinsko osvo-
jili osem zlatih in 34 srebrnih 
medalj ter se uvrstili na t. i. The 
Tournament of Champions, ki 
bo novembra na Univerzi Yale 
v ZDA. Učenci brežiške šole so 
prav tako posegli po medaljah, 
saj so domov prinesli eno zla-
to in 12 srebrnih medalj, ena 
skupina pa si je prav tako za-
gotovila pravico nastopa v ZDA. 
Dijake in učence sta na tekmo-

Gimnazijka Hana v zgodovino
BREŽICE – Gimnazija Brežice in OŠ Brežice sta 8. julija v zemljepisni učilnici gimnazije predstavili rezultate 
učencev in dijakov, ki so se med 21. in 26. junijem udeležili mednarodnega tekmovanja iz znanja angleščine – 
Svetovnega pokala znanja (The World Scholar's Cup) v Pekingu, in sicer t. i. Global Rounda.

vanje pripravljali mentorici 
Mateja Raušl (Gimnazija Bre-
žice) in Petra Vaš (OŠ Brežice). 
»Tekmovanje izpostavlja pred-
vsem znanje kot vrednoto, saj 
na žalost pri nas večkrat opaža-
mo, da znanje ni vrednota, uči-
telj kot poklic ni spoštovan, tis-
te uspešnejše otroke zmerjajo, 
da so ’piflarji’, itd., na Kitajskem 
je ravno obratno. Tam so otro-
ci po cele dneve v šoli, imajo še 
dodatne razrede, samo da lah-
ko mladi pridejo na univerze. 
Medtem ko smo mi kak prost 
trenutek izkoristili za ogled 
znamenitosti, so domačini se-
deli za knjigami in se priprav-
ljali na tekmovanje,« je razla-
gala Vaševa in omenila, da so 
med letom brežiške učence 
premaknili iz »junior« v »seni-

or« skupino, s čimer so se po-
merili z ostalimi, ki so štiri leta 
starejši, zato so po njenih bese-
dah te medalje še posebej slad-
ke. Raušlova je izpostavila, da 
do danes Gimnazija Brežice 
še ni imela dijaka, ki bi na tem 
tekmovanju posamezno pose-
gel po prvih treh mestih.

Dijakinja Hana Sambunjak 
nam je zaupala, da se je odlo-
čila za kreativno pisanje, saj jo 
je zelo pritegnila tema: pred-
stavljajte si, da morate priti 
v skupino popularnih otrok, 
kako bi spremenili svojo oseb-
nost in zakaj. Napisala je neke 
vrste pesem in bila nagrajena 
z odličnim drugim mestom. 
»Tekmovati s tistimi, ki govori-
jo angleško že celo življenje, je 

zares nekaj posebnega in smo 
lahko vsi, ne samo jaz, ponos-
ni nase, da smo se tako dobro 
odrezali,« je dodala. Nikolina 
Gramc, ki je ravno zaključi-
la brežiško osnovno šolo, pa 
je povedala, da šele zdaj ugo-
tavlja, kako je Slovenija lepa 
dežela, saj je na Kitajskem vse 
popolnoma drugače. Mentori-
ci sta sicer opozorili na to, da 
je tekmovanje povezano z ve-
likimi stroški. »Samo registra-
cija na otroka stane 575 evrov, 
kje so še letalske karte, hoteli 
itd.,« je dejala Vaševa, Raušlo-
va pa, da zaenkrat še ne vedo, 
če se bodo lahko dijaki udele-
žili še zadnjega nivoja tekmo-
vanja v ZDA, saj je prijavnina 
izredno visoka: »Dijaki si se-
veda zelo želijo iti, zato upam, 
da pridobimo čim več spon-
zorskih sredstev in s tem vsaj 
malo razbremenimo starše, da 
ne bi vse padlo nanje.« Na ti-
skovni konferenci so bili pri-
sotni tudi brežiški župan Ivan 
Molan, ravnatelja Uroš Škof 
in mag. Marija Lubšina No-
vak ter še nekateri profesorji 
iz gimnazije. Župan je poudaril, 
da je občina pred leti v prora-
čun uvrstila posebno postavko, 
s katero sofinancira udeležbo 
učencev in dijakov na medna-
rodnih tekmovanjih.
� Rok�Retelj

Udeleženci�tekmovanja�v�Pekingu�s�pokalom,�številnimi�me-
daljami�in�maskotami�tekmovanja�ter�mentoricama

KRŠKO, BRESTANICA – Kulturni dom Krško v zadnjem počitni-
škem tednu vabi na brezplačne delavnice za otroke Počitniška 
muzejska doživetja. V torek, 27. 8., bo od 10. do 12. ure v Mestnem 
muzeju Krško delavnica »Mesto Krško: včeraj–danes–jutri«, na 
kateri naj bodo udeleženci primerno obuti in oblečeni za pot na 
razvaline krškega gradu, priporočajo, da s sabo vzamejo tudi pi-
jačo. V sredo, 28. 8., pa bo od 10. do 12. ure na Gradu Rajhenburg 
delavnica »Kaj pa tebi pravijo?«, posvečena stenskim poslikavam 
iz obdobja renesanse. Delavnici sta primerni za otroke med 6. in 
12. letom, ker je število mest omejeno, pa prosijo za najave. 

Počitniška muzejska doživetja
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

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

ter pridobite nova znanja in izkušnje.

Stopite z nami na pot znanja!

Program osnovne šole za odrasle 
financira Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport in je za udeležence 
BREZPLAČEN!

Vabljeni k vpisu!
INFORMATIVNI DAN: sreda, 11. 9. 2019, od 9.00 do 17.00 

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

na www.facebook.com/lukrsko

Višja strokovna šola Brežice 

vabi k vpisu v višješolski študijski 
program EKONOMIST - redni in izredni študij.

Drugi prijavni rok je od 26. do 30. avgusta 2019.
Več informacij na www.vssbrezice.si 

Informa�vni dan bo v ponedeljek, 26. avgusta 2019, ob 17. uri 
na Ekonomski in trgovski šoli Brežice, Bizeljska cesta 45, Brežice.

Turistični podmladek OŠ Pod-
bočje že deset let sodeluje na 
festivalu Turizmu pomaga 
lastna glava, ki ga razpisuje-
ta Turistična zveza Slovenije 
in Zavod Republike Slovenije 
za šolstvo. V teh letih je nas-
talo devet turističnih nalog 
in predstavitev, v katerih so 
predstavljene izbrane lepote, 
posebnosti in danosti Podbo-
čja z okolico. Tema minulega 
šolskega leta »Turistični spo-
minek mojega kraja« je čla-
nice turističnega podmlad-
ka spodbudila k razmišljanju, 
kako naravno in kulturno de-
diščino kraja povezati v tu-
ristični spominek, s katerim 
bi obiskovalcem oz. turistom 
skozi unikaten spominek prib-
ližale etnološko, kulturno, zgo-
dovinsko in geografsko podo-
bo domačega kraja in jim tako 
tudi kasneje omogočile obuja-
nje lepih spominov na kraj in 
ljudi. V šoli in med krajani, ki 
so tako ali drugače povezani 
s turizmom in dediščino kra-
ja, so izvedle natečaj, s kate-
rim so udeležence pozvale k 
ustvarjanju idej za spominek. 
»Dobile smo veliko idej, izbra-
le pa dve, in sicer »fižolovko« 
in »podboški cegu«, ki smo ju 
v okviru turistične naloge Se 
gremo igrat … s cegli … prvič 
predstavile 5. marca 2019 na 
turistični tržnici v Trebnjem,« 
pravita mentorici Suzana Čuš 
in Renata Jurečič. 

»Fižolovka«, ki jo poznamo 
tudi pod imenom mlin, špa-
na, vejna ali trojka, je prepro-
sta igra, ki so se jo včasih igrali 
ob mrzlih zimskih večerih in v 
deževnih dneh, v poletnih me-
secih pa tudi na pašnikih, ko 
so pasli živino. Igralno polje je 
bilo narisano na karton, papir 
ali na staro blago, za figurice 
so vzeli kar fižol. Igralno polje 
naše »fižolovke« je natisnjeno 
na platno, v mošnjičke so do-
dali fižolčke, vse skupaj opre-
mili s pravili igre in lično zavili. 
Kot drugi spominek so predsta-
vile »podboški cegu« (narečni 
naziv za opeko, op. a.). »V pre-
teklosti so predmete, ki so bili 
nepogrešljivi pri vsakdanjih 

»Podboški cegu« in »fižolovka«
PODBOČJE – Učenke OŠ Podbočje, članice tamkajšnjega turističnega podmladka, so pod mentorstvom Su-
zane Čuš in Renate Jurečič v minulem šolskem letu v okviru festivala Turizmu pomaga lastna glava razvile 
dva nova spominka domačega kraja – »podboški cegu« in »fižolovko«.

opravilih in življenju, naredi-
li sami oz. so uporabljali pred-
mete, katerih osnovni namen 
je bil čisto nekaj drugega. Tako 
je npr. kot podstavek za vroč lo-
nec postala počena, okrušena, 
razbita opeka, spet drugič je 
taka opeka, zavita v flanelasto 
blago, služila kot grelec za noge 
v zimskih dneh … Že takrat so 
ljudje znali reciklirati, učenke 
in učenci pa smo to le obudili,« 

pojasnjujeta mentorici. Streš-
nik so skrajšali, nanj nalepili 
bakren kovan znak Podbočja, 
dodali podstavke iz filca, vse 
skupaj zavili v lokalni časopisni 
papir ter povezali z vrvico, ki 
so jo na vrhu zapečatili. »Pod-
boški cegu« se lahko uporablja 
kot podstavek za vroč lonec – v 
tem primeru se imenuje Lonce-
nosec, kot grelec za noge – poi-
menovali so ga Nogogrelec, kot 

pripomoček pri samoobrambi 
– s hudomušnim imenom Nag-
lavopadec ali kot orodje za tre-
nje orehov – z imenom Oreho-
lomec.

Nova spominka so člani turi-
stičnega podmladka, ki ga ses-
tavljajo Ester Palčič, Maja 
Šoba, Anja Kerin, Kaja Con-
ta, Neli Kovačič, Lea Vodo-
pivec, Eva Colarič, Nika Zor-
ko in priložnostni igralec Tim 
Rebselj 17. maja s pomočjo 
Turističnega društva Podbočje 
predstavili na prireditvi »Cegu 
pod lonec, fižolček v naročje; 
gremo v Podbočje« predstavi-
li v Posavskem muzeju Breži-
ce. Oba spominka sta od tega 
dne na voljo tudi v muzejski 
trgovini. Tako na stojnici kot 
skozi šaljivo igro na prireditvi 
so ju predstavili tudi na junij-
ski slovesnosti ob podboškem 
krajevnem prazniku. Prepriča-
ni so, da spominka zaradi svoje 
izvirnosti in uporabnosti lah-
ko najdeta prostor v vsakem 
domu.
� Peter�Pavlovič

Podboški�turistični�podmladek�je�nova�spominka�predstavil�
tudi�ob�junijskem�krajevnem�prazniku.

NAKNADNI VPIS 
V GLASBENO ŠOLO

Spoštovani starši!

Še imamo prosta mesta za šolsko leto 2019/20, in sicer 
v programih:

• Predšolska glasbena vzgoja (otroci, rojeni 2014),
• Glasbena pripravnica (otroci, rojeni 2013),
• Ples in plesna pripravnica (vse starosti).

Za informacije pokličite 07 48 80 142.

Mitja Režman, ravnatelj

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

ŠKOCJAN – Vodnica reševalne-
ga psa Simona Potočar Agrež 
in operativna mantrailing psič-
ka reševalka Tequila sta 6. av-
gusta v iskalni akciji v občini 
Škocjan našli pogrešanega gos-
poda. Psička je odlično opravila 
z več kot 10 ur staro in 1,5 km 
dolgo sledjo za pogrešanim, ki 
je bil kasneje predan v zdravni-
ško oskrbo. Potočar Agreževa, 
tudi soustanoviteljica Kinolo-
škega društva za iskanje, zaš-
čito in reševanje (KD IZAR), je 
na področju dela z reševalnimi 
psi prisotna že več kot desetle-
tje, skupaj s Tequilo pa tvorita 
enega izmed prvih operativ-

Tequila in Simona našli pogrešanega

DUBLIN, KRŠKO – Enajst mladih iz Krškega se je skupaj z 
Mladinskim centrom Krško udeležilo mednarodne mladin-
ske izmenjave pod naslovom Circus of Inclusion. Projekt je 
sofinanciran s strani programa Erasmus+.

Tokratna mladinska izmenjava je potekala na Irskem, natančneje 
nad mestom Dublin, v kampu, ki se imenuje »Camp Larch Hill«. 
Na pot smo se odpravili dve vodji in devet mladih udeležencev. 
Namen izmenjave je bil vključevanje in prepoznavanje različnih 
kultur pa tudi pogovor, usmerjen v rešitve glede onesnaževanja 
in porabe plastike na planetu Zemlja. Sodelovalo je pet držav. 
Med nami so bili udeleženci iz Irske, Rusije, Reunionskega oto-
ka in Avstrije.
Izmenjava je vsebovala veliko aktivnosti, preko katerih smo se 
udeleženci iz različnih držav pomešali in se posledično povezali. 
Spoznavali smo drug drugega in se kulturno ozaveščali. Streljali 
smo z lokom, plezali na plezalni steni, imeli orientacijski pohod, 
obiskali dublinski živalski vrt in imeli nekaj prostega časa v sa-
mem mestu Dublin. Naučili smo se igrati irski nogomet ter na-
stopali pred irskim občinstvom na prireditvi. Sam urnik izmenja-
ve je bil poln, tako da nismo imeli veliko prostega časa. Kar pa je 
bilo časa za sprostitev, smo ga izkoristili z druženjem in medse-
bojnim spoznavanjem/povezovanjem.
Žal si nismo ogledali Irske kot države, smo pa zato dobili obču-
tek, kako veličastno zelena je. Imeli smo srečo z vremenom, saj 
je bilo večino časa sončno oziroma oblačno brez dežja, tako da 
nismo imeli težav pri opravljanju dejavnosti zunaj.
Camp Larch Hill nam bo ostal v lepem spominu, še posebej pa 
trenutki, ki smo jih preživeli skupaj. Doživeli smo lepo izkušnjo, 
ki nam bo vsekakor ostala v spominu. Prav tako pa smo naveza-
li stike in ustvarili nova prijateljstva izven državnih mej, kar je 
največji zaklad, prenešen domov iz Irske v Slovenijo.
� Domen�Majcen

Mladinska izmenjava na Irskem 

nih mantrailing reševalnih pa-
rov v Sloveniji in prvi mantra-
iling par z neposredno najdbo 
pogrešane osebe. Simona se je 
z mantrailing tehniko iskanja, 

kjer pes v okolju išče specifičen 
vonj točno določene osebe in 
se na podlagi prepoznave tega 
vonja premika po prehojeni 
poti pogrešane osebe, srečala 
pred štirimi leti, mantrailingu 
pa se posveča tako v segmentu 
dela reševalnih psov kot v ob-
liki hobi programa. Vsem, ki bi 
pri iskanju pogrešanega potre-
bovali pomoč reševalnih psov, 
svetuje, naj ne odlašajo in izgi-
notje prijavijo policiji kar naj-
hitreje, saj lahko hiter prihod 
reševalnih enot pomembno 
vpliva na uspešnost dela reše-
valnih psov.
  P.�P./vir:�KD�Izar
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Vabimo k vpisu v izobraževalne programe za 

odrasle v šolskem letu 2019/2020: 
 osnovno šolo za odrasle, 8. in 9. razred, 
 usposabljanja za življenjsko uspešnost, 
 usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 
 tečaje tujih jezikov in slovenščine, 
 računalniške tečaje, 
 brezplačne študijske krožke, 
 univerzo za tretje življenjsko obdobje, 
 druge tečaje in delavnice, 
 projekte. 

Nudimo vam tudi podporo pri učenju: 

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

Izvajamo izpite: 

  iz znanja slovenščine za tujce na osnovni ravni. 

                                                             

Podrobnejše informacije o izobraževalnih 
programih najdete na spletni strani:  

www.lukrsko.si 
 

Vpis v programe poteka vsak delovni dan do 4. oktobra.            

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

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

SEVNICA, LJUBLJANA – Učenke in učenci, ki na OŠ Sava Klad-
nika obiskujejo gledališki krožek pod vodstvom prof. sloven-
ščine Jelke Slukan, so se v preteklem šolskem letu udeleži-
li zanimivega dogajanja »Šola v kulturi« v okviru projekta 
»Igrišče za gledališče« ljubljanskega zavoda Bunker.

V dveh in pol dnevih so si ogledali štiri predstave, film, sodelova-
li v delavnicah stripa, plesa, giba, dramaturgije, improvizacije in 
se po stari Ljubljani podali z ’wicked’ turo. »Predstava Črni pe-
tek Branka Potočana in dua Silence je v nas zbudila žalost, ki jo 
je pesnik Dragotin Kette zapisal v Melanholičnih mislih. Spret-
nost plesalca na vrvi in mojstrska glasbenika so pred nas posta-
vili sodobno gledališče, ki ga nismo poznali. In veste, da lutkov-
na predstava Martin Krpan sploh ni bila le za otroke? NOR.MAL 
je plesna predstava, kjer sta plesalki iz nas ’potegnili’ domišljij-
ske zgodbe. O mladih beguncih, ki jih nismo sprejeli medse, smo 
izvedeli v gledališki igri 6. Gospodična Nemitežit, francoski film, 
pa je odslikaval naša odraščanja. Smo res tako naporni?« je opi-
sala del doživetij Lara Beršnak in nadaljevala, da jim je dalo za-
bavno ustvarjanje v delavnicah, kjer so se prepustili različnim 
umetnikom, čudovite izkušnje, tako da so komaj našli čas za spa-
nje, ki so si ga privoščili kar na odru Stare mestne elektrarne. »Na 
odru smo si privoščili tudi kosilo in zajtrk pod odrom ter večer-
ji v stari Ljubljani. Domov smo se vrnili kot velika družina in 11 
učencev ter mentorica Jelka Slukan smo podelili Šoli v kulturi 
12-krat oceno odlično!« je navdušeno zaključila danes že bodo-
ča srednješolka Lara.  S.�R.,�foto:�J.�Slukan

Odlična ocena za Šolo v kulturi

V�slovenski�prestolnici�je�gledališki�krožek�OŠ�Sava�Kladnika�
Sevnica�preživel�prijetne�in�ustvarjalne�umetniške�trenutke.

V osem osnovnih šol v občini 
Krško je v novem šolskem letu 
vpisanih skupno 2547 učenk 
in učencev ali 65 več kot v šol-
skem letu 2018/19, ko je v 
krških šolah skupno učenost 
nabiralo 2482 osnovnošolcev. 
Glede na višje število šolajočih 
otrok in mladostnikov bodo 
po šolah vzpostavljeni skupno 
štirje oddelki več, in sicer 135 
(lani 131 oddelkov). Po nekaj 
letih pa bo nižje število prvo-
šolcev, saj je teh v prve razre-
de vpisanih 293 ali 27 manj 
kot v minulem letu. Medtem 
ko so bili šolarji iz šolskih klo-
pi odsotni dobra dva meseca, 
so se na vseh šolah z večjimi 
ali manjšimi vzdrževalnimi in 
investicijskimi posegi priprav-
ljali na njihov ponovni spre-
jem, največja dela pa poteka-
jo na koprivniški osnovni šoli, 
kjer so pričeli z gradnjo prizid-
ka, v katerem bosta med dru-
gim urejeni dve učilnici. Kljub 
delom bo pouk na tej šoli po-
tekal nemoteno, za en razred 
pa bo organiziran pouk v sta-
ri šoli. Ko bodo na OŠ Kopriv-
nica stekla obnovitvena dela še 
na prenovi kuhinje, bo za mali-
ce in kosila otrok poskrbljeno s 
prevozom z ene izmed drugih 
osnovnih šol. 

Zapora vpliva na dve šoli
Nekaj manjših sprememb, kot 
so nam sporočili z oddelka za 
družbene dejavnosti na Obči-
ni Krško, se nanaša tudi na or-
ganizacijo šolskih prevozov na 
območju okolišev osnovnih šol, 
o čemer bodo starši obvešče-
ni, nekoliko večji časovni vpliv 
pri organiziranem prevozu pa 
pričakujejo v šolskem okolišu 
OŠ Podbočje, saj je vzpostav-
ljena popolnoma zapora mo-
stu v Podbočju. Sicer so začeli 
vzdrževalci cestnih odsekov v 
preteklem in tekočem delu iz-
vajati cestne označbe v okolici 
vseh šol, v prvem tednu pouka 
pa bodo za dodatno varnost ot-
rok v prometu na odsekih pro-
metnih cest, ki vodijo k šolam, 
tradicionalno skrbeli člani Sve-
ta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu (SPV) občine 
Krško, okoli 25 članov ZŠAM, 
deset policistov Policijske po-
staje Krško, občasno pa tudi re-
darji Skupnega prekrškovnega 
organa. 

Na OŠ Jožeta Gorjupa Kostanje-
vica na Krki bo devet razredov 
obiskovalo skupno 233 osnov-
nošolcev, to je dva več kot v 
minulem šolskem letu (231), v 
klopi prvega razreda pa bo se-
dlo 26 prvošolcev ali trije manj 
(29). Na kostanjeviški šoli si-
cer poteka energetska sanaci-
ja šolskega poslopja, o čemer 
smo obširneje pisali v 14. šte-
vilki časopisa v mesecu juliju, 
na šoli pa so ob tej priložnos-
ti posebej opozorili na povečan 

Osnovnošolcev bo sicer več, 
prvošolcev pa (drastično) manj
POSAVJE – Še enajst dni nas loči do začetka novega šolskega leta 2019/20, ko bo osnovne šole v posavskih 
občinah zapolnilo skupno 6.712 vpisanih učenk in učencev, kar je dobrih 200 več kot v šolskem letu 
2018/19, a bo kar za okvirno štiri razrede ali skupno 86 manj prvošolcev.

promet mimo šole kot posledi-
ca že zgoraj omenjene popolne 
zapore mostu na Brodu. Sicer 
bo nad varnostjo otrok tudi v 
Kostanjevici bdelo več prosto-
voljcev SPV, prisotni pa bodo 
tudi policisti. 

Pol manj bistriških prvošolcev 
V OŠ Bistrica ob Sotli je v šol-
skem letu 2019/20 vpisanih 
127 učencev, kar je 13 učenk 
in učencev manj kot v minulem 
šolskem letu (140). In medtem 
ko je lani prvič sedlo v šolske 
klopi 13 prvošolcev, jih bo le-
tos le sedem. Po besedah rav-
natelja bistriške šole Bogomir-
ja Marčinkovića so počitnice 
izkoristili za manjša popravi-
la na šoli, obnovili so stopnice 
pred vhodom v šolo in opravi-
li temeljita pleskarska dela. Za 
izvedbo del je iz proračunske 
postavke investicijsko vzdrže-
vanje zagotovila sredstva ma-
tična občina. »V prvih šolskih 
dneh bodo organizirane ak-
cije za večjo varnost šolarjev 
ob šolskih poteh skupaj s po-
licijo in prostovoljci, glede šol-
skih prevozov pa je občina v 
juniju izvedla javni razpis, na 
katerem je bil izbran brežiški 
prevoznik Integral Brebus za 
obdobje štirih let,« je še pove-
dal ravnatelj. 

Manj jih bo tudi v Radečah 
Iz Radeč so nam sporočili, da 
je poletje minilo brez večjih 
vzdrževalnih ali obnovitvenih 
del na šolskih objektih in da sta 
tako matična OŠ Marjana Nem-
ca Radeče kot podružnična 
šola v Svibnem nared za spre-
jem osnovnošolcev. Skupno 
bo šoli obiskovalo 343 učenk 
in učencev, kar je prav toliko 
kot v minulem šolskem letu, 
in sicer 331 matično in 12 svi-
bensko šolo. Prvič bo prag ra-
deške šole prestopilo 30 prvo-
šolcev, v svibenski pa bodo 
znanje nabirali štirje prvošolci 
(lani je bilo prvošolcev skupno 
17 več). Tudi v Radečah prvo 
skrb in pozornost posvečajo 
varnosti otrok. Tako bodo pro-
stovoljci ZŠAM in AMD Radeče 
– tem so se že v lanskem letu 
pridružili tudi člani tamkaj-
šnjega društva upokojencev – 
vsaj prva dva tedna in nato po 
vsakih počitnicah še en teden 
pri prehodih za pešce v okoli-
ci šole in tudi pri nekaterih av-
tobusnih postajališčih varovali 
otroke. V povezavi z večjo var-
nostjo so obnovili tudi vertikal-
no in horizontalno prometno 
signalizacijo – s poudarkom na 
označevanju šolskih poti. 

V Sevnici več prevozov
V sevniški občini bo v sedem 
osnovnošolskih vzgojno-izo-
braževalnih zavodov, ki deluje-
jo na devetih lokacijah, v šolske 
klopi prvič sedlo 154 prvošol-
cev, kar je 14 manj kot lani 

(140). Skupaj je v osnovne šole 
v šolskem letu 2019/20 vpisa-
nih 1.460 otrok, kar je več kot 
v lanskem letu, ko je bilo vpi-
sanih 1.446 učencev. Kot spo-
ročajo z Občine Sevnica, so od 
manjših investicij v letošnjih 
poletnih mesecih v teku izgra-
dnja pasivne infrastrukture za 
brezžično omrežje ter montaža 
notranjih senčnih rolojev v OŠ 
Tržišče, nakup novega šolske-
ga kombija v Krmelju, obnovit-
vena dela na strehi OŠ Boštanj, 
dograditev sanitarij ter ku-
hinjskih aparatov na OŠ Blan-
ca, sanacija parketa v OŠ Ane 
Gale in preureditev s prenovo 
treh učilnic ter nabavo čistilne-
ga stroja v Šentjanžu. Kuhinja 
v OŠ Sava Kladnika Sevnica je 
bogatejša za kuhinjski aparat – 
konvektomat, načrtovano je še 
polaganje novega poda na hod-
niku v pritličju in v dveh učil-
nicah, medtem ko je v podru-
žnični šoli v Loki načrtovano še 
urejanje umivalnice. Aktualna 
večja investicija je izvedba ob-
račališča pri OŠ Blanca.

Pred novim šolskim letom so 
povečali število šolskih prevo-
zov s 15 na 16. Vzpostavili so 
namreč dodatna linijo prevo-
za s kombijem, ki je prilago-
jen za prevoz osebe s posebni-
mi potrebami. Prevoz je urejen 
za dva otroka, predviden je tudi 
spremljevalec. Tako kot vsako 
leto je tudi za letošnji prvi šol-
ski dan načrtovanih več ak-
tivnosti, sodelovanje različ-
nih društev, prostovoljcev in 
tudi policije, ki bodo skrbeli 
za opozarjanje na previdnost 
in pozornost tako na osnov-
nošolce kot ostale udeležence 
v prometu. 

Kapelski šestošolci v Dobovo 
V občini Brežice je v osem 
osnovnih šol in eno podru-
žnično šolo vpisanih skupno 
2.002 učencev ali v primerjavi 
s preteklim šolskim letom dva 
učenca več, od tega je 221 ot-
rok vpisanih v prvi razred, a je 
tako kot v vseh preostalih ob-
činah teh manj kot v preteklem 
letu, kar za 18. Med počitnica-
mi so po vseh šolah po občini 
izvajali vzdrževalna dela, med 
večjimi posegi pa je bila na do-
bovski OŠ dr. Jožeta Toporišiča 
prenovljena zobna ambulanta, 
v pišeški šoli so bile sanirane 
razpoke na podlagi zunanjega 
igrišča, na OŠ Velika Dolina so 
dotrajan pomivalni stroj zame-
njali z novim, na OŠ Artiče so 
v kuhinji zamenjali konvekto-
mat, slednjega so dodali tudi 
na OŠ Brežice, kjer so izvedli 
brušenje parketa in sanirali še 
cevi v kuhinji, na OŠ Cerklje ob 
Krki pa je potekala odprava ne-
katerih pomanjkljivosti in do-
datna dela (tribune na igrišču, 
ograja pri vrtcu), zadnji dve na-
vedeni šoli, to je cerkljanska in 

brežiška, pa bosta pridobili še 
vsaka po eno novo večnamen-
sko osebno vozilo za prevoz ot-
rok.

Večje spremembe pri organiza-
ciji pouka v šolah brežiške ob-
čine niso predvidene, razen na 
podružnični šoli v Kapelah, ki 
jo bodo, po navedbah oddel-
ka za družbene dejavnosti na 
Občini Brežice, zaradi večjega 
števila učencev v 1. razredu in 
posledično samostojnega od-
delka obiskovali učenci 5. ra-
zredov, medtem ko bodo učen-
ci 6. razreda pouk obiskovali 
eno leto pred dosedanjo pra-
kso v OŠ dr. Jožeta Toporišiča 
Dobova. V prvih šolskih dneh 
bo Svet za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu občine 
Brežice s sodelujočimi partner-
ji namenil vso pozornost tradi-
cionalni akciji Varna pot v šolo. 

� Bojana�Mavsar
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Kot je v sproščenem klepe-
tu zaupala Anja Baškovč, se 
je s plesom srečala že v vrtcu, 
v brežiški osnovni šoli je ple-

sala v Plesni šoli Taras in Ple-
sni šoli Rebeke Dremelj. Leta 
2005, ko je obiskovala četrti ra-
zred, jo je na domači območni 
plesni reviji navdušil nastop 
breakdance plesalcev, ki jih je 
takrat vodil Dominik Černe-
lič. Istočasno je trenirala tudi 
gimnastiko, zato so bili tisti, ki 

»Včasih je veliko lažje zaplesati kot povedati«
BREŽICE – Če bi 24-letno Brežičanko Anjo Baškovč povprašali, česa v življenju ne bi zamenjala za nič na svetu, ne bi dolgo oklevala z odgovorom. Njena največja 
strast je zagotovo ples, ki mu že od majhnega posveča največ pozornosti. Našla se je predvsem v breakdanceu in hip hopu, svoje že kar bogato znanje pa med dru-
gim prenaša na mlajše tudi v brežiškem Plesnem društvu Imani.

so trenirali gimnastiko in zra-
ven še plesali breakdance, nje-
ni vzorniki. Zaljubila se je v to 
zvrst plesa ter začela trenira-
ti in nastopati z brežiško ple-
sno skupino Akrobatik Brea-
kers. »Takrat so bili to zlati časi 
Akrobatik Breakersov, ene od 
treh tovrstnih skupin v Slove-
niji v tistem času. Leta 2006 
smo imeli razprodan šov v MC 
Brežice,« se spominja in doda-
ja, da se je ob ustanovitvi Ples-
nega društva Imani (2007) ta-
koj vključila vanj ter istočasno 
trenirala breakdance in hip 
hop pod vodstvom Jerneje Ro-
žman. »Lahko rečem, da sem 
pionirka tega društva,« pove 
Anja, ki sta jo poleg plesnih 
korakov vedno zanimala tudi 
sama kultura plesa in njegovo 
ozadje. Kmalu je začela tekmo-
vati pod okriljem Plesne zveze 
Slovenije in kot prva iz breži-
škega plesnega društva prišla 
v reprezentanco kot hip hop 
solistka. V 3. letniku gimnazi-

je je postala tudi plesna tre-
nerka, najprej v skupini Ak-
robatik Breakers in nato v PD 
Imani, kjer poučuje še danes. 
Trenira člansko skupino Alter 
Ego, v kateri so sami srednje-
šolci. Pravi, da ima zelo dobre 
plesalce hip hopa: »To so moji 
najstniki, iz leta v leto boljši, 
saj se lahko pohvalijo z uspe-
hi z državnih prvenstev, pred-
vsem v solo nastopih ali parih.«

V ZDA sodelovala s priznanimi 
koreografi

Pred šestimi leti se je udele-
žila avdicije in prišla v ekipo 
The Artifex crew, ki je najbolj 
znana po nastopu v finalni od-
daji šova Slovenija ima talent. 

Z njimi je tekmovala po celi 
Evropi, zmagovali so na sve-
tovnih, evropskih in državnih 
prvenstvih, njihovi rezultati 
so še danes vredni vsega spo-
štovanja. Lani se ji je uresniči-
la velika želja, saj je štiri me-
sece preživela v New Yorku, 
ki je že od nekdaj njeno sanj-
sko mesto. Tam je spozna-
la veliko svetovno priznanih 
plesnih koreografov in z njimi 
tudi sodelovala. »New York je 
mesto, prežeto s kulturo. In 
če deluješ v kulturi, kot je npr. 
hip hop, si res na pravem mes-
tu, saj se je tukaj dejansko vse 

začelo.« Odkar se je vrnila iz 
ZDA, deluje bolj kot ne samos-
tojno. Med drugim se je ude-
ležila mednarodnega plesne-
ga festivala v Zadru, kjer se je 
drugo leto zapored predstavi-
la s svojo koreografijo. »Počasi 
se mi odpirajo nove možnos-
ti in priložnosti, najraje imam 
vse, kar je povezano z odrom,« 
pravi Anja, ki zaključuje študij 
komunikologije, trenutno pa 
trenira za večji projekt, ki bo 
na oder postavljen v Ljubljani. 
Konec avgusta lahko plesalci 
ujamejo njen t. i. workshop na 
Generator festivalu v Krškem.

V Brežicah ni prave plesne 
dvorane

Po njenih besedah se Slovenci 
sploh ne zavedamo, kako do-
ber plesni narod smo. To se 
kaže tudi v slabi podpori pri-
stojnih ustanov. »Če si v ple-
su, si zaradi tega, ker ga imaš 
resnično rad, definitivno pa ne 
zaradi denarja ali sanj o ble-
ščeči prihodnosti, ki te bo na-
redila multimilijonarja.« Opa-
ža, da je občina Brežice občina 
z ogromnim številom umetni-
kov, seveda tudi plesalcev, v 

PD Imani vidi zelo veliko po-
tenciala. Pravi, da je delo bre-
žiških plesalcev moteno, saj se 
morajo neprestano seliti iz ene 
dvorane v drugo. »V Brežicah 
pogrešam plesno dvorano, v 
kateri bi bila nameščena ogle-
dala na stenah, zvočniki in par-
ket, to je dejansko vse, kar pot-
rebujemo.« Njena želja je, da bi 
se v prihodnosti lotila predsta-
ve, ki bi jo najprej postavila na 
oder v Brežicah, nato pa še kje 
drugje. »Taki projekti zahteva-
jo ogromno časa, hvaležna in 
vesela sem, da imam v Breži-
cah zelo dobro, motivirano eki-
po, potrebujem samo še dovolj 
časa. Seveda mora tudi občin-
stvo to stvar sprejeti in napol-
niti dvorano,« razmišlja Anja, 
katere sanje so, da bi se za ved-
no preselila v ZDA, in verjame, 
da bodo enkrat postale resnič-
nost. »Zame ples pomeni svo-
bodno platformo. Predstavlja 
pobeg iz vsega, kar ti gre ali pa 
ne gre narobe. Ko si srečen, je-
zen, žalosten – plešeš. S plesom 
lahko izražam samo sebe, vča-
sih je veliko lažje zaplesati kot 
pa povedati,« še sklene zani-
miv pogovor.
� Rok�Retelj

Anja�Baškovč

Med�t.�i.�plesnim�battlom�(foto:�osebni�arhiv)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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BLANCA – Na OŠ Blanca so v začetku junija v okviru študijske 
izmenjave Erasmus+ in projekta »Fast« gostili 17 učiteljev 
in ravnateljev iz štirih držav – Danske, Hrvaške, Norveške in 
Poljske. V dopoldanskem času je potekalo izobraževanje, v 
popoldanskem izleti z ogledom znamenitosti.

V dopoldanskem času je potekalo na šoli izobraževanja na temo 
uporabe sodobne IKT tehnologije pri pouku, ogledali so si, kako 
poteka pouk ter spoznavali šolski utrip. Popoldanski čas je bil 
namenjen različnim ogledom naravnih in kulturnih zanimivosti 
tako v Posavju kot širše. Na sevniškem gradu jih je sprejel tudi 
župan Srečko Ocvirk ter jim predstavil delovanje in razvoj šol-
stva v občini. Ob zaključku bivanja tujih učiteljic in učiteljev je 
šola pripravila v kulturnem domu na Blanci kulturno prireditev 
z naslovom »FAST spodbuja sodelovanje«. V vsebinsko bogatem 
programu se je predstavil šolski pevski zbor pod vodstvom Jel-
ke Gregorčič Pintar, ki je najprej zapel šolsko himno in nato še 
pesmi v vseh štirih jezikih gostujočih držav ter navdušil goste, 
starše, krajanke in krajane. Predstavili so se tudi učenke in učen-
ci, ki na šoli obiskujejo sodobni izrazni ples, ki ga vodi Saša Mar-
tinčič. Mladi folkloristi so nastopili ob spremljavi Romana Dr-
stvenška na harmoniki. Učenke in učenci so doživeto odigrali še 
zgodbo o Janku in Metki ter sedmih palčkih, ki jo je po literar-
ni predlogi Jeannette Jaquish pripravila za odrsko uprizoritev 
Mojca Hojski. S premiernim programom je prireditev zaključi-
la Godba Blanški vinogradniki. Prireditev sta suvereno povezo-
valca učenka Neja Pavlič v slovenskem jeziku in učenec Gašper 
Stopar v angleškem jeziku (za prevode je poskrbela prof. an-
gleškega jezika Mojca Hojski). Zbrane na dogodku so nagovorili 
ravnatelj OŠ Blanca mag. Vincenc Frece, predsednik KS Blanca 
Marjan Ločičnik in župan Srečko Ocvirk.  S.�Radi

Študijski obisk tujih učiteljev

Šolski�pevski�zbor�je�zapel�pesmi�v�vseh�štirih�tujih�jezikih.�

Veliko vlogo v lokalnem oko-
lju ima tudi Večgeneracijski 
center, projekt Ljudske uni-
verze Krško, kjer svoj prostor 
najdejo tako otroci in mlado-
stniki kot odrasli, ki radi obi-
skujejo tečaje, predavanja, se v 
prostoru družijo in tako pope-
strijo svoje dneve. K sodelova-
nju vabijo tudi prostovoljce z 
različnimi znanji in veščinami.

V večgeneracijskem cen-
tru vedno izvemo kaj nove-
ga, se česa naučimo, obnovi-
mo nekatera znanja, imamo 
različne mentorje in preda-
vatelje. Izmenjujemo si kulina-
rične recepte, uživamo v prip-
ravi peciva, pekli smo kekse, 
delali rezance, mlince, pite, iz-
delali smo cvetlične aranžma-
je, adventne venčke in še bi se 
našlo kaj … So pa tudi bolj res-
ne teme, kako pomagati člove-
ku v nesreči … VGC je zakon in 
sem vesela, da sem del njega.  
 Slavi,�upokojenka,�Krško

Ljudska univerza Krško z ve-
liko uspešnostjo na številnih 
razpisih prebivalcem posavske 
regije zagotavlja široko izbiro 
brezplačnih in sofinanciranih 
programov učenja in izobraže-
vanja, ki so financirani s strani 
različnih ministrstev in Obči-

K učenju vabijo vse generacije
KRŠKO – Ljudska univerza Krško je letos praznovala 60 let svojega delovanja in predstavlja pomemben de-
javnik razvoja občine in ljudi v njej. Na Ljudski univerzi Krško se izobražujejo odrasli različnih generacij, 
lahko dokončajo osnovno šolo, se udeležujejo številnih tečajev, delavnic, predavanj ter krožkov, ki so prila-
gojeni potrebam posameznikov, skupnosti in gospodarstva. 

ne Krško. Programe dopolnju-
jejo z različnimi podpornimi 
dejavnosti, ki odraslim poma-
gajo dosegati večjo uspešnost 
pri izobraževanju, saj nudijo 
informiranje in svetovanje o 
različnih programih v širši re-
giji, pomoč pri iskanju zaposli-
tve, kariernem načrtovanju in 
pomoč pri učenju.

Veliko zanimanja je za učenje 
tujih jezikov, kjer zunanji so-
delavci na strokoven in spro-
ščen način učijo udeležence 
predvsem nemškega, ruske-
ga, španskega in angleškega 
jezika. Prav vsako leto pa os-
taja zanimanje za učenje ra-
čunalništva (individualno ali 

v skupinah, predvsem Excel), 
raziskovanja kulturne dedišči-
ne (krožki), šivanja in fotogra-
fije (tečaji), ustvarjalnih delav-
nic, zanimiva so tudi različna 
predavanja. 

Tečaji ruščine, ki jih izvajam 
na Ljudski univerzi v Krškem, 
so mi še posebej ljubi. Vzduš-
je med tečajniki je vedno pri-
jetno, spodbudno in sproščeno, 
sošolci drug drugega motivi-
rajo in si med seboj pomagajo. 
Tečajniki hitro spoznajo, da se 
da z dobro voljo in pridnostjo 
vse doseči in so po koncu teča-
ja navdušeni, koliko so se nau-
čili. Za učitelja ni večjega dari-
la kot pogled na zadovoljnega 

učenca, ki pridobljeno znanje 
s pridom pokaže in uporablja.  
 Kaja�Galič�Lenkič,� 
� profesorica�ruščine

Za aktivno preživljanje časa so 
močno motivirani tudi starejši, 
ki si z udeležbami na različnih 
aktivnostih Univerze za tretje 
življenjsko obdobje ustvarja-
jo novo življenje po zaključeni 
delovni dobi. S tem si pridobijo 
nove znance in prijatelje, nova 
in sodobna znanja ter (p)osta-
nejo aktivni. 

Med drugim mi je pomembno 
druženje, med nami so se raz-
vile različne debate, spoznaš 
nove ljudi in prideš v stik z mlaj-
šo generacijo krasnih mentor-
jev. Udejstvovanje na krožkih te 
spodbudi, da uporabljaš inter-
net še za kaj drugega kot pošto 
in facebook. Raziskuješ in dne-
vi tako hitro minevajo. Ne na-
zadnje je Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje zaslužna, da 
imam spet študentko za ženo. 
 Anton,�udeleženec�UTŽO

Udeleženci so za zaposlene na 
LUK vedno na prvem mestu, 
zato vljudno vabljeni na Ljud-
sko univerzo Krško, Dalmati-
nova ulica 6.
� Vir:�LU�Krško

Zaposlene�na�LU�Krško�na�Paradi�učenja�2019
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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. 

Psička MIŠA (19218P) 
je stara cca. šest mesecev, svetlo 
rjave barve in kratke dlake. Miša 
je zelo prijazna in igriva mešan-
ka srednje rasti, sterilizirana in 
cepljena. Želi si topel dom, kjer 
bo lahko s posvojitelji aktivno 
preživljala skupen čas. 

Psiček BOBI (19222KO) 
je postaven in nežen pasji mla-
dič, star cca. dva meseca, črno 
rjave barve, kratke dlake. Išče 
prijazen in ljubeč dom, kjer bo 
član družine. 

Mucek ELMO (19219P) 
je samček, star cca. šest mese-
cev, tigraste in bele barve. Elmo 
je zdrav in razigran muc, ki išče 
dom in odgovorno družino, ki bo 
skrbela zanj. 

Najava Javnega razpisa za pospeševanje razvoja 
podjetništva v občini Brežice za leto 2019
Občina Brežice obvešča zainteresirane prijavitelje, da bo Javni 
razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za 
leto 2019 objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Ob-
čine Brežice (www.brezice.si) v petek, 23. 8. 2019, in bo odprt 
do vključno 15. 9. 2019.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Ro-
man Matjašič, višji svetovalec za pomoč pri vodenju oddelka – 
telefon 07 620 55 32. 

UVOD
Občina Brežice kot pripravljavec prostorskega akta obvešča javnost, 
da bo javno razgrnila dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta za območje občine Brežice za pot-
rebe razvoja con (v nadaljevanju: SDOPN3).

Občina Brežice je leta 2014 sprejela novodobni prostorski doku-
ment, tj. občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN), ki ga je 
spremenila in dopolnila v letu 2016 in kasneje še v letu 2018. Ko-
nec leta 2017 smo pripravili strokovno podlago, v kateri smo nare-
dili preveritev smiselnosti širitve poslovnih con na območju občine 
Brežice. Strokovna podlaga je pokazala, da je smiselno pristopiti k 
zagotovitvi dodatnih razvojnih površin obrtne cone Dobova, in da 
je potrebno zagotoviti primerno cestno povezavo obstoječe poslov-
ne cone Slovenska vas z obstoječim cestnim omrežjem. Na osnovi 
rezultatov strokovne podlage smo pristopili k spremembam in do-
polnitvam OPN.

Sledila je priprava osnutka SDOPN3, ki je bil nosilcem urejanja pros-
tora prvič posredovan v oktobru 2018 z namenom, da bi le-ti posre-
dovali usmeritve iz svojih delovnih področij; tj. prva mnenja. Zara-
di večjih površin, ki se jim spreminja namenska raba, in na podlagi 
Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vpli-
vov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in 
njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov 
na okolje (Ur. list RS, št. 9/09) smo na akt pridobili odločbo Ministr-
stva za okolje in prostor o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje 
št. 35409-351/2018/10 dne 29. 11. 2018. Sledila je priprava okolj-
skega poročila in pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega po-
ročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje št. 35409-
351/2018/16 dne 12. 6. 2019. 

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarsko in prehrano smo prido-
bili prvo mnenje št. 352-1/2006/148 z dne 12. 10. 2018, iz katere-
ga izhaja, da sta širitvi stavbnih zemljišč za pristojno ministrstvo ne-
sprejemljivi, saj ima občina zadostne površine nepozidanih zemljišč. 
V nadaljevanju ministrstvo navaja, da bosta predlagani širitvi stav-
bnih zemljišč sprejemljivi, če bo občina uravnotežila bilančno sta-
nje nepozidanih stavbnih zemljišč. Zaradi prihajajoče davčne politi-
ke glede obdavčitve nepozidanih stavbnih zemljišč in zaradi navedb 
ministrstva za kmetijstvo smo pristopili k vračanju stavbnih zemljišč 

Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega 
osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta za občino Brežice za širitev con (SDOPN 3)

V sistemu Bržkolo je uporabnikom za izposojo na voljo 32 koles, 
ki si jih lahko po registraciji in pridobitvi uporabniške kartice brez-
plačno izposodijo in vrnejo na šestih izposojevalnicah v mestu. 
Sistem izposoje koles je dostopen 24 ur na dan, vse dni v letu. 
Uporabnik si lahko izposodi kolo v obsegu 14 ur v posameznem ko-
ledarskem tednu. Ker  je sistem še v testni rabi, uporabnike napro-
šamo za razumevanje in potrpežljivost.

Vzpostavitev javnega sistema izposoje koles je eden od ukrepov traj-
nostne mobilnosti in del uresničevanja Celostne prometne strategi-
je Občine Brežice. V prometni strategiji, s katero se mobilnost načr-
tuje z uporabo trajnostnih načinov prometa,  je občina prepoznala 
kolesarjenje kot enega od petih strateških stebrov celostnega ure-
janja prometa. 

Občina Brežice je bila uspešna na razpisu Ministrstvo za infrastruktu-
ro, kjer je pridobila sredstva za vzpostavitev javnega sistema izposo-
je koles s šestimi izposojevalnicami na lokacijah: Železniška postaja 
Brežice, Avtobusna postaja Brežice, Gimnazija Brežice, Mladinski 
center Brežice, Tržnica Brežice in Trnje (parkirišče Slomškova) ter 
ureditev parkirišč za kolesa z izvedenimi 6 kolesarnicami (Železni-
ška postaja Brežice, Avtobusna postaja Brežice, Gimnazija Brežice, 
Mladinski center Brežice, OŠ Brežice, Ekonomska in trgovska šola 
Brežice) in mesto s kolesarskimi stojali na Tržnici Brežice. V mese-
cu septembru 2019 bodo postavljena še stojala za kolesa na loka-
cijah Knjižnica Brežice, pokopališče, Vrtec Mavrica Brežice in Obči-
na Brežice.

KAKO POTEKA IZPOSOJA KOLES

Prijava oz. registracija uporabnika se opravi osebno na treh izdaj-
nih mestih:

1. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Uradni delovni čas: PON od 8.00 do 15.00; TOR od 8.00 do 12.00;
SRE od 8.00 do 16.30; PET do 8.00 do 13.30.

2. TIC Brežice (Mestna hiša), Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice
Uradni delovni čas: 
PON-PET od 9.00 do 17.00; SOB od 9.00 do 14.00;
nedelje in prazniki zaprto.

v primarno rabo (sprememba iz stavbnega v kmetijsko zemljišče) na 
zahodnem delu naselja Obrežje nad PC Slovenska vas (pogovorno 
zaselek »Koreja«). 

Seznam zemljišč, ki se jim spreminja namenska raba, je objavljen na 
spletu in javno razgrnjen.
V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost možnost poda-
je pripomb in predlogov oziroma ima javnost možnost, da poda 
izjavo o strinjanju s spremembo in dopolnitvijo. Pripombodajalci 
iz javne razgrnitve bodo bili s stališči do pripomb obveščeni po za-
ključku javne razgrnitve. Stališča do pripomb mora predhodno po-
trditi in sprejeti Občinski svet občine Brežice.  

KRAJ IN ČAS JAVNE RAZGRNITVE:
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SDOPN3 bo trajala od 2. sep-
tembra 2019 do vključno 2. oktobra 2019. 

Ogled celotnega dopolnjenega osnutka SDOPN3 je možen v času 
uradnih ur:
• v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice – Od-

delek za prostor
• v prostorskih Krajevne skupnosti Dobova
• v prostorih Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem 
• na spletnem portalu PISO – www.geoprostor.net/PisoPortal/

KRAJ IN ČAS JAVNE OBRAVNAVE:
Javna obravnava bo potekala v prostorih Mestne hiše Brežice v 
prvem nadstropju dne 18. septembra 2019 (sreda) ob 17. uri, vo-
dil jo bo Oddelek za prostor Občine Brežice v sodelovanju z izdelo-
valcem prostorskega akta – podjetje URBI Ljubljana.

NAČIN IN ROK ZA PODAJANJE PRIPOMB IN MNENJ:
Vsi zainteresirani posamezniki, organi in organizacije lahko na 
razgrnjen osnutek podajo pripombe in predloge ali izrazijo strinja-
nje z razgrnjenim dokumentom.

Pripombe in predloge se lahko poda:
• pisno na obrazcu na Občini Brežice, Oddelek za prostor, Cesta 

prvih borcev 18, 8250 Brežice ali KS Jesenice na Dolenjskem ali 
KS Dobova;

• pisno na obrazcu, ki je objavljen na internetni strani http://www.
brezice.si, in sicer po pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih 
borcev 18, Brežice ali na elektronski naslov obcina.brezice@bre-
zice.si;

• pisno ali ustno na zapisnik na javni obravnavi.

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjene-
mu osnutku je vključno do 2. 10. 2019.

� Ivan�Molan,�župan�

Bržkolo – javni avtomatiziran 
sistem izposoje koles v Brežicah 

3. MC Hostel Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice
Uradni delovni čas: vsak dan od 8.00 do 19.00.

Za brezplačen dostop do storitve ob prijavi uporabnik sklene pogod-
bo, se identificira z osebnim dokumentom (osebna izkaznica/potni 
list) in predloži potrdilo o davčni številki, nato prejme uporabniško 
kartico. Pogodba, splošni pogoji in navodila za uporabo so na vo-
ljo na spletni strani Občine Brežice – www.brezice.si. 
 
Po opravljeni prijavi lahko uporabnik uporablja sistem BRŽKOLO vse 
dni v tednu, z upoštevanjem časovne omejitve v višini 14 ur v posa-
meznem koledarskem tednu. Časovno razpoložljivost za tedensko 
uporabo sistema lahko uporabnik koristi nepretrgoma ali si ga raz-
poredi.
 
Razpoložljivo stanje koles uporabnik preveri na zemljevidu izpo-
sojevalnic koles, kjer klik na lokacijo izpiše stanje na izposojevalni-
ci: https://prijava.micikel.bike/zemljevid/?s=3
 
Občina Brežice želi vsem uporabnikom prijetno izkušnjo z novim sis-
temom BRŽKOLO in predvsem prepoznavo njegove uporabne vred-
nosti. Nadaljnje informacije o sistemu izposoje koles, dopolnitvah 
in spremembah bodo dostopne na  spletni strani občine oziroma 
bodo objavljena v lokalnih medijih.

Bržkolo�izposojevalnica�pri�železniški�postaji�Brežice
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Poročilo o kakovosti pitnih voda iz lokalnih – 
vaških vodovodov (prvi pregled v 2019)
Po pogodbi med Občino Krško in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Oddelkom za okolje in zdravje 
Novo mesto, je Nacionalni laboratorij opravil prvi pregled vodovodov in izvirov na območju občine Krško v letu 2019, ki 
niso v upravljanju družbe Kostak, ampak z njimi upravljajo sami uporabniki. 

Nacionalni laboratorij je skup-
no pregledal 45 vaških vodo-
vodov, iz katerih se oskrbuje 
približno 2750 občanov oz. prib-
ližno 11 %. Odvzel je 45 vzor-
cev vode za osnovno mikrobio-
loško in 45 vzorcev za osnovno 
sanitarno-kemično preiskavo. 
Opravljene so bile tudi osnov-
ne mikrobiološke in sanitarno 
kemijske raziskave na devetih 
izvirih. Mikrobiološke preiska-
ve so pokazale, da je bila voda v 
času pregleda mikrobiološko ne-
oporečna na 12 vodovodih. Na 
vseh ostalih vodovodih je bila 
voda onesnažena z bakterijami 
Escherichia coli in koliformnimi 
bakterijami. Podobno velja tudi 
za izvire, kjer je bila voda mikro-
biološko neoporečna samo na 
enem  izviru. Osnovne fizikalno-
-kemične preiskave, ki ne zaje-
majo preiskav na pesticide in tež-
ke kovine, so pokazale, da so bili 
vzorci vode iz vodovodov skladni 
s pravilnikom, razen vzorca iz vo-
dovoda Mali Kamen–Slatno, ki je 
bil neustrezen zaradi motnosti. 
Zaradi motnosti sta bila neustre-
zna tudi vzorca iz izvirov Bučer-
ca in Mikolavčič. Zbirni pregled 
rezultatov preiskav pitne vode je 
podan v tabeli 1.

Rezultati so odraz trenutnega 
stanja, saj je iz primerjave ana-
liz, ki so bile opravljene v prete-
klih letih, mogoče ugotoviti, da 
se kakovost vode preko leta na 
teh vodovodih in izvirih bistve-
no spreminja. Odvisna je pred-
vsem od vremenskih razmer in 
letnega časa ob odvzemu vzor-
ca. Na vodovodih, kjer so uredi-
li razkuževanje, so bili ukrepi na 
nekaterih vodovodih začasni in 

se stanje poslabšuje. Nacional-
ni laboratorij ocenjuje, da zara-
di nestabilnosti kakovosti vode iz 
vaških vodovodov in izvirov voda 
na teh vodovodih oz. vodnih vi-
rih ni zdravstveno ustrezna in vo-
dooskrba ni varna. Stalno je na-
mreč prisotna možnost hidričnih 
epidemij oziroma črevesnih bo-
lezni.

Vodo je pred uporabo treba 
obvezno prekuhati: dezinfekci-
ja pitne vode s prekuhavanjem 
je varna metoda, 3 minute vre-
tja pomeni široko varnost. Če je 
voda motna, jo pred prekuhava-
njem zbistrimo z usedanjem in 
filtriranjem. Preprečiti je treba 
možnost naknadnega onesnaže-
nja. Vodo shranimo na hladnem, 
za pitje jo uporabljamo 24 ur, iz-
jemoma 48 ur.

Dolgoročno se priporoča sana-
cija obstoječih sistemov z uved-
bo filtracije in kloriranja vode. 
Priporoča se, da se uporabniki 
priklopijo na večje vodovodne 
sisteme, katerih viri se varujejo 
z vodovarstvenimi pasovi in jih 
upravlja strokovno usposobljen 
upravljavec ter vzpostavitev vo-
dovarstvenih pasov. Z vodovodi 
morajo upravljati profesionalno 
usposobljeni upravljavci. Na vo-
dovodih, na katerih so že uved-
li pripravljanje vode in/ali razku-
ževanje, je treba zagotoviti, da 
bo pripravljanje in razkuževa-
nje potekalo strokovno neneh-
no pravilno. Treba je zagotoviti 
reden nadzor (skladno s predpi-
si), ki mora temeljiti na sistemu 
kakovosti HACCP. Poročilo je ob-
javljeno na spletnih straneh Ob-
čine Krško, priloge s podatki o 

analizah za posamezen vodovod 
oziroma izvir pa so na razpolago 

na Oddelku za urejanje prostora 
in varstvo okolja Občine Krško.

Zbirni�pregled�rezultatov�preiskav�pitne�vode�iz�vodovodov,�ki�so�
v�upravljanju�krajevnih�skupnosti�ali�vodovodnih�odborov�v�obči-
ni�Krško�za�leto�2019�–�1.�odvzem

Vodovod Št.
Upor.

Zdr.
ocena

Ardro pri Raki – omr. Ardro pri Raki 17 92 NU 
Anže – omr. Anže 13 50 U 
Dobrava – Vovčko Anton – omr. Dobrava 32a 5 NU
Dolenja vas – vaški - omr. Dolenja vas 130 48 U 
Dolenji Leskovec – Prižni Dol – omr. Dol. Leskovec 79 28 NU
Dolenji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 3a 40 NU
G. Leskovec – omr. Stranje, javna izlivka na pokopališču 150 NU
Gornje Pijavško omrežje – omr. Gornje Pijavško 15 90 U
Jevša – Reštanj – Mali Kamen-Šedem – omr. Mali Kamen 59 230 U
Kostanjek – Šapola –  omr. Pečice 14 43 U
Kališovec – Brezje – D. Leskovec – omr. Kališovec 5 290 NU
Loke – omr. Anovec 10 40 NU
Mladje – omr. Mladje 2 22 NU
Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 21 175 U
Mali Kamen – Belo – Ajdonik – omr. Mali Kamen 52 16 U 
Mali Kamen – Slatno – omr. Mali Kamen 32 9 NU
Mali Kamen – Belo – Boh – omr. Mali Kamen 55 9 NU
Mali Kamen – Okrog – omr. Mali Kamen 41 90 NU
Mrčna sela – Bohorč – omr. Mrčna sela 32 13 NU
Mrčna sela – Smole – omr. Mrčna sela 6 12 NU
Mrčna sela – Gorjup Franc – omr. Mrčna sela 44 40 NU
Presladol – Kozmus – omr. Presladol 28 7 NU
Presladol – omr. Presladol 53, Jazbec 62 U 
Plešivica – Vovčko Srečko – omr. Dobrova 58a 12 NU
Plešivica – Vovčko Franc – omr. Dobrova 55 6 NU
Plešivica – Jeler – omr. Dobrova 56 4 NU
Plešivica – Kozole, omr. Dobrova 50 59 NU
Planinski  dom Bohor – omr. Dobrova 59 / NU
Puste Ložice – Županc –  omr. Dobrova 22 9 NU
Puste Ložice – Škoberne – omr. Dobrova 21, Grilc 15 NU
Rožno – omrežje – omr. Rožno 36, Abram 61 U
Rožno – Dolnji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 23 220 NU
Rožno – Kocjan – Stopar Franc – omr. Rožno 52a 10 NU
Rožno – Kocjan – Stopar Slavko – omr. Rožno 43 14 NU
Slivje –  omr. Slivje 4 45 NU
Slom – Pihovec – omrežje – omr. Stolovnik 51 250 U
Smečice – omr. Smečice 13 20 NU

Srednje Pijavško – omr. Sred. Pijavško 5a 8 NU

Spodnje Pijavško – omr. Sp. Pijavško 6 20 NU
Stagonce – Kancjan omrežje – omr. Kladje nad Blanco 31 60 U
Stranje – omr. Stranje 15 31 NU
Veliki Kamen omrežje – omr. Bar Kamen 252 U 
Veternik – omr. Mrčna sela 19, Klavžar 56 NU
Zalog – Prelogar – omr. Stranje 25 16 NU
Zalog – Žveglič – omr. Stranje 34 8 NU
IZVIR KRŠKO – izvir pod skalo – Armeško U 
IZVIR KRŠKO – izvir Bučerca NU
IZVIR KRŠKO – izvir Globoko – Bohor NU
IZVIRI KRŠKO – Izvir Rozalija KK NU
IZVIRI KRŠKO – Izvir Gmajna – Spodnja Libna NU
IZVIRI KRŠKO – izvir Žahovec, KK NU
IZVIRI KRŠKO – Izvir Turn – Leskovec NU
IZVIRI KRŠKO – Izvir Mikolavčič KK NU
IZVIRI KRŠKO – studenec Dul, Mali Trn NU

Legenda:
U = zdravstveno ustrezen, NU = zdravstveno neustrezen 

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17 - ZUreP-2), v povezavi z 60. členom Zakona o pro-
storskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-
-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/10 - ZKZ-C, 106/10 - popr., 
57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - sklep US RS, 76/14 
- odločba, 14/15-ZUUJFO in 76/16 - odločba US RS), 33. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 35. člena Statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 79/16 in 26/19), Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega 

osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN) za stanovanjske površine na Velikem Kamnu 

(del EUP VEK 03)
I.

Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se jav-
no razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostor-
skega načrta za stanovanjske površine v Velikem Kamnu (del 
EUP VEK 03), ki ga je izdelal PROPLAN Ivanka Kraljić, s. p., v ju-
liju 2019.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 19. avgusta do vključ-
no 19. septembra 2019 v času uradnih ur v prostorih Občine 
Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo 
okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti Koprivnica, Koprivnica 
24, Koprivnica. Javna obravnava bo potekala v sredo, 28. avgu-
sta, ob 19. uri, v prostorih gasilskega doma na Velikem Kamnu.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko 
podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pri-
pomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov ob-
cina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo 
ključne besede »OPPN Veliki Kamen«. Ustno se lahko pripom-
be podajo na javni obravnavi.

IV.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine 
Krško http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb 
in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih po-
datkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo 
objavljena na spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena 
in priimka ali drugih osebnih podatkov, morajo to posebej na-
vesti v pripombi.

V.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na 
spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

KRŠKO�GOSTILO�PREDSTAVNIKE�TURŠKE�OBČINE�SILVAN�–�Župan�
občine�Krško�mag.�Miran�Stanko�je�med�6.�in�9.�avgustom�gostil�
delegacijo�iz�turške�občine�Silvan�pod�vodstvom�županje�Naşide�
Toprak.�Ta�vzhodnoturška�občina�iz�province�Diyarbakir�v�Južni�
Anatoliji�je�namreč�vodilni�partner�skupnega�projekta�s�področja�
ravnanja�z�odpadki�s�poudarkom�na�recikliranju.�Županja�občine�
Silvan�Naşide�Toprak,�župan�občine�Krško�mag.�Miran�Stanko�in�
predsednik�uprave�podjetja�Kostak�Miljenko�Muha�so�ob�zaključ-
ku�obiska�podpisali�tudi�protokol�o�medsebojnem�sodelovanju.�Cilj�
projekta�je,�da�Silvan�po�zgledu�Krškega�pripravi�strategijo�ravna-
nja�z�odpadki.�Gostje�so�si�ogledali�Center�za�ravnanje�z�odpadki�
v�Spodnjem�Starem�Gradu�kot�primer�dobre�prakse,�predstavni-
ki�občin�ter�družbe�Kostak�Krško�pa�so�izmenjali�izkušnje�s�pod-
ročja�ravnanja�z�odpadki�ter�spregovorili�o�zakonodajnih�okvirjih.

Javni razpis za malo gospodarstvo 
v občini Krško za leto 2019

Občina Krško je objavila Javni razpis o dodeljevanju proračun-
skih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v 
občini Krško za leto 2019. Predmet javnega razpisa je dodeljeva-
nje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva v občini Krško s subvencioniranjem več ukrepov, ki so se 
izvajali in bili plačani v obdobju od 19. 9. 2018 do 17. 9. 2019 na 
območju občine Krško, in sicer za naložbe v nakup nove opreme 
in nematerialnih investicij, svetovalne storit ve za izdelavo razpi-
sne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpi-
se, promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, posebno 
usposabljanje in dodatno izobraževanje ter spodbujanje delo-
vanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja 
ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Kr-
ško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih 
družbah, ter strokovna društva in združenja na področju pod-
jetništva. Skupna višina sredstev je 130.000 evrov, dodeljena 
pa bodo po pravilu de minimis.
 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine 
Krško v rubriki Javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvig-
nejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti. 
Rok za oddajo vlog na naslov Občine Krško, CKŽ 14, Krško, je 
torek, 17. 9. 2019. Dodatne informacije: Irena Mesinger, tel. 
07/49-81-292, e-pošta: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni 
od 8. do 11. ure.

Občina Krško pripravlja Lokalni program za mladino v občini Krško 
za obdobje 2020–2023. Pobude mladih se zbirajo na različne nači-
ne, tudi s pomočjo anketnega vprašalnika. Tako mlade z območja 
občine Krško vabimo, da si  vzamejo nekaj minut in z izpolnjeno an-
keto, ki je do 15. 9. 2019 dostopna na spletni strani Občine Krško, 
prispevajo k izboljšanju položaja mladih v občini. V jesenskem času 
pa se obetajo tudi različne javne razprave. 

Vabilo mladim – prispevajte k izboljšanju 
položaja mladih v občini
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Zadnja dva vikenda v avgustu bosta v znamenju športnih dogod-
kov. Ta konec tedna se bo odvijal tradicionalni kolesarski Skok na 
Lisco, zadnji dan avgusta pa je rezerviran za 5. Sevniški planinski 
maraton. 

Kolesarska dirka Skok na Lisco ima dolgoletno tradicijo, Kolesarsko 
društvo Sevnica ta praznik kolesarstva organizira že osemindvajse-
tič. Dirka bo potekala v nedeljo, 25. avgusta, prijave na dirko s plači-
lom startnine pa so mogoče na startnem mestu, pri Športnem domu 
Sevnica od 8.30 ure dalje. Start je ob 10. uri. V prvem delu dirke, ki 
bo potekala od starta v Sevnici do letečega starta na cesti Sevnica–
Radeče bo kolona kolesarjev vozila skladno s cestno-prometnimi 
predpisi v skupini za spremljevalnim vozilom. Na lokalni cesti Breg– 
Jurklošter, pri odcepu za Okroglice, je leteči start, tako do dirka po-
tekala po nekaj več kot 9 kilometrov dolgi progi z višinsko razliko 700 
metrov, ki bo v času dirke zaprta za ves promet. Cilj je na parkirišču 
pri Tončkovem domu na Lisci. Prevoz prtljage do ciljnega prostora 
bo urejen s strani organizatorja. 
Sevniški planinski maraton, ki bo v letošnjem letu peti zapovrstjo, 
organizira Planinsko društvo Lisca Sevnica. Dogodek je namenjen 
vsem starostnim skupinam in ponuja izzive pohodnikom, tekačem, 
rekreacijo družinam in športno preizkušnjo najmlajšim. Prireditev 
je tako tekmovalna kot rekreativna, njen osnovni namen pa je dru-
ženje ob gibanju. Sevniški planinski maraton 2019 bo potekal v so-
boto, 31. avgusta 2019, s startom in ciljem na igrišču pri Športnem 
domu Sevnica. V popoldanskih urah bodo pri Športnem domu Sev-
nica organizirane različne športno-animacijske aktivnosti, udeležen-
ci maratona pa se bodo po prihodu na cilj lahko osvežili v prenov-
ljenem sevniškem bazenu. 
Negovanje tradicije organiziranja različnih športno obarvanih prire-
ditev, ki se odvijajo na Lisci in drugod po sevniški občini in so name-
njene tako tekmovanjem kot tudi druženju ob rekreaciji, pomembno 
prispeva k promociji zdravega in aktivnega načina življenja ter pre-
življanja prostega časa občank in občanov.

Za gospodarstvo in kmetijstvo v občini Sevnica 
letos 160 tisoč evrov finančnih vzpodbud
Spodbujanje naložb v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, odpiranja in ohranjanja obstoječih delovnih 
mest, pomoč pri promociji izdelkov in storitev, spodbujanje novih naložb in priložnosti za dodatne dejavnosti na kme-
tiji in izobraževanje na področju trženja so zgolj nekatere aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na razvoj gospodarstva in 
kmetijstva v posameznem kraju, občini oziroma regiji. Občina Sevnica vsako leto v ta namen dodeljuje proračunska 
sredstva za razpise s področja gospodarstva in kmetijstva, za kar je letos namenila skupaj 160 tisoč evrov.   

Na področju gospodarstva je bil 
izveden razpis za pospeševanje 
razvoja gospodarstva s subven-
cioniranjem različnih ukrepov, 
ki so se v razpisnem enoletnem 
obdobju izvajali na območju ob-
čine Sevnica, na katerega se je 
prijavilo 42 vlagateljev, vendar 
vse vloge niso bile odobrene. 
Sredstva v višini 83 tisoč evrov 
so bila dodeljena 35 vlagateljem 
za namen promocije izdelkov in 
storitev na sejmih, pospeševanje 
odpiranja novih delovnih mest, 
naložbe v nakup nove opreme 
in nematerialnih investicij in fi-
nančne vzpodbude za lokalne tu-
ristične ponudnike. Za promoci-
jo izdelkov in storitev na sejmih 
so bila sredstva v višini 15 tisoč 
evrov dodeljena petim vlagate-

ljem, za pospeševanje odpiranja 
novih delovnih mest sredstva v 
višini dobrih 4 tisoč evrov ene-
mu vlagatelju in za naložbe v 
nakup nove opreme in nema-
terialnih investicij dobrih 63 ti-
soč evrov 29 vlagateljem, sedem 
vlog pa je bilo zavrnjenih, saj vla-
gatelji niso izpolnjevali splošnih 
pogojev upravičenosti.

Na področju kmetijstva je bil iz-
veden razpis za sofinanciranje 
ukrepov ohranjanja in spodbu-
janja razvoja kmetijstva in pode-
želja v občini Sevnica, na katere-
ga se je prijavilo 110 vlagateljev, 
od tega tri vloge niso izpolnje-
vale pogojev in meril iz razpisa. 
Sredstva v višini 77 tisoč evrov 
so bila dodeljena 107 vlagate-

ljem za namen posodabljanja 
kmetijskih gospodarstev, ureja-
nja kmetijskih zemljišč in paš-
nikov, sofinanciranja dokupa 
zemljišč za namen zaokrožitve 
(komasacije) kmetijskih in goz-
dnih zemljišč, sofinanciranja iz-
obraževanja in usposabljanja 
na področju nekmetijskih de-
javnosti na kmetiji ter predela-
ve in trženja, podporo delovanju 
društev s področja kmetijstva, 
čebelarstva, gozdarstva in ra-
zvoja podeželja, za pokrivanje 
operativnih stroškov cestnega 
tovornega prometa iz odročnih 
krajev  ter za pomoč za naložbe 
v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter nalož-
be v nekmetijsko dejavnost na 
kmetiji. 

Občina Sevnica bo v prvem ted-
nu septembra na spletni strani 
objavila še razpisa za dodelitev 
štipendij za deficitarne poklice 
in bodoče prevzemnike kmetij v 
skupni vrednosti 23.880 evrov. 

Dobro razvito gospodarstvo in 
močna kmetijska panoga sta 
za sevniško občino zelo po-
membni, saj ključno prispeva-
ta k razvoju občine kot celote. 
Finančne spodbude za obe pa-
nogi predstavljajo dodatno po-
moč pri razvoju. Uspešen razvoj 
in napredek tako gospodarstva 
kot kmetijstva pomenita odpira-
nje novih delovnih mest, višanje 
kupne moči in celostnega razvo-
ja občine Sevnica v pomemben 
del Posavske razvojne regije. 

Urejanje in umirjanje prometa na območjih osnovnih šol po-
membno prispeva k večji varnosti vseh uporabnikov prometnih 
površin pri šolah. Skladno s tem ter v duhu spodbujanja trajno-
stne mobilnosti pri Osnovni šoli Blanca v teh dneh potekajo grad-
bena dela za izvedbo obračališča za avtobuse.

Trenuten dostop do Osnovne šole Blanca zaradi širine dovozne ces-
te ne omogoča srečanja dveh vozil, zaradi česar prihaja do občasnih  
zastojev in prometne zmede na dovozu v jutranjih urah in v popol-
danskem času, ko se zaključi pouk. Dostop za šolske avtobuse je ote-
žen, kar predstavlja varnostno tveganje tako pri dostopu učencev 
do osnovne šole kot tudi pri dostopu predšolskih otrok in njihovih 
spremljevalcev do vrtca, ki se nahaja v sklopu Osnovne šole Blanca.
Občina Sevnica je z namenom celostne rešitve prometne varnosti 
na območju Osnovne šole Blanca pristopila k projektu, ki bo omi-
lil težave pri srečevanju vozil na dovozu in pri vključevanju na regi-
onalno cesto. Projektna rešitev predstavlja ureditev obračališča za 
avtobus, ureditev površin za vstopanje in postavitev nadstreška pri 
obračališču. Z ureditvijo obračališča bo z dograditvijo parkirišč ure-
jen tudi mirujoč promet.
Dela na območju obračališča bodo predvidoma zaključena še pred 
začetkom novega šolskega leta.

Obračališče pri Osnovni šoli Blanca

Obračališče�pri�OŠ�Blanca�(foto:�Bojan�Kostevc)

Sevniška občina del projekta 
Kolesarimo za celiakijo

Novomeški rekreativni kolesar Matjaž Golob v sodelovanju z dru-
štvom Celiac, ki združuje bolnike s celiakijo in njihove bližnje ter de-
luje na področju Dolenjske, Posavja in Bele krajine, v avgustu s ko-
lesom obiskuje slovenske kraje z namenom osveščanja o celiakiji. 
V petek se je ustavil tudi v sevniški občini. Pred občinsko stavbo ga 
je sprejel podžupan Janez Kukec. Ker je cilj projekta večja osvešče-
nost ljudi o celiakiji in težavah, s katerimi se bolniki s celiakijo so-
očajo v vsakdanjem življenju, sta se s podžupanom o tej temi tudi 
pogovorila in sklenila, da so koraki k večji ozaveščenosti o resnosti 
te bolezni prava pot k boljšemu razumevanju bolnikov s celiakijo.  
V okviru projekta »Kolesarimo za celiakijo« ima Matjaž Golob na-
men prekolesariti 3.000 kilometrov in obiskati vseh 212 slovenskih 
občin. 

Matjaž�Golob�in�sevniški�podžupan�Janez�Kukec�(foto:�Občina�Sev-
nica)

Konec avgusta bo tradicionalno športno obarvan

Kolesarji�pred�štartom�(foto:�Občina�Sevnica)

Ste mladi dovolj obveščeni o priložnostih 
in možnostih za participacijo?

Želite mladi spremeniti načine obveščanja 
in sodelovanja v lokalnih skupnostih?

Vabljeni na regijski dogodek v posavski regiji,

 ki bo potekal v

petek, 27. septembra 2019, ob 16.00
na GRADU SEVNICA.

Na regijskem dogodku bomo razpravljali o informiranju mladih, 

komuniciranju z mladimi ter vključevanju mladih v procese 

odločanja.

Prijavnica:

PlakatA3_Rastimo_skupaj _Sevnica.pdf   1   07/08/2019   13:45:56

Vsako leto v mesecu sep-
tembru evropska mes-
ta organizirajo teden mo-
bilnosti v okviru katerega 
lokalne skupnosti evrop-
skih držav na različne na-
čine promovirajo uporabo 
trajnostnih oblik prevoza 
in varnosti v prometu. Ena 
izmed vidnejših akcij, ki so 
v sevniški občini organizi-
rane pod okriljem Evrop-
skega tedna mobilnosti, je 
akcija »Smeško-Kisko«.
Akcija, v okviru katere ot-
roci sevniških vrtcev v 
spremstvu vzgojiteljev in 
policistov ocenjujejo ustre-
znost uporabe parkirnih 
mest na javnih parkiriščih 
v občini Sevnica. S »Sme-
škom« nagradijo vse tiste 
voznike, ki parkirajo pra-
vilno in zgledno ter tako 
omogočijo nemoten prehod pešcev. S »Kiskom« pa prijazno opo-
zorijo vse tiste voznike, ki z nepravilnim parkiranjem ovirajo prehod 
pešcev in s tem ogrožajo njihovo varnost. Tovrstno aktivno sodelova-
nje predšolskih otrok, ki ga je treba sprejeti z odgovornostjo in razu-
mevanjem in s tem najmlajšim omogočiti prijazne prve korake v svet 
varne udeležbe v prometu, bo potekalo jubilejno, 10. leto zapored. 

Akcija Smeško-Kisko 10. leto zapored

Pravilno�parkirana�vozila�bodo�tudi�le-
tos�nagrajena�s�»Smeškom«�(foto:�Ob-
čina�Sevnica).

www.obcina-sevnica.si
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SEVNICA – Prvi in drugi teden 
v juliju se je na poletnem ora-
toriju v organizaciji Salezijan-
skega mladinskega centra Sev-
nica vsako jutro na dvorišču 
sevniškega župnišča zbralo do 
180 otrok, mladih in animator-
jev, ki so se družili v različnih 
dejavnostih. Letošnji oratorij 
je bil namenjen spoznavanju 
zgodbe o Petru Klepcu, šibkem 
pastirčku, iz katerega so se vr-
stniki norčevali, zato je nekega 
dne prosil za moč, s katero bi 
se lahko uprl, in jo prejel. Pri-
dobljeno moč Peter Klepec ni 
uporabil za maščevanje, tem-
več za odpuščanje. »Vsak dan 
po dramski igri smo imeli ka-

teheze, v katerih so bili otro-
ci razdeljeni po starosti. V njih 
smo se pogovarjali o Petru 
Klepcu in njegovi moči. Spoz-
nali smo, da obstaja veliko raz-
ličnih vrst moči, kot na primer 
moč spoznanja, odpuščanja, 
prošnje, svetega zakona, (po)
moč. Naučili smo se tudi, kako 
lahko te moči uporabi vsak iz-
med nas,« so zapisali anima-
torji v posebnem glasilu, ki so 
ga izdali po zaključenem ora-
toriju. Otroci so tudi ustvarja-
li v različnih delavnicah, imeli 
športne igre, se udeležili eno-
dnevnega izleta v vas Počako-
vo pri Radečah, kjer so si na 
kmetiji Ključevšek ogleda-

li etnološko zbirko različnih 
predmetov, ter imeli pri ribi-
škem domu na Hotemežu pi-
knik. Posebno doživetje je bilo 
kampiranje pri cerkvi sv. Roka, 
kjer so v večernem času priž-
gali taborni ogenj in postavili 
nočno stražo, ki je skrbela tudi, 
da ogenj ni ugasnil. Oratorij so 
zaključili s tradicionalnim ora-
torijskim sejmom, na katerem 
so blagoslovili tudi nov kombi. 
»Nakupa kombija ne bi zmog-
li brez naših dragih farank in 
faranov ter podpornikov, ki so 
po svojih zmožnostih prispe-
vali sredstva,« so še sporočili 
iz SMC Sevnica. 
 S.�Radi,�foto:�J.�Brečko

CERKLJE OB KRKI – Letos so 
na oratoriju v Cerkljah ob Krki, 
ki je trajal od 1. do 6. julija pod 
naslovom Imaš moč, spoznava-
li lik slovenskega izročila, Pe-
tra Klepca, ki je iz šibkega fan-
ta postal krepak fant in kasneje 
mož. Dan so začeli v krogu z ju-
tranjo molitvijo, dvigom zasta-
ve in petjem oratorijske himne, 
ki se vsako leto skupaj s tema-
tiko spreminja. Sledila je dram-
ska igra, po kateri so na katehe-
zah skupaj s svetopisemskim 
odlomkom dali dnevu poseb-
no sporočilnost v upanju, da bi 
otroci, ki jih je bilo letos kar 84, 
vrednote in misli, o katerih je 

PIŠECE – V Pišecah je prvih 
pet julijskih dni pri župnij-
ski cerkvi potekal četrti ora-
torij. Udeležilo se ga je 60 ot-
rok, zanje pa je poskrbelo 13 
animatorjev, pišeški župnik 
Gregor Majcen, katehetinja 
ter gospodinje, ki so priskoči-
le na pomoč v kuhinji. Letoš-
nji junak je bil Peter Klepec, 
šibek fant iz Osilnice, ki mu je 
Bog podaril moč, da se je laž-
je spopadal z vsakdanjimi te-
žavami. Dan na oratoriju se je 
začel z dvigom zastave, ob ka-
terem so udeleženci prepeva-
li oratorijsko himno. Sledile so 
dramska igra o Petrovem živ-

Na oratoriju dobili nove moči Četrti oratorij v Pišecah

Skupinska�fotografija�udeležencev�oratorija

tekla beseda, ponotranjili. Vsa-
ka vrednota (Moč prošnje, od-
puščanja, pomoči, spoznanja in 
svetega zakona) je bila predsta-
vljena na skali, ki pomeni nekaj 
trdnega, trdne naj bi postale v 
našem življenju tudi določene 
vrednote, ki postajajo vedno 
bolj naše kreposti. Po poučnih 
katehezah je bilo dovolj časa za 
okrepčilo, ki so mu sledile de-
lavnice, po njih odlično kosilo 
in nato še popoldanske igre, ki 
so se jih otroci najbolj veseli-
li. Dan so, tako kot so ga začeli, 
zaključili v krogu ob spuščanju 
zastave in prepevanju himne. 
»Kljub temu da oratorijski dan 

traja z jutranjim varstvom sku-
paj od 6.00 do 15.00, je vsem 
skupaj zaradi nenehnega ska-
kanja, tekanja, krepčanja, ple-
tenja kitk, petja bansov, iska-
nja nahrbtnikov kaj hitro minil. 
Tako je minil tudi ta čudovit te-
den, ki smo ga v soboto zaklju-
čili z zahvalno mašo in prip-
rošnjo, da bi s svojimi novimi 
močmi preživeli le kar se da 
lep preostanek počitnic in pri 
tem ne pozabili na Boga,« nam 
je še sporočila Barbara Marn, 
ki je oratorij vodila ob duhovni 
pomoči cerkljanskega župnika 
mag. Janeza Žaklja.
  R. R.

84�otrok�z�animatorji�je�spoznavalo�lik�Petra�Klepca�(foto:�L.�Rudman).

ljenju, kateheze in številne de-
lavnice, v katerih so se otroci 
lahko preizkusili v najrazlič-
nejših spretnostih. Po kosilu je 
bil čas za sprostitev ali za »igre 
po otočkih«, nato je sledila ve-
lika igra. V torek so prišle na 
obisk gospe iz Centra za kre-
pitev zdravja Brežice in udele-
žencem popestrile dan s pou-
čnimi delavnicami. V sredo so 
peš iz Pišec poromali na Sve-
te gore nad Sotlo, kjer so ime-
li priložnost za spoved. Sveto 
mašo ob zaključku romanja 
so darovali Zvonko Podvin-
ski, misijonar na Švedskem, 
Damjan Kejžar, tamkajšnji 

duhovnik, ter pišeški župnik. 
V petek so obiskali starejše v 
Domu upokojencev v Breži-
cah, jim zapeli nekaj pesmi, za-
igrali dramsko igro in podarili 
skromna darila, ki so jih izde-
lali na delavnicah. Oratorij so 
zaključili s sveto mašo, ki jo je 
daroval domači župnik, ter se 
Bogu zahvalili, da so druženje 
preživeli brez poškodb, za pri-
dne otroke, skrbne animator-
je in čudovito preživet teden, 
ki jih je obogatil z veliko novi-
mi izkušnjami ter poglobljeni-
mi prijateljstvi. 

 R.�R.,�vir:�animatorji

Oratorij privabil blizu 200 otrok

JEZERSKO, BREŽICE – Od 6. 
do 13. julija je na Jezerskem 
potekal družinski planinski 
tabor v organizaciji PD Bre-
žice. Kampirali smo v šoto-
rih ob reki Kokri z razgle-
dom na Virnikov Grintovec 
in ostale bližnje vrhove. Ta-
bora se je udeležilo 43 pla-
nincev, starosti od dveh do 
80 let.

Vsak dan smo se odpravili na 
drug vrh, starejša skupina pa 
se je občasno ločila od mlajše 
in naredila kakšen zahtevnejši 
vzpon. Obiskali smo Partizan-
sko bolnico Krtino in izvir sla-
tine, Zgornje Jezersko s Plan-
šarskim jezerom, Žmicov špic, 

Nepozaben družinski tabor
na Jezerskem

Močnikovo planino in Stegov-
nik, najlepši pa je bil vzpon do 
Češke koče oz. Vratc, ko nas je 
spremljal tudi fotograf Matej 
Petrič. Letos nam je malo po-
nagajalo vreme, tako da nismo 
izpeljali vseh izletov po načr-
tu. Ko smo imeli prost dan, sta 
nas obiskala Janko Meglič in 
Štefan Močnik, ki sta kot iz-
kušena vodnika, Štefan pa tudi 
gorski reševalec, delila z nami 
svoje znanje o gorah, pravil-
ni opremi in reševanju. Ime-
li smo še obisk lokalnega ze-
liščarja in botanika Mateja 
Tonejca, ki nam je kar po bli-
žnjem terenu razložil zdravil-
ne rabe rastlin. Popoldan so 
naši mladi organizirali atrak-

tivne olimpijske igre po bližnji 
okolici. Družbo sta nam dela-
la tudi dva prijazna štirinožca 
Bela in Miki, nismo pa pozabi-
li niti na pravi taborni ogenj. 
Zjutraj in zvečer smo se zbira-
li ob zastavi in himni, za naše 
želodčke pa je lepo skrbela 
nepogrešljiva kuharica Mari-
ja. Z nami so bili vodniki Fran-
ci Kržan, Franci Petelinc in 
Mojca Šterk, na koncu pa se 
nam je pridružila še Ana No-
vak. Ne bi šlo tudi brez Olge 
Kržan, ki je skrbela za vso or-
ganizacijo. Hvala vsem udele-
žencem za dobro voljo in veli-
ko energije. 

� Mojca�Šterk

Brežiški�planinci�pred�Češko�kočo�(foto:�Matej�Petrič)
Letošnji�sevniški�oratorij�je�privabil�lepo�število�otrok�in�najstnikov.
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posavje telovadi za zdravje

Oranžne iz Rajhenburga

BRESTANICA – Brestaniška 
skupina Šola zdravja je pri-
čela z jutranjimi razgibavanji 
kot prva skupina oranžnih na 
območju občine Krško v letu 
2017, se spominja vodja Ma-
nja Seher: »Tedaj smo upo-
kojenci brežiškega, krškega in 
brestaniškega društva upoko-
jencev letovali na Dugem oto-
ku. Ker nismo imeli anima-
torke, ženske pa smo si želele 
razgibavanja, se je Ana Kupi-
na, ki je tedaj že vodila skupi-
no v Brežicah, odločila, da bo v 
naše zadovoljstvo prevzela ju-
tranjo telovadbo. Z njo naju je 
s kolegico Anico Samec tako 
navdušila, da sva se odloči-
li, da jo organiziramo tudi v 
Brestanici.« Rečeno – storje-
no, po letovanju v mesecu ju-
niju so prvo vadbo izvedle 5. 

septembra, skupina pa danes 
šteje 14 članic med 60. in 75. 
letom starosti iz Brestanice in 
okoliških krajev. 

»Smo zelo zadovoljne,« pravi 
Seherjeva, »saj se tudi pošali-
mo, o marsičem pogovorimo 
in si zaupamo tudi na skup-
ni kavici po telovadbi. Kakor 
ugotavljamo, se vsakodnev-
na vadba pozitivno odraža 
na zdravju, saj so nas doma-
la vse pred tem pestile takšne 
in drugačne zdravstvene in  gi-
balne težave, ne nazadnje pa 
se redna vadba pozna tudi na 
prerazporeditvi telesne mase 
oziroma zmanjšanju maščob-
nih oblog.« 

Prostor za vadbo si je bresta-
niška skupina, ki je organizira-
na pod okriljem Društva upo-
kojencev Brestanica, našla 

na parkirišču pri Mercatorje-
vi prodajalni, v zimskem času 
pa pod bivakom tenis igrišča. 
Poleg Seherjeve so se v dve-
letnem obdobju za vaditeljice 
usposobile še tri članice. Re-
dno se udeležujejo tudi regij-
skih in vseslovenskih srečanj 
Šole zdravja. Zaenkrat sicer 
niso utegnile pritegniti k jut-
ranji vadbi še nobenega sokra-
jana, so pa zato usposobile za 
vadbo skupino na Velikem Ka-
mnu, ki že samostojno vadi in 
pridobiva vse več članic, svoje 
znanje pa v avgustu širijo še v 
krajevni skupnosti Rožno, kjer 
se novoformirana skupina ses-
taja najprej enkrat tedensko, 
zatem pa bodo glede na inte-
res in razpoložljiv čas žena na 
podeželju po potrebi termine 
jutranje vadbe tudi razširili.

� Bojana�Mavsar

KRŠKO – Gorski ultratekač in rekrea-
tivni kolesar na dolge proge Andrej 
Martinčič se je 8. avgusta zvečer po-
dal na kolesarsko-pohodniški izziv: 
iz domačega Krškega je v 24 urah že-
lel prikolesariti do Aljaževega doma 
v Vratih, se peš povzpeti na Triglav 
(2864 m), sestopiti nazaj v dolino in 
se s kolesom vrniti v Krško. Na 375 
km dolgi poti s 4900 višinskimi me-
tri vzpona ga je na kolesu spremljal 
triatlonec in večkratni udeleženec 
Ironmana Bruno Glaser, izmenjaje 
pa še kolesarski veterani Alojz Ceg-
lar, Srečko Preskar in Ivan Repec. 
Na pohodniškem delu od Aljaževega 
doma v Vratih na Triglav in nazaj ga je spremljala Pia Peršič, lo-
gistično delo ekipe pa so izpeljali Matjaž Gomilšek, Marko No-
vak in Janez Špiler. Na Trg Matije Gubca v Krškem je Martinčič 
s spremljevalci prišel naslednjega dne ob 18. uri in 20 minut, to-
rej je za celotno pot potreboval 21 ur in 20 minut, s tem pa pos-
tavil orientir tovrstnim izzivom na Triglav iz Posavja. 
 P.�P./vir:�Društvo�NaTuro

Na Triglav in nazaj v 21 urah

Martinčič�se�je�tokrat�lo-
til� kolesarsko-pohodni-
škega�izziva.

KRŠKO, IZOLA – Judo zveza Slovenija dvakrat letno organi-
zira izpit, h kateremu lahko pristopijo kandidati za mojstra 
juda. V tednu med 5. in 8. avgustom se je izpita, ki je potekal 
v okviru dvotedenskih priprav v Izoli, udeležil in ga uspešno 
opravil Amar Džaferović, član Judo kluba Krško. 

Nastop pred tričlansko komisijo 
je sestavljen iz treh delov. Najprej 
se prikaže kata, zaporedje vnap-
rej predvidenih tehnik, pri če-
mer se z gibanjem in izvajanjem 
metov prikažejo osnovna načela 
juda. Za uspešnost izvedbe sta po-
membna tekoč prikaz in usklaje-
nost obeh partnerjev. Po kati sle-
di demonstracija borilnih tehnik. 
V teoretičnem delu zastavijo čla-
ni komisije še vprašanja, s kateri-
mi preverjajo razumevanje boril-
nih načel in tehnik. Prvi mojster 
juda, vzgojen v krški občini, prav 
tako označuje desetletnico delo-

vanja kluba. Mojstrski izpit bi lahko primerjali s srednješolsko 
izobrazbo. Mojster juda lahko opravi trenerski izpit, ki mu omo-
goča delo na področju borilnih športov. Amar že več let aktivno 
sodeluje pri izobraževanju mlajših članov in bodočih mojstrov. 
»Dolgoročni cilj Judo kluba Krško ob ustanovitvi je bil izobraže-
vanje lastnega trenerskega kadra. Klub kaže s svojim uspešnim 
delovanjem resne namene pri vplivanju na gibalni razvoj in 
vzgojni vidik otrok ter mladine, vse bolj pa omogoča tudi mož-
nosti nadaljevanja karierne poti na tem področju. Popolna inte-
gracija v okolje, v katerem klub deluje, bo seveda mogoča, ko bo 
Judo klub Krško sprejet in primerno podprt,« je ob tem sporočil 
prvi mož krškega judo kluba Ivan Širola. 
 P.�P./vir:�Judo�klub�Krško

Krški judo ima prvega mojstra

Amar�Džaferović�z�diplomo�
za�pridobljen�mojstrski�pas

Vaš partner za zdravje. www.triglavzdravje.si

Zdrav nasmeh
brez doplačil.

Za zdravje,
za zmage.

Zobje
Zobje+

Zdravje vaših zob pomembno
vpliva na zdravje in počutje.
Zagotovite si nadstandardne
zobozdravstvene storitve, 
zobnoprotetično
rehabilitacijo v primeru
nezgode ter druge storitve,
ki jih obvezno zdravstveno
zavarovanje ne krije.

BREŽICE – V Nogometnem klubu Brežice 1919 Terme Čatež so 
zelo ponosni na bogato zgodovino kluba, eno najstarejših v Slove-
niji. V soboto, 7. septembra, bo v Brežicah prav poseben dan, saj 
bo klub slavil 100-letnico. »Da obeležimo in proslavimo ta dan, 
smo v Brežicah pripravili posebno celodnevno slavnostno doga-
janje z nogometnimi tekmami, glasbo, nastopi, kulinariko ... Že-
limo si ter vas vabimo, da delček tega dne preživite in proslavite 
skupaj z nami,« vabi predsednik kluba Jure Pezdirc in zagota-
vlja, da bodo v klubu še naprej sledili jasnim ciljem, viziji za priho-
dnost ter širitvi zavesti in pripadnosti do kluba. Eden izmed ciljev 
je šport približati mlajši populaciji in jo spodbuditi k vpisu. Am-
basador kluba, nekdanji slovenski nogometni reprezentant De-
jan Kelhar, ki je v Brežicah začel svojo športno kariero, pa pra-
vi, da »z največjim veseljem deli svoje športne izkušnje, zanimive 
anekdote iz časa igranja profesionalnega nogometa ter znanje, ki 
ga mladi nogometaši potrebujejo, da bi lahko dosegali visoke re-
zultate«, klubu pa ob 100-letnici želi »zdravja, vztrajnosti, nepo-
pustljivosti, napredka, uspehov in seveda zmag«.  P. P.

Brežiški nogomet pred jubilejem

KRŠKO – Rekreativno kolesarsko društvo Krško je 18. avgu-
sta organiziralo že 17. kolesarski maraton po deželi cvička, 
največjo rekreativno prireditev v Posavju. 

Za rekreativne kolesarje so pripravili tri kolesarske trase, dolge 
70, 40 in 6 km. Najmlajši, bilo jih je kar 44, in njihovi spremlje-
valci, so se podali na otroški čričkov maraton, pred katerim so 
se najmlajši lahko preizkusili še na čričkovem kolesarskem poli-
gonu. Prireditev je bila rekreativnega značaja in je sodila v sklop 
akcije Slovenija kolesari 2019. Tokrat je bila premierno del pro-
jekta »Pumpa – kolesarski vikend«, ki ga v letu 2019 podpira 
tudi Fundacija za šport. 
Maratona se je udeležilo več kot 400 kolesarjev. Udeleženci so 
prišli iz različnih koncev Slovenije, največ pa je bilo domačih ko-
lesarjev. Pokal za najstarejšega kolesarja je prejel 82-letni Đuro 
Kovač iz Krškega, najstarejša udeleženka je bila Zasavka Irena 
Berčon. Domačin Dami Zupi je prvi prečkal ciljno črto velike-
ga maratona, pokal za najhitrejšega na malem maratonu je pre-
jel Miran Gračner iz KK Dolenjska Balanca. Pokal so prejeli tudi 
domači kolesarji številčne ekipe 46 kolesarjev Pokemon Alo Alo 
za najštevilčnejšo udeležbo na maratonu. Kolesarje je pred štar-
tom pozdravil župan občine Krško mag. Miran Stanko. Med ude-
leženci so izžrebali več kot 50 nagrad in glavno nagrado kolo, ki 
ga je skupaj z RKD Krško poklonil Matjaž Traven iz Kolesarske-
ga centra Krško. Kolo je prejela izžrebana Martina Pirc, pobu-
dnica najštevilčnejše ekipe. 
� Anita�Petrič,�RKD�Krško,�foto:�M.�Mirt

Več kot 400 kolesarjev na 
17. maratonu po deželi cvička 

Na�maraton�se�je�kot�najstarejši�kolesar�podal�82-letni�Đuro�
Kovač�(v�ospredju).

ZAGREB, SEVNICA – Na evropskem univerzitetnem prvenstvu 
E.U.S.A. v borilnih športih karate, taekwondo, judo in kickboxing, 
ki je potekalo v Zagrebu, je med več kot 1300 športniki-študen-
ti nastopil tudi član Kluba borilnih veščin Sevnica Urh Oset. V 
prvem kolu v kategoriji do 74 kg v disciplini light kontakt je izgu-
bil proti Jovanu Stevanoviću iz Srbije.  P.�P./vir:�KBV�Sevnica

Oset na evropski univerzijadi
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PREDSTAVA: ČARODEJ JOLE COLE 

Letošnja novost v gozdičku pod MC Krško, ki smo 
ga poimenovali Šumica, so sobotne predstave 
namenjene otrokom.

Zadnjo počitniško soboto, 31. 8., bo pod krošnjami 
v Šumici ob 18. uri nastopil čarodej Jole Cole s 
simpatično predstavo polno magičnih trikov. Z 
neverjetnimi spretnostmi vas bo Jole Cole nasmejal 
in kaj novega naučil. Pazite le, da vas ne začara!

Predstava je brezplačna in primerna za otroke od 3. 
leta starosti naprej.
Vabimo vas, da prijavite otroke na: 
tanja.brate@mc-krsko.si

Lepo vabljeni v čarobno Šumico! 

MC Krško, v gozdičku, sobota, 31. 8., ob 18.00. 
Vstopnine ni.

IZDELAJMO LOVILEC SANJ

MC Direndaj se je v poletnem času preselil pod 
krošnje in postal Poletni MC Direndaj v gozdičku 
pod MC Krško. 
V prijetni senčki Šumice bomo tokrat ustvarjali na 
delavnici »Lovilec sanj«. Ustvarili bomo poletne 
lovilce sanj, ki vas bodo varovali pred nočnimi 
morami in vam polepšali sobo.
Zaradi lažje priprave delavnice vas vabimo, da 
prijavite otroke na: tanja.brate@mc-krsko.si
Na voljo bo ves material, potreben za delavnico in 
osvežilna pijača.
Vabljeni na ustvarjanje v Šumico!

MC Krško, v gozdičku, sobota, 24. 8., od 10.00 
do 12.00. 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

SPREMEMBA ODPIRALNEGA 
ČASA 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
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26. julija je v cerkvi sv. Pe-
tra v Radečah nastopil godal-
ni kvartet, ki so ga sestavlja-
li slovenska violinistka Tanja 
Sonc, francoski violinist Boris 
Borgolotto, Libanončan Ribal 
Molaeb na violi in na violonče-
lu Francoz Marc Girard Gar-
cia. Občinstvo so navdušili s 
skladbami na plesno tematiko 
skladateljev Erwina Schhulhof-
fa, Astora Piazzolle, Aleksandra 
Glazunova in Johanna Sebasti-
ana Bacha. 28. julija so poleg 
godalcev nastopili še priznani 
slovenski hornist Boštjan Li-
povšek na rogu, srbski klari-
netist Ognjen Popovič in ita-
lijanski pianist Lorenzo Cossi. 
Prva skladba z naslovom Belo-
kranjske pisanice, ki so jo ume-
tniki izvedli, je bila  simfonična 
skladba slovenskega skladate-
lja Danila Bučarja, ki jo je po-

KRŠKO – Društvo zaveznikov mehkega pristanka oz. njihova 
Luksuz produkcija je že 19. leto zapored organizirala med-
narodno delavnico dokumentarnega filma, ki se je odvijala 
zadnja dva tedna v juliju v Krškem in okolici, filmski zapisi 
pa so bili predstavljeni 1. avgusta.

Sodelovalo je preko 40 mladih iz več kot 10 različnih držav, kar 
omogočata predvsem program EU Erasmus+ ter Slovenski film-
ski center.  Udeleženci so v slabih dveh tednih izbrali temo, jo 
raziskali, posneli in zmontirali kratke filme. Skozi proces nasta-
janja filmov so spoznavali tukajšnjo družbo, se med seboj učili 
in imeli tudi podporo strokovnih mentorjev, uveljavljenih film-
skih ustvarjalcev. Svoje bogate izkušnje in znanje je delil režiser 
Želimir Žilnik, eno največjih imen jugoslovanskega filma, hkra-
ti pa še vedno zelo aktiven filmski avtor. Poleg njega so sodelo-
vali tudi mlajši avtorji, režiserji Miha Možina, Boris Petkovič, 
Marko Cvejić ter v zadnjem času dva izmed najbolj nagrajeva-
nih hrvaških avtorjev, Igor Bezinović in Nebojša Slijepčević. 
Mentor za kamero je bil direktor fotografije Jure Černec, men-
torji za montažo pa Nemanja Babić, Marija Kovačina ter In-
credible Bob. Udeleženke in udeleženci so od mentorjev slišali 
različna mnenja ter prejeli nasvete, na koncu pa je bila odločitev, 
kako in kakšen film bodo posneli, povsem njihova. Letos so se 
lotili tem, kot so nasilje nad ženskami, jedrski odpadki, uporaba 
konoplje v medicinske namene, prostovoljstvo mladih, identite-
ta, lovci, strah pred migranti, bobri, brezdomci, Trumpiranje Sev-
nice … Nastali filmski zapisi so bili javno prikazani na zaključni 
projekciji 1. avgusta v gozdičku pred Mladinskim centrom Krško. 
 Tom�Gomizelj/S.�R.

Mladi glasbeniki so navdušili
RADEČE – Mladi in nadarjeni ter mednarodno uveljavljeni glasbeniki so pričarali prekrasen glasbeni večer 
letošnjega Sonc Festivala poleg koncerta v Trebnjem in Piranu tudi na dveh koncertih v cerkvi sv. Petra v 
Radečah, od koder prihajata snovalca dogodka – Tanja Sonc in Boštjan Lipovšek.

sebej za omenjeni glasbeni se-
stav priredila mlada radeška 
skladateljica Klara Mlakar. V 
nadaljevanju so navdušili še s 
skladbami Franza Schreckerja 
in Ernsta von Dohnanyija. Od-

zivi po vseh štirih koncertih so 
izražali navdušenje: »Odlična 
interpretacija z impozantno 
prezenco instrumentalistov. 
Vrhunski festivalski dogodek. 
Hvala.«

Glasbeni del dogodka je po-
pestrila še potujoča slikar-
ska razstava, na kateri se je 
s slikarskimi deli predstavila 
13-letna Klara Sonc iz Radeč, 
ki obiskuje umetniški pro-
gram Mala Akademija pri Ele-
ni Sigmund. »Vse umetnosti 
so med seboj povezane in se 
izpolnjujejo. Kultura širi ob-
zorja in verjamem, da lahko 
takšni projekti družbo obo-
gatijo ter pozitivno razvijajo,« 
je izpostavila Tanja Sonc, ki je 
svojemu priimku dodala še 
možev, Molaeb. Prijeten sku-
pen čas pred večernimi nas-
topi so glasbeniki preživljali v 
gozdarski hiši na Magolniku, 
kjer so bivali in vadili. Posebej 
jih je navdušila narava ter mir. 

 Smilja�Radi,�
� foto:�Mitja�Resnik

V�cerkvi�sv.�Petra�v�Radečah�je�občinstvo�z�aplavzom�nagradilo�
mlade�domače�in�tuje�glasbenike,�ki�so�iz�svojih�inštrumentov�
izvabljali�tenkočutne�zvoke.���

Filmski dnevi v Krškem

Mednarodna�delavnica�dokumentarnega�filma�je�privabila�
več�kot�40�mladih�ustvarjalk�in�ustvarjalcev.

SEVNICA – 7. avgusta se je na zelo dobro obiskanem Rado-
gost večeru, ki ga že deveto leto oblikuje in vodi na sevni-
škem gradu domači umetnik Rudi Stopar, predstavil gost 
meseca –  ljubiteljski slikar Marko Okorn iz Sevnice.

Marko Okorn se je začel s slikarstvom spogledovati leta 2007, 
ko se je vključil v likovno skupino Društva Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje Sevnica, ki je deset let delovala pod vodstvom 
likovnega pedagoga Toneta Zgonca iz Boštanja. Le-ta je v zgi-
banki, ki je del razstavljenih Okornovih del v grajskem oknu Ra-
dogost in v Stari galeriji, med drugim zapisal: »Marko je realist 
z veliko potrpljenja do slikanja podrobnosti s tipično barvno pa-
leto, ki ga razlikuje od ostalih ustvarjalcev, in tehniko slikanja, ki 
mu jo lahko mnogi zavidajo. Marko kot slikar ostaja zvest same-
mu sebi, je iskren v slikarskem izražanju, se ne pretvarja ali rav-
na po modi, je pošten do sebe in drugih.« Doslej se je ustvarja-
lec, ki ustvarja v različnih slikarskih tehnikah, med katerimi mu 
je najljubša oljna, predstavil na več skupinskih razstavah, imel pa 
je tudi šest samostojnih razstav. O tokratni, že sedmi samostoj-
ni razstavi, je sevniški umetnik Rudi Stopar povedal: »Pričujo-
ča razstava ni enostebelna vizura Okornovega slikarstva, pač pa 
ostaja tematsko mozaikasta pahljača vsakršnih trenutkov nav-
diha, ki gradi širino izpovedi ...« ter izpostavil lirično plat slikar-
skega kreda, ki je »ples čopiča in barv znotraj pretakanj ustvar-
jalnih trditev in zanikanj v platnenem polju slike«. 
S pevskim nastopom so »dobrokrušen večer«, kot ga je poime-
noval gostitelj umetniškega večera, s pevskim nastopom oboga-
tile članice skupine Vokalnih 5 z Bučke ter navdušile z izborom 
zapetih ljubezenskih pesmi. �S.�Radi

Slikarska pahljača navdihov

Sevniški�slikar�Marko�Okorn�z�ženo�Nevenko,�ki�ga�spodbuja�
v�njegovih�slikarskih�hotenjih.

Razstavljena slikarska dela iz 
serije »Bojanove zgodbe« in 
»Sonce vzhaja nad miti« so ču-
dovite pripovedi o bogati slo-
vanski mitologiji, v kateri so 
imele posebno mesto ptice. 
Med njimi zavzema osrednje 
mesto Bojan – slovanski Orfej. 
Slike iz sklopa »Legende« upo-
dabljajo svetovno znane oseb-
nosti: najbogatejšega Evropej-
ca in drugega najbogatejšega 
Zemljana Bernarda Arnaul-
ta, budističnega vodjo Dalai 
Lamo, glasbenika Paula Mc-
Cartneya, ruskega predse-
dnika Vladimirja Putina, bri-
tansko kraljico Elizabeto II., 
svetovno znano in priznano 
arhitektko Zaho Hadid, no-
gometaša Cristiana Ronalda, 
sovjetskega konstruktorja Mi-
haila Kalašnikovega ter kre-
atorja globalnega mreženja 
in soustanovitelja Facebooka 
Marka Zuckerberga. Ome-
njena slikarska dela so ustvar-
jena v klasični tehniki slikanja 
olja na platno in včasih v kom-
binaciji s tehniko kolaža ter v 
sodobnih tehnikah risanja in 
slikanja, kjer umetnica združu-
je dva elementa: kocko in kva-
drat, ki v likovnem svetu izra-
žata statiko in stabilnost.

V zadnjih letih se Elena Si-
gmund, članica KUD Budna 
vas, v katerem vodi likovno 
sekcijo Art Lipa, posveča za-
sebnemu poučevanju osnov li-
kovne umetnosti otrok in od-
raslih, veliko časa nameni tudi 
izdelovanju vitražev – mozai-
kom iz stekla in keramike. Risb 
za izdelavo vitražev ne kopira, 
ampak oblikuje lastne kompo-
zicije, ki jih prilagaja sodobni 
notranjosti, saj želi tudi z nji-
mi pustiti prepoznaven lasten 
umetniški podpis. 

Elenine Legende v krški dvorani
KRŠKO – V okviru Poletnih večerov v parku je 12. avgusta v krški Dvorani v parku potekalo odprtje sli-
karske razstave ruske umetnice, prof. likovnega pedagogike Elene Sigmund, ki že več kot desetletje živi in 
ustvarja v Posavju ter v svojih umetniških delih išče lasten slikarski izraz.

Vsebinsko bogat večer, v kate-
rem je zbrane v uvodu pozdra-
vila vodja krške območne iz-
postave JSKD Tinka Vukič, z 
umetnico pa se je pogovarjala 
Polona Brenčič iz Valvasorje-
ve knjižnice Krško, je popestril 
saksofonist Matjaž Škoberne, 
dve otroški skladbici pa je na 
klavirju zaigrala skupaj s 5-le-
tno hčerko Emilijo tudi osre-
dnja gostja. Za pogostitev so 
poskrbele članice Aktiva kmeč-
kih žena Sremič, z rujno kaplji-
co je razvajala Kmečka zadru-
ga Krško. Razstava je na ogled 
do 3. septembra v odpiralnem 
času Dvorane v parku in v času 
prireditev.  S.�Radi

Eleno�Sigmund�privlači�slovanska�mitologija,�za�katero�pravi,�
da�je�zelo�bogata.

         VES SVET
JE ODER

“
”

GLEDALIŠKI ABONMAJI
Kulturnega doma Krško 
SEZONA 2019/2020

         Več na: www.kd-krsko.si

         (William Shakespeare) 
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Četrtek, 22. 8.

• ob 9.00 v VGC Posavje v Kr-
škem: ustvarjalna delavnica 
Poletni aranžma iz školjkic   

• ob 20.00 v Mosconovi ga-
leriji gradu Sevnica: odpr-
tje samostojne razstave Taj-
de Tomšič »Triptych«

• ob 20.30 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
Seviqc Brežice – koncert I 
Solisti Ambrosiani (IT)

• ob 21.00 na gradu Podsre-
da: letni kino pod grajskimi 
zvezdami – dokumentarec 
»Beli pramen: Pustolovšči-
ne malega bobra«

Petek, 23. 8.

• ob 17.00 pri Francu Kme-
tiču v vinski gorici Zagrad: 
postavljanje društvenega 
klopotca Društva vinograd-
nikov Šentjanž

• ob 17.30 pri zidanici Seni-
ca na Porebru nad Senovim: 
dvig klopotca Društva vino-
gradnikov Sremič s pogosti-
tvijo (v primeru dežja pod 
šotorom)

• ob 18.00 v dvorani MC Bre-
žice: Mednarodni otroški 
pevski festival Brežice 2019 
– polfinale, 1. del

• ob 20.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: aku-
stični koncert zasedbe Mi2

• ob 21.00 v atriju MC Breži-
ce: klubski večer in koncert: 
Live Saturday Night – 7Ate9

kam v posavju
za otroke (vsak dan do 30. 
8., obvezne prijave)

• od 7.30 do 15.30 na teni-
ških igriščih pri stadionu 
Matije Gubca v Krškem: te-
niški kamp TK Krško (vsak 
dan do 30. 8., obvezne pri-
jave)

• od 8.30 do 16.30 na pole-
tni oz. zimski Termalni ri-
vieri Term Čatež: Poletje na 
bazenu 2019 – plavalne po-
čitnice z varstvom (vsak dan 
do 30. 8., obvezne prijave)

• od 10.00 do 16.00 v DZMP 
– Studiu Luksuz produkcije 
v MC Krško: mladinske film-
ske delavnice (vsak dan do 
30. 8., obvezne prijave)

• od 18.00 do 19.00 na reki 
Krki pri kozolcu Jamnik na 
Velikih Malencah: Poletje v 
kajaku 2019 – šola kajaka 
(vsak dan do 29. 8., obvezne 
prijave)

Torek, 27. 8.

• od 10.00 do 12.00 v 
Mestnem muzeju Krško: Po-
čitniška muzejska doživetja: 
Mesto Krško: včeraj – danes 
– jutri, delavnica za otroke 
(obvezne prijave)

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predstavitev pe-
sniških zbirk Ane Rostohar 
»Na odprtem morju« in »Pri-
vatna zbirka« 

• ob 21.00 na dvorišču gradu 
Brežice: koncert Veronike in 
Krištofa

Sreda, 28. 8.

• od 10.00 do 12.00 na gradu 
Rajhenburg v Brestanici: Po-

čitniška muzejska doživetja: 
»Kaj pa tebi pravijo?« / Ube-
sedimo freske, delavnica za 
otroke (obvezne prijave)

Četrtek, 29. 8.

• ob 21.00 na dvorišču gradu 
Brežice: koncert Ditke in Fe-
rija Lainščka ter skupine

Petek, 30. 8.

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: kon-
cert Mance Izmajlove »Ru-
ska noč«

• ob 21.00 v atriju MC Breži-
ce: jam session vol. 31

• ob 21.00 na bazenu Bresta-
nica: koncert Slavka Ivančiča

Sobota, 31. 8.

• ob 7.00 pri Športnem domu 
Sevnica: Sevniški planinski 
maraton

• ob 8.30 izpred Vile Istenič 
v Stari vasi na Bizeljskem: 
start pohoda po Poti ob So-
tli, ob 12.00: start spusta s 
parnicami v Novi vasi na Bi-
zeljskem

• ob 18.00 v gozdičku naspro-
ti MC Krško: predstava za ot-
roke – čarodej Jole Cole

• ob 20.00 na dvorišču Galeri-
je Božidar Jakac Kostanjevi-
ca na Krki: akustični koncert 
skupine Siddharta

• ob 21.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: letni 
kino – drama Starec in pi-
štola

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

Sobota, 24. 8.

• od 10.00 do 12.00 v gozdič-
ku nasproti MC Krško: Pole-
tni MC direndaj – lovilec sanj

• ob 15.30 v športno-skakal-
nem centru Spodnje Dule: 
tekma v smučarskih skokih 
za pokal KS Gora 

• ob 16.00 pri mostu HE 
Vrhovo: tekmovanje za Po-
kal Sava na vodi

• ob 18.00 v dvorani MC Bre-
žice: Mednarodni otroški 
pevski festival Brežice 2019 
– polfinale, 2. del

• ob 20.30 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: Seviqc Brežice – koncert 
Projekta Lazarus (HR)

• ob 21.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: letni 
kino – biografska komična 
drama Stan in Olio

• ob 21.00 na bazenu Bresta-
nica: koncert Tjaše in Kris-
tijana

Nedelja, 25. 8.

• od 9.00 do 18.00 v športni 
dvorani MC Brežice: družin-
ski dan z eksotičnimi živalmi

• ob 19.00 na dvorišču gradu 
Brežice: finale Mednarodne-
ga otroškega pevskega festi-
vala Brežice 2019

Ponedeljek, 26. 8.

• od 6.30 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 

Brez spominov ne bi bilo zgodb. Brez njih bi bila naša življe-
nja ena sama velika praznina. Kot bi ne bili, kot bi ne obsta-
jali. Brez spominov se ne bi pisala zgodovina. Zgodovina člo-
veštva, zgodovina ali zgodba posameznika. Vsak posameznik 
piše svojo zgodovino, vsi skupaj nekakšno skupno. Ki je … Kako 
bi sploh živeli brez spominov? 

Vedno spomini. Pridejo, pa poniknejo, se prerivajo, preskaku-
jejo, nam nagajajo, so lepi, plemeniti, trpki, smešni, sramežlji-
vi, nikoli pozabljeni.

Poletje, bolj kot kateri koli čas, vrača spominsko panoramo na-
šega zelenega bisera – Krke, ki je obrobljena s sklanjajočimi 
vrbami. Te so jo in jo tudi danes od vzhajajočega jutra do večer-
nega zatona drugače zeleno barvajo. K njej smo se na zelenico 
izpod šentviškega griča zgrinjali v japonkah, kar skoraj bosi, 
ali drveli na ponijih. Prav razburljiva so bila prebijanja čez 
koprive in grmičevje k špici. To je tam, kjer se Krka poljublja s 
Savo. No, se še. Ni nam bilo mar makadamske poti čez mostova 
obeh rek, uživali smo prvinskost, ko je očem hudo videti, kako 
ob siju sonca pločevina mendra vso zelenico pod Horvatičem.

Zgodba za brezčasno premlevanje ostaja pločnik ob Bizeljski 
cesti, kjer smo pešci pomota kolesarjem in smo kolesarji pogu-
ba pešcem. Pešci smo na pločniku pač pešci – družine z otroški-
mi vozički, pasjimi ljubljenčki, ostareli z berglami, hoduljami. 
In na dvokolesu zvončkljaš in se opravičuješ, ker si se znašel 
na tej pogruntavščini. Ali imaš smolo in ti kolesarju iz parkira-
nega avtomobila na pločnik puhne nič hudega sluteča pojava, 
ker je pač pločnik! Da verjameš, moraš poskusiti. Na lastni koži. 
In se sprašuješ, kdo bo plačal potolčen spomin. In se je nad us-
toličeno kreativnostjo bogokletno pritoževati!

Spomin na to poletje bo nekoga nekoč predramil, da je bilo 
burno. Prevroče za bolnike, divje za pridelovalce živeža. Uži-
vači, ki jim poletje pomeni najlepši letni čas, pač sodijo pod po-
sebno rubriko. Kot počitniški čas, ki je nesramno hitro zdrsnil.

Res vse mine. Spomini ostanejo. Nekateri posebej živi in ne-
dotakljivi na drage osebe, ki vztrajajo in kljubujejo nemilos-
tim. Kljubujejo nemilostim, čeravno se je življenjski smerokaz 
bebavo pokvaril. A v spominih, dragi, se življenje nadaljuje …

Spomini.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna
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POLETJE NA 

GRADU
RAJHENBURG       2019KRUZO 

nemški avtor 
Lutz Seiler
prevedel
Štefan Vevar
KUD Sodobnost 
Int. 2017
483 strani

Zgodba se dogaja na otoku Hiddensee, 
kamor se zgrinjajo prebežniki iz 
nekdanje NDR, odpadniki sistema 
ali obupanci. Če jim uspe prebroditi 
razdaljo morja do otoka, izmučeni, 
a polni novega upanja in hrepenenja 
padajo v idejno okrilje Kruza, vodje 
nastajajoče utopične ilegalne skupnosti, 
ki živi po svojih nenapisanih pravilih in 
se ohranja z močjo izmišljenih ritualov. 
V tem vrtincu se znajde tudi Ed, študent 
germanistike, ki ga zvesto prijateljstvo 
s Kruzom zaznamuje za vse življenje. 
Roman o brezimnežih sveta je predvsem 
roman o hrepenenju, o iluziji svobode in 
o prijateljstvu ter zvestobi. 

UMETNOST 
KRHKOSTI
italijanski avtor 
Alessandro 
D’Avenia
prevedla
Vesna V. Bukilica
Družina 2018
239 strani

Preko pisem, naslovljenih 
renesančnemu pesniku Leopardiju, 
ki avtorju služi kot vzor in navdih za 
premagovanje žalostnih življenjskih 
bremen na način zoperstavljanja 
bolečini z iskanjem lepote, nam pisec 
sporoča, da se umetnost bivanja 
nahaja v življenju brez strahu pred 
življenjem oz. prav v sprejemanju 
strahu samega. V tem, da v svoji biti 
vztrajamo pristnejši in resničnejši, 
da bivamo na način biti očaran nad 
življenjem z ohranjanjem upanja, 
tudi ko je upati težko, kar je največje 
junaško dejanje in največje dejanje 
ljubezni.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

www.PosavskiObzornik.siSEVNICA – Domačinka Irena Ameršek, vodja kulturne sekci-
je Dotik, ki deluje pod okriljem sevniškega društva KNOF, se 
ljubiteljsko že vrsto let ukvarja s slikarstvom. Za sabo ima 
kar nekaj odmevnih samostojnih razstav, v juliju pa je izšla 
njena prva knjiga, ki jo je sama ilustrirala.

»Ideja, da bi napisala ba-
sen in jo sama ilustrirala, 
je v meni zorela že nekaj 
časa. Razmišljala sem o 
vsebini in odločila sem se, 
da bo imela osrednjo vlo-
go v pripovedi lisica. Do-
mišljijska zgodba je pos-
tavljena v sodoben čas, 
v katerem si je potrebno 
vzeti čas tudi za sprosti-
tev v naravi. Ob razvija-
nju zgodbe so nastajale 
tudi ilustracije, ki mno-
gokrat lahko povedo več 
kot besede. Pri likovnem 
ustvarjanju sem se po-
gosto ozrla k svoji psički 
Zoji in upodobila sem tudi 
njo,« pripoveduje Irena, 
ki je našla v umetniškem 
ustvarjanju mnogo možnosti za razvijanje talenta, ki se mu je 
začela intenzivneje posvečati pred osmimi leti, ko je izgubila 
redno zaposlitev. 

Basen s preprostim naslovom Zgodba o lisici je namenjena ot-
rokom in vsem, ki imajo radi naravo, živali in pravljice. Prva 
predstavitev knjige bo potekala v Knjižnici Sevnica ob sevni-
škem občinskem prazniku. »V nastajanju knjige sem uživala in 
veselim se predstavitve. Hvaležna sem tudi vsem, ki mi omo-
gočajo, da uresničujem svojo dolgoletno željo,« je še poveda-
la avtorica. 
 S.�Radi

Amerškova izdala basen o lisici

Irena�Ameršek�ob�ilustracijah�za�
svojo�prvo�basen
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Viti Žveglič, Trbinc 6, 8233 Mirna. 
Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri. Ob-
javljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

  1. (4.) Ans. MURNI - Pri stari mami
  2. (7.) Ans. PETRA FINKA - Prepozno je za vrtnice rdeče
  3. (5.) Ans. PETAN - Stari hrast
  4. (1.) Ans. OPOJ - Kmečki fant muzikant
  5. (3.) Ans. NEMIR - Škrjanček
  6. (2.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
  7. (6.) Ans. MLADI GODCI - Ni vse denar
  8. (9.) Ans. SMEH - Fina Nina
  9. (10.) Ans. ZADETEK - Mamina pesem
 10. (-.) Ans. POLJANŠEK - Če boš mladost zamudila

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Saša Avsenika & Lucija Selak - Skozi leta

Kupon št. 481
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, 24. 8. 2019, ob 20. uri

1. nagrada: bon v vrednosti 20 €
2. nagrada: bon v vrednosti 15 €
3. nagrada: bon v vrednosti 10 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 29. 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:

 FRIZERSKI ATELJE »B«
BOJANA ČERNOGA UDOVČ S.P., CKŽ 137, 8270 KRŠKO

Geslo 16/2019 številke:

Z ZBIRANJEM BONUSA DO 
BREZPLAČNE PIZZE

Nagrade, ki jih podarja Pizzeria Fontana, prejmejo:

1.-10. nagrada: 1x pizza po izbiri; Antonija Kozole, Koprivni-
ca; Martin Kočevar, Brestanica; Andreja Umek, Sevnica; Jože 
Cirnski, Cirnik; Alojz Pšeničnik, Dečno selo; Domen Senica, 
Stolovnik; Silvo Demšar, Kaplja vas; Vera Busar, Krško; Mi-
lena Hribar, Loka; Dejana Piperski, Orehovec

Nuša Derenda in Tilen Lotrič združila moči, Jazzva tre-
tja na tekmovanju za Evrovizijski zbor leta, glasbeni 
dvojec iz Posavje postaja opažen. 

Posavska glasbena diva Nuša Derenda, ki je v lanskem letu 
praznovala 20. obletnico kariere, in Tilen Lotrič (na foto-
grafiji), superfinalist lanskega šova Slovenija ima talent, 
predstavljata skup-
no skladbo z nas-
lovom Pokliči kdaj. 
Dva vrhunska voka-
lista sta namreč po-
snela novo, energič-
no pop-rock skladbo, 
pri kateri ju je zdru-
žil vsestranski glas-
benik Nino Ošlak. 
Za nameček sta pe-
sem 'preoblekla' še v 
videospot. »S Tilnom 
sva se pred letom dni srečala na nekem nastopu, presenetil 
me je njegov vokal, še posebej, ko sem izvedela, koliko je 
star. Takrat sva se skupaj tudi slikala, malo poklepetala ... 
Ko me je poklical, če bi zapela z njim v duetu, sem bila za, 
predvsem zaradi njegovega lepega glasu, pa tudi zato, ker 
rada podpiram mlade glasbenike, ki imajo res perspekti-
vo,« je javnosti glede njunega sodelovanja zaupala Nuša, 
medtem ko je Tilen pojasnil, da je bilo sodelovanje z njo 
že od nekdaj njegova velika želja, saj je njen vokal obču-
doval že kot majhen deček.

Na drugem mednarodnem tekmovanju ljubiteljskih pev-
skih zborov Evrovizijski zbor leta, ki je bilo v začetku me-
seca v Göteborgu, je slovenska vokalna zasedba Jazzva (na 
fotografiji) osvojila tretje mesto. Zmagala je danska skupi-

na Vocal Line pod vodstvom dirigenta Jensa Johansena. A 
cappella zasedba Jazzva, katere repertoar sestavljajo pe-
smi najrazličnejših žanrov, od popa, rocka in jazza do aran-
žmajev ljudskih pesmi, se je najprej predstavila z venčkom 
pesmi z naslovom Spominčice v priredbi Veronice Emer, 
v finalnem delu pa je zapela slovensko ljudsko Bejži ftiček 
v priredbi umetniške vodje skupine Jasne Žitnik. »Naša 
evrovizijska pravljica se zaključuje. Sedim na letališču in 
razmišljam o zadnjih dneh na Švedskem ter o tednih in me-
secih pred tem. O zgodbi, ki jo je Jazzva gradila več kot pol 
leta. O vznemirjenosti, neizmerni sreči in o vseh dvomih 
ter preizkušnjah na naši poti. Pogosto ni bilo lahko, a ko 
se ozreš nazaj in ne bi spremenil niti kamenčka v mozai-
ku, veš, da delaš prav. Da na koncu zmagajo iskrenost, srce 
in predanost. Hvala vsem, ki ste verjeli v nas,« je po koncu 
tekmovanja zapisala članica zasedbe, pevka Anja Hrastov-
šek, ki sicer prihaja iz Posavja. Na prvem tekmovanju za 
Evrovizijski zbor leta, ki je bilo pred dvema letoma v Rigi, 
je zmagal slovenski ženski pevski zbor Carmen manet.

Spoznajte Nežo Jurečič in Tadeja Kraševca. Gre za mlad 
glasbeni dvojec iz Posavja, ki deluje pod umetniškim ime-
nom Loom (na fotografiji). Predstavljata svoj prvi singel 

s pomenljivim 
naslovom Led – 
pesem, ki govo-
ri o nenehnem 
iskanju samega 
sebe, o času, ko 
je težko verjeti 
v ljudi, a kljub 
temu pridejo 
posamezniki, 
ki pokažejo, da 

so barve žive. Duo se spogleduje s preprostostjo glasbe 
kot take, njuna besedila pa so v večini osebno izpovedna. 
V osnovi glasbo izvajata akustično, z njo pa želita poslu-
šalce spodbuditi k svobodnemu razmišljanju in zavedanju 
samega sebe. Dodajmo, da je bila skladba nominirana za 
popevko tedna na Valu 202, v videospotu pa boste vide-
li še eno Posavko, Adrijano Lorber, ki se je boste morda 
spomnili iz oddaje Nova zvezda Slovenije.

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Bojana Černoga Udovč s.p., CKŽ 135, Krško, tel.: 041 950 529, www.ateljeb.eu

FRIZERSKI IN KOZMETIČNI ATELJE
s posluhom za stranke.

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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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Maja Kmetič, Drenovec pri 
Bukovju – dečka,

• Lana Iskra, Brežice – 
dečka,

• Mateja Kodrič, Senožete – 
deklico,

• Jožica Dušak, Cerklje ob 
Krki – deklico,

• Sandra Račič, Brezje pri 
Senušah – dečka,

• Albina Cerar, Podmilj 
(Blagovica) – dečka,

• Jelena Ilišević Gramc, 
Bušeča vas – dečka,

• Petra Prah, Leskovec pri 
Krškem – deklico,

• Alja Radanovič, Log, 
Boštanj – deček

• Romana Pleterski, Gabrje 
pri Dobovi – dečka,

• Nina Kržič, Sevnica – 
dečka, 

• Katja Karlič, Veliki Cirnik 
– dečka,

• Simiale Kahrimani, 
Brestanica – dečka,

• Urška Kristan, Planina v 
Podbočju – dečka,

• Andreja Hrušovar, Jelenik 
– dečka.

• Alja Novak, Radna – dečka,
• Katarina Pirc, Senovo – 

deklico,
• Katja Sevnik, Jereslavec – 

deklico,
• Barbara Očko, Blanca – 

dečka.

ČESTITAMO!

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

Anja�Rostohar�in�Leon�Šinko,�oba�iz�Rajca,�22.�junij�2019,�
park�na�Mokricah�(foto:�Gregor�Molan�–�Foto�Molan)

poroke

• Marko Jurman iz Loč in 
Petra Žibert iz Krške vasi,

• Primož Gorenc in 
Barbara Dajčman, oba iz 
Straže,

• Marko Gole z Malega 
Cirnika in Marjeta Majcen 
z Malkovca,

• Jernej Mastnak z Ledine in 
Maja Levstik iz Dolenjega 
Boštanja,

• Alen Račič in Mateja Zver, 
oba z Breg, 

• Roberto Mlinarič in 
Marjana Dornik, oba s 
Senovega,

• Anton Kočar iz Pustik in 
Maja Planinc s Sremiča,

• Jani Lipar in Vesna Muc, 
oba iz Črneče vasi,

• Marjan Lipar in Jerneja 
Sintič, oba iz Črneče vasi,

• Marko Colarič z Jablanc in 
Katarina Lipar iz Črneče 
vasi, 

• Miroslav Račič in Slavica 
Škofljanec, oba iz Črešnjic 
pri Cerkljah,

• Darko Račečič in Anita 
Vavtar, oba z Gorenjih 
Skopic,

• Marko Duhanič iz Sel 
pri Dobovi in Ana Marija 
Špeljak z Bizeljskega.

ČESTITAMO!

V jeseni 1991 sem začela delati za Salo-
monov oglasnik in terensko delo skoraj 
ni mogoče brez avtomobila. Mamica mi 
je dala bež Yuga, ki sem ga pripeljala na 
Kodeljevo, kjer smo v stari, mrzli grašči-
ni imeli delovne sestanke. Po sestanku 
nas je nekaj komercialistov še usklaje-
valo različna plačilna stanja in preden 
smo šli domov, sem jih povabila na pija-

 čo za moj »novi« avto. 

Vrata pisarne smo zaklenili okrog desetih zvečer. Avto sem par-
kirala čisto blizu, pod osvetljenimi starimi drevesi. Vesela sem šla 
proti njemu, da pokažem svojo novo pridobitev, in kolega Mar-
jan mi je sledil, da si ga ogleda. Ko pa sem prišla poleg, mi je bilo 
nekaj prav čudno v zvezi s prvo šipo. Ko sem jo z levo roko hote-
la otipati, sem zagrabila za volan! Kako volan – kje pa je šipa? 

Marjan je stal za menoj. Vprašujoče sem ga pogledala. Tudi nje-
mu ni bilo jasno, kako sem od zunaj držala za volan, ta pa je bil 
vlažen zaradi megle. Vetrobranske šipe enostavno ni bilo! Tak-
rat je za nama prišel tudi Žele in vsi trije smo bili začudeni. Avto 
je bil brez praske, le šipe ni bilo. Po prvi zmedi smo malo prišli k 
sebi, vsaj onadva, mene pa je »ven vrglo.« Prvi dan imam avto, 
prva vožnja, začenjam svojo poslovno pot, denarja itak manj-
ka, pa še ta udarec.

Žele je šel nazaj v pisarno, da pokliče policijo. Naročili so, naj po-
čakamo dežurno patruljo. Na pijačo nismo šli, ob mojem brez-o-
kenskem Yugu smo družno čakali policiste približno eno uro, ko 
sta se pripeljala dva s policijsko »marico«: »Kdo je lastnik, kaj 
se je zgodilo?« Naslednje pol ure sta popisovala mene in avto-
mobil: lastnik je moja mamica, jaz sem danes dobila avto ... bili 
smo na sestanku ... in tako dalje - vse so zapisali. Ko je bilo to 
urejeno, sta rekla: »Zapisnik je narejen. Pa srečno!« Kako sreč-
no? Šipo rabim nazaj! Kje naj dobim šipo? To pa ni bila več nji-
hova stvar! »Znajdite se!« 

Meni se je po glavi vrtelo tisoč vprašanj! Ura je bila skoraj pol-
noči, bilo je mrzlo, ponoči bo še hujše, avto pa brez vetrobran-

ske šipe! Toda to policistov ni zanimalo! Povedala pa sta, da je 
bilo takih primerov tiste dni veliko in da je tako zaradi bombar-
dirane tovarne v Lipiku, kjer so te šipe delali (bil je začetek voj-
ne). Zaradi tega je bil na njih hud naval. »Trg se vedno znajde,« 
sta še rekla in šla.

V parku Kodeljevo, opolnoči in premraženi smo ostali mi trije in 
Yugo brez šipe. Kaj zdaj?
Stanovala sem v Šiški, garaže nisem imela. Nisem imela pojma, 
kako bom rešila to situacijo; imela pa sem drugačno veliko bo-
gastvo: prijatelje! Marjan je takoj predlagal, da avto zapeljemo 
v njegovo garažo, ker, če bi ostal zunaj, je vprašanje, kaj bi do 
jutra od njega ostalo. Prav. Marjana smo oblekli v vse možno: 
rokavice, kapo, ovili smo ga s šali, da bo vozil moj avto. Potem je 
šel Žele po svoje, Marjan pa je peljal moj avto v njegovo garažo, 
jaz pa njegovega takoj za njim. Za tisti večer smo rešili situacijo.

Naslednji dan sem šla v akcijo iskanja nove šipe. Mislila sem si, 
da sedaj, ko delam za največji oglaševalski časopis, bo »mala 
mal'ca« najti eno šipo. Zato sem najprej pregledala vse primerne 
oglase ter hkrati tudi sama objavila, da kupujem vetrobransko 
šipo za avto Yugo. Naslednji korak je bil klicanje oglaševalcev 
z rezervnimi deli; vsi so mi dali enak odgovor: »Ja, seveda ima-
mo rezervne dele. A za Yugo? Prva šipa? Ne, žal, tega nimamo.« 

Že sem obupavala od enakih odgovorov, ko sem našla oglas, da 
nekdo na Dolenjskem prodaja vetrobranske šipe za Yugo. Bra-
vo! Takoj sem se dogovorila za srečanje in veselo novico sporo-
čila še prijateljem. Opozorili so me, da naj najdem tudi dobrega 
mojstra za vstavljanje, ker ob vstavljanju te šipe pogosto počijo. 

Opremljena z vsemi informacijami in s posojenim avtom sem 
šla vsa vesela na pot. V Novem mestu sem se dobila z redkobe-
sednim in skrivnostnim možakarjem, s katerim sva nadaljevala 
proti Šentjerneju. Tam je imel med travniki na nekem skednju v 
senu zložene prve šipe za avto Yugo! 
Cela etaža šip! Kar nasmejalo se mi je, ko sem videla, da je reši-
tev blizu. Očitno je imel pravi čas prave informacije in je iz Li-
pika rešil mnogo prvih šip za avtomobile Yugo. Kupila sem kar 
tri! Za rezervo, če bi bile težave pri vstavljanju ... 

poletne zgodbe

Piše:�
Zdravka�Abram

Yugo�brez�prve�šipe��������

BRESTANICA – Sončnega julijskega petka točno opoldne smo se 
zbrali na kosilu v gostišču Dular pri ribniku v Brestanici nekda-
nje sošolke in sošolci prve in druge generacije osemletke (na fo-
tografiji), ki smo jo obiskovali v letih 1963–1964 v Koprivnici. 
Zbralo se nas je 24 in tudi nekdanja učiteljica Tilka se nam je pri-
družila. Bilo je zabavno, pozdravom in spoznavanju, kdo je kdo, je 
sledilo kosilo, klepet in vesela pesem. Preživeli smo lepo popol-
dne in sklenili smo, da se bomo srečevali bolj pogosto.
  Marica�Božičnik

Srečanje osemletkarjev 
generacije 1963–1964

SEVNICA, KRŠKO, BREŽICE – S prihajajočim tednom se bo zaklju-
čila vadba joge na prostem po sistemu Joga v vsakdanjem živl-
jenju ter se v naslednjih mesecih preselila v notranje prostore. 
V Posavju poteka poletna vadba joge na prostem že nekaj let (ob 
torkih v sevniškem grajskem parku, ob sredah v parku pred mla-
dinskim centrom v Brežicah, ob četrtkih v parku pri Valvasor-
jevi knjižnici Krško) in število vadečih se povečuje, saj izvajanje 
različnih jogijskih položajev ugodno vpliva na celotno telo. Vo-
dene vaje so primerne za vsakogar (ne glede na starost in tre-
nutno fizično kondicijo), ne zahtevajo posebnega predznanja ali 
predpriprav. Kdor se udeleži vadbe, potrebuje le udobna oblačila 
in podlago za vadbo. Enourna vadba prinaša sprostitev in dob-
ro počutje. V sevniškem grajskem parku se je v juliju in avgustu 
vadbe joge običajno udeležilo okoli 40 vadečih (na fotografiji). 
 S. R.

Joga s prostega pod streho

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), od ponede-
ljka do petka med 8. in 15. uro
v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a (poleg Mestne 
hiše), 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 obja-
vo v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. Več 
informacij: 07 49 05 780, 040 302 809. Soglašam, da se moji oseb-
ni podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika.

zahvale, spomin

SPOMIN

ANDREJ – DREJČI BEUC
Hvala vsem, ki se ga spominjate in mu prižigate svečke.

Žalujoči: mami, ati, sestra Zlatka, babi, Andreja in brat Franci 
z družinami in ostalo sorodstvo

7.�avgusta�so�minila�žalostna�tri�leta,�
odkar�je�kruta�usoda�hotela�
in�nam�je�tebe,�Drejči,�vzela.�

Odselil�si�se�tja,�
kjer�ni�več�trpljenja�in�gorja.�
Izpil�grenki�kelih�si�do�dna�

v�življenju�svojega.�
Odkar�utihnila�je�tvoja�harmonika�in�glas,�

žalost,�bolečina�sta�pri�nas�doma.

JOŽEF KINK

SPOMIN

Žalujoči: vsi njegovi

Tiho�teče�našega�življenja�reka,
tiho�teže�solza�lepega�spomina,
umre�srce,�a�ostane�bolečina

v�srcu�dragega�in�večnega�spomina.

22. avgusta je minilo 22 let,
odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in mu prižigate sveče.

iz Krškega.

IVAN DUŠIČ

SPOMIN

Hči Eva s svojimi

Težko�je�pozabiti�na�očeta,
ki�je�bil�najboljši�oče�na�svetu.
Še�težje�ga�izgubiti�je�za�vedno,

a�najtežje�se�naučiti�biti�je�brez�njega.

20. avgusta sta minili dve leti, 
ko nas je zapustil moj dragi ata

Iskrena hvala vsem, ki ohranjate spomin nanj.

iz Dednje vasi.

po sledeh naše dediščine

Podeželska stavbna dediščina
ŠENTJUR NA POLJU – Po predstavitvi zanimivih predme-
tov iz zbirke starega vinogradniškega orodja Društva vi-
nogradnikov Raka tokrat predstavljamo vas, ki je v celoti 
pod spomeniškim varstvom, njena arhitekturna posebnost 
pa so kozolci in stara kašča sredi vasi.   

Krasen primer bogate po-
deželske stavbne dedišči-
ne v vasi Šentjur na Polju 
v sevniški občini je sku-
pina štirinajstih kozolcev 
različnih tipov (nizki ko-
zolec, toplar, kozolec na 
psa) iz različnih časovnih 
obdobij s tipično poljsko 
razdelitvijo. Kozolci stoji-
jo na obrobju vasi na levi 
in desni strani poljske poti ter sestavljajo pravi drevored unika-
tnih lesenih objektov skoraj do Save, ki teče v bližini. Najstarejša 
letnica na enem od kozolcev je leto 1848. Kozolci, ki so še ved-
no v rabi, so ohranili prvotno funkcijo sušenja in shranjevanja 
sena ter žita in so tudi prostor za hranjenje strojev ter orodja.  

Vas, ki je v celoti pod spo-
meniškim varstvom in v 
kateri živi okoli 30 ljudi, 
ima še en krasen primer 
podeželske arhitektur-
ne dediščine – leseno ka-
ščo. Leto njenega nastan-
ka sega v prvo polovico 
19. stoletja. Do leta 1954 
je bila kašča krita s slamo, 
potem so lastniki streho 

pri obnovi prekrili z glineno opečnato kritino. Kašča ima klet-
ni del, zidan iz kamnov, slame ter blata, gornji del je lesen in 
prvotno je bil namenjen bivanju in šele po izgradnji družinske 
hiše, je kašča postala gospodarski objekt. »Oče je imel v gor-
njem delu prostor za popravilo grabelj, izdelovanje košev in 
košar, v podkletenem prostoru smo imeli pijačo in pridelke,« 
pove lastnica, ki živi v bližini.  S. R.

SPOMIN

MARKO GUČEK
27. avgusta bodo minila tri leta, kar z nami ne živi več naš

Spomin je večen, zato hvala vsem tistim, ki pomislite nanj, pridete 
na njegov grob, mu prižgete svečko. Zgorn' London – Markovi 
nogometni prijatelji – vam pa še prav posebna zahvala za vsakoletno 
organizacijo nogometnega turnirja v njegov spomin.

Žalujoči: ate Albin, mama Vlasta in brat Jernej

Ta�črna�sobota�je�morala�priti,
ta�sobota�gorja,�ta�sobota�solza�…

Bolečino�je�mogoče�skriti,�solze�zatajiti,
a�vemo,�da�tebe,�dragi�Marko,

nihče�nam�vrnil�ne�bo.
Spomin�nate,�Marko,�je�kot�ogenj,

ki�pod�pepelom�tli,�a�ko�ga�razgrneš,
s�hudo�bolečino�zažari

in�nemogoče�je�povedati,�kako�boli�…

iz Sevnice.

Na�šentjurskem�polju�14�kozolcev�
tvori�alejo�kozolcev.

Lesena�kašča�in�ob�njej�vodnjak

Občina Kostanjevica na Krki objavlja javno zbiranje 
ponudb za prodajo parcel 

v stanovanjskem območju Globočice.

Več na spletni strani občine: 

www.kostanjevica.si

POSAVJE – V Sloveniji je 20 % prebivalstva, starega 65 in več 
let, dobrih 14 % pa bo to starost doseglo v naslednjih letih. 
Ob podatkih, ki jih na letnem nivoju povzemamo tudi za po-
savske občine, je razvidno, da med slovenskimi naše občine 
vendarle niso med najbolj starostno ogroženimi. 

Med skupno 212 občinami se občina Brežice, ki ima 22 % prebi-
valcev ali okoli 5280 starih 65 in več let, starost od 55 do 65 let 
pa dosega dobrih 3600 prebivalcev ali 15 % odstotkov prebival-
stva, uvršča na 50. mesto, občina Radeče na 58. mesto (860 ali 
20 % prebivalcev 65+ let, 675 ali 16 % prebivalstva od 55 do 65 
let), občina Sevnica na 70. mesto (dobrih 3580 prebivalcev ali 
20 % 65+ let, dobrih 2720 ali 16 % prebivalstva od 55 do 65 let), 
občina Bistrica ob Sotli na 120. mesto (280 ali 21 % prebivalstva 
65+, 175 ali 13 % prebivalstva od 55 do 65 let), občina Krško na 
121. mesto (dobrih 4820 ali 19 % prebivalstva 65+, okoli 3890 
ali 15 % prebivalstva od 55 do 65 let) ter občina Kostanjevica 
na Krki na 133. mesto (okoli 460 ali 19 % prebivalstva 65+, dob-
rih 350 ali 14 % prebivalstva od 55 do 65 let). Indeks starostne 
ogroženosti tako v občinah Brežice in Radeče znaša 37 %, to je 
prebivalcev od 55. leta dalje, v občini Sevnica odstotek manj, v 
občinah Bistrica ob Sotli in Krško 34 %, v Kostanjevici na Krki 
pa 33 % prebivalcev. Za primerjavo ali zanimivost naj še doda-
mo, da najvišji indeks starostne ogroženosti dosega prekmur-
ska občina Hodoš, ki ima že 51 % prebivalstva, starejšega od 55 
let, med po starosti prebivalstva najmlajše slovenske občine pa 
se na 207. mesto uvršča nam bližnja občina Škocjan, v kateri živi 
samo 14 % prebivalcev, starejših od 55 let.
� Bojana�Mavsar/vir:�SURS

Posavci nismo med najstarejšimi

Starejši so ogledalo naše prete-
klosti in prihodnosti. Bodimo 
iskreni in pošteni v priznanju, 
da starejši postanejo faktor ve-
činoma le, ko direktno vpliva-
jo na nas »potomce«. Bodisi 
zato, ker potrebujejo nego in 
skrb iz zdravstvenih razlogov, 
bodisi pomoč pri vsakdanjem 
življenju. Dokler so samostoj-
ni, jih sodimo zgolj »na daleč«, 
njihovo dementnost, počas-
nost, potrebo po druženju in 
pozornosti; nekako jih vrže-
mo v isti koš z malimi otroki, 
ki to niso, a vedno nekaj potre-
bujejo in zahtevajo. V posplo-
šenem smislu. Ko se pričnejo 
življenja med dvema generaci-
jama bolj prepletati, se pona-
vadi kot posledica pričnejo te-
žave lastnega nezadovoljstva 
nad situacijo in odpora; sta-
rejši nam mlajšim, njihovim 
potomcem, kar naenkrat pos-
tanejo breme. Ker zaradi njih 
ne moremo kar odpotova-
ti, ker nas potrebujejo … ker 
zaradi njih ne moremo hiteti, 
ker ne zmorejo … ker ne mo-
remo uresničevati svojih veli-
kih idej in ciljev, ker moramo 
imeti skrb. Prične nas tišča-
ti v prsih, skrbeti, kako bomo 
vse to zmogli. In tudi starejše 
prične tiščati, ker se čutijo kot 
breme, ki močno vpliva na ri-
tem življenja mlajše generaci-
je potomcev. 

Starejši so ogledalo naše 
preteklosti in prihodnosti

V mnogih starejših oz. t. i. pri-
mitivnih družbenih uredi-
tvah, kot jih sodimo z našega 
modernega gledišča, se zave-
dajo ene osnovne stvari – da 
ima znotraj družbe vsak svo-
jo vlogo in prostor. Tudi starej-
ši jo imajo. Preživeli in utrli so 
pot, po kateri hodijo naslednje 
generacije. Držijo se skupaj in 
skrbijo eden za drugega. Tako 
kot npr. mlada mati potrebu-
je starejšo žensko poleg sebe, 
da jo vodi na poti materinstva, 
tako starejši potrebujejo mla-
dega človeka, da jim pomaga 
držati stik s sedanjostjo, ki je 
zelo drugačna od takrat, ko so 
sami bili mladi. Lahko si po-
magamo. Da bi razumeli po-
moč v pravem pomenu, bi bilo 
dobro, da kot ljudje razvijemo 
zadosti sočutja in razumeva-
nja, da reagiramo spontano na 
situacije, ki to zahtevajo, brez 
da bi nas nekdo silil. Danes je 
v mnogih pogledih takšno sta-
nje že skoraj nemogoče, saj ve-
čina živi zgolj v svojih skrbeh, 
ki jih povzroča prenapolnjen 
urnik življenja, v katerem je 
vse manj časa za dolgoročno 
bistvene stvari. 

Treba si je vzeti čas. A mis-
lite, da se otrok avtomatsko 
rodi z občutkom za skup-
nost? Ne. Vsak od nas, ko se 
rodi, najprej doživlja svoj las-
ten svet, nagnjeni smo k raz-

vijanju egoističnega dela nas, 
takšna je naša primarna nara-
va, ki nam omogoča preživet-
je na osebni ravni. Da bi prešli 
v bolj povezan svet, ki razu-
me samega sebe v vseh pogle-
dih, se moramo tega naučiti. In 
kdo nas tega uči? Starejši. Ki 
so na svetu dlje in imajo bolj 
jasno sliko o tem, kaj je resnič-
no potrebno za zdravo in kva-
litetno življenje. In nekako jih 
vedno odrinemo na stran, češ 
da jih je čas povozil, da je sedaj 
vse drugače. A človeška bliži-
na, topla beseda, prijazen na-
smeh v nobenem obdobju člo-
veške zgodovine, pa do danes, 
ni spremenil svoje funkcije. Še 
vedno našo človeško dušo pol-
nijo ista dejanja kot tisoče let 
nazaj. 

Čemu ne prisluhnemo starej-
šim, česa se bojimo? Bojimo se 
sami sebe. Ogledala preteklo-
sti in naše prihodnosti, ko gle-
daš starostnika v oči, enostav-
no ne moremo zanikati. 

Pred petimi leti je skupina 
mladih v starejših prepozna-
la kvaliteto, ki jo potrebujemo 
kot družba. Lahko starostnike 
pustimo ugasniti v svojih do-
movih, osamljene, in se izgub-
ljamo v svetu misleč, da mora-

mo odkriti nekaj novega sami. 
Nič kaj novega ni za odkriti – 
morda kakšna zvezda na nebu, 
ki je že ugasnila, dokler smo ji 
dali ime. Kapaciteto, ki jo mo-
ramo odkriti ponovno in ved-
no znova, jo razvijati, je du-
hovna ljudskost v nas samih. 

Zavod Sopotniki je tu, da po-
novno prebuja to ljudskost in 
srčne, duhovne vrednote so-
bivanja med ljudmi. Prevaža-
mo starejše po opravkih, da. A 
to je najmanj pomemben fak-
tor našega dela. To lahko dela 
vsak. Vozniškega izpita ni tež-
ko položiti. »Vozniški izpit« za 
življenje pa nam podelijo izku-
šnje. Bolje bi bilo, da posluša-
mo tiste, ki ta izpit imajo. Toli-
ko življenjskih zgodb in toliko 
izkušenj, čemu bi vse odkriva-
li znova, ko pa imamo 150.000 
let človeške zgodovine, od 
tega nekaj deset tisoč beleže-
ne, in nekaj sto let direktne iz-
kustvene, ki jo živimo še sedaj. 
Morda bi bilo bolje kdaj samo 
poslušati in biti Človek Člove-
ku Sopotnik, morda pa bi naše 
življenje postalo malo lažje in 
enostavneje.

Breda�Špacapan,�
koordinator�Zavoda�

Sopotniki,�enota�Brežice
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 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.

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 
20a, vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od  
9. do 12. ure in naročite male oglase, zahvale, vošči-
la ter druge naročene objave ali si ogledate in naro-
čite knjige založbe Neviodunum. 

ZAHVALA

VIKTORIJE ŽRLIČ
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice

se iskreno zahvaljujemo za sočutne objeme, stiske rok, darovano 
cvetje, sveče in denarno pomoč.
Hvala zdravnikoma dr. Iljažu in dr. Vučkoviću ter patronažnim 
sestram Jani, Gordani, Vasji in Lauri, ki so skrbeli, da je naša mama 
imela dostojno življenje brez trpljenja.
Hvala gospodu župniku Janezu Zdešarju za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi Žičkar in izvajalcu žalostinke »Fala«.
Prav posebno zahvalo namenjamo Marjani Vovk, Ivanu Subanu in 
Slavici Stupar, ki so vsak na svoj način pripomogli, da je naša mama 
lahko svoja zadnja leta preživela na svojem domu.
Iskreno smo vam hvaležni!

Žalujoči: vsi njeni

z Obrežja 46

Za�tabo�vedno�vije�se�misli�mojih�pot,
začaran�duh�spremlja�te�vedno�in�povsod!

(S.�Gregorčič)

ZAHVALA

VALENTINA BOŽIČA

Ob boleči izgubi našega dragega
moža, očeta, starega očeta in brata

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, denarno pomoč, 
podarjene sveče, cvetje in sveto mašo.

Iskrena hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem 
iz Trebnjega za ganljivo odpete pesmi, Ireni Stergar za sočutno 
prebrane besede slovesa in pesem, predsedniku Planinskega 
društva Lisca, Roku Petančiču, za poslovilni govor, častni straži in 
praporščakom planinskih društev.

Zahvaljujemo se osebju Zdravstvenega doma Sevnica in doktorju 
Groboljšku za podporo v času zdravljenja, pogrebni službi Komunale 
Sevnica in Cvetličarni Ramovš&Peklar. 

Žalujoči: vsi njegovi

Radi�s�teboj�smo�živeli,
zdaj�žalostni,�ker�te�več�ni.

Ostajajo�živi�spomini,
z�nami�potuješ�vse�dni.

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

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

skozi vaš objektiv

Bralka z Velike Doline nam je poslala fotografijo krajevne ta-
ble Velike Doline, ki jo prerašča plevel. »Letos pa slabo kosijo, 
mar ne? Še nekaj dni in ne boste več vedeli, v kateri kraj ste 
prišli oz. ga zapuščate. So pa takšni prizori letos stalnica ši-
rom po občini. Mogoče bo videl to fotografijo kdo od pristoj-
nih, saj je ob cestah vse bolj zaraščeno in posledično slabo 
pregledno,« je še zapisala in k temu res ni kaj veliko dodati.  

ZAHVALA

MARTINA
KOSTREVCA

Ob boleči izgubi našega
moža, očeta, dedka, brata in strica

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
sodelavcem za podarjene sveče in denarno pomoč.

Hvala gospodu župniku za obred, Moškemu pevskemu zboru Sromlje, 
Združenju borcev za vrednote NOB Brežice in predsedniku Stanetu 
Preskarju za izrečene besede, Ribiški družini Brežice, Območnemu 
združenju veteranov vojne za Slovenijo Brežice, pogrebni službi 
Žičkar, internemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice in vsem, ki 
vas nismo imenovali, pa ste nam kakor koli pomagali.

Žalujoči: žena Majda, hči Natalija, sin Robi,
vnuki Ingrid, Žiga in Tilen

z Volčjega pri Sromljah

SPOMIN

MARIJA ILJAŠ
29. avgusta bosta minili dve leti, odkar te več ni

Zelo te pogrešamo vsi, ki te imamo neskončno radi.

Veseli�s�teboj�smo�živeli,
žalostni,�ker�te�več�ni�...
Ostali�so�živi�spomini,

z�nami�potuješ�vse�dni�...

z Bizeljskega.

SPOMIN

z Dvorc.

LOJZE PIRC

Kdor�živi�v�spominu�drugih,
ni�mrtev,�je�samo�oddaljen.

Mrtev�je�le�tisti,
ki�ga�vsi�pozabijo.

Mineva leto, odkar nas je nepričakovano
in nenadoma zapustil

Nikoli ne boš pozabljen.

Vsi, ki te imamo radi

SPOMIN

iz Brežic.
MILKA MRKOBRADA

O,�kako�hitro�beži�čas, 
odkar�odšla�si�ti�od�nas. 

Ostala�je�praznina, 
v�naših�srcih�bolečina.

28. avgusta bo minilo eno leto, odkar nas je 
zapustila naša draga žena, mamica in tašča

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu. Hvala tudi tistim, 
ki postojite ob njenem grobu. Posebna hvala gospe Ivanki Lašič za 

iskreno sočustvovanje in darovane maše.
Žalujoči: mož Stevo, hči Gordana in zet Jože

FRANC BOŽIČNIK

SPOMIN

24. avgusta bosta minili žalostni leti, odkar nas je zapustil 

Žalujoči: vsi njegovi

Dve�leti�že�v�grobu�spiš,
v�naših�srcih�še�živiš,
ni�ure,�dneva�in�noči,

povsod�si�v�srcu�z�nami�ti.

Solze,�žalost,�bolečina�te�zbudila�ni,
ostala�je�praznina,�ki�hudo�boli.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu.

z Velikega Kamna.

ZAHVALA

BRANKA CESARJA
Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, 

tasta, strica, svaka in soseda 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za 
tolažilne besede in tople stiske rok. Hvala vsem, ki ste nam v težkem 
času slovesa nesebično stali ob strani, darovali sveče, svete maše in 
denarno pomoč.
Posebno zahvalo namenjamo pogrebni službi Komunale Sevnica, 
trobentaču, kvartetu Jarica za zapete žalostinke in gospodu župniku 
za lepo opravljen obred, g. Janezu Podlesniku za ganljive besede 
slovesa, cvetličarni Zelena Pika ter družini Zupan iz Podgorja za  
pogostitev.
Posebna zahvala velja osebju nevrološkega oddelka SB Celje 
ter internega in negovalnega oddelka Bolnišnice Topolšica za 
zdravljenje, nego in lajšanje bolečin v zadnjih dneh življenja.
Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam 
pomagali in stali ob strani ter ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Prazen�dom�je�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče,
solza,�žalost�in�bolečina

te�zbudila�ni.

Ostala�je�praznina,
ki�hudo�boli.

iz Malega Podgorja

ALOJZIJA VOVK
V 98. letu starosti je za vedno odšla

najina draga teta

Od nje smo se poslovili 17. avgusta 2019
na pokopališču v Sevnici.

Nečaka: Nada Irgolič in Martin Jamšek
ter ostalo sorodstvo

iz Sevnice.

SPOMIN

iz Brežic.

MIHAEL TRAVNIKAR

Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,
a�nate�spomin
bo�večno�ostal.

1. septembra bo minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi
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Prodam sveže borove plohe, 
debeline 5 cm, sveže boro-
ve deske, debeline 2 ali 3 cm; 
cena: 170 €/m3. Tel.: 041 637 
146, po 20. uri

Prodam suha ali sveža bukova 
razcepljena in razžagana drva, 
dolžine 25, 33 ali 40 cm. Oko-
lica Dolenjske (Trebnje). Mo-
žna dostava. Cena: 65 €/m3. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam kostanjeva drva, krat-
ko žagana, železni voz s plato-
nom, 16 col, in puhalnik na 
kardan. Tel.: 051 477 243

Prodam suha hrastova drva, 
dolžine okoli 30 cm, cena 60 
€/m, v okolici Kapel. 
Tel.: 031 431 959

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

Prodam grozdje sauvignon 
cca. 500 kg. Cena po dogovo-
ru. Okolica Sevnice. 
Tel.: 051 649 268

Prodam vino: rdeče in fran-
kinjo, možna dostava, vse po 
dogovoru, in hrastov sod (cca. 
920 l), star nekaj let, zelo ohra-
njen. Tel.: 041 643 972

Prodam cviček ali menjam za 
drva, prodam tudi mladega 
kamerunskega ovna za pleme. 
Tel.: 041 621 362 

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

07 499 22 33

POPUST 
NA VSA 

SONČNA OČALA

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

NEPREMIČNINE

Prodam hišo v Brežicah, Bi-
zeljska 57, parcela 600 m2, 
neto tlorisna površina stavbe 
266 m2. EI izdelana. 
Tel.: 041 738 764

Oddam v najem opremljeno 
hišo v Brežicah (135 m2). 
Tel.: 0049 177 190 6940

Zamenjam dvosobno stanova-
nje za večje (neprofitno) v oko-
lici Krškega. Tel.: 040 823 900

Prodam manjši vikend s 300 
trtami v Gazicah na lepi loka-
ciji, ob asfaltu s priključkom na 
električno omrežje in vodovod. 
Tel.: 031 373 860

Na Stankovem prodam vinog-
rad s hramom, 470 trt, 30 arov, 
elektrika na parceli. 
Tel.: 031 872 624

Na Gornji Pirošici prodam 3 
travnike, 70 arov, ugodno. 
Tel.: 031 872 624

Oddam apartma v Mandrah 
na otoku Pagu za max. 4 osebe 

od 26. 8. 2019 dalje, ugodno! 
Tel.: 040 726 900

AVTOMOBILIZEM

Prodam avto Peugeot 106 i 
XR, letnik 93 (teh. pr. do 1. 10. 
2019), in traktor s priključki, 
cena po ogledu. 
Tel.: 070 574 912

KMETIJSTVO

Kupim plinski top. 
Tel.: 030 326 720

Kupim traktor in traktorske 
priključke. Dobro plačilo. 
Tel.: 051 813 034

Prodam kosilnico BCS, bencin, 
starejša, cena 350 €. 
Tel.: 031 852 438

Prodam pajka Fahr za rezerv-
ne dele. Tel.: 051 229 634

Prodam podrahljač – riper, vi-
nogradniški, poljedelski, na 9 
nogic, širina 150-180 cm. Zelo 
ohranjen. Tel.: 041 385 653

Prodam klinaste brane, lušči-
lec koruze in zgrabljalnik za 
seno, 3 m. Tel.: 030 694 956

Prodam koruzo za siliranje na 
rasti in jedilni krompir za ozi-
mnico. Možna dostava. 
Tel.: 031 452 450

Prodam nakalana kostanjeva 
drva ter vino modro frankinjo 
in rdeče vino. Možna dostava. 
Okolica Kostanjevice. 
Tel.: 031 509 337 

OKULIST VSAK DAN

NA NOVI LOKACIJI - več kot 1000 novih okvirjev
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Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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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 koruzo v zrnju, paki-
rano v vreče, lahko dostavim, 
in obračalnik pajek na štiri 
vretena. Tel.: 051 499 355

Prodam traktorsko brano in 
trigel. Tel.: 03 56 81 001 

Prodam ječmen po 14 centov, 
koruzo in kravo, staro 30 me-
secev. Tel.: 051 773 825

Prodam ječmen in naravno 
sušeno koruzo trdinko, oko-
lica Brežic. Tel.: 041 778 087

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

Bukova drva, nakalana in suha, 
shranjena pod streho, pro-
dam. Lokacija Podbočje. 
Tel.: 041 758 492

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 mešana drva, možna 
dostava, in vino modro franki-
njo. Tel.: 070 824 776

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava, in trak-
torski cepilec drv. 
Tel.: 031 594 663

Prodam suha hrastova drva. 
Cena: 60 €/m3. Okolica Do-
lenjske, Trebnje. Možna dosta-
va. Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam žagovino, cena 15 €/
m3, Dolenjska, možna dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Zamenjam rdeče vino sremi-
čan za koruzo v zrnju ali ječ-
men. Tel.: 031 673 458 

Prodam grozdje: rizling, pla-
vec, muškat, modri pinot, fran-
kinjo, žametno črnino. Cena po 
dogovoru, Bizeljsko. 
Tel.: 040 781 444

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

Prodam grozdje rumeni mu-
škat, modro frankinjo in me-
šano belo. Cena po dogovoru. 
Okolica Pišec. 
Tel.: 041 697 775

Ugodno prodam kvaliteten 
cviček, mešano belo vino in 
modro frankinjo. 
Tel.: 031 373 860

Prodam grozdje modre fran-
kinje, 400-500 kg, okolica Pi-
šec. Tel.: 031 773 196

Prodam dobro vino cviček, 
ječmen in slamo v okroglih ba-
lah. Tel.: 031 558 356

Prodam kvalitetno vino mod-
ro frankinjo. Tel.: 041 983 525

Prodamo vino: rumeni mu-
škat (suhi in polsladki), belo 
mešano, frankinjo in žametno. 
Cena 0,80 €/l dalje. Prodamo 
tudi grozdje (rumeni muškat, 
plavec, frankinjo, žametno, la-
ški rizling). Tel.: 031 306 559, 
po 17. uri

Prodam 400 l rdečega vina. 
Cena za liter je 1 €. 
Tel.: 041 223 957

Prodam cisterne za vino 100 
L, 140 L in 200 l in 150-litrsko 
hidravlično prešo. 
Tel.: 031 533 457 

Prodam cisterne 750 l, 730 l, 
600 l in vodno prešo (250 l). 
Tel.: 051 815 470

Prodam hidravlično pre-
šo 170 l, cisterne 600 l, 400 l, 
150 l, betonske stebre, sidra. 
Tel.: 040 880 752

Prodam hruške (viljamov-
ke, pakams, conferans) za 
vlaganje in predelavo, Kr-
ško. Tel.: 040 807 678

Prodam bel jedilni krompir 
rudolf za ozimnico, cima me-
hansko odstranjena, ročno 
pobran in prebran. Cena 0,50 
€/kg. Tel.: 041 895 974

Prodam svež fižol češnjevec v 
zrnju po 5 €/kg. 
Tel.: 051 236 490

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

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

Prodam teličko sivko, staro 11 
tednov. Tel.: 070 848 863

Prodam kravo, staro 8 let, bre-
jo 7 mesecev, simentalko, paš-
no. Prodam tudi meso bika v 
septembru ter grozdje, rume-
ni muškat in črnina, okolica Pi-
šec. Tel.: 031 284 604

Prodamo odojke od 25 kg 
naprej, hranjene z domačo 
hrano. Cena po dogovoru. Tel.: 
07 49 56 375 ali 031 401 973

040 287 597, Robert Nedanovski
www.nnrn.si

PRODAMO GARSONJERO 
V KRŠKEM

Velikost 35,40 m²; 
Leto izgradnje 1980; 2. nadstropje

EI v pridobivanju; 43.000 EUR

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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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 (18/2019) bo izšla v 
četrtek, 5. septembra 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 29. 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.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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.

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

Prodam odojke, cena 2,50 
€/kg, lahko očiščene. Okolica 
Brežic. Tel.: 041 514 135

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

Prodam kravo simentalko, 
motor za kosilnico 127, ben-
cin, petrolej, vino frankinjo in 
cviček ter 70 arov koruze za 
zrnje. Tel.: 051 870 909 

Prodam dva prašiča (110 kg) 
in odojke (30 kg). Možen zakol. 
Tel.: 031 492 837

Prodam dva prašiča po 60 kg. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 858 594

Prodam kozličke. 
Tel.: 031 276 711

Prodam žive piščance, 8 €/ko-
mad, težke okoli 3 kg, primer-
ne za takojšnji zakol ali dopita-
nje. Tel.: 040 426 809

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

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

V Sevnici iščemo gospo za po-
moč starejši osebi pri čiščenju 
stanovanja, pranju in likanju. 
Tel.: 041 635 016 

Rada bi spoznala upokojen-
ce, ki bi želeli zimo preživeti 
na Šri Lanki, da skupaj naja-
memo hišo. Tel.: 041 646 415

Prodam rabljeno PVC cisterno 
1000 l na paleti in PVC sod 200 
l s pokrovom. 
Tel.: 041 502 757

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Star mizarski ponk, skrinje, 
kredenco, fotelje, voziček in 
ostale stare predmete kupim. 
Tel.: 031 878 351

Prodam kotlovnico, kom-
plet ali posamezno: kom-
binirano peč drva – peleti, 
zalogovnik za pelete, zalo-
govnik za vodo (700 l), to-
plotno črpalko (200 l), go-
rilnik za pelete (Px21-20 
kW), raztezno posodo (50 
l), črpalke, ventile in elek-
troniko Seltron. Vse v dob-
rem delovnem stanju. Cena 
po dogovoru. 
Tel.: 051 225 851

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Sprejemamo naročila za bele 
kilogramske piščance, 

ki bodo v prodaji 
30. in 31. avgusta.

Rjave in grahaste jarkice 
pred nesnostjo ter enoletne 

kokoši pa dobite 
vsak delavnik po 18. uri.

DRUŽINSKI DAN Z 
EKSOTIČNIMI ŽIVALMI

VABLJENI NA

Ilustracije: Mojca Lampe Kajtna

ŠPORTNA DVORANA MC HOSTEL

25. 8. 2019  9.00 - 19.00

BREŽICE
NEDELJA

ne
od

pl
ač
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 o
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av

a

www.bioexoboas.si

Agro-Ciglar d.o.o., Kajuhova 3, 8281 Senovo

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča cenjene stranke, da bo prodaja 

belih kilogramskih piščancev in rjavih jarkic 
24. 8./7. 9. pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka,

27. 8./10. 9. na Kajuhovi 3, Senovo.
Vsak četrtek enodnevni beli piščanci.

Naročila sprejemamo vsak delavnik 
od 8. do 18. ure na tel. št.: 

07 49 73 190 ter 031 676 724.
Telefon: 031 621 522, 

07 49 21 563
Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
Spoštovani,

sprejemamo naročila za bele 
kilogramske piščance, ki bodo 

na voljo 31. 8. med 9. in 13. uro.
Mlade rjave in grahaste jarkice 

si lahko priskrbite 
vsak delavnik ob 16. uri.

25. 9. bo razprodaja enoletnih 
kokoši nesnic od 16. ure dalje.

Kmetija Anton Novak 
iz Brezine 10 obvešča 

cenjene stranke, 
da bo prodaja 

kilogramskih piščancev 
31. avgusta 2019.  

Informacije na telefon:
07 49 61 069.

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

Informacije na tel.: 07 49 61 
069. 

V manjšem sadovnjaku dru-
žin Bogovič in Urek na Malem 
Kamnu je na jablani zraslo ja-
bolko, ki se loči od drugih ja-
bolk, saj tehta kar en kilogram 
in pol. »Če dobro pogledate, 
lahko vidite v jablani obraz z 
očmi, usti. Narava se zna res 
poigrati,« so zapisali ob posla-
ni fotografiji.

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Obvestila o dogodkih
redakcija@posave.info

07 49 05 782

Veliko jabolko z 
Malega Kamna

MALKOVEC – 3. avgusta je 
Krajevna organizacija bor-
cev za vrednote NOB Tržišče 
ob podpori Krajevne skup-
nosti Tržišče, Turističnega 
društva Tržišče, Skupnosti 
borcev 1. dolenjskega par-
tizanskega bataljona, Obči-
ne Sevnica in KŠTM izvedla 
spominski pohod po stezah 
odpora na Malkovcu. 

Pot je pohodnice in pohodnike 
vodila od spomenika padlim na 
Malkovcu po grebenu nad mal-
kovškimi vinogradi do Slančje-
ga Vrha in po stezi prvih par-
tizanov Duletove čete v vasico 
Laze, kjer je zbrane nagovoril 
podžupan občine Sevnica Ja-
nez Kukec. Pot je nato vodila 
v Čehnarjevo dolino, kjer je po-
tekal pravi partizanski miting. 
Vrnitev je potekala prek Kom-
polce, kjer so pri Blažičevi zi-
danici nadaljevali z mitingom 
in prijetnim druženjem. Na 
poti do parkirišča so se usta-
vili še pri spominskem obelež-
ju na Prijateljevi vili. Dogodke 
med leti 1941 in 1945 sta sli-
kovito opisala Milan Gorjanc, 
član predsedstva ZZB za vred-
note NOB in  član Krajevne or-
ganizacije borcev za vredno-

Spominski pohod po stezah 
odpora v Čehnarjevo dolino

te NOB Tržišče, ter domačin 
Alojz Povšič. Z recitacijami 
partizanskih in domoljubnih 
pesmi so pohod obogatili Tit 
Turnšek, Jelka Robar, Jolan-
da Lenič, Terezija Potočar in 
Stane Gorenjc. Da so se sliša-
le partizanske in slovenske pe-
smi sta poskrbela harmonikar-
ja Tadej Pungerčar in Slavko 
Jerman z ženo. Uniformirani 
pripadniki Skupnosti borcev 

1. dolenjskega partizanskega 
bataljona so zagotovili častno 
stražo pri spominskih obelež-
jih. Za pogostitev na vseh toč-
kah so poskrbele članice Ak-
tiva kmečkih žena Tržišče in 
domačini. Za prevoz starejših 
pohodnikov so poskrbeli člani 
Duletove čete iz Društva ljubi-
teljev starih vozil Hrast. 

 S.�R./Marjan�Povšič

Spominski�pohod�se�je�pričel�na�Malkovcu,�kjer�stoji�spomenik�
padlim�za�svobodo.

www.PosavskiObzornik.si
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KOBILE – Krajani Kobil so v 
začetku junija v sklopu pra-
znika Krajevne skupnosti 
Leskovec pri Krškem predali 
namenu prenovljen prostor 
vaške gmajne, kjer sta bili 
zgrajeni dve travnati igrišči, 
nogometno in igrišče za od-
bojko ter lesena zgradba za 
skupno druženje. 

Predsednik sveta KS Lesko-
vec pri Krškem Jože Olovec je 
v uvodnem nagovoru izposta-
vil, da je prostor druženja 
»Na Gmajni«, ki ga je finanč-
no omogočila krajevna skup-
nost, namenjen več naseljem. 
Tri tvorijo vaško skupnost Ko-
bile – Ivandol – Nemška Gora, 
ki sodijo v leskovško krajev-
no skupnost, pridružen pa je 
še Libelj, prav tako tudi so-
sednja Brezovska Gora iz KS 
Senuše. Vaška gmajna v Ko-
bilah je bila nekdanji skupni 
prostor vaščanov, namenje-
na za pašo živine in je obsega-
la sprva skoraj tri hektarje ze-
mljišč, vendar so po 1. in po 2. 

V Kobilah prenovili vaško gmajno
vojni nekateri solastniki, zlas-
ti iz sosednjih vasi, svoje de-
leže odkupili in je enoten os-
tal le delež Kobil, imenovan V 
potokih in Gmajna. Obnavlja-
nje tega prostora je potekalo 
skoraj tri desetletja, saj ga je 
leta 1962 tedanji okraj Novo 
mesto podržavil in ga je bilo 
treba po letu 1991 iz Sklada 
kmetijskih zemljišč Republike 
Slovenije znova pridobiti na-
zaj v lokalno sredino. Zdaj je 
v lasti Občine Krško, upravlja 
pa ga KS Leskovec pri Krškem 
oziroma njena vaška skupnost 
s sedežem v Kobilah. Do leta 
2009 je bilo obnovljeno vaško 
središče z vodnjakom in na-
pajališčem ter očiščen glav-
ni vodohran V potokih (kar je 
zgradila občina Leskovec pri 
Krškem med 1938 in 1941) 
ter oblikovana naravoslovna 
učna pot za leskovško osnov-
no šolo. Pozneje so dela pote-
kala predvsem na povsem za-
raščeni vaški gmajni in jih je 
vodil Janko Kranjčevič. Tam 
je zdaj postavljen tudi skup-

ni prostor za druženje. Obno-
vo so podprli vsi predsedniki 
KS Leskovec pri Krškem, izvo-
ljeni v teh letih: Bojan Petan, 
Bojan Mežič in Jože Olovec, 
predvsem pa nekdanji župan 
občine Krško Franc Bogovič, 
ki je z obiskom Etnološke zbir-
ke Kobile družine Šribar ko-
nec leta 2003 pognal kolesje. 
Upamo, da bo vaški skupnos-
ti uspelo obnoviti tudi klavže 
in oba druga zbiralnika vode, 
saj je celota zanimiva tehniška 
dediščina polpreteklega časa.

Praznično popoldne je v Ko-
bile privabilo veliko število 
obiskovalcev, glavni dogodek 
pa je bila nogometna tekma 
med »starimi«, večinoma čla-
ni nekdanje leskovške Rekre-
acije pri tedanjem mladin-
skem društvu, in »mladimi«, 
bodočimi usmerjevalci življe-
nja v Krškem gričevju. Ob go-
lažu, pecivu in vinu se je dru-
ženje nadaljevalo pozno v noč. 
� Ljudmila�Šribar
� Foto:�Anton�Hruševar�

Sodelujoči�na�nogometni�tekmi�med�mladimi�in�starimi

V tednu Okusov Posavja od 29. 8. do 7. 9. 2019 
se bodo zvrstili številni dogodki, ki bodo obisko-
valcem ponudili možnost spoznavanja lokalne 
gastronomije ter ponujali pisano paleto razno-
vrstnih okusov. Brez velikih besed, enostavno 
želimo predstaviti najboljše, kar ponuja regija 
Posavje. 
Da bi to jugovzhodno slovensko regijo prepoz-
nali v širšem gastronomskem smislu, bodo do-
godki namenjeni različnim okusom in zvedavim 
gurmanom, ki se lahko pri nas ustavijo za nekaj 
uric ali se poleg ostalih zanimivosti pustijo raz-
vajati dan ali dva. 

V nadaljevanju objavljamo celoten program 
tedenskega dogajanja ter seznam sodelujočih 
ponudnikov, partnerjev in sponzorjev:

ČETRTEK, 29. 8. 
POSESTVO TRI LUČKE

Otvoritveni dogodek tedna 
posavske gastronomije

Otvoritveni dogodek je namenjen slovenskim in 
hrvaškim medijem, turističnim agencijam ter os-
talim akterjem na področju turizma. Pod znam-
ko OKUSI POSAVJA bodo vrhunski chefi, vinarji 
in pridelovalci predstavili najboljše, kar ponuja 
Posavje, in obenem odprli začetek tedenskega 
gastronomskega razvajanja v Posavju.

Sodelujejo:
Tri lučke, Ošterija Debeluh, Gostilna Repovž, Go-
stilna Kunst, Splavar, Restavracija Ajda, Gostil-
na Jež, Gostilna Šempeter, Penine Istenič, Kel-
tis, Kmetija Kobal, Vinska klet Žaren, Klet Krško, 
Domaine Slapšak, Vina Kerin, Vino Kozinc, Vin-
ska klet Molipachi, Klet Lipej, Pivovarna Ressel, 
Sirarna Gorišek, Eko kmetija Kukenberger, Evro-
sad Blanca, Žganjekuha Budič, Kmečka zadru-
ga Sevnica, Ekološka kmetija Repovž, Olja Balon, 
Slaščičarna in kavarna Julija, Kmetija Grobelnik
Sponzorji: Avtohiša Makoma, Luxury transport, 
DG Duke Group, eVino, Cvetličarna Irena

PETEK, 30. 8.–PETEK, 6. 9. 
LOKACIJA REGIJA POSAVJE

Teden posavske gastronomije pri 13-ih 
gostincih v regiji Posavje

V tednu od 30. 8. do 6. 9. bodo posavski gostin-
ci še posebej poudarili jedi, pripravljene iz sve-
žih, lokalnih surovin, ter za obiskovalce pripra-
vili zanimive jedilnike, kjer boste spoznali tudi 
dobavitelje iz lokalnih kmetij. Vsak na svoj način 
– raznoliko, pestro, spontano, preprosto, v druž-
bi najboljših posavskih vin. Ponudbo preverite 
pri posameznih gostincih ter si pravočasno za-
gotovite rezervacijo.

Sodelujejo:
Gostilna Repovž – (07) 818 56 61, Tri lučke – 
(07) 620 58 06, Gostilna Kunst – (07) 488 03 
18, Debeluh – (07) 496 10 70, Splavar – (07) 499 
06 30, Restavracija Ajda – 081 603 060, Pivni-
ca Apolon – (07) 490 23 60, Gostilna Les – (07) 
496 11 00, Gostišče Dolinšek – (07) 81 41 595, 
Gostilna Šempeter – (03) 580 42 22, Restavra-
cija Silvester – (07) 814 65 00, Gostilna Pečnik 
– (07) 497 15 62, Gostilna Jež – (03) 568 52 40, 
Gostilna Žolnir – (07) 49871 33.

TOREK, 3. 9., OB 18.00 
VINSKA KLET ŽAREN

Okrogla miza: VINSKI TURIZEM
Sodelujoči govorniki na okrogli mizi se bodo 
posvetili aktualnim temam: Kako doseči doda-
no vrednost na vinogradniških kmetijah z ra-
zvojem celovitega produkta vinskega turizma; 
Ukrepi MKGP v naslednji perspektivi na podro-
čju vzpodbud za razvoj namestitev na vinogra-
dniških kmetijah; Izzivi posavskih vinarjev.
Dogodek, ki je namenjen vinarjem, vinogradni-
škim društvom in ostalim zainteresiranim, bo 

priložnost za aktivno vključevanje poslušalcev z 
vprašanji in pobudami na omenjeno temo. Dogo-
dek je brezplačen, število mest je omejeno, pri-
jave sprejemamo na kristina.ogorevc-racic@cpt-
krsko.si ali na telefonsko številko 051/655 226.

Moderator okrogle mize: Drago Bulc
Sodelujejo:
Jernej Žaren (Vinska klet Žaren), Lojze Kerin (Vi-
narstvo Kerin), Rok Petančič (vodja projekta Mo-
dra frankinja, KŠTM Sevnica), prof. dr. Aleš Gač-
nik (Univerza na Primorskem), dr. Aleksandra 
Pivec (ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano RS), Jean Michel Morel (Domačija Ka-
baj Morel)
Sponzor: Avtoline Krško

SOBOTA, 7. 9., OD 17.00 DALJE 
STARO MESTNO JEDRO KRŠKEGA

Festival vina in kulinarike 
Festival se bo odvijal na ulici v starem mestnem 
jedru, kjer bo na stojnicah ponudba raznolikih 
jedi s poudarkom na ribah in jedeh iz krškopolj-
ca, seveda tudi tokrat v družbi posavskih vinar-
jev. Dogodek je brezplačen, nakup bo mogoč po 
sistemu žetonov. 

Vinarji: Kerin – Hiša frankinje, Hiša trt, vina in 
čokolade Kunej, Klet Pirc, Vinska klet Žaren, Vina 
Dular, Klet Krško, Vinska klet Molan, Vinarstvo 
Keltis, Vinska klet Mastnak, Vinotrs d.o.o. – Ro-
bert Jarkovič, Kmetija Kobal, Vina Kozinc, Vino 
Kralj, Hiša vina Grabnar.
Kulinarika: Splavar, Gostilna Pečnik, Restavraci-
ja Ajda, Restavracija Silvester, Gostilna Jež
Glasba: Klara in Lovro

SOBOTA, 7. 9. 
STARO MESTNO JEDRO KRŠKEGA

Atrij izbranih okusov 
(Mencingerjeva hiša) 17.00–19.30

V čudovitem atriju Mencingerjeve hiše vas bodo 
posavski kuharji razvajali s kulinaričnimi ume-
tninami iz oči v oči z najboljšimi regijskimi vi-
narkami.

Sodelujejo:
TRI LUČKE ⦁ GOSTILNA REPOVŽ ⦁ GOSTILNA 
KUNST ⦁ KMETIJA KOBAL ⦁ VINSKA KLET 
ŽAREN ⦁ KLET KRŠKO
Dogodek je plačljiv, vstopnice po ceni 40 eur/
osebo (5 eur donacija nadarjenim dijakom) lah-
ko do ponedeljka, 2. 9. 2019, kupite v Gostilni 
Kunst (07 488 03 18), Restavraciji Tri lučke 
(07 620 58 06) in Gostilni Repovž (07 818 56 
61). V ceno je vključen kozarec, šest jedi, vinska 
spremljava ter brezplačen prevoz domov (v ra-
diju 15 km).
Sponzor brezplačnih prevozov: Avtoline Krško

Organizator Tedna okusov Posavja je Center za 
podjetništvo in turizem Krško v sodelovanju z 
Občino Krško in regijskimi ponudniki. Partner 
Festivala vina in kulinarike (7. 9.) je KŠTM Sev-
nica. Več informacij na info@cptkrsko.si ali na 
041 353 505 (kontakt Ksenja Kragl, program-
ski vodja prireditve).
� Vir:�CPT�Krško

Bliža se teden okusov Posavja
POSAVJE – V regiji Posavje smo v letošnjem letu prvič zasnovali enotedensko 
dogajanje pod skupno znamko OKUSI POSAVJA, ki združuje najboljše ponudni-
ke kulinarike, vin in dobrot iz kmetij. Pod sloganom »Sveže-lokalno-okusno« so 
združili moči vrhunski kuharji, vinarji in pridelovalci v regiji, ki cenijo lokalne 
sestavine in dobrine, pridelane v Posavju.

Organizatorja: Medijski 
sponzor:


