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V Krškem še en most čez Savo
Za manj hrupa na strelišču
Na Vel. Malencah zaključujejo
Dr. Zala Dobovšek, dramaturginja,
gledališka kritičarka in teatrologinja:
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Vsakršno ustvarjanje
je dobro, saj s tem
ostrimo pogled na
svet
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V kakšne domove smo se zaprli?
Naslednja številka Posavskega
obzornika bo izšla v četrtek, 6. avgusta.

V Posavju sedem novih okužb
SOŽITJE TEHNIKE IN DEDIŠČINE – Če se vam zdi, da kozolec, simbol slovenskega podeželja, na zgornji
fotografiji lebdi v zraku, imate prav, z vašim vidom ni nič narobe. Nenavadnemu prizoru smo bili priča
v torek zjutraj pri Lajkovičevih v Velikem Mraševem, kjer so s pomočjo dveh velikih dvigal podjetnika
Andreja Kerina prestavili več kot 60 let star kozolec tlorisnih dimenzij 16,5 × 7,5 metra, težak približno
17 ton, kolikor so pokazale tehtnice na dvigalih. Nevsakdanji dogodek je na prizorišče privabil precej
radovednih oči, pa tudi videoposnetek na Facebook strani Posavskega obzornika je zabeležil številne
oglede. Vse skupaj je še en dokaz, kako lahko sodobna tehnika pomaga pri ohranjanju dragocene
stavbne dediščine, ki se mora (pre)pogosto umikati potrebam razvoja. 
Foto: Peter Pavlovič

S turističnimi boni
prihajajo tudi v Posavje
Posavski turistični ponudniki so dokaj zadovoljni z
dosedanjim potekom turistične sezone, vključno s
koriščenjem turističnih bonov v njihovih kapacitetah. Krovno destinacijsko znamko Čatež in Posavje
sicer promovira regijska razvojna agencija, pri tem
pa (zaenkrat) uporablja le spletne medije.
Stran 3

Maturanti prestali
zrelostni izpit
Dijaki zaključnih letnikov, ki so bili uspešni pri opravljanju mature, v teh dneh že brezskrbno uživajo v
svojih najdaljših počitnicah do zdaj. Letošnji zrelostni izpit, kot radi rečejo maturi, si bodo zapomnili predvsem po tem, da je zaradi koronavirusa potekal v posebnih razmerah, a njihov uspeh zaradi
tega ni bil nič kaj slabši kot pretekla leta, kvečjemu nasprotno.

Stran 6
ŽELITE DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

POSAVJE – Med 16. aprilom in 26. majem v Posavju niso odkrili
nobene okužbe z novim koronavirusom. Ko smo že mislili, da se je
po aprilski okužbi v občini Bistrica ob Sotli, ki je bila 13. skupaj v
naši regiji, stanje povsem umirilo, je prišla novica, da so 27. maja
bolezen covid-19 ugotovili pri prebivalki iz občine Sevnica. Nato
je bilo dobra dva tedna spet zatišje, vse do 15. junija, ko so sploh
prvo okužbo zabeležili v občini Krško, čez dva dni pa še drugo. V
teh junijskih dneh je bilo tudi v državi zaznati močan porast okuženih, predvsem zaradi ponovnega odprtja meja, saj je bilo veliko
primerov vnesenih okužb v državo predvsem z območja Balkana, in sprostitve skorajda vseh ukrepov po koncu epidemije. Na
zadnji junijski dan je bila na covid-19 pozitivna še ena oseba v
sevniški občini, 2. julija so odkrili tretjo okužbo v krški občini, 7.
in 9. julija pa še skupno tri v tej občini. To pomeni, da so bile vse
julijske okužbe v Posavju iz občine Krško.
Če potegnemo črto, je bilo v naši regiji doslej 21 okužb, po občinah jih beležimo takole: Krško in Sevnica po šest, Bistrica ob Sotli štiri, Brežice tri, Radeče dve, Kostanjevica na Krki pa je edina
brez pozitivnega primera. Od 1. junija, torej po uradnem koncu
epidemije, so odkrili sedem okuženih, od tega šest v občini Krško.
Statistika v Sloveniji pa je 15. julija pokazala: 1878 primerov potrjeno okuženih, 266 aktivnih primerov, 16 hospitaliziranih, en v
intenzivni enoti in 111 umrlih doslej. Po mnenju dela stroke povečanje okužb v zadnjem času pomeni tudi že drugi val epidemije, koronavirus pa se tokrat bolj širi med mlajšimi, a še vedno
so najbolj na udaru starejše osebe, saj se spet pojavljajo primeri
širjenja okužbe tudi po domovih.
Poslabšanje epidemiološke slike je glavni razlog, da je od 4. julija
dalje Splošna bolnišnica Brežice ponovno prepovedala obiske, razen nekaterih izjem, kot npr. en starš pri otroku, prisotnost partnerja pri porodu in obisk iz pietetnih razlogov po predhodnem
dogovoru s predstojnikom oddelka oziroma zdravnikom na oddelku. S 5. oz. 6. julijem pa je začel veljati tudi ukrep prepovedi
obiskov in izhodov stanovalcev v posavskih domovih starejših
(DUO Impoljca z enotama DU Brežice in Sevnica ter DSO Krško).

R. Retelj

L

Tečaj CPP – B kategorija
Krško, 20. 7. 2020, ob 15:00

Info: 031 564 147
www.prah.si

Zbiramo prijave za
TRENING VARNE VOŽNJE!
Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980

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

www.kd-krsko.si
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Tudi v Radečah podražitve
RADEČE – 30. junija se je v Domu kulture Radeče na 10. redni seji zbral občinski svet, ki je med drugim obravnaval in
potrdil višje cene storitve pomoč družini na domu, komunalnih in pogrebnih storitev. Seznanili so se tudi z nekaterimi načrtovanimi investicijskimi projekti in potrdili prejemnika občinskega priznanja.
V radeški občini je v storitev Pomoč družini, ki jo izvajajo tri socialne oskrbovalke, vključenih 35 uporabnikov in le-ti bodo od 1.
julija letos plačevali nekoliko višjo ceno. »Uporabniki bodo spremembo cen zaznali kot 20 centov več na položnicah, s katerimi
poravnajo storitev pomoč družini na domu, oziroma slabih 30
centov več v nedeljskem ali nočnem času ali prazničnem času,«
je pojasnjevala Polonca Teršek, pomočnica direktorice CSD Celje, enote Laško. Nova cena opravljene storitve od ponedeljka do
vključno sobote znaša za uporabnika 4,57 €/uro, v nedeljo 6,12
€/uro in na praznični dan ali dneva prost dan 6,56 €/uro. Znesek
do polne cene storitve (ob delovnih dneh le-ta npr. znaša 20,24
€/uro) bo Občina Radeče subvencionirala v višini 75 %, tako da
bo na letni ravni iz občinskega proračuna ob 330 efektivnih urah
treh socialnih oskrbovalk storitvi namenila 62 tisoč evrov. Prav
tako je s 1. julijem višja cena pogrebnih storitev, tako da je cena
pri žarnem pogrebu višja za 3 %, pri klasičnem s krsto pokojnika
pa za 6,3 %. Zaradi dviga cen pri ravnanju z odpadki so se 1. julija
rahlo povišale tudi cene komunalnih storitev, tako da je cena na
položnici za štiričlansko družino višja za 93 centov.

Investicije in nagrajenca

Meseci pred nami bodo v radeški občini investicijsko naravnani.
V prostorih osnovne šole so že v juniju pričeli z obnovo sanitarij, za kar je občina pridobila nepovratna sredstva v višini dobrih
98 tisoč evrov. Slabih 300 tisoč evrov bo stala obnova sanitarij in
zunanjega dela kulturnega hrama v središču mesta. V načrtu je
tudi obnova odseka javne poti iz Zagrada na Vetrni Vrh (od družine Zajec do družine Klenovšek, po domače Klanšek) v dolžini
750 metrov, vrednost del je ocenjena na slabih 58 tisoč evrov.
V zaključku občinske seje so potrdili tudi letošnje prejemnike občinskih priznanj, ki jih bodo podelili v septembru na slavnostni
seji ob občinskem prazniku. Srebrnik bo prejel Zdravstveni dom
Radeče za uspešno delovanje ter idejno zasnovo in izvedbo projekta Center za starejše Dobra energija, zlatnik pa bo prejela
Marija Imperl za dolgoletno in uspešno delovanje na področju trajnostnega razvoja in vseživljenjskega učenja ter za aktivno vključevanje v družbeno življenje v občini.

Smilja Radi
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V Krškem še en most čez Savo
KRŠKO – 14. seja občinskega sveta je 2. julija ponovno potekala v znamenju »razselitve« članic in članov po
celotni sejni dvorani, razen govorcev za govornim pultom pa so razpravljali z maskami. Med drugim so potrdili nove cene za programe v vrtcih in minimalno zvišanje cene pomoči družini na domu.
Članice in člani občinskega
sveta so podali soglasje k drugemu noveliranemu programu
izvedbe infrastrukturnih ureditev za Hidroelektrarno Krško, ki so ga sicer svetniki potrdili že na lanski novembrski
seji, novelacija, kot je povedal
Aljoša Preskar iz družbe Infra, pa je posledica spremenjenega obsega financiranja
s strani države. Sicer so vse
ureditve v sklopu HE Krško
dokončane, medtem ko je bilo
soglasje krških svetnikov pomembno zaradi dokončanja še
nekaj del na naslednji v verigi,
to je HE Brežice.

Svetniki so potrdili tudi investicijski projekt prezidave
Osnovne šole Raka, na kateri
se soočajo s prostorsko stisko.
Dodatni prostori bodo urejeni
na prostoru atrija šole in na račun še nekaj dodatnih gradbenih posegov, s čimer bodo na
šoli pridobili dve učilnici na 95
m2 površine. Za investicijo bo
občina iz proračuna zagotovila
nekaj manj kot 200.000 evrov,
pri čemer računajo na nekaj
čez 40.000 nepovratnih in
dobrih 20.000 evrov povratnih
sredstev iz naslova Zakona o financiranju občin in sofinanciranja investicij s strani države.
Prav tako so svetniki potrdili
investicijsko dokumentacijo

Za manj hrupa na strelišču
SEVNICA – Osrednja točka
16. redne seje sevniškega
občinskega sveta, ki je potekala 24. junija, je bila seznanitev z varnostnimi razmerami na območju občine
s pregledom stanja za leto
2019.
V lanskem letu so policisti PP
Sevnica obravnavali 232 kaznivih dejanj, največ jih je bilo
s področja splošne kriminalitete, in sicer 216, s področja gospodarskega kriminala jih je
bilo 16 in štiri s področja mladoletniške kriminalitete. »Kazniva dejanja, ki prevladujejo,
so tatvine, gospodarska kriminaliteta je v upadu,« je nizal podatke komandir sevniške policijske postaje Daniel Žniderič
in ob tem opozoril, da se v občini povečuje število kaznivih
dejanj na področju zanemarjanja mladoletnih oseb in nasilja v družini. V Sevnici je prijavljenih tudi 1.200 tujcev in
pri enajstih so ugotovili kršitev
zakona o tujcih zaradi nedovoljenega bivanja. Med zaznanimi težavami je opazen porast
računalniških goljufij.

Strelišče na Radni

V nadaljevanju seje je varnostne razmere na celotnem območju Policijske uprave Novo
mesto, kamor sodi tudi PP Sevnica, predstavil direktor ome-

njene uprave Janez Ogulin.
Dotaknil se je tudi pomena
in vloge strelišča na Radni, ki
moti v bližini živeče krajanke
in krajane zaradi hrupa. Med
vadečimi, ki na strelišču opravljajo redna usposabljanja,
je tudi okoli 800 policistov novomeške policijske uprave, ki
morajo letno opraviti vse oblike usposabljanja, predvidene s
programom. »Na ta način zagotavljamo, da naši policisti sledijo modernim trendom tako
znanja kot veščin, kamor sodi
tudi streljanje,« je pojasnjeval
Ogulin in nadaljeval, da vožnja
na strelišče v Gotenico pri Kočevju predstavlja tisoč ur več
na leto zaradi prevoza in logistike. »Strelišče Radna nam je
blizu, imamo ustaljene postopke, s katerimi lahko učinkovito
izvedemo vadbo streljanja po
programu. Seveda se zavedamo, kaj to pomeni za lokalno
skupnost, zato smo v pogovorih za ureditev te problematike, da bomo okolje čim manj
obremenjevali s hrupom,« je
zaključil. V razpravi je Vinko
Knez izpostavil možnost tehničnih rešitev za zmanjševanje
hrupa na strelišču, Franc Povše pa zračno razdaljo do OŠ
Boštanj, ki je le okoli 200 metrov. Sprejeli so sklep, da začne Občina Sevnica s postopki
za ureditev strelišča Radna v
sodelovanju z Ministrstvom za
obrambo (le-to je strelišče pre-

poznalo kot pomembno) in Ministrstvom za notranje zadeve
do nivoja, da vadba ne bo moteča za občanke in občane.

Višja cena komunalnih
storitev

S 1. julijem je cena komunalnih
storitev v občini Sevnica višja,
za štiričlansko družino za okoli pet evrov. Vzrok za povišanje
zneska na položnici je strošek
obdelave odpadkov (tudi odpadnega blata), na katerega
Komunala Sevnica nima vpliva, saj to opravlja zunanji izvajalec, ki je storitev podražil,
je pojasnil direktor podjetja
Mitja Udovč. Nova cena prevzema in obdelava blata iz čiščenja komunalnih odpadnih
voda je poskočila z 80 na 150
€/t, vanjo pa ni vključena cena
prevoza, ki ga je treba opraviti do podjetja CeROD v Novem
mestu.
V zaključnem delu seje so
svetnice in svetniki obravnavali tudi nekaj kadrovskih imenovanj in dali soglasje k imenovanju dosedanje direktorice
Zdravstvenega doma Sevnica
Vladimire Tomšič za nov štiriletni mandat ter potrdili imenovanje Marjetke Smolič za
pomočnico direktorice Centra
za socialno delo Posavje, enota Sevnica.

Smilja Radi

za most za pešce in kolesarje
čez Savo v Krškem. Navezava
na 109 m dolg in 3,5 m širok
most bo na desnem bregu Save
z obvoznice nad spodnjim odcepom za staro mestno jedro,
to je nad Cvetličarno Kerin, na
levem bregu pa bo dostop na
most urejen z večnamenske
poti ob Savi. Gradnja okoli 2,5
milijona evrov vredne investicije naj bi bila zaključena najkasneje do poletja 2022.

Malce dražji vrtci …

V zvezi z novosprejetimi cenami programov v vrtcih na
območju občine na tem mestu izpostavimo, da se za oddelke prvega starostnega obdobja plačilo staršev znižuje
za 5,33 %, medtem ko se za
vse ostale starostne kategorije zvišuje, in sicer za kombinirane oddelke za 5,49 %, za oddelke od 3 do 6 let za 5,89 %,
za oddelke od 3 do 4 let pa za
5,39 %. Podrobneje o cenah
vrtcev sicer na strani 20. S 1.
septembrom bo v 71 oddelkov vključenih 1164 otrok, zanje pa bo skrbelo 233 zaposlenih. Posebnost oz. novost je ta,
da se je v okviru razpisa, kot
je povedal Andrej Sluga, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, spremenil osnovni pogoj
za sprejem, po katerem bodo v

vrtec sprejeti vsi otroci, katerih starši so zaposleni in bodo
do 28. februarja dopolnili potrebno starost, ter da bodo pri
sprejemu v vrtec imeli prednost starši, ki so občani občine
Krško. Med novostmi pravilnika je med drugim tudi ta, da v
kolikor je otrok vnesen na čakalno listo za sprejem v posamezen vrtec, ki je zaseden, na
voljo pa je prosto mesto v drugem vrtcu, a te možnosti starši ne izkoristijo, bo otrok izbrisan s čakalne liste oziroma bo
premaknjen na zadnje mesto
čakalne liste za sprejem v želeni vrtec. Še eno novost na tem
mestu izpostavljamo, in sicer,
da bo vrtec lahko izpisal otroka iz ustanove, v kolikor njegovi starši uprave ne bodo obvestili o razlogih njegove daljše
odsotnosti.

… in pomoč na domu

Z včerajšnjim dnem so s soglasjem občinskega sveta stopile v veljavo tudi malce višje
cene za izvajanje storitve Pomoč na domu, ki jo na območju občine izvajajo oskrbovalke
krške enote CSD Posavje. Efektivna ura poslej znaša 21,05
evra, od tega jo Občina Krško
subvencionira v višini 14,74
evrov/uro, uporabnik pa bo
zanjo odštel 6,31 evra ali 0,29

evra več kot do sedaj. Navedena cena bo lahko še dodatno znižana, v kolikor bodo na
CSD na podlagi vložene vloge
uporabnika za znižanje ocenili, da ni sposoben plačila sprejete cene. Za nekoliko večje zvišanje cen za uporabnika gre pri
zagotavljanju pomoči ob nedeljah in prazničnih dnevih, in sicer ob nedeljah za 40 % več ali
8,83 evra/uro, ob praznikih pa
je povišana za 50 %, to je na
9,46 evra/uro

Občinski svet je podal tudi pozitivno predhodno mnenje k
Strateškima načrtoma javnih
zavodov Kulturni dom Krško in
Valvasorjeva knjižnica Krško za
obdobje 2020–2024. Strategiji sta predstavili direktorici zavodov Darja Planinc in Urška Lobnikar Paunović, poleg
navedenih točk pa so svetniki
med drugim potrdili tudi vrsto
odlokov o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena, in sicer poleg osmih cerkva
z območja občine še raški grad,
spodnji grad v Brestanici ter
kapucinski samostan z mavzolejem in parkom. Sicer so bili ti
objekti že do sedaj razglašeni
za spomenike lokalnega pomena, dopolnitev pa se je nanašala na njihovo vknjižbo v zemljiško knjigo.

Bojana Mavsar

Na Vel. Malencah zaključujejo
BREŽICE – 13. sejo, ki je potekala 9. julija in je bila po
svoje posebna, saj so jo člani Občinskega sveta občine Brežice trenutnim ukrepom primerno »oddelali« v
zaščitnih maskah, so med
drugim zaznamovale točke v povezavi z infrastrukturnimi ureditvami HE Brežice in storitvijo pomoč na
domu.
Svetniki so podali soglasje k
dopolnitvi Programa izvedbe objektov vodne, državne
in lokalne infrastrukture ter
objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE
Brežice – novelacija št. 2. Občinski svet je novembra 2019
že sprejel to soglasje, vendar
kljub nujnosti obravnave na
občinskem svetu Program na
seji Vlade RS še ni bil obravnavan in sprejet. V tem času
je prišlo do spremenjene dinamike vlaganj koncedenta
Ministrstva za okolje in prostor po posameznih letih, zato
je podjetje Infra d.o.o., ki ureja vodno infrastrukturo v sklopu HE Brežice, ponovno naslovilo pobudo za obravnavo tega
dokumenta na občinskem svetu. Kot je med drugim omenil direktor Infre mag. Vojko
Sotošek, upajo, da bo Vlada
RS ta Program kmalu obravnavala in tudi potrdila, da bo

lahko podjetje dobilo sredstva
za vzdrževanje nasipov in dokončanje ureditev, določenih v Uredbi o DPN za območje HE Brežice, ki so večinoma
na ozemlju občine Krško, ter
prišlo do uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE
Brežice. Dejal je, da nameravajo dela, ki so trenutno še v teku
na Velikih Malencah, zaključiti še v poletnih mesecih, »tako
da bomo s tem tudi zaključili protipoplavno varnost v
občini Brežice, določeno po
projektu HE Brežice«. Vse ostale ureditve, ki so jih bre
žiški svetniki novembra lani
obravnavali v okviru razprave
o uporabnem dovoljenju ter
zagotavljanja poplavne zaščite objektov in naselij v občini Brežice (sanacija mostu
čez Močnik, sanacija deponije rodovitne zemlje D3 in delovanje črpališč pod avtocesto), je po njegovih zagotovilih
Infra uredila.
O akumulacijskem bazenu HE
Brežice je bilo na seji govora tudi še v nadaljevanju, saj
so svetniki sprejeli spremenjen odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi. Sprememba odloka prinaša, da kot
upravljalec pristanišč in vstopno-izstopnih mest ni več določen Zavod za šport Brežice,
saj ta ne opravlja javne gospodarske službe – Zakon o plovbi

po celinskih vodah namreč določa, da je upravljanje s pristanišči izbirna GJS. Po novem bo
za to skrbela Komunala Brežice d.o.o., ki tem zahtevam zadostuje.

Pomoč na domu cenejša
za 11 centov

Potrditev sklepa o uskladitvi
cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za
leto 2020 pomeni, da se ta za
uporabnike s 1. avgustom nekoliko znižuje. Cena storitve
je v letu 2019 in prvi polovici leta 2020 znašala 20,67 evra
na uro, za uporabnika pa 7,05
evra na uro. Po novem se bo
cena znižala za 1,26 %, za uporabnika pa 1,56 %. Nova cena
bo 20,41 evra na uro, za uporabnika pa 6,94 evra na uro,
pri čemer je upoštevan odstotek subvencije, ki jo zagotavlja Občina Brežice in je na isti
ravni kot v preteklih letih, in sicer 62,80 % cene storitve, kar
znaša 13,47 evra na uro. Izvajalec storitve, Center za socialno delo Posavje, je pri izračunu
cene upošteval spremembe pri
znižanju stroškov materiala in
storitev za neposredno socialno oskrbo, na znižanje cene
pa je vplivalo tudi dejstvo, da
je občina v postopku prenosa
v uporabo treh službenih avtomobilov izvajalcu.

Rok Retelj
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Promocija (zgolj) spletna, interesa kar precej
POSAVJE – Vlada RS je kot spodbudo za domačo turistično sezono vsaki osebi s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marec 2020 namenila turistični bon v višini 200 evrov za polnoletne in 50 evrov za mladoletne osebe. Regionalna razvojna agencija (RRA) Posavje kot skrbnik vodilne destinacije Čatež in
Posavje možnost koriščenja teh bonov v Posavju (zaenkrat) promovira spletno, ponudniki pa so večinoma kar zadovoljni s povpraševanjem.
Skrbnik krovne destinacijske znamke (vodilne destinacije Čatež in Posavje) je RRA
Posavje, ki promovira turistično ponudbo destinacije preko različnih kanalov in medijev. »Redno ažuriramo in z
novimi aktualnimi vsebinami in ponudbo posodabljamo
destinacijsko spletno stran
www.posavje.com in socialna
omrežja. Pri tem redno sodelujemo z lokalnimi skupnostmi
in lokalnimi turističnimi organizacijami, ponudniki in drugimi deležniki s področja razvoja
in promocije turizma v regiji,«
pojasnjuje Nataša Kalin.
V sodelovanju z lokalnimi turističnimi organizacijami so
se vključili tudi v vseslovensko kampanjo Moja Slovenija,
ki jo je spodbudila in zasnovala Slovenska turistična organi-

kampanjo smo pričeli konec
maja in na socialnih omrežjih
(Facebook Posavje polno priložnosti in Instagram Posavje
polno priložnosti) do sedaj objavili več kot 60 različnih objav, s katerimi promoviramo
turistično ponudbo in ponudnike v naši regiji. Promocija
poteka tudi po družbenih kanalih lokalnih turističnih organizacij in ponudnikov,« dodaja Kalinova. K sodelovanju pri
promociji posavske destinacije so povabili kar nekaj 'turističnih ambasadorjev', odzvali
ter posneli zanimive kratke nagovore so denimo Rok Kerin,
Bernarda Žarn, Matija Vimpolšek in Jure Tomič.

Ponudniki kar zadovoljni

Zlasti večji posavski turistični ponudniki so z dosedanjim

Izpad tujih gostov letos rešujejo domači gostje,
ki pa ostajajo krajši čas.

zacija, z njo pa prebivalce naše
države vabi k oddihu v Sloveniji in delitev njihovih doživetij
s ključnikom #mojaslovenija.
Kampanja poteka v sodelovanju s turističnim gospodarstvom, destinacijami, produktnimi združenji, ambasadorji
in vplivnimi posamezniki. »S

potekom turistične sezone dokaj zadovoljni. »Že od začetka
uvedbe turističnih bonov beležimo veliko povpraševanja
in tudi številne rezervacije gostov iz Slovenije. Veliko zanimanje je za nehotelske namestitve Term Čatež – t. i. Terme
Village, kjer gosti rezervirajo

Jumbo plakatov, kot je tale v Krškem, ki vabi h koriščenju
turističnih vavčerjev na Kopah, Posavje v drugih slovenskih
regijah (zaenkrat) nima, morda jih bodo v naslednjih mesecih
uporabili v okviru projekta Posavje polno priložnosti – 3P, ki
so ga uspešno prijavili na javni razpis Slovenske turistične
organizacije.
lastne apartmajske in mobilne
hiške, se odločijo za klasično
kampiranje ali za doživljajsko
namestitev v plavajočih hiškah Gusarskega zaliva,« nam
je pojasnila Nevenka Petan iz
Term Čatež. Tudi za hotelske
namestitve je veliko povpraševanja in se njihove kapacitete hitro polnijo, pred dnevi
so ob že prej odprtih hotelih
Čatež in Toplice ponovno odprli še vrata hotela Terme. Petanova ob tem poudarja, da njihov bazenski kompleks zaradi
svoje velikosti omogoča var-

no in brezskrbno preživljanje
počitnic ob upoštevanju priporočil NIJZ in WHO, vezanih
na aktualno situacijo. »Nenehno skrbno spremljamo aktualne napotke in navodila NIJZ ter
jih tudi izvajamo. Pri zajezitvi
virusa je ključnega pomena
prav higiena, za kar mora seveda poskrbeti tudi vsak posameznik. Informacije za goste
smo strnili v dokument ' Varno
v Terme Čatež', ki je dosegljiv
na naši spletni strani,« dodaja.
Zadovoljiv interes za korišče-

Odlagališče vendarle do 2025?

KRŠKO – V postopku presoje vplivov na okolje za načrtovano odlagališče nizko- in srednje radioaktivnih
odpadkov (NSRAO) v Vrbini do 20. julija poteka javna razgrnitev projekta. Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) ga je 2. julija predstavila v Krškem, a je bil odziv javnosti skromen.
nosti, medicini in nuklearni
elektrarni.

Tehnične podrobnosti

Direktor ARAO Sandi Viršek
Zato naj na tem mestu povzamemo glavne značilnosti načrtovanega odlagališča. Kot nam
je povedal Sandi Viršek, direktor ARAO, na kateri v imenu
države od leta 2004 dalje vodijo postopek umeščanja odlagališča, pričakujejo, da bodo
okoljevarstveno dovoljenje za
sprejemljivost objekta v okolju pridobili še v tem letu, v začetku prihodnjega pa gradbeno dovoljenje. Odlagališče bo
predvidoma zgrajeno v treh letih, to je do leta 2025, ko naj
bi začelo s poskusnim obratovanjem. V odlagališču NSRAO
se bodo na podlagi v letu 2019
sprejetega sklepa meddržavne
komisije skladiščili samo slovenski odpadki, ki nastajajo v
industriji, raziskovalni dejav-

Objekti vzhodno od NEK,
namenjeni skladiščenju in
upravljanju z odlagališčem,
bodo zgrajeni na platoju, ki bo
varovan najmanj pred 100-letno poplavno vodo, na 17,5 ha
površine. Kompleks bo sestavljen iz upravno servisnega in
tehnološkega objekta, odlagalnega podzemnega silosa, nad
katerim se bo nahajal kontrolni objekt, glavne objekte pa bo
spremljalo še nekaj manjših
objektov in urejena infrastruktura, ki jo bodo dopolnjevale
ozelenele površine. Odlagalni
podzemni oz. pripovršinski silos, z debelino betona več kot 2
m, bo odvodnjavan in vgrajen
v zemljine (kremen, glinenci in
muskovit), ki niso agresivne na
beton. V silos bodo 40-tonske
betonske odlagalne zabojnike,
v katerih se bodo nahajali sodi
z NSRAO, vlagali po plasteh z
mostnim dvigalom. Skupno
deset plasti v silosih bo omogočalo skladiščenje 990 odlagalnih zabojnikov, ki bodo kot
prva bariera preprečevali širjenje radionukleidov v okolje.
Zabojniki bodo v silos zlože-

ni eden poleg drugega, nastale praznine med njimi in steno silosa pa bodo zapolnili s
polnili iz naravnih ali umetnih
materialov. Po zapolnitvi silosa
– premer notranjosti bo znašal
dobrih 27 m – bo ta neprodušno zaprt z betonom in debelo
plastjo gline, ki bo preprečevala pronicanje vode s površja,
nadzemni objekti pa odstranjeni. Radioaktivnost NSRAO
naj bi se najpozneje v 300 letih znižala do ravni naravnega
sevanja v okolju.

NSRAO predstavili še Matej
Rupret (ARAO), Boštjan Duhovnik (IBE) in Goran Mandžuka (HSE Invest), največ
vprašanj le okoli desetih slušateljev pa se je navezovalo na
tipe odlagališč, protipoplavno
zaščito območja, prevzem polovice ustvarjenih radioaktivnih odpadkov s strani Hrvaške
in ureditev cestne infrastrukture.

Bojana Mavsar

nje turističnih bonov zaznavajo tudi drugi ponudniki. Petra
Močan iz Treh lučk na Sremiču
ugotavlja, da jih dosežejo tudi
turisti, ki prej niso potovali po
Sloveniji, ampak so svoje počitnice preživljali poleti predvsem na Hrvaškem. »Prav
tako nekateri gurmani združijo obisk naše restavracije v prijetno bivanje in za to vnovčijo
turistične bone,« dodaja. Sabina Repar iz sevniškega Hotela
Ajdovec pravi, da zaradi turističnih bonov ugotavljajo večji interes slovenskih potrošnikov, njihove kapacitete pa se
hitro polnijo. »Povpraševanje je večje tudi zaradi ponudbe doživetij, ki jih nudimo ob
koriščenju nočitve z zajtrkom.
Povezali smo se z lokalnimi
ponudniki storitev in gradom
Sevnica ter tako za naše goste pripravili dvodnevni aktivni
gurmanski oddih v mestu prve
dame in enodnevni grajski pobeg v dvoje,« pojasnjuje. Tudi v
kostanjeviški Gostilni Žolnir so
s povpraševanjem, povezanim
s turističnimi boni, zadovoljni,
saj imajo iz tega naslova že kar
nekaj (izvršenih) rezervacij.
»Prejšnja leta je bilo več tujih
gostov, letos njihov izpad rešujejo domači gostje, ki pa ostajajo krajši čas,« pravi Simona
Sevšek. Pripravili so tri pakete, ki vključujejo tudi obisk lokalnih znamenitosti in aktivnosti, a je večji interes le za
nočitev z zajtrkom oz. si gostje
nato sami organizirajo aktivnosti. Na turističnih kmetijah
so izkušnje različne. Milena
Tomše s Turistične kmetije pri
Martinovih v Globočicah pravi, da se je sezona začela res
dobro in da je veliko zanimanja za koriščenje bonov. »Vendar smo zdaj spet v strahu, da
se bo vse zaprlo,« dodaja. Medtem Neža Celestina s Turistične kmetije Celestina v Marendolu ni tako zadovoljna, saj se
jim pozna zlasti spomladanski
izpad večjih skupin, poletje pa
je pri njih že tako bolj zatišno,
saj gredo ljudje na morje in
prirejajo domače zabave. »Za
turistične bone še ni bilo veliko povpraševanja, a sezona je

še dolga,« je kljub temu optimistična.

Tudi ponudniki
niso vedno odzivni

Na RRA Posavju so, kot že rečeno, k sodelovanju v promocijski kampanji povabili lokalne turistične organizacije in
ponudnike, a si želijo, da bi se
slednji še aktivneje vključili in
izkoristili kampanjo tudi za
promocijo morebitne ponudbe za koriščenje turističnih
bonov, pravi Kalinova. Da tudi
ponudniki niso vedno najbolj
odzivni na tovrstna povabila,
priznava Sevškova iz Gostilne Žolnir, razlog je predvsem
v tem, da za to enostavno nimajo (dovolj) časa in kadra.
Reparjeva iz Hotela Ajdovec
pravi, da aktivno sodelujejo v
skupni promociji turistične destinacije Posavje in so z njo zadovoljni, »seveda pa je dodatna podpora v obliki različnih
kampanj za turistično manj
znane kraje vedno dobrodošla v čim večjem obsegu tudi
v bodoče«. V Treh lučkah pri
promociji gurmanskih doživetij v Posavju dobro sodelujejo
s CPT Krško (visitkrsko.com),
pri Celestinovih s KŠTM Sevnica (visit-sevnica.com) in Pri
Martinovih s TIC Brežice (discoverbrezice.com), a na koncu nemalokrat ugotavljajo, kot
pravi Tomšetova, da obvelja
staro pravilo, da se je najbolje
zanesti na svoje 'kljuse' …
Posavsko turistično ponudbo na regionalni agenciji zaenkrat promovirajo le preko
digitalnih kanalov, v naslednjih mesecih pa bodo v okviru
projekta Posavje polno priložnosti – 3P, ki so ga uspešno prijavili na javni razpis Slovenske
turistične organizacije za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih
turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020, destinacijo Čatež in Posavje promovirali tudi
v drugih medijih (tiskani in digitalni mediji, zunanje oglaševanje, tiskovina).

Peter Pavlovič

Silosi že v več državah

Po besedah Virška v osmih od
16 držav članic EU (z obstoječim ali opuščenim jedrskim
programom) že obratujejo
ustrezna odlagališča, več držav,
med drugim Belgija, Romunija
in Bolgarija, pa je trenutno bodisi v fazi pridobivanja dovoljenj za gradnjo bodisi že v fazi
izgradnje odlagališč NSRAO.
Podoben koncept odlaganja v
silose, kot je predviden v Vrbini, je uporabljen v več državah,
med drugim na Švedskem, Finskem, Koreji in Japonskem.

Poleg direktorja ARAO so načrtovan projekt izgradnje
in obratovanja odlagališča

Tovarniška 3, Krško
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Smo se prehitro sprostili?
Po junijski sprostitvi ukrepov se je kmalu spet pričelo
širjenje koronavirusa. Smo se po odpravi ukrepov prehitro 'sprostili' in zapadli v ustaljene navade, bi morali
spet bolj zaostriti ukrepe ali se bomo pač morali navaditi živeti s to boleznijo, nas je zanimalo v tokratni anketi.
Maja Ivanišin, Krško: Očitno je, da se virus
noče umakniti in se bomo morali naučiti živeti
z njim. Vsak posameznik bi moral poskrbeti za
svoje zdravje in na nas je, da pokažemo odgovornost. Tudi ob vsaki drugi nalezljivi bolezni
bi se morali umakniti iz okolja, da je ne širimo.
Vendar ima vsak posameznik svoje kriterije,
zato so zmerni ukrepi potrebni, a lepše bi bilo, če jih ne bi imeli.

Nina Gole, Križišče pri Krmelju: Menim, da
smo se prehitro sprostili in začeli živeti kot pred
izbruhom epidemije. Morda je to opozorilo, da
moramo razmišljati in živeti drugače, morda
tudi manj potovati in najti kotičke za sprostitev v domačem okolju. Ne verjamem, da bi zaostrovanje ukrepov kar koli izboljšalo, vsak človek bi moral sam pri sebi presoditi, kaj je najbolje zanj.

Edo Molan, Dednja vas: Menim, da se bo kar
treba naučiti živeti s tem virusom, vsaj tako
kaže. Strinjam se, da smo se malo preveč sprostili, okužbe vnašajo predvsem tisti, ki prihajajo k
nam, s tem pa ogrožajo ostale, predvsem starejše. V prvi vrsti bi bilo treba pred okužbami obvarovati bolnišnice in domove, da bi vanje vstopali izključno zdravi. Vročina virusu očitno ne škodi.

Janez Firbas, Brestanica: Najbrž smo se res
nekoliko prehitro in preveč sprostili, jaz bi obdržal recimo vsaj deset odstotkov odpravljenih
ukrepov, predvsem glede prehajanja meja, druženja, zlasti v velikih skupinah ipd. Prehitro je
postalo vse preveč ohlapno. Očitno se bomo,
dokler ne bo na trgu zdravila, morali naučiti živeti s to boleznijo.

kronika
ODIŠAVLJEN TAT – 6. 7. so policisti prijeli prijavo, da se v
prodajalni v Krškem nahaja moški, ki ga očitno nadpovprečno zanimajo parfumi. Sum se je izkazal za upravičenega, saj
so policisti pri državljanu Hrvaške odkrili za okoli 900 evrov
nakradenih parfumov. Med preiskavo so ugotovili, da so istega storilca močno srbeli prsti že sredi junija, ko je iz iste prodajalne ukradel artikle v skupni vrednosti kar okoli 1400 €.
Ker obstaja sum, da je parfumski tat izvrševal tatvine tudi po
prodajalnah na območju drugih policijskih uprav, so razširili preiskavo, preiskovalni sodnik pa je za 'parfumskega tatu'
odredil pripor.

DREVESA NAPOTI VOZNIKOM – 4. 7. je v jutranjih urah v
Orešju nad Sevnico 24-letni voznik v ovinku izgubil oblast nad
osebnim vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelj
je imel v litru izdihanega zraka 0,52 mg alkohola. Na srečo jo
je odnesel brez večjih poškodb, manj sreče pa je imel pri izrečeni globi, saj so mu policisti zaradi vožnje v opitem stanju in
nepravilne smeri vožnje izdali plačilni nalog v višini 1020 €, ob
tem pa ga 'obdarili' še s 16 kazenskimi točkami. Dan pred tem
je v drevo, še pred tem pa v ograjo ob stanovanjski hiši, zaradi
slabosti med vožnjo trčil tudi voznik tovornega vozila v Velikem Mraševem. Tovornjakarja so oskrbeli v brežiški bolnišnici.
'RDEČI PETELIN' KIKIRIKAL V VELIKI VASI – 5. 7. je okoli
15. ure zagorelo v 15x6 m velikem gospodarskem objektu v
Veliki vasi. Krškim poklicnim gasilcem so pomagali 'rdečega
petelina' ukrotiti še prostovoljni gasilci iz bližnjega Leskovca
iz domačega kraja, ki so ostali tudi na požarni straži. Gasilci so
s pomočjo delovnega stroja odstranili uničen del objekta. Pri
gašenju sta dve osebi utrpeli manjše opekline, poleg njiju pa
so reševalci NMP Krško na kraju dogodka oskrbeli še tri osebe, ki so se nadihale dima. V jutranjih urah naslednjega dne
so se morali gasilci vrniti na kraj požarišča, ker se je kadilo iz
ostrešja sosednje stanovanjske hiše. Gasilci so prejšnji dan sicer na strehi hiše opravili preventivni pregled, a očitno tedaj
preskok gorečega delca še ni bil viden.
ZOGLENELO TRUPLO V VOZILU – 6. 7. so gasilci PGE Krško
na Armeškem, na travniku v bližini ceste, s pomočjo avtocisterne pogasili goreče vozilo, v katerem se je nahajalo truplo.

Zbrala: B. M.
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Dr. Zala Dobovšek, dramaturginja, gledališka kritičarka in teatrologinja:

Vsakršno ustvarjanje je dobro,
saj s tem ostrimo pogled na svet
BOŠTANJ – Leta 1983 rojeno Zalo Dobovšek, ki je odraščala v petčlanski družini, s krajem ob Savi veže nešteto spominov, zato je to njeno gnezdo, v katerega se vedno znova rada vrača po zaključenem delu v slovenski prestolnici. Tam z zanimanjem spremlja dogajanje na odrskih deskah ter deli svoje znanje in izkušnje
na AGRFT, kjer je asistentka za področje dramaturgije in študijev scenskih umetnosti.
Kakšni so vaši spomini na
čas odraščanja, s kom ste se
najraje družili?
Spomini so lepi in starejša, ko
sem, bolj natančno se zavedam,
kdo so bili ljudje ali pa dogodki, ki so me najbolj zaznamovali. Zdi se mi, da sem od nekdaj
imela rada generacijsko raznoliko družbo okoli sebe, ob sovrstnikih tudi starejše in mlajše
prijatelje, saj se mi zdi, da ta
medosebna različnost prinese veliko dobrega, zanimivega
in nas predvsem nauči, kako
na svet gledati tudi z drugimi
očmi. Je pa življenje takšno, da
nas kasneje pogosto raztrosi
na različne konce, ne glede na
to, kako zelo smo se v času odraščanja z nekom razumeli in
kako zelo je vplival na nas. A
to ne pomeni nujno nič slabega, mislim, da vsi sami pri sebi
dobro vemo, da bodo določeni
ljudje, prijatelji, sošolci, učitelji in tako dalje imeli posebno
ter pomembno mesto v našem
spominu, četudi morda nimamo več tesnih stikov. Bili so
bistveni del oblikovanja naše
osebnosti in to ostane večno.

Eno leto ste obiskovali glasbeno šolo …
V drugem ali tretjem razredu
sem se začela učiti igrati kitaro,
a sem kmalu obupala. Očitno se
nisem dovolj povezala z inštrumentom in nekako nisem našla prave volje. A nikoli se ne ve,
poznam kar nekaj ljudi, ki so
se šele kot odrasli začeli učiti
katerega izmed inštrumentov.
Malo iz zabave in kratkočasja,
malo pa tudi zaradi izziva in radovednega preizkušanja svojih
skritih potencialov.
Kaj je botrovalo vaši odločitvi, da ste se po zaključeni
srednji turistični šoli vpisali
na Akademijo za gledališče,
radio, film in televizijo?
Pravzaprav me je gledališče začelo resno zanimati že v prvem
letniku srednje šole in potem
je to zanimanje vsako leto le
še naraščalo. Z veliko vnemo
sem spremljala vse, kar se ga
je dotikalo: brala sem drame in
strokovne knjige, pa intervjuje z gledališkimi ustvarjalkami
in ustvarjalci, hodila na predstave. V tistem času mi je bilo
dostopno le Slovensko ljudsko
gledališče v Celju in takratne
predstave so me brez dvoma
zaznamovale za vedno. Ker nisem imela veliko priložnosti
obiskovati tudi drugih gleda
lišč, sem se znašla tako, da sem
eno uprizoritev gledala tudi po
štirikrat – in jo seveda na koncu znala že na pamet. Ob zaključku srednje šole sem bila
popolnoma odločena, da bom
poskusila s sprejemnimi izpiti
na AGRFT, kar je pomenilo, da

sem morala pred tem opraviti še klasično maturo. Skratka,
kar nekaj izzivov je bilo na poti
do študija, a moja želja ukvarjati se z gledališčem je bila res
ogromna in to mi je predstavljajo nepopisno motivacijo.

lja zgodovinske, psihološke,
sociološke in teatrološke povezave z dramskim besedilom
ali kakšno drugo predlogo – je
opora tako režiserju kot igralcem.

37-letna Zala Dobovšek je leta 2009 diplomirala iz dramaturgije na AGRFT in se v času študija izobraževala tudi na gledališki akademiji Divadelní fakulta Akademie múzických umění
(DAMU) v Pragi. Za diplomsko delo je prejela študentsko Prešernovo nagrado. V lanskem letu je zaključila doktorski študij na AGRFT, kjer je od leta 2015 asistentka za področje dramaturgije in študijev scenskih umetnosti. Je članica Društva
gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije. Piše za Radio
Študent in časopis Dnevnik, članke je objavljala tudi v štirinajstdnevniku Pogledi, na portalu MMC RTV SLO in strokovnih revijah (Maska, Dialogi, Amfiteater, Sodobnost ...). Bila je
članica strokovnih žirij in selektorica festivalov. Kot praktična dramaturginja je sodelovala v Mini teatru, ŠKUC gledališču, Mestnem gledališču ljubljanskem, Zavodu Senzorium, Lutkovnem gledališču Ljubljana, Lutkovnem gledališču Maribor
in DAMU v Pragi. Od leta 2016 je mentorica celoletnega seminarja Mala šola kritike, vodi tudi gledališke klube na različnih
osnovnih šolah in kritiške delavnice na lutkovnih festivalih. V
letih 2019–2021 je soselektorica bienala slovenske sodobne
plesne umetnosti Gibanica.

Izbrali ste študij dramaturgije, čeprav bi lahko tudi režijo ali igralstvo, kaj je premaknilo jeziček na tehtnici?
Na nek način mi je bilo že od
samega začetka povsem jasno,
da si ne želim biti ne režiserka
ne igralka, temveč da me gledališče zanima z vidika teorije,
a seveda nič manj tudi prakse.
Študij dramaturgije se je zame
izkazal kot idealna smer, saj mi
je ponudil vse tisto, kar me je
v gledališču najbolj zanimalo.
Na eni strani zgodovinsko-sociološko raziskovanje gledališča, pisanje o predstavah, na
drugi sodelovanje pri nastajanju predstav in vpogled v samo
produkcijo gledališča, kjer je
dramaturg pogosto tisto dobrodošlo in nujno ’zunanje oko’
pri procesu, ki pazljivo spremlja ritem, logiko in poanto videnega na odru ter vzpostav-

Ste morda avtorica katerega izmed dramskih besedil?
Samostojnega dramskega besedila še nisem napisala, to me
nikoli ni zares zanimalo, predvsem pa nimam dovolj talenta
za to. Sem pa priredila nekaj že
obstoječih besedil in sem soavtorica kolektivnih dramskih tekstov, ki pa so vedno nastajali v tesnem stiku z ustvarjalno
ekipo in sočasno s snovanjem
koncepta predstave.
Zelo blizu vam je lutkovni
svet, v njem radi ustvarjate,
zakaj?
Lutkovno gledališče je v sodobnem času dobilo ogromne
razsežnosti in razvilo nešteto oblik, hkrati pa se je povezalo z novimi tehnologijami in
postalo večdisciplinarno. Žal je
še vedno precej zakoreninjena
ideja, da je lutkovna umetnost

namenjena izključno otrokom,
a v resnici ta medij ponuja še
veliko več. Ne gre le za otroške
predstave in klasično animacijo lutk, temveč za izjemno širok spekter eksperimentiranj,
raziskovanj in prepletanj različnih izraznih sredstev. Prav
tako je zelo zmotno mnenje, da
je ustvarjanje v lutkovnem gledališču lažje – dobre lutkovne
oziroma animirane predstave
prav tako zahtevajo dobro poznavanje odrskih zakonitosti,
tveganih postopkov ter psihologijo otroškega in odraslega
občinstva. Sodelovanje pri tovrstnih predstavah me je vedno inspiriralo, saj je odpiralo
specifična vprašanja o povezavi med lutko in animatorjem ter njunima identitetama,
pa raziskovanje umetniških in
tudi filozofskih potencialov, ki
jih prinaša poteza oživljanja
’mrtvih’ ali vsaj negibnih predmetov, da postanejo in ustvarijo novo življenje.

Z vedno večjim žarom se
posvečate dokumentarnemu gledališču, katere teme
vas privlačijo?
Dokumentarno gledališče me
zanima že od nekdaj in želim
si, da bi ga bilo v našem prostoru še več. Gre za obliko gledališča, ki na zanimive in neštete načine spaja resnično ter
izmišljeno, ki si iz realnega življenja sposoja teme, ljudi, fenomene ali problematike, da
bi jih nato na odru prikazalo v
drugačni luči, še bolj natančni,
poglobljeni, kritični ali pa zabavni. Največkrat se na odrih
v dokumentarnih predstavah
pojavljajo teme, ki so v družbi tako ali drugače spregledane, zatirane ali pač preprosto
napačno razumljene. Nameni uprizarjanja tako praviloma težijo k temu, da bi javnost
izbrano tematiko, dogodke ali
populacijo opolnomočila, priznala, spoznala, sprejela. Sama
sem se na teoretski ravni veliko ukvarjala z dokumentarnimi predstavami, ki so govorile
o izkušnji, poteku in preživetju
vojn v nekdanji Jugoslaviji v 90.
letih 20. stoletja. Pogosto so temeljile na prvoosebnem pričevanju in so prikazovale surovo,
realno podobo vojne ter kako
se ta za vselej zapiše v človekovo življenje, največkrat v obliki psihičnih travm, ki pa so za
druge nevidne. V teh primerih
gledališče deluje kot terapevtska in politična gesta hkrati.
Vojno tematiko ste izbrali
tudi za lutkovno predstavo
Nekje drugje.
Ta predstava, ki je bila prvič
uprizorjena pred tremi leti v
tunelu Lutkovnega gledališča
Ljubljana, odpira pot predvsem
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Delajo korake v pravo smer

Konkretno pred »mehkim«

BISTRICA OB SOTLI – 26. junija popoldne, tri dni pred občinskim praznikom, so v Bistrici ob Sotli odprli
povsem obnovljene prostore tamkajšnje knjižnice, nato pa je potekala še slavnostna seja občinskega sveta
z udeležbo dveh ministrov, na kateri je župan Franjo Debelak podelil občinski priznanji, plaketo in denarno nagrado štirim občanom.
Župan Franjo Debelak je priznanje Občine Bistrica ob Sotli podelil Maticu Moškonu
in Martini Bostner, denarno
nagrado Filipu Kunstu, plaketo pa s pomočjo podžupana Dušana Berkoviča Josipu
Horvatu. Moškon je predsednik ŠD Bistrica ob Sotli, pobudnik ponovne organizacije vaških iger in organizator
športnega dela srečanja Šempetrov. Bostnerjeva je aktivna članica PGD Bistrica ob Sotli, katerega tajnica je, pomaga
pri pripravah gasilske mladine na tekmovanja, svojo dobrosrčnost je posebej izkazala
ob letošnji epidemiji covid-19,
ko je kot prostovoljka pomagala pri delitvi pralnih mask po
gospodinjstvih v občini. Kunst
je zelo obetaven športni plezalec, ki dosega odlične rezultate
na tekmovanjih v hitrostnem
in balvanskem plezanju. Horvat je član Društva upokojencev Bistrica ob Sotli, vestno
opravlja dolžnosti poverjenika društva, bil je tudi ustanovitelj in vodja domače tamburaške skupine. V nagovoru
zbranim v dvorani Kulturnega doma je Debelak izrazil veselje, da živi in ustvarja v okolju, »kjer je še vedno prisotna
domačnost podeželja, kjer ko-

eksperimentalnemu ustvarjanju ter interdisciplinarnemu združevanju različnih polj
umetnosti z namenom iskanja
novih uprizoritvenih možnosti
na področju lutkovnega gledališča. Nekje drugje je pretresljiva zgodba o nesmiselnosti
vojnih grozodejstev, a ker je
takšna tema kočljiva in boleča,
velikokrat ostane zamolčana.

Privlači vas tudi gledališka
kritika ...
Večkrat me vprašajo, za koga
pišem kritike – za bralce,
ustvarjalce, stroko, abonente? In vedno pravim, da ko pišem kritiko, mislim na vse in
hkrati na nikogar. Sicer pa je
vsaka predstava zgodba zase,
izogibam se vnaprejšnjim sodbam, dogodku se vsakič znova
prepustim. Seveda pa je pri tem
ves čas treba spretno krmariti
med razumskim sledenjem dogajanju na odru in spontanosti,
intuitivnim občutjem. Vse to je
pomembno. Gledališče je tako
misel kot emocija.
Bili ste selektorica 53.
Borštnikovega srečanja,
kakšna izkušnja je bila to, bi
jo še kdaj ponovili?
Bila je izjemno lepa izkušnja,
saj ti ta funkcija omogoči, da
si ogledaš prav vse domače
predstave v sezoni, kar predstavlja dragocen uvid v stanje,
delovanje in kondicijo gledališča. Celoletna kontinuiteta ponudi prerez, ki pokaže visoko
kakovost in kreativnost našega gledališča, a tudi probleme
– finančne ali pa vsebinske.

li prostor za potrebe šole in
vrtca. Izvajali so se projekti za
sanacijo plazov in cestnih posedkov, nadaljevale so se aktivnosti za nove prostorske načrte. Med projekti, ki so v teku
in bodo predvidoma zaključeni do konca leta, so Urbana
obrt, Mar nam je za skupnost
in Wifi4 EU.

Letošnji občinski nagrajenci z županom, podžupanom in
obema ministroma
rak za korakom premišljeno in tudi precej počasi delamo korake v pravo smer. /.../
Želel bi in tudi iščem investitorje za projekte prihodnosti,
ki bi prinesli kakšno novo delovno mesto v občini. Na žalost
se zgodba Gorenja žalostno zaključuje. Državi je Gorenje kot
celota pomembno, naš del Gorenja v Bistrici ob Sotli pa, žal,
ne. Upam, da bomo v nadaljevanju našli kakšno rešitev.«
Vesel je, da so v občini preizkušnjo epidemije večinoma
prestali odgovorno ter da svojih bližnjih in prijateljev niso
izpostavljali nepotrebnim rizikom. Zahvalil se je Štabu Civilne zaščite občine, vsem pro-

Kot selektorica sem stremela h končnemu izboru, ki je bil
sestavljen neodvisno in nepreračunljivo, predvsem sem
predstave institucionalnih in
neinstitucionalnih gledališč
obravnavala povsem enakovredno, kar je nekaterim predstavljajo ’trn v peti’.

V Posavju nimamo profesionalnega gledališkega ansambla, imamo pa uspešne ljubiteljske igralske skupine in
gledališka društva – kakšen
pomen jim pripisujete, bogatijo kulturno dogajanje v domačem okolju?
Z ljubiteljskim gledališčem se
sicer nisem nikoli ukvarjala,
sem pa videla precej dobrih
predstav. Zdijo se mi nadvse
pomembna in tako rekoč nujna. Ljubiteljske skupine razumem kot lokalno-družbeni pojav, ki ni povezan le z
umetnostjo in ustvarjanjem,
temveč tudi s povezovanjem
ljudi v nekem okolju s podobni zanimanji in vrednotami.
Gre za posebno vzpostavitev
in krepitev skupnosti, s katero
lahko skupaj rastemo, se razvijamo, odkrivamo novo, neznano, hkrati pa s tem bogatimo tudi druge, torej občinstvo.
Katere so prednosti in katere pomanjkljivosti življenja
in dela v Posavju z gledišča
kulturnega ustvarjalca?
Odvisno, za katero vejo
umetnosti gre. Glasbeno, literarno in likovno ustvarjanje so
morda nekoliko manj odvisni
od tega, kje nastajajo, kot de-

stovoljkam in prostovoljcem,
občinski upravi, zdravstvenemu osebju, ravnatelju in učiteljem domače šole, ki so po
njegovem vsi po vrsti opravili ogromno delo. V času epidemije so projekti in zastavljene
naloge tekli dalje. Po njegovih
besedah so nadaljevali s projektnimi nalogami in dokumenti za vodovod, za katerega
je gradbeno dovoljenje že pridobljeno, s čimer so pravočasno izpolnili pogoje za pridobitev EU in državnih sredstev za
realizacijo, ki jo predvidevajo
v naslednjem letu. Enako velja
za dovoljenje za gasilski dom,
ki ga morajo prestaviti na drugo lokacijo, da bodo pridobinimo gledališče. Sama si težko
predstavljam, da bi se v svojem poklicu lahko realizirala
v lokalnem okolju – a le zaradi narave dela, da se razumemo. Določeni poklici preprosto lažje preživijo v mestih, ob
večji populaciji, primerni infrastrukturi in večji ponudbi delovnih mest oziroma službenih
sodelovanj. Se pa posavski kulturni domovi, kolikor vem, zelo
trudijo, da vsako sezono pripravijo skrbno izbrane gostujoče predstave, ki uspešno lovijo
ravnotežje med različnimi žanri, od komedij do družbeno
kritičnih predstav. Žal imam
premalo vpogleda v širšo sliko trenutne situacije in lokalne možnosti zaposlovanja na
tem področju, vidim pa, da je
kulturnih dogodkov veliko in
da so raznovrstni. Vsakršno
ustvarjanje je dobro, saj s tem
ostrimo svoj pogled na svet
in v resnici ni pomembno, kje
to poteka, v večjih mestih ali
manjših krajih, važno je, da je
osebno, drzno, radovedno, samosvoje.

Kako se kot samozaposlena
v kulturi soočate z letošnjo
epidemijo s covid-19?
Glede na to, da je dinamika samozaposlenih že v izhodišču
vedno negotova in nepredvidljiva, večjega pretresa nisem
doživela, mi je pa seveda odpadlo ali se do nadaljnjega prestavilo kar nekaj projektov. Gledališče je s tega vidika izjemno
ranljivo, saj je njegovo bistvo v
skupnosti, bližini, druženju – v
vsemu, česar nam ta virus ne

Slavnostne seje, ki je potekala
ob zagotavljanju vseh ukrepov
NIJZ, sta se udeležila tudi minister za gospodarski razvoj in
tehnologijo Zdravko Počivalšek in minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Počivalšek je dejal, da Bistrica ob Sotli
po malem dobiva vse tisto, kar
imajo veliki. Nekaj besed so
spregovorili še krški župan
mag. Miran Stanko v imenu
Sveta regije Posavje oz. posavskih županov, župan sosednjega Podčetrtka Peter Misja in Robert Šplajt, načelnik
občine Kumrovec. Med slavnostno sejo so prepevali člani MePZ Bistrica ob Sotli pod
vodstvom zborovodkinje Špele Drašler. Bistriški župan se
je ob koncu zahvalil tudi povezovalki Janji Kunej, ki zadnja
leta poskrbi, da vezna beseda
teče gladko.

Rok Retelj
dopusti. Dolgoročne, prave posledice epidemije se bodo šele
pokazale čez čas, tega se povsem zavedam, a se trudim, da
me to ne bi kakor koli negativno zaznamovalo. Veselila sem
se enomesečne umetniške rezidence v New Yorku, kamor
naj bi se odpravila septembra,
a bo virus, kot kaže, to onemogočil …
Si lahko človek ustvari svoj
košček sveta znotraj sveta, v
katerem živimo?
Vedno, v to sem prepričana.
Zmeraj se lahko odločimo, koliko bomo iskreni do sebe in
koliko bomo sami naredili za
to, da bomo v sebi in tudi v
drugih našli zatočišče, kjer se
bomo počutili varne, sprejete
in razumljene, tudi če v siceršnjem okolju oziroma družbi
tega morda ne bomo našli. Načinov ’pobegov’ v lastne koščke
sveta je nešteto, lahko nam jih
nudi umetnost, prijatelji, družina, vrtnarjenje, branje, šport
– sploh karkoli, kar nas ponese višje in globlje od na videz
stvarnega sveta.
Za kaj ste v svojem življenju
hvaležni?
Za marsikaj … Biti hvaležna mi
pomeni, da nič na tem svetu ni
samoumevno. Nič. Ceniti življenje in se pomiriti s samimi seboj. Ne glede na to, kakšni smo.
Na svetu nas je že skoraj osem
milijard – ne moremo biti vsi
isti.



5

Smilja Radi,
foto: Damjan Švarc

DOBOVA – Občino Brežice je 17. junija na povabilo župana
Ivana Molana obiskal minister za strateške projekte in kohezijo Zvone Černač. Med drugim si je ogledal tudi primer dobre prakse v Termah Paradiso v Dobovi in se srečal s posavskimi župani oz. predstavniki občin.

Minister Černač med izjavo za medije
Minister Zvone Černač je ob ogledu primera dobre prakse investicije v turizmu, sofinancirane z evropskimi sredstvi, t. i. glamping hišic Čebelnjak v sklopu Term Paradiso oz. projekta Honey
Paradise Glamping Resort, poudaril, da je treba izvajanje evropske kohezijske politike narediti čim bolj operativno, velikokrat so
pravila preveč zakomplicirana, a ne zaradi zahtev Evrope, temveč
zaradi slovenskih predpisov. Minister je poudaril, da so vse občine izrazile enako potrebo po podpori projektov s konkretnimi
vsebinami in šele nato z »mehkimi« vsebinami. Med temi je tudi
gradnja kanalizacijskih omrežij, ki zagotavljajo ohranjanje čistega in zelenega okolja, ki je eden od temeljev slovenskega turizma. Minister meni, da je treba v naslednji perspektivi nameniti
sredstva predvsem za tista področja, ki so v Sloveniji podhranjena, med temi prav gotovo sredstva za izboljšanje zdravstvenih
kapacitet. Po ogledu na terenu se je minister srečal s posavskimi župani in podžupani ter se z njimi pogovarjal o izzivih in priložnostih nove evropske finančne perspektive za regijo Posavje
2021–2027. Uvodno delovno srečanje župana Ivana Molana in
ministra Černača s sodelavci je potekalo v gradu Brežice, kjer je
župan predstavil dosedanje bogate izkušnje občine pri črpanju
evropskih sredstev ter izzive in težave, s katerimi se občina sooča v postopkih prijave projektov na razpise.

R. R./vir: Občina Brežice

Minister Gantar v SB Brežice

BREŽICE – Na zadnji junijski dan se je na kratkem obisku v Splošni bolnišnici Brežice ustavil minister za zdravje Tomaž Gantar
s sodelavko Biserko Simčič iz njegovega kabineta. Poleg obiska
SB Novo mesto in ZD Brežice, kjer je bila glavna tema delo v covid-19 ambulantah na predvidenih šestnajstih vstopnih točkah

Minister Gantar v pogovoru z direktorico Hribarjevo in
sodelavci bolnišnice (foto: Rok Škvarč)
v Sloveniji, so se v SB Brežice posvetili predvsem izvajanju zdravstvenega programa, poslovanju bolnišnice ter investicijam. Na
razgovoru z ministrom so poleg direktorice SB Brežice Anice
Hribar sodelovali strokovna direktorica Mojca Savnik Iskra,
pomočnica direktorice za zdravstveno nego Tanja Cerjak, nekateri predstojniki oddelkov ter vodje služb uprave. V zadnjih
treh letih so se na mestu ministra za zdravje zamenjali štirje ministri, Gantar pa je prvi, ki si je vzel čas za obisk brežiške bolnišnice, česar so bili seveda zelo veseli.
Vir: SB Brežice

Jutri (spet) prihaja Tonin

BREŽICE – Slab mesec po zadnjem obisku občine Brežice, ob zaključku vojaške vaje Preskok, bo jutri, 17. julija, Brežice na povabilo župana Ivana Molana spet obiskal minister za obrambo
mag. Matej Tonin. Minister in župan bosta na delovnem srečanju govorila o investicijah v lokalno infrastrukturo, ki jih na podlagi Dogovora o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom
posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki sofinancira Ministrstvo za obrambo. V nadaljevanju bo minister obiskal tudi Gasilsko zvezo Brežice, kjer bosta z županom podala izjavi za medije. 
P. P.
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Maturirali v posebnih razmerah
BREŽICE, KRŠKO – 13. julija zgodaj zjutraj so maturanti in maturantke izvedeli, kako so se odrezali na spomladanskem roku splošne mature, dopoldne pa so jim podelili maturitetna spričevala. Na Gimnaziji Brežice so štirje od 78 postali zlati maturanti, na krški gimnaziji pa med 14 maturanti ni bilo zlatega.

BREŽICE – Na Ekonomski in trgovski šoli Brežice so podelili
spričevala dijakom in dijakinjam 3. letnika programa trgovec,
ki so uspešno opravili zaključni izpit. Dosegli so 95-odstotni
uspeh, Lejla Ćatić in Anita Zalokar pa sta dosegli vse točke in
prejeli spričevalo s pohvalo. Podelitev spričeval je potekala
16. junija v šolski telovadnici. Ravnateljica šole dr. Mojca
Tomažin je skupaj z razredničarko oddelka 3. At Katarino
Kukovičič Unetič (na fotografiji skupaj z najuspešnejšima
dijakinjama) čestitala dobitnikom spričeval, rezultate pa je
predstavila tajnica šolske komisije za zaključni izpit Katja
Bogovič. Za kulturni program je poskrbela mentorica Alenka
P. Kranjec z dijaki nižjih letnikov. P. P./vir: ETrŠ Brežice

Na Gimnaziji Brežice je bilo pri
opravljanju spomladanskega
roka splošne mature uspešnih
94 % od skupno 83, kar je celo
malo nad slovenskim povprečjem. Zlati maturanti – osvojili
so 30 ali več točk od možnih 34
– so postali Lina Buršič, Tinkara Jene, Jedert Jevševar in
Urban Učanjšek, vsi iz 4. a.
Odličen uspeh po šolskih kriterijih so z 29 točkami dosegle Sara Conta, Nina Krejan,
Hana Suša in Maša Suša. Lina

Maturanti 4. a, 4. b in 4. c so
po spričevala prišli na gimnazijo, kjer je vsak razred posebej v veliki predavalnici po odigrani himni Gaudeamus Igitur
in ob prisotnosti razrednikov
(Pavel Šet, Nina Harapin in
Gregor Avsec) ter nekaterih
drugih profesorjev nagovoril ravnatelj Uroš Škof, ki je
nato vsakemu maturantu podelil spričevalo. Poudaril je, da
so rezultati letošnje mature na
GiB zelo dobri, saj je povprečno

Najboljši maturanti na krški gimnaziji (od leve: Sebastjan
Arne Stolič, Martin Sešlar, Irvin Gabrič in Zarja Zidarič
Petrovič, manjka Ana Urbanč) z županom, ravnateljico in
tajnikom maturitetne komisije (foto: P. P.)
Ob tej priložnosti je izrekel
zahvalo celotnemu učiteljskemu zboru, ostalim delavcem
šole in tajniku šolske maturitetne komisije prof. Sandiju
Rašoviću.

NOVO MESTO, POSAVJE – Med 30 zlatimi maturanti, ki so
na Srednji zdravstveni in kemijski šoli ŠC Novo mesto na
spomladanskem roku poklicne mature dosegli 22 ali 23
točk, jih je kar 12 iz posavskih občin. 22 od 23 točk so dosegli
farmacevtski tehniki Anja Habinc, Aleš Druškovič, Stella
Krkovič in Robin Sotošek, kemijske tehnice Adriana Šuen,
Patricija Cizerle, Sara Pacek in Lara Vraničar ter srednja
medicinska sestra Anja Pirc in srednji zdravstvenik Matic
Žnidaršič. Vse točke je osvojilo pet diamantnih maturantk,
med njimi tudi farmacevtska tehnica Barbara Martič iz
Prušnje vasi in srednja medicinska sestra Lucija Mohar z Dolšc
(na fotografiji v prvi vrsti na levi strani), nam je sporočila
učiteljica na novomeški šoli, Kostanjevičanka Katja Kržičnik
Žekš. P. P./vir: ŠC Novo mesto

Zlati maturanti (od leve: Lina Buršič, Tinkara Jene, Jedert
Jevševar in Urban Učanjšek) z ravnateljem Škofom in
razrednikom Šetom (foto: GiB)
Buršič in Eneja Lipej pa sta pri
psihologiji dosegli najvišje število točk med vsemi kandidati
pri tem predmetu. Zaradi omejitev, ki veljajo v tem času, podelitev maturitetnih spričeval
ni bila tako svečana in s toliko udeležbe kot pretekla leta.

število točk eno izmed najvišjih
do zdaj. Matura je sicer potekala podobno kot prejšnja leta, ob
upoštevanju higienskih priporočil za pripravo na maturo. Po
njegovem je škoda, da razmere niso dovoljevale, da bi dijaki
prišli v šolo kakšen teden prej.

Na Gimnaziji Krško je splošno maturo v spomladanskem
roku opravljalo 17 dijakinj in
dijakov razreda G4A, uspešnih
pa je bilo 14 oz. dobrih 82 %, je
povedal tajnik šolske maturitetne komisije Janez Firbas. Zlatega maturanta ali maturantke
v Krškem letos nimajo, jih je
pa šest doseglo 20 ali več točk:
Ana Urbanč (27 točk), Martina Gramc, Martin Sešlar (oba
23 točk), Sebastjan Arne Stolič (22 točk) ter Irvin Gabrič
in Zarja Zidarič Petrovič (21

točk). Poleg tega je maturitetne
izpite opravljalo tudi šest dijakov iz prejšnjih generacij gimnazije, uspešni pa so bili štirje.
Dodatni maturitetni izpit splošne mature je opravljalo devet
dijakov SPSŠ Krško, uspešnih
pa je bilo osem. Maturante in
maturantke sta nagovorila in
jim čestitala ravnateljica Gimnazije Krško in hkrati direktorica ŠC Krško-Sevnica Erna Župan Pirkovič ter župan občine
Krško mag. Miran Stanko. Oba
sta izpostavila poseben izziv, ki
so ga prestali v zadnjih mesecih v času šolanja in priprav na
maturo na daljavo. Podelitev
je z glasbeno-pevskimi nastopi popestrila ena izmed maturantk Martina Gramc.

R. Retelj, P. Pavlovič

18 odličnih na poklicni maturi

Izstopala sta Ajdin in Tjaša

KRŠKO – Na Srednji poklicni in strokovni šoli (SPSŠ)
Krško so 7. julija podelili
spričevala in nagrade najboljšim na poklicni maturi in zaključnih izpitih v minulem šolskem letu. Ker so
morali pri tem upoštevati ukrepe za preprečevanje
širjenja okužb, so najboljše
dijake in dijakinje obiskali
kar v razredih.

BREŽICE – 7. julija so na
Ekonomski in trgovski šoli
Brežice svečano podelili letošnja maturitetna spričevala ob upoštevanju varnostnih ukrepov v času letošnje
epidemije, ki je zelo zaznamovala letošnje priprave na
maturo. Na koncu so dobili dva zlata maturanta in 17
dijakov, ki so opravili maturo z odliko.

Poleg ravnatelja Jožeta Pavloviča, direktorice ŠC Krško–
Sevnica Erne Župan Pirkovič
in tajnika šolske maturitetne
komisije Mirana Pungerčiča
sta jih nagovorila še predstavnika podjetja Metalna Senovo,
ki je letos prispevalo praktične nagrade za najboljše, Dejan Marcola in Anja Smodič.

K poklicni maturi je v spomladanskem roku pristopilo
90 kandidatov (skupaj s kandidati stare generacije) iz programov elektrotehnik, strojni
tehnik in tehnik računalništva.
Uspešnih je bilo 76 oz. 84,4 %,
od tega med 76 rednimi dijaki
70 uspešnih oz. 92,1 %. Odličen uspeh (20 ali 21 točk) so
dosegli Aljaž Mesinger (teh.
računalništva), Primož Šantej, Tino Bajc, Andraž Brečko, Andrej Kvartuh, Rok
Lahne, Mitja Mlakar (vsi

Del zlatih in odličnih poklicnih maturantov s predstavniki
šole in Metalne Senovo
elektrotehnik), Žan Žgajnar, pehom pa so se izkazali Dejan
Aljaž Kerin, Mihael Pribo- Črpič (S2K – pomočnik v tehžič, Patricija Škrbina in Ti- noloških procesih), Kristijan
len Vizler (vsi strojni teh- Gabron (S3D – strojni mehanik), med zlate maturante pa nik), Denis Pirc, Andrej Soso se z 22 ali 23 točkami vpi- tovšek (oba S3C – oblikovasali Anej Vovčak (tehnik raču- lec kovin/orodjar), Marko
nalništva), Sara Colarič, Da- Preskar, Alen Tratar in Žan
vid Hode (oba strojni tehnik) Divjak (vsi E3C – elektrikar).
ter Simon Krušnik, Domen Posebnost je prva generacija
Pajk in Senad Draganović strojnih mehanikov, ki je za(vsi elektrotehnik).
ključila izobraževanje prav na
krški šoli.
Zaključni izpit je opravljalo 61
kandidatov v programih sre- Ravnatelj Pavlovič je ocenil, da
dnjega poklicnega izobraževa- je glede na potek šolskega leta,
nja elektrikar, oblikovalec ko- ki ga je za dobra dva meseca
vin – orodjar, avtoserviser in prekinila epidemija koronavistrojni mehanik ter v progra- rusa oz. je v tem času potekalo
mu nižjega poklicnega izobra- šolanje na daljavo, letošnji usževanja pomočnik v tehnolo- peh na maturi in zaključnem
ških procesih. Uspešnih je bilo izpitu zelo dober.
kar 59 oz. 97 %, z odličnim us- 
P. Pavlovič

Maturitetna spričevala so podelili v dveh delih, da so lahko
v avli šole zagotovili ustrezno
socialno distanco. Prireditev je
povezovala dijakinja šole Barbara Bajs. Zbrane sta pozdravili in jim čestitali ravnateljica
dr. Mojca Tomažin in podžupanja občine Brežice Mila Levec. Poročilo o rezultatih je
podal tajnik šolske maturitetne komisije za poklicno maturo Boris Ambrož. Opravljalo jo je 61 kandidatov, od tega
58 rednih dijakov in trije odrasli. Spričevala so razdelile profesorice in razredničarke letošnjih zaključnih oddelkov
Jadranka Roguljić (4. Ae),
Alenka P. Kranjec (4. Av), Patricija Rudolf (2. Ap) skupaj s
tajnikom Ambrožem. Skupen
uspeh vseh prijavljenih je zelo
soliden, in sicer 90,2 %, pri rednih dijakih še nekoliko višji
(91,8 %). Med uspešnimi ma-

Zlata maturanta Ajdin Ibrić in Tjaša Žagar
turanti je kar 17 dijakov, ki so
maturo opravili z odliko, med
njimi pa z izjemnim splošnim
uspehom izstopata zlata maturanta iz 4. Ae oddelka programa ekonomski tehnik Ajdin
Ibrić in Tjaša Žagar. Maturanti z odliko so poleg obeh zlatih
maturantov še: Rebecca Colner, Špela Galič, Tamara Glas,
Katarina Kozmus, Jan Mladkovič, Luka Požeg, Blaž Vogrin (vsi iz 4. Ae – program ekonomski tehnik) in Ana Kožuh,
Maja Krajnc, Lara Levičar,
Tanita Lipar, Ines Omerzel,
Laura Ruedl, Eva Sintič in
Eva Zakšek (iz 4. Av – progam
predšolska vzgoja).
Ob zaključku so podelili tudi
najvišje priznanje šole kristal-

no piramido, ki jo na predlog
učiteljskega zbora prejme dijak, ki je v času šolanja posebej izstopal med vrstniki po
različnih kriterijih. Tokrat jo
je za izjemne športne dosežke, uspešno usklajevanje šolskih in športnih obveznosti ter
za velik prispevek k promociji
šole prejel vrhunski telovadec
in dijak 4. Av Beno Kunst. Štiri
leta jih je navduševal s svojimi
gimnastičnimi nastopi, sodeloval na različnih prireditvah ter
vseskozi uspešno usklajeval
izobraževanje in svojo športno kariero, kar je lahko zgled
vsem mladim, ki se želijo poleg
vrhunskega športa tudi uspešno izobraziti in poskrbeti za
dvojno kariero športnika.

M. Galič/R. R.
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Zdolski dom za danes in jutri
ZDOLE – Potem ko je v drugi polovici oktobra 2018 stekla izgradnja novega večnamenskega doma na Zdolah, je bil objekt dokončan februarja letos, po pridobitvi uporabnega dovoljenja pa je bila milijon evrov
vredna investicija 23. junija predana namenu.
Dom je večnamenski v pravem
pomenu besede, saj bodo pod
isto streho domovale različne
dejavnosti krajevnega pomena pa tudi različne generacije.
Prva etaža objekta je namreč
namenjena delovanju zdolske enote krškega vrtca Murenček, v mansardi sta urejeni
prostorsko sodobno zasnovani
stanovanji v izmeri 77 in 95 m2
površine, dobršen del pritličja
v skupni izmeri 290 m2 zaseda večnamenska dvorana za izvedbo prireditev in društvenih
aktivnosti, v soseščini dvorane
je še sedež in hkrati sejna soba
Krajevne skupnosti (KS) Zdole, manjši prostor, ki je namenjen hrambi rekvizitov vrtca,
pa čajna kuhinja in kotlovnica,
pa tudi prostor za pastoralne
dejavnosti Župnije Zdole, je
povedal predsednik sveta KS
Zdole Marjan Zorko.

Videmski župnik Mitja Markovič, ki je objekt tudi blagoslovil, je izrazil zadovoljstvo,
ker je nova pridobitev v kraju
rezultat sodelovanja občine,
KS in župnije. V slednji so za
namen izgradnje doma in ureditve ceste občini odprodali
župnijsko parcelo na prostoru
pod cerkvijo sv. Jurija in pokopališčem, pridobljeno kupnino
pa vložili v izgradnjo doma, v
katerem so, kot že omenjeno,
pridobili prostor za svoje dejavnosti in sestanke. Pri tem,
je za naš časopis še poudaril
Markovič, bodo svoj prostor
z veseljem odstopili tudi KS, v
kolikor bo ta za izvedbo posameznih aktivnosti potrebovala
več prostora. »In verjamem,«
je še izrazil prepričanje, »da
bo tudi KS nam odstopila dvorano, v kolikor bi jo mi potre-

Po prerezu traku vidno zadovoljni (z leve) Dušan Tomažin,
mag. Miran Stanko, Marjan Zorko in Mitja Markovič
bovali. To, da se znamo združiti na skupnem prostoru, pod
skupno streho, se mi zdi pomembno tudi na simbolni ravni, saj smo župljani tudi krajani in občani.«

Da je pridobitev izrednega pomena tudi za v kraju delujočo
enoto vrtca, nam je potrdil ravnatelj Vrtca Krško Dušan Tomažin. Vrtec zaseda kar 216
m2 površine. Poleg dveh opremljenih igralnic, v katerih skozi igre pridobiva znanje in veščine 33 malčkov z Zdol in
okoliških vasi, so v prvi etaži urejeni višini otrok prilagojeni sanitarni prostori, manjša kuhinja za razdeljevanje
hrane, velik garderobni prostor, ki bo lahko obenem služil za razgibavanje malčkov pa
tudi za izvedbo kakšne priložnostne vrtčevske prireditve,
je povedal Tomažin, iz garderobe pa je urejen še izhod na
manjšo teraso oz. balkon. Seveda je za otroke na prostoru
med domom in parkiriščem
krajevnega pokopališča ureje-

no tudi ograjeno, z igrali opremljeno otroško igrišče. Da se
novih prostorov res veselijo,
pa so ’Murenčki’ z vzgojitelji-

Od milijon evrov vredne investicije v izgradnjo in ureditev objekta s skupno uporabno površino 700 m2 je KS po
večletnem varčevanju sredstev
prispevala 300.000 evrov, župnija 35.000 evrov, preostalo vsoto pa je prispevala Občina Krško, pri čemer jim je, kot
je povedal župan mag. Miran
Stanko, s strani države uspelo
po 23. členu Zakona o financiranju občin, to je iz naslova sofinanciranja investicij, pridobiti 578.000 evrov nepovratnih
sredstev. Z navedeno investicijo se občina postopoma umika z Zdol, četudi je še vedno
v teku izgradnja državne ceste Zdole–Krško, pri kateri občina sodeluje z Direkcijo RS za
infrastrukturo. Trenutno je v
izvajanju rekonstrukcija odse-
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Nov most čez Lokovški potok
ARMEŠKO – Preko Lokovškega potoka na Armeškem se pne
nov most, ki so ga 22. junija formalno odprli za promet krški
župan mag. Miran Stanko, Rok Leskovar z oddelka za gospodarsko infrastrukturo na občini, predsednik sveta KS Brestanica Vlado Bezjak ter Damjan Bogovič v imenu izvajalca
del – družbe Kostak.

Nov most preko Lokovškega potoka z utrjeno brežino
Ob izgradnji nadomestnega oz. novega mostu čez Lokovški potok, preko katerega pot v nadaljevanju vodi proti Raztezu, sta
bili v dolžini okoli 70 metrov urejeni in utrjeni tudi struga in
brežina potoka ter odvodnjavanje meteornih vod. V primerjavi s predhodnim mostom, ki je klecnil pod težo časa in prepeljanega tovora, je nov most razširjen, s čimer omogoča dvosmerni
promet, opremljen pa je tudi s pohodno površino za pešce. Dela
na izgradnji so potekala v mesecih od julija do decembra, investicija, kot je povedal župan mag. Miran Stanko, pa je znašala
dobrih 227.000 evrov. Kot je k temu dodal Vlado Bezjak, most
z razširjenim cestiščem ne bo prispeval le k večji varnosti udeležencev v prometu na odseku Brestanica–Armeško–Veliki Kamen ali v smeri Razteza, temveč bo prispeval tudi k višji kakovosti bivanja tamkajšnjih občanov. V nadaljevanju bo na območju
krajevne skupnosti obnovljenih še kar nekaj manjših mostov, ki
so za promet in ljudi vitalnega pomena, med prvimi pa mostova v Stolovniku in na Gorici pri Raztezu. Krajšo slovesnost, ki se
je je udeležilo lepo število domačinov in občanov iz drugih predelov Brestanice in občine, je povezovala Margareta Marjetič,
z igranjem na harmoniko pa jo je popestril Roman Drstvenšek.

Potok z vrinjenim »j«

Za zaključek: naše tokratno časopisno poročanje o pridobitvi na
Armeškem se v primerjavi s prvim poročanjem o dogodku razlikuje predvsem v poimenovanju potoka. Potok smo namreč na
podlagi uradno pridobljenih informacij poimenovali »Lokvanjski potok«, kot je poimenovan tudi na označevalni tabli, a smo
pri dodatnem poizvedovanju tudi o njegovem izviru ugotovili,
da se uradno imenuje Lokovški potok. Izvira namreč nad naseljem Lokve pri Brestanici, sicer v katastrski občini Mali Kamen.
Njegova trasa od izvira mimo Lokev in Armeškega poteka mimo
ribnikov Mačkovci, iz katerih se višek vode zliva v Lokovški potok, nakar se ta v naselju Brestanica kot levi rokav izliva v potok
Brestanica, ta pa v nadaljevanju v Savo. Pod nazivom Lokovški
potok je zaveden tako v seznamu naravnih vrednot državnega
kot lokalnega pomena, v izdaji Enciklopedičnega priročnika pa
tudi v državnih prostorskih načrtih in aktih, v seznamu porečij
in pritokov ter drugih uradnih poimenovanjih.

Pod isto streho imajo prostore krajevna skupnost, župnija in
enota krškega vrtca.
cama Mileno Kunej in Simono Agrež Franko ter vzgojiteljicama-pomočnicama Tanjo
Meze in Tanjo Banič potrdili
v en glas, ko so otvoritev prostorov pospremili z izvedbo
nekaj živahnih ritmično-pevskih točk.

ka ceste od izhoda z Zdol proti Vidmu, žal pa ta projekt, je
povedal župan, četudi je občina že pred leti direkciji predala
vso potrebno dokumentacijo,
glede na dinamiko financiranja
še nekaj časa ne bo dokončan.

Bojana Mavsar


B. Mavsar

Trinajsto leto pokosili Cavsar

Košnja je potekala ob zvokih harmonike.

OD 23.6. TUDI V BREŽICAH

VISOKA
KAKOVOST

NIZKA
CENA

ŠIROKA
PONUDBA

RAKA – Turistično društvo Lovrenc Raka ohranja tradicijo ročne
košnje župnijskega hriba Cavsar nad gasilskim domom na Raki.
Letos so jo opravili 27. junija, ko se je v zgodnjih jutranjih urah
zbralo prek 40 udeležencev (kosci, grabljice, domači muzikanti,
kuharska ekipa). Poleg glasbe, ki jih je spremljala ves čas košnje,
je bilo slišati tudi ropot motornih žag, saj je bilo treba na hribu
požagati grmovje. Po končani košnji in malici so podelili nagrade za najtežjo čebulo. Prva tri mesta so zasedli otroci iz družine Bajc iz Ardra pri Raki, četrto mesto pa Franc Bakšič. Pletenico čebul so podarili gostom, koscem s Senovega, predsednik
društva Alojz Kerin pa je prejel še darilo gostov iz Šentruperta – stol za klepanje kose s priborom, vse skupaj pa je bilo, kot
je ugotovil šele naslednji dan, leseno, a tako lično pobarvano, da
tega ni bilo možno opaziti. 
A. H.
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Čigava je ta domovina?
GORNJE BREZOVO – 16. junija je v prostorih gostilne Kregl
potekala letna skupščina Združenja borcev za vrednote NOB
občine Sevnica, ki ga od lanske pomladi vodi Vladka Blas,
dosedanji dolgoletni predsednik Maks Popelar pa je častni
predsednik.

Foto: KTRC Radeče

Zbrani na letni skupščini ZB za vrednote NOB Sevnica so
opravili pregled dela za preteklo leto ter se seznanili z
načrtovanimi aktivnostmi za leto 2020.
Na skupščini so prisotni prisluhnili letnim poročilom za lansko
leto ter potrdili program dela za letošnje in deloma tudi za prihodnje leto. Eden od načrtov je pohod po stezah odpora na Malkovcu, ki bo posvečen spominu na požig vasi in poboj sedmih talcev,
ki so ga zagrešili italijanski fašisti 2. avgusta 1942. Oktobra bo še
en spominski pohod, in sicer po poteh Milana Majcna in Jančija
Mevžlja, dveh mladih narodnih herojev, ki sta se z orožjem uprla
izseljevanju domačih ljudi in padla konec oktobra leta 1941 v neenakem boju z mnogo številčnejšo nemško okupatorsko vojsko,
ki je v času druge svetovne vojne tudi na slovenskih tleh uresničevala zloglasen nacistični načrt. »Drugo leto bo na tem pohodu
še posebno svečano, ker bo 80. obletnica poboja Milana Majcna in Jančija Mevžlja,« je nizala misli predsednica sevniške borčevske organizacije Vladka Blas, ki je med drugim še povedala,
da ima ZB za vrednote NOB občine Sevnica 309 članic in članov,
ki skrbijo za ohranjanje 39 pomnikov v občini iz časa druge svetovne vojne. 16. aprila letos so pridobili status nevladne organizacija v javnem interesu, v svoje vrste pa si želijo pridobiti še več
članov. »Zgodovina NOB ne sme biti pozabljena, njene vrednote
moramo ohranjati za naše zanamce, čeprav jih želijo nekateri negirati,« je dejal podpredsednik ZB za vrednote NOB Sevnica Jože
Žnidarič. »Čigava je ta domovina? Kakšna je pot k spravi in medsebojnemu sožitju?« je spraševal Maks Popelar, častni predsednik ZB za vrednote NOB Sevnica.
V nadaljevanju skupščine so prisotni soglasno potrdili imenovanje dveh praporščakov, Ivana Mrgoleta iz Tržišča in Daniela Kuharja iz Zabukovja, za podelitev priznanja praporščakom na državnem nivoju.
S. Radi

Prometni zastoji zaradi obnove

RADEČE, ZIDANI MOST – V začetku junija se je začela težko
pričakovana rekonstrukcija državne ceste na relaciji Radeče –Zidani Most, a ta prinaša tudi nekaj nezadovoljstva zaradi prometnih zastojev, ki jih povzroča enosmerni promet,
urejen s postavljeno prometno signalizacijo.

Sprejem najuspešnejših devetošolcev in
slovesnost ob obeležitvi dneva državnosti
Na predvečer 29. rojstnega dne
naše države, 24. junija, smo v
Domu kulture v Radečah organizirali sprejem učno najuspešnejših devetošolcev ter se
obenem poklonili prihajajočemu državnemu prazniku. Prireditev je resda potekala v duhu
strogega spoštovanja trenutno
veljavnih varnostnih ukrepov, a
vendarle nam je uspelo, da je bil
glavni poudarek tam, kjer smo si
želeli, na devetošolcih in na prazniku naše Slovenije. Na sprejem so bili vabljeni devetošolci
Osnovne šole Marjana Nemca
Radeče, ki so šolsko leto zaključili s povprečno oceno 4,5 in več
ter njihovi najožji družinski člani. Prisotni smo bili tudi nekateri sodelavci občinske uprave, na

čelu z županom Tomažem Režunom, ter s strani šole razredničarki Alenka Gros in Maja
Trobiš, vodja podružnične šole
Svibno Jolanda Mohar, pomoč-

Ureditev sanitarne vertikale za predmetno
stopnjo v OŠ Marjana Nemca Radeče
Potem ko je bila pred tremi leti na podoben način urejena sanitarna vertikala za razredno stopnjo, so bila konec letošnjega šolskega
leta na OŠ Marjana Nemca Radeče pričeta gradbena dela, v okviru
katerih bo z zamenjavo stavbne opreme ter izvedbo vseh potrebnih
zidarskih, keramičarskih in ostalih del urejena še sanitarna vertikala
za predmetno stopnjo v vseh štirih nadstropjih šolskega poslopja.

nica ravnateljice Milena Potočnik Renko in ravnateljica Katja
Selčan. Posebno priznanje, Županovo petico, so prejeli: Lea
Čeč, Maks Knavs, Leon Knez,
Valerija Ramovš, Jana Strniša,
Žak Kolenc, Neja Novak in Blaž
Tratar. Pet devetošolcev, Nino
Kolander, Iza Kalin, Zoja Kalin,
Eva Mlakar in Nea Zagorc, si je
s svojimi uspehi v šoli prislužilo
še Priznanje Marjana Nemca, za
kar jih je župan seveda nagradil
z Županovo petico, ki ji je dodal
izvod knjige Monografija Radeč.
Prireditev, ki jo je povezovala Katja Čeč, sta glasbeno obogatila
Julija Knez na citrah in Matija
Lazar na harmoniki. Župan je
v svojem nagovoru devetošolcem in vsem prisotnim čestital
tako za uspehe kot za praznik
in nas spomnil na pomembnost
optimističnega pogleda na prihodnost, tako na osebni kot na

globalni ravni. Posebno noto so
dogodku dodala tudi vnaprej
posneta osebna posvetila nekaterih najbolj poznanih Radečanov – častnega občana dr. Emila
Rojca, poslanca v DZ RS Matjaža
Hana, vodje PŠ Svibno Jolande
Mohar, priznane pevke Nuške
Drašček ter nekdanje ravnateljice OŠ Marjana Nemca Radeče Simone Zupančič. Devetošolcem smo zaželeli predvsem vse
dobro na njihovi nadaljnji poti
in jim zatrdili, da imajo v Radečah vedno oporo, na katero
se lahko zanesejo, ne glede na
to, kam jih bo življenje poneslo.
Glede na to, da je bil dogodek
posvečen tudi obeležitvi državnega praznika in ker so bili občani tokrat prikrajšani za ogled
prireditve v živo, je posnetek še
vedno na voljo za ogled na spletni strani Občine Radeče.

Informacija glede rekonstrukcije ceste
G1-5/0331 Zidani Most–Radeče
Zastoje povzročajo tovorna vozila (foto: F. Babič).
»V času predstavitve del na tej relaciji so pristojni obljubili, da
bo v času rekonstrukcije tega dela ceste prepovedan promet za
vsa težja tovorna vozila. Glede na trenutne razmere pa smo priča vsakodnevnim zastojem, predvsem zaradi tovornih vozil,« je
sporočil predsednik KS Zidani Most Franc Babič. O prometnih
zastojih so spregovorili tudi na junijski radeški seji, na kateri so
ugotavljali, da bi lahko v primeru prometne nesreče nastale težave z dostopom reševalnih vozil. Podžupan občine Radeče Janez Prešiček je menil, da se je doslej za boljšo pretočnost vozil
naredilo premalo, poleg tega pa ta odsek ceste v času obnove ne
more biti tranzitna pot za tovorna vozila. »Če so na cesti samo
osebna vozila, vse lepo teče, tovornjaki podrejo sistem,« je ponazoril stanje na omenjeni relaciji radeški občinski svetnik Miran
Prnaver in predlagal postavitev cestne zapore že pred kamnitim mostom v Zidanem Mostu, kjer je »najožje grlo«, v jutranjih
in popoldanskih konicah pa naj poteka ročno usmerjanje prometa. Radeški župan Tomaž Režun se je zaradi vsega omenjenega
pretekli petek sestal z odgovornimi, kajti obnova bo trajala leto
in pol. 
S. R.

V okviru izvajanja projekta bo izbrani izvajalec del, JP Komunala Radeče s podizvajalci, tako opravil zamenjavo kanalizacijskih in vodovodnih cevi ter elektro elementov, demontažo oz. zamenjavo stavbnega pohištva, svetilk, stikal, vtičnic, radiatorjev, ogledal, sanitarnih
elementov, vrat in ostale opreme ter polaganje talne in stenske keramike z zidarsko obdelavo sten in izdelavo estrihov. S tem bodo doseženi učinki preprečevanja
nastajanja nadaljnje škode kot posledice zamakanja, zmanjšane porabe
energije ter izboljšanja
kvalitete dela in bivanja
v radeški osnovni šoli.
Vsa dela bodo predvidoma zaključena do sredine
avgusta, projekt, katerega vrednost je ocenjena
na približno 80.000 EUR
brez DDV, je po 23. členu
Zakona o financiranju občin v celoti financiran z nepovratnimi sredstvi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje občinskih investicij.

8. junija so se pričela gradbena dela na državni cesti G1-5, na odseku Zidani Most–Radeče. Investitor v projektu je Direkcija RS za infrastrukturo, Občina Radeče pa v njem sodeluje zgolj kot lokalna skupnost, v kateri se investicija deloma izvaja.
29. junija je na območju gradbišča prišlo do večjih zastojev, zato sta
župana občin Radeče in Laško sklicala sestanek z namenom, da vsi
pristojni in odgovorni pozitivno pristopijo k izboljšanju ureditve prometa na območju gradbišča oz. obeh delnih zapor na državni cesti. Predstavniki Direkcije so na sestanku pojasnili, da je promet na
območju gradbišča z zaporami zgledno urejen, težave pa povzročajo vozniki, ki ne upoštevajo prometne signalizacije in s tem rušijo
usklajeno delovanje obeh zapor. Navzoči na sestanku so izpostavili tudi problem tovornega prometa, zato so bili predstavniki Policije pozvani k poostrenim kontrolam tranzitnega tovornega prometa.
Vse uporabnike ceste G1-5 tako prosimo za potrpežljivost in strogo upoštevanje prometnih predpisov in navodil. Uporabnike prosimo tudi, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so na
voljo v okviru Prometno informacijskega centra za državne ceste
(www.promet.si, telefon 1970). Izvajalec bo vse načrtovane spremembe prometnega režima sporočal v Prometno informacijski center za državne ceste, kjer se 24 ur na dan spremlja in objavlja tudi
informacije o stanju na cestah, ki jih posredujejo Policija, vzdrževalci in drugi, zato so na tem mestu vedno na voljo zadnje razpoložljive informacije o stanju na cestah in prometu.
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Nabrali najmanj smeti do zdaj

PIŠECE – 6. julija, na predvečer praznika KS Pišece, je v tukajšnjem večnamenskem domu potekala svečana
seja sveta KS Pišece, s katero so obeležili krajevni praznik. Zaradi aktualnih razmer, ki so posledica širjenja
koronavirusa, so letos v tem kraju praznovali drugače – bolj skromno in z veliko manjšim številom navzočih.
Pišeška KS svoj praznik obeležuje v spomin na leto 1944, ko
je 1. bataljon Kozjanskega odreda, v katerem so bili večinoma domačini, prevzel nemško
postojanko v Pišecah in tako
začasno osvobodil ta kraj. Po
navadi so krajevno praznovanje pripravili pri spomeniku
padlim borcem sredi vasi, kjer
je potekala slavnostna prireditev, nato pa še druženje in pogostitev krajanov ter predstavitev krajevnih društev na
stojnicah pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, a letos je bilo
vse drugače. Svečane seje so
se poleg krajevnih svetnic in
svetnikov, predsednikov društev in posameznih sekcij udeležili tudi ravnateljica domače
šole, pišeški župnik, člani ZBV
NOB Brežice ter župan občine Brežice. Po besedah predsednika sveta KS Pišece Petra
Skrivalnika imajo Pišece bogato zgodovino, saj se grad Pišece prvič pisno omenja že v
drugi polovici 13. stoletja. Ta
kraj sta zaznamovala predvsem jezikoslovec Maks Pleteršnik in številni mlini ob Gabernici. Navedel je leto 2002,
ko je bila zgrajena nova osnovna šola, tudi s samoprispevkom krajanov. V KS so v vseh
teh letih modernizirali veliko
število krajevnih cest, obnovi-

lejni prireditvi 12. septembra,
ko bo Vinogradniško društvo
Pišece obeležilo 20 let delovanja.

Nagovor predsednika sveta KS Skrivalnika na svečani seji
la se je lokalna cesta Globoko– vljena sredstva za obnovo
Pišece, v središču vasi so do- glavnega vhoda na starem pobili pločnik, javno razsvetljavo kopališču, preselili smo pisarin male komunalne čistilne na- no KS v nove prostore v večnaprave. »Letošnji proračun Ob- menskem domu, izvaja pa se
čine Brežice je, lahko zatrdim, tudi energetska sanacija naše
zelo naklonjen naši KS. Moder- šole,« je poudaril Skrivalnik.
nizirala se je že lokalna cesta Po njegovem se ne sme pozav Zgornjem Podgorju v dolži- biti na prizadevne krajanke in
ni 280 metrov, v teh dneh se krajane, med njimi so takšni
bodo začela obnovitvena dela s prejetimi nagradami in prina lokalni cesti proti sv. Jedrti znanji, ki nekaj veljajo – najv dolžini 550 metrov, obnavlja boljši ravnatelj osnovnih šol v
se zobozdravstvena ambulan- Sloveniji, najboljša učiteljica
ta, v pripravi so idejne zasno- OŠ v Sloveniji, najboljši prove za izdelavo načrta za ploč- stovoljec na področju turizma
nik Pišece–Zgornje Podgorje, ter tudi občinski nagrajenci in
sredstva so tudi za nov oder dobitniki priznanj. Na seji niso
in klima naprave za našo dvo- podelili krajevnega priznanja,
rano, ravno tako so zagoto- ampak ga nameravajo na jubi-

Na dogodke izpred 76 let, zaradi katerih v Pišecah praznujejo svoj praznik, je spomnil
Jože Zagmajster, podpredsednik ZBV NOB Brežice, predsednik KO ZBV NOB Pišece in
vodja praporščakov ZBV NOB
Brežice. Ob krajevnem prazniku je vsem krajankam in krajanom Pišec čestital brežiški župan Ivan Molan. Po njegovem
prepričanju je za tako majhen
kraj, kot so Pišece, zelo pomembno, da bodo ponovno
dobili zobozdravnika. Za operativno in dobro sodelovanje
se je zahvalil občinskim svetnikom iz teh koncev in predsednikom društev. Ob krajevnem prazniku se spomnijo
žrtev, ki so v takratnih bojih izgubile življenje. V spomin nanje je delegacija pred svečano
sejo položila venec. Zaradi koronarazmer so prilagodili tudi
kulturni program, v katerem je
nastopila samo mlada citrarka
Timeja Račič Ogorevc.

Rok Retelj

Člani TD Sromlje po uspešno zaključeni čistilni akciji
(foto: TD Sromlje)
SROMLJE – Turistično društvo Sromlje je na prvi junijski četrtek
izvedlo čistilno akcijo po vseh vaseh KS Sromlje (Sromlje, Silovec,
Volčje, Curnovec, Oklukova Gora in Zgornja Pohanca). Smeti je pobiralo 20 članov društva različnih starosti, nam je povedala predsednica TD Sromlje Ana Kranjčič. Po njenih navedbah so letos
nabrali najmanj smeti do zdaj. Veseli tudi dejstvo, da niso odkrili nobenih črnih odlagališč v okolici. Čistilno akcijo, ki jo izvajajo
že več kot 15 let, so zaključili pri sromeljskem gasilskem domu,
kjer so si na novi krušni peči domačih gasilcev s pomočjo člana
PGD Sromlje Edija Rožmana spekli pice. Sicer v sromeljskem turističnem društvu vsako leto oktobra organizirajo tudi pohod po
sromeljski pešpoti, poimenovani Pot vina in sonca, a kot pravi
Kranjčičeva, je letošnji jesenski pohod še pod vprašajem, saj Turistična zveza Slovenije zaenkrat še ni razpisala sredstev, s katerimi lahko pokrijejo stroške organizacije pohoda. Kljub temu
imajo v načrtih, da še v tem letu celotno traso poti obnovijo (npr.
barvanje stebričkov, novi napisi itd.). Kot še omenja, so njihove
aktivnosti v zadnjem času temeljile na urejanju in košnji avtobusnih postajališč ter okolice javnih objektov, z namenom lepšega
izgleda kraja so zasajevali tudi rože, letošnjo češnjevo nedeljo, ki
jo po navadi priredijo v mesecu juniju, pa bodo zaradi trenutne
situacije izpustili. Zaradi epidemije jim ravno tako ni uspelo izpeljati tretje izvedbe teka po Poti vina in sonca, ki bi moral biti v
aprilu, so pa še pravočasno opravili z občnim zborom, ki ga imajo vsakič ob kulturnem prazniku. 
R. R.

Pri Kalinu tokrat bolj skromno
OBREŽJE – Na slovensko-hrvaški meji je 1. julija potekalo 6.
tradicionalno Srečanje pri Kalinu. Letošnje srečanje, s katerim so zaznamovali 7. obletnico vstopa Hrvaške v Evropsko
unijo in predvsem dobro sodelovanje na meji, ni bilo množično, kar je posledica zajezitvenih ukrepov in novih okoliščin.
V delegaciji iz občine Brežice
so bili podžupana Jure Pezdirc in Bogdan Palovšnik,
predsednik sveta KS Jesenice na Dolenjskem Aleš Burja,
podpredsednik Slavko Bizjak
in tajnica Rajka Križanac. Hrvaško stran so na srečanju zastopali namestnik samoborskega župana Željko Stanec,
predsednica krajevnega odbora Bregana Maja Gračanin in
predsednik krajevnega odbora Grdanjci Ivan Diša Horvat.
Letošnje Srečanje pri Kalinu je

Predstavniki z obeh strani meje so se srečali šestič zapored.
bilo skromno in drugačno, ampak vseeno ni manjkalo smeha,
pozitivne energije in prijetnih
besed. Tudi tokrat so predstavniki obeh strani poudarili tradicionalno tesno sodelovanje
prebivalcev, družin, ustanov,
podjetij in kulturnih društev z
obeh strani meje. Ob kozarčku

cvička in dobrotah lokalnih gostincev je druženje lažje potekalo do večernih ur. Pogovori
so tekli o sodelovanjih društev,
novih programih in vsakdanjih
problemih na mejnih prehodih. Prisotni so se strinjali, da
bi morala biti takšna srečanja
večkrat v letu.  R. Križanac

širše po Sloveniji pa tudi na
Hrvaškem. Svoja poročila so
pripravili in prebrali še predsednik sekcije Fašjenk, mentorica turističnega podmladka in predsednik nadzornega
odbora. Razen izvedenega 22.
mednarodnega pustnega karnevala Fašjenk Dobova v feb
ruarju 2020 zaradi aktualnih
razmer ostaja malo upanja,
da bi izvedli ostale tradicionalne prireditve ter sodelovali na prireditvah drugih društev in organizacij. V jesenskih

mesecih želijo izvesti delavnice za otroke in mladino ter počastitev 50-letnice delovanja
TD Dobova. V pomladnih mesecih so vasem namenili cvetje za zasaditev javnih površin.
Ocenjevanje urejenosti v sklopu projekta Moja dežela, lepa
in gostoljubna je bilo v juniju, priznanji pa sta prejeli vasi
Rigonce v kategoriji manjših
in Sela pri Dobovi v kategoriji večjih vasi.

Najlepše urejeni Rigonce in Sela
DOBOVA – V Turističnem društvu Dobova so 24. junija izvedli zbor članov. Predsednica
društva Branka Stergar je podala poročilo o delovanju v letu
2019, v katerem so bile izvedene številne aktivnosti, med njimi vse tradicionalne prireditve
ter sedem delavnic za otroke in
mladino z naslovom Malo drugače v prostem času. Vse leto
so skrbeli za promocijo in udeležbo na številnih prireditvah
in dogodkih v organizaciji drugih društev v domači občini in



R. R., vir: TD Dobova

10

IZ NAŠIH KRAJEV

Nenavadno plovilo na Savi
BOŠTANJ, OREHOVO – Od 8. do 16. junija so na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj potekala vrtalna dela za
potrebe vzorčenja in analize sedimentov na dnu reke Save
zaradi pridobitve podrobnejših podatkov o vrsti, sestavi in
fizikalno-kemijskih lastnostih sedimentov iz pretočne akumulacije.
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Rudarski kruh je bil trdo zaslužen
KRMELJ – Na dan slovenskih rudarjev, 3. julija, je Društvo Svoboda Krmelj tretje leto zapored pripravilo
na prostem ob kulturnem domu krajšo obeležitev, s katero želijo ohranjati spomin na rudnik, ki je kraju v
Mirnski dolini omogočil gospodarski razvoj.
Delček spominov na delo v
rudniku je v pogovoru z moderatorko prireditve Mileno
Knez obudil domačin Milan
Levstek, ki se je po opravljeni industrijsko rudarski šoli
v Velenju leta 1953 zaposlil
kot mlad pripravnik v krmeljskem rudniku in nato delal v
njem vse do zaprtja leta 1962.

hitro zalila jamo in utopilo se
je deset rudarjev). »V rudniku
so delali samo moški. Na delovišču v jami sta bila najmanj
dva, učni kopač in kopač, vozač
pa je vozil nakopano rudo od
delovišča do delovišča v rudniškem rovu do zbirališča premoga. Delo je potekalo v treh
izmenah, tudi ponoči. Oče in

Plovilo na Savi, ki spominja na majhno »naftno ploščad«, je
bilo namenjeno raziskavi sedimentov na dnu reke.
Vrtalna dela in odvzem vzorcev so se izvajala na štirih lokacijah
vzdolž celotnega akumulacijskega bazena, in sicer s plovilom z
ravnim dnom (pontonom) ter vrtalno garnituro. Zanimivo plovilo so opazili tudi mimoidoči na sprehajalni poti ob Savi, ki se
vije od HE Boštanj do pristana na Orehovem, in se spraševali,
če gre morda za naftno ploščad, a to je bilo bolj vprašanje šaljive narave. Odgovore smo poiskali pri družbi HESS kot naročnici
raziskav, kjer so odgovorili, da je vrtalna dela za potrebe odvzema vzorcev ter geološko-geomehanske analize izvrtanih jeder
izvajal strokovno kompetenten izvajalec Irgo Consulting d.o.o.,
medtem ko bo fizikalno-kemijske analize odvzetih vzorcev izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. »Vzorčenja in analize sedimentov v pretočni akumulaciji HE Boštanj so
bila izvedena z namenom pridobitve podrobnejših podatkov o
vrsti, sestavi in fizikalno-kemijskih lastnostih sedimentov iz pretočne akumulacije. Na podlagi pridobljenih rezultatov bodo določeni nadaljnji postopki obvladovanja sedimentov iz pretočne
akumulacije ter postopki odlaganja in uporabe tega materiala,«
so še zapisali v sporočilu ter dodali, da so se za izvedbo odločili
»v luči skrbnega in odgovornega delovanja koncesionarja in kot
vzdrževalca pretočne akumulacije, in sicer na podlagi rednega
spremljanja procesa sedimentacije v pretočni akumulaciji ter na
podlagi drugih strokovnih raziskav in primerov dobrih praks«.
Gre za prvo tovrstno raziskavo v pretočnih akumulacijah HE na
spodnji Savi, s katerimi upravlja družba HESS, d.o.o.

S. Radi

Knapovske punce

Milan Levstek je v pogovoru z Mileno Knez obudil nekaj
spominov na čas rudarjenja v Krmelju.
Delo v rudniku, ki je začel z delovanjem leta 1809, ni bilo lahko, pripetile so se tudi nesreče (najhujša se je zgodila leta
1924, ko je v neurju voda zelo

sin, oba rudarja, nista nikoli delala v isti izmeni ali na istem delovišču zaradi varnosti, če bi prišlo do nesreče, da
ne bi bila oba prisotna. Večina

DROŽANJE – 23. junija je na kmetiji Jazbec v zaselku Drožanje
v občini Sevnica potekala predstavitev rezultatov dvoletnega
projekta s preprostim naslovom Meso iz Sevnice, za katerega je
Kmečka zadruga Sevnica pridobila sredstva v višini 48.057,79
evra iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Strokovni sodelavci v projektu, Barbara Mlakar Krajnc, Jožica Terner in Tomaž Županc, so spregovorili o poteku odkupa živali z
namenom proizvodnje in predelave ter prodaje mesa in izdelkov iz mesa. »V dveletnem projektu, ki traja do julija 2020, smo
zgradili prepoznavno verigo in zagotovili nadstandardni sistem
kontrole na liniji klanja, s ciljem povečanja kvalitete prodajanega govejega, junčjega in telečjega mesa. Prepoznavno verigo smo
vzpostavili z organiziranim odkupom živih živali od članov partnerstva, to pomeni od 11 kmetijskih gospodarstev, ter vzpostavitvijo sistema sledljivosti v vseh fazah od odkupa živali do prodaje. Na izdelkih je poleg predpisanih parametrov označevanja
navedeno tudi kmetijsko gospodarstvo, ki je žival vzredilo. Vsa
veriga je lokalna,« je sporočila Mlakar Kranjčeva. 
S. R.

www.PosavskiObzornik.si

V spremljevalnem kulturnem
programu so se predstavile
članice domače pevske skupine Lokvanj in ženska pevska
skupina Knapovske punce iz
Zagorja ob Savi ter z recitalom,
posvečenim rudarjem, vodja recitacijske skupine Žarek
domačega društva Saša Llapushi. Zbrane sta nagovorila
predsednica Društva Svoboda Krmelj Nevenka Flajs, katere ded in oče sta bila rudarja, ter predsednik KD Loka pri
Zidanem Mostu Zoran Cvar, ki
je odraščal v zasavskih rdečih
revirjih.

Smilja Radi

O stadionu že pred 90 leti

SEVNICA – Stadion Sevnica je projekt, ki čaka na uresničitev na podlagi pisnih virov že skoraj sedem desetletij, a ustni viri pravijo, da je pobuda za gradnjo na območju, kjer je teren precej zahteven, še starejša.

Za več lokalno pridelanega mesa

Strokovni sodelavci v projektu Meso iz Sevnice (od leve proti
desni): Barbara Mlakar Krajnc, Jožica Terner in Tomaž Županc

rudarjev je prihajala na delo
peš, mnogi iz krajev, ki so bili
oddaljeni od Krmelja tudi po
eno uro hoje ali še več, kot je
na primer Sveti Vrh pri Mokronogu. Malico v jamo smo nosili od doma, običajno je bil to
’šmorn’. V jamo se je dostavljala le posoda z vodo. Vsi rudarji smo bili tovariši, pozdravljali smo se z znanim rudarskim
pozdravom ’Srečno’ in vsi smo
bili ’kamarati’ – tovariši, med
nami ni bilo vikanja,« se je spominjal Levstek, ki je v krmeljskem rudniku opravljal meritve jame in površine.

Izsek Regulacijskega načrta iz leta 1952 z lepo vidno
umestitvijo stadiona na območju, ki zaradi vode povzroča
težave pri izgradnji želenega športnega kompleksa
Stadion so v prostor, kjer že
stojijo športni dom, bazen in
teniško igrišče, želeli umestiti že leta 1952, kar je razvidno
iz prostorskega načrta, ki se je
takrat imenoval Regulacijski
načrt, našli pa so ga zaposleni
na Občini Sevnica v občinskem
arhivu in z njim seznanili tudi
sevniškega kronista časa skozi
fotografski objektiv Ljuba Motoreta. Le-ta se spominja, da je
bil načrt prilepljen na neko leseno – vezano ploščo in že povsem zbledel ter poškodovan.
»Ta plošča je prišla do mene
predvsem zato, če bi morda
vedel, kaj bi to bilo. Načrt, prilepljen na plošči, sem restavriral z različnimi metodami
za obdelavo fotografij in uspelo mi je dobiti ven to, kar se

sedaj vidi na izrezu,« pojasnjuje sogovornik ob ogledu načrta stadiona in nadaljuje, da so
si v Sevnici za gradnjo stadiona prizadevali že konec 30. let
20. stoletja (pred 2. svet. vojno) in verjetno bi idejo uresničili, če jih ne bi prehitela vojna.
»Skorajda isti ljudje so potem
prizadevanja za načrt nadaljevali kmalu po vojni, saj so se
zavedali nujnosti razvoja kraja na tedaj povsem neposeljenem območju Sevnice med železniško postajo, Kopitarno in
Svetim Rokom. Ob praznovanju prvega občinskega praznika, Mestne občine Sevnica 12.
novembra leta 1953, so načrt
javnosti predstavili na veliki praznični razstavi v dvora-

ni gasilskega doma v Sevnici. Regulacijski načrt, danes je
to prostorski načrt, je za občino izdelal arhitekt ing. Mačus, firme, v kateri je tedaj ta
inženir delal, pa se žal z načrta ne da prebrati in tudi v drugih pisnih virih, ki sem jih našel, ni imena firme izvajalca,«
pojasni sogovornik in dodaja, da je sam od vsega začetka glede gradnje stadiona na
mestu, kjer so v aprilu potekale dodatne geološke raziska-

ve, precej zadržan. »No, upam,
da sta strokovnjaka geologa ob
dodatnih novih raziskavah terena uganila pravo formulo in
se bo stvar, seveda ob znatnih
dodatnih stroških, le izšla,« zaključi pogovor ob pogledu na
ravnico, na kateri so bili včasih
vrtovi prebivalcev iz bližnjega
večstanovanjskega naselja, danes pa območje počasi zarašča
različno rastlinje.


S. Radi, foto: L. M.

Melanijine skulpture ni več
ROŽNO – Lesen kip, ki je stal na približno dva metra visokem
deblu ob reki Savi na Rožnem in naj bi upodabljal prvo damo
ZDA, je bil 4. julija uničen v požaru. Lesena skulptura ni bila
kiparska mojstrovina, zato je
naletela predvsem na številne
kritike. Nekateri so bili mnenja,
da bi se zagotovo našel kdo, ki
bi lahko upodobil nekdanjo Sevničanko v njeni naravni lepoti.
»Lahko smo ponosni, da imamo prvo damo in njen kip bi
bilo mogoče narediti lepše in v
kakšnem lepšem okolju,« meni
sevniški umetnik Rudi Stopar,
ki mu nista bila všeč niti prostor niti skulptura, poleg tega
pa je Melanija Knavs, poročena Trump, odraščala v Sevnici,
spominsko obeležje pa je stalo Ostal je le še 'podstavek'
v krški občini. 
S. R. kipa (foto: L. M.).

IZ NAŠIH KRAJEV
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Zdaj na vrsti kulturna dediščina
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem je ena izmed štirih krajevnih skupnosti
v občini, v katerih v juniju s krajevnim praznikom počastijo spomin na vrnitev izseljenega prebivalstva po
2. sv. vojni na svoje domove. Svečanost s podelitvijo krajevnih priznanj so izvedli 24. junija.
Četudi osrednji praznični dan
KS Leskovec predstavlja 1. junij, bi bilo v bodoče smiselno,
je dejal predsednik sveta KS
Jože Olovec, polpreteklo zgodovino združiti z novodobno
in obenem obeležiti tudi dan
državnosti kot največji slovenski praznik, zato so tudi
letošnjo osrednjo svečanost
prvič zamaknili v zadnjo četrtino junija. Zbranim na slovesnosti v večnamenski dvorani
gasilskega doma je uvodoma
nanizal pridobitve na območju KS, ki so bile realizirane v
obdobju med lanskoletnim in
letošnjim praznikom, pri čemer je še posebej izpostavil
izvedeno rekonstrukcijo cestnega odseka v Nemški Gori,
ki so ga izvedli v sodelovanju s
KS Senuše, med načrtovanimi
investicijami pa razširitev ceste v Venišah, ki bo omogočala
dvosmerni promet, nakar se
nameravajo s krajevnim programom investicij in ureditev
prednostno usmeriti v urejanje krajev po krajevni skupnosti. »Počasi bomo zaključili z urejanjem odtočnih jarkov,
razsvetljave in krajevnih cest
ter se v večji meri posvetili urejanju krajev, s poudarkom na obujanju, ohranjanju
in urejanju kulturne dediščine, ki naše območje zaznamuje
že več stoletij,« je dejal Olovec.
Pri tem se je navezal na kmečke upore, Antona Aleksandra
Auersperga, ki je v leskovškem
dvorcu Šrajbarski turn večkrat
gostil pesnika Franceta Prešerna, pa kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička, slikarja

Krajevni nagrajenci (z leve) Jože Petkovšek, Stanislav Žičkar,
Alojz Kerin in Marta Bosina z direktorico krške občinske
uprave Melito Čopar ter predsednikom KS Jožetom Olovcem
Janeza Wolfa, botanika Alfonza
Paulina, hortikulturnika Franca Vardjana, 113 fantov in mož
z območja krajevne skupnosti,
ki se niso vrnili z bojišč 1. sv.
vojne, Vladimirja Pfeiferja,
preživelega aktivista prve krške borbene skupine, ki je bila
tri mesece po izbruhu 2. svetovne vojne zajeta v Rorah nad
Krškim in zatem ustreljena, pa
na dragoceno Etnološko zbirko v Kobilah ter druge osebnosti in posebnosti s krajevnega
območja.
Ob priložnostnem kulturnem
programu, ki ga je povezovala Mirjana Marinčič, izvedli
pa mladi vokalist Krištof Račič, citrarka Timeja Ogorevc
Račič in z literarnim nastopom Mojca Pacek, je Olovec
slavnostno podelil letošnja
krajevna priznanja posameznikom, ki so s svojim delom
doprinesli k razvoju, pridobit-

vam pa tudi prepoznavnosti
krajevne skupnosti. Bronasti
priznanji KS sta prejela Alojz
Kerin iz Selc pri Leskovcu in

tivnostih in tekmovanjih postalo prepoznavno po Sloveniji.
Srebrnega krajevnega priznanja sta bila deležna Marta Bosina iz Leskovca za izstopajoče dolgoletno angažiranje
na društvenem in humanitarnem področju Rdečega križa in za delo s starostniki ter
Stanislav Žičkar, ki je že več
kot šest desetletij aktiven član
PGD Leskovec pri Krškem, v
katerem je opravljal več vidnih
funkcij, še vedno pa je gospodar društva.
Poleg predsednika so prisotne
na slovesnosti, ki je spričo razmer potekala ob manjšem številu krajanov in gostov, nagovorili in nagrajencem čestitali
še Zdenka Žičkar v imenu leskovške Krajevne organizaci-

Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS v 12 naseljih krajevne skupnosti (Leskovec, Žadovinek, Volovnik, Veniše, Selce pri Leskovcu, Nemška Gora, Loke, Libelj, Kobile, Ivandol, Velika vas pri
Krškem ter Gorenja vas pri Leskovcu) živi 2.198 krajank in krajanov ali 8,38 odstotka prebivalstva občine Krško. Naselje Leskovec pri Krškem se po metodoloških merilih uvršča med skupno
52 slovenskih naselij, ki so opredeljena kot del mestnega območja ali obmestno naselje, za kar Leskovec izpolnjuje vse štiri kriterije: s Krškim ima sklenjeno pozidavo, med naseljema ni večjega ločitvenega elementa, naselji sta tesno povezani s cestnim
omrežjem, povezuje ju tudi linijski mestni avtobus, delež kmetij
v Leskovcu pa ne presega 10 %.

Jože Petkovšek iz Leskovca –
Kerin za več kot poldrugo desetletje vestnega opravljanja
funkcije krajevnega svetnika
ter Petkovšek za prizadevno
delo v Društvu ljubiteljev suhomesnatih dobrot, ki je tako
po kakovosti mesnih izdelkov
kot po številnih izvedenih ak-

je DIS 1941–1945, direktorica
krške občinske uprave Melita
Čopar in predsednik krajevnega kulturnega društva Janez
Kerin, uradni del prireditve pa
je z nastopom zaključila 16-letna violinistka Živa Letnar.


Bojana Mavsar

Leto, ki ga je zaznamoval most
PODBOČJE – Konec junija praznuje krajevna skupnost Podbočje. Letos praznika sicer niso obeležili s posebno prireditvijo in t. i. Podboško nočjo, pač pa le z 21. številko krajevnega glasila Krževski zvon.
Kot je v njegovem uvodniku zapisal predsednik sveta KS Podbočje Janez Barbič, so imeli v
preteklem letu kar nekaj razlogov za slabo voljo: »Najprej
so nam odstranili bankomat,
nato pa je sredi poletja prišla novica, da bo most na Brodu zaprt za ves promet in to
za nedoločen čas.« Most je bil
po petih mesecih in po le nekajdnevnem popravilu ponovno odprt, pri čemer Barbič izpostavlja zasluge strokovnega
odbora, ki so ga sestavljali dr.
Martin Kodrič, Janez Bršec in
Luka Gramc. Ob tem so nekaj
projektov vendarle uspešno
realizirali: na Dobravi so uredili cesto skozi vas, v Podbočju
odvodnjavanje pri mostu (cesta proti Šribarju), asfaltirana
je bila cesta med Gradiščkom
in Banovcem, v Prušnji vasi je
bil asfaltiran še del ceste proti
Vrbju, v Brezju je bila obnovljena komunalna infrastruktura
in izvedena preplastitev ceste v vasi, uredili so prostor za
igrišče v Šutni, na trgu v Pod-

to ob Mlinščici v Podbočju, za
pločnik Podbočje–Križaj, pločnik s postajama v Velikem
Mraševem ter za komunalno
ureditev v vaseh Kalce – Naklo, Malo Mraševo, Veliko Mraševo in Brod. Nameravajo še
obnoviti oder v dvorani kulturnega doma, sofinancirali bodo postavitev fitnesa pri
OŠ Podbočje.
Pomembna pridobitev je tudi obnovljen most čez potok
Skradnica v Šutni, ki ga je podjetje CGP po večletnem
opozarjanju krajevne skupnosti obnovilo spomladi.
bočju so postavili nove drogo- tudi s petkratno obremenitvijo.
ve za zastave … »Ne moremo Ne zavedajo se, da lahko s svopa mimo dejstva, da nekateri, jim početjem povzročijo pokljub vsem našim naporom, ne novno zaprtje mosta,« opozarupoštevajo skupnega dobra in ja prvi mož KS.
gledajo samo na svojo korist.
Tu bi predvsem poudaril napo- V načrtu imajo asfaltiranje še
re, ki so bili vloženi v ponovno nekaterih makadamskih odseodprtje mostu, ki je namenjen kov cest, tako da bodo počasi
samo za osebni promet, kole- asfaltirane vse kategorizirane
sarje in pešce, posamezniki pa ceste v KS. Pripravlja se proto izkoriščajo in prečkajo most jektna dokumentacija za ces-

Ker ni bilo prireditve ob prazniku, tudi ni bilo podelitve
krajevnih priznanj. Priznanje KS so letos sicer namenili
Jožetu Lajkoviču iz Velikega
Mraševega, aktivnem na športnem, vinogradniškem in družabnem področju, priznanje
mladi up pa prizadevni in uspešni devetošolki Maji Šoba
iz Kalce – Nakla. Za podelitev
spominskih srebrnikov, ki jih
prejmejo novorojenčki v minulem letu, so starši prijavili sedem otrok, prejeli pa jih
bodo v naslednjem letu.


P. Pavlovič
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Čistilnica PACEK d.o.o.
Tovarniška ulica 1, Krško
(izvoz za VIPAP)

Ponovno obratujemo
po običajnem delovnem času:
od ponedeljka do petka, od 6. do 16. ure,
sobota od 7. do 12. ure.
07 49 22 992

041 274 095

V Selcah obnovili kapelico

SELCE – Kogar pot zanese skozi Selce, še posebej pa domačine, ki vsakodnevno potujejo v vas in iz vasi, razveseljuje
osvežena podoba tamkajšnje kapelice. V času spomladanske samoizolacije so namreč vaščani stopili skupaj in obnovili njihovo »staro damo« sredi vasi.
V času delovne akcije so bili najbolj zavzeti Matej Božič z Jano
Rančigaj, Lojz Kerin, Jure Zakšek, Kristjan Božič in Jože Gramec, starejši pa so skrbeli, da je
mlajša generacija, ki je poprijela za delo, imela na voljo okrepčilo. Zamenjali so dotrajane
talne ploščice, prebelili notranjost in zunanjost ter prebarvali križ na vrhu strehe. Za piko na
i dajejo posebno razkošje okolici kapelice novozasajene vrtnice. Dela so potekala en mesec,
korak za korakom in v znamenju medsebojnega sodelovanja
– vaščani Selc, naselja v KS Leskovec pri Krškem, so potrdili,
kako zelo v praksi drži rek »prijetno s koristnim«. Kapelica, ki
stoji sredi vasi, je bila v pretekloSodelujoči pri obnovi pred sti stičišče družabnega življenja,
obnovljeno kapelico
saj so se krajani ob njej pogosto
zbirali in prepevali, ne tako daleč nazaj pa so se na veliko soboto še zbirali tudi ob blagoslovu velikonočnih jedil. Kapelica, postavljena leta 1873, je vsakih nekaj desetletij deležna bolj celovite
obnove, saj so nanjo prebivalci Selc ponosni – je namreč del kulturne dediščine domače krajevne skupnosti in njihove vasi. Krajani Selc, ki so nekaj namenskih sredstev pridobili od Krajevne
skupnosti Leskovec pri Krškem, so kapelico obnovili ob vložku
približno 200 evrov, v prihodnosti pa je načrtovan še blagoslov
s strani domačega župnika Ludvika Žagarja.

Doroteja Jazbec, foto: A. H.

KRŠKO – Na prvo nedeljo v juniju je Planinsko društvo
Videm Krško organiziralo tradicionalni pohod na Grmado v
počastitev praznika občine Krško. Pohodniki so bili razdeljeni
v dve skupini. Prva skupina, v kateri je bilo 34 udeležencev,
je krenila po Bojanovi poti na Grmado. Druga, 50-članska
skupina, v kateri so bili učenci OŠ Jurija Dalmatina in
njihovi starši, je krenila po drugi poti. Udeleženci so se
dobro razpoloženi odpravili na pot in po dveh urah zmerne
hoje, s krajšimi ustavljanji za drobne zanimivosti in lepe
razglede, prispeli na Grmado. Načelnik mladinskega odseka
Tone Zakšek je poskrbel za srečelov in otrokom na vrhu še
popestril dogajanje. Pri koči je pohodnike čakal topel čaj, na
voljo je bila tudi malica za otroke, za odrasle pa odojek. Toplo
sonce, razgled in druženje po dolgem času so prispevali, da
je pohod uspel ter da so vsi skupaj preživeli lep dan. 

Vir: Planinsko društvo Videm Krško

GOSPODARSTVO

12

Posavski obzornik - leto XXIV, številka 14/15, četrtek, 16. 7. 2020

Nudijo garancije za kredite
POSAVJE – Regionalna razvojna agencija Posavje je s soglasjem občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica ter v sodelovanju z bankama NLB d.d.
in Delavsko hranilnico d.d. objavila Javni razpis za ugodne
kredite z garancijami Garancijske sheme Posavja.
Predmet razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje
za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi, za financiranje investicij in za financiranje
obratnih sredstev. Skupen garancijski potencial je 765.840 evrov,
skupen kreditni potencial za kredite z garancijami pa 957.300
evrov. Najvišji znesek vseh odprtih garancij na posameznega vlagatelja je 50.000 evrov, višina posamezne garancije pa je lahko od
50 do 80 % kredita. Vlagatelj lahko pridobi največ 60.000 evrov
kredita za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi
in nacionalnimi sredstvi ter za investicije, medtem ko lahko za financiranje obratnih sredstev pridobi največ 30.000 evrov kredita. Javni razpis je namenjen subjektom, ki delujejo in vlagajo na
območjih občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki,
Krško, Radeče in Sevnica. Rok za prijavo na razpis je do porabe sredstev posamezne občine oz. do 16. 11. 2020, rok za izdajo garancij Garancijske sheme Posavje pa je 31. 12. 2020. Javni
razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani
RRA Posavje (www.rra-posavje.si) in na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, kjer nudijo tudi vse dodatne informacije.

P. P./vir: RRA Posavje

Spletna pokušina posavskih vin
NEMŠKA VAS – 18. junija je na posestvu Albiana družine Žaren v Nemški vasi v organizaciji gostitelja Jerneja Žarna, Centra za podjetništvo in turizem (CPT) Krško, Penin Istenič ter še nekaj drugih posavskih vinarjev in gostincev potekala degustacija najboljših posavskih vin.
Kot je v uvodu degustacije dejala moderatorka večera Ksenja Kragl iz CPT Krško,
rodovitna tla v regiji Posavje nudijo trtam odlične pogoje za rast, pridelovalcem vin
pa omogočajo, da donegujejo kakovostno grozdje in v nadaljevanju pridelajo vrhunska
vina, ki posegajo po najvišjih
priznanjih tako na nacionalnem kot mednarodnem nivoju in kot takšna odlično
dopolnjujejo butično ponudbo hrane. Degustacija je bila
hkrati tudi spletna degustacija (vsem, ki so želeli sodelovati na njej, so namreč omogočili tudi predhodni nakup

www.PosavskiObzornik.si
Kmetiji Černelič največ glasov
LJUBLJANA, DEČNO SELO – 25. junija se je na spletni svečani razglasitvi rezultatov natečaja Evropske komisije in Evropske mreže
za razvoj podeželja »Rural Inspiration Awards 2020« med zmagovalci posameznih kategorij znašla tudi Ekološka in biodinamična kmetija Černelič iz Dečnega sela, ki je prejela največ glasov
v posebni kategoriji »Popular vote«, kjer je o projektih glasovala javnost. Organizatorji so v zgolj dobrem tednu prejeli skoraj
7000 glasov. Na biodinamični kmetiji Černelič na ekološki način
kmetujejo že od leta 2003, v letu 2014 pa so pridobili Demeter
certifikat, kar pomeni, da svoje pridelke sočasno pridelujejo po
načelih biodinamike. Njihov osnovni cilj je pridelava kvalitetnih
in hranljivih pridelkov z ugodnim vplivom na okolje in naravo.
Poslužujejo se kolobarjenja, gnojenja z biodinamičnim kompostom domačega goveda in setvijo mešanih posevkov za povečevanje deleža organske snovi v tleh, s čimer prispevajo k večjemu ponoru CO2 in s tem tudi k zmanjševanju vpliva na podnebne
spremembe. Prispevajo tudi k čistejšemu zraku in bolj zdravemu
okolju. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si
želijo, da bo ta razglasitev dodatna motivacija in zagon, da se v
Sloveniji poveča število kmetij, vključenih v ekološko kmetovanje in pridelavo zelenjave. Zmagovalce je razglasil evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Janusz Wojciechowski.
Poleg kmetije Černelič, ki je tekmovala v kategoriji zmanjševanja
vpliva na podnebne spremembe, je bila med 15 finalisti izmed
77 prijavljenih projektov iz Slovenije, ki so bili sofinancirani iz
Programa razvoja podeželja 2014–2020, tudi še Hiša Vin Kokol
iz občine Duplek. 
R. R./vir: MKGP

Gostitelj degustacije Jernej
Žaren
degustiranih vin), na njej pa
je preko videoprenosa v pogovoru z največjim zasebnim

SeeMeet Slovenia

POSAVJE – RRA Posavje, ki je v
okviru Programa spodbujanja
konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko
območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 pristojna za občino Radeče, bo 21.
in 22. oktobra v Mariboru soorganizirala mednarodni B2B
dogodek SeeMeet Slovenia
2020. Podjetja bodo imela priložnost za širjenje posla preko
poslovnega mreženja.  P. P.

CPB 18, 8280 Brestanica

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA
PROIZVODNJA – JUNIJ 2020

Proizvodna enota

Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinska bloka
PB4 in PB6

671.827

14:51

8

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ
NOx
mg/m3

SOx
mg/m3

CO
mg/m3

Dimno število Bacharach
/ celotni prah (mg/m3)

Proizv.
enota

Gorivo

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

PB 4*

TG

3

-

110

-

7

-

0

-

PB 6

ZP

>1

-

47

50

1

100

0,9 mg/m3

-

ZP
TG

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

*Za obratovanje pod 500 ur letno ni predpisanih mejnih vrednosti.

dovoljeno

Na degustacijskem večeru so vina poleg Spurrierja
komentirali (z leve): Grega Repovž, Jure Tomič, Gašper
Čarman in Miha Istenič (manjka Miha Ritonja).
pridelovalcem penin Miho Isteničem posavska vina poleg
zbranih sommelierjev komentiral svetovno priznani britanski vinski strokovnjak in kritik Steven Spurrier. »Njegovo
mnenje,« kot je za Posavski
obzornik dejal gostitelj Jernej
Žaren, »je za nas, pridelovalce, velikega pomena, saj lahko
pripomore k temu, da so naša
vina umeščena tudi na svetovni vinski zemljevid.« Ob tem je
pomembno tudi, je še izpostavil Žaren, da se pridelovalci povezujejo in si prizadevajo tudi
na tovrsten način vina dvigniti
na višji nivo. Ker gre za podjetniško branžo, takšne aktivnosti

spodbujajo tudi na CPT Krško,
je dejala direktorica Kristina
Ogorevc Račič, ki je ob tem izpostavila na CPT vzpostavljeno
SPOT točko (Slovenska poslovna točka), znotraj katere pre-

na Istenič (gourmet Rose in
passion), Albiana (sauvignon),
Keltis (cuvee extreeme), Lipej
(modri pinot) in Kobal (modra frankinja) – so zbranim vinarjem v degustacijski dvorani Albiane in vinarjem, ki so
spremljali degustacijo preko
prenosa po socialnih omrežjih,
poleg Spurrerja in Isteniča komentirali še Gašper Čarman,
sommelier in direktor eVino,
Jure Tomič, sommelier, chef in
lastnik Ošterije Debeluh Brežice, Grega Repovž, sommelier,
chef in lastnik Gostilne Repovž
iz Šentjanža ter enolog na posestvu Albiana Miha Ritonja.
Veliko laskavih pohval degustiranim vinom je namenil tudi
Spurrier, ki je med drugim poudaril, da so današnji pivci zahtevni, z izostrenim okusom,
zato želijo v vinu okusiti tako
specifiko območja pridelave

Za posavske vinarje je Spurrierjevo mnenje velikega
pomena, saj lahko njihova vina umesti na svetovni
vinski zemljevid.

poznajo in podpirajo podjetja,
ki se povezujejo tako v smislu
razvojne kot trženjske internacionalizacije.

Kakovost šestih degustiranih
vin blagovnih znamk – Peni-

kot strast pridelovalca, karizmo, originalnost in svežino v
vinu. Sicer naj bi spletno pokušino vin spremljalo kar med
1500 in 2000 vinarji in ljubitelji vinske kapljice.

Bojana Mavsar

GOSPODARSTVO
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Posavsko gospodarstvo lani zmerno, a uspešno
POSAVJE – Na krški izpostavi AJPES so 3. julija (zaradi spomladanske epidemije in posledično podaljšanega roka za oddajo letnih poročil dober mesec kasneje
kot običajno) predstavili poslovanje posavskega gospodarstva v lanskem letu. Gospodarske družbe so kljub manjšim prihodkom, zlasti na tujem trgu, ustvarile
več dobička, samostojni podjetniki pa so zvišali prihodke, dobiček pa ohranili na isti ravni, zadruge pa so poslovale negativno.
predložile letna poročila, je v
lanskem letu zabeležilo slabi 4,2 milijardi evrov prihodkov oz. 2 % manj kot leto pred
tem, medtem ko so bili prihodki na nivoju države za 4 % višji.

Martina Radej in Marijana Malus
zmanjšanje prihodkov, ob tem
pa šestodstotno zvišanje dobička, vseeno ugodni. V večini ekonomskih kategorij zaradi obsega še vedno izstopajo
družbe s področja dejavnosti
oskrbe z električno energijo
(v nadaljevanju: energetike),
vendar tudi družbe na drugih
področjih poslujejo uspešno.

6 % več dobička

Poglejmo nekaj bistvenih podatkov. 1508 posavskih gospodarskih družb, ki so AJPES

Največ, za 121 milijonov evrov,
so prihodke zmanjšale družbe s področja energetike, najbolj povečale, za 29 milijonov
evrov, pa družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (v nadaljevanju: trgovine). Povečali so
se prihodki, doseženi na domačem trgu, kjer so družbe dosegle 36 milijonov evrov oziroma za 2 % več prihodkov kot v
letu 2018, zmanjšali pa na tujem trgu – na trgu EU za 8 % oz.
159 milijonov evrov, na trgu izven EU za odstotek oz. 3 milijo-

sti, 13 milijonov evrov družbe
v trgovini ter 8 milijonov evrov
družbe v gradbeništvu. Najbolj
so neto poslovni izid izboljšale družbe na področju trgovine, za 17 %. Največ neto dodane vrednosti, 198 milijonov
evrov, so zabeležili v predelovalni dejavnosti, 186 milijonov evrov pa v energetiki. Dodana vrednost na zaposlenega
je bila v Posavju 49.535 evrov
oz. 9 % višja kot leto prej, kar
je 2.783 evrov več kot na ravni Slovenije.

Rast v %

Rezultati posavskega gospodarstva so bili v lanskem letu
po besedah vodje krške izpostave AJPES Marijane Malus »zelo zmerni«, vendar
so bili glede na dvoodstotno

Število družb
Prihodki skupaj
Neto čis� dobiček
Število zaposlenih

Časovna serija podatkov kaže, da je posavsko gospodarstvo
od leta 2007 potrojilo prihodke in skoraj podvojilo dobiček
(vir: AJPES).
ne evrov. Najbolj je opazno znižanje prihodkov na tujem trgu
v energetiki, kar za 197 milijonov evrov.

Kljub nižjim prihodkom so posavske družbe izboljšale tako
poslovni izid kot neto dodano vrednost. Neto čisti dobi-

ček je namreč znašal 106 milijonov evrov oz. 6 % več kot v
letu 2018, neto dodana vrednost pa 600 milijonov evrov
oz. 12 % več kot v letu 2018.
49 milijonov evrov neto čistega
dobička so ustvarile energetske družbe, 28 milijonov evrov
družbe v predelovalni dejavno-

Povprečna plača v Posavju je
lani znašala 1.713 evrov, kar
je 68 evrov ali 4 % več kot leta
2018 in le evro manj od povprečne plače v Sloveniji. Izrazito izstopa občina Krško (2.010
evrov), v ostalih občinah je bila
plača pod slovenskim povprečjem: v občini Brežice 1.409
evrov, v občini Sevnica 1.513
evrov, v občini Radeče 1.425
evrov, v občini Kostanjevica
na Krki 1.287 evrov in v občini Bistrica ob Sotli 1.101 evro.
Povprečna plača v energetiki je
znašala kar 3.423 evrov.

2019 predložilo 1.948 od skupno 3.059 podjetnikov Posavja
(ostali sodijo med t. i. normirance in jim poročila ni treba
predložiti). Samostojni podjetniki v regiji so lani ustvarili 239 milijonov evrov prihodkov (7 % več kot lansko leto)
in izkazali 224 milijonov evrov
odhodkov (8 % več kot lansko
leto), pri tem pa zabeležili neto
podjetnikov dohodek v višini
14 milijonov evrov (enako kot
leto prej). Največ prihodkov
je ustvarilo 335 samostojnih
podjetnikov na področju trgovine, največ neto podjetnikovega dohodka pa 368 podjetnikov v gradbeništvu, ki so imeli
tudi največ zaposlenih delavcev. Neto dodana vrednost na
zaposlenega je pri podjetnikih
znašala 32 tisoč evrov. Zaposlovali so 2.154 delavcev, kar
je 15 % vseh zaposlenih v regiji. Povprečna bruto plača na
zaposlenega pri podjetnikih je
znašala 1.146 evrov in je bila
v primerjavi s plačo v družbah
nižja za 33 %.

Podjetniki ohranili dobiček

21 posavskih zadrug je zabeležilo slabih 30 milijonov evrov
prihodkov, dobre 4 milijone
evrov dodane vrednosti, a tudi
107 tisoč evrov izgube, pri tem
pa so zaposlovale 161 delavcev.

Peter Pavlovič

Kot je povedala področna svetovalka Martina Radej, je podatke iz letnih poročil za leto

#OkvirPomoči

ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE, BREZ BOLEČIN.

Začutite terapevtsko
moč dotika!

A

TERAPEVTSK
MASAŽA

5GR+AT1IS

V centru za kineziologijo in rehabilitacijo Zala KR bo
mlada in ambiciozna ekipa kineziologov in ﬁzioterapevtov
poskrbela za vas. Naša dejavnost zajema področje
rehabilitacije in sprostitive, vodilo našega dela pa je
osebni in strokovni pristop.

www.zala-kr.si I 040 706 695

Partnerji:

Podpri malo, naredi veliko.
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Na Glavico spet postavili zastavo
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Spomin na bitko in Smodiča
ZALOKE – Krški veterani vojne za Slovenijo so 2. julija s svečanim dvigom slovenske zastave pri spomeniku
na bencinskem servisu v Zalokah obeležili spomin na boj v Krakovskem gozdu v času osamosvojitvene vojne pred 29 leti. Letos sicer mineva 15 let od postavitve spomenika.

Udeleženci praznovanja na Glavici, kjer je spet ponosno
zaplapolala slovenska zastava.
PLANINA – Že tradicionalno praznovanje dneva državnosti na
Planini, ki ga vsako leto organizira posavska Stranka za razvoj
ROK, je tudi letos pritegnilo množico ljudi iz regije. Izhodiščna točka je vsako leto pri lovskem bivaku, od koder se po malici
udeleženci odpravijo na najvišji vrh v tem delu Gorjancev, uradno Kumičevac, sicer pa znan po udomačenem imenu Glavica.
Dolga leta je tam plapolala slovenska zastava in ob robu s hrvaško mejo kljubovala vremenskim neprilikam, potem pa je z drogom vred izginila neznano kam. Člani stranke ROK so se odločili postaviti novo obeležje. Zgradili so nov temelj, na katerega so
ob prazniku države postavili nov drog s slovensko zastavo. Ta je
ponosno plapolala, medtem ko so se udeleženci nastavili objektivu fotografa. Ob koncu je predsednik stranke Marijan Žibert
strnil nekaj pozitivnih misli in zaključil, da je domovina kakor
mati, za katero želimo, da bi bila še boljša vsem, ne glede na politično opredelitev, pri tem pa moramo vsi skupaj prestopiti navidezne meje, ki nas (velikokrat zaradi interesov določenih skupin) delijo. Ob zaključku, zopet pri lovskem bivaku, se je druženje
ob dobri kulinariki ter seveda ob dobrem cvičku in ostalih domačih dobrotah nadaljevalo.

Vir: Stranka ROK

Pri lipi recitacije Posavcev
BREŽICE – Na dan državnosti, 25. junija, se je v Brežicah odvila proslava ob dnevu državnosti, ki jo je pripravilo Društvo
1824 skupaj z Župnijo Brežice. V romarski cerkvi sv. Roka je bila
najprej maša za domovino, ki jo je daroval dolgoletni župnik sosednje župnije Čatež ob Savi, letošnji zlatomašnik Jože Pacek. Po
koncu maše je sledil kulturni program pri simbolu slovenstva –
lipi pred cerkvijo sv. Roka, v ta namen blagoslovljeni leta 1991.

Slovesen dvig zastave so uvodoma ob zvokih slovenske himne opravili praporščaki veteranskih združenj in nosilci
zastave. Kot je povedal povezovalec dogodka Zdenko Mohar, se je Cesta bratstva in
enotnosti v Krakovskem gozdu v začetku julija 1991, tako
kot nekaj dni prej na Medvedjeku, spremenila v cesto sovražnosti in smrti. Posavski
teritorialci so namreč po neuspešnih pogajanjih o predaji napadli in uničili agresorsko kolono JLA, ki se je,
namenjena proti Ljubljani,
po dveh dneh bojev na Medvedjeku obrnila nazaj proti
Zagrebu. V spomin na ta dogodek se člani OZVVS Krško
vsako leto zberejo pri spomeniku v Zalokah. »Slovenci smo
v desetdnevni vojni dokazali
Evropi in svetu, da smo sposobni stopiti skupaj ter suvereno in odločno ubraniti svojo
domovino in narod. Danes na
žalost ni tako, marsikaj ne gre
tako, kot smo si takrat zamislili,« je v pozdravnem nagovoru dejal predsednik krškega
združenja Božislav Kosalec.
Spomnil je še na 15-letnico
postavitve spomenika v Zalokah, ki ga je zasnoval arhitekt

lo čudijo poskusi zanikanja navedenih dejstev in sprenevedanje o osamosvojitveni vojni,
nastanku slovenske vojske in
vlogi TO v njej, oddaji oz. bolje
rečeno neoddaji orožja, stalna
polemika o simbolih te države. In ne nazadnje izključevanje glavnih akterjev osamosvojitvene vojne, vojaških in
policijskih veteranov.«

Svečani dvig zastave ob zvokih slovenske himne
Karl Filipčič iz Brežic, izdelal
pa kolektiv Metalne Senovo
pod budnim očesom pokojnega veterana Rudija Smodiča.

Slavnostni govornik je bil letos predsednik Pokrajinskega
odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavje Anton Supančič. Podrobno je
opisal dogodke 2. julija 1991,
na šesti dan desetdnevne vojne. »V vojni smo zmagali z odločnostjo in pogumom ter z
enotno podporo vseh državljanov, kar je bilo brez primere v naši zgodovini. Danes
žal ugotavljamo, da se na tako

Praznični koncert godbenikov

Proslava se je začela s slovensko himno v izvedbi Mešanega pevskega zbora Župnije Brežice pod vodstvom zborovodkinje Jelke
Žnideršič, nato je zbrane pozdravila predsednica Društva 1824
mag. Mojca Strašek Dodig, sledil je svečani nagovor podžupanje
občine Brežice Mile Levec, v okviru katerega je med drugim opozorila na razdvojenost in pozvala k medsebojnemu spoštovanju.
Izpostaviti velja, da so osrednji del kulturnega programa pripravile študentke (večina jih prihaja s Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, nekaj pa tudi z drugih fakultet mariborske in
ljubljanske univerze), ki skupaj soustvarjajo projekt ŠIPK – Slomškov literarni festival, katerega idejna vodja je predavateljica na
Fakulteti za turizem v Brežicah doc. dr. Jasna Potočnik Topler
in pri katerem kot partner sodeluje Društvo 1824. Projekt, ki
je financiran tudi iz evropskih sredstev, predstavlja nadgradnjo
lanskega projekta z naslovom ŠIPK – Po sledeh Antona Martina
Slomška v občini Brežice. V počastitev dneva državnosti in z namenom osveščanja, da imamo čudovit jezik, ki nas združuje in
povezuje ter omogoča ustvarjanje tudi kakovostnih književnih
del, so študentke projektne skupine ob glasbeni spremljavi mladih glasbenikov Judite in Florijana Volčanška kulturni program
obogatile z recitacijo izbranih pesmi posavskih ustvarjalcev.


Vir: Društvo 1824

Bistven je spomin

KOSTANJEVICA NA KRKI – Pihalni orkester Kostanjevica
na Krki je na dan državnosti pripravil tradicionalni poletni koncert na dvorišču pred Lamutovim likovnim salonom.

Kostanjeviški orkester pod taktirko Tonija Homana
Študentke med recitacijo izbranih pesmi posavskih
ustvarjalcev

pomemben mejnik in dosežek
v več kot tisočletnem življenju nekega naroda vse prehitro pozablja,« je dejal in opozoril na premajhno poznavanje
osamosvajanja Slovenije zlasti med mladimi. Kot je nadaljeval, smo Slovenci v preteklosti večkrat branili domovino:
»Evropa in z njo Slovenija temelji od nekdaj na rimskem
pravu in tudi na krščanskem
izročilu. Sodobna Evropa pa je
nastala po zmagi nad naci-fašizmom pred natanko 75 leti.
Antifašizem in sprava med
stoletja zavojevanimi narodi
so njen temelj. Zato nas nema-

Dvig zastave v Zalokah je simbolno dejanje v spomin na
prvi dvig slovenske zastave
pred 29 leti in na boj v Krakovskem gozdu. »Da to lahko počnemo že vrsto let, gre
zasluga tudi našemu nedavno prehitro preminulemu tovarišu Rudiju Smodiču, ki je
bil udeleženec boja v Krakovskem gozdu, dolgoletni predsednik OZVVS Krško, predsednik PO ZVVS za Posavje in
član predsedstva ZVVS. Napisal je tudi knjigo Boj v Krakovskem gozdu in je v veliki
meri tudi zaslužen za postavitev tega spominskega obeležja. Tudi zaradi Rudija Smodiča
je naša obveza in poslanstvo,
da ohranjamo spomin na osamosvojitveno vojno,« je zaključil Supančič.

Peter Pavlovič

Povezovalka koncerta, ki je potekal v skladu z ukrepi proti širjenju koronavirusa, Melita Skušek je ob prazniku, rojstnem dnevu naše države, spomnila, da je bila odločitev za samostojno Slovenijo »velika epopeja, ki jo lahko s ponosom postavimo ob bok
junaškim zgodbam drugih narodov. To je bil čas velike enotnosti
med ljudmi, čas, ki nas je najbolj združil in je hkrati pomenil neizčrpen vir moči in energije tudi za prihodnost ter za preizkušnje, kot je denimo letošnja epidemija.« Župan Ladko Petretič
je zbrane spomnil, da je objekt, pred katerim je potekal koncert
(Kostanjeviški dvorec oz. stari farovž) po novem v lasti občine
(mimogrede: občina je zanj kostanjeviški župniji odštela 300
in ne 30 tisoč evrov, kot smo pomotoma zapisali v prejšnjem
Posavskem obzorniku). »S tem objektom imamo velike načrte,
pri čemer bomo rabili tudi vašo pomoč. Tudi godbenikom želim
povedati, da imamo v mislih tudi njih. Že dolgo jim obljubljamo
prostore, njihov član, zdaj moj sodelavec na občini (Matej Kuhar, op. a.) je idejno lepo zarisal godbeniško sobo v tem objektu. Mislim, da se nam bodo te sanje enkrat uresničile in da bomo
čim prej prišli do teh prostorov,« je dejal ter občankam in občanom čestital ob prazniku.
Kostanjeviški godbeniki pod taktirko Tonija Homana so v nadaljevanju izvedli sedem raznolikih skladb ter popestrili praznični
dan soobčankam in soobčanom. Predsednik orkestra Grega Jordan pa je v nagovoru občinstvu povedal, da je socialna distanca
besedna zveza, ob kateri vsakemu godbeniku zaledeni kri, saj njihovo delovanje temelji na združevanju in sodelovanju.

P. Pavlovič

Med polaganjem venca
CERKLJE OB KRKI – Policijsko veteransko društvo Sever Posavje,
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice, Vojašnica Jerneja Molana Cerklje ob Krki, Skupnost borcev 5. SNOUB Ivana Cankarja in Združenje borcev za vrednote NOB Brežice
vsako leto takoj po dnevu državnosti pred vhodom v vojašnico
počastijo spomin na več obletnic, povezanih z zgodovinskimi dogodki. Kljub omejitvam, povezanimi s preprečevanjem okužb z
novim koronavirusom, so prireditev izpeljali tudi letos, a v zelo
zmanjšanem obsegu in samo s polaganjem venca. 26. junija so
tako počastili spomin na štiri obletnice, in sicer 29-letnico organiziranega prestopa pilotov in drugega osebja v vrste Organov
za notranje zadeve in Teritorialno obrambo RS leta 1991, 29-letnico napada enote TO na letališče JLA, 29-letnico delovanja Slovenske vojske v vojašnici v Cerkljah ob Krki ter 77-letnico napada borcev Cankarjeve brigade na nemško letališče. Venec je pri
spominskih tablah na vhodu vojašnice, ki opominjajo na takratne dogodke, ob navzočnosti praporščakov položila delegacija
Cankarjeve brigade, minometnega voda TO Brežice in ZBV NOB
Brežice. Kot je dejal predsednik PVD Sever Posavje Roman Kržan, takšne proslave, kot so jih izvajali do zdaj, zaradi aktualnih
razmer tokrat niso mogli izvesti, a kljub temu so se odločili, da
zaradi velikega pomena teh dogodkov izvedejo mini slovesnost.
»Vendar dogodek ni nič manj pomemben, četudi poteka v skrom
nih okoliščinah. Bistveno je, da se spominjamo. Verjamem, da
bodo kmalu spet boljši časi in naslednje leto, ko bomo obeležili 30-letnico samostojne Slovenije, bomo tudi to slovesnost spet
pripravili na pravi način,« je povedal. Slovesnosti se je udeležil
tudi brežiški podžupan Bogdan Palovšnik. 
R. Retelj
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Otroci cel teden kiparili,
odrasli tiskali grafike

Počitniška muzejska doživetja
KRŠKO, BRESTANICA – V Mestnem muzeju Krško in na
gradu Rajhenburg, enotah Kulturnega doma Krško, so
na prva dva julijska dneva pripravili Počitniška muzejska doživetja – počitniške delavnice za otroke do 12. leta
starosti.
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Le kam, le kam med počitnicami?
POSAVJE – Posavskim počitnikarjem so tudi to poletje na voljo številne počitniške aktivnosti, o nekaterih že končanih
poročamo na tej strani. Sicer pa je Lokalna akcijska skupina
za preprečevanje zasvojenosti v občini Krško (LAS Krško) v
sodelovanju z Mladinskim centrom Krško tudi letos pripravila letak poletnih počitniških aktivnosti za otroke in mlade v občini Krško, ki je objavljen na spletni strani MC Krško.

P. P.

Likovno dopoldne v starem
mestnem jedru Krškega

Na kiparski delavnici so ustvarjali fantazijske podobe.

Otroci so spoznali radioamatersko opremo.

KOSTANJEVICA NA KRKI – V prvem tednu poletnih počitnic,
od 29. junija do 3. julija, je v Galeriji Božidar Jakac potekala že
tradicionalna kiparska delavnica, ki jo je vodil likovni pedagog Valter Rabič. Na dvorišču nekdanjega samostana je skozi cel teden ustvarjalo 13 udeležencev, starih od 7 do 16 let,
ki so prihajali iz Brežic, Krškega, Kostanjevice na Krki in njene okolice. Motiv letošnje delavnice je bil povezan s fantazijskimi junaki, tako so prvi dan nastale skice večglavega zmaja,
srčne dame, junaka iz računalniške igrice in drugih domišljijskih likov. Iz žice in odpadnih materialov so udeleženci izdelali
konstrukcije, jih kaširali s časopisnim papirjem in lepilom ter
pobarvali ali patinirali na bron. Zadnji dan so izdelke razstavili pod arkadami na dvorišču GBJ, kjer bodo na ogled do konca julija. Delavnico so pripravili v sodelovanju z OI JSKD Krško.
1. julija pa so v Galeriji Božidar Jakac pripravili zaključek grafičnega tečaja s predstavitvijo nastalih grafičnih odtisov. Tečaj,
ki se je začel v februarju in se zaradi prekinitve nadaljeval v
mesecu maju in juniju, je obiskovalo devet udeležencev, ki so
pod mentorstvom Janka Orača raziskovali kemijske grafične
tehnike – jedkanico, akvatinto in reservage. Na osmih srečanjih
je nastalo veliko število odtisov, ki so jih udeleženci z mentorjem sproti pregledovali in pri vsakem novem odtisu poizkušali iz matrice, pod pritiskom preše, izvabiti jasnejše linije ali
pa s kombinacijo različnih matric doseči posebne učinke. Tečaj je potekal že četrto leto, prav tako pa so ga pripravili v sodelovanju z OI JSKD Krško.

Vir in foto: GBJ

»Vsako leto pripravimo program, vezan na določeno razstavo. Prejšnja leta je bila to razstava 80. so bila leta … v Krškem,
letos pa razstava Radioamaterstvo: 60 let Radiokluba 'Krško',
za katero smo presodili, da bi bila lahko zanimiva za otroke,«
je povedala Anita Radkovič iz Mestnega muzeja Krško, pri
tem pa sodelujejo z Mladinskim centrom Krško in v delavnice
vključujejo otroke, ki so tam na celotedenskih počitniških aktivnostih. 25 udeležencev delavnice si je tako ogledalo omenjeno razstavo, po kateri jih je popeljal starosta krških radioamaterjev Janez Kuselj – Janko, pri izvedbi delavnice pa so
sodelovali tudi Sebastijan in Tomislav Haring ter Boško Karabaš. Simona Stipič jih je popeljala po bližnji okolici muzeja v starem mestnem jedru Krškega in v Galerijo Krško, kjer
so si ogledali aktualno razstavo Roberta Lozarja Praznine in
črvine, nato pa so si pred muzejem ogledali še radioamatersko opremo in jo tudi preizkusili v t. i. lovu na lisico. Udeleženca delavnice Jakob Petrič iz Krškega in Iva Hočevar z Zdole
sta povedala, da jima je bila delavnica, povezana z radioamaterji, všeč. »Drugače igram nogomet, plavam in igram kitaro,
radioamater pa nisem, ampak mi je to zanimivo,« je povedal
Jakob. »Rada pomagam in se igram, med počitnicami pa rada
hodim na takšne delavnice, cel teden sem v MC Krško,« je dejala Iva. Naslednjega dne so počitnikarje sprejeli na gradu Rajhenburg, kjer je pod vodstvom Zinke Junkar potekala delavnica Odtisi, oꓷꓕiꙄi, povezana s stalno razstavo o trapistih, na
kateri so si potiskali majice.

P. Pavlovič

»Zračna« dogodivščina muzejčkov
BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice je od 1. do 3. julija potekala že 6. Poletna grajska
dogodivščina, ki je bila zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa nekoliko
drugačna – trajala je le tri dni, nanjo je prišlo omejeno število otrok (30), kljub vsemu
pa so zanje pripravili zanimive, ustvarjalne in zabavne trenutke v družbi naše dediščine.
Letošnja dogodivščina je minila v znamenju elementa
zraka, ki so ga imeli upodobljenega tudi na majicah svetlo modre barve, v povezavi s
tem pa so vsak dan prepevali
tudi svojo pesem. Prvi dan so
otroci, t. i. muzejčki, spoznavali poklic pilota. V goste sta
prišla predstavnika JGZ Letalskega centra Cerklje ob Krki.
V. d. direktorja Jure Tomše je
predstavil poklic pilota, delovanje letala in pomen letalstva. Ob koncu so se otroci
preizkusili v spretnosti izdelave papirnatih letal in se tudi
pomerili v čisto pravem tekmovanju spuščanja letal. V
nadaljevanju dneva so udeleženci izdelovali štukature
iz gline, spoznavali dediščino
krškopoljskih prašičev in pekli piškote v obliki krškopoljcev. Drugi dan so s pomočjo
konservatorja - restavratorja
Darka Praha začeli z delavnico izdelave votivnih prašičkov
iz voska, v nadaljevanju pa izdelovali ribice iz fimo mase. V
drugem delu so na učni uri Savske zgodbe, kot del projekta Oživimo savske zgodbe, v

'Muzejčki', kot pravijo svojiim najmlajšim obiskovalcem, so
se pomerili v spuščanju papirnatih letal (foto: PMB).
manjših skupinah spoznavali
življenje ob reki Savi v preteklosti in ob tem številne zanimive savske zgodbe. Ta dan so
jih obiskali tudi nekateri člani Pihalnega orkestra Kapele,
ki so zanje pripravili predstavitev osnovnih glasbil v orkestru in zaigrali skladbo. Dan
so otroci zaključili z ogledom
najnovejših razstav v muzeju. Zadnji dan dogodivščine
so začeli z delavnico izdelovanja vetrnic, eno so izdelali tudi za brežiškega župana
Ivana Molana, ki jih je prišel obiskat in se posladkat s
sladoledom. Dogodivščino so
zaključili s kulinarično delav-

nico s kuharji Gostilne Kunst.
Šestletna udeleženka Iza nam
je zaupala, da je prvič na grajski dogodivščini, nanjo se je
prijavila zato, ker je vedela,
da ji bo lepo in se bo zabavala. Najbolj ji je bil zanimiv nastop kapelskega orkestra in
razlaga o pujsku krškopoljcu po imenu Tonček. Devetletni Urban, že večkratni udeleženec, pa je povedal, da mu je
na grajski dogodivščini vedno
»fajn«, ker se marsikaj naučijo
o dediščini in stvareh iz preteklosti. Najbolj všeč mu je bilo,
ko so pekli piškote in ko jim je
igral orkester.

R. Retelj

Delavnic se je udeležilo kar 30 otrok.
KRŠKO – 4. julija je bil v Mencingerjevi hiši v Krškem živahen
in poseben ustvarjalen utrip, ki so ga 'zakrivili v JSKD Območni izpostavi Krško v sodelovanju s KUD Liber. Pripravili so
namreč tri različne delavnice, ki so jih poimenovali Likovno
dopoldne v starem mestnem jedru Krškega. Tematsko so jih
namenili 500-letnici rojstva Adama Bohoriča. Delavnic se je
udeležilo 30 otrok v starosti od osem do 15 let, uvodoma pa
jih je nagovorila vodja izpostave Tinka Vukič, ki je med drugim vsem zaželela veliko ustvarjalne domišljije in prijetnega počutja pod mentorstvom likovnih ustvarjalk Valerije Pegam, Elene Sigmund in Mojce Lampe Kajtna. Te so mladim
sodelujočim predstavile sitotisk, pop art in strip ter jih popeljale v tisto likovno drugačnost, ki pritiče počitniškemu času
in na plano lahko prikliče vso moč in energijo otroške ustvarjalnosti. Ustvarjalnost je dodobra uspela, nastala dela pa bodo
širši javnosti (virtualno) predstavljena 17. julija.

M. Hrvatin, foto: M. Gačnik

Pravljico dopolnila ustvarjalnica
KRŠKO – Kulturno društvo Fabularij je 4. julija
v sodelovanju z Zavodom Trismegistus pripravilo prvo v nizu poletnih t. i. pravljičnih čajank za otroke. Pravljico z naslovom »Zgodba
o dveh sestrah« je pripovedovala Katja Puntar, ustvarjalno delavnico v nadaljevanju pa
vodila Maja Ivanišin. Ob tem je Puntarjeva
povedala, da je ljudska pravljica izvrsten medij, ki otroke uvaja v svet, v katerem odraščajo. »Tako v zgodbah prepoznavajo lastno življenje, situacije, okolico, občutja in ljudi, ki jih
obdajajo. Ponuja se tudi druga možnost, da za
hip zbežijo v svet domišljije in v zgodbah najdejo uteho,« je dejala. Pravljične čajanke za otrokei bodo skozi poletje potekale ob sobotah
ob 17. uri. 
M. H.

Otroci so uživali ob poslušanju pravljice in
ustvarjanju z moko.
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Ker verjamemo v jutri –
si danes urejamo vrtove
Drage bralke, cenjeni
bralci,
vreme je izredno nihajoče,
kar je za vse nas, ljubiteljske
vrtnarje, nedvomno velik izziv. Včasih pomislimo, da je
april, zaradi vse te muhavosti, kajne? Toča je že parkrat
klestila, sicer bolj na drobno
kot prejšnja leta, a zdaj se,
na srečo, da še kaj obnoviti.
Prav tako nam letos, morda
res zaradi mile zime, ne prizanašajo škodljivci. Lazarji
vseh barv in oblik, pametni
voluharji, bramorji, uši, strune, oh, vsega je obilo letos.
Zaradi vremena tudi bolezni rastlinam ne prizanašajo,
razne plesni že veselo začenjajo svoj pohod.
A vse našteto vrtnarjem ne
vzame poguma. Seveda, nas
razžalosti, včasih razjezi, a če
kdo, potem se zna vrtnar ali
poljedelec pobrati in nadaljevati svoje delo. Zakaj? Preprosto: ker smo skoraj vsak
dan v stiku z naravo. Ker jo
aktivno spremljamo in pred

sabo vidimo celotni krog življenja. Svoje vrtnarske ekosisteme spremljamo v dobrem in slabem, od upornega
semena, raznih ujm in veselja ob pridelku, cvetenju in
zelenju pa do hladne zimske
zemlje, ko vse spet počiva.

Druženje
ob vrtnarskih zgodbah
Zato, ker je vrtnarjenje nekaj najlepšega, najbolj navdihujočega in hkrati najbolj
preudarnega v vseh, ne le
v tem času – akcija VRTOVI
POSAVJA 2020.
Očitno vsak od vas, ki pošlje
sliko svojega vrta, navdihne
vsaj deset drugih, ki še oklevajo! Zato smo se odločili, da
ne bomo prenehali z zbiranjem prijav, ampak jih bomo
potegnili v jesen. V čas, ko
bodo vaši vrtovi dobili vedno
nove, prelivajoče se odtenke.
Videli boste, da tokrat nadaljujemo tudi z izobraževalnimi članki. V tej številki

najprej za tiste, ki še zbirajo
pogum, da se svojega koščka
zemlje lotijo z orodjem in rokami: da iz trate dobijo dehteče prostore in užitne plodove, da zasadijo grmovnice
ali drevesa, ki jim bodo nekoč

dala senco, sadež ali sproščujoč razgled.
S svojimi mnenji se nam bodo
pridružili tudi različni kolumnisti. Prvi že naslednjič, 6. 8.,
in tega se zelo veselimo!

Uredništvo polnijo vaše
čudovite fotografije –
delo vaših rok
Priznamo, navdušeni smo,
da vas je med prijavljenimi
tudi nekaj takih, ki ste se z

nami družili že pred desetletjem in še vedno tako neumorno skrbite za svoje vrtove! Kapo dol! Naj vam vse
lepo uspeva in cveti naprej.
Uredništvo

Prijavnica v akcijo
»Vrtovi Posavja 2020«
1) Ime in priimek vrtnarja: __________________________________________________________________________________
2) Naslov in spletna pošta ali telefonska številka: ______________________________________________________________
3) Prijavljam svoj:
a. samooskrbni vrt (zelenjavni vrt ali sadni vrt ali zeliščni vrt)
b. okrasni vrt ali cvetoči balkon
c. dediščina našega vrta (travniški sadovnjak, stare sorte cvetja, pergola …)
4) Kako bi poimenovali svoj vrt oziroma cvetoči balkon? ________________________________________________________
5) 4 – 7 fotografij, s katerimi se prijavljate v akcijo, pošljite na sedež uredništva ali na redakcija@posavje.info.
S sodelovanjem v akciji uredništva Posavskega obzornika „Vrtovi Posavja 2020" sodelujoči soglaša, da se njegovi osebni podatki in fotografije zbirajo
in obdelujejo izključno za namene te akcije, vse v skladu z zakonodajo (GDPR).

BARVIT, ČUDEŽEN IN ZDRAVILEN VRT
Življenje v Župeči vasi v bližini Cerkelj ob Krki je barvito, bi sklepali po fotografijah naše zveste bralke Anice Kodrič, ki nam je zaupala, da jo delo na zelenjavnem in okrasnem vrtu
veseli že od najzgodnejših otroških let in to ljubezen do rož in rastlinja opaža tudi pri svoji vnukinji. »Vsaka rožica je posebna, čudovita. Po rožicah se pozna, kje je dekle doma,«
pravi in zaključi, da so ji rože povrnile tudi voljo do življenja po bolezni.

V posebno veselje in tudi ponos Anice Kodrič je njen zelenjavni in okrasni vrt, ki obkrožata njen družinski dom.

UMIRJEN GAJ ZA POČITEK IN SPROSTITEV
»V rožah najdem mir, sprostitev, zadovoljstvo in veselje. Vedno kaj novega ustvarjam z rožami. S cvetjem se ukvarjam že od malih nog,« nam zaupa Marija Jordan iz vasi Malence
v bližini Kostanjevice na Krki, ki z veliko pozornosti skrbi za okrasni vrt in zeleno trato okoli družinske hiše ter za okrasno cvetje na okenskih policah, na katerih se oko ustavi
s posebnim veseljem.

Nežno dehteči cvetovi in zelenje ter majhen ribnik, ki krasi dom Marije Jordan, so prava oaza miru in sprostitve.
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Vrtovi Posavja – skupaj se učimo

Zasnova, zasaditev in oskrba obhišnega vrta – I. del
Dobra zasnova vrta je tista, ki upošteva želje, skladnost z okoljem in načela
oblikovanja. Na samem začetku si postavimo vprašanje: Kako naj se lotimo
preurejanja oz. urejanja
obhišnega vrta?
Lahko se lotimo spontano, kot kažejo vsakodnevne potrebe, ali pa se tega
lotimo načrtno, pri čemer
nam lahko z nasveti pomaga strokovnjak. Pri tem je
dobro, da si narišemo skico
našega vrta ali dela vrta in
vanj vrišemo želeno podobo
z rastlinami in ostalimi grajenimi prvinami v zelo enostavni obliki geometrijskih
likov, ki ponazarjajo rastline
in le-te lahko potem še pobarvamo. Nato skico preuredimo v tloris v merilu 1 : 100
ali 1 : 200 ali 1 : 50. Risanje
v merilu je zelo dobro, kajti šele takrat dobimo realno podobo, kako bo videti naš vrt. Na vsak način je
potreben tehten premislek
– običajno je to v hladnejšem delu leta – pozno jeseni,
pozimi ali zgodaj spomladi.
To je čas, da vsako podrobnost natančneje proučimo,

njak ali vodni objekt. Temeljitejši kot bo razmislek in
izdelan načrt ureditve, bolj
bomo s prenovo vrta zadovoljni. Nikakor pa ne kopirajmo slepo tujih rešitev, kajti
v našem vrtu bodo delovale
kot tujek. Z nekaj spretnosti kmalu začutimo prostor, ki
postane domač, in ga postopoma preurejamo – naj bo to
veselje in ne nujno zlo.

Foto: Canva icon0.com

a predhodno zbirajmo članke o urejanju okolja, obiščimo predavanja in delavnice na to tematiko, poglejmo
podobne rešitve pri znancih
ali pa obiščimo hortikulturno razstavo doma ali v tujini, kjer ponujajo neskončno
možnosti za preureditev
naše okolice hiše. Običajno je tako, da v času posameznih letnih časov opazimo, da nam naš vrt ni ravno
v ponos, ali pa si preprosto zaželimo spremembo,
ker lahko to na nas pozitivno vpliva. Takšne »iskrice«
si spretno zapisujmo in jih
pri preureditvi našega vrta
upoštevajmo. Pri tem bodi-

mo pozorni, da uporabljamo
rastline in hortikulturne materiale, ki so skladne z okoljem.
Pomembno je, kje začnemo! Začnemo tam, kjer je
za nas najlažje …
Začnemo lahko pri otroškem
kotičku, kjer naše najmlajše
ali pa najstarejše pri hiši povabimo k sodelovanju. Običajno gre za dvignjene grede, ki omogočajo starejšim
enostavnejšo oskrbo, otrokom pa zanimivo stopanje na prste, ker jih preganja radovednost, ali pa
želimo postaviti nov skal-

Kako ohraniti oziroma zaščititi »zelene« dele okolice hiše pred posegi, kot so
tlakovanje, urejanje dovoza, terase, škarp itd? Kako
poskrbeti za travo in ostale rastline? Kako čimbolj
učinkovito nadomestiti od
hoje po gradbenih delih
uničeno travo?
Vsekakor načrtujemo poti,
dovoz in škarpe ter terase
čimbolj smiselno, tehtno,
kot to kaže naravna pot. Vse
prevečkrat se dogaja, da posadimo okrasne rastline in
posejemo trato še preden
smo uredili vse vrtne poti,
predvideli teraso, škarpo
ipd. V primeru novogradnje
je zato dobro, da predhodno
opravimo vsa zidarska dela,

predvidimo vso vrtno infrastrukturo in šele nato pričnemo hortikulturno urejati okolico hiše. Velja pravilo,
da ko vrtnarji pridejo k hiši,
morajo zidarji že dokončati svoje delo. Zelene dele
lahko preprosto zaščitimo
z začasno pregradno steno (ograjo), ki jo po potrebi oblečemo s folijo.
Kljub vsemu pa v primeru preurejanja okolice hiše
večkrat naletimo na primer,
ko si želimo čez gredico ali
kaj podobnega, kjer raste
zanimiva grmovnica ali trajnica, speljati pot, dovoz itn.
V tem primeru grmovnico
in trajnice presadimo v času
mirovanja (pozno jeseni in
zgodaj spomladi). Presaditi
se dá tudi manjša drevesa,
vendar s pomočjo strokovnjaka oz. če se le dá, ohranjamo zanimiva redka drevesa. Nekoliko težje je v
primeru trate, ker jo težje
zaščitimo, zato smo pozorni, da nanjo ne zlivamo raznih gradbenih veziv ipd.,
kar trato dokončno uniči.
Običajno je treba trato dosejati ali pa položiti travni ’tepih’, ki na hitro popra-

vi estetski vtis. V primeru
močno pohojene trate le-to pregrabimo, prezračimo
z lopatnimi in vilami ali vertikulatorjem, jo pognojimo
z organskimi gnojili ter obilno zalijemo. Če so tu in tam
večje krpe z uničeno trato,
osnovo rahlo prekopljemo,
dodamo fino vrtno zemljo,
dosejemo travo, povaljamo
in obilno zalijemo ali enostavno položimo travni ’tepih’.
Kakšen bi lahko bil vrt čez
nekaj let?
Ne pozabimo, da je urejena okolica hiše odvisna od
dobre idejne zasnove, zato
si moramo predstavljati,
kakšen bo izgled vrta čez
nekaj let.
Štefanija Kos Zidar,
Šola za hortikulturo
in vizualne umetnosti Celje

MICRONEEDLING
Pri postopku drobne iglice prodirajo od 0,25 mm do 2,5 mm v
povrhnjico in srednji plasti kože, z njimi naredimo kontrolirane
mikro poškodbe kože, kar povzroči obnovo in ponoven
nastanek kolagena. Za dodaten efekt zraven dodamo serume,
ki jih določimo glede na tip in stanje kože. Cilj mikroneedlinga
je izboljšanje funkcije in videza kože. S postopkom
stimuliramo proces celjenja in sprožimo dva postopka, ki
sta ključna za pomlajevanje kože: kolagenezo (tvorba novega
kolagena v koži) in angiogenezo.

Po microneedlingu se začne proces
celjenja ran, ki je popolnoma naraven
in želen proces. Proces poteka v več
fazah, ker pri pravilno izvedenem
postopku ni prisotnih bakterij in
tujkov, prva faza hitro izzveni, nato
sledi faza regeneracije kože in tvorba
dragocenega kolagena ter s tem
pomlajevanje kože.

POLETNI
POPUST

4 TERAPIJE
Tretma je priporočljiv, kadar želimo vidno zmanjšati gube
in povečati čvrstost kože. S postopkom obnovimo povrhnjico
in s tem izboljšamo stanje brazgotin, ki so poledica aken,
izboljšamo videz širokih por in nevnetih aken ter izgled
strij. Dosežemo lahko vidno izboljšanje mimičnih gub in
zmanjšanje pigmentacij. Odlične rezultate dosežemo tudi pri
fotopoškodbah kože, ki so posledica vpliva UV žarkov.
Normalna reakcija kože po microneedlingu je rdečica, ki je
najintenzivnejša prve 4 ure, nato izzveni. Občutek na koži je
podoben rahli sončni opeklini. V prvih 4 dneh lahko opazimo
vidno bolj gladko in pomlajeno kožo. Postopek ponovimo
na 14 dni oziroma ponovitev določimo individualno glede na
problematiko in stanje kože. Prvi realni rezultati so vidni šele
2 meseca po terapiji.

-20 %

Najpogostejši
vzrok za staranje in
poškodbe kože so prav UV
žarki, ki nepovratno razgradijo
kolagen, zato je pomembno, da
svojo kožo zaščitite vsak dan ne glede
na letni čas in vreme.
Koža je naš najdragocenejši plašč,
ki ga nosimo vse življenje, zato
jo je potrebno negovati z
ljubeznijo, spoštovanjem,

znanjem in
kakovostjo.

Zdravstveni center Aristotel, Kolodvorska ulica 7a, 8270 Krško, 07 49 03 000, info@aristotel.si, aristotel.si

POSTOPEK

Microneedling je popolnoma naravna, nekirurška in neinvazivna metoda za obnovo vaše
kože. Prinaša neverjetne rezultate, kot so zdrava, sijoča, napeta in vidno pomlajena koža.
Prav tako izboljša strukturo kože in odpravlja nepravilnosti.
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Spominska slovesnost v Rigoncah
Pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo je 27. junija zvečer že 29. leto zapored potekala komemoracija v spomin na
borca Jerneja Molana in osamosvojitveno vojno, ki je pustila močan pečat tako v kraju kot v občini Brežice. Slavnostni
govornik na spominski slovesnosti je bil predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, ki se je borcu poklonil tudi s polaganjem venca.

Križišče v Dolenji Pirošici
Oktobra 2019 so se začela dela obnove lokalne ceste na odseku od
lesenega mostu čez Krko v Cerkljah ob Krki do križišča na Dolenji Pirošici in se junija 2020 uspešno zaključila.

Prenovljena cesta v smeri lesenega mostu v Cerkljah ob Krki
V okviru investicije je Občina Brežice obnovila vozišče ceste in uredila odvodnjavanja meteorne vode od križišča z regionalno cesto
do mostu čez Krko v Cerkljah ob Krki v dolžini 290 m, obnovljeno je
bilo vozišče od mostu čez Krko do križišča na Dolenji Pirošici v dolžini 560 m, rekonstruirano je bilo križišče na Dolenji Pirošici in zgrajen pločnik za pešce, urejeni sta bili tudi javna razsvetljava in meteorna kanalizacija v dolžini 150 m, obnovljena je bila še vertikalna
in horizontalna prometna signalizacija (prometni znaki, oznake na
cestišču). Vrednost celotnega projekta znaša 260.000 evrov, dela je
izvajalo podjetje KOP Brežice d.d.

Recital pod zvezdnatim nebom

Nastopajoči na 1. poletnem recitalu
BREŽICE – V parku pri Domu kulture Brežice je 10. julija zvečer potekal 1. Poletni recital v parku v organizaciji JSKD OI Brežice in s pomočjo igralke Sare Dirnbek. Skoraj 40 navzočih se je družilo ob literarnih delih, ob branju katerih so si krajšali čas, ko so v preteklih
tednih morali biti sami, pa tudi ob glasbi, ki sta jo izvajala mlada glasbenika Veronika in Krištof. Literarno druženje so poleg Dirnbekove
soustvarjali Špela Ravnikar, Goran Miljanović, Miha Kerin, Simona Rožman Strnad in Nina Režman. Slišali smo lahko odlomke del
Srečka Kosovela, Harukija Murakamija, Hermana Hesseja, Martina
Kerina in Tee Oršanič. Kot je ob zahvali vsem nastopajočim dejala
Rožman Strnadova, vodja JSKD OI Brežice, so veseli, da lahko v teh
časih, ko se pravzaprav ne odvija skoraj nobena kulturna prireditev,
vseeno izpeljejo dogodke na prostem in s tem gojijo ljubiteljsko kulturo. 
R. R.

Na komemoraciji je o življenju
borca Jerneja Molana spregovoril župan občine Brežice Ivan
Molan. Dejal je, da bo Jernej
Molan »v spominu vseh, ki so
ga poznali, za vedno ostal isti
– družaben mož, dober oče,
iskren prijatelj, ponosen vinogradnik, nogometni navijač, prostovoljni gasilec, sosed, soborec,
preprosto kot nekdo, katerega
praznina še vedno skeli, tudi po
skoraj treh desetletjih«. Po besedah župana je dolžnost in od-

S komemoracije pri spomeniku v Rigoncah
govornost, da se vsakemu občanu omogoči dostojno in človeka
vredno življenje. Še posebej tistim, ki so najbolj ranljivi. To pa
bo mogoče samo s poenotenjem pri iskanju rešitev za ključna vprašanja današnje družbe,
kar smo kot družba dolžni sebi
in vsem žrtvam, ki so s svojimi
življenji tlakovale pot v svobodno Slovenijo.
Slavnostni govornik, predsednik
Državnega zbora Igor Zorčič, je
spomnil na pogum slovenskega
naroda v dneh po osamosvojitvi, ko je bilo potrebno braniti
državo tudi za ceno življenj. Dejal je, da nas umrli za domovino »navdihujejo z domoljubjem
in ponosom, predvsem pa vedno znova opominjajo, da mora-

mo biti odgovorni do lastne države«. V luči razmer v slovenski
družbi je predsednik DZ opomnil, da v Sloveniji v teh mirnih časih, ki so nam jih izborili junaki,
kot je bil Jernej Molan, vsakršno
označevanje in izključevanje nesprejemljivo. Dejal je, da je »trenutno naš edini sovražnik koronavirus, ki je sovražnik celega
sveta in proti kateremu smo se
tudi v Sloveniji vsi skupaj enotno
in povezano borili in se še vedno borimo – na zdravstvenem,
gospodarskem in socialnem področju«. Po njegovih besedah
lahko »v zgodovinskem sporočilu iz Rigonc najdemo dovolj
navdiha za strpnost, za dialog in
za pripravljenost na sodelovanje. Za to se je tu borilo in se je
vredno še naprej boriti, ker nič,

kar smo izborili, ni samoumevno
in trajno zagotovljeno«.
V času slovenske osamosvojitvene vojne je Jernej Molan padel kot prva žrtev med pripadniki Teritorialne obrambe. Leta
1992 je posmrtno prejel častni
znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju
suverenosti Republike Slovenije.
Od leta 2012 se po borcu Jerneju Molanu imenuje vojašnica v
Cerkljah ob Krki.
Na slovesnosti so sodelovali pripadniki častne enote Republike
Slovenije, pihalni kvartet Policijskega orkestra, Gasilski pihalni
orkester Loče in recitatorka Bojana Zevnik.

Župan voščil jubilantu Jožetu Srpčiču
Župan Občine Brežice Ivan Molan je z veseljem sprejel povabilo družine jubilanta Jožeta Srpčiča in ga obiskal ob njegovem 90. rojstnem dnevu. Župan Ivan Molan je čilemu slavljencu voščil ob častitljivem jubileju in mu zaželel zdravja
ter dobrega počutja. Ob tej priložnosti je župan jubilantu izročil tudi priložnostno darilo. Voščilu Jožetu Srpčiču so se
pridružile tudi predstavnice Rdečega križa Artiče, predsednica KS Artiče in predstavnika Društva izgnancev Artiče.
Jože Srpčič se je rodil na Skopicah 29. 6. 1930 in sodi med tiste,
danes že redke Slovence, ki so
kot otroci doživeli staro in novo
Jugoslavijo, preživeli izgnanstvo
in doživeli novo Slovenijo. Svoje otroštvo je preživljal skupaj s
štirimi brati in tremi sestrami na
manjši kmetiji, živeli so skromno
a lepo. Po očetovi smrti je Jože
kot osemletnik že moral poprijeti za vsa dela.
Pri enajstih letih je z družino delil usodo izgnancev v Nemčiji, v
kraju Eisenach, kjer so delali na
kmetiji in obiskovali šolo. Ker
so Nemci želeli brate vključiti v
nemško vojsko, mama pa na to
ni pristala, so otroke vrgli iz šole
in takrat se je začel pekel za celo
družino. Vsi so morali trdo delati, pri tem je mama hudo zbolela in leta 1944 umrla. Sami otroci so se iz izgnanstva vrnili v
opustošeno vas, v prazen in izropan dom. Pri petnajstih letih si
je Jože že poiskal delo v Cerkljah

Z obiska pri jubilantu Jožetu Srpčiču
ob Krki, kjer so gradili kasarne,
vendar je bilo težaško delo za
mladega fanta, ki se je vrnil iz
izgnanstva, prenaporno, zato je
ostal doma in pomagal na kmetiji. Sledilo je dvoletno služenje
vojaškega roka v Srbiji, kjer je

delal kot vezist – centralist. Po
vrnitvi iz vojske je delal še pri Pionirju, v Brežicah na cestni bazi
in potem je leta 1956 dobil službo v Ciglarni Brežice, kjer je delal vse do upokojitve.

Leta 1965 je spoznal ženo Zlato, s katero sta skupaj že 55 let.
Najprej sta na Skopicah najela
manjše stanovanje, kjer sta živela z Zlatinim sinom Borisom,
ki ga je Jože vzel za svojega. Še
isto leto se jima je rodil sin Jože.
Na ženini domačiji v Dečnem
selu, po domače na Gmajni, sta
dobila parcelo in si zgradila hišo.
Otroka sta odrasla, Boris si je z
ženo Danico in sinom Alešem
zgradil hišo v Artičah, sin Jože je
z ženo Ireno ter vnukoma Domnom in Tadejem ostal doma.
Zdravje Jožetu dobro služi, tako
da je do nedavnega še obdeloval
zemljo, hranil zajce in kokoši ter
skrbel za psa in mačke. Z ženo
Zlato, ki ima 92 let, veliko klepetata, včasih tudi po nemško, da
ne pozabita, pravi Jože. Vsak konec tedna se razveseli tudi obiska ženine sestre Rezike in njenega moža Vlada.
Vir: Povzeto po življenjepisu,
ki ga je o jubilantu pripravila
snaha Irena Srpčič

Stran pripravlja Občina Brežice

Zaključena obnova dela lokalne ceste
na Dolenji Pirošici

Na komemoraciji, ki jo organizira
Občina Brežice v sodelovanju s
krajani, se pri spomeniku bojem
in borcem za svobodno domovino vsako leto zberejo vsi tisti,
ki želijo izkazati čast borcu Jerneju Molanu in ostalim žrtvam
desetdnevne vojne za Slovenijo.
S polaganjem venca se je borcu
in občanu poklonila delegacija Občine Brežice v sestavi pod
županja Mila Levec, podžupan
Bogdan Palovšnik in svetnik občinskega sveta Herman Premelč
ter delegacija predstavnikov veteranskih organizacij – Območnega združenja veteranov vojne
za Slovenijo (OZVVS) Brežice in
Intervencijske enote Teritorialne
obrambe Brežice, Zveze borcev
za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZBV NOB) Brežice, Policijskega veteranskega
društva (PVD) Sever Posavje in
Zveze slovenskih častnikov (ZVČ)
Brežice. Častni pozdrav so Jerneju Molanu kot vsako leto doslej
namenili soborci iz Intervencijske enote Teritorialne obrambe
pod vodstvom Antona Marolta.
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Obnova dela regionalne ceste Mokrice–Obrežje–
Slovenska vas in izgradnja pločnika Obrežje
Občina Brežice bo prejela
sredstva za obmejne občine
Mejni prehod Slovenska vas

Vlada Republike Slovenije je sprejela pobudo županov obmejnih občin, da izplača nadomestilo za poravnavo povečanih stroškov, ki nastajajo ob nadzoru državne meje zaradi nezakonitih migrantov. Do
sredstev v skupni višini 2,8 milijona evrov je upravičenih 32 občin, ki
mejijo na Republiko Hrvaško. Do teh sredstev so upravičene tri občine v Posavju – poleg občine Brežice še občina Bistrica ob Sotli in
občina Krško. Občina Brežice ima na podlagi kriterijev možnost koriščenja 226.550,14 evrov. Ta sredstva bo občina namenila za pokrivanje stroškov vzdrževalnih del in investicij v krajevnih skupnostih,
ki ležijo ob državni meji.

Situacija pri Kalinu na Obrežju

Občina Brežice in Direkcija RS za
infrastrukturo (DRSI) sta podpisali pogodbo o sodelovanju pri
obnovi regionalne ceste in gradnji pločnika v naselju Obrežje.
Občina bo zagotovila sredstva
za pločnik, DRSI pa sredstva za
preplastitev ceste. Investicija v
vrednosti dobrih 914.000 evrov
bo izboljšala prometno varnost
vseh udeležencev v prometu s preplastitvijo ceste, gradnjo pločnika in ureditvijo javne
razsvetljave.
Po besedah župana občine Brežice Ivana Molana sta si tako
občina kot Krajevna skupnost
Jesenice na Dolenjskem prizadevali za obnovo odseka regionalne ceste od mejnega prehoda Slovenska vas do priključka
za avtocesto v smeri Brežic. V
letu 2020 se bo pričela investicija uresničevati, dela na terenu
bodo stekla predvidoma v mesecu avgustu, rok za dokončanje
gradbenih del pa je 30. 5. 2021.
Občina Brežice je v dogovoru z
direkcijo izvedla skupni postopek javnega naročanja za obnovo ceste in za gradnjo pločnika.
Izvajalec del je podjetje GAAL
gradnje d.o.o. iz Podčetrtka.
Dela obsegajo preplastitev re-

Namen dodeljenih sredstev je nadomestitev materialne in nematerialne škode, ki je bila občanom in lokalnim skupnostim na obmejnih območjih povzročena zaradi nelegalnega prehajanja migrantov
preko državne meje. Sredstva so namenska, in sicer so namenjena
za izboljšanje varnostnih in bivanjskih razmer v naseljih ob državni
meji tudi z namenom, da se prepreči izseljevanje prebivalstva. Ocena teh obmejnih občin je, da bi za najnujnejša popravila in investicije, ki jih morajo občine izvesti zaradi vpliva nezakonitih migracij,
potrebovali cca. 2,8 milijona evrov. Denar bodo občine lahko pridobile npr. za stroške obnove poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji schengenski meji in občinskih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi nadzora zunanje schengenske meje, prav tako za stroške
postavitve dodatne razsvetljave, tehničnih sredstev in druge stroške, katerih namen je večja varnost občanov.

Zaključena gradbena dela za cesto in pločnik
v vaškem središču Čateža ob Savi
gionalne ceste R3-675/148 Mokrice–Obrežje–Slovenska vas
(od km 1,500 do km 2,687) ter
izgradnjo pločnika ob cesti (od
km 1,504 do km 2,645) v naselju
Obrežje (Kalin), kar predstavlja
1. in 2. fazo projekta pločnika. V

sklopu projekta je preplastitev
odseka regionalne ceste Mokrice–Obrežje–Slovenska vas (od
km 1,500 do km 2,687) v dolžini 1.187 m.
Občina Brežice bo zagotovila

sredstva za izvedbo pločnika v
višini 38,71 % pogodbene vrednosti oz. 348.163,33 evrov, DRSI
pa sredstva za preplastitev ceste v višini 61,29 % pogodbene
vrednosti oz. 566.096,10 evrov.

Gradnja pločnikov in večnamenskih površin
za večjo prometno varnost
Občina Brežice v letu 2020 nadaljuje z gradnjo pločnikov in urejanjem mešanih površin za pešce in kolesarje ter s tem
prispeva k povečanju varnosti vseh udeležencev v prometu, še posebej pešcev, ki so v prometu najbolj ranljivi udeleženci. Občina prednostno gradi pločnike v naseljih, ob državnih cestah in šolskih poteh. Projekti se večinoma izvajajo
v več fazah zaradi omejenih proračunskih sredstev, ki jih ima občina v ta namen. Občina Brežice v tem polettju začenja
z deli gradnje dveh pločnikov Vrhje in Velika Dolina in ene večnamenske površine ob Cesti svobode v skupni vrednosti 442.000 evrov.

Stran pripravlja Občina Brežice

IZGRADNJA PLOČNIKA
V NASELJU VRHJE
Pred začetkom izvedbe je 1.
faza projekta od P1-P26 ob LC
024323 Vrhje–Kapele v dolžini
cca. 630 m (meja je priključek
ceste LC 024333). Celoten odsek pločnika Vrhje je razdeljen
na tri faze v skupni dolžini cca.
1990 m. Projekt zajema dograditev novega pločnika za pešce
po desni strani ceste, ureditev avtobusnih postajališč, obnovitev oziroma dograditev cestne razsvetljave in ureditev
odvodnjavanja. Vrednost del 1.
faze je 200.000 evrov.

Najprej so izvedli 2. fazo pločnika Velika Dolina.

Izgradnja pločnika Velika Dolina 1. faza je dvoletni projekt,
začetek gradnje je načrtovan v
drugi polovici julija. Pogodbena vrednost del znaša 106.933
evrov. Izgradnja 1. faze pločnika
zajema 114 m novega pločnika v
predvideni širini 1,6 m ob lokalni cesti LC 024192 od km 0,170
do km 0,284 z zaključkom v križišču (v nadaljevanju od OŠ Velika
Dolina do križišča pred Kovisom
d.o.o.). Ob izgradnji pločnika se
bo zaradi varovanja brežine izvedel tudi oporni zid ter uredilo
odvodnjavanje. Občina Brežice
gradi pločnik Velika Dolina postopoma, izgradnja je bila načr-

Urejanje vaškega središča na Čatežu ob Savi
Občina Brežice je marca 2020 začela z deli pri obnovi vozišča v središču naselja Čatež ob Savi in v juniju zaključila z gradbenimi deli. V
sklopu investicije je bilo obnovljeno vozišče v dolžini 200 m skupaj z
obnovo križišča v središču vasi ter dograjen pločnik z javno razsvetljavo. Na območju obnove vozišča je bil obnovljen vodovod in urejeno odvodnjavanje. Ob rekonstrukciji vozišča je bil zamenjan obstoječi dotrajan podporni zid zaradi ureditve pločnika za pešce. Z
namenom umirjanja prometa je bila narejena grbina, na kateri je
označen prehod za pešce. Obstoječi plato je bil prestavljen, površina tlakovana, v nadaljevanju bo posajena tudi lipa. Pogodbena vrednost del znaša 244.738,25 evrov, izvajalec je podjetje AJK GRADNJE
d.o.o iz Sevnice.
tovana v 3 zaključenih fazah, ki
skupaj tvorijo zaključeno celoto,
do sedaj sta bili v letih 2016 in
2017 ter 2018 in 2019 že narejeni 2. in 3. faza pločnika v skupni dolžini 500 m.
V mesecu juliju se nadaljuje
tudi na štiri faze razdeljeni projekt Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš–Rondo Trnje, pri
katerem gre za ureditev večnamenskih površin za promet

kolesarjev in pešcev ob R1220/1334 Krško–Brežice od km
11,090 do km 12,015. začela se
bo izvedba 1. faze projekta v
dolžini 320 m na odseku ob Cesti svobode od rondoja Črnc do
bencinskega servisa OMV. Vrednost 1. faze, v kateri bo urejena
3 m široka in 320 m dolga površina za pešce in kolesarje, javna razsvetljava in odvodnjavanje, znaša 135.000 evrov.

20

IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO

Sprejem najuspešnejših učenk in učencev
v občini Krško
Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 22. junija v mestnem
parku v starem mestnem jedru Krškega čestital letošnjim najuspešnejšim učenkam in učencem osnovnih in srednjih šol občine Krško ter jim zaželel veliko uspeha na nadaljnji poti.

Med te so se v tem šolskem letu vpisali: z OŠ Adama Bohoriča Brestanica Jaka Čuber Potočnik, Ana Sluga in Maja Vertovšek; z OŠ Jurija Dalmatina Krško Lara Amani Jakša, Renata Jereb, Jan Kuselj,
Kara Martinčič, Zarja Mlakar, Nastja Obradović, Lina Planinc, Alja
Resnik, Maša Rožman, Natalija Živič, Eva Košenina, Samo Škrabar,
Matija Sodec Bogolin, Karin Hampovčan, Julija Kocjan, Lara Sotler in
Vanja Vučajnk; z OŠ Leskovec pri Krškem Nuša Andrejaš, Žana Balon, Anže Reberšak, Matic Turšič, Iva Arh, Eva Lobe, Laura Ostrelič,
Zala Rostohar, Nejc Praprotnik, Matic Žaren in Lina Arh; z OŠ Podbočje Anja Kerin, Maša Kraševec, Neja Kraševec, Maja Šoba in Žan
Šribar; z OŠ Raka Mija Ančimer, Marina Kerin, Mat Kovačič, Lucija
Pečarič, Iva Rostohar, Eva Urankar in Matija Vene; z OŠ XIV. divizije
Senovo Stella Cerjak, Samo Omerzu, Lana Radi, Lara Abram in Patricia Mrkša. Med najboljše dijakinje in dijake se je na Gimnaziji Krško vpisala Ana Urbanč, na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško
pa Tino Bajc, Andraž Brečko, Senad Draganović, Simon Krušnik, Andrej Kvartuh, Rok Lahne, Sara Colarič, David Hode, Anej Vovčak, Andrej Sotošek in Marko Preskar.
Sprejem je povezovala Klavdija Mirt v vlogi Josipine Hočevar, s pesmijo sta ga popestrila Maja Weiss in Robi Petan.
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Participativni proračun Občine Krško za 2021:
dvajset novih projektov na predlog občanov
Občina Krško je letos drugo leto zapored pristopila k participativnemu proračunu – sistemu razporejanja dela proračunskega denarja, pri porabi katerega odločajo in sodelujejo občani. Občanke in občani so med 15. marcem in 30.
aprilom podali 40 projektnih predlogov, ki jih je pregledala komisija in jih 24 uvrstila na glasovanje, ki je potekalo med
5. in 12. junijem. Komisija se je po glasovanju danes ponovno sestala. Občanke in občani ste skupno oddali 810 glasov. Glede na rezultate glasovanja bo občinska uprava v letu 2021 izvedla dvajset projektov na predlog občanov.
V nadaljevanju objavljamo seznam projektov, ki so bili izglasovani in jih bo Občina Krško izvedla v letu 2021:
• Preplastitev igrišča pri vrtcu
Brestanica, Brestanica, predlagatelj Anton Zakšek
• Postavitev naprav za ulično
vadbo, Rožno-Presladol, predlagatelj Dejan Prosenik
• Razvoj športnega turizma
(izposoja kajakov, supov, gorskih koles, lokostrelske opreme, deske za jadranje, opreme za skejtanje), Brestanica,
predlagatelj Luka Šebek
• Postavitev rekreacijske infrastrukture ob Savi na relaciji
HE Krško – Rožno, predlagatelj Anej Vovčak
• Nadgradnja fitnes naprav v
športnem parku ŠD Dolenja
vas, Spodnji Stari Grad – Spo-

•
•
•

•

•

•

dnja Libna, predlagateljica Iva
Gomilšek
Ureditev drevoreda medovitih rastlin, Dolenja vas, predlagatelj Matej Libenšek
Sprehajališče okoli raškega gradu, Raka, predlagatelj
Martin Lešnjak
Ozelenitev kraja ob glavni cesti skozi Senovo in pri
Domu XIV. divizije Senovo,
Senovo, predlagatelj Rahman
Fazlič
Pazi, žoga – ureditev varovalne ograje za igrišča na Delavski ulici 6, 8, Senovo, predlagateljica Olivera Mirković
Nabava športne opreme za
oživljanje starega mestnega
jedra, Krško, predlagateljica
Andreja Petan
Zbornik - Šport v občini Krško
- prvo stoletje, predlagateljica

Mojca Kožuh
• Ureditev klopi in miz ter košev pri koči na Grmadi, Krško, predlagateljica Jasminka
Kovačič
• Namestitev dveh (2) gugalnic
pri koči na Grmadi, Krško, predlagateljica Jasminka Kovačič
• Ureditev travnatega igrišča v
Šutni, Podbočje, predlagatelj
Saša Šavrič
• Obnova prireditvenega prostora na trgu v Podbočju, Podbočje, predlagateljica Ivanka
Černelič Jurečič
• Postavitev fitnesa na prostem v sklopu Parka za druženje in šport, Senuše, predlagatelj Jože Tomažin
• Namestitev igral v Žadovinku,
Leskovec pri Krškem, predlagatelj Anton Mlakar
• Ureditev stoletnih pešpoti v

KS Leskovec pri Krškem, predlagatelj Dejan Sevšek
• Izgradnja in urejanje okolice
za postavitev zunanjega vadbenega fitnesa v naravi pri
gasilskem domu v Veliki vasi,
Leskovec pri Krškem, predlagatelj Stanislav Arh
• Postavitev igral na prostem
ob gasilskem domu Brege,
Krško polje, predlagatelj Matjaž Račič
Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom za sodelovanje
ter vas vabimo, da tudi v prihodnje sodelujete v projektu participativnega proračuna za leto
2022 kot tudi s svojimi predlogi,
pobudami in vprašanji na spletni strani Občine Krško v aplikaciji Pobude občanov.

Nove cene programov vrtcev v občini Krško
V februarju 2020 so bili objavljeni razpisi za vpis otrok v vrtce občine Krško v šolskem letu 2020/21. Glede na prejete
vloge so v vrtcih oblikovali oddelke za novo šolsko leto ter pripravili predloge sistemizacij delovnih mest. Predloge je
obravnaval Občinski svet občine Krško na seji 2. 7. 2020 in sprejel predlagane sklepe.

S KOLESOM OKOLI BRESTANICE – Turistično društvo Brestanica je
13. junija organiziralo že deseto tradicionalno prireditev s kolesom
okoli Brestanice, in sicer kot zaključni dogodek projekta PoSava, ki
promovira koncept trajnostne mobilnosti in kulinarične ponudbe
sladkovodnih rib. Zbralo se je okoli 70 kolesarjev, ki so kolesarili po
klasični kolesarski poti okoli Brestanice, ki so ji dodali še zaključno kolesarjenje ob reki Savi. Drugo skupino je pot vodila ob potoku Brestanica v Koprivnico, Veliki Kamen, Loke, Raztez do ribnikov
v Mačkovcih in nato skozi oba tunela nekdanje ozkotirne železnice. Nadaljevali so na Rožno in nato skupaj s prvo skupino po obrežju reke Save do gradu Turn na zaključek v Gostilno Pečnik, kjer
so udeleženci okušali ribje jedi, okusni ribji namaz in file postrvi
z ajdovo kašo. Partnerji projekta so Ribiška družina Brestanica-Krško, Občina Krško, Center za podjetništvo in turizem Krško, Ribiška družina Sevnica in Gostilna Pečnik. Projekt je sofinanciran iz
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Krško, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prav tako je Občinski svet občine Krško v juliju 2020 obravnaval
predlog sklepa o določitvi cene
programov v vrtcih občine Krško
in sprejel predlagani sklep, na
podlagi katerega so se cene programov v vrtcih v glavnem zvišale. Na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov
predšolske vzgoje v občini Krško
(Uradni list RS, št. 48/16) je osnova za plačilo staršev s stalnim
prebivališčem na območju občine Krško, katerih otroci so vključeni v vrtec na območju občine
Krško, najnižja cena istovrstnega programa, v katerega je otrok vključen v javnem vrtcu.
Občina Krško krije razliko med
plačilom staršev in ceno istovrstnega programa vrtca, v katerega je otrok vključen. Za oddelke
prvega starostnega obdobja je
osnova za plačilo za 5,33 % nižja
od sedanje osnove, za kombinirane oddelke za 5,49 % višja od
sedanje osnove, za oddelke 3–6
let za 5,89 % višja od sedanje
osnove, za oddelke 3-4 let pa za
5,39 % višja od sedanje osnove.

Od 1. 9. 2020 osnove za plačilo
staršev znašajo:

Od 1. 9. 2010 dalje Občina Krško
še dodatno sofinancira stroške

Starostna skupina

Polna cena za dnevni program
(6 - 9 ur)*

1–3 let

543,99 evra

3–4 let

432,36 evra

Kombinirani oddelek

451,93 evra

3–6 let

395,70 evra

Razvojni oddelek

395,70 evra

*Starši plačajo določen odstotek polne cene programa, v katerega je vključen otrok (ta odstotek je odvisen od premoženjskega
stanja in določen v odločbi CSD – in sicer od 10 % do 77 % plačila); tako določeno plačilo je še za dodatnih 30 % znižano za vse
starše (olajšava, ki jo občina priznava vsem staršem (vir: nadomestilo zaradi omejene rabe prostora (NORP)).
Primer: Za otroka, ki je vključen v program od 1 do 3 let in so
starši npr. vključeni v 5. dohodkovni razred, za katerega plačilo znaša 35 % cene programa (odločba CSD), bi starši od polne
cene, to je 543,99 evra prispevali 190,40 evra. Ker pa je to plačilo še dodatno znižano za 30 % (vir NORP), je končno plačilo starša v tem primeru 133,28 evra.

predšolske vzgoje. Plačilo staršev za vse predšolske otroke
občine Krško, ki so vključeni v
vrtce na območju naše občine,
je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021
dodatno znižano za 30 % (sofinanciranje je dodatno in ne izniči že obstoječega občinskega
sofinanciranja vrtcev na plačilne razrede), tako kot v šolskem
letu 2019/20. Dodatno znižanje v višini 30 % se sofinancira
iz sredstev, ki jih Občina Krško
pridobiva z nadomestilom zaradi omejene rabe prostora.
Z razliko v ceni (razliko med plačilom staršev za vrtce in občino)
bo tako potrebno v letu 2020 iz
občinskega proračuna nameniti približno pet milijonov evrov,
od česar bo za dodatne olajšave
plačil staršev, ki se zagotavljajo iz sredstev, ki jih Občina Krško pridobiva z nadomestilom
zaradi omejene rabe prostora,
potrebno nameniti približno
950.000 evrov.

www.krsko.si

Stran pripravlja Občina Krško

V naših vrtcih bo s 1. 9. 2020 po
sprejetih sklepih oblikovanih 71
oddelkov in vključenih 1164 otrok.

IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO
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Občina uspešno opravila obnovitveno
presojo sistema vodenja kakovosti
Občina Krško je 24. junija uspešno opravila obnovitveno presojo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO
9001:2015 s strani presojevalne hiše SIQ. Kot je poudaril vodja presoje Jure Urek, so osnovne pozitivne značilnosti vodenja in delovanja občine jasna vizija, »podjetniški duh« vodenja občine, trajnostno razvojna naravnanost in družbena odgovornost.
Občina Krško sistem vodenja
kakovosti vzdržuje in razvija,
vodstvo in zaposleni pa ga razumejo kot sistematičen pristop k
planiranju, izvajanju, spremljanju in beleženju rezultatov, analiziranju le-teh ter sprožanju
ustreznih ukrepov oz. stalnemu
izboljševanju kakovosti storitev
Občine Krško. Kakovost storitev potrjuje tudi anketa, iz katere je ponovno razvidna visoka
stopnja zadovoljstva občanov z
delom občine in pozitivni trendi
za večletno obdobje (indeks zadovoljstva v letu 2019 je 69). V
letu 2019 je Občina Krško nadaljevala in tudi zaključila številne
projekte na različnih področjih,
tako prometne infrastrukture,
šolstva in predšolske vzgoje, gospodarstva, kmetijstva, komunalne infrastrukture, ohranjanja

kulturne dediščine ter varovanja okolja. »Vsem projektom je
skupno to, da vplivajo in bodo
imeli pozitiven vpliv na blaginjo
občanov, kar je tudi dokaz uspešnega uresničevanja osnovnega
poslanstva občine. Posebej pohvalno je dejstvo, da je občina z

uvedbo projekta participativnega proračuna v sistem razporejanja dela proračunskega denarja
neposredno vključila vse zainteresirane občane, ki imajo možnost in priložnost neposrednega
sodelovanja pri razvoju občine.
K odličnim rezultatom občine

prav gotovo prispeva sistem vodenja kakovosti, ki v ospredje
postavlja zahteve in pričakovanja občanov in drugih zainteresiranih strani,« je dejal Jure Urek.
Sistem vodenja kakovosti občina
po njegovih besedah uspešno
uresničuje in izvaja s strokovnim
vodenjem in izvajanjem procesov, vključenostjo vseh zaposlenih ter z uporabo procesnega
pristopa. Vodstvo se jasno zaveda pomena stalnega usposabljanja in nadgrajevanja znanja
zaposlenih preko različnih oblik
usposabljanja in temu posveča
posebno pozornost. Na podlagi
uspešno opravljene obnovitvene presoje bo občina za obdobje treh let ponovno prejela certifikat za sistem vodenja kakovosti
po standardu ISO 9001:2015.

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
Občinskega sveta občine Krško s 14. redne seje, 2. julija 2020
Dušan Šiško (SNS) je glede romske problematike vprašal, kako
je možno, da dobi Občina Krško
pošto, čeprav je ne prevzame
nihče, in ali kdo preveri, če so
Romi prijavljeni samo na Upravni enoti Krško ali so prijavljeni še
v kateri drugi občini. Zanimalo
ga je še, kako je mogoče, da je
na eni hišni številki v občini Krško lahko prijavljenih 400 oseb,
ali so prijavljene osebe vse zaposlene v Krškem ali Posavju in
na koliko lokacijah v občini Krško
je prijavljenih več kot 10 oseb na
eni hišni številki, pa to ni blok z
več stanovanji.

Stran pripravlja Občina Krško

Anton Petrovič (SD) je podal
pobudo, da vodstvo občine Krško razmisli o možnosti, da po
izpraznitvi prostorov v Domu
XIV. Divizije na Senovem, kjer
je sedaj oddelek vrtca, nameni
za nudenje poslovnega prostora kateri izmed bank, ki bi bile
pripravljene priti na Senovo. In
vprašal, kdaj lahko tudi središča
krajevnih skupnosti pričakujejo
optično povezavo.
Kristina Ogorevc Račič (SLS) je
vprašala, koliko romskih otrok je
vključenih v osnovnošolsko izobraževanje na območju občine
Krško, koliko romskih otrok dejansko zaključi celotno osnovno
šolo v naši občini in kako so se
šole organizirale z izobraževanjem Romov v času epidemije
ter ali so bili šolarji sploh v sistemu izobraževanja v tem času
ter kateri programi integracije
Romov se še izvajajo na območju naše občine za otroke in odrasle. Zanimalo jo je tudi, kako
smo kot občina napredovali v integraciji Romov v zadnjem desetletju in kaj lahko kot občina in

večina zaposlenih priseljenih
oseb prejema minimalno plačo
in so posledično tudi upravičeni do socialnih nakazil ter da je
na posameznem naslovu prijavljenih tudi po več sto posameznikov. Predlagal je, da se omeji
socialni turizem.

družba še naredimo, da se izboljša stanje sobivanja Romov,
predvsem glede na to, da so incidenti vse pogostejši. Podala je
pobudo, da se na romsko tematiko kot občina in aktivna družba
odzovemo, sestanemo s predstavniki države in jim predstavimo težave.
Predlagala je še, da se javne poti
v smeri Drnovega, mimo Kerinovega Grma v Gorico in z Drnovega do Belega Brega očistijo in
da se jih umesti v redni program
pregleda in čiščenja.
Vprašala je še, zakaj se industrijski objekti, skladišča in logistični
centri umeščajo v bližino strnjenih naselij, glede na prazne industrijske cone in na voljo dovolj
zemljišč v industrijskih conah, ki
so logistično bistveno bolj primerne.
Janez Barbič (SLS) je vprašal,
kdaj bo rešen problem ureditve
struge reke Krke in predlagal, da
se lastnikom nepremičnin na vinorodnih območjih dodeli hišna
številka in ime po območju, kjer
ta nepremičnina leži.
Jože Olovec (SDS) je vprašal,
kako poteka postopek pridobivanja oz. izdaje dovoljenja za
delo tujcu oziroma prebivanje

v našem okolju; kakšni so pogoji oz. kriteriji, ki jim je potrebno
zadostiti in ali je izdaja dovoljenja kakorkoli vezana na garancijo oz. dokazilo o zagotovljenih sredstvih za preživljanje; ali
je možno oz. je kdajkoli bilo, v
naši občini, ugotovljeno, da prejemniki dovoljenja, v kratkem
času po preselitvi, izgubijo v vlogi podane prihodke oz. sredstva
in uveljavljajo pravico do socialnih prejemkov; ali kdo sploh preverja verodostojnost priloženih
dokazil o razpolaganju s potrebnimi sredstvi pred ali po izdaji
dovoljenja; kako je z odgovornostjo tako tistih, ki jih prilagajo
v dokumentacijo kot tistih, ki jih
v podjetjih izdajajo, in ali ne gre
za očitno izigravanje predpisov.
Zanimalo ga je, ali drži, da posamezniki, ki so pridobili dovoljenje za delo na Upravni enoti v Krškem, delajo širom po EU, v naši
občini pa uveljavljajo socialne
pravice za svoje družinske člane
ter da je to postalo že kar prevladujoče v našem okolju; da so
številni člani priseljenih družin
prijavljeni v Krškem, prebivajo
pa v svoji domovini; da se dobršen del socialnih nakazil »dvigne« v tujini, kar lahko že potrjuje prejšnjo trditev; da je večina
zakonskih partnerjev priseljencev stalno brezposelna, živi na
račun socialnih prejemkov; da

Predlagal je še, da se ponovljeni razpis NEK za prosta delovna
mesta razveljavi ter da pristojni
postorijo vse potrebno za zavarovanje interesov tu in ob jedrskem objektu živečih občanov.
Vprašal je, koliko vrtcev, velikosti in kvalitete novega vrtca v Brestanici, bi lahko na leto zgradili v
občini s sredstvi, ki so v višini 8,6
mio evrov na leto namenjena za
socialne transferje.

Na Zdolah nov večnamenski dom za krajane,
vrtec in župnijo

Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik sveta KS Zdole
Marjan Zorko, ravnatelj Vrtca Krško Dušan Tomažin in videmski župnik Mitja Markovič so 23. junija slovesno namenu predali novozgrajen dom krajanov na Zdolah. V večnamenskem domu, ki je rezultat sodelovanja občine, krajevne skupnosti in župnije Zdole, je na
skupno nekaj manj kot 700 m2 velika dvorana, sejna soba, župnijski
prostori, v nadstropju dva oddelka Vrtca Krško, enote Murenček, v
mansardnem delu pa še dve stanovanji.
Kot je na slovesnem odprtju dejal župan, gre za naložbo v skupni
vrednosti milijon evrov, večji del je prispevala Občina Krško, pri čemer so od države prejeli 578.000 evrov nepovratnih sredstev, KS
Zdole je prispevala 300.000 evrov, Župnija Zdole pa 35.000 evrov.
Kot je poudaril predsednik sveta KS Marjan Zorko, so v sodobno
zgrajenem domu Zdolani pridobili večnamensko dvorano, prostore za župnijo, sejno sobo, čajno kuhinjo, v nadstropju bo svoje prostore imela enota Vrtca Krško Murenček, v mansardi pa sta dve stanovanji, eno v izmeri 95 m2, drugo pa 77 m2. Novo pridobitev so s
pesmijo in plesom pospremili najmlajši Vrtca Krško, enote Murenček, pod vodstvom vzgojiteljice Simone Agrež Franko, z vezno besedo pa je slovesen dogodek povezala Romana Žnideršič. Dogodek
so zaključili z druženjem, za katerega je poskrbelo Turistično-hortikulturno društvo Zdole.

Na Armeškem obnovili most

Jožica Mikulanc (SLS) je podala pobudo, da se ob pump track
stezi na Vidmu postavijo vsaj še
tri klopi in nekaj košev za smeti.
Matjaž Gomilšek (SDS) je vprašal, kako je z obnovo Vrbinske
ceste mimo deponije, in predlagal, da se struge in poti kanalov
po Vrbini za visokovodni razbremenilnik na Savi vsaj enkrat letno očistijo.
Aleš Suša (Levica) je vprašal,
kako se bo reorganizirala predšolska vzgoja, če pride do drugega vala Covid-19 in kakšne stroške to potegne za sabo; kako bo
Občina Krško pristopila k izvajanju šolskih prevozov, če bodo v
septembru veljali podobni ukrepi, kot so bili konec maja in junija. Ker občina zagotavlja prevoze, je še vprašal, ali se s šolami
dogovarja glede obstoječega
števila otrok in ali se upoštevajo priporočila in navodila NIJZ.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik sveta KS Brestanica Vlado Bezjak sta 22. junija slovesno namenu predala obnovljen most čez Lokvanjski potok na Armeškem. Po besedah župana je
Občina Krško za to naložbo namenila nekaj več kot 227.000 evrov,
obsegala pa je izgradnjo novega, širšega in varnejšega mostu z enostranskim pločnikom, uredili so strugo in brežino Lokvanjskega potoka, urejeno je odvodnjavanje meteornih vod, na odcepu s ceste
Brestanica – Armeško – Veliki Kamen do mostu pa so razširili cestišče, ki je zdaj varnejše za vse udeležence v prometu. Priložnostni
dogodek ob odprtju je povezovala Margareta Marjetič, za prijetno
vzdušje pa je poskrbel harmonikar Roman Drstvenšek.
Občina Krško bo v kratkem začela tudi z obnovo mostu na Cesti na
ribnik v Stolovniku, v izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnega mostu čez potok Brestanica na Gorici pri Raztezu, prihodnje leto pa bodo začeli z izgradnjo mostu čez Belski potok na Reštanju.
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Investicije v ureditve cestne infrastrukture
V teh poletnih dneh v več krajih po občini potekajo različne infrastrukturne ureditve, ki so namenjene povečanju cestno-prometne varnosti, splošnemu izboljšanju kakovosti bivanja, hkrati pa bodo kraji z novimi ureditvami pridobili še
lepšo podobo.

Gradnja vodovoda v zaselku Legoje

V naselju Lončarjev Dol se zaključuje rekonstrukcija občinske
lokalne ceste Spodnje Vranje–
Lončarjev Dol. Posodobljen je
bil odsek ceste v dolžini 200 metrov, in sicer od priključka z javno
potjo Lončarjev Dol do avtobusne postaje v Lončarjevem Dolu.
Odsek cestišča je bil dotrajan,
nepregleden in zaradi ozkosti
nevaren za pešce. Rekonstruk-

priključek lokalne ceste Boštanj–
Vrh pri Boštanju v dolžini 60 metrov. Razširitev vključuje izgradnjo hodnika za pešce, ureditev
meteorne kanalizacije ter izgradnjo javne razsvetljave.
V prejšnjem tednu se je pričela izvajati tudi rekonstrukcija
najbolj poškodovanega dela lokalne ceste Sevnica-DrožanjeRekonstrukcija ceste v Boštanju (foto: Občina Sevnica)

Gradnja vodovoda na območju zaselka Legoje (foto: Občina Sevnica)
V naselju Orehovo, na območju zaselka Legoje, se je pričela izgradnja vodovoda s skupno osmimi priključki. Zaselek bo po končani
izgradnji priključen na javni vodovod Sevnica preko Zajčje gore, saj
zaradi nadmorske višine objektov direktna priključitev na javni vodovod ni možna. Tako bo z Zajčje gore po izvedbi voda po novem
cevovodu dotekala v manjši razbremenilnik, ki bo zagotavljal ustrezne pritiske in akumulacijo nekaj kubičnih metrov vode. Iz razbremenilnika bo voda gravitacijsko oskrbovala nižje ležeče porabnike
vode novo zgrajenega vodovodnega sistema v Legojah.
Skupna dolžina izgrajenega cevovoda je približno en kilometer, investicija pa vključuje tudi izgradnjo manjšega vodohrana. Investicija bo predvidoma zaključena do konca julija.

Novosti na vadbenem poligonu KD Posavje

Zaključena investicija v Lončarjevem Dolu (foto: Bojan Kostevc)
cija je zajemala razširitev z ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo
hodnika za pešce, javno razsvetljavo ter izgradnjo opornih zidov.
V Boštanju se izvajajo gradbena
dela na občinski cesti Boštanj–
Grahovica, na odseku od gostilne
Club Tinca Bar do priključka z javno potjo Boštanj–Puše, v skupni
dolžini 230 metrov. V sklopu navedene investicije se ureja tudi

-Metni Vrh, in sicer na odseku
od odcepa Ostrešje do odcepa Prešna Loka, v skupni dolžini
560 metrov. Posedanje cestišča
in dotrajanost asfaltne prevleke
sta onemogočala normalno prevoznost. Rekonstrukcija zajema
zamenjavo spodnjega ustroja vozišča, ureditev odvajanja meteornih in zalednih voda, razširitev
cestišča ter ponovno asfaltacijo
cestišča. Zaključek gradbenih

Varnejša postaja tudi lokalna cesta Drožanje–Metni Vrh (foto:
Občina Sevnica)
del tako v Boštanju kot na relaciji Drožanje-Metni Vrh je predviden v mesecu septembru.
Infrastrukturni posegi v okolje, še posebej, kadar potekajo
v območju strnjene poselitve,
za tamkajšnje krajane zagotovo

predstavljajo obremenitev, zahtevajo pa veliko strpnosti in prilagajanja tudi od vseh uporabnikov cest, kjer se dela izvajajo.
Hvaležni krajani so se še posebej
izkazali z gostoljubno skrbjo za izvajalce del.

Nove obnove v Tončkovem domu na Lisci
Občina Sevnica je partnerica pri okoljskem projektu Centri interpretacije zavarovanih območij, ki je bil izbran za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v sklopu 5. javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Projekt je namenjen povezovanju štirih zavarovanih območij narave na območju Posavja, Kozjanskega in Obsotelja, izkoriščanju potencialov naravne dediščine za trajnostni razvoj območja in krepitvi turistične
dejavnosti. Projekt se bo pričel izvajati v začetku leta 2021.

Kinološko društvo Posavje redno vzdržuje okolico poligona, na katerem se tedensko odvijajo aktivnosti društva. Cilj društva je, da v
svoje vrste pritegne čim več lastnikov psov in drugih zainteresiranih ter jim posreduje vse potrebne osnovne informacije, ki jih kot
lastniki psov potrebujejo. Poleg tega želijo ustvariti strokovni kader za potrebe širjenja kinologije v športne in druge koristne namene. Doseči želijo najvišjo stopnjo kinološke dejavnosti po modernih
metodah dela, strokovnih pravilnikih in sklepih strokovnih organov
Kinološke zveze Slovenije in drugih strokovnih organizacij. Društvo
zgledno skrbi za vadbeni poligon in okolico. Tako so v letošnjem letu
v sodelovanju z Občino Sevnica uredili dodatno zaščitno ograjo poligona in postavili brunarico za shranjevanje didaktičnih igral in pripomočkov, ki jih potrebujejo za učni proces, igro in usposabljanje.

rih sobah bodo zagotovljene celostne sanitarije, iz ostalih petih
sob pa bo urejen dostop do skupnih sanitarij.

Sedanji prostori v nadstropju Tončkovega doma so potrebni obnove (foto: Občina Sevnica).
vedba novih, izvedba lahkih predelnih sten in obnova lesenega
tlaka v predelu stopnišča. Ob
tej priložnosti bodo predelane
in posodobljene vse strojne in
elektro inštalacije, nova bo tudi

balkonska ograja.
S preureditvijo prostorov bo v
prvem nadstropju tako zagotovljenih devet sob, od tega
dve z možnostjo združitve. V šti-

S prenovo nadstropja bo Tončkov dom na Lisci pridobil prijetno
in sodobno urejene namestitvene kapacitete. V sklopu projekta
bodo izvedene tudi nove naravoslovne dejavnosti za učence
posavskih osnovnih šol.
Lisca z vsemi preteklimi naložbami tako postaja celovito urejena
in vse bolj priljubljena turistična
destinacija regijskega in širšega
pomena za vse, ki si želijo izobraževalnih, rekreativnih in turističnih vsebin.

Košnja na Lisci
Tradicionalna julijska prireditev Košnja na Lisci, ki prikazuje običaj ročne košnje in spravila sena je osrednja prireditev etnološko-folklornega značaja na travnikih na vrhu Lisce. Ta družabni dogodek, ki obiskovalcem sicer ponuja možnost pristnega doživetja
košnje in številne spremljevalne dogodke, bo v tem letu zaradi nevarnosti širjenja virusa SARS-CoV-2 potekal v okrnjeni obliki. Na
travnikih bo tako v soboto, 18. julija, v popoldanskih urah izvedena le košnja kot opravilo, ostale aktivnosti pa organizator Kulturno,
športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor za letos odpoveduje.

Prihod koscev na travnik (Košnja na Lisci 2019, foto: Jože Hvala)

Stran pripravlja Občina Sevnica

Vadbeni poligon Kinološkega društva Posavje z novo brunarico in
ograjo (foto: Občina Sevnica)

V občini Sevnica je v sklopu
projekta predvidena investicija
v preureditev prostorov prvega
nadstropja Tončkovega doma na
Lisci. To obsega poleg horizontalnih in vertikalnih komunikacij
še sobe za goste, sanitarne površine znotraj sob in skupne sanitarije, vse sobe pa imajo tudi
izhode na balkone oziroma teraso. Celotna etaža je potrebna
temeljite obnove. V sklopu projekta so v nadstropju predvideni naslednji posegi: odstranitev
posameznih predelnih sten, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva v vseh prostorih, odstranitev in zamenjava sanitarne
opreme v celotni etaži, odstranitev starih finalnih tlakov in iz-

IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA

Posavski obzornik - leto XXIV, številka 14/15, četrtek, 16. 7. 2020

23

Protihrupni ukrepi ob železniški progi
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je na podlagi izvedenih 24-urnih meritev hrupa in opravljene ankete naročila izdelavo Študije hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi G10 na območju občin
Krško, Sevnica in Litija. Na območju občine Sevnica študija obravnava glavno železniško progo št. 10 na relaciji Zidani
Most–državna meja v dolžini 22,3 km.
V študiji hrupa je ocenjena
obremenitev stavb in površin s
hrupom železniškega prometa
in prometa po bližnjem državnem cestnem omrežju, kjer ta
vpliva na skupno obremenitev
s hrupom. Protihrupni ukrepi so
načrtovani za leto 2024, ko so
pričakovane najvišje obremenit
ve s hrupom železniškega prometa. Po letu 2024 se pričakuje
znižanje emisij hrupa železniškega prometa, saj takrat stopi v veljavo izvedbena uredba Evropske komisije, po kateri
bodo lahko na progah v Evropski
uniji vozili le vagoni, opremljeni
s kompozitnimi zavornjaki.
Občinski svet občine Sevnica se
je na seji 24. 6. 2020 seznanil
s predlaganimi protihrupnimi

ukrepi za zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom železniškega prometa na območju občine
Sevnica, ki izhajajo iz navedene
študije.
Med ukrepe na viru hrupa se
uvrščajo ukrepi na tirnih vozilih, ki jih predpisuje omenjena
uredba in načrti prevoznikov o
postopni posodobitvi voznega
parka. Ukrep na infrastrukturi
predstavlja predvidena nadgradnja železniške postaje Sevnica.
V okviru priprave projektne dokumentacije za nadgradnjo postaje je ob morebitni spremembi tirne sheme predvidena tudi
novelacija predmetne študije
hrupa in predloga protihrupne
zaščite. S študijo hrupa so na
območju občine Sevnica pred-

videni aktivni in pasivni protihrupni ukrepi čezmerno obremenjenih stavb. Aktivni ukrepi
so zagotovljeni z gradnjo protihrupnih ograj, pasivni ukrepi
pa obsegajo sanacijo zunanjega stavbnega pohištva varovanih prostorov stavb.
V predlogu protihrupnih ukrepov je predvidenih 9 sklopov
protihrupnih ograj s skupno
dolžino 4.465 metrov in višinami posameznih protihrupnih
ograj med 2,0 in 3,0 metra za
zaščito naselij Šentjur na Polju,
Orehovo, Sevnica, Gornje Brezovo in Blanca. Za preveritev
potreb po izvedbi pasivnih protihrupnih ukrepov pa je na območju navedenih naselij, ki se
jim pridružita še Račica in Loka

pri Zidanem Mostu, predvidenih 62 stavb.
V razpravi je bilo izpostavljeno območje Loke pri Zidanem
Mostu, kjer ni predvidenih aktivnih ukrepov, temveč samo
pasivni ukrepi na stavbah ter
možnost za znižanje hrupa pri
premikanju kompozicij na območju Železniške postaje v Sevnici. Pripravljavci so podali dodatne obrazložitve in omenjeno
je bilo, da se v letošnjem letu
poleg študije pripravlja tudi investicijska dokumentacija, potrebna za uvrstitev projekta v
proračun Republike Slovenije.
Izdelava podrobnejše projekt
ne dokumentacije za protihrupno zaščito pa je predvidena v
letu 2021.

Posavske kolesarske, pohodniške
in konjeniške priložnosti

SEVNICA – 22. junija je pri stavbi sevniške srednje šole potekalo
odkritje spominske plošče v spomin na čas osamosvojitvene vojne,
ko so bili v šolski stavbi julija 1991 nameščeni vojaki, podčastniki,
častniki in civilne osebe, ki so na poziv predsedstva Republike Slovenije prestopili iz JLA v Teritorialno obrambo RS.

V snovanje razvoja kolesarskega
turizma bi se želele vključiti tudi
Slovenske železnice in kot pravi njihov predstavnik, vodja infocentra Primož Kokalj, je eden
izmed načrtov uvedba posebnih vlakovnih kompozicij za prevoz koles in kolesarjev po ugo-

Projekt Ride&Bike II želi povezati tudi ponudnike storitev in izdelkov.

Stran pripravlja Občina Sevnica

Občina Sevnica vabi zainteresirano javnost na javni posvet pri oblikovanju izhodišč pred pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti. Območje
načrtovanega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega
gradnjo večstanovanjske stavbe, ureditev parkirišča za stanovalce
in novega dovoza s Planinske ceste s pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter gradnjo nove oziroma rekonstrukcijo obstoječe gospodarske javne infrastrukture.
Javni posvet bo v torek, 4. avgusta, ob 17. uri v Kulturni dvorani
Sevnica. Namenjen je vsej zainteresirani javnosti in nosilcem urejanja prostora, da podajo morebitne pripombe in strokovne usmeritve za pripravo izhodišč pred pripravo osnutka OPPN.
Osnutek izhodišč za pripravo OPPN je javno objavljen od 9. julija
2020 na spletni strani Občine Sevnica. Ogled osnutka izhodišč je
možen tudi v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.

Plošča v spomin na leto 1991

V okviru čezmejnega projekta Ride&Bike II, v katerem sodeluje šest partnerjev (trije hrvaški in trije slovenski), se odvijajo aktivnosti za oblikovanje posebnih trajnostnih turističnih produktov ter izdelkov, namenjenih kolesarjem, pohodnikom in konjenikom, ki temeljijo na doživljanju naravne in kulturne dediščine. Del načrtov je bilo predstavljenih na
novinarski konferenci in delavnici za turistične ponudnike Interreg – Ride & Bike II, ki se je 30. junija odvijala v sevniškem hotelu Ajdovec.
»Želeli bi povezati območje Posavja, Kozjanskega, Celja in Laškega s celotnim delom hrvaškega Zagorja vse do Zagreba.
To območje, ki ga lahko povezujemo tudi z grofi Celjskimi, je
idealno za novo turistično zgodbo, kajti projekt omogoča razvoj

Javni posvet za OPPN za večstanovanjsko
gradnjo ob Planinski cesti

Sevniška občina želi poleg pohodništva razvijati tudi kolesarski in
konjeniški turizem ter se razvijati kot butična zelena destinacija.
destinacije, ki nudi tako kolesar- dni ceni tudi po Posavju. Svojo
ska kot konjeniška in pohodni- dejavnost z vključevanjem v raška doživetja ter spodbuja in po- zvoj kolesarskega turizma želivezuje različne ponudnike,« sta jo nadgraditi tudi v Kolesarskem
dejala Mojca Pernovšek in Ma- centru Sevnica – Krško, kjer v
tej Imperl, direktorica in sveto- svojih dveh poslovalnicah skrbivalec za razvoj na KŠTM Sevnica, jo za prodajo ter servisiranje naki je eden izmed šestih partner- vadnih in električnih koles, nujev v projektu Ride&Bike II. So- dijo pa tudi izposojo koles in
govornika sta dodala, da gre vodenje po kolesarskih poteh.
za prostor, ki nudi nešteto pri- »Koronavirus je pospešil prodaložnosti za nova doživetja tako jo koles, vedno večje pa je tudi
za posameznike kot družine in povpraševanje po izposoji koles,
skupine zaradi naravnih dano- med obiskovalci naše trgovine
sti, kulturnih znamenitosti, kot je mnogo takšnih, ki se pripeljeso na primer posavski grado- jo z vlakom in nato želijo okolico
vi, muzeji ter številni sakralni raziskovati s kolesom,« je omeobjekti, odlična kulinarična po- nil Matjaž Traven, ki vodi omenjeni kolesarski center. Vodja
nudba itd.

strežbe v hotelu Ajdovec Jani
Račič je predstavil novo kulinarično ponudbo – energijsko paličico, poimenovano Kolesarska
balanca, ter kolesarsko malico,
zasnovano za kolesarje (sestavljeno iz ribe, testenin in zelenjavnega pireja). Kolesarjem, ki
bi radi v Posavju ostali dlje, v hotelu omogočajo tudi hrambo koles. Domačin Aljaž Papež iz mikropivovarne APE je predstavil
svoj nov produkt – pivo, ki ga je
poimenoval Siunš’k picik’l. »Gre
za osvežilno pivo z nižjo vsebnostjo alkohola, odlično za kolesarje,« je pojasnil pivovar.
V delavnici, ki je sledila uvodnim
predstavitvam, je Miša Novak
iz zavoda Tovarna trajnostnega turizma ’Goodplace’ spregovorila o priložnostih in izzivih za
razvoj kakovostne turistične destinacije – kateri so ključni gradniki za oblikovanje konkretnih
5-zvezdičnih doživetij (edinstvenih, avtentičnih doživetij pre-

mium kakovosti, ki podpirajo
zgodbo zelene butične Slovenije in znamke I feel Slovenia). Igor
Podgoršek iz podjetja iPO COM
Solutions je predstavil nove ideje za turistično ponudbo Sevnice
in vključevanja različnih deležnikov turizma.
Čezmejni projekt Ride&Bike II, ki
je v deležu 85 % podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma preko javnega razpisa Interreg Slovenija
– Hrvaška, se je pričel 1. septembra 2018 in se bo izvajal do
31. marca 2021. Celotna vrednost projekta znaša 875.472,55
evra, od česar znašajo sredstva
Evropskega sklada za regionalni razvoj 744.151,66 evra (KŠTM
Sevnica je kot projektni partner
v projektu udeležen v finančnem
okviru 185.917 evrov, od tega bo
158.029,45 evrov sofinanciranih
iz sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj).

Smilja Radi

Predsednik OZVVS Sevnica Ivan Cajner in sevniški župan Srečko Ocvirk sta odkrila spominsko ploščo na stavbi SŠ Sevnica.
»V Srednji šoli Sevnica je bil konec junija leta 1991 vzpostavljen sprejemni center za prestopnike iz Jugoslovanske ljudske armade, ki so
se po prestopu javili v poveljstva ali enote Teritorialne obrambe
Republike Slovenije. Vzpostavitev centra je bila izvedena na podlagi prej izdelanih načrtov, ki so bili sestavni del priprav na prihajajočo osamosvojitveno vojno. Pri izbiri lokacije centra je bilo potrebno, da ta odgovarja nekaterim taktičnim in operativnim zahtevam,
ki so jih postavili načrtovalci,« se spominja upokojeni polkovnik Slovenske vojske in veteran vojne za Slovenijo Mirko Ognjenović. »Na
podlagi zbranih podatkov o lokacijah in analizi pogojev za delovanje je poveljstvo, po predhodnem dogovoru z vodstvom šole, odločilo, da se v Srednji šoli Sevnica vzpostavi sprejemni center. Za neposredno varovanje centra je bila določena 28. pehotna učna četa
Teritorialne obrambe občine Sevnica. Za širše varovanje je bila zadolžena Terenska izvidniško obveščevalna organizacija,« nadaljuje
in doda, da je šlo skozi sprejemni center v času njegovega delovanja nekaj več kot 300 oseb iz različnih krajev bivše skupne jugoslovanske države različnih nacionalnosti in različnih vojaških dolžnosti.
»Sprejemni center v Sevnici je deloval do sredine septembra 1991,
čeprav so ostali centri po Sloveniji prenehali z delovanjem že konec
julija 1991. Prestopnike je bilo treba predvsem zavarovati pred delovanjem ’Kontra obveštajne službe JLA’ in jim omogočiti varno življenje v centru, ker niso smeli domov zaradi nadzora KOS-a,« pojasni
vlogo zbirnega centra, ki se je iz varnostnih razlogov nekajkrat selil,
poveljstvo pa je tudi zamenjalo enoto, ki je bila zadolžena za varovanje z 72. četo TO KS Krmelj.
Spominsko ploščo na stavbi SŠ Sevnica sta slovesno odkrila in nato
še nagovorila navzoče župan Srečko Ocvirk in predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Sevnica Ivan Cajner,
ki je po prestopu iz JLA postal član republiškega štaba TO Republike
Slovenije in je bil odgovoren za nadzor slovenskega zračnega prostora v mariborski radarski enoti. 
S. Radi
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Bet on Health

Ogrevanje naj bo kratko in učinkovito
DOBOVA – V tem tednu se zaključujejo vadbe pametnega ogrevanja, ene od aktivnosti v projektu Stavi na zdravje, ki se jih udeležujejo ambasadorji projekta. Pred
vsako vadbo je treba telo pripraviti na napor, ki sledi, verjetno se tega vsi zavedamo. A pomembno je, da to naredimo na pravilen način, kajti veliko je takih, ki se
nepravilno ogrejejo ali se celo sploh ne ogrejejo, s tem pa tvegajo poškodbe, njihovo telo pa je tudi manj funkcionalno in zmogljivo. Vadbe pametnega ogrevanja v
projektu vodi Damjan Radanovič iz MRD Dobova, ki smo ga prosili, da prikaže nekaj pravilnih izvedb vaj ogrevanja, ki je sestavljeno iz več faz.
Če se pred vsakršno vadbo
ogrejemo na pravilen način,
lahko tudi dolgoročno vplivamo k večji funkcionalnosti
in zmogljivosti našega telesa.
Pametno ogrevanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjajo s
športom, pa naj bo to rekreativno ali profesionalno. Učinkovit in dobro načrtovan protokol ogrevanja mora zadostovati
štirim osnovnim namenom, in
sicer mentalni pripravi ter fizični pripravi, preventivi pred
poškodbami in izboljšanju
učinkovitosti (aktivaciji). Dobro oblikovan protokol ogrevanja med ostalim poveča pretok
krvi v mišice, dvigne telesno
temperaturo, omogoča hitrejše krčenje in sproščanje mišic,
izboljšuje reakcijski čas in povečuje produkcijo mišične sile.
Kot svetuje Damjan Radanovič, naj bo ogrevanje kratko

in učinkovito ter sestavljeno
iz petih faz. (1) Samomasažne tehnike z valjčkom in drugimi pripomočki so zelo korist
ne, sploh če imamo težave s
kroničnimi bolečinami, zategnjenostjo mišic in drugimi
disfunkcijami v telesu. Kljub
temu pa ni nobene potrebe,
da pred treningom 'valjčkamo'
celotno telo, saj je to časovno
zelo potratno. Pozitivni učinki samomasaže so sprostitev
in prekrvavitev mišic ter preventiva pred poškodbami. (2)
Mobilnost – glavni cilj v tej fazi
ogrevanja je izboljšanje mobilnost sklepov in obsegov giba,
ki bodo uporabljeni v glavnem
delu vadbe. Za dosego tega cilja opravljamo vaje, ki so nekoliko bolj specifične in so podobne vajam, ki jih bomo izvajali v
nadaljevanju. (3) Naslednja
faza je ciljna mišična aktivacija. Glavni cilj, kot že samo ime

1a) 'Valjčkanje' gluteusa
Usedemo se na valj, drugo nogo prekrižamo in se opremo na roke.
Valjamo skozi celotno površino mišice. Valjanje naj bo počasno, mišico valjamo 20 do 30 sekund. Pomembno je, da nogo obračamo in
valjamo mišico pod različnimi koti.

4) Mlin
Iz pokončnega položaja gremo v predklon, kolena ostanejo nad
gležnji, boke potisnemo nazaj. Roke visijo navpično proti tlom. Eno
roko iztegnjeno dvignemo vstran, nad telo, sledi rotacija v torakalnem (prsnem) delu hrbta, glava spremlja roko. Trup držimo čvrst
skozi celoten gib, kar bo omogočilo stabilnost v ledvenem delu hrbtenice. V končnem položaju naj bodo roke vzporedno. Hrbtenica
naj bo v vodoravnem položaju skozi celoten gib, prsni koš in ramena naj se ne povesijo.

pove, je aktivacija glavnih mišičnih skupin in mišic, ki bodo
uporabljene v sami vadbi.

(4) Fazi aktivacije sledi faza razvoja osnovnih gibalnih vzorcev (počepi, upogib in izteg
kolka, potiski, vlečenja, nošenja, izpadni korak). Glavni cilj
je osvojiti vse osnovne gibalne
vzorce in jih izvajati brez bolečin, s tekočim gibanjem brez
omejitev. Če opazimo, da se
pri osnovnih gibalnih vzorcih
pojavljajo napake, uporabimo
korekcijske vaje. To so specifična gibanja, ki so programirana
za odpravljanje napak vzorcev
gibanja. Te napake negativno
vplivajo na naš način premikanja, zmogljivost in povečajo
tveganje za nastanek poškodb.
(5) Zadnja faza učinkovitega

ogrevanja vključuje aktivacijo živčnega sistema. Gibanja v
tem delu ogrevanja so izvedena
dinamično in eksplozivno, saj
tako izboljšujemo učinkovitost
pošiljanja živčnih impulzov od
možganov do mišičnih vlaken.
Poudarek mora biti na koordiniranem in eksplozivnem gibanju. Gre za aktivacijo centralnega živčnega sistema in
ne za utrujanje določenih mišičnih skupin, zato opravimo
malo število ponovitev.
Spodaj prikaz nekaterih vaj
pametnega ogrevanja v izvedbi Damjana Radanoviča, podkrepljenih z razlago. Vaje bodo dostopne tudi
na spletni strani projekta:
www. betonhealth.eu.

Rok Retelj

1b) 'Valjčkanje' zgornjega dela hrbta
Sedimo na tleh, noge pokrčimo v kot 45 stopinj, vrat podpremo
z rokami in se uležemo na valj. Le-tega moramo prisloniti v višini lopatic in nato dvignemo boke ter se valjamo do vratu. Valjajte se od lopatic do vratu, valjanje naj bo počasno, mišico s kratkimi gibi valjamo 20 do 30 sekund. Pomembno je, da obrnemo trup
malenkost v eno in drugo smer. Tako uspešno odpravimo zategnjenost mišic. Če opazimo, da je mišica v določenem predelu zategnjena, se posvetimo temu delu še bolj intenzivno. To naredimo
tako, da se na tistem mestu z valjem zaustavimo in držimo pozicijo 20 sekund na določenem mestu, nato naredimo še štiri valjanja čez določeno mesto.

5) Met medicinke
Vajo izvajamo eksplozivno, povečujemo hitrost telesa skozi celoten gib. Žogo držimo nad prsmi in se spustimo v počep, po enakih
principih kot za počep s palico nad glavo. Ko se dvignemo iz počepa, vrzimo žogo čim hitreje in čim višje v zrak. Zaradi večje varnosti pustimo, da žoga pade na tla, in je ne lovimo.

2) Dvig rok z elastično zanko spredaj
Z vajo dvig rok spredaj aktiviramo mišice ramen in zgornjega dela
prsi. Stoje, z rokama v širini ramen, dlani so obrnjene navzdol, primemo elastiko. Roke (in telo) naj bodo čvrste skozi celoten gib.
Dvignemo roke približno do ravni naših oči, nato jih kontrolirano spustimo nazaj v prvoten položaj. Na najvišji točki giba za trenutek roke zadržimo v končnem položaju. Namesto elastike lahko uporabimo uteži.

3) Počep s palico nad glavo
Palico primemo v ustreznem razponu in jo potisnemo nad glavo,
da pridemo v začetni položaj. Trup držimo pokončno in gledamo
naravnost naprej. Noge postavimo v širini ramen, prste rahlo obrnemo navzven. Kolena naj se pomikajo v smeri stopal, pete pa naj
bodo vedno v stiku s podlago. Vstanemo tako, da pritisnemo peto
in sredino stopala v tla. Palica mora biti poravnana nad gležnji
skozi celotno gibanje. Dobra gibljivost gležnjev, hrbta, kolkov, ramen in pravilen počep bodo olajšali samo izvedbo v pravilni obliki.

6) Skok na klop
Začnemo iz polčepa, roke so lahko pred telesom ali pa izza. Iz tega
statičnega, izometričnega položaja skočimo na klop ali drugo dvignjeno površino. Za čim večjo eksplozivnost omejimo nasprotno gibanje. Pristanemo na klopi s celimi stopali in se vzravnamo. Nato
sestopimo ali skočimo s klopi.
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Na tržnici je dišalo po ribah
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Pišece z italijanskim pridihom

KRŠKO – Na tržnici Videm je 4. julija potekal Ribiški dan v organizaciji Centra za podjetništvo in turizem
Krško ob podpori Občine Krško, na katerem so se predstavili ribogojci, gostinci in društva, ki delujejo na
področju ribištva in življenja ob vodi.
Na ogled je bil akvarij z ribami in opremo, ki je namenjena ribogojstvu, ribištvu in
krapolovu, na voljo je bilo gradivo za boljše poznavanje rib
v posavskih vodah. S tovrstnimi dogodki skušajo organizatorji spodbuditi ponudnike
akvakulture k sodelovanju na
dogodkih in lokalnemu pre-

pod Gorjanci Kostanjevica na
Krki in Mikro pivovarna APE
iz Sevnice – degustacija piva
pa tudi številni drugi ponudniki rokodelskih, prehranskih in ostalih izdelkov. Svoje
znanje, kako pripraviti ribo na
različne načine, sta prikazala
tudi kuhar Damjan Wallner
(Akval d.o.o.) in Tonči Pečnik

Družina Ambrožič – Caccin v Posavskem muzeju Brežice

Ribiške družine so postavile na ogled gradivo, opremo in
trofeje (foto: CPT Krško).

Kuhar Damjan Wallner je pripravljal ribje jedi (foto: M. Mirt).
bivalstvu približati uporabo
rib v kulinariki. V ta namen so
bile pripravljene različne jedi
iz rib za brezplačno pokušino,
možen je bil nakup svežih rib.
Številna društva in podjetja so
poskrbela, da so imeli obiskovalci kaj videti in okusiti. Sodelovali so Kraparska sekcija
Ribiške družine Brestanica –
Krško, Ribiška družina Kostanjevica na Krki, Akval d.o.o., Ribogojstvo Colarič iz Dobrave
pri Kostanjevici, Društvo kmetic Krško, Društvo potapljačev
Vidra, Društvo vinogradnikov
Sremič, Društvo kmetic Brežice, Društvo podeželskih žena

(Gostilna Pečnik). Za glasbeno
popestritev dogodka je poskrbela skupina Folk&Špas. Ribiški dan, ki je potekal ob posebnem »koronskem režimu«,
je bil sicer del aktivnosti v projektu Riba je in, katerega vodilni partner je Občina Sevnica.

ameriškega vitkega soma, kuharja Pečnik in Wallner pa sta
predstavila ribje kreacije na
krožnikih. Obiskovalci so lahko poskusili pate dimljene postrvi v maslenih tulcih s sirom;
testeninsko solato z zelenjavo in dimljeno postrvjo; raviol, polnjen s postrvjo, sušenim
paradižnikom in mladim sirom
ter špinačno kremo in ajdovo
pokovko; ocvrt file koruzne

postrvi z bučnimi semeni na
ješprenovi solati z zelenjavo.
Izkušeni ribiči so obiskovalce seznanili s sodobnimi tehnikami krapolova in humanim
ravnanjem z ujeto ribo, razstavili so trofeje kapitalskih ulovov in ribiško opremo. Nosilec
tega projekta je Ribiška družina Brestanica – Krško.


P. Pavlovič/vir: CPT Krško

Najvišja ocena tramincu

V okviru projekta Povezani s
Savo pa je znotraj prireditve
potekal še kulinarični dogodek
na temo rečnih rib, na katerem
so sodelovali že omenjeni ribogojci in društva. Podjetje Akval
d.o.o. je predstavilo svojo ponudbo rib in ribjih izdelkov,
Ribogojstvo Colarič ponudbo

Kulinarika in barok v muzeju

BREŽICE – Na Dan Posavskega muzeja Brežice (PMB), ki ga
obeležujejo 26. junija, je bil vstop v muzej brezplačen, zanimanje za raznolike in bogate muzejske vsebine pa je privabilo kar nekaj obiskovalcev.
Obiskovalce je direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj seznanila, da 26. junija že
enainsedemdesetič, s sodelavci in obiskovalci, obeležujejo ta
neprecenljiv muzejski dan. Tokrat je potekala kulinarična delavnica z naslovom Peka postrvi v vinskem listu. Marko Pavlič
iz Gostilne Kunst je pripravljal
pečeno postrv, ovito v vinski
list (grozdje izabela) s popečeno polento ter oboje zabeljeno
z dalmatinsko omako. Po pravilu naj bi ribe trikrat plavale – v
vodi, olju in vinu –, zato je do- Kuhar Marko Pavlič med
godek dopolnil vinar Andrej pripravo postrvi v vinskem
Molan. Delavnica je bila del listu s popečeno polento
projekta Ribe na naravovarstvenem območju, ki ga sofinancira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, partnerji pa so poleg muzeja še Občina Sevnica, Ribogojec podjetje Akval d.o.o.
in Turistična zveza Občine Sevnica. V drugem delu muzejskega
dne je potekala predstavitev projekta ŠIPK: Mi smo barok III, ki
ga muzej sooblikuje s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru. V projekt je vključenih osem študentov, ki na inovativne načine predstavljajo dediščino baroka v brežiškem gradu. Prof. Maja
Turnšek je povedala, da je osrednji namen projekta spodbujati
ozaveščenost o pomenu baroka za razvoj Brežic in okolice. Prof.
Turnškova je zlasti pohvalila Timoteja in Črta Pavlina. V rezultatu projekta, poudarja Timotej, je obogaten virtualni ogled Viteške dvorane: »Končno vidim povezavo med tem, kar se učim,
da potem jaz lahko spet dam nazaj in lokalno dediščino na virtualen način približam ljudem.«
N. J. S.

PIŠECE – V zadnjih junijskih in prvih julijskih dneh je v Pleteršnikovi zidanici v Pišecah en teden bivala slovensko-italijanska družina, ki je v ta kraj prišla po zaslugi sodelovanja v projektu Moja
hiša je tvoj dom. Le-ta je pred leti nastal na pobudo učiteljice slovenščine Rut Zlobec in Martina Dušiča, predsednika Društva
za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine
Maks Pleteršnik, pomen projekta je s finančno podporo prepoznal tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Družina Katarine Ambrožič, ki prihaja z Bleda, in Fabia Caccina ter njunih
otrok Martine in Mattie je uživala v lepotah Pišec in okolice ter
spoznavala tudi kulturo in dediščino Posavja, saj je med drugim
obiskala grad Pišece, Knjižnico Brežice in Posavski muzej Brežice. »Tukajšnji kraji so kot iz škatlice, narava je prečudovita, obdajajo nas živali, predvsem nam je všeč, da je okolje tako zelo
mirno,« nam je zaupala Katarina. Družina živi v kraju Borgoricco blizu Padove, ki leži v vročem nižinskem delu, tako da jim je
naše podnebje zelo ustrezalo. »Po tolikšnem času karantene – otroka sta bila doma že od 20. februarja, prav tako se nismo smeli
družiti s prijatelji in znanci – nam je sprememba okolja res prišla še kako prav. Mislili smo, da letos sploh ne bomo prišli v Slovenijo, zato smo še toliko bolj veseli, da smo lahko tukaj,« je še
dejala. In kako so sploh izvedeli za ta projekt? »Prek interneta
sem se povezala še z eno Slovenko, ki živi malo naprej od Padove in je bila s svojo družino v Pišecah lani. Povedala nam je o tem
in takoj smo se odločili, da se vključimo v ta projekt. Zagotovo
tega ne obžalujemo.« Obljubili so, da se zagotovo še kdaj vrnejo,
mogoče pa bodo imeli takrat celo priložnost spoznati motokros
šampiona Tima Gajserja, ki ga predvsem Mattia zelo občuduje.

R. Retelj

knjižnice BrežiceKrškoSevnica vabimo k branju
BELGIJSKA KNJIŽEVNOST

Stefan Hertmans

Tujka

prevedla Staša Pavlović, Beletrina 2019, 329 strani

Lesinšek (desno) in del nagrajenih vinarjev (foto: D. Lipej)
PIŠECE – 27. junija je na svečanosti predsednik Vinogradniškega društva Pišece, ki v tem letu praznuje 20. obletnico delovanja, Vinko Lesinšek podelil priznanja za najbolje ocenjena vina
letnika 2019. 13. zaporedno ocenjevanje vin je 9. marca potekalo v prijetnem ambientu vinogradniške kmetije Varlec. Vinogradniki ožjega in širšega vinorodnega okoliša so na pokušino oddali 115 vzorcev različnih vin. Ocenjevalno komisijo so sestavljali:
Andrej Molan (predsednik), Aleš Balon, Miha Balon, Branko
Bosina, Jože Kodela, Simon Varlec in Ivan Zagmajster. Prevladovali so beli bizeljčan PTP, rdeči bizeljčan PTP in modra frankinja. Ocene vzorcev vin so solidne, saj so bili vinogradniki lani
deležni tako pozebe kot toče, kar je seveda vplivalo na kvaliteto
pridelanega grozdja in posledično tudi vina. Najbolje ocenjeno
vino – šampion je na tokratnem ocenjevanju postalo vino traminec, polsladko, letnik 2019, z oceno 18,24 vinarja Simona Varleca iz Podgorja pri Pišecah. Člane je nagovoril tudi brežiški župan Ivan Molan. 
I. Markovič/R. R.

Petki so za ribje večere

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V
Gostilni Kunst v Leskovcu pri
Krškem oz. ob vstopu v Krško z
južne strani vsak petek v mesecu juliju prirejajo ribje večere.
Pripravljajo jih v slogu t. i. show
kuhinje, saj ribe pripravljajo
kar pred gosti, ki uživajo v prijetnem ambientu njihove prenovljene terase in ob živi glasbi. »Vabljeni ne le tisti, ki imate
radi ribje jedi, ampak tudi tisti,
ki si zaželite le kakšne sladice
ali pijače. Skratka, vsi, ki si želite malo zabave in poletnih ritmov tudi v Posavju ...« sporočajo
Kunstovi. 
Vir: Gostilna Kunst

Mesec tewet judovskega leta 4851, za
kristjane leto 1090. Od vsepovsod se vali
grožnja. Domišljijo nadvladuje strah. Ona iz nagona ljubezni
zapusti gosposko življenje, bogastvo, ugled in dobro ime,
in se tako sama prisili v izgnanstvo. Z judovskim izbrancem
pobegneta na varno, a njen beg postane vseživljenjska
pokora. Samota na poti je njena edina stalnica. Svet,
pred katerim bežita sprva skupaj, nato ona sama, je krut,
brezkompromisen in krvoločen. Njeno pot v enaindvajsetem
stoletju avtor romana ponovno prehodi in jo zapiše z izjemno
lepim in bogatim pripovednim načinom.
NORVEŠKA KNJIŽEVNOST

Roy Jacobsen

Nevidni

prevedel Darko Čuden, V.B.Z. 2019, 202 strani

Sodobni norveški roman je naturalistično
spisana
večgeneracijska
družinska
zgodba, ki se odvija na samotnem norveškem otoku Barroy,
kjer gospodujejo narava, zakoreninjen in preprost način
življenja v surovem okolju ter nenehna izpostavljenost
obiskom in vdorom, ki jih obeta prisotnost morja. Izpisan
v surovem ter arhaičnem, obenem pa tudi poetskem jeziku
je se roman pretaka iz enega letnega časa v drugega, iz
ene življenjske preizkušnje v drugo ter iz ene generacije
v naslednjo, z njim pa je avtor spisal morda svoje
najprepričljivejše delo doslej.
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Šentjanški petošolci uspešni
na kolesarskem natečaju
LJUBLJANA, ŠENTJANŽ – Petošolke in petošolci OŠ Milana Majcna Šentjanž iz občine Sevnica so tudi v letošnjem letu sodelovali
v programu Varno na kolo in odlično opravili naloge razpisa A ter
osvojili drugo mesto, ki jim je prineslo nagrado v višini 800 € in
kolesarsko čelado za vse učence. »V 5. razredu veliko časa namenimo spoznavanju prometnih predpisov in pripravi učencev na
opravljanje kolesarskega izpita. Da bi znanje učencev še nadgradili, smo se tudi v letošnjem šolskem letu vključili v projekt Varno na kolesu. Z velikim zanimanjem smo spoznavali in se učili,
kakšni so pozitivni učinki kolesarjenja in na kakšne načine posamezne države spodbujajo ljudi h kolesarjenju. Spoznali smo,
da bi lahko na tem področju v Sloveniji naredili veliko več. Veseli smo, da smo imeli možnost preko nalog predstaviti svoje ideje, svoja razmišljanja o pomenu kolesarjenja in upamo, da smo
uspeli še koga navdušiti za vožnjo s kolesom,« je pojasnila učiteljica Alja Felser. Zmagovalna ekipa je postala OŠ Bršljin iz novomeške občine. 
S. R./T. Medved

SL-inženiring
Investicijski in izvajalski inženiring Boršt d.o.o.

Oddamo v pritličju
80 m2 pisarniških površin
KRŠKO

Na voljo tudi poslovni prostori
v Brežicah, Krmelju in na Obrežju.
info@sl-inzeniring.si
BREŽICE: Boršt 12b, Cerklje ob Krki
KRŠKO: MDB 2a, Leskovec pri Krškem
T: 07/490 22 60, www.sl-inzeniring.si
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V kakšne domove smo
se morali zapreti v karanteni?
12. marca je bila v Sloveniji razglašena epidemija koronavirusa, hitro je postajalo jasno, da je najbolj učinkovit ukrep za zajezitev virusa uvedba socialne distance, ki nas je za več tednov zaprla med stene naših domov. Kljub temu da bi naivno in povsem brez uvida v že prej obstoječo statistko nasilja v družini in nad
ženskami pri nas lahko pomislili, da bodo karantenski tedni čas, v katerem se bodo družie ponovne povezale in brez skrbi čakale na ponovno svobodno gibanje in življenje, kot smo ga poznali prej, je jasno, da je
velika večina družin in žensk, ki so v stiski živele že prej, te tedne preživljala v nenehnem strahu in skrbi.
Ob vztrajnem ponavljanju
mantre ‘ostani doma’ sem se
sama spraševala, v kakšne domove smo se morali zapreti
ljudje? Kakšni odnosi vladajo v teh domovih? Kako je v
domovih, kjer vladajo revščina, nasilje in strah, izhod v

liko stopnjo (ne)zavednega
pristajanja na spolno stereotipne spolne vloge, na zaskrbljujočo stopnjo normaliziranja nasilja nad ženskami v naši
družbi, ampak tudi na veliko
ceno, ki jo v koronakrizi plačujejo ravno ženske. Če to po-

Ana Pavlič, rojena v Krškem,
sedaj pa živi v Sevnici, je magistra politologije in doktorska študentka, sicer pa programska direktorica Inštituta
za preučevanje enakosti spolov - IPES. Ustanovljen je bil z
namenom ozaveščanja in izobraževanja javnosti o vseh
aspektih (ne)enakosti spolov,
njegov glavni cilj je opozarjanje na obstoječe družbene stereotipe, predstave in vzorce, ki
nam preko družbeno pripisanih spolnih vlog določajo mnoge omejitve in podreditve. »Glavni namen našega delovanja vidimo v ozaveščanju javnosti o družbeni konstrukciji teh vlog in o
pomenu vključitve vseh spolov v izgradnjo demokratične skupnosti, ki mora temeljiti na enakosti spolov,« pravi Pavličeva. Za
naš časopis je pripravila povzetek izsledkov svoje zadnje raziskave, v kateri jo je zanimalo, kako je karantena v času epidemije koronavirusa (ki se nam morda kmalu spet obeta) potekala v zaprtih domovih, kako je poglobila neenak položaj žensk
in kako je (negativno) vplivala na partnerska razmerja (nasilje, finančna odvisnost ...).

šolo ali službo pa je otrokom
in ženskam predstavljal izhod
na varno, stran od teh skrbi?
Kako je v domovih, ki so se zaradi ustavitve gospodarstva
soočali z (novo, bodočo) izgubo zaposlitve? Kako je bilo
v domovih, kjer je kdo zbolel,
kdo je skrbel za bolnega in kdo
je pomagal pri težavah šolanja
na daljavo? Koga vse je bilo
strah in kdo vse se bo teh tednov spominjal z grozo?

S tem v mislih smo na Inštitutu
za proučevanje enakosti spolov (IPES) izvedli raziskavo, ki
smo jo poimenovali Vzdušje
v intimno-partnerskih odnosih in družinah v času karantene in negotovosti. Pripravili
smo anonimni anketni vprašalnik, ki je zaokrožil po vseh
statističnih regijah naše države (tudi po Posavju) in se nam
vrnil v več kot 700 rešenih anketah. Anketo smo nato analizirali in interpretirali v skladu
že s prej obstoječim stanjem
(ne)enakosti spolov v Sloveniji, pri čemer smo rezultate interpretirali v treh sklopih: 1)
splošno razumevanje vlog v
družinskih in partnerskih
odnosih v času karantene, 2)
o izkušnjah iz karantene in
3) o spopadanju s stiskami.

Zakoreninjene spolne vloge
in normalizacija nasilja

Prvi in drugi del analize sta
nam pokazala ne samo na ve-

nazorimo s primeri: s trditvijo, da je za nasilje vedno kriv
in odgovoren storilec, nikoli žrtev, se sploh ni strinjalo
oziroma se ni strinjalo kar
34,7 % anketiranih moških
in 18 % anketiranih žensk.
Očitno je, da na strinjanje s trditvijo spol ne vpliva, kar priča o zakoreninjenosti spolnih
vlog na eni in normalizaciji

(Foto: cottonbro – canva.com)

mi smo preverjali, kako so se
ljudje spopadli s stiskami, ki
so bile posledica karantene in
negotovosti, ki se je že pred tedni glasno napovedovala, danes pa mnogim že predstavlja
novo realnost, ki nedvomno
povzroča velike skrbi. Najprej
nas je pozitivno presenetil velik delež anketirancev
(74 %), ki pozna delovanje
različnih (nevladnih) organizacij, ki na tem področju delujejo in nudijo pomoč v stiski.
Že to samo po sebi nedvomno
priča o velikem in pomembnem delu, ki ga opravljajo. A
realnejša in pretresljivejša slika se nam izriše, če pogledamo, koliko ljudi je v stiskah
med karanteno sploh s kom
spregovorilo – takšnih je
bilo samo 15 %, kar kaže, da
je v Sloveniji še vedno močno
prisotna tabuizacija temnejših plati življenja. Še posebno
pomembno je poudariti, da je

Si ne zaslužimo čisto vsi, ne glede na naš spol,
enako obravnavo v javnem in zasebnem življenju,
nimamo vsi glasu, ki mora biti enako pomemben?

nasilja nad ženskami na drugi strani. Pri analizi trditve,
da moramo ženske v tem času
biti še posebno potrpežljive in
nezahtevne – »miriti moramo
morebitne napete situacije v
družini in v partnerstvu« –, je
bila statistika še bolj zgovorna – s tem, da je v kriznih časih primerno od žensk pričakovati, da mirijo konflikte
in jih same ne ustvarjajo, se
je strinjalo ali zelo strinjalo kar 30 % vseh vprašanih. Tudi delež tistih, ki se do
te trditve, ki ženske poglede,
razumevanja in uveljavljanje
svojega glasu v stresnejših situacijah življenja razume kot
nepotrebne, celo nevarne in
škodljive, ne morejo opredeliti oziroma jasno (ne)strinjati,
je alarmantno visok, kar 24 %.
V zadnjem delu smo se lotili analize vprašanj, s kateri-

bil izmed teh 15 % izjemno nizek delež moških – zgolj 1,2 %
kar nam kaže, da so tudi moški žrtve spolnega stereotipiziranja in toksične moškosti, saj
so rojeni in vzgajani v kulturni ideal pravega moškega, ki je
trden, odločen in se kot tak ne
s svojimi, še manj pa s tujimi
čustvi, redko ukvarja.

Kakšen svet bomo zapustili
hčeram in vnukinjam?

Da je nasilje vseprisotno in da
smo od družbe z ničelno toleranco do nasilja še daleč, kažejo podatki, ki so merili oceno
anketirancev o pogostosti nasilja. Trditvi »Nasilje je v naši
družbi zelo pogost pojav« in
»O nasilju in težavah v družini in partnerstvih se govori
premalo« sta pokazali izredno
strinjanje tako z veliko stopnjo
nasilja v naši družbi kot z dej-

stvom, da se o nasilju premalo govori. Nihče od anketiranih se tako sploh ni strinjal
s tem, da se o nasilju pri nas
premalo govori, medtem
ko se je s tem strinjalo ali
popolnoma strinjalo 89 %
vseh anketiranih. Tudi s trditvijo o pogosti nasilja v naši
družbi se je strinjalo kar 73 %
vseh anketiranih. Visoka stopnja zavedanja o obstoju nasilja je gotovo posledica naših življenjskih izkušenj, v
katerih se je večina z nasiljem soočila na lastni koži
ali pa je vsaj od blizu izvajanju nasilja prisostvovala.
Statistike, ki sem jih nanizala v teh številnih povedih, nas
ne smejo odvrniti od zavedanja, da v resnici govorimo o
naših življenjih, tukaj in zdaj,
in o jutrišnjem dnevu, v katerega bodo vstopile naše hčere in vnukinje. Kakšen svet jim
bomo zapustili vsi, ženske in
moški, če bomo dopustili, da
nasilje nad nami ostane normalen odziv reševanja konflikta v zaprtih krogih družin,
ki bi mu ženske lahko ubežale, če bi se le drugače vedle, če
bi bile pametnejše, če ne bi izzivale, če bi bile tiho? Bodo v
takih okoljih res lahko izživele
svoje sanje, bile vse tisto, kar
si bodo v sebi najbolj tiho želele, ali pa bodo življenje preživele v strahu, odvisnem od
tega, kako srečno roko bodo
imele ob izbiri svojega partnerja? Si ne zaslužimo čisto
vsi, ne glede na naš spol, enako obravnavo v javnem in zasebnem življenju, nimamo vsi
glasu, ki mora biti enako pomemben? Kaj soustvarjamo,
če ob nasilju pogledamo stran
ali če si celo drznemo pomisliti ‘sama si si kriva’?
Ana Pavlič, magistra
politologije, programska
direktorica Inštituta za
proučevanje enakosti
spolov, IPES
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Po veslanju prešerno nasmejane
VELIKE MALENCE – V projektu Stavi na zdravje se odvija tudi aktivnost »Veslo za zdravje«. Gre za aktivnost,
v katero so vključene ženske, ki so prebolele raka na dojki. Poudarek je na izboljšanju psihofizičnih sposobnosti in športu, ki zmanjšuje možnost nastanka raka dojk pri ženskah. Doslej so se udeleženke srečale
že trikrat, razveseljivo pa je, da jih je čedalje več.

BRALCI, NE ZAMUDITE POLETJA
in STAVITE NA ZDRAVJE!
Dogodki, namenjeni vsem,
ki imate radi gibanje, šport in naravo:
19. 7.: DRUŽINSKI SPUST S KANUJEM
Že to nedeljo, 19. 7., se lahko udeležite brezplačnega družinskega spusta po naši zeleni Krki, a za več informacij čim prej
pokličite na 051 302 097.
23. 7.: webinar SAMOREŠEVANJE IZ VODE

Nasmejana skupina udeleženk aktivnosti »Veslo za zdravje« (foto: Verica Lajkovič)
kako zelo so vesele, da so se v
sklopu Europa Donna Slovenija stvari začele razvijati tudi v
Posavju. Do zdaj tu ni bilo dogodkov, in če so se želele družiti s sebi enakimi, so se morale odpeljati v Ljubljano ali pa
še kam dlje, kjer je bil dogodek
organiziran. Zato so toliko bolj
vesele, da se zdaj lahko družijo
tudi v Posavju. Veslanje je tako
eden redkih dogodkov, ki se ga
lahko udeležujejo kot skupina.
Ob tem lahko veliko naredijo
za svoje telo in duha. Vsi vemo,
da voda pomirja in s tem nudi
globoko sprostitev, hkrati pa z
veslanjem krepimo svoje telo,
še posebej zgornji del telesa,
kar pa je gotovo nujno potrebno pri ženskah, ki so prestale
bolezen raka na dojki. Ko so se

vrnile na izhodiščno točko, ki
je po navadi pri Jamnikovem
kozolcu na Velikih Malencah,
so bile vse prešerno nasmejane in v en glas zatrdile, da zagotovo še pridejo.

Pomembna skladnost
veslanja cele skupine

Kanadski specialist na športni medicini Don McKenzie
je pred 20 leti zbral prvih 20
žensk, ki so preživele raka na
dojki, in jih povezal v skupino, ki je veslala v velikih kanujih oz. dragon boatih. Iz skupine, poimenovane »Abrest in a
boat«, je nastala organizacija,
ki druži ženske, ki so imele ali
imajo raka na dojki, po celem
svetu preko veslanja v dragon

boatih. Podobno izkušnjo želijo
predstaviti tudi v projektu »Veslo za zdravje«. Pri veslanju v
skupini namreč ni pomembno,
kako močno vesla ena od udeleženk, ampak kako skladno
vesla cela skupina. Kot poudarja Pečarjeva, bodo udeleženke
s tedenskim veslaškim druženjem zgradile zaupanje v svoje
telo, ugotovile, da zmorejo premagovati svoje meje, ter napolnile svojega duha z veseljem do
življenja po prestanem raku na
dojki. Hkrati jim bo druženje z
ostalimi ženskami prineslo občutek pripadnosti skupini, veselje do športa in narave ter
občutek nadzora nad svojim
telesom in življenjem.


delo se tukaj ne konča, ampak
šele začne. Treba bo zapolniti
te čudovite prostore in pri tem
bo imel ključno vlogo upravljavec tega gradu, JZ Kozjanski park. Verjamem, da nam bo
skupaj uspelo,« je poudarila.

njena narava ter odmaknjenost od mestnih središč, odločili in pristopili k ureditvi
prenočitvenih kapacitet v spodnjem gospodarskem poslopju gradu Podsreda. V sklopu
tega projekta so v obstoječih
prostorih, v katerih so že bila
izvedena groba gradbena dela,
opremili tri apartmaje in tri
sobe, po tem pa so v teh prostorih zaključili gradbena dela

s finalno obdelavo tal, stropov
in sten. Za ta namen je Občina Kozje z gradbenim podjetjem GES d.o.o. iz Celja podpisala pogodbo. Po besedah
Krajnčeve skupna vrednost te
naložbe znaša 210 tisoč evrov,
vsa sredstva je priskrbela občina. Med drugim se je zahvalila projektni skupini na čelu z
Mojco Valenčak, ki je skrbela za vse podrobnosti. »Naše

Otvoritve se je udeležil tudi
gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je Občini
Kozje in gradu Podsreda čestital za nove pridobitve ter
izpostavil, da je »ta projekt v
največji možni meri usmerjen
v slovensko zgodbo, ker želimo ustvarjati aktivna, zelena,
zdrava petzvezdična doživetja«. Podpredsednik Turistične zveze Slovenije (TZS) Peter
Misja je prebral zapis prvega
moža TZS Pavleta Hevke. Mateja Bobek in Josipa Lončar
sta na otvoritvi poskrbeli za
čudovite pevske nastope ob
spremljavi harfe, otvoritveni
dogodek pa je povezovala Polona Zakošek z Občine Kozje.


Prijavite se na www.betonhealth.eu
in se nam pridružite virtualno v sredo, 23. julija, ob 19. uri.
FANTASTIČNO POLETJE Z BREZPLAČNIM SUPANJEM

Privoščite si SUP-anje na Krki. Sup tura traja 1,5 ure,
termin je po dogovoru, rezervacije pa sprejemamo na
info@supcatez.com.

ROKOMET NA MIVKI IN ROKOMETNI FITNES

PODSREDA – Na gradu Podsreda so 17. junija uradno predali namenu nove turistične nastanitve, po tri
sobe in apartmaje. S 25. junijem so že pozdravili tudi prve goste.

Minister Počivalšek na ogledu novih pridobitev v družbi Misje,
direktorice Kozjanskega parka Mojce Kunst in Valenčakove

Na predavanju in odprti debati z
izkušenim plavalnim učiteljem in
inštruktorjem reševanja iz vode
Rokom Kerinom boste spoznali,
kako pomembno je znanje plavanja, tehnike samoreševanja, s katerimi se lahko v dani situaciji rešimo pred utopitvijo. Obstaja več
tehnik, z nekaterimi smo se morda srečali pa niti ne vemo, da nam
to lahko pri padcu v vodo reši življenje.

R. Retelj/V. Lajkovič

Grajske sobe in apartmaji
Županja občine Kozje Milenca Krajnc, ki je s ponosom
spremljala urejanje nekdaj
grajskih prostorov v takšne s
pridihom sedanjosti, ki bodo
pisali nove zgodbe in sveže
spomine, je na otvoritvi povedala: »Zgodovina z današnjim dnem postaja sedanjost,
ko z vsem dolžnim spoštovanjem preteklost pretakamo v
današnje življenje in skupno
prihodnost. Gre za edinstven
turistični produkt na tem območju, ki se navezuje na povezovanje narave, naravne in
kulturne dediščine, enkratno
okolje na gradu Podsreda ter
prinaša 15 nastanitvenih kapacitet.« Ker je grad Podsreda,
ki je v lasti Občine Kozje ter se
nahaja daleč od prometnic in
mestnega vrveža, v zadnjih
nekaj letih beležil porast obiskovalcev, so se po njenih navedbah na občini z namenom
povečanja števila domačih in
tujih gostov, predvsem tistih,
ki jih zanima izjemna naravna
in kulturna dediščina, neokr-

Bet on Health

R. Retelj

Vsi zainteresirani se boste konec julija lahko pomerili v
zanimivem rokometu na mivki (beach handball) in v uličnem
rokometu, spoznali pa boste tudi osnove rokometnega
fitnesa. Oboje se bo odvijalo v športnem parku v Dobovi.
Dodatne informacije na mrd.dobova@gmail.com in na
boh@brezice.si.

Spremljajte tudi našo
stran betonhealth
ter www.betonhealth.eu.

lesenaigrala.si

041 41 94 94

SiMPL storitve, Gregor Ban s. p., Libna 9a, 8270 Krško

Vsak človek ima svojo zgodbo,
svoje poglavje in besede, vendar je tem ženskam skupna
ena točka, prelomnica v njihovem življenju. Vse so prehodile trnovo pot, ki pa se je srečno končala. Tako je po navadi
ponedeljek dan, ki je rezerviran za »roza dame«. Aktivnost
vodi Marjanca Pečar iz Kajak
kanu kluba Čatež, v sodelovanju z Europo Donno Slovenije. Prvega srečanja so se udeležile le tri ženske. V veslanju
in sprostitvi na reki Krki pa so
tako uživale, da so hitro razširile vest in na naslednjem srečanju se jih je zbralo že 11, minuli ponedeljek pa že 18. Vodja
aktivnosti jih je seznanila z navodili, kako pravilno držati veslo in kako z njim ravnati v
vodi. V šali jih je opozorila na
to, da veslo ni metla in da lahko za nekaj časa odmislijo pometanje ter da naj predvsem
uživajo. Po podanih navodilih
so si nadele še reševalne jopiče in sedle v čolne. Že po nekaj
zamahih z vesli so se razblinili še zadnji dvomi in strahovi,
kako se bodo soočile s situacijo. Predale so se vodi in naravi, ki obdaja reko Krko. Kmalu so ugotovile, da se ljudje
premalo zavedamo, kaj sploh
imamo v svoji okolici. Ob tem
so si tudi zapele pesem Slovenija, od kod lepote tvoje. Med
veslanjem so tudi povedale,
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Spletna trgovina z zunanjimi lesenimi igrali in dodatki
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na muhi ...

V projektu Kleti Krško »Od ribiča do graščaka« sodelujejo tudi
člani dramske sekcije KD Leskovec pri Krškem. Za uprizoritev
lika Franceta Prešerna, ki je na Šrajbarskem turnu pogosto
obiskoval svojega prijatelja grofa Antona Alexandra
von Auersperga s psevdonimom Anastasius Grün, so si
'izposodili' Sevničana Sinja Jezernika, ribiča uprizarja mladi
Filip Černelč, Atmeško gospo Sonja Levičar, že omenjenega
Grüna pa Rastislav Florjančič. Stari miti, legende in zgodbe,
povezani z ribištvom, vinogradništvom in bližnjim 'turnom'
tako res oživijo v očeh občinstva. (P. P.)
Zadnji tedni v življenju 19-letnega Marka Španringa s Senovega (na fotografiji z ravnateljem brežiške gimnazije
Urošem Škofom) so vse prej kot
dolgočasni. Kot dijak Gimnazije Brežice je opravljal maturo,
takoj po njej pa kot član prvoligaša NK Bravo odigral tudi dve
tekmi v prvi slovenski nogometni ligi, na zadnji proti Domžalam celo vseh 90 minut, in se
s soigralci veselil izenačujočega zadetka v izdihljajih tekme.
Obetavni Mark, ki igra na poziciji branilca, je sicer v prvi ligi debitiral že lani, ko je igral še v dresu matičnega kluba iz
Krškega, ima pa tudi že nekaj nastopov za mlajše reprezentančne selekcije. Opravljena matura je pika na i in dokaz, da
se lahko šport in šolanje zelo uspešno usklajujeta. (R. R.)

Čeprav uniformo nosi čedalje več žensk, je vojska in vse, kar
je povezano z njo, še vedno v glavnem v domeni moških,. Tudi
na junijskem zaključku vojaške vaje Preskok na cerkljanskem
letališču so na častnem odru prevladovali moški. 'Vsiljivka'
med v temne obleke in maskirne uniforme oblečenimi
pripadniki 'močnejšega spola' je bila le brežiška podžupanja
Mila Levec, ki si je za to priložnost izbrala belo obleko s
svetlomodrimi modnimi dodatki. Ali je zanalašč želela
izstopati, je težko soditi, vsekakor pa je popestrila vojaškopolitično puščobnost. (P. P.)
Ravnatelj Srednje šole Sevnica
Matjaž Prestor
na šolskih hodnikih vsakodnevno (razen v času
šolskih počitnic)
srečuje mnogo
mladih, ki iščejo svojo pot v prihodnost. Vrata v
njegovo pisarno
so vedno odprta
za pogovor z dijakinjami in dijaki, a pogovora z njim si pogosto zaželita tudi njegovi hčeri. Gaja Prestor postaja vse bolj
prepoznaven medijski obraz – s svojim urejenim videzom in
zanimivim vokalom je doslej obogatila že marsikatero prireditev, nastopila pa je tudi na letošnjem izboru slovenske predstavnice za pesem Evrovizije. Glasbeno nadarjena je tudi Gajina mlajša sestra Sara, ki v prostem času pridno vadi klavir,
poje v šolskem pevskem zboru in pleše. Morda bosta sestri, ki
živita v Radečah, kdaj presenetili v duetu. (S. R.)

Na odprtju letošnjega Sevniškega grajskega poletja je na
grajski terasi ob izbranem vinu modre frankinje in dobrotah
novega najemnika kavarne na gradu poskrbela za posebne
glasbene užitke zasedba, ki bi ji z veseljem še kdaj prisluhnili.
Izkušeni sevniški glasbeniki, ki delujejo v različnih glasbenih
zasedbah, so se predstavili kot odlični izvajalci jazza - Andrej
Fon na saksofonu, Andraž Jene na kontrabasu, Jeromej
Kostanjšek na trobenti, Zoran Košir na kitari, Aleš Košir za
bobni in Klemen Zupan na trobenti. (S. R.)

Letošnjemu zlatomašniku Jožetu Packu, ki že 46 let župnikuje
na Čatežu ob Savi, so se prišli zahvalit in poklonit tudi okoliški
gasilci. Ob prihodu iz cerkve, kjer je potekala slovesnost zlate
maše, so mu najprej pripravili špalir, nato pa njemu v čast
vključili tudi gasilske sirene. Pacek se jim je zahvalil za lepo
gesto in z njimi naredil še skupinsko fotografijo. Gasilci iz
društev v čateški župniji so Packu vedno zelo hvaležni, da
lahko na prvo nedeljo v maju z gasilsko mašo počastijo
svojega zavetnika sv. Florijana. (R. R.)

Najvišje so bili krški veterani

Spomnili so se padlih borcev

BREŽICE – Brežice so bile
20. junija prizorišče 19. veteranskih športnih iger, ki
sta jih soorganizirala Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Brežice in Policijsko veteransko
društvo (PVD) Sever Posavje.
Nekaj sto udeležencev se je
merilo v šestih disciplinah,
in sicer šahu, pikadu, košarki, streljanju, vlečenju vrvi in
metu bombe.

JEVŠA – 4. julija, na nekdanji
dan borca, Združenje borcev za vrednote NOB Krško
vsako drugo leto organizira
spominsko srečanje na Jevši
(Reštanju). Ob 75. obletnici
osvoboditve izpod nacističnega in fašističnega terorja
so izvedli zaradi »koronaukrepov« okrnjen program,
vendar na visokem nivoju.

Uvod v tekmovanje je zaradi
deževnega vremena potekal v
športni dvorani Brežice, kjer
so navzoče nagovorili predsednik OZVVS Brežice Darko Udovič, brežiški podžupan
Jure Pezdirc in predsednik
Zveze veteranov vojne za Slovenijo generalmajor Ladislav
Lipič. Udovič je izrazil upanje, da bodo z dobrimi rezultati na tekmovališčih uspeli pregnati tudi slabo vreme,
ki je spremljalo tokratne veteranske igre, in kar jim je na
koncu tudi uspelo. Za glasbeno
spremljavo so poskrbeli nekateri člani GPO Loče. V prostorih
športne dvorane so potekala
tekmovanja v košarki, pikadu
in streljanju, v bližini dvorane met bombe in vlečenje vrvi,
medtem ko je tekmovanje v
šahu potekalo v prostorih Gimnazije Brežice. Med številnimi
ekipami, ki so jih sestavljali po
trije člani združenj veteranov
vojne za Slovenijo in policijskih

Del organizacijskega odbora 19. veteranskih športnih iger
(foto: M. Tokić)
veteranov, so bili tudi udeleženci iz Posavja. Ob zaključku
je pred športno dvorano sledila
še slovesna podelitev najboljšim tekmovalcem oz. ekipam,
ki se je je udeležil tudi brežiški
župan Ivan Molan. V metu
bombe je ekipa OZVVS Breži-

Darko Udovič med metom
bombe
ce zasedla 5. mesto, OZVVS Krško 8., OZVVS Sevnica in PVD
Sever Posavje pa sta si razdelila 17. mesto. V šahu so člani

OZVVS Sevnica zasedli 7. mesto, OZVVS Brežice 17. in OZVVS
Krško zadnje, 19. mesto. V pikadu so 4. mesto dosegli člani OZVVS Sevnica, 12. OZVVS
Brežice, 16. OZVVS Krško in
24. PVD Sever Posavje. V streljanju z zračno puško je bila
ekipa OZVVS Krško 8., PVD Sever Posavje 10., OZVVS Sevnica 13. in OZVVS Brežice 26. V
vlečenju vrvi so bili najvišje, na
3. mestu, člani OZVVS Krško. V
košarki 3 na 3 ni bilo posavskih
ekip. Skupni rezultati so pokazali, da je med 35 sodelujočimi
ekipami 1. mesto osvojila ekipa OZVVS Zgornja Gorenjska,
2. mesto OZVVS Dolenjska in 3.
mesto OZVVS Spodnja Savinjska dolina. Od posavskih udeležencev je bila najboljša ekipa
OZVVS Krško, ki je končala na
9. mestu, ekipa OZVVS Sevnica
je bila 14., ekipa OZVVS Brežice
19. in ekipa PVD Sever Posavje
25.
R. Retelj

21. marca 1944 zvečer se je 45
borcev, del Kozjanskega bataljona, namestilo pri Šušteričevih na Jevši. Tu so ostali dlje,
kot je bilo predvideno, saj je
demontaža strojnice z letala,
ki je padlo na Veterniku, zahtevala več časa. Visok sneg in
stopinje v njem so nakazovale, da je pri obeh domačijah
več ljudi kot običajno in našel se je izdajalec, ki je o tem
obvestil Nemce na Senovem.
Ti so dobili pomoč iz Brežic
in Brdovca na Hrvaškem ter z
več kot 120 vojaki, pripadniki
SS enot in polka deželnih strelcev 24. marca napadli nič hudega sluteče borce. 23 mrtvih,
osem ranjenih, od tega štirje zajeti, in dva ujeta na partizanski strani ter neznano število ranjenih na nemški strani
so končni rezultat neenakega
boja. Padle in kasneje ustreljene borce Kozjanskega bataljona so morali naslednji dan
okoliški kmetje z lojtrskimi vozovi odpeljati na Reštanj, kjer
so jih vrgli v plitve jame v mo-

Na spominskem srečanju prisotni prejemniki priznanj
čvirju pod gradom.

»Nemci so takrat, mimo vseh
civilizacijskih norm, ukazali,
da mrtve zagrebejo v močvirje na Reštanju. Ali bi ob drugačnem spletu okoliščin kdo
vedel za njihov ‘grob’? Da, mi
vemo! Še vedno vemo, da so se
eni bojevali za svobodo in boljše življenje, drugi pa na strani napadalcev in v imenu največjega zločinca vseh časov.
To bi morali jasno ločiti tudi
predstavniki države, namesto da dopuščajo trgovanje s
človeškimi kostmi za politični
prestiž!« je na srečanju povedal Tone Petrovič, predsednik
Združenja borcev za vrednote
NOB Krško.
Kulturni program so oblikovali članica in člani borčevske
organizacije, sodelovali so

praporščaki veteranskih organizacij in častna straža Slovenske vojske. V prisotnost
članov obeh Šušteričevih domačij z Jevše, ponosnih naslednikov družin, ki sta v preteklosti izkazali domoljubje z
nudenjem zavetja borcem Kozjanskega bataljona, in ostalih
sodelujočih so predsedniki
organizacij borcev za vrednote NOB Senovo, Krško, Slovenije podelili zahvale in plakete
posameznikom in organizacijam za prispevek k ohranjanju
vrednot NOB. Zahvale so prejeli Martin Dular – Tinčk ter
članice in člani MePZ DU Senovo, bronasti plaketi Jože Žvar
in Miro Harapin, srebrno plaketo pa Pihalni orkester DKD
Svoboda Senovo. Srečanje je sicer minilo ob upoštevanju »koronaukrepov«.

T. P./P. P.
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Ljubezen ga je odpeljala v Budimpešto
BUDIMPEŠTA – Sevničan Gregor Povalej, ki se je rodil leta 1976 v brežiški porodnišnici, je po zaključeni osnovni šoli nadaljeval šolanje na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani, nato nadaljeval s študijem na Fakulteti za turistične študije v Portorožu, se zaposlil in se nekega dne na poti do Blatnega jezera zaljubil v avtoštoparko ter se zaradi nje preselil v prestolnico Madžarske.
»Vsako leto za prvi maj smo s
starši nekam šli in če se prav
spomnim, smo bili eno leto na
Crvenem otoku na Kompasovem prvomajskem srečanju.
Takrat se mi je zdel poklic animatorja tako ’kul’, da sem rekel 'ali turizem ali nič' in tako
sem se po zaključeni osnovni
šoli v Sevnici vpisal na Srednjo
šolo za gostinstvo in turizem v
Ljubljani,« se spominja Gregor
Povalej, ki se v domači kraj, v
katerem si je kot najstnik med
počitnicami služil žepnino na
vse mogoče načine, pogosto in
rad vrača. »Med drugim sem
delal na Radiu Sevnica kot povezovalec programa in na ta
čas so ostali zelo lepi spomini;
mogoče tudi zato, ker mislim
da, vsaj zame, ni bilo toliko pomembno, kdaj bom dobil plačilo, ampak ker smo bili dobra ekipa; bilo je veliko smeha,
druženja, raznoraznih sestankov … Hvala, Nada, Branka,
Ljuba in vsi ostali, za nepozabne izkušnje in nepozabna
doživetja,« nadaljuje sogovornik, ki ga je pot vodila tudi na
nekdanji radio v Krškem ter v
času študija na Radio Morje
Portorož. Kot dijak in študent
je preko poletja delal tudi na
recepciji hotela v Termah Čatež. V posebnem spominu mu
je ostala poletna prireditev

Piknik pod kostanji, ki je bila
namenjena gostom kampa in
apartmajev. Piknik prostor je
bil sredi Čateških toplic, pod
kostanji, z glasbo v živo, ob
hrani z žara in pijači, trajal pa
je od 20. do 24. ure.

tudi trenutek, ko je svoje dekle Enikő prvič predstavil svojim domačim. »Zvečer sva se
pripeljala v Sevnico, naslednje jutro pa se je cela ’familija’ ob 8. uri zbrala na ’kafetku’,
saj so vsi želeli spoznati mojo
Madžarko. Oče Janko je dejal:
Če je prava ’Madžarica’, potem
naj skuha bograč – in ga je …
pa tudi cviček je poskusila in
ji je po letu in pol celo postal
všeč,« se nasmehne.

Kot študent je odpotoval
na Madžarsko

V času študija v Portorožu je
sprejel ponudbo svojega profesorja Janeza Pergarja, ki je
na »Turistici« predaval predmet Potovalne agencije in odločil se je za vodenje tujih
skupin na oddih ob Blatnem jezeru na Madžarskem. »Tri sezone sem bil od maja do septembra zaposlen v Kompasovi
turistični agenciji v mestu Siofok ob Blatnem jezeru, potem
sem se vrnil domov in obiskoval predavanja v Portorožu.
Po zaključku študija sem odšel še na obvezno služenje vojaškega roka. Mislim, da smo
bili predzadnja generacija obvezne vojske, ki sem jo služil
sedem mesecev, najprej v Novem mestu in nato v Ilirski Bistrici. Se mi zdi, da bi šel še
enkrat v vojsko, za 14 do 21
dni – na stražo, ker smo stražili na zelo lepih, nepozabnih
mestih,« je še del spominov, v
katere vključi še »usodno sre-

V Budimpešti že skoraj 20 let
Gregor Povalej poletni čas dopustniških dni skupaj z družino
rad preživlja na morski obali.
čanje«, zaradi katerega se je za
stalno preselil na Madžarsko.
»V moje vozilo, ko sem vozil
proti Blatnemu jezeru, je vstopila prikupna avtoštoparka, ki
je bila na poti v disko s prijateljico. Bila je ljubezen na prvi
pogled in po odsluženem vojaškem roku sem se želel zaposliti v Budimpešti, saj ima tam
naša potovalna agencija svojo
poslovalnico. Ni se izšlo, službo sem dobil v ljubljanski poslovalnici kot predstavnik za
slovenske goste v Tuniziji. Če
se imata rada, je rekla takratna šefica turistične izpostave
v Budimpešti, se bosta že po-

čakala. Naj še dodam, da je v
tistih časih potekala komunikacija v tujino samo preko
mobitela, in to je bilo prekleto drago, enkrat so mi celo odtrgali od plače,« pripoveduje
Gregor, ki je 9. januarja 2002
vendarle pričel delati kot komercialist v Budimpešti, kjer
je stanoval pri svoji »avtoštoparki«, danes pa ženi. »Naj povem, da je postopek pridobivanja dokumentov za delo in
bivanje na Madžarskem trajal
okoli tri mesece,« pojasnjuje
in doda, da je bilo vmes veliko lepih, zanimivih potovanj. V
prijetnem spominu mu je ostal

Sevničan, ki živi v manjšem
mestu severno od Budimpešte že skoraj dve desetletji,
vodi v madžarski prestolnici
Kompasovo turistično poslovalnico in je srečen v zakonu s
svojo izbranko, s katero imata dve hčerki, Karolino in Elviro, stari 15 in 13 let. »Ponosen sem na to, da poleg
madžarskega jezika govorita tekoče slovensko. Tudi sam
sem v vseh teh letih dodobra
usvojil madžarščino, ki je za
učenje zelo težak jezik, drugačen od vseh ostalih evropskih
jezikov, a če želiš, da te sprejmejo medse, potem tukaj ni
pardona – kot ni pardona, da
hčerki ne bi govorili slovensko. No, tudi žena lepo govori slovensko,« še opiše sedanji

čas. »Zelo rad se vračam domov, skupaj z družino, čeprav
je to, na žalost, zaradi vseh obveznosti vse bolj poredko, recimo enkrat na dva meseca,
vendar izkoristimo trenutke
in velikokrat pripeljemo s seboj še prijatelje. Vedno znova
me razveseli, da je Slovenija
všeč tudi mojim madžarskim
prijateljem,« zaključi predstavitev dela življenjske poti, ki ga
pogosto vodi tudi v druge svetovne kraje.
Seveda je tudi na Madžarskem na življenje vplivala letošnja epidemija novega koronavirusa, zaradi katere so bila
odpovedana številna turistična potovanja, delo je potekalo od doma, šolanje na daljavo,
obvezno je bilo nošenje mask,
druženj skoraj ni bilo. »Imamo
srečo, da je v neposredni bližini, kjer smo doma, majhna
trgovina in imajo marsikaj na
zalogi. Ja, v času korone sem
samo enkrat spekel kruh, ker
sem ga potem sam pojedel,« še
naprej ohranja vedrino v pogovoru in zaključi, da v družini spremljajo dogajanje in se
prilagajajo, ker jim kaj drugega tako ali tako ne preostane.



Smilja Radi,
foto: osebni arhiv

V Braziliji je pristala zaradi spletne igre

GARANHUNS – Brazilija je na drugem mestu na svetu po številu okuženih s covidom-19 kot tudi smrtnih primerov zaradi te bolezni. Doslej se je v tej južnoameriški državi okužilo že skoraj 2 milijona prebivalcev, umrlo pa prek 74 tisoč. V medijih smo lahko zasledili, da so razmere zaskrbljujoče, celo kaotične, kar nam je
potrdila tudi Lucija Preskar, ki se je pred šestimi leti iz majhne vasi Boršt v brežiški občini preselila v brazilski Garanhuns v zvezni državi Pernambuco.
Situacija v Garanhunsu, ki je
eno manjših brazilskih mest
na vzhodni obali (ima približno 140 tisoč prebivalcev), ni
tako grozeča kot v primerjavi z ostalimi velemesti v državi, nam je sporočila 31-letna

Lucija Preskar (foto: osebni
arhiv)
Lucija Preskar. Spominja se,
da se je v Braziliji začelo nekje sredi februarja, ko sta se dva
turista vrnila s potovanja po
Italiji, ki je bila takrat že globoko v krempljih pandemije. Država tudi ni pravočasno
poskrbela za ukrepe glede prebivalcev Brazilije, ki se vračajo z okuženih območij. Kot pravi Lucija, je bil po naključju to
tudi čas karnevala v Braziliji.
»Otroci imajo počitnice in odrasli dopust. Karneval v Brazi-

liji je isto kot božič. Cela država
je razposajena, vsi se zabavajo, gredo na plaže in potujejo v
večja mesta, da lahko uživajo v
karnevalu,« razlaga. Omenjena
brazilska turista, ki nista potovala skupaj ter sta se vrnila
na letališči v severnem in južnem delu države, sta se seveda
sprehajala brez mask po obeh
letališčih ter ulicah São Paula in Recifeja, zavila v kakšno
trgovino ali lekarno, mogoče celo na plažo. Zagotovo sta
bila tudi na kakšnem karnevalu, v nepregledni množici ljudi.
In tako se je koronavirus začel
širiti. »Kar je sledilo, je bilo absurdno,« pove Lucija. Predsednik Brazilije Jair Bolsonaro –
nedavno je tudi on sporočil, da
je zbolel za covidom-19 – se je
po njenih besedah odzval zelo
čudno. »Po njegovem mnenju je koronavirus samo ena
’gripica’ in Brazilci so tako ali
tako odporni proti vsemu, ker
se ’kopajo in umivajo v vodi iz
kanalizacije’. Večina njegovih
podpornikov mu je verjela in
tako je večina populacije enostavno ignorirala celotni začetek pandemije,« je povedala in
dodala, da se je marca začelo
obdobje karantene, ki naj bi
sprva trajala samo en mesec, a
so jo nato iz tedna v teden po-

Znamenitost mesta Garanhuns je ura iz rož (vir: Instagram).
daljševali. »Začelo se je obdobje počasnega interneta, uporabe mask in alkohola v gelu.
Prvi teden je bil pekel, ljudje so
stali v vrstah, da bi lahko kupili maske in alkohol. Lekarne so
bile brez te robe v nekaj urah,
tiste ki so bile založene, pa so
imele absurdne cene,« je opisala situacijo. Nato sta odstopila še zdravstveni minister in
njegov naslednik, tako da imajo trenutno »začasnega« ministra, saj nihče noče prevzeti
odgovornosti za vse smrti, ki
jih povzroča predsednik Bolsonaro s pozivanjem, naj gredo ljudje na ulice in naj se ne
obremenjujejo zaradi ene 'gri-

pice'. »Prišlo je celo tako daleč,
da je predsednik brazilskemu
statističnemu uradu prepovedal objavo uradnih smrti zaradi ’korone’ po celotni državi,« pravi Lucija in dodaja, da
ne gleda več novic, ker je preveč grozno. »V večjih mestih
nimajo več prostora za grobove umrlih.«

Uči angleščino
na jezikovni šoli

Zaposlena je kot učiteljica
angleščine v jezikovni šoli v
Garanhunsu, v Braziliji pa je
pristala zaradi igranja spletne
igre World of Warcraft, preko

katere je navezala stike z Brazilcem, ki jo je povabil, da ga
obišče, in res se je odpravila čez lužo, ostala tam ter se
z Joãom Vitorjem de Almeido Bezerro tudi poročila.
Priznava, da jo je zelo skrbelo,
kakšno je stanje pri nas. Odkar
je odšla od doma, namreč še
ni bila na Borštu, torej od januarja 2014. Težko je bilo tudi
v službi, saj so bili prva šola v
mestu, ki je začela učiti na daljavo, ostale so se priključile šele mesec pozneje. »Imeli
smo mnogo sestankov, webinarjev in raziskovanj po internetu, vendar nam je uspelo,«
pravi. Brazilski študenti, dijaki in učenci tako v juliju nimajo počitnic (v Braziliji je trenutno zima), saj so jih koristili že
dva meseca prej med karanteno. Kot pojasnjuje, ima Brazilija izjemno velik delež zelo
revnega prebivalstva, tako da
veliko učencev niti nima pogojev sodelovati v teh ’online’
razredih, ker nimajo dostopa do interneta ali pa so brez
ustreznih naprav za učenje.
V Braziliji so ukrepi podobni kot v večini ostalih držav –
obvezna uporaba mask na javnih mestih, razkuževanje rok,
prepoved kakršnih koli javnih druženj. »Ker so klubi in

restavracije zaprti, ljudje niti
nimajo razloga iti kam drugam
kot v lekarne, banke in trgovine. Frizerski in masažni saloni bi morali biti zaprti, vendar
na skrivaj še vedno sprejemajo stranke,« opisuje Lucija in
dodaja, da so v večjem mestu
na jugu države odprli nakupovalni center, ker so se meščani
pritoževali, da so doma v karanteni in nimajo kaj početi.

Zanimalo nas je še, kakšni
so pogoji, da se lahko odseliš v Brazilijo. Kot pravi, vsaka oseba iz Evrope z veljavnim potnim listom lahko pride
v to državo za največ tri mesece naenkrat, in to dvakrat letno. Gre za »turistično vizo«,
ki v tem primeru velja tako za
osebe iz Evrope, ki potujejo v
Brazilijo, kot osebe iz Brazilije, ki potujejo v Evropo. Med
različnimi vizami obstaja tudi
viza za združitev družine, ki jo
ima Lucija in je za neomejen
čas: »Biti moraš torej ali v zakonski zvezi z osebo iz te države, kar velja za moj primer,
ali imeti enega od staršev, ki
je državljan Brazilije,« razloži
in še doda, da ima občutek, da
so Brazilci bolj odprti do tujcev kot pa mi.

Rok Retelj
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Izolacija še povečala motivacijo
POSAVJE – Ključni akterji projekta Stavi na zdravje, t. i. ambasadorji projekta, se še naprej udeležujejo inovativnih aktivnosti. Začeli so s pametnim ogrevanjem in veslanjem, nadaljujejo s plavanjem, kmalu jih čakata tudi še supanje in
igra pobega na prostem.

Plavalne aktivnosti ambasadorjev z Rokom Kerinom (foto:
Verica Lajkovič)
Ambasadorji so izredno pomembni za izdelavo motivacijskega
modela za ukvarjanje s športom, ki temelji na psiholoških teorijah, psihodiagnostičnem testiranju in opazovanju ambasadorjev med izvajanjem inovativnih skupinskih športnih aktivnosti,
kar tudi trenutno poteka, poudarja Anamarija Toth Kostevc iz
podjetja Plus rešitve. Ob prijavi so imeli na izbiro možnosti, kot
so: spoznavanje inovativnih športov, spoznavanje novih oseb,
želja po izgubi kilogramov ipd. Kot je ugotovila, je večina ambasadorjev izbrala več namenov in ne samo enega, kar kaže na to,
da na šport gledajo iz več perspektiv. »To daje pomembno informacijo o tem, da za ukvarjanje s športom potrebujemo več motivatorjev. Posebna situacija zaradi covida-19 in prisilna socialna
izolacija motivacije pri ambasadorjih nista zatrla, ravno nasprotno, ta je bila še toliko večja. Želja se je še dodatno povečala, saj je
bila potreba po druženju, stikih in novih poznanstvih še potencirana. To je v skupinsko dinamiko vlilo pozitiven duh in verjetno
nekaj več odprtosti do sočloveka,« še pojasnjuje.

R. Retelj

Ema v vrhu razvojnega pokala

RAVNE NA KOROŠKEM, KRŠKO – Po dolgem zatišju so se
na bazene zopet vrnila plavalna tekmovanja in na Ravnah na Koroškem so nastopili
plavalci na 5. razvojnem pokalu – Pokalu Boberček. Barve PK Celulozar Krško je med
300 plavalci iz 17 slovenskih
klubov tokrat zastopala Ema
Menoni, ki se bori za skupno
zmago v tem sklopu tekmovanj. Kljub majhnemu številu
treningov, s treningi v olimpijskem bazenu so Celulozarji
namreč pričeli šele 22. junija,
je Ema v disciplini 200 m mešano zasedla drugo mesto, na
50 m hrbtno in 100 m prsno
pa je bila tretja. PK Celulozar
Krško napoveduje še več od- Ema Menoni
ličnih rezultatov, tokrat s številčno udeležbo domačih plavalcev
na 6. razvojnem pokalu, ki bo potekal 18. julija na Bazenu Brestanica.
Vir: PK Celulozar Krško

Sodelovali bodo s Šentjernejem

KRŠKO – Iz Nogometnega kluba Krško so sporočili, da so uspešno zaključili pogajanja o sodelovanju z NK Šentjernej. »Dogovor je sklenjen za naslednjo sezono, in sicer gre za sodelovanje
med ekipama U13. Dogovor že nakazuje možnosti sodelovanja
na daljši rok, na obeh straneh se že čuti vznemirjenje in pričakovanje pred začetkom skupnih treningov,« so zapisali. Sicer pa
je članska ekipa NK Krško, ki jo bo še naprej vodil Iztok Kapušin, s pripravami na novo sezono v 2. SNL (začela se bo predvidoma 12. avgusta) začela s 1. julijem, ekipe U19 (2002, 2003),
U17 (2004, 2005) in U15 (2006, 2007) so začele s 13. julijem,
ekipa U13 (2008, 2009) začne 27. julija, ekipa U11 (2010, 2011)
3. avgusta, ekipi U9 (2012, 2013) in U7 (2014, 2015) pa začneta
20. avgusta. »Trenerji in ostalo osebje kluba že nestrpno pričakuje otroke ter upa, da nas virus ne bo oviral pri nam vsem skupni stvari – nogometu!« še sporočajo iz NK Krško.

P. P./vir: NK Krško
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Sokolski duh še ne bo zamrl
BREŽICE – V Brežicah imata sokolstvo in športna vzgoja že bogato tradicijo, saj je bilo že leta 1904 ustanovljeno Sokolsko društvo, ki se je večkrat preimenovalo, nazadnje ob 90-letnici v Telovadno društvo Sokol Brežice. Velik razcvet pa je društvo doživelo v letu 2012, ko je z odprtjem nove športne dvorane pridobilo telovadno dvorano, s tem pa tudi možnost za razvoj vrhunskih telovadcev.
Glavni pobudnik ustanovitve
društva na začetku 20. stoletja
je bil zdravnik dr. Jože Strašek,
ki je postal tudi prvi starosta
društva. Za vaditelja so takrat izbrali Josipa Holyja, ki je
iz Češke prinesel pravi sokolski duh. Po njegovi smrti se je
porajala ideja, da bi v Brežicah organizirali tekmovanje v
športni gimnastiki in tako počastili spomin nanj. Leta 1971
so tako organizirali prvo odprto državno prvenstvo v športni gimnastiki – Holyjev memorial, ki je postal tradicionalen,
saj se je lani odvil že 47. Kot
razlaga Drago Žerjav, aktualni predsednik TD Sokol Brežice, ki je na začetku leta 2017

Beno Kunst in Tim Jambriško s trenerjem Dragom Žerjavom
(spredaj)
že, kdo je zrel tudi za nastop evropskem prvenstvu v škotna tekmovanjih, teh je po na- skem Glasgowu zastopala barvadi le peščica,« pojasni Žerjav, ve slovenske reprezentance in
ki je leta 1999 dosegel enega s tem poskrbela za največji usnajvečjih uspehov v 116-le- peh brežiške gimnastike. Gimtni zgodovini društva, saj je v nastična zveza Slovenije ju je
ZDA postal vseameriški sokol- razglasila tudi že za športnika
ski prvak.
leta v mladinski konkurenci.

Beno in Tim velika upa
brežiške gimnastike

Beno s prejeto kristalno
piramido ETrŠ Brežice (foto:
M. Galič)
nasledil starosto brežiške gimnastike Jožeta Senico, na
vsakoletnem tekmovanju nastopijo vsi tisti člani društva,
ki se ne udeležujejo tekmovanj. Tako jim omogočijo, da se
vsaj enkrat na leto predstavijo
pred domačo publiko. V društvu imajo ob približno desetih trenerjih skupaj med 130 in
140 članov, od najmlajših, cicibanov, do najstarejših nad 65
let, ki sicer ne prakticirajo orodne telovadbe, ampak se bolj
posvečajo košarki, odbojki in
manj zahtevni telovadbi. Kot
pravi, imajo največ otrok na
nižji stopnji, veliko več je deklet. »Prostorsko, časovno in
kadrovsko smo malo podhranjeni, če bi želeli vsem telovadcem zagotoviti enakovredne
pogoje, a vseeno nam uspeva čez leto zagotavljati kakovostne treninge za vse. Večina
skupin namreč samo trenira in se ne udeležuje tekmovanj, v prvi vrsti izboljšujejo
svojo spretnost. Z leti se izka-

Najboljša telovadca v Brežicah
in velika upa sta že nekaj let
Beno Kunst in Tim Jambriško, ki sta tudi Žerjavova varovanca. 18-letni Beno iz Krške
vasi, ki je ravnokar z opravljeno poklicno maturo uspešno
končal predšolsko vzgojo na
ETrŠ Brežice in prejel tudi najvišje priznanje šole – kristalno
piramido, je aktualni državni
prvak v mnogoboju v absolutni konkurenci, v kateri združijo kategoriji mladincev in članov. Lani je na mednarodnem
gimnastičnem tekmovanju Šalamunov memorial v Mariboru prvič nastopil kot član in že
takoj presegel vsa svoja pričakovanja. V mnogoboju je zasedel 2. mesto in se uvrstil v
vseh šest finalov po posameznih orodjih, pri čemer je prepričljivo zmagal na preskoku.
Beno je že dvakrat zapored
osvojil naziv najboljšega športnika v občini Brežice po izboru občinstva. Leto mlajši Tim
iz Brežic, dijak športnega oddelka Gimnazije Brežice, ki je
uspešno zaključil drugi letnik,
je lani postal mladinski državni prvak v mnogoboju, v absolutni konkurenci, kjer sta brežiška telovadca prekosila vso
konkurenco, pa se je uvrstil takoj za Benom na 2. mesto. Pred
dvema letoma sta na skupnem

Priznanji Ahmatoviću in Kuharjevi

LJUBLJANA, KRŠKO – V Ljubljani je 20. junija potekal 45. občni
zbor Šahovske zveze Slovenije,
na katerem so podelili priznanja
delavcem in igralcem priznanja
ŠZS in FIDE za njihov izjemen
prispevek šahu. Iz ŠK Triglav Krško sta priznanje dobila Hilmija
Ahmatović (na fotografiji z dr.
Milanom Brglezom) v obliki zahvale ŠZS za dolgoletno trenersko in organizacijsko delo ter igralka Larisa Kuhar v obliki FIDE
priznanja za dosežen nivo in naziv igranja kot FIDE mojstrica.

Vir: ŠK Triglav Krško, foto: ŠZS

Oba sta se s tem športom prvič
srečala že v vrtcu oz. prvem razredu in iz leta v leto kazala
napredek, kar jima je že kmalu
prineslo tudi prve nastope na
tekmovanjih, kjer sta že takoj
posegla po najvišjih mestih.
Kot priznavata, jima gimnastika pomeni zelo veliko, njuna
želja je, da bi se z njo ukvarjala tudi profesionalno. Letos ju
čaka še nekaj pomembnih tekmovanj, če bodo seveda razmere dovoljevale – ponovno
nastop na Šalamunovem memorialu, ki bo tudi izbirna tekma
za uvrstitev na evropsko član-

sko in mladinsko prvenstvo v
azerbajdžanskem Bakuju, ki
so ga prestavili na december.
Benova želja je nastopiti tudi
na tekmi svetovnega pokala,
»da vidim, kje sem v primerjavi s tujo konkurenco«. Seveda
bosta branila tudi naslova na
državnem prvenstvu. V času
epidemije sta bila prikrajšana
za treninge v dvorani, a sta se
doma vseeno znašla in z vajami utrjevala gibljivost in moč.
Za Bena je bilo zadnje obdobje
kar stresno, saj je opravljal maturo, zato je komaj čakal, da je
spet lahko začel trenirati »na
polno«. Fanta pravita, da sta
zelo zadovoljna z načinom treninga, ki ga ima Žerjav, predvsem zato, ker je bil včasih tudi
sam telovadec in jima večkrat
kak element tudi pokaže. »Včasih naredi celo boljše kot jaz,«
v smehu prizna Beno.
»Glede na to, da trenirata po tri
ure na dan, drugi telovadci iz
gimnastičnih velesil pa dvakrat toliko in še več, sta kar dobra. Prava slika se sicer pokaže
na tekmovanjih v tujini,« realno pove Žerjav, ki se zahvaljuje Občini Brežice in Zavodu za
šport Brežice, da lahko telovadci normalno trenirajo in se
pripravljajo na velika tekmovanja. Teh bo v Benovi in Timovi karieri v prihodnosti zagotovo še veliko kot tudi uspehov, o
katerih bomo poročali in bodo
zapisani z velikimi črkami.


Rok Retelj

Vadeči prejeli posebne medalje
SEVNICA – 23. junija so se v Športnem domu Sevnica drugo leto zapored predstavili vadeči v sekciji Telovadba za otroke s posebnimi potrebami, ki deluje v okviru Športnega
društva Partizan Sevnica, ter prejeli bronaste medalje za
vztrajnost, usvojeno znanje in spretnosti.

Otroci s posebnimi potrebami so uspešno zaključili še eno
sezono telesne vadbe.
»Otroci s posebnimi potrebami imajo vadbo v športnem domu
dvakrat tedensko in nekateri so vključeni tudi v ostale redne programe. Športni program Miška Eli, ki ga je pripravilo Sokolsko
društvo Slovenije, smo prilagodili, dodali še nekaj novih prvin,
ki so jih vadeči usvojili. Športno društvo Partizan Sevnica se je
tudi uspešno prijavilo na razpise, ki so namenjeni telovadbi otrok s posebnimi potrebami, tako da je vadba brezplačna,« pove
inštruktorica vadbe Estera Savič Bizjak, ki je skupaj z vaditeljico
Uršo Udovč in diplomiranim kineziologom Alenom Žičkarjem
vodila vadbo za skupino 15 otrok. »Otroci so gibalno zelo napredovali, tako da so bili starši res prijetno presenečeni, ko smo za
zaključek pripravili telovadno akademijo,« še pove in doda, da
bodo z vadbo nadaljevali v novem šolskem letu 2020/2021. Vsi
vadeči so prejele bronaste medalje Miške Eli, knjižico Miške Eli
z izpolnjenimi rubrikami usvojenih veščin ter vrečko z darili ŠD
Partizan Sevnica. 
S. R., foto: ŠD Partizan Sevnica
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Kulturni dom povsem v funkciji
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Anin večer s Slowindom

BISTRICA OB SOTLI – Da je vsaka knjižnica središče kulturnega življenja v občini, še posebej velja za Bistrico ob Sotli, kjer so na zadnji junijski petek namenu predali povsem obnovljene prostore tamkajšnje knjižnice. Odslej se nahaja samo nadstropje višje, v zelo lično urejenih prostorih kulturnega doma.
Po besedah župana Franja Debelaka je obnova knjižnice, ki
je enota JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah, letošnji največji
projekt v občini. »Obnova naših prostorov za knjižnico je
tako po vsebini kot po obsegu dela potrebovala nov prostor,« je izpostavil in omenil, da
so novi knjižnični prostori na
skoraj 300 kvadratnih metrih
površine, dostop pa je z dvigalom omogočen tudi starejšim
in invalidom. Kot je v otvoritvenem programu na prostoru za
bistriškim kulturnim domom
poudaril direktor šmarske
knjižnice dr. Marko Samec,
se ne zgodi ravno pogosto, da
knjižnica – ta steber kulture
vsake skupnosti – dobi čisto
nove prostore, urejene posebej za namen knjižnice. Dodal
je, da so novi prostori bistriške
knjižnice plod večletnega prizadevanja in planiranja občine
z županom na čelu, »ki se vseskozi zaveda pomena knjižnice za ljudi in njen doprinos k

Bibliotekarka Irena Černelč (desno) v pogovoru z
udeleženkami odprtja knjižnice
bogatosti družbenega življenja
v vsaki skupnosti«. Zahvalil se
je vsem prostovoljcem, občinski upravi in kolektivu knjižnice, še posebej bibliotekarki v
bistriški knjižnici Ireni Černelč, ki je ob tem prejela bučen aplavz.

Kot je še navedel Samec, knjižnica v Bistrici ob Sotli že do
nekdaj ni samo izposojevalni-

ca knjig, saj se v njej berejo pravljice, odvijajo pogovorni večeri Univerze za tretje življenjsko
obdobje in druga družabna
srečanja. »Od danes se prostorsko postavlja ob bok krajevnim knjižnicam večjih občin,« je izpostavil in še dodal,
da je vsaka knjižnica središče
kulturnega življenja v občini.
Janja Kunej je imela v domačem kraju prvič priložnost, da

se izkaže kot notranja oblikovalka, saj je dizajnirala izposojevalni pult v knjižnici. Župan
je omenil tudi pokojno učiteljico Ljudmilo Jan in nekdanjega
direktorja šmarske knjižnice
Jožeta Čakša, ki sta med najzaslužnejšimi za razvoj knjižničarstva v občini. Dodal je še,
da je zdaj kulturni dom popolnoma v funkciji, saj so v njem
prostori za mlade in starejše,
društva, kulturo pa tudi gostilna. Prenova bistriškega kulturnega doma s knjižnico je stala okoli 300 tisoč evrov, denar
je zagotovila občina. V nadaljevanju sta spregovorila še minister za javno upravo Boštjan
Koritnik in državni sekretar
na MJU mag. Peter Geršak, ki
je sicer domačin. Za kulturni
prispevek ob odprtju sta poskrbela flavtistka Ema Dobrina
in MePZ Bistrica ob Sotli. Nato
so se udeleženci otvoritve – z
zaščitnimi maskami – sprehodili skozi prenovljene prostore
knjižnice.
Rok Retelj

Janez Kerin novi predsednik
Z ddr. Grdino o Ivanu Cankarju
KRŠKO – 22. junija je v parku starega mestnega jedra v KrZveze kulturnih društev Slovenije škem
Valvasorjeva knjižnica Krško skupaj z založbo BeletriČRNUČE, LESKOVEC PRI KRŠKEM
– 23. junija je v dvorani Kulturnega
doma Črnuče potekala 3. seja konference Zveze kulturnih društev Slovenije v mandatu 2017–2022. Med drugim so potekale tudi volitve novega
predsednika zveze, za katerega sta
kandidirala dr. Inge Breznik iz Maribora in Janez Kerin iz Leskovca pri
Krškem. Za novega predsednika zveze do konca mandata 2022 je bil izvoljen Kerin, sicer tudi predsednik
Kulturnega društva Leskovec pri Krškem. Na mesto predsednika ga je
predlagala Zveza kulturnih društev
Janez Kerin
(ZKD) Krško ob podpori ZKD Brežice in ZKD Sevnica. »Ljubiteljska kultura iz Posavja je tako dobila
svojega predstavnika na najvišjem nivoju v Sloveniji. ZKD Slovenije trenutno združuje 59 območnih in področnih zvez kulturnih društev, v katere so včlanjena ljubiteljska kulturna društva,
ki delujejo na različnih področjih kulture in umetnosti – zborovstvo, instrumentalna glasba, likovna umetnost, gledališče in
lutke, literatura, film in video, multimedijska dejavnost, sodobni ples, folklora. Je naslednica Zveze kulturnih organizacij Slovenije in pred njo stoletne tradicije povezovanja kulturnih društev
na nacionalni ravni, ki sega v čas kulturnega prebujanja slovenstva,« je ob tem sporočil predsednik ZKD Krško Uroš Brezovšek
in Kerinu zaželel uspešno delo na državnem nivoju.

P. P./vir: ZKD Krško

Svet OI JSKD Krško v novi sestavi

KRŠKO – 22. junija je prvič zasedal novi svet Območne izpostave
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Krško. Za predsednika
je bil izvoljen Janez Kerin, sicer predsednik Kulturnega društva
Leskovec pri Krškem in član predsedstva Zveze kulturnih društev Slovenije. Za podpredsednico so izvolili Anito Gubar, aktivno članico Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki ter članico upravnega odbora društva. Članici sveta Območne izpostave
JSKD Krško sta postali tudi predsednica KD Pihalni orkester Krško in predsednica Mažoretnega kluba Baton Krško Darja Dobršek ter aktivna članica Upravnega odbora Delavskega kulturnega
društva Svoboda Senovo in predsednica sveta KS Senovo Vlasta
Moškon. 
Vir: OI JSKD Krško

www.PosavskiObzornik.si

na in Območno izpostavo JSKD Krško pripravila pogovor o
Ivanu Cankarju z ddr. Igorjem Grdino, s katerim se je pogovarjal bibliotekar Vilko Planinc.

Bibliotekar Vili Planinc in ddr. Igor Grdina
Osrednja tema pogovora je bilo Grdinovo razmišljanje na podlagi njegove zadnje knjige z naslovom Ivan Cankar: Portret genija,
Grdina pa je na koncu na kratko predstavil tudi svoje mnenje o
vlogi in pomenu Adama Bohoriča za slovenski narod.
Na začetku večera je zbrane nagovorila bibliotekarka Valvasorjeve knjižnice Krško Polona Brenčič, ki je poudarila, da ta večer
poteka tudi v sklopu praznovanja Bohoričevega leta in Poletnih
večerov v parku, za katere je dejala, da so »dragocen prispevek
k bogatitvi mestnega jedra Krškega«. Planinc je Grdino predstavil kot plodovitega avtorja, saj njegov opus obsega 1300 enot,
od tega je napisal 30 samostojnih knjig, ena njegovih dram pa
je bila celo prevedena v ruščino. Trenutno deluje na ZRC SAZU
kot znanstveni svetnik, zaposlen pa je bil tudi na Oddelku za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
V sproščenem pogovoru s Planincem je Grdina povedal: »Gradiva o Ivanu Cankarju je ogromno. Pri svojih sodobnikih je Cankar nedvomno zbujal pozornost, zanimanje, saj so ga vsi omenjali.« V nadaljevanju se je dotaknil znamenitih Cankarjevih del, kot
so denimo Hlapci, Hlapec Jernej in njegova pravica, Pehar suhih
hrušk in Martin Kačur. Spregovoril je o simboliki in skritem pomenu Cankarjevih besedil. »Ivan Cankar je v slovenski javni prostor prišel skozi največja vrata in je presegel antropocentričnost
umetnosti,« je poudaril. Na koncu je na kratko spregovoril še o
Adamu Bohoriču: »Bohorič je pokazal, da je slovenščina jezik, ki
ima slovnico, da je torej življenja zmožen. Bohoričeva slovnica je
dobro pomagalo, da osvojiš jezik. Je kot matematika med jezikoslovnimi disciplinami, z izjemami in pravili,« je poudaril Grdina.
Na koncu so si zbrani lahko ogledali tudi stojnico s knjigami, ki
jo je v sklopu projekta Beletrinini trubadurji postavila omenjena založba. 
A. Kališnik

Pihalni kvintet Slowind
LESKOVEC PRI KRŠKEM – V podružnični cerkvi sv. Ane v Leskovcu je 19. junija potekal letošnji prvi Anin glasbeni večer, na
katerem se je predstavil mednarodno priznani pihalni kvintet
Slowind, ki ga sestavljajo solisti orkestra Slovenske filharmonije. Ansambel se ne ukvarja samo s standardnim repertoarjem za
pihalni kvintet, temveč se posveča najrazličnejši komorni glasbi, pri tem pa sodeluje z mednarodno priznanimi izvajalci. Posebno aktiven je ansambel na področju sodobne in nove glasbe,
zato je tudi reden gost najpomembnejših tovrstnih festivalov.
Za dosedanje delovanje je Slowind leta 1999 prejel Župančičevo nagrado, nagrado Prešernovega sklada leta 2003 ter Betettovo nagrado leta 2013. Poslušalce tokratnega glasbenega večera
je ansambel navdušil s štirimi slogovno raznovrstnimi skladbami. Dogodek je povezovala Mojca Pacek.

M. Pacek, foto: Anton Hruševar

Sprejeli so nov statut društva
BREŽICE – Člani Društva likovnikov Brežice (DLB) so se 11.
junija pred Domom kulture zbrali na izrednem občnem zboru in potrdili predlog novega statuta društva.
Predsednica DLB Zlatka Vučinić je povedala, da je bil dosedanji veljavni statut sprejet leta 1997, leta 2011 pa je bil sprejet
nov zakon o društvih, ki posledično zahteva spremembe v statutu. Vodila pri spremembah so predvsem: nujna je prilagoditev
novi zakonodaji, predvsem glede imenovanja možnih pridobitnih dejavnosti društva; spremenjeni so nazivi organov društva,
nekatere posebnosti društva se bodo urejale s poslovniki, saj je
sicer za vsako spremembo potrebna ponovna sprememba statuta (sekcije imenuje zbor članov, urejajo jih poslovniki in ne več
statut); statut določa najmanjše število članov UO, dodani in definirani so izredni člani društva, dodana je tudi možnost podeljevanja pohval članom društva. V opombi je predsednica Vučinićeva navedla, da so po sedanjem veljavnem statutu vsi člani
občnega zbora vsi aktivni člani in častni člani društva, v primeru, da oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana društva in ni
član društva, ta nima pravice odločanja. Poenostavljene so torej
formalnosti za delovanje društva, saj je program društva zasnovan bolj široko za možnosti udejstvovanja na širšem območju
kulturno-umetniške dejavnosti in tudi za potrjevanje že obstoječih aktivnosti članov društva, ki pa v dosedanjem statutu niso
bile posebej poudarjene.
N. J. S.

Vabijo na Ex terra Krško 2020

KRŠKO – KUD Liber v sodelovanju z Društvom keramikov in lončarjev Slovenije vabi kiparje, lončarje in druge ustvarjalce v glini
k sodelovanju na tematski razstavi keramičnih skulptur Ex terra
Krško 2020. Razstavo bodo posvetili 500-letnici rojstva Adama
Bohoriča, našega domačina, rojenega okrog leta 1520 v okolici
Brestanice, prvega slovničarja slovenskega jezika in protestantskega šolnika. Tema razstave je »vez«, dela so lahko abstraktna
ali figuralna, dovoljeno je kombiniranje keramike z drugimi materiali in vse keramične tehnike. Dela ne smejo biti starejša od
enega leta in tudi ne že razstavljena. Rok za prijavo je vključno
do 14. septembra 2020 na naslov kud.liber@gmail.com. Podrobnosti so objavljene na spletni strani društva. Vir: KUD Liber

Glasbeno poletje v Podsredi

PODSREDA – 4. julija se je na gradu Podsreda pričelo Glasbeno
poletje 2020, v katerem bodo izvedli štiri glasbene seminarje,
in sicer za klarinet, violončelo, flavto in trobento. Glasbene prireditve potekajo v Kozjanskem parku že vse od leta 1995. Seminarji so namenjeni začetnikom, učencem nižjih in dijakom srednjih glasbenih šol ter študentom. Umetniški vodja glasbenega
poletja na gradu Podsreda je že 12. leto zapored profesor Andrej Zupan. Glasbeno poletje se je pričelo s seminarjem za klarinet pod mentorstvom Zupana, sledil bo seminar za violončelo
pod mentorstvom profesorice Karmen Pečar, nato seminar za
flavto pod mentorstvom profesorice Nataše Paklar in na koncu še seminar za trobento pod mentorstvom profesorja Jureta
Gradišnika. Udeleženci seminarjev prihajajo iz Slovenije in Hrvaške.
Vir: Kozjanski park
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Z violinskim ključem v počitnice
BREŽICE – V Glasbeni šoli Brežice so kljub drugačnemu šolskemu letu le-to zaključili zelo uspešno. Učenci
so pod določenimi varnostnimi ukrepi izvedli zaključni koncert, zadnji šolski dan je minil na poseben način, pohvalijo pa se lahko tudi z devetimi osvojenimi priznanji na glasbenih tekmovanjih.

Na odprtju prisotne ustvarjalke razstave
BREŽICE – Članice Društva likovnikov Brežice so se 2. julija
v Mladinskem centru Brežice predstavile s študijsko likovno
razstavo »Figura«, ki je nastala na spomladanskem likovnem tečaju pod vodstvom slikarke Elene Sigmund. 50 razstavljenih figur so na tečaju ustvarjale Mija Baškovč, Kristina Bevc, Branka
Ereš, Andreja Komočar, Sonja Kostanjšek, Marija Kukavica, Olga Poltaver, Tanja Kržan, Ema Šušteršič in Alenka Venišnik. Kot je povedala predsednica društva Zlatka Vučinić, so
se po prvi otrplosti ob začetku epidemije z ljubiteljskim ustvarjanjem kaj hitro znašli in postali dejavni. Njihove razstave na facebook strani so potrjevale, da se svet ni ustavil, da likovna dejavnost živi in da kulturi ni tako lahko zlomiti peruti. Trenutno
razstavljajo v Domu upokojencev Brežice, v kavarni Rosca, na
štafelajih v kavarni Žagar, v vitrinah Darila Don in v MC, je strnila pomladansko ustvarjalno dogajanje. Otvoritvena svečanost
je zaradi znanih okoliščin zopet potekala na prostem pred mladinskim centrom, razstava pa je na ogled v avli MC. Likovnike in
goste sta z ritmi hip-hopa razvedrili plesalki PD Imani Anja Pečar in Ajda Bibič s trenerko Tjašo Oštir. 
N. J. S.

Barvita krajina na platnu

SEVNICA – Prvo sredo v juliju se je na sevniškem gradu
po krajšem premoru zaradi
koronavirusa odvijal Radogost večer, v katerem je gostitelj Rudi Stopar gostil dolenjsko pisateljico Marinko
Miklič in slikarja Branka
Gajšta iz Majšperka na levem
bregu Dravinje. Mikličeva se
je predstavila z branjem odlomka iz svojega najnovejšega knjižnega dela, ki nosi naslov V kamen vklesano ter ob
tem povedala, da knjiga v 17 Julijska gosta Radogost večera
kratkih zgodbah prinaša por- z gostiteljema, zakoncema
trete zanimivih ljudi iz nje- Stopar, ki sedita.
nega otroštva in tudi nje same. V grajskem oknu Radogost in v
razstavnih prostorih Stare galerije se do konca meseca julija s
svojimi slikarskimi deli predstavlja Gajšt, o katerem je likovni
kritik Mario Berdič zapisal: »Gajšt sodi med tiste redke slovenske krajinarje, ki gradijo svoj prepoznaven likovni izraz na tradicijah barvnega realizma in impresionizma, ohranjajoč hkrati
običaj ustvarjanja na prostem, kar se pri umetniku odraža tudi
v smislu številnih udeležb na slikarskih kolonijah povsod po domovini. Umetnik svoje krajinske izreze zmeraj prilagaja osnovni kompoziciji, ki jo praviloma uporablja kot sredstvo globinske
iluzije. Umeščene likovne objekte barvno modelira s pomočjo lisastih, madežastih in točkastih, svetlobno nasičenih nanosov, ki
posredujejo značilen, včasih bolj, drugič manj izrazit razkrajajoči se vtis likovne celote.« 
S. R., foto: L. M.

PRIREDITVE
V JULIJU IN AVGUSTU
• Vsak torek v juliju in avgustu, ob 10.00 –
Mestni park pred Valvasorjevo knjižnico
Dragi otroci in vsi ostali, pridite na pravljična srečanja Pod drevesi, kjer bomo v prijetni senci prisluhnili
pravljicam in se družili s pravljičnimi bitji.
Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

Zaključni koncert se je odvil 17. junija v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice, kjer se je 23. junija učenka
klarineta Rea Doria Bergant
ob zaključku šolanja pod mentorstvom profesorja Igorja
Požarja predstavila s solističnim koncertom. Zadnji šolski
dan, 24. junija, se je tudi letos
zaključil na poseben način. Pihalni orkester GŠ Brežice se
je pod taktirko profesorja Tonija Škalerja na zelenici pri
vodovodnem stolpu postavil v obliko violinskega ključa in zaigral skladbo Čas počitnic. V letošnjem šolskem letu
so učenci GŠ Brežice tekmovali na štirih različnih državnih
in mednarodnih glasbenih tekmovanjih. Prejeli so pet zlatih,
eno srebrno in dve bronasti
priznanji ter eno priznanje za
udeležbo. Nekaj tekmovanj je
zaradi pandemije odpadlo. Na
16. mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko v Beogradu
je učenka Jovana Pejkanović
v predkategoriji A na klavirju
pod mentorstvom profesorice

profesorja Simona Širca osvojila 1.–3. nagrado.
Aljaž Vučajnk
na trobenti se je
v kategoriji 1a
na 23. predtekmovanju mladih
glasbenikov Republike Slovenije pod mentorstvom profesorja
Mirana Petelinca uvrstil na državno tekmovanje, kjer je prejel
bronasto plaketo.
Žan Krošelj je na
tolkalih v kategoriji 1b na 23.
predtekmovanju
mladih glasbenikov RS pod mentorstvom proČlani Pihalnega orkestra GŠ Brežice, fesorja Gorana
postavljeni v obliki violinskega ključa Goršeta prejel
(foto: Foto Rožman)
priznanje za udeKaroline Vegelj Stopar osvo- ležbo. Tamburaši Rok Veršec,
jila 1.–12. nagrado. Karla Ogo- Jakob Jazbec in Ian Šavrič so
revc je v predkategoriji B na se na 23. predtekmovanju mlasaksofonu pod mentorstvom dih glasbenikov RS uvrstili na

državno tekmovanje, kjer so
pod mentorstvom profesorice Anamarije Šimičić dosegli
naslednje uspehe: Rok Veršec,
kategorija 1a, srebrna plaketa,
2. nagrada; Jakob Jazbec, kategorija 1a, bronasta plaketa, in
Ian Šavrič, kategorija 1c, zlata plaketa, 1. nagrada. Anton
Ajster na pozavni, 1c kategorija, se je na 23. predtekmovanju mladih glasbenikov uvrstil
na državno tekmovanje, kjer je
prejel zlato plaketo in 1. nagrado, 1. nagrado je osvojil tudi na
mednarodnem spletnem tekmovanju v Beogradu. Njegov
mentor je profesor Toni Škaler. Na GŠ Brežice so se zelo
razveselili uspešno opravljenih sprejemnih preizkusov na
Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Svojo glasbeno
pot bosta na srednji stopnji nadaljevala pevka Tanita Lipar
(pod mentorstvom profesorice Mihaele Komočar Gorše)
in Anton Ajster. Učence je na
klavirju spremljala profesorica Pierina Cavaliere Mršić.

R. Retelj/vir: GŠ Brežice

Vidovićeva vizionarska »Stanja«

KOSTANJEVICA NA KRKI – Z razstavo »Stanja« banjaluškega slikarja Slobodana Vidovića, prvo letošnjo
razstavo v nekdanji samostanski cerkvi, so 3. julija v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki zaključili
serijo pomladnih razstav v galeriji.
»S to razstavo zopet ugotavljamo, da je umetnost pogosto vizionarska, saj nam veliko pove
že njen naslov. Stanja, ki jih doživljamo letos na globalni ravni, niso prav daleč od teme, ki
si jo je slikar zadal v tem ciklu,
saj se je osredotočil predvsem
na objekte, ki odsluženi in odvezani svoje funkcije obležijo
na smetišču zgodovine, ki je
hkrati smetišče vsebin, ki služijo pri vzpostavitvi državnih
aparatov,« je o razstavi spregovoril direktor kostanjeviške
galerije Goran Milovanović.
»V tem kontekstu je trenutna pandemija zgolj še eden
en vzrokov Stanj, ki, antropocentrično gledano, zadeva
samo središče funkcioniranja
državnih sistemov.« Tako kot
na junijski otvoritvi razstave
Armanda Marrocca iz Milana tudi tokrat na otvoritvi ni
bila možna fizična prisotnost

kot širšega globalnega prostora (pista letališkega asfalta iz
ekvatorialne Gvineje v zahodni Afriki, Črni skedenj, Rdeča
farma, monumentalna ameriška propadla tovarna karoserij
za Buick in Cadillac iz Detroita …). Razstava bo na ogled do
6. septembra.

V nekdanji cerkvi so na ogled realistične podobe opuščenih
industrijskih objektov, letališč …
ne umetnika, akademskega slikarja Slobodana Vidovića, ki
prihaja iz Banja Luke, ne kustosa, uveljavljenega umetnostnega zgodovinarja, rednega
profesorja Fakultete za likovno umetnost Univerze v Beogradu dr. Nikole Šuice. Oba sta
se udeležencem otvoritvenega
dogodka javila zgolj z digital-

nim prenosom.

Razstavljena Vidovićevega
dela so realistične podobe, ki
bi lahko bile tudi fotografije.
Naslikani motivi prihajajo iz
planetarnega razpona, saj je na
slikarska platna ujel podobe
tako z balkanskega (Železarna
Sisak, Silosi v severni Bosni …)

V Lamutovem likovnem salonu
so 8. julija (brez javne otvoritve) odprli še gostujočo razstavo »Prenavljamo!!!«, ki so jo v
Muzeju za arhitekturo in oblikovanje pripravili v lanskem
letu. Razstava pred obnovo
Kostanjeviškega dvorca nagovarja tudi Kostanjevico na
Krki, saj je na njej prikazanih
nekaj prestižnih prenov objektov po Sloveniji v zadnjih desetih letih, več o tem pa v naslednji številki časopisa.


P. Pavlovič

Vizualna sporočila v Galeriji Ana
SEVNICA – V razstavnih prostorih Galerije Ana v nekdanji
meščanski hiši v starem sevniškem mestnem jedru je na
ogled razstava »Vizualna sporočila« grafične oblikovalke,
fotografinje in likovne ustvarjalke Nevenke Flajs iz Brezja
pri Krmelju. 41-letna diplomirana dizajnerka, fotografinja in
likovnica se tokrat predstavlja
z grafičnim oblikovanjem raz-

V sevniški galeriji je na
ogled razstava grafičnih
oblikovanj tiskovin.

ličnih tiskovin, kajti, kot pravi,
grafičnega oblikovanja ne doživlja samo kot poklic, ampak
ga tudi živi in vse, kar ustvari,
je zanjo posebna radost in le-ta se odraža tudi na tokratni
razstavi. Na njej so prvič postavljena na ogled Nevenkina
dosedanja grafična oblikovanja – plakati, naslovnice knjig
in brošur, ki jih je tudi notranje oblikovala, vabila, koledar-

ji … Razstava je nastala na pobudo predsednika KD Primož
Trubar iz Loke pri Zidanem
Mostu Zorana Cvarja. Odprtje razstave, ki je potekalo 24.
junija, sta z nežno keltsko glasbo popestrila oče in hči, Eva in
Blaž Rojko iz Trbovelj, mnenje
o razstavi je podal Aleš Gulič,
ki mu je pisana beseda kot profesorju slovenščine še posebej
ljuba. 
S. R.
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kam v posavju
Četrtek, 16. 7.
• od 16.00 do 19.00 na bazenu Sevnica: ustvarjalnica Izdelaj svoj nakit
Petek, 17. 7.

• ob 20.30 v atriju gradu Rajhenburg v Brestanici: koncert zasedbe Katalena

• ob 21.00 v Šumici pod MC
Krško: koncert skupine Leslie More
• ob 21.00 v grajskem parku na gradu Sevnica: kino
predstava
Sobota, 18. 7.

• ob 17.00 v Mestnem parku
v Krškem: pravljična čajanka za otroke
• ob 21.00 v Šumici pod MC
Krško: koncert Katje Šulc
• ob 21.30 v atriju gradu Rajhenburg v Brestanici: Letni
kino na gradu Rajhenburg –
kriminalna komedija Žvižgači
Torek, 21. 7.

• ob 10.00 v mestnem parku
pred Valvasorjevo knjižnico

Krško: pravljično srečanje
Pod drevesi
• od 10.00 do 14.00 v Šumici pri MC Krško: Freedom v
Šumici (od torka do petka do
31. 7.)
• ob 21.00 na dvorišču gradu
Brežice: Kino na grajskem
dvorišču – Dvanajsti mož
Sreda, 22. 7.

• od 16.00 do 18.00 v parku
pri Valvasorjevi knjižnici Krško (v primeru slabega vremena v učilnici LIJAmedie
na CKŽ 44): filmska točka za
otroke in mlade
• ob 21.15 v Termah Čatež:
Piknik kino – Poletje v školjki
Četrtek, 23. 7.

• od 16.00 do 19.00 na bazenu Sevnica: ustvarjalnica
Barvamo izdelke iz gipsa
Petek, 24. 7.

• ob 21.30 v atriju gradu Rajhenburg v Brestanici: Letni
kino na gradu Rajhenburg –
glasbena drama Lara

kino na gradu Rajhenburg –
mistična drama Konje krast

Ponedeljek, 27. 7.

• od 10.00 do 15.00 v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica
na Krki: filmska delavnica za
mlade od 10 do 18 let (vsak
dan do 30. 7.)
Torek, 28. 7.

• ob 10.00 v mestnem parku
pred Valvasorjevo knjižnico
Krško: pravljično srečanje
Pod drevesi
Sreda, 29. 7.

• ob 21.15 v Termah Čatež:
Piknik kino – Levji kralj
Četrtek, 30. 7.

• od 16.00 do 19.00 na bazenu Sevnica: ustvarjalnica
Das masa tako in drugače
• ob 21.00 v Posavskem muzeju Brežice: koncerti z Društvom študentov Brežice –
Robert Petan

Sobota, 25. 7.

• ob 21.00 v Šumici pod MC
Krško: koncert skupine Prismojeni profesorji bluesa
• ob 21.30 v atriju gradu Rajhenburg v Brestanici: Letni

Katalena

Petek, 31. 7.
• ob 20.00 v Galeriji Božidar
Jakac Kostanjevica na Krki:
Luksuz festival otroškega in
mladinskega filma
• ob 20.30 v atriju gradu Rajhenburg v Brestanici: komedija Slovenec in pol

koncert iz cikla ARSonica 2020
petek, 17. 7., ob 20.30 uri

Slovenec in pol
komedija
petek, 31. 7., ob 20.30 uri

Sobota, 1. 8.

• ob 21.00 v atriju gradu Rajhenburg v Brestanici: Letni
kino na gradu Rajhenburg –
drama/triler Šivi

Yani Pearl &
Martin Martis

Torek, 4. 8.

• ob 10.00 v mestnem parku
pred Valvasorjevo knjižnico
Krško: pravljično srečanje
Pod drevesi
• od 10.00 do 14.00 v Šumici pri MC Krško: Freedom v
Šumici (od torka do petka do
21. 8.)
Sreda, 5. 8.

• od 9.00 do 15.00 v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica
na Krki: Poletje pod lipami –
počitniško varstvo v muzeju za otroke od 6 do 10 let
(do 7. 8.)
• ob 19.00 na gradu Sevnica:
odprtje razstave v oknu Radogost in Stari galeriji slikarskih del Tonija Albrehta
iz Hotavelj

koncert
petek, 7. 8., ob 20. uri

Letni kino
na gradu Rajhenburg
program in termini na
www.gradrajhenburg.si

T: (07) 620 48 16
info@gradrajhenburg.si
www.gradrajhenburg.si

ODPIRALNI ČAS
INFO TOČKE MC KRŠKO
PON – SOB: od 12.00 do 20.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO
ODPIRALNI ČAS
BARA ŠUMICA MC KRŠKO
PON – SOB: od 08.00 do 22.00
NED: od 12.00 do 22.00
PRAZNIKI: ZAPRTO
V primeru dežja je bar v MC
Krško
Podpirajo nas:
Občina Krško, URSM,
Zavod Movit, JSKD,
Zavod RS za zaposlovanje
MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246,
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

KONCERT: LESLIE MORE

KONCERT: KATJA ŠULC

Alternativna rock zasedba iz Krškega, ki
jo sestavljajo: Maša Zagorc (vokal), Rok
Povhe (kitara, back vokal), Rok Bohorč
(kitara), Jani Bohorč (bas) in Haris Lisić
(boben). Tokrat se nam bo na odru
Šumice, v soju lučk razpetih med drevesi,
predstavil duo Maša Zagorc (vokal) in
Rok Bohorč (kitara) v akustični izvedbi.
Vstopnine ni!

V čaroben ambient Šumice prihaja Katja
Šulc, karizmatična pevka, ki prepleta
poezijo in glasbo. Do sedaj je izdala dva
albuma, prvenec “Mila - uglasbena poezija
Mile Kačič” in “Twisted Delight” , kjer se
je poigrala z avtorskimi besedili nastalih
na njujorških pesniških delavnicah. Naj
vas zapelje čutna, božajoča in hipnotična
glasba.
Vstopnine ni!

MC Krško - Šumica, petek,
17. 7., ob 21.00.
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MC Krško - Šumica, sobota,
18. 7., ob 21.00.

KONCERT:
PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA
Prismojeni
Profesorji
Bluesa
so
slovenska blues rock glasbena skupina.
Sestavljajo jo kitarist in vokalist Julijan
Erič, Miha Erič na ustni harmoniki,
vokalu in lap steel kitari, basist Miha
Ribarič in bobnar ter vokalist Zlatko
Djogić. Njihova glasba temelji na
energičnem blues rock slogu, ki ga
mešajo s prvinami funka, countryja,
jazza in psihedeličnega rocka.
Vstopnine ni!
MC Krško – Šumica, v soboto,
25. 7. ob 21.00.
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Gregor Lekše s.p.,
PE: Frizerstvo Pr Tinci, Kolodvorska 1, Krško

posavske glasbene novičke
Rudolf Gas & The Family na brežiškem gradu, Posavka
se je pridružila Dolenjcem. Tokrat preberite:
Prvi julijski četrtek je grad Brežice preplavila čutna, a hkrati energična soul, r'n'b in poprock glasba. Rudolf Gas (foto:
Matej Kramžer) je skupaj s svojo glasbeno skupino The Fa-

mily za vse ljubitelje dobre glasbe priredil pravo glasbeno
poslastico. Na odru romantičnega ambienta se je predstavil s svojo zadnjo ploščo Svet Planet, s katero poziva vse ljudi, naj očistimo svoje duše ter tako ohranimo sebe in naš
ljubi planet. »V teh novih in posebej za nas ustvarjalce drugačnih časih sem vesel, da smo s pomočjo Posavskega muzeja Brežice ter njihove direktorice Alenke Černelič Krošelj uspeli izvesti koncert. Zdi se, da so trenutki, obarvani
z živo koncertno glasbo, kot najslajši bonbončki za občinstvo, hkrati pa tudi za nas glasbenike, saj smo v negotovosti, kdaj bo lahko naslednji. Vse preveč je strahov v zraku in
posledično ljudi v krču, kar vidno vpliva na sproščene obiske in končno izvedbo koncertov. Nocoj smo nam ljubemu
občinstvu, ki je kljub ponovnemu zaostrovanju družbenih
razmer in dodatnim omejitvam obiskalo prelep ambient
grajskega dvorišča Brežice, občutno odprli srca in odpeli
spone. S 'Familijo' smo najiskreneje hvaležni za sproščene
nasmehe in bučne aplavze. Ker težko napovemo, kdaj in kje
se zopet snidemo, obljubljamo, da bo naša glasba poiskala tudi druge poti do ljudi, da jih napolni s pozitivno energijo in optimizmom, saj verjamemo, da nam bo jutri lepše in bolje!« je bil poln vtisov izvrsten posavski glasbenik,
ki je ponovno dokazal, da se z avtorsko glasbo in udarnimi besedili vedno znova dotakne poslušalk in poslušalcev,
saj jih napelje k drugačnemu razmišljanju in zapelje v prav
posebno glasbeno doživetje.
Dolenjski ansambel Prava stvar (foto: osebni arhiv) ima
novo okrepitev, saj so v Posavju našli pevko Nino Pisek,

Geslo križanke z vašimi podatki pošljite do četrtka, 30. julija, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali po
e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Križanka“. S
sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so
njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni
in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakonodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

FRIZERSTVO PR' TINCI

GREGOR LEKŠE S.P., KOLODVORSKA ULICA 1, 8270 KRŠKO
1. nagrada: bon v vrednosti 25 €
2. nagrada: bon v vrednosti 15 €
3. nagrada: bon v vrednosti 10 €
ki je nadomestila dosedanjo članico Aljo Moravec. Slednja
je bila njihova članica od začetka v letu 2017, ko se je ansambel pojavil na narodnozabavni sceni. »Nina je doma iz
okolice Krškega. V preteklosti je bila članica Gala kvinteta.
Je diplomirana profesorica glasbe, letos pa končuje magisterij. Poleg tega, da zelo rada poje, vodi moški pevski zbor.
V prostem času se rada ukvarja s športom, vrtnari in tudi
kaj okusnega skuha. Te dni že komaj čaka, da spet stopi na
oder,« so fantje Rok Zupančič, Blaž Krivec, Nejc Bukovec in Blaž Femc zaupali Slovenskim novicam ter ob tem
obljubili, da se bodo še naprej trudili ustvarjati lepe pesmi
za poslušalce in oboževalce.



Pripravlja: Simon Uršič
glasbene.novicke@posavje.info

www.PosavskiObzornik.si

Geslo 12/2020 številke:

OTVORITEV SALONA KERAMIKE KERLET
Nagrade, ki jih podarja KERLET d.o.o., Tovarniška ulica 3,
Krško, prejmejo:
1. nagrada:
2. nagrada:
3. nagrada:

kopalniška armatura UNITAS;
Martina Kolovrat, Krmelj
majica in copati KERLET; Nina Kelher, Brežice
majica KERLET; Branko Jazbinšek, Senovo

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 18. 7. 2020, ob 20. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil nagrado (CD ploščo) Francki Pintarič, Ptujska cesta 8e,
2270 Ormož. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto
ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani
www.radiosraka.com.
Lestvica tega tedna:

1. (5.) Skupina GADI - Nor
2. (1.) Ans. RAUBARJI - Tako posebna
3. (7.) Ans. PETKA - Stari asi, novi časi
4. (2.) Ans. DAR - Pomlad
5. (3.) Ans. SPEV - Zate bi dal
6. (4.) Ans. PLUS - Ni je čez harmoniko
7. (10.) N. VERBOTEN, D. KUMER & MLADI KORENJAKI –
			
Tvoja mama
8. (9.) Ans. MLADI DOLENJCI - Ti imaš vse
9. (8.) Ans. NOVI SPOMINI - Al´ mene buli
10. (-.) Ans. MODRIJANI - Ime očeta
Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Stil - Stil + Tequila = Porcelan

Kupon št. 528

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

Glasujem za:_______________________________________________________________
Moj predlog: ______________________________________________________________
Moje ime in naslov:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto

POSAVSKA PANORAMA
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rojstva
V brežiški in novomeški
porodnišnici so rodile:

• Natalija Borsan, Veliki
Kamen – dečka,
• Monika Gabrič Simon,
Brestanica – deklico,
• Ines Milič, Hrastnik –
dečka,
• Petra Pristavec, Šentjur na
Polju – deklico,
• Sara Kostrevc, Bojsno –
dečka,
• Nuša Klenovšek, Sevnica –
deklico,
• Sara Srčič, Globoko –
dečka,
• Marija Hudorovac,
Hrastek – deklico,
• Klementina Novak, Krško
– dečka,
• Barbara Munič, Brežice –
deklico,
• Tjaša Libenšek, Libna –
deklico,
• Vesna Katič, Krško – dečka,
• Anita Pincolič, Bušeča vas
– dečka,
• Marija Vrtačnik, Lukovec
– deklico,
• Belma Suljić, Krško –
deklico,
• Janja Štular, Gorica –
dečka,
• Karmen Gajski, Veliko
Mraševo – deklico,
• Tamara Špec, Stolovnik –
deklico,
• Mateja Strašek, Belo
(Šmarje pri Jelšah) –
deklico,
• Tina Simončič, Veliki Dol –
deklico,

• Zdenka Sajko, Krško –
dečka
• Nuša Plaznik, Sevnica –
deklico,
• Sonja Cirnski, Mrčna sela
– dečka,
• Fatma Levičar, Dolenji
Boštanj – dečka,
• Janja Debenc, Hinje –
deklico,
• Marjeta Divjak, Senovo –
deklico,
• Katja Marš, Oštrc – dečka,
• Vanja Roštohar, Rožno –
dečka,
• Tjaša Velnar, Dobeno –
deklico,
• Tina Kolman, Krško –
deklico,
• Teja Pavlin, Veniše –
deklico.

moja poroka

ČESTITAMO!

Slavljenka z družino in obiskovalci
MALI PODLOG – 14. junija je med svojimi najdražjimi 90. rojstni
dan praznovala Karolina Menič. Rodila se je 14. junija 1930 kot
četrta hčerka v družini s šestimi otroki. Življenje ji ni prizanašalo.
Komaj 11-letna je morala skupaj z družino zapustiti dom in državo ter oditi v Nemčijo, v t. i. lager. Med vojno so v taborišču trpeli pomanjkanje hrane, niso obiskovali šole in niso imeli osnovnih
pogojev za življenje. Po koncu vojne so se v rodni Mali Podlog
vračali z vlakom kar 31 dni. Doma so morali začeti znova, saj je
bilo vse uničeno. Karolina, takrat s priimkom Vrhovšek, se je leta
1957 poročila s sosedom Alojzom Meničem in ostala na domačiji v Malem Podlogu. V zakonu sta se jima rodila sin Jože in hčerka
Anica. Mama Karolina je bila celo življenje vajena trdega in težkega dela na kmetiji. Leta 1995 ji je zaradi bolezni umrl mož Alojz.
Kljub temu da kmečkega dela ne more več opravljati, ji ni nikoli
dolgčas. Dneve si krajša s kvačkanjem, pletenjem za pravnukinji
Zojo in Lano ter branjem knjig in poslušanjem radia. Po svojih
najboljših močeh priskoči na pomoč pri manjših gospodinjskih
opravilih. Še vedno zruži fižol in grah, trebi solato in dobrohotno
podeli svoje znanje in izkušnje. Vse najlepše in najboljše so ji zaželeli njeni družinski člani, prijatelji in predstavniki Občine Krško, KS Veliki Podlog, KO RK Veliki Podlog, KO Društva izgnancev
in KO Društva upokojencev.
M. M./T. L.
Domen Zevnik s Čateža ob Savi in Leda Krošelj iz Brežic,
27. junij 2020, Viteška dvorana gradu Brežice (foto:
Danilo Kesić)

90 let pevke Veselih vandrovčkov

BUKOŠEK – 16. junija je svoj
90. življenjski jubilej praznovala Danica Deržič iz Bukoška. Njeno življenje je zaznamovala tudi glasba, saj je
bila pevka v prvem ansamblu v občini Brežice in širše v
Posavju. Ker sta z bratom še
kot otroka izgubila mamo,
sta napisala pesem, ki sta jo
na njen rojstni dan po 60 letih spet zapela skupaj.
Ko je bila Danica Deržič stara devet let, njen brat Vlado
Medvešek pa tri, jima je po
spletu nesrečnih okoliščin –
ubil jo je udar strele v hišo –
umrla mama. Na začetku vojne so bili izgnani v Zagreb. Po
vrnitvi na dom v Zakotu je gospa Danica odšla v Ljubljano
v šolo za otroško negovalko,
nekaj časa je delala v porodnišnici v Postojni, nato po nekaj letih spet prišla domov in
si v Bukošku kmalu ustvarila
družino (ima hčerki Stanko in
Zvonko ter sina Viktorja) in
bila ves čas gospodinja. Njen
življenjski moto je bil vedno:
bodi pošten, ne laži in ne varaj,
ker boš samo tako imel mirno
vest, mirno spal in tudi živel.
Pred osmimi leti je postala
vdova. Kljub temu da ji vid že
zelo peša, še vedno z zanimanjem gleda televizijo in spremlja vse možne športe, kar jih je,
posluša Radio Veseljak in zraven tudi zapoje. Sicer pa je njeno življenje močno zaznamovala tudi glasba. Že pred 60

Slavljenka Danica Deržič v krogu svojih domačih, Levčeve in
Smrekarja
kov iz leta 1959, katere verzi
so nastali izpod peresa gospe
Danice in njenega brata.

In ravno na njen 90. rojstni dan
je bila ta krivica popravljena,
saj so tudi uradno obelodanili,
da pesem ni narodna, ampak
od NZA iz Bukoška. Gospa Danica jo je s svojim bratom po
šestih desetletjih spet zapela
in marsikomu privabila solze v oči, tudi brežiški podžupanji Mili Levec in znanemu
brežiškemu tekstopiscu Franciju Smrekarju, ki sta ji ta dan
prišla čestitat za okrogel jubilej. Jubilantko je na zabavi v
domačem gasilskem domu s
šopkom presenetil tudi moški del PGD Bukošek.

R. Retelj,

foto: Boris Kovačič

90 let Danijele Lipar

Ivankin jubilej

90-letna Ivanka Požun

leti je v teh koncih deloval narodnozabavni ansambel Veseli vandrovčki iz Bukoška, ki je
veljal za prvi ansambel v občini Brežice in v Posavju. Pevca
v ansamblu sta bila slavljenka
in njen brat Vlado. Ena prvih
pesmi je bila Materi v spomin,
ki je nastala kot boleč spomin
na veliko prezgodaj preminulo mater obeh pevcev. Ker so
v tistih časih glasbeniki težko
zaščitili svoje avtorske pravice, se je velika krivica zgodila Vladu in njegovi sestri,
saj se danes skoraj nikjer ne
omenjata kot avtorja besedila
te pesmi, ki jo je NZA Toneta
Kmetca malce priredil in ji dal
naslov Mami, oj, mami ter pod
njo zapisal, da je pesem ljudska, v resnici pa gre za avtorsko skladbo Veselih vandrovč-

90-letnica mame Karoline Menič

Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj branem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in sicer 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 zakoncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

poroke
• Simon Lebar in Natalija
Kolmanić, oba iz Sevnice,
• David Janc in Mirjana
Žibert, oba z Arta,
• Igor Seljak in Sabina
Kralj, oba iz Vranja,
• Sašo Grm in Teja Hribšek,
oba z Gore,
• Janez Brajer iz Glinka
in Vesna Simeonov iz
Zgornjih Vodal,
• Peter Kurnik s Planine pri
Raki in Anja Bajc z Gmajne,
• Matjaž Tomažin in Mateja
Železnikar, oba z Gorenjih
Dol,
• Urban Drnovšek iz Litije
in Barbara Šribar iz Kobil.
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ARMEŠKO – Ivanka Požun z
Armeškega v KS Brestanica je
18. maja praznovala 90. rojstni dan. Domači so ji pripravili praznovanje v krogu družine, 22. junija pa smo jo ob
visokem jubileju obiskali in ji
čestitali še podžupan občine
Krško Silvo Krošelj, predsednik sveta KS Brestanica Vlado Bezjak, članici DU Brestanica Jelka Zidarič in Manja
Seher, član KO ZB za vrednote NOB Brestanica Anton Gnus
ter predstavnici KO Rdečega
križa Brestanica Anica Samec
in Dragica Kolan. Ivanka si je
z možem ustvarila družino, v
kateri sta se rodila dva sinova.
Odkar je ovdovela, živi doma v
razširjeni družini. Zanjo skrbita sin Marjan in snaha Milena, razveseljujeta jo tudi vnuk
in vnukinja z družino, ki živita pod isto streho, ter pravnuk
in pravnukinja. Rada ima družabno življenje, zato se udeležuje mnogih srečanj in izletov. V prijetnem vzdušju smo z
Ivanko poklepetali in se veselili njenih let.

Vir: KO Rdečega

križa Brestanica

Slavljenka v krogu razširjene družine
SPODNJI STARI GRAD – 21. junija je v krogu svoje družine 90-letnico praznovala Danijela Lipar. Rodila se je kot tretji otrok staršema Volčanjk iz Dolenje vasi pri Artičah. Med drugo svetovno
vojno je bila družina izgnana v Nemčijo. Po vrnitvi v domovino
je sledilo trdo delo za vsakdanji kruh. Leta 1959 se je poročila z
Jožetom Liparjem. Dom sta si ustvarila v Spodnjem Starem Gradu, kjer živi še danes. V zakonu se jima je rodila hčerka Jožica
in sin Mojmir. Ovdovela je pri 57 letih. Kljub letom in boleznim
je vedrega duha, še vedno si v glavnem gospodinji sama, postori pa še tudi kaj na vrtu. Recept za dolgo življenje je po njenem
mnenju skromnost, delavnost ter zmernost pri hrani in pijači.
Pravi, da kljub težkim življenjskim preizkušnjam človek ne sme
nikoli obupati. V jeseni življenja je najbolj vesela druženja v družinskem krogu, še posebej z vnukinjo in tremi vnuki ter štirimi
pravnukinjami. 
M. L., foto: Gregor Molan

KRŠKO – Stanovalci oskrbovanih stanovanj na Leskovški 33
v Krškem smo se prazničnega 25. junija zbrali v skupnem
prostoru na prvem pikniku. Prijetno druženje je ob okusni
hrani in glasbi trajalo do večernih ur. Sklenili smo, da bo
piknik ob začetku poletja tradicionalen. Mira Debeljak
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zahvale, spomin
ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info.
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok
za objavo v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa, do 15. ure.
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.
Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika.

SPOMIN

SPOMIN

Sporočilo naši babi,
mami in ženi v nebesa:
"Vemo, da nas čuvaš
in nas vodiš skozi vse poti.
Ne mine dan, da te ne pogrešamo!"

VINCENCIJA REMAR
iz Vel. Cirnika.

5. julija je minilo 10 let, odkar nas je zapustil

ZDENKO ŽVEGLIČ
Vsi njegovi

SPOMIN

Ne mine ura, dan in noč,
med nami si vedno navzoč,
v naših srcih ti živiš,
zato nas pot vodi tja,
kjer tihi dom ti rože krasijo
in svečke v spomin gorijo.

Poslovil se je naš dolgoletni sodelavec

MIRAN KOZOLE.
S svojim delom je ključno prispeval
k uspešnemu razvoju naše družbe.
Podjetje Molan d. o. o.

2. julija je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustil naš dragi

IVAN JURATOVEC

iz Volčjega.
Hvala vsem, ki se ga spominjate, prižgete svečko in postojite ob
njegovem grobu.
Vsi njegovi

SPOMIN
Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)
27. junija je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustila naša draga

ZVEZDICA KRANJČEVIČ
iz Loke pri Zidanem Mostu.

Pogled na tvoj vedno razkošen vrt, na tvoje spet cvetoče in dehteče
vrtnice … prebudi sleherno srce. Narava se je znova razbohotila, ker
je čas, ki daje. Je pa tudi čas, ki vzame, je čas, ki celi rane, in je čas, ki
nikdar ne mine, in to so spomini ... lepi, večni, nenadomestljivi, samo
naši. Ne tožimo, ker si odšla, neizmerno smo hvaležni, ker si bila, si
in vedno boš naša najdražja mami, babi in žena. Hvala vsem, ki se je
spominjate, postojite ob njenem grobu in ji namenite svoj trenutek.
Vsi njeni: mož Franci, sin Jani z družino in hči Metka z družino

SPOMIN

Eno leto že v grobu spiš,
a v našem srcu še vedno živiš.
Spomin nate bo večno živel,
nikoli ti zares nisi od nas odšel.

Mineva žalostno leto, odkar nas je zapustil naš dragi mož, ati, dedi,
tast, brat, bratranec, stric in dobri sosed

JOŽE KERNC
iz Sevnice.

Ni te več na pragu, ni te več v hiši, nihče več tvojega glasu ne sliši,
zato pa pot nas vodi tja, kjer rože ti cvetijo in sveče v spomin gorijo.
POGREŠAMO TE!

Žalujoči: žena Jožica, sin Matej in hčerka Renata z družinami

ZAHVALA
Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.

SPOMIN

Minila so leta,
ko zapustil si nas ti,
a spomin nate
v naših srcih še živi.

13. julija so minila štiri leta, odkar nas je zapustil naš dragi

EDVARD DREŠAR
s Senuš.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in mu prižigate sveče.
Vsi njegovi

V 70. letu nas je zapustil
iz Krškega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem za sožalje,
cvetje, sveče in denarno pomoč. Prisrčna hvala župniku za lepo
opravljen obred, pogrebni službi Kostak in govorniku za prebrane
besede slovesa.
Žalujoči: vsi njegovi

Večno boš v naših srcih! Iskrena hvala vsem, ki ste bili del njenega
življenja in ste jo tako množično spremili na zadnji poti.
Vsi njeni

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Zdaj ne trpiš več, zdaj počivaš.
Sedaj te nič več ne boli.
Le svet je mrzel, prazen za nas,
odkar te več med nami ni.

ALOJZ LEVIČAR
3. junija 2020 si nas mnogo mnogo prezgodaj zapustila,
predraga babi, mami in žena

Skupaj z nami jo ohranjajte v lepih spominih!

z Oštrca.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

VIDE LIPEJ
z Bizeljskega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki
ste se poslovili od nje ter nam namenili besede spodbude in tolažbe.
Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, cerkvenim pevcem za
odpete pesmi, trobentačema za odigrane melodije, g. Žičkarju za
organizacijo pogreba ter vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali,
pa ste nam kakor koli pomagali. Hvala za podarjene sveče, svete maše
in vsem, ki jo boste ohranjali v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje ...
Počivaj v miru.

Ob prerani izgubi našega dragega brata, svaka, strica, nečaka,
bratranca, prijatelja in dobrega soseda

CIRILA PANGRČIČA

z Obrežja 33a
se iskreno zahvaljujemo sosedom, prijateljem, sorodnikom, sovaščanom in znancem za vso podporo in pomoč v težkih trenutkih slovesa.
Posebna zahvala gre Cirilovim sodelavcem iz Kovisa, PGD Obrežje za
spremstvo na njegovi zadnji poti, vinogradniškemu društvu DolinaJesenice, podjetju TL Sirk, Cirilovim sošolcem, pevcem za lepo zapete
pesmi ter govornikom Ivanu Ureku in Nataši Frigelj za lepo izrečene
besede slovesa, gospodu župniku Janezu Zdešarju za lepo opravljen
cerkveni obred, gospodu Žičkarju za organizacijo pogreba. Zahvala
gre tudi gostilni Magdalena za gostinske storitve.
Veliko vas je še tistih, ki vas v zahvali nismo posebej imenovali, a ste
nam kakor koli stali ob strani in se poslovili od našega dragega Cirila
ter ga pospremili na njegovi zadnji prerani poti. Vsem iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Nekje v tebi je bila bol,
a zamahnil si z roko,
češ, zmagal bom – močnejši sem,
a vendar ni bilo tako.

Ob boleči izgubi ljubljenega

MILENKA VLADIČA
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih.
Hvala vsem za stiske rok, izraze sožalja in lepe misli ob njegovem
slovesu. Posebna zahvala dr. Rakovićevi, Dragu Gradišku za lepe
besede slovesa in 'njegovim' godbenikom za zaigrane melodije.
Hvala vsem, ki ste bogatili njegovo življenje in ga boste ohranili v
lepem spominu.
Pogrešali ga bomo:
žena Jožica, Mateja, Petra, Lina, Jon, Matija in Aleš

ZAHVALA
Ni te na dvorišču, ni te v hiši,
tvojega glasu se več ne sliši,
tvoje sledi so ostale povsod,
od dela tvojih pridnih rok.
Ob boleči izgubi našega dragega

LADISLAVA ARHA ml.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem
za izrečeno sožalje, podarjene sveče, denarne prispevke in svete
maše. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na poslednji poti. Posebno
se zahvaljujemo župniku g. Ludviku Žagarju za lepo opravljeno
pogrebno slovesnost, pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba,
kvartetu trobil in pevcem za ganljive izvedbe skladb in pesmi ter
internemu oddelku bolnišnice Brežice.
Hvala za izrečene besede in misli vseh, ki ste nam stisnili roke in bili
z nami. Verjamemo, da bodo spomini nanj, na njegovo življenje in
delo ostali živi in večni.
Žalujoči: vsi njegovi

OBVESTILA
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ZAHVALA
Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

Ob boleči izgubi naše drage mamice, babice in prababice

SLAVKE MAUSER
z Mrtvic, Leskovec pri Krškem

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem,
znancem in sodelavcem Občine Šentjernej za izrečena sožalja,
darovano cvetje, sveče in svete maše. Še posebej se zahvaljujemo
sosedom Zupančič, Čepin in Dolmovič za vso pomoč, podporo in
skrb v času njene bolezni. Hvala patru Marku Novaku za obiske in
spodbudne besede v bolnišnici. Posebno zahvalo izrekamo gospodu
župniku Ludviku Žagarju za besede tolažbe, darovano sveto mašo
in pogrebni obred. Hvala pogrebni službi Kostak, Cvetličarni Lilija,
Vokalni skupini Andante in izvajalcu Tišine.
Hvala vsem, ki ste našo drago mamico pospremili k večnemu počitku
in nam v najtežjih trenutkih stali ob strani.
Mojca, Branka in Nataša z družinami

ZAHVALA
Ob boleči in mnogo prerani izgubi
našega dragega

ALJOŠE KODRIČA
(33 let), iz Sevnice

Na dvorišču stojim, v tvoje okno strmim,
a na tvoj pozdrav čakam zaman.
S težkim korakom prestopim naš prag,
čakam tvoj glas, tvoj smeh, tvoj topel pogled,
le kje si zdaj ti, zakaj si odšel.
So dnevi zdaj sivi, turobni, nam manjkaš ti,
v naših mislih pa želja živi, da za vedno zapustil nas nisi ti.
A kaj zdaj naj rečem, kaj naj storim,
le to si želim, da med angeli srečen si ti.
Hvala ti za lepe dni, v srcih naših za vedno si ti.
Zahvaljujemo se: NMP Sevnica, PGD Sevnica, HNMP Maribor, UKC
Maribor in PP Sevnica za hitro posredovanje in pomoč. Vsem
sorodnikom, sosedom, prijateljem, sošolcem, znancem pa se
zahvaljujemo za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in denarno
pomoč ter gospodu župniku za lepo opravljen obred, kolektivu VGP
d.o.o., cvetličarni Viktorija, ekipi PP Risi ter vsem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti. Hvala!
Z bolečino v srcu, mami, brat Tilen, sestra Jasmina z družino

ZAHVALA
Nekoč nekje spet srečamo se.
Ob boleči izgubi našega dragega

JOŽEFA IVANA
PLANINCA
iz Pesja 3

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem
za izrečena sožalja, podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč.
Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga imeli radi in ga boste
ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila močnejša od življenja.

Ob boleči in prerani izgubi našega dragega

ROMANA NARAGLAVA

z Gornjega Pijavškega 1
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje, tolažilne misli, cvetje, sveče in denarno
pomoč. Posebna hvala tistim, ki ste bili z nami v najtežjih trenutkih
njegovega življenja. Hvala patronažni sestri Željki za pomoč in obiske
na domu, gospodu župniku Mitji za poslovilne besede in lep pogrebni
obred, pogrebni službi Kostak za organizacijo pogreba, pevcem iz
Brestanice za zapete pesmi in izvajalcu zaigrane Tišine. Zahvala
tudi Romanovemu podjetju Art&event iz Gradca v Avstriji, podjetju
in sodelavcem Evrosad Krško, še posebej enoti 2, in podjetju Iskra
PIO Šentjernej ter vsem, ki niste bili posebej imenovani in ste ga v
tako velikem številu pospremili na njegovi poslednji poti. Pustil nam
je mnogo prijetnih spominov in zgodb, o katerih bomo govorili še
mnoga leta. Verjamemo, da bodo spomini nanj in na njegovo delo
ostali živi in večni.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
6. julija smo se na bizeljskem pokopališču
poslovili od naše drage

ANE PUTRIH
iz Brezovice na Bizeljskem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje
in sveče. Hvala gospodu župniku, pogrebni službi, pevcem, izvajalcu
Tišine in vsem tistim, ki ste našo drago mamo pospremili k večnemu
počitku.
Za vedno boš ostala v naših srcih.
Žalujoči: hčerki Milena in Anita z družinama

ZAHVALA

MIRANA KOZOLETA –
ŠPICE

s Senovega
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem
in znancem, ki ste mu v težki bolezni stali ob strani, in za vso pomoč,
ki ste nam jo namenili v žalostnih dnevih slovesa. Hvala vsem, ki
ste bili del njegovega življenja, ga imeli radi in ga boste ohranili v
lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi

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

ZAHVALA
V 71. letu starosti se je 30. maja od nas
poslovila naša mami, babi, žena, sestra in teta

JOŽICA TURK
rojena Špilek, z Dvorc.

Ob izgubi mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, vaščanom in sodelavcem za izrečeno sožalje, darovano
cvetje in sveče. Hvala pogrebni službi Žičkar za vse opravljene
storitve, hvala gospodu župniku in sestram za pogrebno mašo. Hvala
vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od naše mame.
Žalujoči: vsi, ki smo jo imeli radi

ZAHVALA
Ob izgubi drage žene

MARIJE GÖTZ
iz Sel pri Dobovi

se iskreno zahvaljujem sorodnikom, sosedom in prijateljem za
izrečeno sožalje, podarjene svete maše in sveče. Hvala g. župniku
Mateju Užmahu, pogrebni službi Žičkar, pevcem ter gostilni Cetin.
Hvala tudi vsem, ki ste ji stali ob strani v času njene bolezni.
Žalujoči: mož Pepi

ZAHVALA
Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje
zbrane od včeraj
in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev ...
(T. Kuntner)
Ob boleči izgubi drage mame, stare mame, prababice in tete

ANE MARIJE ROŽMAN
iz Dečnega sela

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Hvala gospodu župniku za poslovilne besede in opravljen obred,
gospe Mariji Kukovica za ganljive poslovilne besede, pevskemu
zboru Lavrencij za lepo odpete pesmi, pogrebnemu zavodu Žičkar
za organiziranje pogreba, sosedom za pomoč in vsem, ki ste jo v tako
lepem številu pospremili na zadnji poti. Posebna hvala tudi kolektivu
Zdravstvenega doma Krško.
Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja, jo imeli radi in jo boste
ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ni res, da si odšel – nikoli ne boš ...
Ujet si v naša srca.
Z najlepšimi spomini boš vsak naš korak
spremljal v tišini.
(Akordi)

Ob boleči izgubi našega dragega

Ob boleči izgubi moža, očeta, dedka in brata
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Ni res, da si odšla –
nikoli ne boš.
Ujeta si v naša srca.
Z najlepšimi spomini ...

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice

ANE POSTERŽIN
iz Presladola

se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem, sosedom, sorodnikom in
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Posebno se zahvaljujemo osebju Doma upokojencev Brežice za
dolgoletno oskrbo, domačnost in toplino.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Vse življenje si garala,
vse za dom in družino dala.
Za vse to in še mnogo več
iz srca ti hvala.
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice,
prababice, sestre, tete in svakinje

ANTONA MIKLAVČIČA

ANTONIJE BAZNIK

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem
za izrečena sožalja, cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč.
Hvala CSD Krško, Danici z ekipo za oskrbo in nego, ZD Kostanjevica,
dr. Meliti Sever, SB Brežice, pogrebni službi Žičkar, župniku Jožetu
Miklavčiču, PGD Prekopa in ostalim, ki jih nismo posebej imenovali,
pa ste nam pomagali, ga pospremili na njegovi zadnji poti ter ga
ohranjate v lepem spominu.

izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem,
ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani, darovali sveče, cvetje,
svete maše in denarno pomoč.

z Gornje Prekope 15

Žalujoči: vsi njegovi

iz Velikega Mraševega 27

Posebna zahvala kolektivu Term Čatež, CGP Krško, Okrepčevalnici
Arh iz Leskovca ter gospodu župniku Novaku za lepo opravljen obred.
Še enkrat vsem iz srca hvala, tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali.
Žalujoči: vsi njeni
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mali oglasi

Bizeljsko – Drenovec: prodam kvalitetno hišo, letnik
1991, razgled, tri etaže, 150
m², podstrešje ni dokončano, zemljišče 4000 m², EI v
izdelavi. Tel.: 040 473 956

Oddam bivalno brunarico,
opremljeno. Cena ugodna. Relacija Krško-Brežice.
Tel.: 070 277 380

Na Gorenji Pirošici prodam tri
travnike, 70 arov, zelo ugodno.
Tel.: 031 872 624
Prodam vinograd 3757 m²
skupaj z zidanico v kat. občini 1322 Krško. Cena 7.000 €.
Tel.: 040 787 234

AVTOMOBILIZEM

Prodam avto Ligier letnik
2008, dizel, sem drugi lastnik,
prevoženih 58 km, zelene barve, dobro ohranjen-garažiran.
Tel.: 040 293 145
Prodam Mercedes C220d, li-

Perutnina Rostohar

da si lahko priskrbite

Obveščamo vas, da
sprejemamo naročila za bele
kilogramske piščance, ki
bodo na voljo v drugi polovici
avgusta. Naročila so obvezna.
Mlade rjave jarkice nesnice
si lahko priskrbite od
15. avgusta dalje, vsak
delavnik med 16. in 17. uro.

s Senovega obvešča,

muzina, letnik 1997, srebrne barve, prevoženih 223.000
km, drugi lastnik.
Tel.: 069 673 520

KMETIJSTVO

Eko-kurjava, peleti A1, A2, po
ugodni ceni, ter briketi za kurjavo. Tel.: 070 665 823,www.
eko-peleti.si
Nudimo posek in spravilo vseh vrst lesa, posebno
hrasta. Plačilo takoj. Toni
Lipar s.p., Stara vas 17e,
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

Prodam bukova drva, nakalana in suha, shranjena pod streho. Lokacija Podbočje.
Tel.: 041 758 492

Kupim ohranjeno vrtno lopo
2x2x2 m za orodje.
Tel.: 031 888 689
Prodam ohranjen traktor IMT
539- l. 88, ima lok, registriran,
2750 ur. Prodam plug IMT 755,
visoki dvobrazni.
Tel.: 041 233 834

obzornikova oglasna mreža

enodnevne bele piščance
vsak ČETRTEK
ter bele kilogramske
piščance in jarkice
konec AVGUSTA.

Prodam skobeljni stroj debelinka in pasjo hišo, ugodno.
Tel.: 041 847 896

Prodam nahrbtno kosilnico,
laksarico, popolnoma novo,
znamka Green cut, moč 1,4 kW.
Cena 160 €. Tel.: 031 566 399
Prodam pokrito prikolico, primerno za čebelnjak.
Tel.: 041 637 578
Mešana suha in nakalana drva
prodam. Možna dostava.
Tel.: 041 648 482

Prodam bukova drva in cviček, možna dostava.
Tel.: 040 319 448

Prodam kosilnico BCS dizel
tip AD 114/A, malo rabljena,
cena 1100 €. Tel.: 031 743 243
Prodam bukova in mešana
drva. Možna dostava.
Tel.: 031 594 663
Prodam cisterne za vino;
300, 380, 400 l, stiskalnico za grozdje 100 l, mlin za
grozdje. Tel.: 030 664 195

OBVEZNO NAROČANJE OB
DELAVNIKIH od 9.–18. ure:
07 49 73 190, 031 676 724.

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

NEPREMIČNINE

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Urejena, še aktivna prašičjerejska kmetija zaradi bolezni nujno potrebuje skrbnega
gospodarja. Vsi, ki imate znanje in veselje v tej smeri, javite
se, ne bo vam žal.
Tel.: 041 662 730
Prodam cepljena, suha, bukova drva. Okolica Tržišča. Možna dostava v radiju 10 km.
Tel.: 031 752 514
Prodam pajek SIP in prebiralec krompirja.
Tel.: 070 815 003

Prodam šrotarico za ruženje
in mletje koruze, odlično ohranjeno. 3 kW motor/enofazni. Tel.: 041 686 603

Prodam bukova in mešana
drva, možen razrez in dostava
v okolici Krškega.
Tel.: 041 929 830

www.valinstall.si
info@valinstall.si

041 813 085

OBNOVA KOPALNIC
Čiščenje odtočnih cevi
Izvedbe in popravila strojnih instalacij
(vodovod, ogrevanje, itd.)

031 621 522, 07 49 21 563
Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Prodam okrogle bale slame.
Tel.: 051 634 338
Prodam suha bukova drva
ali mešana, možna dostava
na dom. Tel.: 041 709 486

Prodam rabljen mulčar Muta,
priklop 2 vijaka. Cena 160 €.
Tel.: 031 702 003

Prodam pšenično slamo z njive cc 5 H in koruzo, pakirano v
vreče. Možna dostava.
Tel.: 051 499 355

VINOGRADNIŠTVO,
SADJARSTVO IN
ŽIVILA

Prodamo vino: rumeni muškat (polsladki in suhi), frankinjo, mešano belo in črnino.
Tel.: 031 306 559, po 17. uri.
Prodam ječmen letošnje žetve. Tel.: 070 709 767

Prodam rdeče vino, žganje
sadjevec in domačo koruzo.
Tel.: 068 196 718
Prodam vino cviček 1 € za l.
Modro frankinja 1,5 € za l. Tropinovc 4,5 € za l.
Tel. 041 809 209
25 let
d. o. o.

OPTIKA

H
kak itro
ovo in
stn
o

proizvodnja in montaža
Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

041 726 071
girus@siol.net, www.girus.si

www.steklarstvo-lekse.si

PRESKAR

Cesta krških žrtev 112, Krško

OČESNA ORDINACIJA

Celovite
geodetske storitve

041 716 154 | www.metelko.si
Prodam sveže kozje mleko.
Lokacija: Razbor pod Lisco.
Cena 2 €/liter.
Tel.: 051 308 648
Prodam ječmen v vrečah.
Tel.: 041 541 539
Prodam letošnji ječmen.
Tel.: 041 735 094

Prodam bizeljsko belo mešano vino. Tel.: 041 638 868
Prodam domačo svežo
aronijo. Tel.: 031 877 267
ali 031 725 975

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 telice za zakol in suhe za dopitanje. Plačilo takoj + davek. Tadej
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pristava pri Mestinju.
Tel.: 040 179 780
Prodam kravo za zakol, staro
7 let, koruzo v zrnju ter hrastove in bukove fosne.
Tel.: 031 698 469
Prodam manjšega bika za zakol in bikca limuzina za nadaljnjo rejo, starega 4 mesece.
Tel.: 031 717 595

Prodam kravo simentalko,
breja tretjič, pašna. Cena po
dogovòru. Tel.: 040 742 730

Prodam telico simentalko za
zakol, težko okoli 650 kg, cena
1050 €. Tel.: 051 340 437

d.o.o.

aluminijaste ograje
Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec
Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

sloveniji

hrvaški

srbiji

črni gori

avstriji

slovaški

www.geodet-kralj.si

040 753 911

Odslej pisarna tudi
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
izdelava geodetskega načrta
etažni načrt

Celovite geodetske storitve
in prodaja nepremičnin
info@geodet-kralj.si
Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

delovna dovoljenja, ostale storitve...
za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

zakoličba
parcelacija

vris stavbe
ureditev meje

NOVAK

češki

virtualna pisarna, računovodstvo
www.agencijaspin.si

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583
email: sabina@girs.si

ustanovitev podjetij v

041 659 659

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

Sprejemamo naročila za bele
kilogramske piščance, ki bodo
v prodaji 29. avgusta.
Rjave in grahaste jarkice bodo
na voljo po 10. avgustu,
enoletne rjave kokoši pa
vsak delavnik po 18. uri.

KOT USLUŽBENEC
POGREBNEGA ZAVODA

Z VAMI ŽE 20 let!

Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538
Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.

Mateja Novak s.p., Stara c. 12, Straža
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Ob 100-letnici zasadili lipo

Tradicionalno plezali v Paklenici
PAKLENICA – Konec junija se je rekordno število članov Posavskega alpinističnega kluba, kar 71, udeležilo tradicionalnega letnega srečanja v Paklenici. Namen srečanja je bil seveda preplezati čim več lepih alpinističnih in športnoplezalnih smeri in obiskati najvišje vrhove nad kanjonom Paklenice.

Nastop orkestra na zasaditvi lipe v domačih Ločah (foto: F.
Šavrič)
LOČE – Gasilski pihalni orkester Loče v letošnjem letu obeležuje
100 let od ustanovitve. Kljub temu da zaradi trenutnih okoliščin
vsi načrti, ki so jih imeli, niso izvedljivi, je orkester še vedno zelo
aktiven in ne počiva. Že v začetku junija so snemali oddajo Pri
Črnem Petru. 12. junija je orkester odprl svojo razstavo, ki je na
ogled v Upravni enoti Brežice in na kateri je orisal pomembnejše dogodke skozi 100 let svojega obstoja. 20. junija so za obeležitev 100. obletnice ustanovitve načrtovali veliki dogodek, na katerem bi se zbralo več kot deset godb iz Slovenije in izven njenih
meja, toda načrte so jim prekrižale izredne zdravstvene razmere in negotovost. Odločili so se za intimnejšo prireditev, na katero so povabili vaščane iz Loč, na dogodku pa so skupaj s predsednikom Državnega zbora Igorjem Zorčičem, županom občine
Brežice Ivanom Molanom in voditeljico oddaje Pri Črnem Petru Jasno Kuljaj simbolično zasadili lipo, ki bo rasla vsaj še nadaljnjih 100 let. Po uradnem delu so si z vaščani tudi ogledali prej omenjeno oddajo Pri Črnem Petru. 27. junija so združili
moči skupaj s Kmetijo Istenič in na dogodku »Pozdrav poletju«
s svojo glasbo polepšali dan in vnesli pozitivno energijo obiskovalcem kmetije. Na začetku prireditve je Janez Istenič pozdravil
obiskovalce, dirigentka orkestra Anita Kiralj pa je zbranim povedala nekaj besed o orkestru in zakaj so lahko prav vsi ponosni, da so njegovi člani. Obiskovalci so tako prisluhnili lahkotnemu programu orkestra, ob katerem nihče ni ostal ravnodušen.
Isti dan so, tako kot vsako leto, sodelovali na žalni slovesnosti v
spomin na Jerneja Molana v Rigoncah. 
Vir: GPO Loče

Prodam telico simentalko,
staro 2 leti, težka 700 kg, ter
kostanjeva drva, kratko žagana – razkalana. Okolica Brežic.
Tel.: 051 477 243
Iz okolice Sevnice prodam
bele piščance za nadaljnjo rejo,
težke od 1 kg do max 1,5 kg.
Cena je 3,20 €/kg. Za več informacij pokličite na tel.: 040
426 809, Martin.

Prodam kozličke, stare 3 mesece. Tel.: 031 271 350

RAZNO

Izdelovanje in popravilo nagrobnih spomenikov, klesanje črk, izdelava
okenskih polic in pultov ter
montaža. Tel.: 041 680 358,
Kamnoseštvo Arh Zvonko
s.p., Selce 6, Leskovec

Izdelava nagrobnih napisov,
slik, nagrobnikov ter obnova.
Tel.: 041 493 455, Marko Kranjec s.p., Rožno 15a, Brestanica
Prodam strešno opeko
Sotošek, rabljeno 20 let, večjo količino. Cena po dogovoru.
Tel.: 070 733 331

Izdelujemo in popravljamo nagrobne spomenike, klesanje črk, delamo
okenske police, kuhinjske
pulte in montaža. Kamnoseštvo Jakša d.o.o., CKŽ 65,
Krško. Tel.: 07 49 05 900

Podarite odvečne knjige. Pokličite, pridem z veseljem in jih
odpeljem in ohranim.
Tel.: 030 996 225
Prodam PVC okno bele barve, 3 zasteklitve, dim. 1,00 m x
1,40 m in balkonska vrata 2,00
x 2,20 m, oboje s podometno
omarico z roletami in komarniki. Tel.: 031 788 360

STIKI

Iščem samsko žensko za skupno življenje, da bi živela pri tebi-ljubezen. Tel.: 051 847 302

51 let imam, ljubitelj vsega lepega, nimam sreče v ljubezni. Rad bi spoznal gospo, ki ji
ni dano imeti otrok. Vse bom
storil zanjo, imam pogoje, da
jo osrečim. Tel.: 031 537 658
Iščem žensko za prijetna druženja. Star sem 65 let. Kličejo
naj resne. Tel.: 051 397 806

Da je plezanje in pohodništvo
potekalo po predvidnem načrtu in seveda predvsem varno, so poskrbeli izkušeni alpinistični inštruktorji in alpinisti
Aleksandra Voglar, Gorazd
Pozvek, Arno Koštomaj,
Matej Zorko in Peter Sotelšek ter izkušeni športni plezalci večraztežajnih športnih
smeri Romana Tomšič, Mitja
Voglar, Tadej Bernik, Gregor
Cerjak, Jernej Špiler in Bojan Zorko.
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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

Odgovorna urednica: Maruša 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

Luka Jejčič ter pripravniki za
športne plezalce in kandidati za alpinistično šolo Valerija Bogovič, Andreja Malus,
Klemen Glas, Goran
Hribar, Maja Stopar,
Leon Kosem, Samo
Šmajgl, Tomi Naglič,
Blaž Kramar, Rok
Brilej, Maja Blaznik
in Nika Ogorevc.

Na vrv s svojimi vodji navez
so se navezali športni plezalci
Kajetan Voglar, Marko Zakšek, Tanja Tušek Sotelšek in

Plezanje je potekalo v vseh sektorjih
v kanjonu Paklenica, preplezali so številne večraztežajne
smeri. Najbolj zahtevne smeri so se
plezale v mogočnih
stenah impozantnega vrha nad kanjonom z imenom Aniča Kuk, in sicer smeri
Bora Bora, 6a, 180m;
Bračna, 5c, 200m;
Lanno delle Luma-

DOBAVA IN MONTAŽA VSEH
VRST TOPLOTNIH ČRPALK

che, 6a+, 250m; Figurae Veneris, 6a, 160m; Mosaraška, 6a,
350m; Barhmova, 5c, 300m;
Besmrtnici, 6c, 350m; Danaja, 5b, 100m in Trik & Saleška,
5b, 180m. Poleg plezanja dolgih, večraztežajnih smeri so se
skoraj vsi udeleženci v kanjonu spopadali tudi z množico
krajših športnih smeri, visokih do 35 metrov. Veliko udeležencev tabora se je podalo tudi
na daljše gorniške ture, ki jih je
vodil Martin Bedrač, povzpeli
so se na Vidakov in Bojin kuk.
Organizacija tabora je pod
vodstvom predsednice Posavskega alpinističnega kluba
Aleksandre Voglar in njene
ekipe potekala res vzorno, saj
izpeljava tako zahtevnih plezalnih vzponov, gorniških tur
in tudi plezanja športnoplezalnih smeri ni mačji kašelj.


Vir: PAK

INŠTALACIJE

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem
(pon. - pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah –
nabiralnik
• 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.

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene objave v rednih številkah, na tematskih straneh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo, ne honoriramo in ne odgovarjamo za avtorsko delo posredovanih vsebin
in fotografij. Stališča, izražena v kolumnah
in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne
izražajo nujno stališča uredništva. Imetnik
materialnih avtorskih pravic avtorskih del
v Posavskem obzorniku so Zavod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali drugače uporabljati v tržne namene brez ustreznega pisnega dovoljenja 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. Fizične in pravne osebe ga lahko naročijo po
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške 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 razpolagamo na uredništvu (mali oglasi, zahvale, spomini, ankete, nagradne igre, pisma 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: 27.300 izvodov

35 LET

• VODOVODNE IN PLINSKE • TOPLOTNE OZ. CENTRALNE • TALNA OGREVANJA,
NAPELJAVE

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

Naslednja številka (16/2020) bo izšla v
četrtek, 6. avgusta 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora
je 30. julij 2020.

NAROČILO MALEGA OGLASA



Vsebina oglasa:

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

Datum:

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.

Podpis:
Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!
Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta:

Kontaktni telefon:
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»S plesom diham, postal je del mene«
BREŽICE, PONIKVE – Ko v isto poved postavimo besedi 'ples' in 'Posavje', skoraj ne gre drugače, kot da omenimo še Rosano Horvat, plesno pedagoginjo v Glasbeni
šoli Krški in Plesnem društvu Imani Brežice. Priznana plesalka, plesna učiteljica in koreografinja letos obeležuje dva lepa jubileja: 20-letnico svojega pedagoškega dela in 15-letnico delovanja oddelka za sodobni ples v krški šoli.
Življenjska zgodba, prepletena
s plesom, zdaj že poldrugo desetletje Posavke Rosane Horvat (rojene Štorgelj) se je začela v Velenju, kjer je že pri šestih
letih pokazala veliko željo po
plesu. Na vpis k pouku plesa v
tamkajšnji Glasbeni šoli Fran
Korun Koželjski je morala počakati še eno leto, nato pa celo
osemletko plesala pri učiteljici
Dragici Mavec. »Uživala sem
v plesu, ker sem ugotovila, da
je to moj način izražanja. Učiteljica me je vključevala v različne projekte, denimo kratke
pravljice, prihode dedka Mraza
… Tudi v osnovni šoli so me, ko
so spoznali moje sposobnosti,
velikokrat porabili za kakšno
dramsko igro, proslave in podobno,« se spominja. A se je
tudi zataknilo: »Kljub temu
je ob vstopu v najstniška leta
prišlo tudi do trenutka, ko sem
želela nehati plesati, a sva šla
skupaj z mami do učiteljice in
se pogovorili, pa sem ostala pri
plesu. Takrat sem ugotovila, da
je s pogovorom možno doseči
zelo veliko.«
Takrat še ni bilo srednje šole
za sodobni oz. izrazni ples, kot
se je takrat imenoval, zato se
je predvsem zaradi svojih risarskih sposobnosti vpisala na aranžersko šolo v Maribor. Na enodnevnem poletnem
plesnem seminarju je spoznala nekaj mariborskih plesalcev, ki so jo povabili k treningom plesa v eni od tamkajšnjih
plesnih šol, kamor so prihajali
tudi učitelji iz tujine, med njimi tudi Fred Lasserre z otoka
Guadelupe. »V tem času se je
pojavila težava, saj je moj oče
želel, da neham plesati ter se
popolnoma posvetim šoli in ne
'zajadram' kam drugam. Tu mi
je stopila v bran vzgojiteljica v
dijaškem domu in prepričala
očeta, da mi je pustil nadaljevati, za kar sem ji zelo hvaležna,« opiše še eno preskočeno
oviro na plesni poti.

Pri sedemnajstih letih
v New York …

Tekmovati je pričela že v zadnjem razredu osemletke, ko je
prvič potekalo danes uveljavljeno tekmovanje Opus, za katerega je pripravila solo ples
z naslovom Življenjski krog.
»Plesala sem s posebnim pletom, ki ga je spletla moja babica. To je poseben spomin, ki
ga nosim v sebi,« pove z nostalgijo v glasu. S tekmovanji
na Opusu je nadaljevala tudi
v srednji šoli, enkrat je dobila
celo posebno nagrado za sceno. »Tako je ljubezen do plesa
v meni še bolj rasla, do te mere,
da sva s prijateljem, prav tako
plesalcem Goranom Turnškom, odšla na osemtedensko
poletno plesno šolo v New
York. Šla sva na 'lov na sponzorje' za letalsko karto, šolnino ipd. Kar naenkrat sva se pri
17 letih odpravila na pot čez
veliko lužo. To je bila posebna

Rosana Horvat (foto: P. P.)
izkušnja, saj smo plesali tako
rekoč od jutra do večera, učili smo se različnih plesnih tehnik, od baleta, plesnih tehnik
horton, cunningham in dunham do jazza. Tam sem ugotovila, da je to to, kar želim početi in delati v življenju,« opisuje
najbrž prelomen dogodek na
svoji življenjski poti. Čeprav so
jo od napornih treningov vsak
dan bolele mišice, je v tistih tednih predvsem tehnično zelo
napredovala, kar jo je spodbudilo k sanjam o študiju plesa.
Seveda se je še vrnila v Velenje oz. Maribor dokončat zadnji letnik srednje šole. Poleg v
Mariboru je med vikendi plesala tudi v domačem Velenju
pri Nini Mavec Krenker, kjer
so ustvarjali različne predstave. Da se je občini oddolžila za
šolnino v New Yorku, je naredila svojo prvo lastno predstavo
Krog, ki je temeljila na romanu Triptih Agate Schwarzkobler. »V tistem trenutku mojega življenja me je nekaj v tej
knjigi ' zahaklalo' in sem rekla,
zakaj pa ne bi naredili nekaj na
to temo?« pojasnjuje nenavaden izbor teme. Hkrati je delala tudi plesno predstavo v Plesni izbi Maribor, pri predmetu
ekonomija pa še raziskovalno
nalogo v okviru otroške predstave, za kar je dobila prvo
nagrado na medšolskem tekmovanju. »To je bilo zame zelo
aktivno leto, veliko stvari naenkrat se je odprlo, za povrh
pa sem bila še odlična in mi ni
bilo treba delati mature,« pove
z nasmehom.

… in nato še na študij

Prišel je čas odločitve za študij in ker v Sloveniji ni bilo prave izbire na področju plesa, je
poslala prijavo na Alvin Ailey
American Dance center (Ameriški plesni center Alvina Aileya) v New Yorku. Evropejcem ni bilo treba iti fizično na
avdicijo, ampak so jih ocenili
le na podlagi fotografij v določenih baletnih pozicijah, imeli
pa so tudi njeno oceno s poletne plesne šole leto pred tem,
na podlagi česar so jo sprejeli. Šola je temeljila na že prej
omenjenih plesnih tehnikah,
veliko so tudi nastopali in se s

tem učili t. i. umetnosti nastopanja. Finančno sta ji pri šolnini pomagala Občina Velenje in
JSKD, da se je lahko preživela
v 'velikem jabolku' pa je med
vikendi delala: v galeriji, kjer
so uokvirjali slike, v t. i. coffee
shopu, raznašala je letake, prodajala avstrijski 'štrudl', delala
kot maserka, prodajalka v prestižni trgovini oblačil … »V treh
letih študija v ZDA sem bila le
dvakrat doma, tretjič sem se
vrnila za vedno,« zaključi svojo ameriško izkušnjo.
Leta 2000 se je vrnila predvsem na prošnjo že omenjene Mavec Krenkerjeve, da jo
v njenem Plesnem studiu N
nadomešča med porodniško
odsotnostjo, začela pa je učiti še v Plesni šoli Harlekin in v
Plesnem forumu Celje. Sledila
je selitev v Ljubljano, kamor jo

la svojega bodočega moža Tomislava Horvata, doma sicer
iz Slavonije. Ko jo je leta 2005
zaprosil za roko, sta se morala
odločiti, kje bosta živela. »Odprla sva zemljevid in sva gledala, kakšne so možnosti. Raziskala sem plesni trg in ker sem
si že ustvarila neko ime, sem
želela plesno kariero graditi
naprej v Sloveniji, a tudi, da se
on dobro počuti. Tako sva našla Brežice in rekla: to je blizu
Zagreba, da bo on lahko hodil
v službo, jaz bom pa že nekaj
našla,« opisuje zanimiv izbor
življenjskega okolja. Najprej
je poslala prošnjo na Glasbeno šolo Brežice, kjer pa niso
imeli prostorskih možnosti za
oddelek za sodobni ples, zato
je takratni ravnatelj Dragutin
Križanić njeno prošnjo posredoval krškemu kolegu Dragu
Gradišku. V Krškem so ravno
urejali nove prostore za glasbeno šolo v nekdanjem hotelu
na Vidmu in v skladu z njenimi željami so opremili še plesno dvorano. Leta 2005 so tako
v krški šoli ustanovili oddelek
za sodobni ples. Koliko otrok
se je v tem času plesno izobrazilo, težko oceni, vsekakor
pa se je plesno področje v poldrugem desetletju zelo razvilo. »Danes imam za sabo tudi
že nekaj profesionalnih učiteljic plesa, na srednjo šolo za
sodobni ples so šle Zoya Koprivnik, Ema Zevnik, Nika
Kurnik, Zala Mucko in Pika
Klara Murenc, Sanja Spirić
pa je šla študirat na Akademijo za ples v Zagreb in zdaj uči

Ples je način njenega izražanja (foto: Jure Kranjec Radkovič).
je povabil že omenjeni Lasserre, hkrati pa je učila v plesnih
šolah v Ljubljani, Celju, Velenju, Novi Gorici in Novem mestu. »V tistem času je bilo veliko
pomanjkanje plesnih učiteljev
oz. so številni odšli in ostali v
tujini. Poleg tega sem skoraj
vsak vikend imela kje v Sloveniji plesni seminar,« se spominja. V Novi Gorici je bila med
njenimi učenkami tudi Nastja
Bremec Rynia, ki ima danes
skupaj z možem priznano plesno podjetje MN Dance Company.

Z možem sta si
izbrala Brežice

V naše kraje jo je, kot se to pogosto zgodi, pripeljala ljubezen. Leta 2003 je na duhovni
konferenci v Zagrebu spozna-

v Plesnem društvu Imani Brežice.

Omenjeno plesno društvo je
še eno pomembno poglavje v
njenem plesnem udejstvovanju. Ko se je preselila v Brežice, tu namreč ni bilo ponudbe
na tem področju in leta 2007
je ustanovila Imani. »To ime
mi je zelo pri srcu, saj je moja
zelo dobra prijateljica iz New
Yorka tako poimenovala svojo
hčerko, ta beseda pa v enem
od afriških jezikov pomeni
'vera',« pripoveduje Horvatova. »Verjela sem v to, da lahko
prinesem nekaj dobrega v Brežice. Moj cilj ni bil in še vedno
ni samo to, da otroke naučim
plesati, ampak da otroci raziskujejo svoje talente in da jih
odvrnem od alkohola, drog in
drugih slabih stvari, pa tudi, da

revijo, na državnem tekmovanju Opus plesalci dobivajo lepa
priznanja, delamo odmevne
plesne predstave, kot je bila
letošnja predstava Tavanje,
ki smo jo premierno prikazaPles kot povezovalni element li tik pred izbruhom epidemije,« zagotavlja. Interes za ples
Ravno pred kratkim se je sre- je med mladimi vedno večji,
čala s plesalkami, ki so zaklju- ne nazadnje so imeli v minučila 14. leto plesanja, najprej v lem šolskem letu na krški glasglasbeni šoli in nato v Imanije- beni šoli 75 učenk in učencev
vi srednješolski skupini. »Po- v sedmih oddelkih, v Imaniju
govarjale smo se o tem, kako pa kar 24 srednješolskih plesalcev in plesalk, ki prihajajo predvsem
iz brežiške in
krške, manj
pa iz sevniške
občine. Meni
sicer, da je pri
sodobnem
plesu prehod
iz igre v resno
delo najlažji
pri najmlajših
preko plesne
pripravnice, morda je
malo težje pri
tistih, ki se
vključijo kasneje. »Postopoma gradimo tako na
njihovi kreativnosti kot
na plesni tehDružinska fotografija Horvatovih (foto: Nika + niki. Velik poGrega photography)
udarek dajeso v teh letih skozi ples razvi- mo temu, da ustvarjajo sami,
le svoje talente, sočutje do lju- pri tem jih ne smemo zaviradi, skrb za skupino, sposob- ti, tehnika pa le podkrepi to
nosti za delo in preživljanje ustvarjalnost.«
… Tak prijeten občutek je, ko
vidiš nekaj, kar si morda tudi Še vedno je 'lačna'
sam uspel usmerjati,« oce- plesnih nastopov
njuje rezultate svojega zdaj
že dolgoletnega dela na ples- Do leta 2009 je bila zelo aktivnem področju, kjer je svojim na v plesnih predstavah v Ljuplesalkam in plesalcem včasih bljani, Velenju in Zagrebu, po
več kot le pedagoginja, saj se prvem porodu pa je to moraz njimi pogovarja tudi o spol- la dati malce na stranski tir.
nosti, odvisnostih, odraščanju Letos je po dolgem času spet
itd. »Moram reči, da so to su- stopila na oder v že omenjeni
per dekleta in niso dovolila, plesni predstavi Tavanje. »Bila
da jih družba zavede.« Sicer sem 'lačna' plesnih nastopov,
pa plešejo tudi fantje. »Verja- nekaj mi je manjkalo,« prizmem v Boga in ta me je obda- nava, da je ob učenju in skrbi
ril s sinom. Takrat sem začela za družino (ima osemletnega
veliko brati o vzgoji fantov in sina Jono in štiriletno hčerko
vprašala sem se, zakaj fantje Luano) težko biti aktiven še
težje zdržijo pri plesu. Ugoto- na tem področju. Še vedno se
vila sem, da imajo fantje radi plesno redno izobražuje na seekipo, podobno kot v športu, minarjih in delavnicah tako v
ko jih vleče naprej. Tako sem Sloveniji kot v tujini. Seveda se
vseh pet fantov različnih sta- njeno življenje vrti predvsem
rosti v glasbeni šoli združila v okoli plesa: »S tem diham, posneuradno skupino in postali tal je del mene. Tako kot se neso kot bratje. Energija in med- kateri izražajo preko poezije,
sebojna skrb, ki sta se spletli proze ali risanja, se jaz izražam
med njimi, sta me navdušili,« preko giba.«
opiše nastanek fantovske skupine, ki je pred sedmimi leti ob Sicer pa je družina Horvat našpodpori ravnatelja Mitje Rež- la svoj kotiček in zatočišče na
mana dobila še uraden status. vikendu v Ponikvah nad Veliko Dolino, kjer so se ob skrbi
Posavje se je po njenem mne- za zelenjavni vrt in sadovnjak
nju v zadnjih 15 letih plesno 'prerodili', Rosana pa je vesezelo nadgradilo in je primerlji- lje in 'izziv' našla denimo tudi
vo z ostalimi slovenskimi regi- v pripravi raznih likerjev po
jami. »Dokaz za to je, da je vsa- lastnih, unikatnih receptih. A
ko leto kakšna naša skupina, o tem morda kdaj drugič v kak
bodisi iz glasbene šole bodisi šnem drugem kontekstu.
iz društva, izbrana na državno 
Peter Pavlovič
lahko sprejemajo prave odločitve za svoje življenje. Želela
sem, da to postane moje poslanstvo,« nadaljuje razmišljanje.

