
VESLAJO ZA ZDRAVJE – Voda, Krka, smeh, dobra volja, predvsem pa hvaležnost biti del tega – tako 
razmišljajo udeleženke aktivnosti Veslo za zdravilo, ki potekajo v sklopu vedno bolj odmevnega 
projekta Stavi na zdravje. Gre za ženske, ki so se soočile s težko življenjsko preizkušnjo – boleznijo 
raka na dojki. Srečanja »rozik«, kot si rade rečejo, v zadnjih tednih so vedno bolj obiskana, na naslednje 
srečanje so povabile tudi ženske od drugod. In ravno veslanje je tisto, ki pripomore h krepitvi njihovega 
zdravja. Poudarek omenjenega projekta je v tem, da s športnimi aktivnostmi krepimo naše zdravje. 
V tej številki objavljamo nove prispevke o projektnih aktivnostih.  R. R., foto: Verica Lajkovič

Najprej Zelena hiša,
nato Srebrna vas

Ena od rešitev za dolgotrajno oskrbo starejšega pre-
bivalstva je tudi gradnja posebnih sosesk oz. bival-
nih enot z vsemi potrebnimi podpornimi storitvami. 
V občini Krško v prihodnosti načrtujejo gradnjo t. i. 
Pametne srebrne vasi, medtem pa na Vidmu že gra-
dijo t. i. Zeleno hišo.
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So Romi »nad« vsemi zakoni?

www.kd-krsko.si

Pokrajina Posavje? 
Seveda!

Krški občinski svetnik Aleš Zajc kritično razmišlja 
o pokrajinski razdelitvi Slovenije in zagovarja, da 
si Posavci zaslužimo lastno pokrajino, saj smo po 
njegovem mnenju že neštetokrat dokazali, da ima-
mo v regiji s šestimi občinami skupne interese, ki 
jih želimo uresničevati tudi v prihodnje.
 Stran 3

Doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, 
dekanja VŠ za upravljanje podeželja 
Grm Novo mesto:

V turizmu 
ni čarobne palice ...
 str. 4 in 5
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KLASIČNA KLIMA 
SPLIT NEXYA S4E INVERTER
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OBČINA KOSTANJEVICA 
NA KRKI PRAZNUJE

V kostanjeviški občini letos zaradi situacije, poveza-
ne s koronavirusom, sicer ne pripravljajo dogodkov 
v počastitev avgustovskega občinskega praznika, ki 
ga obeležujejo v spomin na podelitev mestnih pra-
vic leta 1252, smo mu pa posvetili nekaj tematskih 
strani v našem časopisu in se med drugim v pogo-
voru z županom Ladkom Petretičem ozrli na dosež-
ke v minulem enoletnem obdobju.

Strani 13–16
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Zaradi omejitve zbiranja šte-
vila udeležencev zaradi po-
tencialno možnih okužb s co-
vidom-19 so bili na srečanje 
povabljeni predvsem oškodo-
vani vaščani dveh naselij z ob-
močja KS Veliki Podlog, vendar 
so se ga udeležili tudi posame-
zni krajani drugih vasi na Kr-
škem polju. Kot je za Posavski 
obzornik ob tem povedala Ka-
rolina Cizerle, tatvine, vanda-
lizem in ustrahovanja vašča-
nov s strani Romov, predvsem 
pripadnikov v Kerinovem 
Grmu živeče romske skupnos-
ti, zdaleč presegajo pristojno-
sti in zakonske možnosti ukre-
panja KS.

Župan mag. Miran Stanko je 
zbranim povedal, da je s pro-
blematiko seznanjen, da se za-
veda resnosti situacije in da se 
na tematiko romske proble-
matike domala dan za dnem 
vrstijo pogovori in sestanki, 
kot denimo dan pred navede-
nim zborom, ko se je ponovno 
sestal s predstavniki trgovskih 
družb z območja Krškega, saj 
so te zaradi tatvin in izgredov, 
ki jih Romi povzročajo po pro-
dajalnah, že zagrozili, da bodo 
prodajalne zaprli. »S predstav-
niki trgovskih družb, pred-
vsem sta v zadnjem obdob-
ju na udaru Mercator in Tuš, 
smo se dogovorili, da podajo 
pisno oceno, za kakšno oško-
dovanje gre na dnevni, meseč-
ni ravni, da lahko te podatke 
v imenu občine neposredno 
posredujemo ministru za not-
ranje zadeve s prošnjo, da v ta 
namen kadrovsko okrepi Poli-
cijsko postajo Krško, hkrati pa 
da se lahko medresorsko z Mi-
nistrstvom za pravosodje do-
govorijo, da bodo te zadeve 
procesirali, bodisi s spremem-
bo zakonodaje bodisi z drugi-
mi ukrepi.« Ob tem je pozval 
oškodovane krajane, da v čim 
krajšem roku tudi oni oddajo 
na KS popise dogodkov, foto-

So Romi »nad« vsemi zakoni?
VELIKI PODLOG, GORICA – Naraščajoče število tatvin, vandalizma in ustrahovanja s strani Romov so bili 
povod, da je predsednica KS Veliki Podlog Karolina Cizerle 22. julija sklicala srečanje oz. zbor krajanov na 
Gorici, ki so se ga udeležili tudi župan občine Krško in predstavnika Policijske postaje Krško.

kopije policijskih zapisnikov in 
materialnih škod, ki so jih utr-
peli, saj bodo lahko na višjem 
nivoju le s konkretnimi podat-
ki argumentirali situacijo, ki 
je komaj še na meji vzdržnos-
ti. »Niste samo vi na udaru, 
premoženjskih oškodovanj so 
deležne tako fizične kot prav-
ne osebe predvsem na delu Po-
savja ter območju Dolenjske in 
Bele krajine. Vemo, da je pro-
blematika pereča in če ne bo 
ukrepov, lahko eskalira do te 
mere, da bo tako rekoč pov-
sem neobvladljiva,« je še med 
drugim dejal župan, ki je hkra-
ti opozoril, da v veliko prime-
rih sploh ne pride do sodne 
obravnave, saj prijave kazni-
vega dejanja »tožilstvo zavrže 
kot malenkost ali nepomem-
ben dogodek«.

Slednje je zbranim krajankam 
in krajanom potrdil tudi poli-
cijski inšpektor Duško Jevtić, 
ki je k temu dodal, da se tudi 
v primerih, ko storilce dobijo 
pri izvrševanju kaznivega de-
janja, pogosto soočijo s tem, da 
tožilstvo v nadaljevanju odsto-
pi od pregona, po drugi stra-
ni pa zaradi strahu pred maš-
čevanjem Romov odstopijo od 
prijave tudi sami oškodovan-
ci, ki se bojijo na sodišču so-
očiti s storilci. »Mi imamo z 
Romi od vseh inštitucij naj-

več opravka,« je dejal Jevtić, 
»in vlagamo zelo veliko ener-
gije v to, da bi lahko preprečili 
kazniva dejanja, a žal se vselej 
nekje ustavi. Zbiramo podat-
ke o njih, skušamo dokazati, 
da imajo nesorazmerno pre-
moženje glede na prejete soci-
alne transferje, saj je jasno, da 
ne more Rom voziti denimo 
BMW X6, če je prejemnik so-
cialne pomoči, a mu ga ne mo-
remo vzeti. Podatke pošilja-
mo na Finančno upravo RS in 
druge institucije, skratka, na-
redimo vse, kar je v naši moči 
oziroma še več, kot je mogoče 
sploh narediti ob kadrovskem 
primanjkljaju.« Krajani so si-
cer predlagali vrsto ukrepov, 
denimo zaplembo vozil, uki-
nitev socialnih transferjev, naj 
jim občina povrne povzročeno 
škodo ipd., kar pa v praksi ni 
izvedljivo zaradi pristojnosti, 
ki jih imajo ustanove na svo-
jem področju. 

Obsojeni na milost in 
nemilost peščice Romov

Krajani so izpostavili tatvine 
vzrejnih živali, izropane ob-
delovalne površine, celo do te 
mere, da so zatem sami pri-
morani nakupovati zelenja-
vo v prodajalnah, požige njiv, 
tatvine raznega orodja, apara-
tov, koles ali drugih prevoznih 

in obdelovalnih strojev. Med 
drugim so opozorili, da mlado-
letniki izvajajo tatvine v času, 
ko bi morali obiskovati osnov-
no šolo, več odraslih prestop-
nikov se ukvarja s preproda-
jo orožja, mamil, bakra ipd. S 
strani Romov so deležni tudi 
izsiljevanj in ustrahovanj, po-
gosto kalijo javni red in mir z 
razgrajanjem, pijančevanjem 
in glasnim predvajanjem glas-
be, slišati je tudi poke iz strel-
nega orožja; z zažigi avtomo-
bilskih pnevmatik, vozil ali 
drugih predmetov ogrožajo 
širša obdelovalna pa tudi sta-
novanjska območja ipd. Pogos-
to so napadov in poškodovanj 
vozil deležne tudi gasilske eno-
te med opravljanjem interven-
cij, da se Romi počutijo doma-
la nedotakljive in »nad« vsemi 
zakoni, občutijo tudi policisti.

Po uradnih podatkih naj bi na 
območju občine Krško prebi-
valo okvirno skupno 450 pri-
padnikov romskih skupnosti, 
po neuradnih podatkih pa naj 
bi bilo teh, saj naj bi po nase-
ljih bivalo tudi več neprijav-
ljenih pripadnikov drugih 
romskih skupnosti z območja 
Dolenjske, krepko več. A glede 
na gnev oškodovancev, tako 
fizičnih kot pravnih oseb, ki 
so domala dnevno prepušče-
ni na milost in nemilost »pe-
ščici Romov«, neodzivnost in-
špekcijskih in ostalih služb, ki 
se ukvarjajo z romsko proble-
matiko, nezadostno delovanje 
organov pregona, neustrezno 
zakonodajo idr. se poraja vpra-
šanje, kaj in kdaj bo sodu izbi-
lo dno. Vse nakazuje na to, da 
bomo potencialno lahko priča 
tudi drugemu Ambrusu, usta-
novitvi civilne iniciative z zah-
tevo po izselitvi Romov z ob-
močja občine, ki bi jo, v kar ne 
gre dvomiti, podpisala večina 
prebivalstva občine. 

 Bojana Mavsar

Z zbora krajanov krškopoljskih naselij 

POSAVJE – 15. julija je predsednik Republike Slovenije Bo-
rut Pahor v vili Podrožnik v Ljubljani vročil repliko jabolka 
navdiha zaposlenim na področju dejavnosti komunalnega 
gospodarstva. Med vabljenimi so bili tudi predstavniki po-
savskih komunalnih podjetij.

Predsednik RS Borut Pahor je na sprejemu poudaril, da so za-
posleni v komunalnih podjetjih v času trajanja epidemije co-
vid-19 vlagali izjemen trud v nemoteno izvajanje komunalnih 
storitev (ravnanje z odpadki, oskrba s pitno vodo, odvajanje in 
čiščenje odpadne vode, urejanje in čiščenje javnih površin, pog-
rebne in pokopališke dejavnosti), da bi bili pogoji za življenje in 
delo v državi čim bolj neokrnjeni – dela niso odložili niti takrat, 
ko je večina države obstala. S tem so bili tudi pomemben in za-
nesljiv člen pri preprečevanju širjenja okužb. Priznanje je v ime-
nu vseh komunalnih podjetij, tudi posavskih, prevzel predsednik 
Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici 
Slovenije Miran Lovrič. 

In kaj menijo o prejetem priznanju v posavskih komunalnih pod-
jetjih? »V času epidemije se je izkazalo, da storitve, ki jih izva-
jamo komunalna podjetja, spadajo med ključne storitve, pot-
rebne tako za delo kot tudi za življenja prav vseh državljanov,« 
pove Brigita Stopar, direktorica Komunale Radeče. »Poskusi-
mo si predstavljati, da bi med epidemijo doma odprli pipo in iz 
nje ne bi pritekla čista pitna voda; da čistilna naprava ne bi de-
lovala in bi odpadna voda širila neprijeten vonj ter onesnaževa-
la okolje; da bi se pred našimi vrati pričeli kopičiti odpadki, ki bi 
širili smrad in privabljali živali; da bi po ulicah ležali potencial-
no okuženi odpadki ali da se v najtežjih trenutkih slovesa ne bi 
mogli dostojno posloviti od svojih bližnjih,« nadaljuje in dodaja, 
da je vsak zaposleni v komunalni dejavnosti prispeval k temu, 
da državljani ne bi občutili posledic številnih ukrepov, ki so jih 
morala sprejeti podjetja za zaščito svojih zaposlenih in uporab-
nikov ob hkratni skrbi za nemoteno izvajanje obveznih gospo-
darskih javnih služb, k čemur smo bila komunalna podjetja ves 
čas epidemije brezpogojno zavezana. »Zavedamo se, da je bilo 
delo zaposlenih zaradi tveganja stika z virusom pri ravnanju z 
odpadki, pri prevzemanju pokojnikov, pri delu na čistilnih napra-
vah in drugih storitvah zelo rizično, kar kaže na izjemno preda-
nost in požrtvovalnost naših delavcev, zato nas veseli, da so naš 
trud, zavzetost in profesionalnost prepoznali tudi drugi, med nji-
mi predsednik države s podelitvijo državnega priznanja jabol-
ko navdiha,« zaključi. »S skupnimi močmi zmoremo vse,« pa do-
daja mag. Jadranka Novoselc, direktorica Komunale Brežice. 
 S. Radi

Komunalam jabolko navdiha

Komunalno gospodarstvo dela v skupno dobro tako narave 
kot ljudi (foto: Komunala Sevnica). 

LJUBLJANA, POSAVJE – Vlada RS je 23. julija na 27. redni seji na 
predlog Ministrstva za okolje in prostor sprejela Uredbo o upora-
bi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelek-
trarne Brežice na reki Savi, po kateri se plovno območje začne 500 
m pred jezovno zgradbo HE Brežice in konča v liniji zapornice vi-
sokovodnega razbremenilnika (NEK). Območje je razdeljeno na 
cono A in cono B. Med obema conama se nahaja območje plitvine 
1, kjer je plovba prepovedana, saj lahko pride do neposrednega 
stika plovila z dnom ter posledično do vpliva na vodne organiz-
me. Uredba določa, da morajo biti plovila izdelana in opremljena 
na način, da ne more priti do izcejanja maziv, zaščitnih premazov 
ali drugih škodljivih strupenih snovi s plovil v vodo, tudi ne v pri-
meru potopitve ali poškodbe plovila, prav tako plovila ne smejo 
povzročati prekomernega hrupa.
Na isti seji je vlada družbi GEN s 1. avgustom naložila višje vpla-
čilo sredstev v Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlagan-
ja radioaktivnih odpadkov (RAO) in izrabljenega jedrskega gori-
va (IJG) s sedanje vrednosti 0,3 evrocenta za vsako prevzeto kWh 
električne energije iz NEK oz. s 3 EUR/MWh na 4,8 EUR/MWh. 
Meddržavna komisija je namreč 14. julija potrdila tretjo verzijo 
Programa razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov 
in izrabljenega jedrskega goriva, iz katerega izhaja, da trenutna 
vplačila v Sklad NEK ne bodo zadostovala za pokrivanje stroškov 
vseh dejavnosti razgradnje NEK ter odlaganja RAO in IJG.  B. M.

Definirano plovno območje; 
višje vplačilo GEN v Sklad NEK

POSAVJE – Od zadnjega poročanja o 'koronastatistiki' v prejšnji številki (16. julija) je bilo v Posavju odkritih sedem no-
vih okužb z novim koronavirusom, od tega šest v občini Krško in ena v občini Sevnica. Vse okužbe so zabeležili julija (za-
dnjo 24. tega meseca v sevniški občini), v avgustu zaenkrat še ni bilo nobene. 

Skupno število oseb, ki so 
doslej zbolele za boleznijo 
covid-19, je tako v naši regi-
ji 28, največ, 12, je občank oz. 
občanov s stalnim prebiva-
liščem v krški občini. Sedem 
jih prihaja iz sevniške, štirje 
iz bistriške, trije iz brežiške 
in dva iz radeške, kostanje-
viška občina še naprej ne be-
leži nobenega primera. V Slo-
veniji je bilo dne 5. avgusta 
2020 po podatkih covid-sle-
dilnika 2208 potrjeno oku-
ženih, 202 aktivna primera, 
22 hospitaliziranih, trije v in-
tenzivni enoti in 124 umrlih 

po zapletih s covid-19. V po-
savskih domovih za starejše 
si še vedno lahko oddahne-
jo, saj do zdaj še ni bilo nobe-
ne okužbe med stanovalci oz. 
zaposlenimi, podobno je bilo 
do 30. julija tudi v zdravstve-
nih ustanovah, tega dne pa so 
iz Splošne bolnišnice Brežice 
sporočili, da imajo dve potr-
jeni okužbi med svojimi za-
poslenimi. Gre za 35-letnega 
zdravnika iz Novega mesta in 
zdravnico iz Ljubljane, ki sta 
15. in 16. julija delala na bre-
žiški urgenci ter bila v stiku 
z bolnico, pri kateri so sumili 

na okužbo z novim koronavi-
rusom, do potrditve testa pa 
so jo imeli v izolaciji ter jo za-
radi zdrav stvenih težav nato 
hospitalizirali v UKC Maribor. 
Oba zdravnika sta se torej 
okužila na delovnem mestu.

Delovni proces ni bil moten

Kot nam je potrdila direkto-
rica SB Brežice Anica Hri-
bar, okuženi zdravnik ni pri-
šel v stik s katerim od ostalih 
zaposlenih, saj je za covid-19 
zbolel, ko je bil že na dopustu. 
Prvi trije testi so pri njem po-

kazali negativen izvid, šele če-
trti je nato potrdil okužbo z 
novim koronavirusom. Zdrav-
nik je šel na zdravljenje na in-
fekcijsko kliniko UKC Ljublja-
na. Okužbo so potrdili tudi pri 
zdravnici, ki je odšla v izola-
cijo slab teden kasneje, ko je 
začela dobivati simptome, je 
pojasnila Hribarjeva in še po-
udarila, da sta bila oba zdrav-
nika pri svojem delu ustre-
zno zaščitena, delovni proces 
v bolnišnici in na urgenci pa 
zaradi tega ni bil moten. 

 R. Retelj

Prvi okužbi v posavskem zdravstvu
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Kot navaja Aleš Zajc, je proces 
priprave pokrajinske zakono-
daje, ki poteka pod okriljem 
Državnega sveta, v sklepnem 
delu. Konec julija se je v me-
dijih veliko pisalo in bralo o 
poimenovanju pokrajin, kar 
je dvignilo kar nekaj prahu in 
ponovnega zanimanja javno-
sti. Za Posavje to pomeni pred-

log skupne Zasavsko-posavske 
(Trboveljske) pokrajine, nava-
ja Zajc. V jesenskem času naj 
bi bil lokalnim skupnostim 
predstavljen tudi način finan-
ciranja pokrajin. Po tej fazi sle-
di še iskanje soglasij v občin-
skih svetih. Pred odločanjem 
o tako pomembni zadevi pa je 
treba osvetliti nekaj ključnih 
elementov državne decentra-
lizacije (teritorialne, upravne, 
politične in fiskalne), ki bodo 
odločali o funkciji, financira-
nju in ne nazadnje tudi o ve-
likosti in imenu pokrajin. Te-
ritorij, kot pojem, le nakazuje 
fizične komponente človeko-
vega prebivališča in je pomem-
ben le v zvezi z naselitvijo ljudi 
na njem. Teritorij ni bistvene-
ga pomena s stališča širše sa-
moupravne lokalne skupnosti 
in se mora oblikovati na pod-
lagi meril racionalnosti, po 
katerih bi se vnaprej presodi-
lo, ali so pokrajine sposobne za 
opravljanje nalog, ki jih mora-
jo opravljati. Edino teritorialno 
merilo, ki je bilo do sedaj upo-
rabljeno, je število prebival-
cev pokrajine 100.000, kar po 
njegovem mnenju ne bi sme-
lo biti odločilnega pomena, in 
kot dokaz objavi citat predla-
gateljev v pojasnilnem gradivu 
k Predlogom Zakona o pokra-
jinah in Zakona o ustanovitvi 
pokrajin: »Pri oblikovanju ob-
močij pokrajin, ki so v skladu 
z ustavo samoupravne lokalne 
skupnosti, gre s stališča načel 
lokalne samouprave o teritori-
alni samoupravnosti za obmo-
čje, poseljeno s prebivalci, ki 
imajo skupne interese in pot-
rebe, ki so jih sposobni in jih 
želijo skupaj uresničevati. To-
rej so pokrajinska skupnost.« 

Zmožnost izvajanja javnih 
storitev na lokalni ravni

Kot v nadaljevanju piše Zajc, 
gre pri upravni decentralizaci-
ji predvsem za prenašanje treh 
temeljnih funkcij: izvrševanja, 
odločanja in kontrole. Omenje-
ne funkcije je možno prenašati 
v različnem obsegu in od tega 

Aleš Zajc: Zaslužimo si lastno pokrajino
POSAVJE – V zadnjem času je spet več razprav o pokrajinski razdelitvi Slovenije, olje na ogenj je prilil tudi najnovejši predlog, da bi se pokrajina, kamor bi spada-
lo Posavje, Zasavsko-posavska, poimenovala Trboveljska, saj je to mesto največje po številu prebivalcev v obeh regijah. Ob tej priložnosti je svoje dileme o pokra-
jinah razgrnil tudi krški občinski svetnik Aleš Zajc, katerega kritično razmišljanje povzemamo zaradi aktualnosti tematike.

obsega je odvisna tudi stopnja 
decentralizacije upravnih sis-
temov. Tako v Zakonu o pok-
rajinah kakor tudi Zakonu o 
ustanovitvi pokrajin je preveč 
posplošeno definirano, katere 
funkcije in v kakšnem obsegu 
se bodo prenašale na pokraji-
ne. Predvideva se, da bo vse to 
kasneje natančneje definira-
no v zakonih, kar pušča danes 
preveč odprtih vrat pri določa-
nju območij in pristojnosti po-
krajin. Pri politični decentra-
lizaciji je glavno vprašanje, 
katere sploh so lokalne zadeve 
in katera merila odločanja se 
pri prenosu odločanja o lokal-
nih zadevah uporabljajo. Meril 
trenutno še ni, verjetno bodo 
postavljena v sklopu osta-
lih analiz in zakonov, ki bodo 
sprejeti do uveljavitve zako-
nov, seveda potem, ko bodo 
pokrajine že teritorialno do-
ločene. Tudi o tem, kako bodo 
naprej delovale občine, kakšen 
bo delež financiranja posame-
znih občin znotraj pokrajin, če 
bodo razvojne razlike med ob-
činami znotraj pokrajine pre-

velike, in še več vprašanj o vlo-
gi občin je nedorečenih, tako 
Zajc. Vprašanje zmožnosti iz-
vajanja javnih storitev na lo-
kalni ravni je treba podpreti s 
kakšno temeljito razpravo ali 
analizo o finančnih sredstvih, 
ki se bodo namenile lokalnim 
skupnostim za izvajanje nalog 
decentralizacije, je odločen 
Zajc. »Govorimo o fiskalni de-
centralizaciji, kjer se pojavlja 
vprašanje 'pravilne vertikalne 
javnofinančne (davčne) struk-
ture'. Zato je pri oblikovanju 
te strukture pomembno, da se 
upoštevajo značilnosti lokal-
ne skupnosti. Financiranje po-
krajin do sedaj še ni bilo pred-
stavljeno, ni bilo razprav, niti 
ne približne ocene potrebnih 
stroškov za delovanje terito-
rialno predvidenih pokrajin. 
V tem trenutku niti približno 
nimamo vseh potrebnih ana-
liz in ocen stanja ali predlo-

gov zakonov, ki bi lahko vsaj v 
manjši meri nakazali, ali bodo 
teritorialno predvidene pokra-
jine sposobne izvajati naloge, 
ki jim bodo predpisane v za-
konih, ali bodo imele možnost 
enakomernega razvoja (oziro-
ma kakšne so razlike med sto-
pnjami razvitosti občin, ki jih 
združujejo v pokrajine) in ali 
bodo te pokrajine finančno do-
volj močne,« je pojasnil in do-
dal, da je bila pri predstavitvi 
pokrajinske razdelitve januar-
ja letos na občinskem svetu v 
Krškem dana obljuba predla-
gateljev, da bodo izdelali tudi 
izračune o finančni moči sa-
mostojne posavske pokrajine.

Kam Posavje?

Po Zajčevih besedah gre večina 
protiargumentov za samostoj-
no pokrajino Posavje na račun 
teritorialne majhnosti in pre-
majhnega števila prebivalcev, 
ki naj bi bilo po nekih evrop-
skih merilih priporočeno za ve-
likost pokrajin, ob upoštevanju 
smernice Sveta Evrope o NUTS 

3 regijah. Kaj so sploh NUTS re-
gije? Zajc opiše, da gre za pot-
rebo uporabnikov statističnih 
podatkov v Evropi, da bi ime-
li harmonizirane in primerljive 
podatke po vsej Evropski uniji, 
ter so temelj Evropskega stati-
stičnega sistema. »Torej gre de-
litev po NUTS zgolj za potrebe 
statistik in nikakor ne za pogoj 
ali priporočilo za kakršno koli 
teritorialno, upravno ali poli-
tično delitev znotraj posame-
znih držav v EU. Slovenija je 
kot celotna država že sedaj raz-
deljena na 12 statističnih regij, 
kjer je regija Posavje obravna-
vana kot samostojna. Tako sta-
tistično regionalizacijo je EU 
sprejela in normalno obrav-
nava. Torej s stališča NUTS sa-
mostojna pokrajina Posavje že 
sedaj ustreza evropskim pogo-
jem,« poudarja Zajc in nada-
ljuje: »Ko gledamo majhnost, 
bi poudaril samo primerjavo, 

kako smo oblikovali 212 ob-
čin in kaj vse se je takrat od-
vijalo v zvezi s tem (majhnost, 
preživetje, politični interesi …), 
pa se je pokazalo, da se večina 
občin bolj kot ne uspešno raz-
vija.« Treba je poudariti tudi, 
da se je Posavje po osamosvo-
jitvi izoblikovalo ne samo kot 
statistična, ampak tudi kot ra-
zvojna in gospodarska regija, ki 
je postala povezovalen element 
prebivalcev na tem območju. 
In prav razvojna usmerjenost 
je bistvena pri oblikovanju po-
krajin. Koriščenje EU sredstev 
je pogojeno z zagotavljanjem 
lastne finančne udeležbe, ki 
pa bo lahko okrnjena na račun 
balansiranja notranje razvito-
sti na novo formiranih pokra-
jin, še pravi Zajc.

Še nekaj o skupnih interesih 
Zasavsko-posavske pokrajine

»Z Zasavjem nikoli nismo ime-
li veliko skupnih točk in inte-
resov. Tudi infrastrukturno 
nismo dobro povezani. Že pri 
prehodu iz Posavja v Zasavje bi 

morali prečkati drugo pokraji-
no (v tem primeru Savinjsko). 
Pa vemo, da je infrastruktura 
eden ključnih elementov. Če 
gledamo samo eno od nalog iz 
zakona, gradnja in vzdrževanje 
pokrajinskih cest (ki bodo se-
daj pokrajinske – državne/ob-
činske), kaj bo z zasavsko ces-
to, s katero se države ukvarjajo 
že od Marije Terezije, na čiga-
va pleča bo padla … Skratka, cel 
kup odprtih vprašanj, na kate-
ra ne vemo odgovorov,« odkri-
to zapiše. Zajc pogreša tudi 
kakšno analizo razvitosti re-
gij, ki bi dala odgovore, kaj bi 
to pomenilo za skupno regijo 
(kakšno je stanje na področju 
gospodarstva, zdravstva, soci-
ale, turizma, šolstva ... ) in ali se 
bo na račun ene razvitejše regi-
je morala razvijati druga (kar 
pomeni manj projektov v eni 
ali drugi). »Tudi sami priprav-
ljalci predloga pokrajinske raz-

delitve so večkrat poudarili, da 
največ pripomb na teritorialno 
razdelitev prihaja ravno iz za-
savskega in posavskega konca, 
kar nedvomno pomeni, da niti 
Zasavci niti Posavci nismo za-
dovoljni s tako skupno rešitvi-
jo,« pojasnjuje.

Zajc zapis zaključi s svojim jas-
nim stališčem: »V Posavju smo 
do danes že neštetokrat pove-
dali, predlagali in zapisali, da 
imamo v regiji Posavje, s pove-
zanimi šestimi občinami, sku-
pne interese, ki smo jih do se-
daj že uspešno uresničevali, 
da smo pokazali, da smo lah-
ko Posavci že sedaj uspešni 

Aleš Zajc

Posavje bi se zbrisalo 
z zemljevida
Nad novim predlogom, po katerem bi se Zasavsko-posavska 
pokrajina imenovala Trboveljska, je Svet regije Posavje s pod-
pisanim trenutnim predsednikom, krškim županom mag. 
Miranom Stankom, izrazil nestrinjanje. Kot menijo v do-
kumentu, ki so ga naslovili na Komisijo za standardizacijo ze-
mljepisnih imen in strokovno skupino za pripravo pokrajinske 
zakonodaje, zemljepisno merilo in kriterij največjega naselja 
po številu prebivalcev znotraj posamezne regionalne enote 
ne smeta biti odločilna dejavnika pri poimenovanju pokraji-
ne. »Posavje je gospodarsko in energetsko močna samostoj-
na funkcionalna regija, ki je zajeta v Posavski statistični regiji. 
Vse krovne znamke Posavja vključujejo v svojem imenu poi-
menovanje 'Posavje'. Izbris poimenovanja Posavje bi za našo 
skupnost pomenil izgubo identifikacije, saj ponazarja posa-
vske naravne in kulturne vrednote, ki temeljijo na skupnih do-
sežkih posavskega prebivalstva in bogati posavski dediščini. 
Posavje predstavlja s svojo strateško lego in energetskim baze-
nom (Nuklearna elektrarna Krško, Termoelektrarna Brestani-
ca, hidroelektrarne na spodnji Savi) močan steber slovenske-
ga gospodarstva in nove investicijske priložnosti,« so navedli. 
Poudarili so tudi pomen turizma za prepoznavnost in razvoj 
Posavja, kajti »poimenovanje pokrajine, ki ne bi vsebovalo 'Po-
savja', bi tako predstavljalo velik problem za nadaljnji razvoj in 
prepoznavnost posavskega turizma z že obstoječimi znamka-
mi ter identifikacijo posavskih turističnih ponudnikov«. Nada-
lje poudarjajo, da somestje Brežice – Krško – Sevnica predsta-
vlja središče regije in »je s svojim razvojnim potencialom na 
področju gospodarstva, logistike in turizma nacionalnega po-
mena, v Trboveljski pokrajini pa bi bilo zabrisano«. Somestje 
ima po statističnih podatkih tudi veliko več prebivalcev kot Tr-
bovlje, še omenjajo in dodajajo, da mesto Trbovlje in Posavje 
nista povezana zaradi slabe notranje prometne povezanosti. 
Spomnili so tudi, da je Svet regije Posavje lani na redni seji že 
sprejel določen sklep, s katerim enotno zagovarja samostojno 
pokrajino Posavje, ki zajema šest občin, vključenih v razvoj-
no in statistično regijo Posavje. Predstavniki Sveta regije me-
nijo, da bi bile Posavju tudi pri priključevanju Zasavski regiji 
odvzete številne razvojne priložnosti.
Kot so zapisali, v skladu z napisanim in upoštevajoč zgodo-
vinska dejstva Posavja ne bi bilo smiselno vključevati v Trbo-
veljsko pokrajino. »Z neustreznim novim poimenovanjem bi se 
v luči razvoja nove pokrajine naše Posavje zbrisalo z zemljevi-
da. Prav tako bi se tudi zatrl gospodarski, turistični in kulturni 
razvoj naše regije,« poudarjajo in predlagajo, da  se odločitev o 
poimenovanju in oblikovanju meja pokrajin prepusti občinam, 
ki bi bile vključene v posamezno pokrajino, pri čemer Svet re-
gije še vedno zahteva samostojno pokrajino Posavje.  R. R.

Predlagane teritorialne členitve Slovenije na deset pokrajin s posebnim statusom Mestne 
občine Ljubljana in Mestne občine Maribor so zdaj dobile še predlog poimenovanj – tako 
bi denimo Štajerska pokrajina postala Mariborska pokrajina, Koroško-šaleška Velenjska, 
Osrednjeslovenska Ljubljanska, Savinjska Celjska, Primorsko-notranjska Koprska ... Zasavsko-
posavska pa Trboveljska (vir: pokrajine.si).

tudi na ravni Evrope (črpanje 
sredstev, projekti) in da jih že-
limo tudi v prihodnje uresniče-
vati v pokrajini Posavje, Posa-
vski ali Spodnjeposavski, kakor 
koli jo bodo že imenovali. Torej, 
mislim, da si želimo in zasluži-
mo lastno pokrajino. Obstajajo 
tudi legalne zakonske možnos-
ti, da se prebivalci občin izjas-
nijo, v kateri pokrajini želijo 
biti, vendar upam, da teh in-
strumentov ne bo treba aktivi-
rati ter da bomo z močno voljo 
in vztrajnostjo do predlagate-
ljev in države slej ko prej do nje 
tudi prišli.«

Rok Retelj, povzeto po 
zapisu Aleša Zajca

V naslednji  številki  
Posavskega obzornika, ki  bo 

izšla 20. avgusta, pripravljamo 
tematske strani "Znanje".

Vabljeni k sodelovanju in branju!
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ENEMU UŠEL TRAKTOR, DRUGI PODRL 'KANDELABER' – V 
noči na 2. 8. je 51-letni voznik na cesti v Spodnji Pohanci ustavil 
kmetijski traktor s traktorskim priključkom balirko in izstopil 
iz vozila. Ker traktorja ni ustrezno zavaroval, se je ta pričel pre-
mikati vzvratno, vanj pa je trčil voznik osebnega avtomobila. 
Policisti so ugotovili, da je bil traktorist pod vplivom alkohola, 
saj je imel v litru izdihanega zraka 0,91 miligrama alkohola. Za-
radi gospodarske vožnje v nočnem času in drugih kršitev pred-
pisov so mu izdali plačilni nalog, moral pa bo tudi na sodišče.
2. 8. nekaj po 12. uri pa je v Novi vasi pri Mokricah voznik oseb-
nega avtomobila trčil v cestno razsvetljavo, jo podrl in nada-
ljeval z vožnjo. 75-letnika so policisti izsledili in ugotovili, da 
ima v litru izdihanega zraka 1,19 miligrama alkohola. Odvze-
li so mu vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog in ga napo-
tili na sodišče.

PADEC Z LESTVE IN NESREČA S TRAKTORJEM – V Slo-
gonskem se je 1. 8. 50-letna ženska po lestvi vzpenjala v dru-
go nadstropje v skednju, pri tem pa se ji je lestev spodmakni-
la, ženska je padla na tla in si poškodovala glavo. Oskrbeli so 
jo reševalci, kasneje pa so jo s helikopterjem odpeljali v UKC 
Maribor. Nekaj dni prej, 28. 7., pa je v Cerini prav tako 50-le-
tna občanka na dvorišču peljala vrtni traktor, izgubila oblast 
nad vozilom in trčila v hišo. Reševalci so jo oskrbeli in odpelja-
li v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima hude poškodbe glave. 

NEMIRNO V ROMSKIH NASELJIH – 22. 7. so policisti okoli 
22. ure posredovali v Kerinovem Grmu, kjer je prebivalce mo-
tila glasna glasba. Mladoletniku so zaradi kršenja javnega reda 
in miru izdali plačilni nalog. Okoli 23. ure so šli policisti nazaj 
v romsko naselje, saj naj bi mladoletnik nadaljeval s preglas-
no glasbo, zaradi česar so mu zasegli zvočnik. Kršitelj in nekaj 
drugih prebivalcev je policistom to poskušalo preprečiti, v po-
liciste in njihova službena vozila so metali kamenje, stekleni-
ce in druge predmete ter dva avtomobila poškodovali. Policisti 
so zoper kršitelje uporabili telesno silo in plinski razpršilec. 
Brežiške policiste so 29. 7. okoli 3. ure poklicali na pomoč iz 
Gazic, kjer naj bi kršitelja predvajala glasno glasbo ter motila 
javni red in mir. Ker se eden od njiju tudi po prihodu policistov 
ni pomiril in skušal celo fizično napasti policiste, v postopek 
pa se je vmešaval tudi drugi, so zoper oba uporabili prisilna 
sredstva in ju odpeljali v prostore za pridržanje.  Zbral: P. P.

Marjana Štojs, Sevnica: Ne, hvala, temu nisem 
naklonjena. Če bi morala živeti v takšni soseski, 
bi se počutila kot v nekem getu. Vitalni upoko-
jenci potrebujemo stik s sovrstniki in prav tako 
z mlajšimi generacijami. Sama živim v družinski 
hiši s svojimi potomci, ki mi dajejo dodaten elan 
in življenjski optimizem – poleg tega imamo sta-

rejši izkušnje, ki jih lahko posredujemo mlajšim. 

Anja Urek, Brežice: Soseska in s tem posame-
zna stanovanja so morda bolj namenjena tistim, 
ki zase lahko skrbijo in ne potrebujejo tako 'in-
tenzivnega' nadzora. Ali bi soseska rešila teža-
vo prezasedenosti, je zagotovo odvisno od tega, 
kolikšen del stanovalcev je samostojnih in bi se 
odločili za to vrsto bivanja. Taka soseska bi pot-

rebovala zdravstveno osebje, trgovino, lekarno itd.

Ivan Kegljevič, Dolnja Prekopa: Takšna ide-
ja se mi zdi v redu. Morda se bom tudi sam kdaj 
moral preseliti v takšno stanovanje. V bližini 
bi moral biti zdravstveni dom, kakšna trgovi-
na, možnost javnega prevoza … Po mojem bi se 
marsikdo odločil za življenje v takšni soseski. Vsi 
smo navezani na svoje domove, ampak če pri-

deš v situacijo, ko nihče ne more skrbeti zate, je to dobra rešitev.

Jani Zagrajšek, Boštanj: V takšno stanovanj-
sko sosesko bi šel takoj živet, še posebej v pri-
meru, da bi imel stanovanje v bloku. Predvide-
vam, da bi imela takšna soseska urejeno okolico 
z veliko zelenja, mimo katerega bi bile spelja-
ne pešpoti, ob katerih bi bile klopce. Na njih bi 
posedeli in poklepetali starostniki med sabo in 

tudi z obiskovalci. Ideja je zanimiva in verjetno uresničljiva.

V domovih upokojencev se srečujejo s prostorsko sti-
sko, zato nas je tokrat zanimalo, ali menite, da bi načr-
tna gradnja posebne stanovanjske soseske za starejše 
lahko rešila to težavo. Kaj bi takšna soseska nujno pot-
rebovala za kvalitetno jesen življenja?

anketa

Soseska za starejše?

Doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, dekanja VŠ za upravljanje podeželja Grm Novo mesto:

V turizmu ni čarobne palice ... 

V javnosti ste postali znani, 
ko ste leta 1999 osvojili na-
ziv prve cvičkove princese 
in mnogi vas še vedno (pre)
poznajo zlasti po tem. Kaj 
vam je to pomenilo takrat 
in kako ste ta odmeven naziv 
'vnovčili' na svoji življenjski, 
zlasti karierni poti?
Mnogo je bilo dogodkov v času, 
ko sem nosila krono prve cvič-
kove princese, in ostalo je veli-
ko čudovitih spominov. Izred-
no sem bila vesela tega naziva 
in pomenil mi je navdih za 
mnoga kasnejša ustvarjanja in 
dosežke, predvsem pa sem pri-
dobila množično socialno mre-
žo. Najbolj nostalgično je bilo 
po letu 'princesovanja' cvič-
ku slovo od krone, kjer so pod 
odrom Tedna cvička v Kosta-
njevici na Krki izrekli stavo 
mojemu prijatelju Matjažu ta-
kratni minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Ciril 
Smrkolj ter takratna župana 
občin Sevnica in Krško Kris-
tijan Janc in Franc Bogovič: 
»Tako, našo princeso Leo bo 
sedaj, ko je oddala krono, treba 
poročiti in Matjaž, ti si idealen 
moški zanjo – vidva se dogo-
vorita za poroko, mi pa bomo 
vajine priče!« Padla je stava, ki 
se je čez leta tudi udejanjila – 
postala sva žena in mož. 

Odraščali ste na vinogradni-
ško-turistični kmetiji v bliži-
ni Kostanjevice na Krki. Kaj 
vam je dalo odraščanje v ta-
kšnem okolju, najbrž je vpli-
valo na vašo izbiro tako iz-
obraževanja kot poklicne 
poti?
Drži, moj oče Leopold je bil 
zelo vizionarski, mama Ma-
rija zelo delovna, vedno sta 
imela velike ambicije in cilje 
in usmerjena sta bila v priho-
dnost. V najpomembnejši fazi 
mojega odraščanja smo priče-
li graditi hleve in stanovanj-
sko hišo na lokaciji, kjer smo 
imeli tudi zidanico in vinog-
rade, razmišljali smo o turiz-
mu in se tudi veliko pogovar-
jali o tem. Tako smo se z otoka 
Kostanjevice na Krki preselili 
v Jablance, malo nad Kostanje-
viško jamo. Ko so k nam prišli 
prvi gostje, so doživeli domač-
nost, gostoljubnost in avtentič-
nost, videli so pester svet ži-
vali na kmetiji, zelenjavni vrt, 
prostrane vinograde, okusi-
li hišno kulinariko in vina, za-
voljo vsega tega pa niso osta-
li ravnodušni.  Prav to iskreno 
zadovoljstvo gostov mi je dalo 
polet za mnoga ustvarjanja, 
ideje in razsežnosti. Kot turi-
stična vodnica, prva cvičkova 
princesa in voditeljica mno-
gih prireditev sem imela veli-
ko komunikacije z ljudmi, pov-
sod sem bila zelo lepo sprejeta, 
dobivala sem mnoge pozitivne 
vtise in povratne informacije 
in prav gotovo je bil to tudi raz-

log, da sem se podala v smer 
turizma, soustvarjanja z ljud-
mi in za ljudi, doživetij, ustvar-
janja turističnih proizvodov in 
razvoja turističnih prostorov.  

Ko ste delali na Centru za 
podjetništvo in turizem 
Krško (tedaj Podjetniški 

center Krško), se vas spo-
minjamo predvsem kot pro-
motorke turizma v zida-
nicah, ki pa nikoli ni zares 
zaživel oz. vsaj ne v takšnem 
obsegu, kot je bilo načrtova-
no. Zakaj menite, da je tako 
oz. ali v tem še vedno vidite 
priložnost?
Prvo pripravništvo sem imela 
na Podjetniškem centru Krško, 
kamor sem vnesla mnoge vse-
bine in vizije turizma in mor-
da je tudi to botrovalo spre-
membi imena zavoda v Center 
za podjetništvo in turizem Kr-
ško. Tedaj je bilo tako, da ele-
menti sodelovanja, povezova-
nja, soustvarjanja in mreženja, 
k čemur sem v svojem delu in 
razvoju tudi na področju zida-
niškega turizma stremela, niso 
bili sprejeti, zato se ni dalo na-
rediti preboja na tem proizvo-
du. Zidanica sama po sebi ni 
zanimiva, če je ne vključimo v 
integralni turistični proizvod 
in povežemo z zgodbo. To je bil 
tudi razlog, da sem se pri raz-
iskavi v okviru doktorske di-
sertacije osredotočila na vpliv 
dejavnikov socialnega kapitala 
na inovacije v turistični dejav-
nosti. Zato tudi danes na vsa-
kem koraku poudarjam pomen 
sodelovanja, povezovanja in 
soustvarjanja in skoraj ni izpi-
tne pole, kjer moji študentje ne 
bi pri odgovorih opozorili na 
ta pomen. V tem edinstvenem 
in unikatnem proizvodu turiz-
ma v zidanicah še vedno vidim 
priložnost, saj je, prepreden z 
zgodbo o cvičku, prepoznaven 

znak dolenjskega turističnega 
prostora.

Tudi na Fakulteti za turi-
zem v Brežicah ste posku-
šali spodbujati enološki in 
gastronomski turizem, deni-
mo z akademijami cvičkove-
ga turizma. Smo v Posavju in 

na Dolenjskem dovolj uspeš-
no iztržili 'cvičkovo zgodbo', 
ki je zdaj zašla v krizo? 
Na Fakulteti za turizem Uni-
verze v Mariboru sem najve-
čjo priložnost zaznala na pro-
izvodu eno-gastronomskega 
turizma z inovativnimi kapa-
citetami zidanic, saj lahko zi-
danice z zgodbo postavimo na 
piedestal našega turističnega 
prostora. Iskala sem namreč 
avtentični turistični proizvod, 
ki ga nima nobena država na 
svetu. Le katero vino na svetu 
ima tako bogato zgodbo? Me 
pa žalosti dejstvo, da ljudje 
opuščajo vse več vinogradni-
ških površin. A to je normalen 
proces, saj se na nekatere eko-
nomske in demografske kazal-
nike ne dá popolnoma vpliva-
ti. Upam le, da se bodo trendi 
umirili z razvojem turizma ter 
s povezovanjem in večjim so-
delovanjem med samimi vi-
nogradniki in ponudniki tu-
rizma. Ko poslušam pozitivne 
odzive ljudi, ki so se letos za-
radi epidemije globalnih raz-
sežnosti odločili dopustovati v 
domačem prostoru, je to potr-
ditev, da smo na pravi poti in 
da se turizma ne dá ustvariti 
čez noč, ampak je to proces, ki 
včasih steče hitreje, včasih po-
časneje. Tudi ni rečeno, da so 
vsi projekti takoj uspešni. 

Iz Posavja vas je pot odpe-
ljala v sosednjo Dolenjsko, 
kjer vodite Visoko šolo za 
upravljanje podeželja. Kako 
v tej vlogi ocenjujete sta-

nje na podeželju na našem 
območju, kateri so njegovi 
ključni izzivi?
Podeželje se srečuje s števil-
nimi problemi in izzivi, kot so 
negativni demografski tren-
di, visoka brezposelnost in 
pomanjkanje delovnih mest, 
praznjenje manj razvitih in od 
večjih središč bolj oddaljenih 
naselij, nezadostna infrastruk-
turna razvitost in pomanjkanje 
osnovnih storitev, nizka pod-
jetniška aktivnost, večja za-
stopanost kmetijstva v gospo-
darski strukturi, revščina in 
socialna izključenost, potreba 
po ohranjanju identitete kraji-
ne ter varstvo okolja in ohra-
njanje naravnih virov. Podeže-
lje je pomembno tudi z vidika 
zagotavljanja trajnostne rasti 
slovenskega turizma, kajti ze-
len, trajnosten in odgovoren 
razvoj je temelj slovenskega 
turizma. 
Smo pred letom 2021, ko bo 
Slovenija postala nosilka na-
ziva Evropska gastronomska 
regija. Ta projekt je velika po-
slovna priložnost Slovenije, pa 
ne le za področje gastronomi-
je, pač pa predstavlja pomem-
ben napredek v povezovanju 
turizma z vsebinami lokalne 
kulinarike, vinarstva, gostin-
stva, čebelarstva, zeliščarstva, 
kmetijstva, zdravja in sonarav-
nega življenja. 

Kako gledate na novejše fa-
kultete v manjših regio-
nalnih središčih? V manjše 
kraje naj bi prinesle razvoj, 
dvignile intelektualni nivo 
v okolju, ker bodo tu živeli 
predavatelji in vodstvo – se 
je to uresničilo? 
Majhne šole imajo svojstveno 
konkurenčno prednost. Preda-
vatelji niso zaposleni na šolah, 
pač pa prihajajo iz zunanjega 
prostora in različnih delovnih 
okolij ter tako prinašajo najno-
vejša dognanja in spoznanja v 
predavalnice. Predavatelji v 
okviru vaj velikokrat popeljejo 
študente v strokovna podjetja, 
organizacije, inštitute, zavode, 
laboratorije ali učne prosto-
re doma in v tujini na oglede 
primerov dobrih praks. Tako 
imajo lahko takšne šole moč-
no mrežo soustvarjalcev iz lo-
kalnega in mednarodnega oko-
lja. Njihova velika prednost je 
v tem, da imajo pedagoški in 
strokovni sodelavci individua-
len pristop do študentov, ose-
ben kontakt in komunikacijo, 
kar pripomore h kakovostnej-
šemu spremljanju kariernega 
razvoja posameznika. Študen-
tje in predavatelji lahko aktiv-
no sodelujejo v mednarodnem 
prostoru z Erasmus+ izmenja-
vami študentov in soustvar-
jalcev šole. Svet je globalno 
usmerjen, povezave s svetom 
so enormne in razsežne, tako 
da imajo danes tudi manjše 

JABLANCE – Doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše je kot dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo 
mesto in predstojnica Razvojno-raziskovalnega inštituta Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 
ena najbolj uveljavljenih Kostanjevičank v širšem prostoru jugovzhodne Slovenije. Ponaša se s številni-
mi nazivi, od prve cvičkove princese in ambasadorke cvička do osebnosti leta 2019 po izboru gledalcev TV 
Vaš kanal, najbolj ponosna pa je na svojo družino, ki sooblikuje njeno življenjsko zgodbo. 

Dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
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izobraževalne institucije lah-
ko močno povezavo s svetom. 
In če je v okolju fakulteta, to 
vsekakor pomeni dodaten ra-
zvoj za prostor, saj se navadno 
temu primerno razvija tudi in-
frastruktura. Poudarek je tudi 
na kakovostnejši turistični in-
frastrukturi, dogodkih in pri-
reditvah ter nastanitvenih ka-
pacitetah kraja.

Maja 2019 ste prejeli naziv 
in insignijo ambasadorke 
cvička. Kaj vam to pomeni?
Ob imenovanju za ambasador-
ko cvička sem bila iskreno ga-
njena in z veliko mero spo-
štovanja sem sprejela to novo 
poslanstvo, ki je poleg nazi-
va prve cvičkove princese leta 
1999 poglobilo moje aktivno-
sti na področju promocije cvič-
ka in ostalih vin, dolenjske pok-
rajine in njenih ljudi. Zelo sem 
vesela svojega zadnjega pro-
jekta, da smo v fazi izobraže-
vanj za vinske svetovalce – 
sommelierje in ustanovitve 
katedre za vinske svetovalce 
v okviru Visoke šole za uprav-
ljaje podeželja Grm Novo mes-
to, izdelave blagovne znamke, 
protokolarnih oblačil in insig-
nij, saj doslej Vinorodna dežela 
Posavje ni imela vinskih sveto-
valcev. Naš cilj je tudi v vsak go-
stinski obrat v Vinorodni deže-
li Posavje ponuditi ob obroku 
hrane brezplačno kozarec av-
tohtonega vina in na gostinske 
obrate namestiti table, ki bodo 
opozarjale na to, da ima obrat 
vinskega svetovalca. 

Istega meseca so vas gledal-
ke in gledalci TV Vaš kanal 
nominirali tudi za osebnost 
meseca, v začetku letošnje-

ga leta pa ste prejeli naziv 
Osebnost leta 2019 TV Vaš 
kanal. Kaj je po vašem mne-
nju prispevalo oz. botrova-
lo temu?
Prav gotovo moje širše aktiv-
nosti, vse od vsebin v okvi-
ru aktivnosti prve cvičkove 
princese leta 1999 do amba-
sadorke cvička leta 2019. To 
je kar dolgo obdobje, vsesko-
zi sem inovativno ustvarja-
la na tem strokovnem podro-
čju ter delala v sožitju s stroko, 
znanostjo in z ljudmi. Prego-
vor pravi: »Kar sejemo, to ža-
njemo, kar dajemo, to preje-
mamo«, zato sem bila vesela 
odzivov mnogih ljudi, vseh do-
sežkov in novih nazivov v tem 
obdobju, kar mi daje zavezo in 
krila za nova ustvarjanja. Dol-
goletno ustvarjanje in poja-
vljanje pri vseh promocijskih 
aktivnostih prav gotovo pri-
pomore pri prepoznavnosti in 
predstavlja prednost pri nomi-
nacijah za takšne nazive. Zato 
žal marsikdo, ki ustvarja na 
širših družbenih področjih, ki 
niso toliko na prepihu promo-
cije, ostane včasih neopažen.

V času spomladanske epi-
demije smo ponovno spoz-
nali pomen (prehranske) 
samooskrbe in pomena ži-
vilske panoge ter poklicev v 
njej. Je to 'voda na mlin' vi-
soki šoli, ki jo vodite, kako 
lahko to izkoristite za svojo 
promocijo?
Najpomembnejši področji sta 
prav gotovo hrana in pijača – 
osnovni življenjski dobrini, 
brez katerih ne moremo ži-
veti, zato jo moramo pridelo-
vati sami v domačem prosto-
ru in ne prepuščati svetovnim 

trgom ter dopuščati dolge glo-
balne oskrbovalne verige. 
Krajšanje dobavnih verig še 
nikoli ni bilo tako nujno kot v 
sedanjem obdobju izredne si-
tuacije na področju gospodar-
stva. Pomembna je samooskr-
bnost ali nakup surovin, živil, 
pridelkov in izdelkov na lo-
kalnih kmetijah, kjer je krat-
ka pot »od njive do mize« oz. 
»od vil do vilic«. Vsekakor pa 
je za samooskrbo pomemben 
tudi demografski vidik, zato so 
lahko le polne klopi v naši in 
nam podobnih šolah zagoto-
vilo prehranske varnosti. Brez 
mladih kmetov si ne predsta-
vljam prehranske varnosti ozi-
roma samooskrbe. Seveda je 
naša šola s sodobnim in atrak-
tivnim visokošolskim študij-
skim programom Upravljanje 
podeželja, ki preko slogana 
»S tradicijo v napredno po-
deželje« zajema podeželje kot 
prostor in celoto, usmerjena 
na področja ved o živi naravi, 
ekološkem kmetijstvu, gozdar-
stvu, varstvu okolja ter drugih 
naravoslovnih, družboslov-
nih, poslovnih in upravnih ve-
dah pa tudi vedah s področja 
urejanja krajine, podeželja ter 
regionalnega razvoja in kme-
tijskega menedžmenta, ki so 
v današnjih časih še kako po-
membna. Če je kdo lahko gra-
dnik toplih medčloveških od-
nosov in prijateljskih vezi, ki 
smo jih v zadnjih mesecih še 
posebej pogrešali, smo to lah-
ko ljudje na podeželju. 

Aktivni ste tudi v domači 
Kostanjevici na Krki (v raz-
ličnih društvih, kot pisate-
ljica strokovnih in znanstve-
nih del, avtorica monografij, 

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 477 715

Trgovina s suhomontažnimi sistemi
Strokovna izvedba

NAJUGODNEJŠE 
RAZMERJE MED KVALITETO IN CENO.

MORS in Občina Brežice sta 
dogovor o medsebojnem so-
delovanju pri posodobitvi vo-
jaškega letališča v Cerkljah ob 
Krki, v sklopu katerega je bilo 
dogovorjeno o skupnem vla-
ganju občine in MORS v lokal-
no infrastrukturo, podpisala že 
leta 2007, lani pa sta ista pod-
pisnika kot pred 13 leti, župan 
Ivan Molan in bivši obrambni 
minister Karl Erjavec, s pod-
pisom dodatka k omenjene-
mu dogovoru določila, da se 
Občini Brežice v letih 2019 in 
2020 nameni skupno 800 tisoč 
evrov s strani MORS. In ravno o 
tem sporazumu je tekla beseda 
na srečanju brežiškega župa-
na in aktualnega ministra mag. 
Mateja Tonina. Kot je slednji 
navedel v izjavi za medije na 
vhodu v brežiški grad, kjer je 
na dvorišču prej tudi nagovo-
ril prisotne predstavnike ga-
silcev, je doslej MORS za raz-
lične projekte v brežiški občini 
prispevalo 4,5 milijona evrov, 
glede na sporazum pa se šte-
vilke gibljejo med 300 tisoč in 
600 tisoč letno. Kot je pouda-
ril, sta se z županom dogovo-
rila, da se bo sodelovanje na-
daljevalo tudi v prihodnje. 
»Moram priznati, da je župan 

Tonin: Župan je trd pogajalec
BREŽICE – 17. julija je občino Brežice na povabilo župana Ivana Molana obiskal minister za obrambo mag. 
Matej Tonin, ki si je med drugim ogledal nove pridobitve in urejeno infrastrukturo, sofinancirano s sred-
stvi Ministrstva za obrambo (MORS). Obljubil je sofinanciranje naložb v občini tudi v prihodnje.

trd pogajalec in se je brez po-
puščanja pogajal za svojo lo-
kalno skupnost. Dogovor je, da 
se bo del sredstev namenil za 
urejanje infrastrukture, drug 
del pa za potrebe gasilcev. Na 
tak način se bomo skupaj tru-
dili, da se razvija kraj in se ga-
silsko delovanje še dodatno ok-
repi v smislu nove opreme in 
znanja. Županu sem tudi oblju-
bil, da lahko pričakuje najmanj 
takšna sredstva, kot so jih za-
gotovili že moji predhodniki, se 
bom pa maksimalno potrudil, 
da bi bila ta sredstva še višja,« 

je izjavil minister. Na srečanju 
z županom je izkoristil tudi pri-
ložnost in se mu kot predstav-
niku lokalne skupnosti zahvalil 
»za dober in topel sprejem vo-
jaškega letališča v Cerkljah ob 
Krki in tudi Slovenske vojske, 
kar kaže na dobro sodelovanje 
SV in lokalne skupnosti. Verja-
mem, da se bo dobro sodelo-
vanje nadaljevalo tudi v priho-
dnosti.«

Molan je navedel, da so imeli v 
zadnjih dveh letih dogovor, da 
se s strani MORS sofinancira 

infrastruktura v bližini vojašni-
ce, v letih 2019 in 2020 po 400 
tisoč evrov. Naštel je investici-
je, ki so se ali se še bodo na ta 
način izvedle: ureditev cestne 
infrastrukture na Črešnjicah, 
preplastitev ceste od Cerkelj ob 
Krki do Dolenje Pirošice, kjer 
so uredili tudi križišče, obnova 
lesenega mostu v Cerkljah ter 
po 50 tisoč evrov za novi vozi-
li PGD Cerklje in PGD Brežice. 
Sporazum med občino in mi-
nistrstvom bo v prihodnje te-
meljil na nadaljevanju vlaganj 
v infrastrukturo pa tudi mož-
nosti, da se del vojaških stano-
vanj v Brežicah, ki so prazna – 
teh je po županovih navedbah 
še osem –, prenese na Občino 
Brežice, ki bi ta stanovanja pre-
novila in jih namenila za soci-
alna stanovanja oz. mlade dru-
žine. Omenil je še, da v brežiški 
občini deluje tudi JGZ Letalski 
center Cerklje ob Krki, ki se mu 
pogodba izteka, »in ena od da-
našnjih točk razprave je bila 
tudi ta, da se pogodba podaljša 
za naslednjih pet let, s čimer se 
bodo lahko še naprej nemote-
no izvajale dejavnosti tega jav-
nega gospodarskega zavoda«. 

 Rok Retelj

Ministru so ob tej priložnosti v zahvalo izročili zlato plaketo 
GZ Brežice; poleg njega namestnica predsednika GZ Brežice 
Martina Živič in poveljnik GZ Brežice Darko Leskovec (foto: 
Občina Brežice).

snovalka in povezovalka 
prireditev, igralka v vsako-
letnih kabaretnih pustnih 
predstavah …), kjer se ve-
liko stavi prav na turizem. 
Je bilo v zadnjih letih stor-
jenega dovolj za preboj na 
tem področju, kaj po vašem 
mnenju še manjka v ponud-
bi, promociji …?
Leta 2007 sem v okviru magi-
strskega dela postavila Model 
razvoja turizma v novonastali 
občini Kostanjevica na Krki, v 
letu 2010 pripravila Strategi-
jo razvoja turizma, v tem ob-
dobju pa smo pričeli s pripravo 
novega strateškega razvojnega 
dokumenta za naslednje pro-
gramsko obdobje. Kostanjevi-
ca na Krki odpira številne mož-
nosti na področju kulture in 
umetnosti, odkrivanja narave, 
športa in rekreacije, doživetij 
ob reki Krki s postajališčem 
za avtodome, eno-gastronom-
skih doživetij, romarskega tu-
rizma, prireditev, porok in raz-
ličnih aktivnosti, a treba se bo 
odločiti, katera vrsta turizma 
bo predstavljala giganta v tu-
ristični ponudbi. Otok potre-
buje ustrezno ureditev, obno-
ve fasad, negativno podobo 
dajejo prazni prostori, kjer so 
bili nekoč objekti, nabrežine 
reke Krke potrebujejo uredi-
tev in enotno podobo brodišč. 
Še vedno obstaja vizija razvo-
ja zdraviliškega in zdravstve-
nega turizma z nastanitvenimi 
kapacitetami, ki bi zadržal gos-
te v kraju in ponudil možnost 
aktivnega preživljanja proste-
ga časa, ter glampingi in zida-
niški turizem. Odprta ostaja 
tudi ureditev nekdanje osnov-
ne šole v Črneči vasi kot sre-
diščne točke za predstavitev 

Gorjancev. Na področju pro-
mocije je potrebna ustrezna 
spletna stran, ki bo na enem 
mestu na atraktiven način 
predstavila podobo, ponud-
bo in posebnosti kraja. Tre-
nutno v Kostanjevici na Krki 
govorimo pretežno o izletni-
škem, individualnem in butič-
nem turizmu, prihodnji razvoj 
pa želimo usmeriti tudi v sta-
cionarno obliko turizma v vseh 
letnih časih. Zavedajmo se, da 
v turizmu ni ne čarobne pali-
ce ne formule za uspeh, ampak 
le vztrajen tek na dolge proge. 

Kako povezujete vaše aka-
demsko delo z družino in 
domačo kmetijo? Kako po-
membno je to za otroke, da 
poznajo takšen način dela in 
življenja?
Sama sem odraščala na kmeti-
ji, se pridno učila in hkrati po-
magala doma na kmetiji in pri 
gospodinjskih opravilih, prav 
tako tudi moji sestri Mateja in 
Maja, vključena sem bila tudi 
v mnoga društva. Srečna sem, 
da sem spoznala tudi podje-
tnega in srčnega moža Ma-

tjaža, ki ima plemenite vred-
note, in pomembno mi je, da 
te vrednote dobijo tudi naji-
ni otro ci – starši smo največji 
zgled svojim otrokom in to je 
tudi največja popotnica za živ-
ljenje, ki jo bova dala tudi mid-
va svojim otrokom. Ajda-Lea 
bo jeseni vstopila v tretji le-
tnik splošne gimnazije, Urban-
-Urh v prvi letnik biotehniške 
gimnazije, Zarja-Vita pa v četr-
ti razred osnovne šole. Otroci 
so bili že od majhnega vključe-
ni v delo na področju turizma, 
na kmetiji, v vinogradih in go-
spodinjstvu, znati so morali 
poskrbeti drug za drugega, si 
deliti stvari in biti drug druge-
mu spoštljiv sogovornik. Pred-
vsem pa je najina popotnica za 
njihovo življenje spoznanje, da 
je dobro, če ima človek veliko 
mero znanja, duhovnega bo-
gastva, razgledanosti, ustvar-
jalnosti, sočutja do sočloveka, 
strpnosti, ustrezno komunika-
cijo in predanost tudi za druž-
bene aktivnosti oziroma pro-
stovoljstvo.

 Peter Pavlovič

BREŽICE – Brežiški svetniki so na julijski seji sprejeli predlog 
odloka o pokopališkem redu v občini Brežice, ki sledi dose-
danji praksi, da pokopališča upravljajo krajevne skupnosti, 
razen pokopališča v Brežicah, ki je v upravljanju Komunale.

V od leta 2016 veljavnem Zakonu o pogrebni in pokopališki de-
javnosti je tudi člen, ki določa, da občina z odlokom predpiše po-
kopališki red, v katerem podrobneje določi izvajanje pogrebne 
in pokopališke dejavnosti. Predlog odloka ureja pogrebno dejav-
nost, ki obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obve-
zna občinska gospodarska javna služba, prevoz, pripravo in upe-
pelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ter podrobneje 
določa, da se s storitvami obvezne občinske GJS zagotavlja 24-
urna dežurna pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja 
smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstve-
nega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oz. 
drugih postopkov na pokojniku. Odlok kot osebe javnega prava, 
ki jih pooblašča za upravljanje pokopališč, sledi dosedanji pra-
ksi, to je, da pokopališča upravljajo krajevne skupnosti, izjema je 
le pokopališče Brežice, ki ga upravlja JP Komunala Brežice d.o.o. 
Glede na stališče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo lahko sicer občina v aktu o ustanovitvi javnega podjetja določi, 
da je JP ustanovljeno tudi za namen upravljanja občinskih poko-
pališč in ga s tem določi za upravljavca pokopališč. Odlok o po-
kopališkem redu kot novost predvideva, da lahko upravljalec po-
kopališča za izvedbo pogreba na pokopališču izvajalcu pogrebne 
dejavnosti zaračuna tudi pogrebno pristojbino, ki je prihodek ob-
čine, namenjen investicijam v pokopališko infrastrukturo, obve-
znost plačila pogrebne pristojbine in njeno višino pa določi ob-
činski svet s posebnim sklepom.  R. Retelj

Pokopališki red z nekaj novostmi
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EKO sklad
subvencija
do 2.500 €

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

ribogojstvo

PAJK

OKUSI POSAVSKO RIBO: OKUSI RIBO

Pod sloganom Okusi Ribo se je vrs uspešnih EU 

projektov na območju Posavja pridružil še omenjeni 

projekt Okusi posavsko ribo. S projektom želimo 

projektni partnerji oboga turisčno ponudbo 

območja in poveča samooskrbo z ribami. Ena od 

glavnih akvnos je tudi obnova ribnika Resa, ki postaja 

vse bolj priljubljen koček za doživetja v naravi. Ribnik 

bo s pomočjo projekta pridobil nove turisčne 

atrakcije, ki bodo poučne in namenjene predvsem 

otrokom. 

Med gastronomskimi posebnostmi pridobivajo ribe in 

ribji izdelki vse večji pomen. Trendi v turizmu kažejo, da 

obiskovalec želi dožive potovanje, izkusi lokalno 

kuhinjo in uje treking po brezpotjih, kar ga movira za 

vnovično vrnitev v desnacijo. Projekt nam bo 

omogočil združi naravne danos, kot so ribnik Resa,  

pohodne,  kolesarske po, Bohorske slapove, lokalne 

vinarje s turisčnim ponudnikom Tri Lučke. Nadejamo 

se novih atrakvnih turisčnih produktov, ki bodo 

zanimivi tako za domače, kot tudi tuje goste.  

Projektni partnerji: Vodilni partner: Občina Krško, 

ostali partnerji: CPT Krško, TD Senovo, Restavracija Tri 

lučke d.o.o. in Ribogojnica Pajk.

Način financiranja: Operacijo Okusi ribo sofinancira 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Skupna 

vrednost projekta: 276.964,62 eur, od tega Občina 

Krško: 179,08 eur, vrednost sofinanciranja Občine 

Krško: 53.708,32 eur.

Projekt se izvaja 13 mesecev in bo zaključen do 31. 10. 

2020. 

Povezava na stran ESPR v Sloveniji: www.eu-skladi.si in 

LAS: www.las-posavje.si

Glavne akvnos in rezulta:

Revitalizacija ribnika Resa bo potekala z namestvijo 

novih inštalacij za otroke (otroška igrala, hiška na 

drevesu, iglu, splav). V sklopu projekta  bodo 

opravljena vzdrževalna dela na ribniku, zamenjani 

leseni pilo za zavarovanje brežin, odstranjene 

invazivne rastline, urejene po ter zelenice. Pri ribniku 

bo nameščena nova informacijska tabla.

Razvoj novih turisčnih produktov z e-kolesi za izbrane 

po (pohodne po, kolesarske po in panoramske po, 

ki bodo vključevale različne vinarje, Grad Rajhenburg, 

naravne znamenitos in posebnos s poudarkom na 

Bohorskih slapovih). V projektu bodo nastale po 

označene z gpx koordinatami, ki jih bo pripravilo TD 

Senovo. Produk bodo nadgrajeni v posebna doživetja 

ter bodo vključevali ponudbo projektnega partnerja 

Restavracija Tri Lučke d.o.o.. Akvnos bomo 

podkrepili s pripravo promocijskega materiala v obliki 

fotografij, filmov in spominkov. Naštete akvnos bo 

vodil CPT Krško.

Razvoj novih prodajnih po in nakup gospodarskega 

vozila za transport - dostavo  rib iz lastne Ribogojnice 

Pajk. Vzpostavljene bodo nove povezave med 

ribogojcem in gosnci v regiji. Ribogojnica  bo sveže 

ribe dostavljala na različne lokacije po regiji. V sklopu 

ribogojstva bo urejen piknik prostor, kjer si bodo gostje 

lahko v lastni režiji pripravljali ribe na žaru. 

Izobraževanja in usposabljanja za pripravo rib za 

različne ciljne skupine. Tematski dogodki bodo 

potekali na več lokacijah po celotni regiji Posavje z 

namenom povečanja uživanja lokalnih rib predvsem 

pri starostnikih. Izvedene bodo šri kuharske 

delavnice. Šri delavnice in terenski ogledi pa bodo 

pripravljani za otroke, ki se bodo seznanjali z naravo in 

posebnostmi Bohorskih slapov ter Ribnika Resa.   

Foto: Franc Šavrič

Projekt Okusi posavsko ribo: Okusi ribo sofinancira Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino 
odgovarja Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operavnega 
programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo 
za kmejstvo, gozdarstvo in prehrano.

Evropska unija Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo

Republika Slovenija

Logopi partnerjev projekta

Medtem ko se otroci že 
zelo veselijo novih igral 
in posebnih igralnih ko-
tičkov, kjer bo igra lah-
ko združena z učenjem 
o vodnem ekosistemu, 
bodo turisti ob zaključ-
ku projekta ribnik in 
okolico doživeli na ino-
vativnejši način in se z 
e-kolesom zapeljali do 
nekaj skritih naravnih 
biserov, med potjo pa 
se še okrepčali z različnimi ribjimi okusi. A o tem 
več že v naslednjih številkah.

Ribnik Resa je ribnik z velikim pomenom ne le 
za vodno floro in favno, temveč tudi za lokalno 
skupnost, saj z njim in v sožitju z drevesi ob rib-
niku odraščajo mnoge generacije. Vzdrževalna 
dela so bila dejansko že nujna, kot so poveda-
li na Občini Krško, saj je bil ribnik od velikih po-
plav leta 2005, ko se je za-
mašil odtok iz ribnika ter so 
listje in veje najverjetneje 
zapolnile menih, s katerim 

se regulira nivo v ribni-
ku, voda pa je odtrgala 
celo rob pločnika in pla-
nila preko državne ces-
te, v slabem stanju. 

Končno pa bo ribnik 
Resa, stičišče vseh ge-
neracij, lahko spet za-
sijal. Zaključena so 
vzdrževalna dela, ki so 
bila zaradi obilnih pom-
ladnih padavin dokaj 

zahtevna, in so med drugim obsegala na primer 
zamenjavo obstoječega kanala od meniha do ce-
stnega škatlastega prepusta na regionalni cesti, 
ureditev varnostnega preliva in odtočnega kana-
la, nadvišanje makadamske poti na južnem delu 
ribnika in dopolnitev zavarovanja brežine ribnika 
z neporavnanim kamnometom. Ko bo primerno 
zaključena še ureditev okolice, bodo tako širša 
skupnost kot turisti v ribniku znova videli prije-

ten kotiček, poln vodnega živ-
ljenja, vreden našega časa in 
pozornosti. 
 M. M. 

Ribnik Resa bo kmalu oživel 
v osveženi podobi

KRŠKO – Kot ste bralci lahko opazili, te dni potekajo še zaključna vzdrževalna dela na ribniku Resa 
v Krškem. Projekt Okusi posavsko ribo, ki bo vpeljal nekaj zanimivih turističnih novosti v regiji 
ter poudaril pomen samooskrbe z ribami, je omogočil tudi nujno revitalizacijo pomembne vod-
ne površine, ki bo kmalu lahko zaživela v očiščeni in novim namenom predani podobi.

Projekt Okusi posavsko ribo: Okusi ribo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo. Za vsebino odgovarja Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za 

pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Bliža se Mesec okusov Posavja
KRŠKO, POSAVJE – Center za podjetništvo in turizem (CPT) 
Krško tudi letos organizira kulinarične dogodke in aktivno-
sti, ki bodo v septembru združeni pod nazivom Mesec okusov 
Posavja. Zaradi trenutne situacije, zaznamovane z ukrepi proti 
širjenju koronavirusa, bodo seveda dogodki malce prilagojeni, 
ampak nič manj zanimivi in okusni, sporočajo organizatorji. 2. 
septembra skupaj s posavskimi vinarji in gostinci pripravljajo 
dogodek za novinarje v Gostilni Kunst, na katerem bodo med 
drugim predstavili svežo tiskovino o gastronomski ponudbi 
Posavja ter prisluhnili kolegom iz Italije, Avstrije in Hrvaške o 
njihovih gastronomskih podvigih. Vse skupaj bo na poletni te-
rasi ob soju sveč povezala Mojca Mavec. Tematski večeri pri 
ponudnikih bodo potekali 9., 16., 23. in 30. septembra. Več in-
formacij bo na voljo v naslednjih tednih.
 P. P./vir: CPT Krško

KRŠKO – Na podlagi (anonimnih) opozoril, da leto še niso bile 
pokošene površine ob sprehajalni poti vzdolž Save med mostom 
in HE Krško, smo preverili, ali to drži in kdo je zadolžen za nji-
hovo košnjo. Na Kostaku so nam pojasnili, da na podlagi konce-
sije za opravljanje gospodarskih javnih služb vzdržujejo zeleni-
co med večnamensko potjo in glavno cesto G1-5 (med Krškim in 
Brestanico). Enkrat so jo letos že pokosili, naslednjič pa jo bodo 
v prihajajočem tednu. Spodnje površine, med večnamensko po-
tjo in reko Savo, so v vzdrževanju družbe Infra d.o.o. »V mese-
cu maju smo lokalno skupnost obvestili, da v letnem poslovnem 
načrtu Infre za vzdrževanje akumulacijskih bazenov nimamo za-
gotovljenih sredstev za košnjo površin pri HE Krško v letu 2020. 
Potekajo razgovori z DRSV, da bi nam odobrila dodatna sredstva 
za vzdrževanje akumulacijskih bazenov. Po prejetju teh sredstev 
bomo lahko naročili izvajalcu del košnjo,« so nam sporočili iz 
omenjenega javnega podjetja.
Sicer pa velja ob tem spomniti tudi na dopis Čebelarske zveze 
Slovenije, ki ga je slednja poslala vsem slovenskim občinam in s 
katerim jih želi spodbuditi k temu, da zelenice ob poteh, parkih 
in drugod kosijo pozno in tako rastlinam pustijo čas zacveteti. 
To namreč pomaga tako čebelam kot tudi divjim opraševalcem, 
saj bi na teh cvetovih dobile vsaj nekaj hrane v obliki nektarja in 
cvetnega prahu. Navsezadnje pa gre tudi za stvar osebnega oku-
sa, ali je lepša zelena 'puščava' ali cvetoča zelenica, v kolikor se-
veda ni moteča za promet, sprehajalce ipd.  P. P.

Kdo bi moral pokositi?

Pogled na nepokošene, a cvetoče površine nad in pod 
sprehajalno potjo ob Savi

Po pozdravnih besedah po-
vezovalke dogodka Branke 
Jenžur je sledil krajši kultur-
ni program, v katerem sta na-
stopila priznana brežiška glas-
benika Elizabeta in Dragutin 
Križanić, vmes pa je Jenžurje-
va prebrala zelo aktualno pe-
sem Mici Kerin. Predsednica 
društva Darja Mandžuka je 
pozdravila vse prisotne goste 
in člane društva, ki so se glede 
na trenutne razmere v lepem 
številu udeležili zbora, saj jih je 
bilo več kot 70. Zbor članstva 
že nekaj let ne mine brez izo-
braževalnega programa, ki ga 
je tokrat zapolnil diplomirani 
psiholog Bojan Krevh s preda-
vanjem Poti k boljšemu zdrav-
ju in počutju. 

Zbor je nato vodila Ivana Va-
tovec, članici delovnega pred-
sedstva sta bili še Darinka 
Ogorevc in Nada Stergar. Sle-
dila so poročila predsednice, 
blagajničarke, nadzornega od-
bora in verifikacijske komisije. 
Mandžuka je v svojem poročilu 
izpostavila glavne aktivnosti, 
ki jih je društvo izpeljalo v lan-
skem letu. Da je delo društva 
tako raznoliko in uspešno, so 
zaslužni člani upravnega od-
bora in ostali člani društva ter 
tudi donatorji in sponzorji, ki 
se jim je predsednica še pose-
bej zahvalila. Izpostavila je vse 
tri občine, v katerih prebivajo 
člani društva (Brežice, Krško 
in Sevnica), Elmont, NEK, Zve-
zo društev diabetikov Sloveni-
je, Splošno bolnišnico Brežice, 
Zdravstvena domova Sevnica 
in Krško, Krko tovarno zdravil 
Novo mesto, Numip, Zaloker – 
Zaloker ter Fundacijo za finan-
ciranje invalidnih in humani-
tarnih organizacij RS. Tudi iz 
ostalih poročil sledi, da je sta-
nje v društvu dobro, tako da 
v njem vsak član najde nekaj 
zase. Tudi program ni bistve-
no odstopal od vsakoletnih ak-
tivnosti, nekaj ovir pri izvaja-
nju je le v trenutni zdravstveni 
situaciji zaradi ukrepov proti 
bolezni covid-19, zaradi česar 
je treba marsikatero že načr-
tovano aktivnost odpovedati 
ali prilagoditi trenutnim raz-
meram. 

Povezani kot jagode na grozdu
BREŽICE – Člani Društva diabetikov Posavje – Brežice so se v začetku poletja zbrali na občnem zboru. Ugo-
tovili so, da je stanje v društvu dobro in da kljub oteženim razmeram izpolnjujejo začrtane aktivnosti.

Člani društva so nato razrešili 
dosedanjo tajnico Marijo Ba-
škovič in za novo izvolili Slavo 

Andrić. Sledila so besede go-
stov. Ana Kupina je predsta-
vila aktivnosti Šole zdravja, 

Mihaela Kežman delo Večge-
neracijskega centra Brežice, v 
imenu Zveze društev diabeti-
kov Slovenije sta bila na zboru 
podpredsednik Alojz Rudolf 
in sekretarka Špelca Rudolf. 
Zbor so pozdravili tudi gostje 
sorodnega društva iz Novega 
mesta, s katerimi zgledno in 
dobro sodelujejo.

Ob zaključku je Branka Jenžur 
podala še lepo misel o jagodah 
na grozdu, kar simbolizira po-
vezanost in vsako uspešno 
društvo, predsednica Man-
džuka pa je prisotne povabila 
še na kosilo in druženje. 
 Rudi Mlinar/P. P.

SLOGONSKO – Na obrobju Jov-
sov v gozdu pri Slogonskem 
bo od julija do oktobra 2020 
v okviru ciljnega raziskoval-
nega programa CRP V4-1823 
potekala simulacijska vaja za 
primer najdbe karantenskega 
škodljivega organizma. Gre za 
organizme (npr. viruse, bakte-
rije, glive, živali), ki škodujejo 
rastlinam in rastlinskim proiz-
vodom ter lahko povzročajo 
veliko škodo za gospodarstvo 
oz. okolje, v katerem prej niso 

bili navzoči. Vaja bo potekala za 
primer najdbe hrošča – jeseno-
vega krasnika (Agrilus plani-
pennis), ki lahko ogrozi jesene 
in breste. Za uspešno prepre-
čitev širjenja ob potrjeni najd-
bi tega škodljivca bi bili namreč 
potrebni hitri ukrepi, ki bi ob-
segali posek vseh možnih go-
stiteljskih rastlin v polmeru 
100 metrov od vsakega napa-
denega drevesa (napadeno ob-
močje, žarišče) ter še dodaten 
posek vseh gostiteljskih rastlin 

v pasu 100 metrov od roba ža-
rišč. Ukrepanje bi obsegalo 
tudi večletno intenzivno spre-
mljanje pasu širine 1 km za pri-
sotnost napadenih dreves. Tok-
rat bodo stvari potekale samo 
teoretično: posek samo enega 
drevesa, kontaktiranje z lastni-
ki gozda, določitev sistema ob-
veščanja, merjenje časa pregle-
dov ter identifikacija šibkih in 
kritičnih točk med simulacijo. 
 R. R., vir: Zavod za 
 gozdove, OE Brežice

Simulacijska vaja na robu Jovsov

Z zbora posavskih diabetikov
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Ob prazniku Krajevne skupnosti Raka, 
vsem krajankam in krajanom iskreno čestitamo!

Svet KS Raka, 
predsednik Sveta KS Raka Primož Šribar 

Telemach namreč veliko pozornost posveča zagotavljanju kako-
vostnih, stabilnih in tehnološko dovršenih storitev, kar zahteva 
veliko investicij in posodobitev infrastrukture. Nenehna vlaga-
nja v omrežje, da je to stabilnejše, vedno bolj kakovostno in na-
prednejše ter omogoča uporabo naprednih tehnologij, so rde-
ča nit podjetja.

Podjetje Telemach je bilo letos nagrajeno z laskavim priznanjem 
mednarodno uveljavljenega podjetja Umlaut za najboljše mo-
bilno in fiksno omrežje po uporabniški izkušnji. Prav uporabni-
ška izkušnja je za Telemach najpomembnejša, zato ne čudi, da je 
prva izbira obstoječih in novih uporabnikov. V podjetju se vse-
skozi trudijo, da svojim uporabnikom nudijo čim bolj raznovr-
stne vsebine, ki jih vseskozi nadgrajujejo.

Že vrsto let je Telemach vodilni televizijski operater v Sloveni-
ji, na prvem mestu med ponudniki video storitev je s 36,6-od-
stotnim tržnim deležem. Njegova rast je stalna v vseh segmen-
tih, predvsem pa raste na mobilnem, saj je že nekaj let najhitreje 
rastoči mobilni operater pri nas in ima trenutno 22,7-odstotni de-
lež. Dolgoročni cilj podjetja je, da vsi naročniki prejmejo najso-
dobnejše Telemachove storitve. Kaj vam bo torej odslej na voljo?

Televizijski paketi EON (Light, Full, Premium) s številnimi pro-
grami v visoki ločljivosti. Brez doplačila je na voljo ogled nazaj 
za do sedem dni, prav tako brez doplačila pa nudijo tudi izje-
mno bogat Video klub, v katerem je več kot 18.000 priljubljenih 
filmov, serij ter risanih in dokumentiranih filmov. Pred kratkim 
je Telemach predstavil tudi izboljšano različico platforme EON, 
ki spreminja televizijsko izkušnjo vsakega uporabnika posebej.
Telemach je del GIGA omrežja, ki gospodinjstvom v Sloveniji 

zagotavlja dostop do interneta s hitrostmi do 1 Gbps. Z omrež-
jem nove generacije zagotavlja brezhibno delovanje obstoječih 
storitev in tehnologij prihodnosti, z njim odgovarja na zahteve 
uporabnikov in narekuje trende razvoja fiksnih storitev. Vsesko-
zi tudi pripravlja omrežje, da bo še naprej dvigoval hitrosti tako 
za »download« kot »upload«.

Razumljivo torej je, da tudi pri ponudbi internetnih storitev nje-
gov delež vztrajno raste, vedno pomembnejši igralec pa je tudi 
na mobilnem trgu, na katerem ponuja tri enostavne in pregledne 
pakete mobilne telefonije: VEČ, ŠE VEČ in NAJVEČ. Slednji je 
lani postal prvi mobilni paket v Sloveniji z neomejenim preno-
som podatkov.

Svojim uporabnikom redno pripravlja posebne akcije, da jih – ob 
odlični ponudbi in brezhibnih storitvah – še dodatno razvese-
ljuje. V Sloveniji tako Telemachu zaupa že več kot 500.000 zado-
voljnih naročnikov. Jeseni torej prihaja tudi na območje Krškega, 
ko boste lahko postali tudi vi član njegove vedno večje družine.

Prihaja naj omrežje
Telemach, največji ponudnik video vsebin na slovenskem trgu in hkrati najhitreje rastoči ponudnik mobilnih sto-
ritev, prihaja v Krško z okolico. Končuje se namreč prevzem podjetja Ansat, s čimer bo Telemach v upravljanje 
prevzel obstoječi kabelski sistem. S tem Telemach nadaljuje svoje strateško širjenje na območja, na katerih še ni 
prisoten, saj želi, da so čim večjemu delu Slovenije na voljo njegove vrhunske storitve. Prihod v te kraje je hkrati 
prihod številnih sprememb na bolje.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai1596194103138_ansat_oglas_PR objava_jul2020_outlines.pdf   1   31. 07. 2020   13:15:03

N
ar

oč
ni

k:
 T

el
em

ac
h,

 ši
ro

ko
pa

so
vn

e 
ko

m
un

ik
ac

ije
, d

.o
.o

. B
rn

či
če

va
 u

lic
a 

49
A,

 1
23

1 
Lj

ub
lja

na
 - 

Čr
nu

če

KRŠKO – Ob sprehajalni 
poti pod Mladinskim cen-
trom Krško so zaposleni in 
prostovoljci že pred dve-
ma letoma uredili prostor, 
ki so ga poimenovali Šumi-
ca. Letošnja odpoved do-
godkov v zaprtih prostorih 
spričo epidemije covid-19 
jih je z namenom uredit-
ve zunanjega prireditve-
nega prostora spodbudila 
k razširitvi in preureditvi 
Šumice. Idejni načrt zanjo 
je izdelal kostanjeviški ar-
hitekt Tomaž Kuplenik, pri ureditvenih delih in izdelavi opre-
me iz različnih odpadnih materialov pa so se ponovno angažirali 
sami. Kot nam je povedal klubski vodja Nejc Jordan, so v Šumici, 
v kateri prijeten hlad in vonj nudijo iglavci, izvedli že nekaj kon-
certnih dogodkov, striparski sejem, projekcijo filmov v organi-
zaciji DZMP Krško, ustvarjalne delavnice in počitniške aktivnosti 
za otroke. Prav tako v Šumici izvajajo poletno verzijo dnevnega 
centra Freedom, kar lepo število dogodkov za otroke in mladino 
pa se bo zvrstilo tudi v mesecu avgustu. K temu Jordan dodaja 
še, da je epidemija dodobra okrnila delovanje MC, kljub situaciji 
pa so zadovoljni z delovanjem mladinskega hostla: »Število no-
čitev se dan za dnem zvišuje, beležimo porast domačih gostov pa 
tudi nekaj iz tujine, predvsem mladih turistov in družin, še pose-
bej pa smo veseli gostov, ki se vsako leto vračajo.« 
 B. M., foto: MC Krško

VINJI VRH – Na Vinjem vrhu pri Raki so pripravili slovesen bla-
goslov obnovljene Šiškove kapelice. Ob prisotnosti družinskih 
članov ter sosedov jo je blagoslovil raški župnik Franc Levičar. 
Okoli 140 let staro kapelico je obnovil njen lastnik Stanko Šiš-
ko, pri obnovi pa mu je pomagal restavrator Aleš Vene, ki je ob-
novil leseni kip trpečega Jezusa. Kapelice trpečega Jezusa so po 
besedah župnika Franca Levičarja redkost v Sloveniji.  M. Š.

Zaživela prireditvena Šumica

Blagoslovili obnovljeno kapelico

Jože Pacek, ki se je rodil leta 
1945 med izgnanstvom v nem-
škem Lautenthalu, otroštvo in 
mladostniška leta do odho-
da v malo semenišče v Pazinu 
pa preživel v Malem Mraše-
vem, je svojo duhovniško pot 
po šestletnem študiju bogo-
slovja na Teološki fakulteti za-
čel leta 1970, ko je imel v do-
mači svetokriški župniji novo 
mašo. Po dekretu je bil najprej 
nedeljski pomočnik v Treb-
njem in nato kaplan na Vrhni-
ki. V župnijo Čatež ob Savi je 
prišel štiri leta kasneje, tako 
da je v njej že 46 let in spada 
med župnike z najdaljšim sta-
žem v eni župniji. Ker je v svo-
jih faranih skušal prebuditi čut 
pripadnosti župniji, je napisal 
tri knjige, posvečene župni-
ji: Zvezde nad Cirnikom, Beli 
golob in Čatež skozi zgodovi-
no. Kot je v uvodnem pozdra-
vu omenila faranka Barba-
ra Les, velja v času njegovega 
duhovniškega poklica izposta-
viti vse projekte, obnove in iz-
peljane investicije (med dru-
gim gradnjo župnijskega doma 
in nove orgle), ki so dokaz, da 
je zelo dober gospodar. V vseh 
teh letih je objavil nešteto član-
kov ter izdal številna župnij-
ska glasila Sopotnik in knjige. 
»Vse to kaže na to, kako blizu 
vam je slovenska beseda in z 

Eden najmočnejših členov
ČATEŽ OB SAVI – Na zadnjo junijsko nedeljo je dolgoletni župnik v župniji Čatež ob Savi Jože Pacek v doma-
či cerkvi sv. Jurija obhajal zlato mašo oz. 50 let duhovništva. Zlatomašni pridigar je bil leskovški dekan Anton 
Trpin, maše pa sta se udeležila tudi predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in brežiški župan Ivan Molan.

njo tudi slovenski narod. Naš 
dušni pastir ste že krepko čez 
40 let in ste eden najmočnejših 
členov naše skupnosti,« je de-
jala. Faran Martin Tomše je iz-
postavil, da svojo povezanost 
in občutek dolžnosti služiti 
kraju in ljudem Pacek izkazu-
je na razne načine, predvsem s 
svojimi zapisanimi besedami o 
teh krajih in ljudeh, kar pred-
stavlja trajen zapis ter veliko 
doto za zdajšnje in prihodnje 
rodove čateške župnije. »Ome-
niti velja še skrb za ohranjanje 
naših cerkva ter čut in odnos 
do vseh podružničnih cerkvic, 
ki so postavljene po čateški 
fari,« je prebral. Packu, ki se 
čisto vsak dan zjutraj povzpne 
na bližnji Sveti Vid, so zaželeli 
predvsem dobrega zdravja in 
da ne zbledi tisti kanček hudo-

mušnosti, ki popestri njegove 
maše in druženja.

Zlatomašni pridigar je bil de-
kan Anton Trpin, ki je bil pri-
digal tudi na Packovi srebrni 
maši pred 25 leti. »Tvoje novo-
mašniško geslo 'Živeti je zame 
Kristus' ti je še vedno navdih, 
ki si se ga držal skozi duhovni-
ško življenje, in poslanstvo,« je 
izpostavil. Somaševali so še ka-
nonik France Dular, ki je bil 

kot tedanji čateški župnik Pac-
kov novomašni pridigar, Janez 
Zdešar, župnik na Veliki Doli-
ni, ki biva na Čatežu, in čate-
ški rojak Jurij Zadnik, župnik 
v Ivančni Gorici. Maše sta se 
udeležila tudi brežiški župan 
Ivan Molan in predsednik Dr-
žavnega zbora Igor Zorčič. Žu-
pan je ob izročitvi simbolnega 
darila zlatomašniku poudaril, 
da je v vseh teh letih pustil iz-
jemen pečat v župniji in tudi 
občini. Zorčič mu je zaželel, da 
bi bil še naprej tako čil, veder, 
zdrav, predvsem pa razgledan 
in zgovoren ter da bi imel čim 
več krstov in porok. Na slove-
snosti zlate maše so sodelova-
li člani vseh sekcij KUD Anton 
Kreč Čatež ob Savi, zlatomaš-
niku so pozdrav namenili tudi 
domači gasilci. Pacek je vsake-
mu ob izhodu iz cerkve podaril 
svojo knjigo z naslovom Hva-
la ti, Gospod, ki jo je izdal ob 
zlati maši.
 Rok Retelj

Zlatomašniku Jožetu Packu so domači gasilci pripravili špalir.

BREŽICE – Na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Bre-
žice so pričeli z brezplačnimi vodenimi ogledi Brežic, ki bodo 
zainteresiranim na voljo vsak četrtek do konca poletja. Ogled je 
namenjen tako turistom kot tudi domačinom, ki si svoje mesto 
želijo bolje spoznati. Več informacij o vodenjih na: www.disco-
verbrezice.com.  Vir: ZPTM Brežice

Brezplačni vodeni ogledi Brežic

KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
 Dolenja vas pri Krškem 53, 8270 Krško

Zaradi trenutne situacije krajevno praznovanje letos 
odpade, kljub temu pa vsem krajankam in krajanom 

čestitamo ob prazniku KS Dolenja vas!
Krajevna skupnost Dolenja vas
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Območje za gradnjo nove sta-
novanjske soseske se nahaja 
na desnem bregu potoka Sev-
nična, v severozahodnem delu 
mesta Sevnica, ujeto med po-
vršinami obstoječih javnih cest 
(Planinska cesta, Kozjanska in 
Krulejeva ulica). Na omenje-
nem območju že stojijo na se-
verni in zahodni strani pozida-
ne individualne stanovanjske 
hiše ter na južni in jugovzho-
dni strani pet večstanovanjskih 
objektov. Na nepozidanem ob-
močju v velikosti 13.680 m2, ki 
je v lasti sevniškega podjetja 
3 BS d.o.o., bi želel zasebni in-
vestitor zgraditi pet večstano-
vanjskih objektov. S prvo fazo 
gradnje bi začel že v letu 2021, 
predvidena gradnja posame-
znega objekta pa je 12 mese-
cev.
 

»Most je bil projektiran z dve-
ma podpornima stebroma v 
strugi in po enim stranskim 
opornikom na vsakem bre-
gu, nanje pa je bila montirana 
konstrukcija s tremi jekleni-
mi loki. Na oba savska brego-
va so začeli dovažati velike ko-
ličine stavbnega lesa, drugega 
materiala in opreme. Pri Pape-
ževi domačiji na desnem bre-
gu so postavili leseno barako, 
drugo kasneje tudi na štajerski 
strani. Jeseni 1937 so najprej 
postavili širok lesen pomožni 
most čez Savo, ki so ga gradili 
z obeh bregov hkrati. Ob njem 
so v smeri proti toku na mes-
tih, kjer so predvideli oba reč-
na opornika, postavili močne 
odre,« piše avtor knjige, ki nosi 
naslov Železniška proga Sevni-
ca–Trebnje. 

Pred začetkom gradnje železni-
škega mostu, ki je dolg 157,8 
metra, so potekali dogovori o 
dvojnem mostu, takšnem, po 

Obnova železniškega mostu 
čez Savo na dolenjski progi
SEVNICA, BOŠTANJ – V drugi polovici junija so začeli zaposleni iz podjetja Bakti, usposobljeni za delo na težko 
dostopnih mestih, z obnovo železniškega mostu čez reko Savo na progi Sevnica–Trebnje, katerega zahtevno 
gradnjo v prvi polovici 20. stoletja je v svoji knjigi opisal raziskovalec sevniške preteklosti Oskar Zoran Zelič. 

katerem bi lahko potekal tako 
železniški kot cestni promet. 
Če bi se to uresničilo, bi lesen 
most na Radni, na katerega 
danes spominja brv za pešce, 
odstranili. Do gradnje dvojne-
ga mostu ni prišlo, zato so pre-
bivalci Šmarja (delavski predel 
Sevnice v začetku 20. stoletja) 
in Boštanja zahtevali brv za 

pešce. Z njo bi si predvsem de-
lavci, ki so bili zaposleni v Ko-
pitarni, takratnem Jugotaninu 
in na parni žagi na Savski cesti, 
skrajšali pot, saj so morali ho-
diti prek oddaljenega lesenega 
cestnega mostu, ki je povzro-
čal precejšnjo zamudo časa. 
Začele so se peticije in pogaja-
nja, načrtovanja … »Šef sevniš-

ke železniške postaje Bogomir 
Milost je z neprestanim prito-
ževanjem, pojasnjevanjem in 
dokazovanjem dosegel, da je 
oddelek za gradnjo železnic v 
Beogradu le pristal na brv. 20. 
oktobra 1938 je prispelo pritr-
dilno sporočilo v Sevnico. To je 
bilo še pravočasno in traverze 
zanjo so prikovali na gorvodni 
strani zunaj jeklene konstruk-
cije na skoraj dograjen most ...« 
opisuje Zelič še nastanek brvi 
za pešce na železniškem mo-
stu, ki je bil namenu predan 8. 
decembra 1938 in tako že 82 
let z ’železno cesto’ povezuje 
kraje v Mirnski dolini.

Vrednost obnove, ki je bila za-
ključena v prvih avgustovskih 
dneh, je okrog 350 tisoč evrov. 
Železniški most ima nove de-
ske, delavci SŽ – Železniškega 
gradbenega podjetja pa so za-
menjali železniške pragove in 
položili nove tračnice. 
 S. Radi

Železniški most v Šmarju je obnovljen in prav tako brv, ki je 
namenjena pešcem. 

Razpravljali o Sončnem gaju
SEVNICA – 14. julija je v Kulturni dvorani Sevnica potekal javni posvet o oblikovanju izhodišč pred pri-
pravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v naselju 
Šmarje, kjer želi zasebni investitor zgraditi pet večstanovanjskih objektov. 

Julijski javni posvet, ki je bil na-
menjen zainteresirani javnosti 
in nosilcem urejanja prostora, 
da podajo morebitne pripom-
be in strokovne usmeritve za 
pripravo izhodišč pred pripra-
vo osnutka OPPN, pa je poka-

zal, da se prebivalci z načrto-
vano gradnjo večstanovanjskih 
objektov ne strinjajo. Razlogov 
je več in eden je, da je teren za 
gradnjo neprimeren, ker naj bi 
bil precej plazovit. »Poleg tega 
je bila na tem nepozidanem ob-

močju predvidena gradnja in-
dividualnih stanovanjskih hiš, 
ki ji ne nasprotujemo, smo pa 
proti večstanovanjskim objek-
tom, ker zanje lokacija ni pri-
merna,« pove eden od v bližini 
živečih stanovalcev ter ome-
ni hrup in težji dostop do ob-
močja z večjimi vozili ob sami 
gradnji ter pomanjkanje par-
kirnih mest. »Ljudje že sedaj 
parkirajo na pločniku in trav-
natih površinah,« pojasni in 
opozori še na regionalno cesto 
Sevnica–Planina. »Vključeva-
nje na glavno cesto je pogosto 
težavno, saj vozniki ne upošte-
vajo omejitve vožnje skozi na-
selje, po kateri poteka tudi var-
na šolska pot,« predstavi še en 
»problem«, na katerega so od-
govorne že tudi opozorili. 

 S. Radi

Nepozidano območje pod Zajčjo goro naj bi bilo po prvih 
načrtih namenjeno individualni stanovanjski gradnji.  

SEVNICA – Ob priljubljeni 
sprehajalni poti ob Savi, ka-
tere del se vije od Srednje 
šole Sevnica do železniške-
ga mostu, se lahko spreha-
jalke in sprehajalci poslad-
kajo z okusnimi in sočnimi 
jabolki. Lastniki starejšega 
sadovnjaka na Savski ces-
ti jabolka nudijo v košari-
ci (na fotografiji) vsem mi-
moidočim. »Ta gesta je res 
vredna pozornosti, zato – 
hvala lepa!« je sporočila bralka in priložila nekaj »zgovornih« 
fotografij.  S. R., foto: R. I. 

Jabolka za sprehajalce

TRŽIŠČE – Članice Aktiva kmečkih žena Tržišče so v letošnji 
pomladi posadile 12 kg krompirja na njivi, ki nekaj časa ni 
služila svojemu namenu. Konec julija so izkopale osem velikih 
gajbic zdravega in debelega krompirja, kar jih je izjemno 
razveselilo, zato so se odločile, da bodo prihodnje leto na njivi 
posadile tudi ostale vrtnine.   S. R., foto: S. Markovič

Ob koncu lanskega leta je KTRC Radeče do uspešnega zaključka pri-
peljal projekt Rast(išče) sreče. V konzorcijskem partnerstvu projek-
ta so aktivno sodelovali še Mladinski center Krško (vodilni partner), 
Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice ter Mladinsko društvo Metulj 
iz Bistrice ob Sotli. Operacija, ki je bila sofinancirana iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj, se je v obdobju 22 mesecev izvajala 
na področju omenjenih posavskih občin. Njen cilj je bil nagovarjati 
mlade in jih skozi različne projektne vsebine vključevati v aktivno in 
kakovostno sooblikovanje družbenega utripa radeške in ostalih po-
savskih občin. Da si mladi Radečani želijo pomembneje vplivati na 
družbeni in kulturni razvoj kraja ter da želijo biti enakovreden par-
tner pri oblikovanju raznolikih razvojnih vsebin, je pri nas več kot 
očitno nakazal že projekt Večgeneracijski center Posavje. Vpetost 
KTRC Radeče v omenjeni projektni zgodbi je tako ustvarila pogoje 
za višji družbeni angažma naših mladih občanov. 

V prvi fazi projekta Rast(išče) sreče je bilo v prostorih radeškega 
Doma kulture urejeno in vzpostavljeno preventivno središče, ki so 
ga mladi poimenovali Pojnt. Ta je med mladimi hitro vzpostavil svo-
jo veljavo kot prostor neformalnega druženja, izmenjevanja mnenj 
in idej, opravljanja domačih nalog. KTRC Radeče je tudi s pomočjo 
prostovoljcev, ki so pomembno doprinesli k uspehu projekta, v prvi 
fazi za mlade izvedel številne delavnice za krepitev kompetenc za 
vstop na trg delovne sile ter delavnice s področja osveščanja o po-
menu družbenega in športnega udejstvovanja. Pomenljivi so bili že 
sami nazivi sklopov teh delavnic: Vzemi prihodnost v svoje roke, Ne 
razbijam, soustvarjam ter Zmigi se! 

Delavnice, ki so bile izvedene v drugi, zaključni fazi projekta 
Rast(išče) sreče, so bile usmerjene v medgeneracijsko druženje. 
Slednje je namreč pomemben aspekt vzgoje mladih in ima številne 
pozitivne učinke – mladi od starejših generacij pridobivajo znanja 
in izkušnje, obenem pa je medgeneracijsko druženje odlična plat-
forma, s katero tudi mladi postajajo bolj slišan del lokalne družbe. 
S sklopom štirih delavnic Generacija generaciji so mladi soustvarjali 
z Društvom invalidov Radeče, Društvom ljubiteljev likovne umetno-
sti Radeče ter s Čebelarskim društvom Radeče – učili so se starih 
ročnih spretnosti, slikali ter govorili o pomenu čebelarjenja v šir-
šem kontekstu ohranjanja naravnega ravnovesja. S sklopom film-
sko-fotografskih delavnic Paparazzi so mladi pod strokovnim men-
torstvom beležili dnevno dogajanje v Pojntu, govorili o pozitivnih 
učinkih projektnih vsebin, hkrati pa snovali vsebinske predloge za 
nadaljnje delovanje radeškega preventivnega središča. Še posebej 
čustvene so bile delavnice, ki jih je KTRC Radeče izvedel v sodelo-
vanju s Prevzgojnim domom Radeče. Zgodbe gojencev Prevzgojne-
ga doma Radeče so mladim ponudile vpogled v življenjske izkušnje 
gojencev. Izkušnje tako drugačne od njihovih … A hkrati izkušnje, ki 
kažejo, kako tanka je pravzaprav meja med lepim in grenkim, izzi-
vov polnim odraščanjem mladih. 

V drugi fazi projekta Rast(išče) sreče so bile izvedene tudi številne in-
tervencije uličnega dela, mnoge izmed njih s pomočjo kombija Sreč-
ka. Kombi, ki je sicer last partnerja Mladinski center Krško, je izme-
nično potoval med projektnimi partnerji, omogočil pa je terensko 
delo z mladimi na bolj oddaljenih oz. ruralnih področjih. S tem ne-
konvencionalnim delom so bili nagovorjeni mladi, ki si ne želijo so-
delovanja s strokovnimi službami in pri njih ne iščejo pomoči, poi-
skani pa so bili v okoljih, kjer se ti zadržujejo. Z raznolikimi, predvsem 
pa nevsiljivimi oz. subtilnimi aktivnostmi so bili postopoma vključe-
vani v formalno mrežo, vzpostavljeno v okviru delovanja radeškega 
preventivnega središča.  

Učinki projekta so odmevali v našem lokalnem okolju. Številke, ki se 
navezujejo na dnevne obiske preventivnega središča, na obisk posa-
meznih delavnic ter na udeležbo mladih na intervencijah uličnega 
dela, kažejo, da so bili projektni kazalniki ne samo doseženi, ampak 
v nekaterih postavkah celo večkratno preseženi. Še posebej veseli, 
da so se mladi s projektnimi vsebinami poistovetili. Več kot očiten 
znak torej, da so mladinske tematike v našem okolju predstavljale 
in še predstavljajo polje širokih možnosti za delo. Delo za in z mla-
dimi tako še zdaleč ni dokončano – preventivno središče bo z ugo-
dnimi epidemiološkimi razmerami zopet odprlo svoja vrata, prip-
ravljajo se nove vsebine, hkrati pa tudi novi projektni predlogi, ki 
bi ob uspešni prijavi zagotovili še kako potrebna dodatna finančna 
sredstva za kvalitetno in raznoliko delo z mladimi. 

Uspešno zaključen projekt Rast(išče) sreče

w w w . r a d e c e . s i
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#OkvirPomoči
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Investicija, ki jo je podrobne-
je predstavila vodja oddelka 
za investicije, občinsko pre-
moženje in javna naročila Su-
zana Ogorevc, zajema od-
stranitev obstoječega vrtca; 
novogradnjo vrtca s petimi 
oddelki in pokritimi terasami 
ob igralnicah v pritličju; ure-
ditev vrtcu pripadajočih zuna-
njih površin (zelene površine, 
namenjene igri na prostem); 
novogradnjo opornega zidu 
na južni strani območja ure-
janja z namenom pridobitve 
dodatnih uporabnih zelenih 
površin in ureditev parkirnih 
površin z izvedbo rekonstruk-
cije cestnega priključka z na-
vedenih parkirnih površin na 
lokalno cesto Kapele–Dobova. 
Nov vrtec je zasnovan kot niz-
koenergijski objekt, za ogreva-
nje je predvideno talno gret-
je, kot vir toplote za delovanje 
toplotnih črpalk pa se bodo 
uporabile geosonde, ki bodo 
omogočale tudi hlajenje pro-
storov. Otroci iz dobovske-
ga vrtca bodo v času grad-
nje preseljeni v prostore OŠ 
dr. Jožeta Toporišiča Dobova, 
kjer bosta istočasno poteka-
la energetska sanacija šole in 
preureditev podstrešja, izva-
jala se bo tudi energetska sa-
nacija športne dvorane v sklo-
pu projekta javno-zasebnega 

Starega vrtca ne bodo pozabili
DOBOVA – V Dobovi bodo predvidoma do konca oktobra 2021 dobili nov 5-oddelčni vrtec, za gradnjo kate-
rega so 2. julija župan Ivan Molan v imenu Občine Brežice ter Lidija Žagar in Karel Bogatin iz podjetja Stra-
bag d.o.o. podpisali pogodbo, ki znaša približno 1,6 milijona evrov.

partnerstva. Kot je dejal žu-
pan Ivan Molan, bo nov vrtec 
veliko prostornejši, saj bo več 
kot enkrat večji od obstoječe-
gaa – 366,50 kvadratnega me-
tra zdaj, po novem pa 817,35 
kvadratnega metra neto tlori-
sne površine. Če bo šlo vse po 
načrtih, bodo po njegovih na-
povedih v nov vrtec dobovski 
otroci lahko vstopili v začet-
ku leta 2022. Ob podpisu po-
godbe je izrazil upanje, da bo 
nov vrtec v Dobovi dokončan 
še pred predvidenim rokom, 
ki je proti koncu leta 2021. Če 
bo gradnja vrtca potekala hit-
reje od načrtovanega, bo obči-
na skušala zagotoviti sredstva 
za predčasno dokončanje in-

vesticije, je obljubil. Poudaril 
je še, da bo letošnje leto v bre-
žiški občini eno največjih inve-
sticijskih let, kar se tiče inve-
sticij v šole, vrtce, telovadnice 
itd. Omenil je še, da so bili 
pred 50 leti v občini Brežice 
narejeni trije montažni objek-
ti, in sicer šola na Bizeljskem 
ter vrtca v Brežicah in Dobovi. 
Bizeljsko šolo in brežiški vrtec 
so pred leti že prenovili, tako 
da je ostal samo še dobovski, 
ki bo prišel na vrsto zdaj. Eden 
od dobovskih otrok je županu 
predal tudi poseben ključ, re-
koč, naj zaklene stari vrtec in 
nato tudi odklene novega. 

Ravnateljica OŠ dr. Jožeta To-

porišiča Dobova Ivana Ba-
škovič je povedala, da starega 
vrtca ne bodo kar tako poza-
bili, »saj so se v njem dogaja-
le zgodbe nekaj sto otrok, za 
vsakega posebej in vsaka po-
sebna. Neizbrisni spomini na 
vrtec in prijatelje ter izredno 
predane vzgojiteljice in po-
močnice ter vse druge, ki so 
omogočili, da so se počutili 
dobro, bodo ostali v vsakem 
posamezniku. Na tak način 
tega vrtca ne bomo podrli kot 
samo staro dotrajano stavbo.« 
Pod okriljem šole je sicer se-
dem oddelkov vrtca, ki jih obi-
skuje od 90 do 100 otrok. Pet 
oddelkov je v dobovskem vrt-
cu in v šoli, dva oddelka vrtca 
pa sta organizirana na podru-
žnični šoli v Kapelah. Sprego-
vorila je tudi predsednica sve-
ta KS Dobova Branka Stergar 
in izpostavila, da je prisotnost 
predšolske vzgoje in izobraže-
vanja pomembna tudi za kraj, 
kjer deluje, posebej če je ta 
na podeželju. Podpis pogod-
be je spremljal tudi kultur-
ni program v izvedbi pevke 
Nine Berger, sicer zaposlene 
na dobovski šoli, in otrok vrt-
ca Najdihojca, ki so pod men-
torstvom Polone Lojevec Mil-
kovič zapeli pesem Naš vrtec.

 Rok Retelj

Podpisniki pogodbe

BRALCI, NE ZAMUDITE POLETJA 
in STAVITE NA ZDRAVJE!

FANTASTIČNO POLETJE Z BREZPLAČNIM SUPANJEM

Zakaj ne bi Krke spoznali iz drugačne perspektive? Ene naj-
lepših pravzaprav! Privoščite si supanje na Krki! SUP-tura 
traja 1,5 ure, termin je po dogovoru, rezervacije pa že spre-
jemamo na info@supcatez.com.

POZOR! TEKAŠKA VADBA SE ZAČNE 17. AVGUSTA

Bi radi začeli s tekom, pa ne veste, kako? Ali pa ste že rekre-
ativni tekač, pa bi vam koristil kakšen nasvet za izboljšanje 
tehnike? Že 17. avgusta lahko začnete teči z odličnim posa-
vskim tekačem, prof. Miranom Abramom, ki vas bo vodil do 
tega, da vem tek res »steče«. Vadili boste vsak torek in četr-
tek med 17. avgustom in 17. septembrom. Za več informacij 
pišite na jaka.lenart@zsport-brezice.si. 

SREČANJA ZA ŽENSKE,  
KI STE PREBOLELE RAKA NA DOJKI

Ste že opazile, da v Posavju potekajo posebna srečanja »Ve-
slo za zdravilo«, brezplačna, namenjena vsem, ki ste se soo-
čile z diagnozo raka na dojki? Druženja potekajo vsak pone-
deljek, ob in na zeleni reki Krki. Za več informacij pokličite 
Marjanco na 051 302 097. 

POČITNICE NA GRIČU

Zadnji počitniški teden, med 24. in 28. avgustom, KKK Čatež 
vsak dan od 8.00 do 14.00 organizira za otroke, stare od 8 
do 11 let, Počitnice na Griču. Za udeležence pripravljajo ve-
slanje, supanje in druge aktivnosti. Za več informacij o pri-
javah vam je na voljo Marjanca (051 302 097).

Spremljajte našo stran betonhealth 
in www.betonhealth.eu.

Bet on Health
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Demografske in sociološke 
študije že desetletja opozarja-
jo, da smo v Sloveniji vse hit-
reje starajoča se družba, saj je 
vsak peti državljan starejši od 
65 let, čez deset let pa bodo ti 
predstavljali že 25 odstotkov 
celotnega prebivalstva. Če za-
nemarimo dejstvo, da je sta-
ranje prebivalstva tudi pos-
ledica upadanja rodnosti po 
letu 1965, ko se je zaključi-
la 20-let na eksplozija rojstev 
ali t. i. obdobje baby boom 
generacij, lahko starajočo se 
družbo okvalificiramo tudi kot 
dosežek družbe, pogojen z 
vsestranskim razvojem in dvi-
gom kakovosti življenja. Hkra-
ti staranje prebivalstva nare-
kuje potrebo po zagotavljanju 
vse večjega obsega nudenja 
pomoči osebam v tretjem živ-
ljenjskem obdobju, to je po 
dolgotrajni oskrbi, na področju 
katere pa Slovenija po razvoju 
konceptov in zaradi nesprejete 
sistemske ureditve, predvsem 
zaradi iskanja virov financira-
nja, z nekaj desetletno zamu-
do stopica za zahodno Evropo. 

Koncept dolgotrajne oskrbe 
predvideva deinstitucionali-
zacijo oskrbe starejšega pre-
bivalstva oziroma gradnjo 
domov za starejše občane v 
veliko manjšem obsegu kot v 
preteklih desetletjih. Seveda 
to ne pomeni ukinitve institu-
cionalnega varstva starejših ali 
zaprtja že obstoječih domov, 
temveč gradnjo enot, funkcio-
nalno prilagojenih vsem staro-
stim, v katerih bo omogočeno 
življenje manjših skupin sta-
rostnikov s servisnimi prosto-
ri oskrbe in prijaznimi zunanji-
mi površinami. Takšen koncept 
nadgrajuje oskrbovana stano-
vanja z vzpostavitvijo podpor-
nih in specializiranih storitev 
(zdravstvenih in socialnih), ki 
bodo na dolgi rok nadome-
stile potrebo po institucional-
ni oskrbi za vse generacije tudi 
za manj mobilne osebe.

Krško z okvirno shemo dol-
gotrajne oskrbe

Ker se breme starosti prebival-
stva ne prenaša le na državo, 
temveč tudi na lokalno skup-

nost, je slednja na svojem ob-
močju poleg izvajanja prostor-
skega načrtovanja, graditve 
objektov in ostale občinske 
infrastrukture, izvajanja lokal-
ne javne službe varstva okolja, 
zagotavljanja pogojev za izva-
janje predšolskega varstva ter 
osnovnega šolstva idr. dolžna 
med drugim zagotavljati po-
goje za čim kvalitetnejše biva-
nje svojih občanov, še posebej 
ranljivih skupin, med katere 
sodijo starostniki. Občina Kr-
ško namenja oskrbi starejše-
ga prebivalstva relativno veli-
ko pozornosti in tudi sredstev. 
Trenutno sta v teku gradnja 
drugega objekta oskrbovanih 
stanovanj na Spodnjem Griču 
in prenova zgornje etaže Mer-
catorjevega marketa na Vidmu 
v dnevni center za starejše ob-
čane, obolele z demenco, ki bo 
deloval kot enota Doma sta-
rejših občanov Krško. Ob tem 
občina subvencionira uporab-
nikom socialnovarstvene sto-
ritve Pomoč družini na domu 
efektivno uro neposredne 
oskrbe kar v višini 70 odstot-
kov (v letu 2019 je število upo-
rabnikov pomoči na domu na 
območju občine Krško med le-
tom znašalo okoli 290, čakalna 
doba upravičencev do storitve 
pa do meseca dni).

iz leto v leto naraščajoče pot-
rebe po navedeni pomoči na 
domu, vselej zapolnjene ka-
pacitete v Domu starejših ob-
čanov Krško, ki lahko sicer 
prejme v oskrbo dobrih 200 
občanov, so narekovale ob-
čini načrtovanje in vlaganje 
sredstev v že navedene inve-
sticije, ki so v teku – nova oskr-
bovana stanovanja bodo pre-
dana namenu v začetku leta 
2021, dnevni center pa bo za-

živel še letos –, pa tudi izdela-
vo projekta t. i. Pametne srebr-
ne vasi, ki naj bi bil kot eden 
prvih izdelanih konceptov od-
govor na pričakovane potrebe 
vse bolj dolgožive družbe. Na-
men izdelave koncepta Pamet-
nih srebrnih vasi s konkretni-
mi prostorskimi rešitvami je, 
po besedah vodje projekta na 
Občini Krško mag. Janje Jor-
dan, predstaviti celovit pame-

ten sistem bivanja za starejše z 
vzpostavljeno dolgotrajno os-
krbo, zasnovati prostorski, pro-
gramski in funkcionalni kon-
cept Pametne srebrne vasi in 
na njegovi podlagi izbrati raz-
lične zasnove bivalnih enot, 
ki bi jih lahko umeščali v LAS 
enote po Sloveniji in tudi šir-
še. »S konceptom smo prido-
bili osnovo tako za prostor-
sko umeščanje enot kot tudi 
za vzpostavitev storitev dol-

gotrajne oskrbe. Ne nazadnje 
si želimo, da bi lahko s takšnim 
konceptom kandidirali tudi za 
pridobitev EU-sredstev, s ka-
terimi bi lahko uredili tovrstne 
Pametne srebrne vasi,« je po-
vedala Jordanova.

V projektu »Pametne vasi za 
jutri« sicer sodeluje pet lokal-
nih akcijskih skupin, poleg LAS 
Posavje še LAS Prlekija, LAS Ob-
sotelje in Kozjansko, LAS Gorič-

ko 2020 in LAS Pri dobrih lju-
deh 2020), vsak izmed njih pa 
izdeluje svoj koncept za vzpo-
stavitev pametnih vasi, vsak s 
poudarkom na svojem podro-
čju. Koncept Pametne srebrne 
vasi je naletel na izredno pozi-
tiven odziv tudi v Evropskem 
parlamentu, v katerem je pro-
jekt predstavil evropski posla-
nec Franc Bogovič.

Pametne srebrne vasi

Koncept Pametne srebrne 
vasi je za naročnika izdelal Za-
vod INRISK, Inštitut za raziska-
vo sistemov, izpostavljenih ri-
zikom, iz Trebnjega, prostorski 
koncept pa Kulturno društvo 
Prostor vmes iz Krškega. Izho-
dišče snovalcem pri načrtova-
nju so bile potrebe starostnika 

v dandanašnji družbi in mož-
nih vzpostavitvah novih nasta-
nitvenih oblik in enot za staro-
stnike bodisi v obliki novega 
samostojnega naselja bodisi 
kot vgradnjo posameznih bi-
valnih enot na razpoložljive 
prazne parcele znotraj naselij 
v mestu ali podeželju, nudenje 
pomoči in snovanje moderne, 
odprte, strpne medgeneracij-
ske družbe z razvejano mrežo 
formalne in neformalne oskr-
be starejših generacij. Skratka, 
izhodišča in cilji koncepta sre-
brne vasi so na zagotavljanju 
čim višje ravni polnega in ka-
kovostnega življenja ostarele-
ga posameznika v več med se-
boj povezanih gospodinjskih 
skupnostih, na daljšem ob-
dobju posameznikove neodvi-
snosti, naj si bo preko bivanja 
v krogu njegove družine ali v 
primerljivih oblikah sobivanja 
na območju matičnih občin, 
medtem ko naj bi v institucio-

nalno oskrbo v bodoče preha-
jale le osebe, ki so popolnoma 
odvisne od tuje pomoči. 

Arhitektke KD Prostor vmes so 
zasnovale več možnih mode-
lov gradnje naselja oz. t. i. Pa-
metne srebrne vasi, sestavlje-
ne iz individualnih manjših hiš, 
t. i. Zelenih hiš, arhitekturno 
prilagojenih tako samostojnim 
uporabnikom, ki pri dnevnih in 
ostalih opravilih ne bi potrebo-
vali pomoči, kot tistim, ki bi bili 
zaradi zmanjšanih kognitivnih 
ali fizično-motoričnih sposob-
nosti le še delno samostoj-
ni. Zasnova vasi bi omogoča-
la na podlagi izkazanih potreb 
tudi modularno širitev stano-
vanjskih enot, individualne 
enote pa bi bile povezane s 
skupnim večnamenskim pro-
storom za skupna druženja v 

naselju ter izvajanje različnih 
aktivnosti in delavnic, skupno 
kuhinjo z jedilnico in sprem-
ljajočimi podpornimi prosto-
ri (medicinska pomoč in nega, 
vzdrževanje naselja, trgovina, 
kiosk, frizerski studio, pros-
tor za vodeno vadbo, kavarna 
idr.) ter ozelenelimi površina-
mi in možnostjo obdelovanja 
skupnostnih vrtičkov, s čimer 
bi bila lahko zagotovljena tudi 
delna samooskrba, pa tudi z 
možnostjo gojenja malih ži-
vali. Zelena hiša bi omogoča-
la tako individualno nastanitev 
kot sobivanje dveh varovancev 
v sorodstvu ali ne v eni enoti. V 
gospodinjski skupnosti bi bilo 
zagotovljeno dnevno-nočno 
varstvo, trajno varstvo pa tudi 
začasno varstvo starostnikov, 
ki bi bivali na drugih lokacijah, 
a bi se izkazala potreba po nji-
hovem varstvu zaradi odsot-
nosti njihovih svojcev ali dru-
gih skrbnikov. 

Višja kakovost bivanja,  
nižji stroški

Srebrne vasi, naj gre kot sa-
mostojno naselje, zapolnjeva-
nje praznih prostorov v mestu 
ali na podeželju z gospodinj-
skimi skupnostmi, bi omogo-
čale tudi nove zaposlitve in 
znatno znižale višino oskrbe 
in storitev, saj bi te potekale 
skoncentrirano na enem ob-
močju, kar med drugim izha-
ja tudi iz več primerov dobrih 
praks iz tujine. Denimo: stano-
vanjska skupnost parov Højen 
v Himmelevu na Danskem s 
26 mestnimi hišami in 46 pre-
bivalci od 50. leta starosti da-
lje, zaprt tip stanovanjske vasi 
s 152 stanovalci z demenco v 
Weespu na Nizozemskem, me-
diteransko družbeno naselje v 
Alcabidecheju na Portugal-
skem, ki obsega 52 hiš za biva-
nje starejših parov, ter pred šti-
rimi leti zgrajena agrikulturna 
eko vas ReGen v Almereju na 
Nizozemskem, ki je zasnovana 
na združevanju različnih ino-
vativnih tehnologij (energij-
sko pozitivni domovi z obno-
vljivo energijo, visoko donosna 
ekološka pridelava hrane idr.). 

Po navedbah ddr. Davida 
Bogataja, direktorja Zavo-
da INRISK in soavtorja izdela-
ve koncepta Pametne srebrne 
vasi, bo treba zaradi staranja 
prebivalstva v naslednjih de-
setletjih preurediti vsaj petino 
individualnih hiš in stanovanj 
na način, da bodo ustrezali 
potrebam starostnika, kar bo 
povezano z velikimi finančni-
mi vložki, ali pa bo treba pos-
krbeti za njegovo preselitev v 
eno izmed razpoložljivih ob-
lik nastanitev, ki bodo ustre-
zale zmanjšani mobilnosti in 
drugim potrebam v visoki sta-
rosti. Zato koncept tehnološko 
in servisno opremljene srebr-
ne vasi uporablja in nudi vrsto 
inovativnih rešitev pri dvigu 
kakovosti bivanja starostni-
kov, neodvisno, avtonomno in 
varno življenje, dvig/ohranja-
nje njihove vitalnosti, nego-
vanje socialnih stikov, manjšo 
odvisnost od drugih, razbre-
menitev svojcev ali skrbni-
kov, preprečevanje zlorab, po-
škodb ali boljšo rehabilitacijo, 

Po podatkih Statističnega urada RS je v začetku leta 2020 na ob-
močju občine Krško živelo 1.589 občank in občanov med 65. in 
69. letom starosti, ki so z letom že zadostili normativom staro-
stnega upokojevanja, starih med 70 in 74 let je bilo 1.115, od 75 
do 79 let 873, od 80 do 84 let 736, od 85 do 89 let 469, 162 je sta-
rih od 90 do 94 let, 38 občanov, ki so dopolnili starost od 95 do 99 
let, ter dva občana, ki sta dopolnila 100 ali več let. Skupno okoli 
5.000 starejših občanov trenutno predstavlja dobrih 19 % celot-
nega prebivalstva občine, zaradi podaljševanja življenjske dobe 
pa naj bi se odstotek starejših, ki sicer danes štejejo med 40 in 64 
let, čez 20 let ob okvirno enakem številu prebivalstva podvojil, kar 
pomeni, da bodo starostniki predstavljali med 36 in 37 odstotki v 
občini Krško živeče populacije.

Vodja projekta mag. Janja 
Jordan (foto: L. Petrišič Colarič)

Zasnove grajenih tipskih enot za starejše (KD Prostor vmes)

Srebrna vas za zlata leta v jeseni življenja
KRŠKO – Z vidika zagotavljanja ustreznega bivališča in varnosti, z upoštevanjem funkcionalnih vidikov ter vpetosti v širši sistem lokalne skupnosti, izdelan koncept 
Pametne srebrne vasi prinaša že dodobra prostorsko in organizacijsko zasnovo bivanjske skupnosti za starejše z dolgotrajno oskrbo. 
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možnost organiziranja izletov, 
letovanj, obiskovanje kultur-
nih dogodkov, manjšanje/po-
enostavitev nudenja oskrbe, 
saj bi se v primerjavi z oskrbo 
po individualnih domovih fi-
nančno in časovno zmanjša-
li oz. izničili stroški potovanj s 
strani oskrbo valcev idr. Tovr-
stna oblika bi tudi prispevala k 
revitalizaciji podeželja, novim 
delovnim mestom, medgene-
racijskemu sodelovanju, anga-
žiranju in povezovanju vladnih 
in nevladnih organizacij ter lo-
kalnih skupnosti.

Prva gospodinjska 
skupnost v Davči

V Davči v občini Železniki je 
leta 2017 zaživela gospodinj-
ska skupnost v preurejenih 
prostorih nekdanjega penzio-
na. Lastnik nepremičnine Pe-
ter Prezelj je skupnost zasno-
val na individualnih sobah s 
kopalnico ter na skupni kuhi-
nji, jedilnici in dnevnem pro-
storu. Osem stanovalcev se 
je na račun preselitve v skup-
nost razbremenilo več bre-
men, predvsem pa največje-
ga – vzdrževanja lastniške 
nepremičnine in z njo pove-
zanih stroškov. Individualni 
strošek bivanja za stanovalca 
v skupnosti po zadnjih podat-
kih znaša 300 evrov/mesec, v 
kar je vključeno tudi vzdrževa-
nje, vse ostale skupne stroške 
si stanovalci razdeljujejo. V na-
vedeni gospodinjski skupnos-
ti si enkrat na teden pripravi-
jo jedilnik za vse dni v tednu. 
Nakup potrebnih živil opra-
vijo družno, pri čemer si stro-
ške razdelijo, tudi prevoza iz 

osrčja Škofjeloškega hribovja 
v dolino. Ob družnem nakupu 
v prodajalnah opravijo po pot-
rebi tudi individualne opravke 
in obveznosti, denimo obisk 
pri zdravniku. Medtem ko si 
zajtrk in večerjo pripravi vsak 
stanovalec individualno, se pri 
kuhanju kosila izmenjujejo. Z 
dovoljenjem lastnika so si sta-
novalci sobe opremili indivi-
dualno, da so si ustvarili čim 
bolj intimen in domač prostor. 
Z veliko veselja in vneme ob-
delujejo zelenjavni vrt in rast-
linjak, skrbijo za rože, skupaj 
počistijo skupne prostore, se 
veliko družijo na sprehodih in 
družabnih igrah, klepetu, obe-
nem pa spoštujejo zasebnost 
vsakega izmed njih, zaradi če-
sar je skupnost izredno homo-
gena. Tudi zato, ker živi v sožit-
ju in negovanju stikov s samo 
vasjo in vaščani Davče.

Na Resi gradnja Zelene hiše 

Če je že nerealno pričakovati, 
da bi lahko tovrsten projekt v 

obliki večjega naselja s pripa-
dajočo infrastrukturo in vse-
mi spremljevalnimi službami 
in storitvami v celoti zaživel 
v praksi v bližnji prihodnosti, 
pa so v gradnji že prvi prosto-
ri za skupnost Zelena hiša, ki jo 
gradi družba Rudar Senovo na 
Sremiški ulici v Krškem. Objekt 
bo izdelan v skladu z načrtom, 
ki je zasnovan v konceptu Pa-
metne srebrne vasi. Po bese-
dah direktorja družbe Rudar 
Gorana Udovča bodo prostori 
pridobili uporabno dovoljenje 
za šest do osem oseb z upa-
dlimi funkcionalnimi zmož-
nostmi predvidoma že prej kot 
v pol leta, se pravi še letos, jav-
ni poziv za prijave pa bo objav-
ljen v jesenskem času.

Zelena hiša, podobno kot v pri-
meru v Davči, bo predstavljala 
gospodinjsko skupnost, ki bo 
umeščena v pritličju objekta. 
Sestavljena bo iz šestih posa-
meznih sob, od tega bosta dve 
večji, v katerih bosta lahko bi-
vala dva stanovalca skupaj ali 
zakonski par. Šestim sobam 

bosta pripadali po dve skup-
ni kopalnici in sanitarije. Skup-
ni prostori za stanovalce bodo 

pralnica, kuhinja, jedilnica in 
zimski vrt, ob tem, nam je po-
vedal Udovč, bodo kletne pro-
store uredili v prijeten skupni 
prostor za druženje, denimo 
igranje različnih družabnih 
iger, praznovanja ipd., hkra-
ti pa bo prostor služil tudi kot 
rekreativni prostor. Ker prosto-
ri ne bodo imeli arhitekturnih 
ovir ne pragov, bo gibanje po 
njih omogočeno tudi težje gib-

ljivim osebam ali osebam z in-
validskim vozičkom. V družbi 
Rudar bodo vse prostore tudi 
opremili, najemnina, vključno 
z obratovalnimi stroški, pa naj 
bi po sedanjih izračunih znaša-
la dobrih 200 evrov. 

Preostala stanovanja v no-
vogradnji bodo oddali v na-
jem, po predvidevanjih naj 
bi po strukturi stanovalcev 
prevladovale mlade družine, 
kar pomeni, da se tudi v tem 
seg mentu sledi cilju, da se sta-
novalcev gospodinjske skup-
nosti ne izolira, temveč so ti del 
bivalnega okolja, v katerem so-
bivajo različne generacije. Ze-
lena hiša se umešča v izredno 
lep, ozelenel del mesta, saj se v 

neposredni bližini objekta na-
haja gozd, skozi katerega spre-
hajalna pot vodi mimo že pred 
leti urejenega fitnesa na pros-
tem do ribnika na Resi. 

Ddr. David Bogataj je za naš ča-
sopis poudaril, da financiranje 
bivanja in oskrbe teoretično že 
sedaj omogoča obstoječa za-
konodaja, v kolikor bi država 
oz. njene zavarovalnice zako-

nodajo dosledno upoštevale, 
izvajale in pravice tudi dodelile 
vsem, ki jim po zakonu pripa-
dajo: »In sicer bi moral skladno 
s 23. členom ZZVZZ-NPB25 Za-
vod za zdravstveno zavarova-
nje Sloveniji v celoti kriti iz-
datke za patronažne obiske, 
zdravljenje in nego na domu 
in v socialnovarstvenih zavo-
dih, za vse enako kakovostno, 
tudi v Zeleni hiši. Za financira-
nje izdatkov za socialno oskr-
bo je zadolžen ZPIZ (dodatek 
za pomoč in postrežbo, 99-
101 člen ZPIZ-2: denarni pre-
jemek, ki ga upravičenec pri-
dobi v primeru, ko ne more 
samostojno opravljati vseh ali 
večine osnovnih življenjskih 
potreb). Ker pa je Zelena hiša 
dom, mesto stalnega bivališča 
starostnika, je starostnik upra-
vičen tudi do sofinanciranja 
občine, kot vsi drugi, ki jim je 
zagotovljena socialnovarstve-
na storitev Pomoč družini na 
domu. Kombinacija virov iz 
teh pravic bi morala zadosto-
vati za visoko kakovost oskr-
be v Zeleni hiši. Zato lahko ob-
čina oziroma skupnost izpelje 
predlagano oskrbo brez težko 
pričakovanega Zakona o dol-
gotrajni oskrbi, le zakonska do-
ločila je treba v celoti upošte-
vati.«

Za podrobnejše informacije v 
zvezi z možnostjo nastanitve v 
Zeleni hiši in pri pomoči pri pri-
dobivanju pravic iz nacionalnih 
socialnih zavarovalnih shem se 
lahko potencialni interesenti za 
bivanje v Zeleni hiši obrnejo na 
sodelavko Zavoda INRISK, dr. 
Marto Kavšek, tel. 031 693 199. 

 Bojana Mavsar
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Aktivnost je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovoren LAS Posavje, Občina Krško. 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Pogled na novogradnjo na Sremiški ulici v Krškem

Prostori gospodinjske skupnosti se bodo nahajali v pritličju, na 
fotografiji viden zastekljen zimski vrt.

SEVNICA – Marija Jeler je 
prejemnica priznanja za pro-
stovoljno delo za širjenje jut-
ranje vadbe po sistemu 1000 
gibov v okviru Društva Šola 
zdravja v sevniški občini. Vi-
talna 81-letnica je pred tremi 
leti sodelovala pri ustanovitvi 
skupine vadečih v Sevnici in v 
lanskem letu redno tedensko 
vadbo razširila še na tri skupi-
ne – ena vadi v Boštanju, druga 
v Krmelju, skupina Stari Trg na 
prostem pri SŠ Sevnica. Jeler-
jeva je ustanovila tudi 17. po-
družnico društva Šola zdravja 
Sevnica, ki ima svojo spletno 
stran, preko katere obvešča-
jo in svetujejo članom sev-
niških skupin. »Šola zdravja 
je ena lepa, zdrava in koristna 
zgodba, saj nas poleg zdravil-
nih ’1000 gibov’ uči, da naša 
srca odpremo drug drugemu, 
da si svetujemo, da se imamo 
radi, da smo razigrani kot ot-
roci in da se z vadbe vselej vra-

Vitalnost ohranja z redno vadbo

čamo nasmejani in razgibani, 
zavedajoč se, da smo naredi-
li zares veliko za svoje zdrav-
je. Življenje piše zgodbo zdra-
vih in srečnih ljudi,« poudarja 
nagrajenka, ki namerava usta-
noviti vsaj še eno ali dve sku-
pini v sevniški občini – le še 
počakati mora, da se »situaci-
ja s korono normalizira«. Čla-

nice in člani sevniške skupine 
se pogosto dejavno povezu-
jejo z drugimi organizacijami 
– s sevniško osnovno šolo in 
vrtcem, sodelujejo na različ-
nih dogodkih, kot je npr. Simbi-
oza giba, ob dnevu ’Gibanje za 
zdravo telo’ pa so se predsta-
vili tudi v Osnovni šoli Krmelj.
  S. R./N. Galijaš

Mariji Jeler so izrekli čestitke za priznanje tudi »njeni vadeči«.

KRŠKO – Društvo Šola zdravja 
je imelo 14. julija regijski pos-
vet in srečanje s skupinami, ki 
delujejo v Posavju. Zaradi var-
nostnih ukrepov so posvet op-
ravili na dveh lokacijah, enega 
dopoldne v Krškem, drugega  
popoldan v Brežicah, skupno 
pa se ga je udeležilo 39 članov. 
V Krškem so podelili nagrado 
in priznanje za leto 2019 čla-
nici društva Heleni Španovič 
iz skupine Krško – desni breg 
– park. Podelitve sta se ude-
ležila tudi podžupanja občine 
Krško Ana Somrak in pred-
sednik Športne zveze Krško 
Luka Šebek. Po končani vad-
bi »1000 gibov«, ki jo je vodila 
predsednica društva Zdenka 
Katkič, so v prostorih Občine 
Krško nadaljevali z regijskim 
posvetom. Posveta v Krškem 
se je udeležilo 30 oseb, saj so 
se pridružile še vodje skupin 
in njihovi namestniki iz sku-
pin, ki delujejo v občini Sevni-

ca. Predsednica Katkičeva in 
njene sodelavke (Bernardka 
Krnc, Brigita Grubič in Neda 
Galijaš) so prisotne seznani-
le z delovanjem društva in ne-
katerimi dejavnostmi v trenu-
tnih razmerah. Popoldanski 
regijski posvet so nadaljeva-
li na Zavodu za šport Breži-
ce z vodji skupin, ki delujejo 
v brežiški občini, in njihovimi 
namestniki. Po koncu posveta 

na obeh lokacijah so sklenili, 
da bi se takšni posveti mora-
li dogajati enkrat letno, ker je 
članom potreben osebni stik z 
vodstvom društva. Sicer v Po-
savju deluje 25 skupin Šole 
zdravja, ki telovadijo po meto-
di »1000 gibov«, po vsej Slove-
niji pa je že več kot 220 skupin 
v 83 občinah. 

 P. P./N. Galijaš

Regijski posvet oranžnih skupin

Priznanje za prizadevno delo v društvu je prejela Helena 
Španovič (v sredini).
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O ločevanju odpadkov je bilo že ogromno napisane-
ga, pa vendar nekaterim še vedno ni znano, da so 
ekološki otoki namenjeni le zbiranju embalaže, ste-
kla, papirja in kartona, ne pa tudi kosovnih odpad-
kov. Tako je postalo vsakodnevno čiščenje in odvoz 
nesnage z ekoloških otokov že stalnica za terenske 
ekipe enote za zbiranje in odvoz odpadkov v druž-
bi Kostak. Običajni smetarski tovornjaki namreč ne 
morejo naložiti jogijev, štedilnikov, pohištva, grad-
benih odpadkov in drugih večjih odpadkov, zato je 
potreben poseben prevoz. 

Kot vedno pozivamo krajane, da se odločijo za kate-
ro izmed pravilnih poti ločevanja odpadkov. Nepra-
vilno odlaganje okoli ekoloških otokov je kaznivo. 
Ko so odpadki enkrat že naloženi, je treba naredi-
ti le kakšen kilometer več do Centra za ravnanje z 
odpadki Spodnji Stari Grad in bodo odpadki konča-
li na pravem mestu, okolica ekoloških otokov pa bo 
ostala čista. Na odgovorno ravnanje z odpadki na 
ekoloških otokih opozarja tudi nov, okolju prijazen 
smetarski kamion, ki je v poletnih dneh zapeljal na 
krške in kostanjeviške ceste.  

Vse večje količine odpadkov iz gospodinjstev lahko 
uporabniki komunalnih storitev v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki pripeljete v Center za ravnanje 
Spodnji Stari Grad, in sicer vsak delovnik od 7.00 
do 19.00, ob sobotah pa od 7.00 do 15.00. Enkrat 
letno lahko naročite tudi brezplačen odvoz kosovnih 
odpadkov. V kolikor so določeni predmeti še uporab-
ni, to posebej poudarite, saj bomo v družbi Kostak v 
sodelovanju s Staro šolo poskrbeli, da se bodo pred-
meti očistili, obnovili in ponovno uporabili. 

KRŠKO – Novost v Krškem in okolici je 
operater Omrežje, ki z optičnim omrežjem 
FTTH posameznikom omogoča storitve in-
terneta, televizije, fiksne in mobilne telefo-
nije. »Pri mobilni telefoniji zagotavljamo 
pokritost po vsej Sloveniji. Ponosni smo, da 
imamo z našimi naročniki pristen in zau-
panja vreden odnos. Vse rešujemo hitro in 
učinkovito, in sicer brez čakalnih dob. Dob-

ro se zavedamo, kako pomemben je v tem času internet, zato 
se posvetimo vsakemu uporabniku posebej,« je Omrežje s pes-
trim izborom najbolj gledanih programov opisal direktor Andrej 
Boštjančič. Tako imajo dokumentarne, informativne, filmske in 
tudi vse športne programe. Omrežje za televizijo omogoča sto-
ritev časovni zamik, s katerim lahko spremljate zamujene vse-
bine do sedem dni nazaj. »Priljubljenim televizijskim vsebinam 
lahko sledite na vseh mobilnih napravah, in sicer s pametnimi 
telefoni, tablicami, računalnikom in televizijo. Preklapljate lah-
ko med prav vsemi obstoječimi športnimi programi. Za mobilne 
naprave sta na voljo brezplačni aplikaciji na Google Play in App 
Store,« je še pojasnil Boštjančič.  Vir: Omrežje d.o.o.

podpore in zaščite električne-
ga pogona za vgradnjo v vozi-
la višjega cenovnega razreda, 
v tem primeru Volvo in BMW. 
»Veseli me, da gre za visoko-
tehnološko proizvodnjo in da 
bo na koncu tukaj zaposlenih 
vsaj 50 delavcev, od tega vsaj 

Sledijo konceptu industrije 4.0

20 visokokvalificiranih,« je po-
udaril in obljubil, da se bodo v 
prihodnje borili, da obdržijo 
vsako od teh delovnih mest. 
Mag. Andrej Vizjak, ki je ve-
sel, da je v njegovi rojstni obči-
ni zrasla nova visokotehnolo-
ška tovarna, je izpostavil, da je 
nova pridobitev tudi plod dob-
rega sodelovanja med vodilni-
mi v podjetju TPV in Občino 
Brežice, »ki je bila maksimalno 
fleksibilna pri umeščanju tako 
zahtevnega objekta v prostor«.

Direktor podjetja TPV Auto-
motive d.o.o., ki je razvojni 
dobavitelj v avtomobilski in-
dustriji, dr. Ivan Erenda je 
poudaril, da tako nova inve-
sticija v IPC Brezina kot tudi 
proizvodni obrat v Šentle-

nartu pomenita novo mož-
nost utiranja poti v zahtevni 
branži avtomobilske industri-
je. »Tehnologije, ki se bodo pri 
tem uporabljale, pomenijo za-
četke nove industrijske dobe, 
saj sledimo konceptu indu-
strije 4.0 kot tudi digitalizaci-
ji in ostalim sodobnim pristo-
pom, ki so danes pomembni za 
ohranitev konkurenčnosti na 
trgu,« je izpostavil. Pojasnil je, 
da bodo v novozgrajeni hali v 
IPC Brezina, kjer so zaključena 
gradbena dela na presernici 
in sestavljalni liniji, trenutno 
pa urejajo še okolico, s serij-
sko proizvodnjo za BMW za-
čeli nekje v drugi polovici leta 
2021, medtem ko bodo na lo-
kaciji v Šentlenartu, kjer je že 
obnovljen objekt in postavlje-
ni novi stroji, komponente iz 
aluminija, ki se bodo upora-
bljale v novih električnih vo-
zilih znamke Volvo, začeli pro-
izvajati že takoj po kolektivnih 
dopustih, predvidoma v avgu-
stu. V presernici sta že mon-
tirani novi preši, v sosednjem 
objektu, namenjenem sesta-
vi, pa postavljajo povsem av-
tomatizirano in računalniško 
vodeno montažno linijo s po-
močjo 220 robotov in 20 stro-
jev za obdelavo.
 Rok Retelj

Med ogledom nove tovarne

V Krškem nov operater Omrežje.si

Andrej Boštjančič Po ogledu novih proizvodnih 
prostorov, po katerih je mini-
stra in ostale vodilne predstav-
nike podjetja popeljal Emir 
Šoštarec, direktor sektorja 
proizvodnje in direktor PE Bre-
žice, so sledile izjave za medije. 
Po besedah Zdravka Počival-
ška lahko po manj kot letu dni, 
ko so se sestali z investitorji iz 
TPV-ja, z veseljem ugotovijo, da 
je investicija skorajda zaključe-
na (gradbena dela so se zače-
la novembra lani, op. p.). Celot-
na naložba je vredna dobrih 49 
milijonov evrov, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo jo bo podprlo s 6,5 milijona 
evrov. Investicija je namenjena 
izgradnji pro izvodnih zmoglji-
vosti za velikoserijsko proizvo-
dnjo strukturnih sklopov pod-
vozja in karoserije s funkcijo 

BREZINA – 23. julija sta novo proizvodno halo pred kratkim preimenovane družbe TPV Automotive, ki se na-
haja v IPC Brezina pri Brežicah, obiskala minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek 
ter minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Oba sta izrazila zadovoljstvo nad tem, da bodo v podjetju 
z novo pridobitvijo lahko zadostili zahtevnim evropskim pogojem, ki jih prinaša avtomobilska industrija.

Sredstva za brežiški železni most
LJUBLJANA – 21. julija je na seji vladnega odbora za gospodarstvo 
Vlada RS v veljavni načrt razvojnih programov 2020–2023 uvr-
stila 21 novih projektov, po katerih bodo občine upravičene do 
dodatnih sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje in-
vesticij v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena. 
Med izbranimi projekti bo dodatnih sredstev deležen tudi v letu 
1906 zgrajen železni most čez Krko v Brežicah, ki v povezavi z že 
obnovljenim železnim mostom čez Savo predstavlja eno glavnih 
vedut mesta Brežice. Na podlagi odobrenih sredstev je pričako-
vati, da bo obnova mostu čez Krko zaključena še letos.  B. M.

Za čiste ekološke otoke 
Vzorec kopičenja nepravilno odloženih odpadkov okoli ekoloških otokov se ponavlja. Nekaterim se zdi bolj priročno svoje kosovne 
odpadke pustiti kar tam, namesto da bi jih odpeljali v le nekaj kilometrov oddaljeni center za ravnanje z odpadki, kamor sodijo. Ne-
snaga okoli zabojnikov na ekoloških otokih kvari izgled okolice in trud tistih občanov, ki skrbijo za pravilno razvrščanje odpadkov. 

Zaposleni v enoti ravnanja z odpadki odvažajo odpadke v vseh vremenskih pogojih,  
občane pa pozivamo, da se potrudijo pri pravilnem ločevanju in odlaganju.

Tovrstni prizori naj končno postanejo  
stvar preteklosti.
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Lokalni energetski koncept občine Krško je 
najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju 
strategije lokalne energetske politike. Vljudno 
naprošamo vse občane občine Krško, da poda-
te svoje predloge in izpolnite anketo 
na spletni strani 

www.lea-d.si
Vaši predlogi za lepši jutri so pomembni. Hvala.

naročena objava
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Občina Kostanjevica na Krki 
praznuje

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki!

Leto, ki je naokrog, je bilo, tako investicijsko kot 
tudi z vidika socialnih in družbenih stikov, nekaj 
posebnega in si ga bomo zagotovo vsi zapomnili. 
Zaključili smo enega večjih projektov zadnjih 
nekaj let, energetsko sanacijo in celovito prenovo 
osnovne šole s telovadnico in zunanjo ureditvijo, 
na kar smo lahko kot majhna občina prav vsi 
ponosni. Vendar pa je tudi ta projekt pred 

nedavnim odstrl nove težave, in sicer v zvezi z dotrajanim ogrevanjem 
šole, te pa je treba po hitrem postopku odpraviti do začetka novega 
šolskega leta, ki se nezadržno približuje. Žal pa bodo, v kolikor se bo 
zadeva izkazala za finančno obsežnejšo, na ta račun skrčena sredstva 
v druge že načrtovane investicije. 

Ne morem mimo tega, da je od 13. marca do 31. maja zaradi razglašene 
epidemije koronavirusa tako rekoč obstalo družbeno in gospodarsko 
življenje v občini. Ob tem so bili na državnem nivoju sprejeti kar trije 
protikoronski paketi zakonov, ki pa kljub temu ne bodo mogli v celoti 
odpraviti nastale gospodarske škode. In vendar ta ne sme in ne more 
biti pred zdravjem in življenjem ljudi. Lahko rečem, da smo s skupnimi 
močmi znali in zmogli preseči dneve izolacije, na kar sem izredno 
ponosen, saj še vedno ostajamo ena redkih občin, ki vse do današnjega 
dne ostaja brez zabeleženih okužb. Za vse to pa gre zahvala predvsem 
vam, spoštovane občanke in občani.

Na ta račun smo ostali brez marsikatere tradicionalne prireditve v 
občini, med katerimi je zagotovo najbolj znana pa tudi najodmevnejša 
Kostanjeviška noč. In tudi občinski praznik bo letos minil brez 
spremljajočih prireditev in slavnostne seje občinskega sveta ter 
nagrajencev. Ampak glede na trenutno stanje v državi je to, žal, naša 
realnost, ki se je moramo navaditi in jo sprejeti, da bi zavarovali tako 
sebe kot svoje bližnje.

Ob našem občinskem prazniku tako vsaj po tej poti, ki doseže vsako 
naše gospodinjstvo, voščim vsem občankam in občanom z željo, da 
s potrpežljivostjo skupno premagamo tudi to preizkušnjo ter iz nje 
pridemo še boljši in močnejši, predvsem pa zdravi.

Vaš župan Ladko Petretič

OD CESTNE 
INFRASTRUKTURE ...

Kot pravi kostanjeviški župan 
Ladko Petretič, je bilo od lan-
skega do letošnjega občinskega 
praznika na področju cestne in-
frastrukture narejenega veliko. 
Na novo sta bila vzpostavljena 
dva večja cestna odseka – Koča-
rija (Vidmar–Krapež) in Oreh-
ovec–Pisek, asfaltiranih je bilo 
pet manjših odsekov javnih poti: 
Oštrc–Pincolič, Dolšce–Franko-
vič, Orehovec–Kuhar, Dobe–Jor-
dan in v sodelovanju z Občino 
Krško Karlče–Dular ter še dva 
odseka Studena–Božič in Koča-
rija–Švalj, za katera so lastniki 
sami sofinancirali pripravljalna 
dela, občina je prispevala samo 
asfalt. Po Petretičevih besedah se 
je v zadnjih julijskih dneh izte-
kel rok za prijavo na javni razpis 
v sklopu projekta obnove Vode-
niške ceste, od gradu Kostanje-
vica v smeri proti Vodenicam, 
pri čemer bodo koristili 23.a 
člen, s katerim država namen-
ja denar občinam za investicije. 
V tem primeru gre za približno 
160 tisoč evrov in župan upa, da 
se bo to tudi uresničilo. V izved-
bi so še popisi del za štiri man-

jše odseke, in sicer Vrbje–meja 
(proti hrvaški meji in meji obči-
ne Krško), Mohor–Črneča vas, 
Mohor–Hajsinger ter na Vode-
nicah do cerkve. »Gre še za kri-
tične odseke, ki sicer niso tako 
prometni, tukaj pričakujemo so-
delovanje krajanov,« pravi Petre-
tič, ki nadalje navaja, da je že pri-
dobljeno gradbeno dovoljenje in 
čakajo na razpis za zbiranje po-
nudb za investitorja komunalne-
ga opremljanja stanovanjskega 
območja Ljubljanska cesta. Po-
stavljeni sta bili tudi dve avto-
busni nadstrešnici v Sajevcah, 
pri Gostilni Žolnir jo namera-
vajo še postaviti, saj je temelj že 
narejen, brez nadstrešnic ostane-
jo samo še Dobe, kjer pa je ces-
ta v pristojnosti DRSI. Župan je 
še omenil, da so bili odstranjeni 
tudi vsi kovinski daljnovodi po 
poljih, kar je po njegovem dobro 
tako z vidika poplavne varnos-
ti kot tudi za kmetijstvo, saj se 
kmetom ne bo več treba umika-
ti vsem tem stebrom. Ne gre po-
zabiti tudi rednega vzdrževanja 
občinskih cest in javnih poti, je 
dodal. S projektom vzpostavljan-
ja kolesarskih povezav po občini 
(od meje s šentjernejsko do meje 
s krško občino) so prišli že kar 

daleč, tako Petretič, trenutno je v 
teku zbiranje služnosti za gradn-
jo kolesarskih stez. Predvidevajo, 
da bi se lahko izvedba del zače-
la v naslednjem letu, projekt pa 
naj bi bil zaključen do leta 2023. 

… DO REŠEVANJA 
POPLAVNE VARNOSTI

V kostanjeviški občini se še na-
prej ukvarjajo tudi s sanacijo 
manjših plazov. Pridobljena sta 
bila geološko poročilo in pro-
jektna dokumentacija za sanaci-
jo petih manjših usadov na lo-
kalnih cestah v naseljih Oštrc, 
Črneča vas, Vrbje, Vrtača in 
Ržišče. Prva ocena stroškov sa-
nacije je 235 tisoč evrov. Čakajo 
samo še na razpis za izbor izva-
jalca del in upajo, da se bo sa-
nacija kmalu izvedla. Župan še 
omenja, da Telekom trenutno in-
tenzivno gradi optično omrežje 
med Oštrcem in Črnečo vasjo, 
ostane samo še hribovsko ob-
močje, kjer prav tako načrtu-
jejo, da bodo še letos omogo-
čili 500 priključkov na optično 
omrežje, tako da bo občina že 
skorajda v celoti pokrita z op-
tično povezavo. »Telekom ima 
interes, da omrežje zgradi sam, 

Občina Kostanjevica na Krki od lanskega do letošnjega praznika

Majhna občina, v kateri veliko 
vlagajo v turizem

KOSTANJEVICA NA KRKI – V najmlajši posavski občini se približuje občinski praznik, ki ga letos 
zaradi nastale situacije ne bodo obeležili z dogodki in prireditvami, kljub temu pa so se odločili, da 
ob tej priložnosti pogledajo na preteklo enoletno obdobje in izpostavijo, kaj vse je bilo storjenega 
med lanskim in letošnjim avgustom. Župan Ladko Petretič z zadovoljstvom ugotavlja, da je bil ta čas 
predvsem investicijsko naravnan, saj so večino proračunskih sredstev porabili za različne investicije.

kajti pri projektu RUNE, ki je 
bil najprej predviden, se zatika 
in se trenutno ne dogaja nič,« je 
k temu pristavil. Obnovljena sta 
bila tudi dva vodohrana, še dva 
pa sta pred obnovo, na Oštrcu pa 
je bil na novo zgrajen odsek vo-
dovoda. V izdelavi je načrt rešit-
ve poplavne varnosti Kostanje-
vice na Krki v sklopu projekta 
Danube Floodplain, ki ga bodo 
v septembru prišli predstavit nje-
govi avtorji z Direkcije za vode. 
Župan je ta načrt že videl, ostali 
občani pa si ga bodo lahko pog-
ledali čez kak mesec na predsta-
vitvi za širšo javnost. Sicer pa 
je bila opravljena tudi sanaci-
ja brežin ob Krki, veliko škodo 
jim še naprej povzročajo bobri, 
izpostavlja, zaradi katerih pada-
jo drevesa v Krko in predstavlja-
jo oviro predvsem ob velikih vo-
dah. Kljub temu občina poskrbi, 
da se ob visokih vodah počis-
tijo naplavine, ki se po navadi 
zagozdijo pod mostovi. Petre-
tič navaja, da je v zaključni fazi 
zbirni center za kosovni odpad 
pri čistilni napravi, izvajalec del 
je Komunala Brežice d.o.o. »Pro-
jekt bo v kratkem zaključen, tako 
da bodo občani lahko kosovne 
odpadke po novem odlagali na 

enem mestu, in to v svoji obči-
ni. S tem bomo tudi prepreči-
li, da ne bi bilo več črnih odla-
gališč po gozdovih in drugod v 
naravi,« je pokomentiral. V tem 
času je bila podpisana koncesij-
ska pogodba s komunalnim pod-
jetjem Kostak, ki velja osem let. 
Občina je pristopila tudi k tretji 
spremembi občinskega prostor-
skega načrta (OPN), pri čemer 
je zaključeno zbiranje pobud, 
pripravljavec pa je v fazi izdela-
ve strokovnih podlag. Dokonč-
na potrditev OPN se pričakuje v 
letih 2021 ali 2022. 

SANACIJA OŠ: ODKRILI 
NAPAKE NA OGREVANJU

V zadnjem letu je bila največja 
investicija v občini sanacija OŠ 
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki (starega in novega dela), ki 
je praktično zaključena. Večji za-
pleti so se pojavljali pri obnovi 
telovadnice, saj je bilo treba sa-
nirati večino dotrajanega parke-
ta v vseh pomožnih prostorih in 
tudi bivalnih nad telovadnico, 
prav tako je bilo treba zamenja-
ti kompletno ostrešje telovadni-
ce, ker je vse prepuščalo. Sedaj 
pa so se pojavile napake na og-
revalnem sistemu, tako da so tre-

nutno v izvajanju dela na sanaciji 
sekundarnega voda ogrevalnega 
sistema. Pričakujejo, da bodo v 
času poletnih počitnic napako 
sanirali, da bo nared do 1. sep-
tembra, ko se spet začne pouk. 
»A ni nobene garancije, da se bo 
to tudi zgodilo, kajti zelo težko je 
najti točno mesto napake na ce-
vovodih,« pojasnjuje župan. Za 
koliko dražji bo projekt obno-
ve šole, je trenutno še nemogoče 
oceniti, še dodaja.

Z OBNOVO FASADE 
»LAMUTA« BODO ŠE MALO 
POČAKALI

Na področju kulturne dediščine 
je treba izpostaviti odkup sta-
rega farovža oz. gradu Kostan-
jevica, kjer se danes nahaja La-
mutov likovni salon. Občina 
je stavbo odkupila od Župnije 
Kostanjevica na Krki in je last-
ništvo le-te že preneseno na ob-
čino, vrednost odkupa je znaša-
la 300 tisoč evrov. Odkupila je 
kompleten objekt z vsemi pripa-
dajočimi zemljišči. Kot je ome-
nil župan, so jih v tem času že 
obiskali konservatorji z Zavo-
da za varstvo kulturne dedišči-
ne, ki so svetovali, naj občina še 

Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki iz zraka (foto: arhiv šole)

nadaljevanje na str. 14
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severnem mostu čez reko Krko, 
ki je bilo že takoj zelo dobro za-
polnjeno, opažajo, da je avtodo-
marjev čedalje več. Investicija je 
znašala prek 200 tisoč evrov. V 
pripravi so še označevalne tab-
le, ki bodo postavljene pri po-
stajališču, drugače pa je popol-
noma opremljeno. Kot poudarja 
župan, je zaenkrat za uporabni-
ke le-to brezplačno, plačljiva je 
samo uporaba elektrike in vode. 
»Ali bomo v prihodnje pobirali 
parkirnino, se bomo še odločili. 
Večina turističnih občin jo zara-
čunava, ponekod tudi turistično 
takso. Dejstvo je, da se nam iz 
leta v leto turizem povečuje na 
vseh segmentih, zato nam pri-
manjkuje prenočitvenih kapa-
citet, šepa tudi gostinska po-
nudba,« ob tem opozarja. Po 
njegovih navedbah občina veli-
ko vlaga v samopromocijo turiz-
ma, v ta namen imajo Turistič-
no-informacijski center (TIC), 
ki se nahaja v prostorih Lamu-
tovega likovnega salona. Dolo-
čen del sredstev občina financi-
ra v Galerijo Božidar Jakac, za 
katero so prepričani, da je eden 
glavnih produktov v mestu, vsa-
ko drugo leto namenijo sredstva 

tudi za mednarodno uveljavljen 
kiparski simpozij Forma viva, ki 
pomeni veliko promocijo kraja. 
Veliko vlagajo tudi v urejenost 
kraja, izpostavlja Petretič, od 
pometanja cest do vzdrževanja 
zelenic, zasaditve rož itd. »V naši 
občini, ki je po številu prebival-
cev majhna, velik delež sredstev 
vlagamo v turizem,« dodaja. V 
načrtu imajo ponovno vzposta-
vitev mestnega kopališča, kot je 
nekdaj že bilo, v južnem delu 
oz. na Otoku, kot ga imenuje-
jo Kostanjevičani. Ta je sedaj v 
občinski lasti, saj so ga odku-
pili od Škofije Novo mesto. Žu-
pan ob tem spomni, da občina 
sofinancira tudi obnovo fasade 
stavb, ki se nahajajo na območju 
kulturnega spomenika (Otoka). 
Občina je na Bledu prejela turis-
tično priznanje za urejenost kra-
ja in bronasti znak Zelene sheme 
slovenskega turizma. »Po mo-
jem mnenju se turizem v obči-
ni razvija dobro, kljub temu pa 
je treba na tistih področjih, kjer 
je še veliko rezerv, najti pravo 
pot za naprej,« poudarja župan. 
Pri tem bo v pomoč tudi nova 
strategija turizma kostanjeviš-
ke občine, ki je v izdelavi in se 

bo nanašala na obdobje nove fi-
nančne perspektive 2021–2027. 
Po županovih besedah bo stra-
tegija »čim krajša in pregledna 
ter opremljena z vsemi podla-
gami za nadaljnji razvoj turiz-
ma v občini«. 

In kakšna je Petretičeva ocena 
na prehojeno pot od lanskega do 
letošnjega avgusta? »Ocenjujem, 
da je bilo leto med obema praz-
nikoma zelo plodno in predv-
sem investicijsko naravnano. Za 
investicije smo ne nazadnje po-
rabili kar 2.520.000 evrov, kar za 
takšno občino ni malo. Vsi pro-
jekti, ki se sedaj načrtujejo, so 
ponovno usmerjeni v razvoj ob-
čine. Za lažjo izvedbo projektov 
bi radi pridobili še kakšna nepo-
vratna sredstva, tudi evropska 
seveda.« Ob tej priložnosti se za-
hvaljuje vsem sodelavcem v ob-
činski upravi, »kajti brez njih je 
težko voditi občino, pa tudi ob-
činski svetnici in svetnikom za 
konstruktivno, korektno, stro-
kovno in povezovalno delovan-
je tako v njihovih volilnih okra-
jih kot na nivoju občine«.

 Rok Retelj

čen propad stavbe.« V pripra-
vi je tudi konservatorski načrt 
za kostanjeviški južni most, ki 
ga nameravajo enkrat v prihod-
nosti obnoviti oz. narediti nove-
ga, če se bo dalo. 

POSTAJALIŠČE ZA 
AVTODOME TAKOJ 
ZAŽIVELO

Zaključili so in predali v upora-
bo eno večjih investicij na pod-
ročju turizma – postajališče za 
avtodome na t. i. Gmajni oz. pri 

ne gre v obnovo fasade v delu, 
kjer je Lamutov likovni salon, saj 
predlagajo, da se objekt najprej 
statično sanira in šele nato ob-
novi. »Lamutov salon sicer ni 
v tako slabem stanju, v obnovo 
smo želeli iti bolj zaradi samega 
videza,« pojasnjuje in dodaja, da 
v gradu Kostanjevica načrtujejo 
vzpostavitev medgeneracijskega 
centra z dnevno oskrbo starej-
ših, nekaj prostorov bo namen-
jenih tudi za muzejsko dejavnost 

in lokalna društva. V pripravi je 
projektna dokumentacija za sta-
ro osnovno šolo v Črneči vasi, 
ki je zaščitena kot kulturni spo-
menik. Predvideva se, da bodo 
v tej stavbi prav tako prostori za 
medgeneracijsko druženje, na-
menjeni bolj občanom iz Črneče 
vasi in okoliških naselij. Za pre-
novo država obljublja tudi nepo-
vratna sredstva. Kot pravi prvi 
mož kostanjeviške občine: »Šola 
je v razsulu, zato jo je treba čim 
prej sanirati, v tem letu vsaj stre-
ho, da bomo preprečili dokon-

Majhna občina, v kateri veliko vlagajo v turizem
nadaljevanje s str. 13

Občina Kostanjevica na Krki je stari farovž oz. grad Kostanjevica, kjer se danes nahaja Lamutov likovni 
salon, odkupila od Župnije Kostanjevica na Krki. V njem načrtujejo vzpostavitev medgeneracijskega 
centra z dnevno oskrbo starejših, nekaj prostorov bo namenjenih tudi za muzejsko dejavnost in lokalna 
društva (foto: arhiv občine).

Na novo vzpostavljeno postajališče za avtodome na t. i. Gmajni pri severnem mostu čez reko Krko 
privablja vedno več uporabnikov (foto: arhiv občine).

Kostanjevica na Krki (foto: Alan Orlič)

Tercialski most v Kostanjevici na Krki uporabljajo le pešci (foto: Iztok Bončina).
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Cenjene občanke, spoštovani občani,
iskreno voščimo ob občinskem prazniku!

Novi časi prinašajo nove izzive, 
saj spremenjene razmere zahtevajo od nas 

več prilagajanj kot sicer, a s skupnimi močmi 
lahko pišemo nove zgodbe o uspehu, 

zato izberimo pot solidarnosti, spoštovanja in 
razumevanja v skupno dobro vseh nas.

Naj bodo praznični dnevi tudi priložnost 
za krepitev vezi, ki nas povezujejo 

v enotno regijo Posavje. 

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci 

Razstava skozi nabor prete-
klih in sodobnih projektov 
izpostavlja pomen sodelova-
nja, potrebnega za to, da hiše, 
ki so preživele prvotno rabo, 
lahko zaživijo nova življe-
nja. Predstavlja prenovljene 
zgradbe v Sloveniji, ki so ne-
pogrešljiv del zgodovine mest 
in naselij ter nosilec lokalne 
ali celo nacionalne identite-
te. Mnoge od predstavljenih 
stavb so nepogrešljiv del zgo-
dovine mest in naselij ter no-
silec lokalne ali celo nacio-
nalne identitete. Dejstvo, da 
so danes ohranjene in žive, 
je rezultat sodelovanja mno-
govrstnih poklicev, predvsem 
pa arhitektov in konservator-
jev. V zgodovini se je vrsta so-

Razstavljeni primeri sodobnih prenov zgradb
KOSTANJEVICA NA KRKI – V Lamutovem likovnem salonu je med 8. julijem in 13. septembrom na ogled gostujoča razstava Prenavljamo!!!, ki jo je lani pripravila 
skupina kustosov (Matevž Čelik, Natalija Lapajne in Andraž Keršič) v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v sodelovanju s konservatorko Marijo Režek Kambič.

delujočih pri teh projektih 
spopadala z zahtevnim načr-
tovanjem preobrazbe stavb-
ne dediščine na način, da se 
sodobna arhitektura prek-
riva z naloženimi substrati 
prejšnjih zgodovinskih dob. 
Zato mnoge prenove še da-
nes veljajo za radikalne in po-
lemične, obenem pa so zazna-
movale zgodovino in razvoj 
arhitekture in varstva kul-
turne dediščine. 

Osrednji del razstave pred-
stavlja sodobne prenove in 
izpostavlja dileme, ki se da-
nes pojavljajo pri preobrazbi 
zgradb. Prenove nas sooča-
jo z vprašanji ohranjanja in 
dediščinskih politik, razkri-

vajo pa tudi protislovje, ki je 
vgrajeno v arhitekturo. Dob-
ra arhitektura mora biti od-
porna in trajna, a prav zara-
di tega zgradbe pogosto več 
kot le enkrat preživijo namen 
in rabo, zaradi katerih so bile 
zgrajene. Ker se družba in 
njene potrebe neprestano in 
temeljito spreminjajo, zgrad-
be postopoma postanejo nep-
rimerne za dejavnosti sodob-
nega časa. 

Zgradbe je treba varovati, 
a hkrati temeljito spreminjati

Ohranjanje stavbne dediščine 
tako zahteva na videz nemo-
goče. Zgradbe je treba strogo 

varovati, a jih obenem teme-
ljito spreminjati, da bi lahko 
živele v prihodnosti. Pred to 
preizkušnjo je že od 19. stole-
tja postavljeno vse, kar je zgo-
dovinsko. Mnoge stare stavbe 
so v svoji neverjetni zgodovi-
ni večkrat mutirale v nekaj 
popolnoma drugega, spre-
menile svojo obliko, a obe-
nem navzven ohranile bistve-
ne zgodovinske sloje. Procesi, 
ki so potrebni za preobrazbo 
katere koli zgradbe, so kon-
fliktni in zahtevni, gradbeni 
posegi, ki so nujni za ohrani-
tev zgradb, pa so brutalni. Da 
bi hiše preživele, so potreb-
ne rušitve in prilagoditve. V 
ozadju teh procesov sta ne-

izogibna konflikt in dialog 
med strokovnjaki in z javno-
stjo. Zato arhitektura skozi 
prenove bolj kot skozi kate-
re koli druge projekte odra-
ža sposobnost dogovarjanja 
in iskanja kompromisov.

Prenove zgradb imajo da-
nes še veliko širši pomen kot 
zgolj ohranjanje nepremične 
dediščine. Smotrna prenova 
stavbne dediščine lahko slu-
ži kot učinkovito orodje za 
nadzor vplivov na okolje in 
nepotrebnega širjenja naselij 
v krajino. S ponovno upora-
bo obstoječih zgradb zmanj-
šujemo porabo energije, ki 
je potrebna za novogradnje, 

predvsem pa občutno zmanj-
šujemo količino gradbenih 
odpadkov.

Na razstavi je predstavljen iz-
bor projektov: mestni mu-
zej v Auerspergovi pala-
či (Ljubljana); knjižnica v 
gradu Ravne (Ravne na Ko-
roškem); Moderna galerija 
(Ljubljana); Opera in balet 
(Ljubljana); Kino Park (Mur-
ska Sobota); Narodna galeri-
ja (Ljubljana); Ministrstvo za 
zunanje zadeve v dekliškem 
liceju Mladika (Ljubljana); 
rektorat primorske univer-
ze v Armeriji in Foresteriji 
(Koper); Center urbane kul-
ture v Kinu Šiška (Ljublja-
na); Fakulteta za kmetij-
stvo in biosistemske vede 
v gradu Hompoš (Maribor); 
lutkovno gledališče v mino-
ritskem samostanu (Mari-
bor); muzej in glasbena šola 
v grajski pristavi (Ormož); 
mestna knjižnica v velebla-
govnici Globus (Kranj); kon-
gresno-kulturno središče v 
dominikanskem samostanu 
(Ptuj); ljubljanski grad (Lju-
bljana); Gimnazija Poljane 
(Ljubljana); športni center Vi-
gor v tovarni Litostroj (Lju-
bljana); Grajski park (Rado-
vljica).

P. P./vir: 
GBJ Kostanjevica na Krki

Na razstavi je predstavljenih 18 sodobnih prenov.

DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK 35 LET

VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

• • •

Čes�tamo ob občinskem prazniku in  se  zahval jujemo za zaupanje.  

Občankam in 
občanom čestitamo 
ob prazniku občine 
Kostanjevica na Krki. 

Z vami želimo še 
naprej kreativno 
soustvarjati širši 
kulturni prostor 
regije.

Kolektiv Galerije 
Božidar Jakac

Spoštovane občanke in občani občine 
Kostanjevica na Krki, spoštovani župan, 

spoštovani članica in člani občinskega sveta!

Ob praznovanju občinskega praznika vaše občine vam 
iskreno čestitamo in vam želimo obilo razvojnih uspehov 

tudi v prihodnje. Sodelovanje med našima občinama 
v okviru posavske regije je bilo vedno plodno, 

pozitivno in uspešno, za kar se vam ob tej priložnosti 
iskreno zahvaljujemo. Želimo si in prepričani smo, 

da bo tako tudi ostalo. 

Še enkrat hvala in iskrene čestitke!

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

VOŠČILO OBČINI BISTRICA OB SOTLI

župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

www.PosavskiObzornik.si



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 16, četrtek, 6. 8. 202016 PRAZNIK OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI

  OBISK KOSTANJEVIŠKE JAME     OGLED RAZSTAV V GALERIJI BOŽIDAR JAKAC, NEKDANJEGA CISTERCIANSKEGA 
SAMOSTANA IN CVIČKOVE KLETI TER SPREHOD PO PARKU SKULPTUR FORMA VIVA    POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE
  ČOLNARJENJE IN SUPANJE PO REKI KRKI    RIBARJENJE

v pomladnih in poletnih mesecih vabi k uživanju v naravi in umetnosti z raznolikimi 
možnostmi za preživljanje prostega časa in celodnevne izlete.

KOSTANJEVICA NA KRKI

Več informacij:
Turistično informativni center Kostanjevica na Krki
Lamutov likovni salon, Oražnova ulica 5, 8311 Kostanjevica na Krki
telefon: 07 49 88 152, 07 49 88 140
tic-gbj@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: : 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Ob občinskem prazniku 
čestitamo vsem občankam in občanom.

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.si

GSM: 041 297 001 
www.kostanjeviska-jama.com

Čestitamo ob prazniku!

Ogled jame je v avgustu mogoč  
vsak dan ob 10., 12., 14., 16. in 
18. uri. Sicer pa ob sobotah, 

nedeljah in praznikih.

Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija
Dejan Obradović s.p.

Kočarija 15, 8311 Kostanjevica na Krki, Tel.: 031 508 499

Zahvaljujemo se vam za zaupanje
in vam čestitamo ob prazniku.

Elektroinstalacije
Elektrifikacija prireditvenih prostorov

Ozvočevanje prireditev
Toni Klemenčič s.p. GSM: 041/616 456

Orehovec 37b, 8311 Kostanjevica na Krki
Iskrene čestitke ob občinskem prazniku!

Vsem občankam in občanom 
občine Kostanjevica na Krki

čestitamo 
ob prihajajočem občinskem prazniku.

Investicijski in izvajalski inženiring - Boršt d.o.o.
Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki
T: 07/490 22 60 F: 07/490 22 63

www.sl-inzeniring.si, sl-inzeniring@siol.net

Čestitamo vam ob občinskem prazniku
in vam želimo prijetno praznovanje.

Spoštovane občanke in občani, 
čestitamo vam ob prazniku občine Kostanjevica na Krki 
in vam želimo prijetno širjenje obzorij ob branju knjig, 
ki na vas čakajo v Valvasorjevi knjižnici Krško. Občini 

pa se zahvaljujemo za vso podporo pri našem delu. 

  Vaša Valvasorjeva knjižnica Krško

KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviški fotograf in umetnik 
Uroš Abram ima med 4. in 8. avgustom za javnost odprt svoj 
priložnostni atelje, ki je začasno urejen v pritličju zahodne-
ga krila Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Ate-
lje je obiskovalcem dostopen med 10. in 18. uro, v petek in 
soboto pa med 10. in 20. uro.

V sklopu odprtega ateljeja Abram pred-
stavlja manjši nabor svojih fotografskih 
del iz preteklih desetih let, vzpostavil 
je mobilni fotografski studio za izdela-
vo portretov, prav tako pa bo izvedel 
dve delavnici Camere obscure. V impro-
viziranem in začasnem ateljeju (ume-
tnik sicer nima klasičnega ateljeja) je 
mogoče spremljati fotografa oziroma 
umetnika pri delu, medtem ko so na 
ogled tudi nekateri izbrani primeri iz 
njegovega preteklega umetniškega de-
lovanja.

Ena od delavnic v sklopu Odprtega ateljeja je potekala včeraj, 5. 
avgusta, dopoldne, ko je v galeriji potekalo počitniško varstvo za 
otroke. V soboto, 8. avgusta, ob 10. uri pa se lahko Abramu pri-
družite na delavnici Raziskovanje temne sobe, na kateri bo ume-
tnik skupaj z udeleženci enega od razstaviščnih prostorov gale-
rije uporabil kot Camero obscuro. Delavnica je brezplačna in je 
namenjena vsem generacijam.
Leta 1982 rojeni Abram je diplomiral iz fotografije na Akademi-
ji lepih umetnosti (FAMU) v Pragi. Od leta 2010 deluje kot sa-
mostojni ustvarjalec na področju fotografije, medtem ko od leta 
2013 redno sodeluje s tednikom Mladina. Živi in deluje med Lju-
bljano in Kostanjevico na Krki. P. P./vir: GBJ

V teh dneh Abramov Odprti atelje

Uroš Abram  
(foto: arhiv PO)

KOSTANJEVICA NA KRKI – V 
najmlajšem posavskem občin-
skem središču so zadovoljni z 
dosedanjim potekom poletne 
turistične sezone. V Galeri-
ji Božidar Jakac so že v maju, 
ko se je galerija zopet odprla, 
zaznali trend povečanja obiska 
individualnih domačih obisko-
valcev, ki pa so bili še zelo pre-
vidni. »Že z junijem pa v galeriji 
beležimo povečan obisk indivi-
dualnih domačih obiskovalcev 
v primerjavi z letom 2019. Ta 
trend se je nadaljeval tudi v ju-
liju, ko je bil obisk v primerjavi 
z letom 2019 celo večji, saj so 
domači individualni obiskoval-
ci nadomestili izpad tujih obi-

skovalcev in ga celo presegli,« 
ugotavljajo. Seveda med obi-

skovalci pogrešajo večje orga-
nizirane skupine in obisk šol-
skih skupin, podobno situacijo 
predvidevajo tudi za jesenski 
čas. 

Tudi v kostanjeviškem TIC-u 
letos zaznavajo veliko doma-
čih gostov, zlasti avtodomarjev. 
»Veliko je enodnevnih obisko-
valcev, ki se pridejo samo kopat 
ali si ogledat turistične zname-
nitosti. Veliko najemajo supe in 
kanuje. Večino zanima ogled 
Galerije Božidar Jakac, Forma 
viva, Kostanjeviška jama, poši-
ljamo jih tudi v Črnečo vas na 
ogled stražnega stolpa,« pravi-
jo. Precej enodnevnih gostov 

je iz okoliških term (Dolenj-
ske, Šmarješke, Čateške), veli-
ko je pohodnikov in kolesarjev. 
Prihajajo tudi gostje, ki koristi-
jo turistične bone v Vili Casta-
nei, Apartmaju na Krki ter Go-
stilni in zidanici Žolnir. »Letos 
smo žal zaradi korone izved-
li samo dva vodena ogleda po 
mestu v mesecu juniju, se pa že 
počasi najavljajo skupine za av-
gust in september,« še sporoča-
jo iz TIC-a, kjer so doslej naš-
teli 1200 obiskov slovenskih 
turistov (lani v istem obdobju 
200 manj), a le 70 tujih gostov, 
medtem ko jih je bilo lani v is-
tem času enkrat več. 
 P. P., foto: FB

Letos prevladujejo domači gostje
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slo, do tega, da do popolnosti 
obvladamo desko in sebe na 
deski v vseh pogojih, je dolga, 
opozarja Agrež. »S projektnimi 
aktivnosti poskušamo nago-
varjati različno paleto supar-
jev. Tako tiste, ki si želijo zgolj 
preizkusiti, kako je uloviti rav-
notežje na deski, ali pa bi radi 
poletje preživeli malo bolj vod-
no, kakor tudi zaključeno sku-
pino mladih projektnih am-
basadorjev, ki jih postopoma 
vključujemo v intenzivnejše 
vadbe, ki jih bodo od začetnih 
suparskih zavesljajev popelja-
le do obvladovanja občutno 
zahtevnejših surf desk.

Trenutek zmagoslavja, 
ko obstaneš nad valovi Save, 
je fantastičen

Agrež poudarja, da je rečno 
surfanje fizično zelo zahtevno. 
Gre za to, da se izkoristi moč-
nejši rečni tok, v katerega se 
upreš s surf desko. »Stoječih 
valov, ki bi bili dovolj veliki, da 
bi lahko surferja na gladini ob-
držali, pri nas ni, zato ustvari-
mo upor deske v rečni tok tako, 
da višje vodno sidramo v stru-
gi, in do točke, ki je najprimer-
nejša za dvig na deski, spusti-
mo vrv, ki je privezana na sidro. 
Na ta način postane upor vode 
dovolj velik, da surferja, ki drži 
za vrv, dvigne iz vode,« razlaga 
in dodaja, da je trenutek zma-
goslavja, ko obstaneš nad sa-
vskimi valovi, fantastičen, da 
pa bi ga dosegel, je treba veliko 
spretnosti in fizične moči v ra-

menih, rokah, trupu in nogah. 
V trenutku, ko poskušaš na de-
ski vstati in desko upreš v reč-
ni tok, se aktivira celotno telo, 
prostora za inovacije ni veliko, 
saj reka ne čaka nikogar.  Da bi 
se projektni ambasadorji ob 
koncu projekta vsaj približa-
li rečnemu surfanju, bodo kar 
nekaj časa spoznavali reko in 
svoje sposobnosti, predvsem 
pa krepili telo.

Namen igre pobega: 
telesna vadba

V ta namen pa jih ne čaka 
samo vodna vadba, temveč 
tudi kar nekaj izzivov na kop-
nem. V preteklih letih so na 
bregovih reke Krke živele tri 
poletne igre pobega na pros-
tem, ki so od igralcev terja-

le predvsem timsko delo, lo-
gično sklepanje, ustvarjalnost 
pri reševanju problemov in 
podobne vrline. Igra pobe-

ga, ki jo je Agrež pripravil pod 
okriljem projekta, je zelo dru-
gačna. Zgleduje se po zasnov-
ni strukturi preteklih iger in 
poskuša nagrajevati ter kaz-
novati igralce glede na njihov 
uspeh, namen igre pa je samo 
eden: telesna vadba. Igra ni 
nič drugega kakor zaporedje 
fizičnih vaj, ki jih izvajamo s 
težo lastnega telesa in narav-
nimi materiali, ki jih najdemo 
na točkah, kjer se vaje izva-
jajo, pravi Agrež. O sami igri 
pove: »V treh sklopih igre se 

nahaja 16 vaj, igralci pa bodo 
lahko izbirali med tremi zah-
tevnostnimi stopnjami. Igro 
bomo preko dejanske izved-

be vaj izpilili do potankosti in 
bo v svoji končni verziji na vo-
ljo za širšo javnost. Do tedaj pa 
bo služila kot orodje za izvaja-
nje vadbe na prostem za pro-
jektne ambasadorje.« In četu-
di je igra umeščena na pobočja 
Šentviške gore, jo je mogoče v 
prilagojeni obliki izvajati tudi 
doma, kar omogoča spletna 
aplikacija, ki uporabnika vodi 
čez potek vaj in nadzoruje nje-
gov napredek, še dodaja.

Agrež izpostavlja, da je Sta-
vi na zdravje izjemno pozi-
tivno naravnan projekt, ki te-
melji na idejah in aktivnostih 
športnih navdušencev, ki že-
lijo svoje navdušenje deliti 
tudi z ostalimi. »Zame so vod-
ni športi neodtujljiv del življe-
nja od prvega do zadnjega dne 
v letu, ravno tako pa ne mine 
dan, da ne bi na sprehodu uži-
val v svežem gorjanskem zra-
ku. Živeti med reko in hribi je 
nekaj posebnega. Obe naravni 
danosti nam ponujata res ve-
liko in s pravo mero spoštova-
nja ter zdravega razuma lah-
ko od obeh odnesemo več, kot 
si lahko zamislimo,« še sklene.

Rok Retelj/J. A., 
foto: osebni arhiv

Prvo SUP-desko nabavili 
že veliko pred razmahom 
supanja

Zametki ŠD SUP Čatež sega-
jo desetletje nazaj, ko so na-
debudni navdušenci nad vod-
nimi športi pričeli intenzivno 
razvijati idejo rečnega surfanja 
na Savi. Sama ideja o jezdenju 
rečnih valov je sicer še starej-
ša, a vendar je nov savski šport 
dobil pravo podobo šele, ko so 
prve deske za jezdenje slanih 
morskih valov občutile sladko 
savsko vodo. Predsednik ŠD 

SUP Čatež Jernej Agrež pravi: 
»Če se ozrem nazaj v pretek-
lost, lahko z gotovostjo trdim, 
da smo bili entuziasti v pravem 
pomenu besede. Na področju 

rečnega surfanja pa tudi supa-
nja smo v Sloveniji orali ledino. 
V tistem času so sicer sloven-
ski surferji (govorimo o jezde-
nju valov in ne 'windsurfingu') 
že dodobra preizkusili valove 
Maroka, Angleta, Medulina in 
podobnih lokacij, bili so za-
četniki 'slane scene', ko smo mi 
nekaj podobnega poizkušali na 

sladki vodi. Preko izkušene-
ga surferja iz omenjene ekipe 
smo poleg manjših surf desk 
nabavili tudi prvo SUP-desko 
in to toliko pred časom razma-
ha supanja, da mu ni bilo čisto 
jasno, zakaj bi se nekdo želel 
ukvarjati s tako veliko, težko in 
okorno desko. Deset let kasne-
je so stvari povsem drugačne.« 

Če se postaviš na desko, 
še ne pomeni, da znaš supati

Danes je supanje priljubljen in 
razširjen rekreativni in tekmo-

valni šport. Napihljive deske so 
postale široko dostopne, njiho-
va nezahtevnost z vidika tran-
sporta in hranjenja pa je šport 
napravila še toliko bolj privla-

čen. To seveda ne pomeni, da 
lahko za vsakega, ki se bolj ali 
manj uspešno postavi na de-
sko, trdimo, da tudi zna supati, 
razume obnašanje deske v raz-
ličnih pogojih in zna temu pri-
merno prilagoditi tudi tehniko 
veslanja. Pot od tega, da obsto-
jimo na deski in poskušamo po 
zdravi pameti uporabljati ve-

Bet on Health

Športne aktivnosti na in pod Gorjanci 
ČATEŽ OB SAVI – Projekt Stavi na zdravje nas nagovarja k športnemu udejstvovanju in zdravemu načinu življenja tudi na inovativen način s privlačnimi izpeljan-
kami konvencionalnih športov. V to skupino lahko brez večje dileme vključimo tudi kombinacijo športnih aktivnosti, ki povezujejo vadbo na Gorjancih, in je pos-
tavljena v kontekst igre pobega na prostem, ter vodno vadbo na surf in SUP-deskah. Obe vadbi izvaja Športno društvo SUP Čatež, ki ga vodi Jernej Agrež. Ob tej 
priložnosti je spregovoril o začetkih vedno bolj priljubljenega rečnega surfanja in supanja ter izzivih na kopnem, saj je v sklopu tega projekta ustvaril t. i. igro po-
bega na prostem, za katero bo na voljo tudi aplikacija.

Jernej Agrež

Pot od tega, da obstojimo na deski in poskušamo po zdravi pameti uporabljati veslo, do tega, da do popolnosti obvladamo 
desko in sebe na deski v vseh pogojih, je dolga.

Napihljive deske so postale široko dostopne, njihova 
nezahtevnost z vidika transporta in hranjenja pa je šport 
napravila še toliko bolj privlačen.

Igra pobega na prostem ni nič drugega kot zaporedje fizičnih 
vaj, ki jih izvajamo s težo lastnega telesa in naravnimi 
materiali, ki jih najdemo na točkah, kjer se vaje izvajajo.

Danes je supanje priljubljen in razširjen 
rekreativen in tekmovalen šport.

Igra pobega na prostem bo v svoji končni verziji
na voljo za širšo javnost.
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Urejen vrt – naše ogledalo

Odmaknjena od mestnega vrveža sta si Mira in Branko Božičnik ustvarila lastno simfonijo zelenja in cvetja ob zvoku žuborenja fontane.

Dodaten okras na prostornem vrtu Jožice Petrišič so posebne skulpture, predvsem krogle, ki so različnih velikosti.

Urejena zelenica, cvetlični vrt, tlakovana pot … krasi okolico domače hiše Vere in Daniela Voglarja. 

Pogled na urejen vrt je vedno pri-
jeten, a za takšen vrt je potrebno 
narediti pred njegovo ureditvijo kar 
nekaj premišljenih korakov. Vede-
ti moramo, kje želimo imeti sadni, 
zelenjavni, zeliščni in cvetlični vrt; 
katere rastline sobivajo druga z 
drugo in katere ne; katere rastline 
potrebujejo veliko vlage in katere 
ne; katere uspevajo na sončnih in 
katere v senčnih legah. Mnogo de-
javnikov je, ki vplivajo na dobro rast 
rastlin in včasih nam s svojimi na-

sveti lahko pomagajo tudi strokov-
njaki. Le negovan vrt nas nagradi 
s prekrasnim zelenjem, dehtečimi 
cvetovi v neštetih barvnih odten-
kih, dišečimi zelišči, zdravo zelen-
javo in okusnimi sadeži. 

Iz poslanih prijavnic za sodelovan-
je v akciji VRTOVI POSAVJA 2020 
naše medijske hiše ugotavljamo, 
da so posavski vrtovi lepo urejeni. 

 Uredništvo

IDILA V ZELENI OAZI
»Imava večji samooskrbni vrt, ki nama prinaša obilo zelenjave skozi celotno leto in bogati najin vegetarijanski jedilnik. Ob vinogradu je sadovnjak, bogat z različnimi sortami sadnega 
drevja, gojiva tudi medonosne cvetlice za čebelice in ostale žuželke, ki se rade zadržujejo v velikem okrasnem vrtu, kjer rastejo različne cvetoče grmovnice in trajnice,« opišeta delček 
njunega »raja« Mira in Branko Božičnik iz Krajnih Brd pri Blanci.

UMETNOST IN NARAVA
Jožici Petrišič iz Krškega negovanje zelenjavno-zeliščnega, sadnega in okrasnega vrta prinaša mnogo prijetnih trenutkov. »Kot otrok sem odraščala na manjšem posestvu, pomembnem 
za preživetje sedemčlanske družine, tako da sedaj z veseljem urejam skupaj z možem lasten košček zemlje na 24 arih, kjer se prepuščam tudi umetniškim užitkom kiparjenja in razstavi 
na prostem,« prijazno pove. 

VRT ZA DUŠO IN VESELJE
Vera in Daniel Voglar z Vidma pri Krškem imata rada urejeno okolico hiše, zato sta se zelo potrudila in pogled na »zeleno preprogo« okoli njunega doma je ena sama radost in živost. 
»Z zeleno trato, na kateri raste okrasno drevje in cvetoče grmičevje ter rože različnih vrst, skušava vstop v notranje prostore hiše narediti prijetnejše in zanimivejše,« pojasnjujeta in 
dodajata, da je okolico doma mogoče urediti na sto in en način. 

Melisa – medonosna rastlina
Melisa je trajnica, ki zraste do 70 
cm visoko in prijetno diši po limo-
ni. Je pogrešljiva v vsakem ze-
liščnem vrtu, skalnjaku ali v več-
jih loncih na terasah in balkonih. 
Na vrtu se sama zaseje, tako da 
jo imamo vsako leto več; lahko jo 
tudi razmnožujemo s podtaknjen-
ci. Ker hitro raste, jo redno striže-
mo. Odlično se meša z drugimi ze-
lišči. Uporabljamo tako sveže kot posušene liste. Meliso nabiramo v 

suhem in sončnem vremenu, su-
šimo v senci ali sušilniku za sadje. 
Melisa se uporablja kot čaj, tonik 
ali sirup. Melisin čaj pomirja, od-
pravlja nespečnost, pomaga pri 
prebavnih težavah itn. V polet-
nem času je nepogrešljiv dodatek 
vodi, kateri dodamo še rezino li-
mone in imamo čudovit osvežil-
ni napitek. 
 Viktorija Senica, cvetličarka
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Vrtovi Posavja – skupaj se učimo

Danes bomo razmišlja-
li, kako pravilno posadi-
mo okrasne rastline, da nas 
bodo še dolgo razveseljeva-
le, in na kaj moramo biti pri 
tem pozorni. 

Prostor v vrtu

Ko se odločamo za nakup in 
sajenje posameznih okras-
nih rastlin, je dobrodošlo ve-
denje o izvoru rastline, kje je 
doma, in s tem povezano ve-
denje o posameznih talnih 
in klimatskih zahtevah po-
samezne rastline. Rododen-
droni so doma v hribih, kjer 
zelo pogosto dežuje, zato so 
tla odcedna in vedno neko-
liko vlažna. To pomeni, da 
moramo v naših podnebnih 
razmerah rododendrone 
posaditi v nekoliko senčen 
prostor, medtem ko azaleje, 
ki so listopadne, prenesejo 
več sonca, vendar ne močne 
dnevne pripeke. Velja pravi-
la, da večje liste, kot jih ima 
rastlina, več sence potrebu-
je. Iščemo mesta, kjer ni pre-
piha, izogibamo se vogalom 
hiš, zato jih sadimo v zavetju 
hiš in pod na redko posajeni-
mi drevesi, ki imajo globoke 
korenine, kot so hrast, gin-
ko, negnoj, bor, jelka. Rastli-
ne, kot so smreka, breza, ki 
imajo plitke korenine, vre-
sovkam odžirajo hrano, saj 
imajo korenine razpredene v 
istem nivoju kot vresovke. V 
primeru zadovoljitve estet-
skih načel v bližino teh lahko 
sadimo, če naredimo v zeml-
ji ovire za korenine.

Izbor sort in sadik

Sadimo sorte in tiste vrste, ki 
so preizkušene in so prilago-
jene našim podnebnim raz-
meram. V Sloveniji  vzgoje-
ne sorte in vrste so zdrave, 
trdne in raščave. Za manj od-

porne sorte je potrebno več 
znanja in truda, da doseže-
mo želen učinek. Pomembno 
je tudi to, da ne sadimo pre-
več majhnih rastlin – ni pri-
poročljivo saditi sadike, ki so 
manjše od 30 cm, pritlikave 
sorte pa 15 cm. Večja sadika 
je temu primerno tudi draž-
ja, vendar se investicija kas-
neje z uspešno rastjo rastli-
ne ekonomsko opraviči.

Priprava tal in sajenje 

Sadimo gosto, tako da je 
med rastlinami tako veli-
ka razdalja, kot so same sa-
dike visoke. Rastline zahte-
vajo grobo humozna in kisla 
tla, ki pa so pri nas redka (na 
takem rastišču rastejo rast-
line, kot je mah, kisle trave, 
saši, resje, borovnice, orlova 
praprot … predvsem takšna 
tla niso običajna na predelih, 
kjer je predvideno zazidalno 
območje).

Na delu vrta, ki je primerna 
lega za te rastline, izkoplje-
mo jamo, veliko največ 20–40 
cm, in če je potrebno, izve-
demo drenažo, na dno damo 
nekaj dračja oz. vej. Zemljo, 
ki smo jo izkopali, premeša-
mo z enako količine bele kis-
le šote (ph je 3,5 do 4,5) ali 
igličevko, ki smo jo nabrali v 
gozdu, ali uporabimo pre-
perelo skorjo iglavcev ali li-
stavko. Z dobro premešano 
mešanico napolnimo sadilno 
jamo tako, da sega mešanica 
prsti in kislega substrata do 
15 cm nad nivojem sadilne 
jame. V času priprave sadil-
ne jame oz. sadilnega mes-
ta rastline pustimo namakati 
v postani vodi oz. deževnici. 
Sadimo tako globoko, kot je 
rastlina bila posajena v dre-
vesnici. Pred dokončnim za-
sipanjem sadilno jamo še te-
meljito zalijemo, še posebej, 

če smo uporabili šoto. Po sa-
jenju površino tal prekrijemo 
s tanko plastjo šote, listavke, 
igličevke ali zdrobljene skor-
je iglavcev. 

Ko sadimo drevo, smo po-
zorni na naslednje ukrepe, ki 
bistveno vplivajo na njegovo 
rast in razvoj:
• pravilno sajenje balirane 

rastline in sadike z golimi 
koreninami

• pravo mero pri izboljšavi 
tal – zmernost pri doda-
janju hranil

• pravilno zasipanje sadilne 
jame in zalivanje

• obrezovanje ob sajenju
• postavitev opore
• zaščita dreves pred pre-

vračanjem, naleti vozil, 
vandalizmom

• zaščita rastlin pred mra-
zom, izsušitvijo, pleve-
li, voluharjem in ostalimi 
glodalci.

Kako pravilno posadimo 

okrasne rastline? Kako iz-
kopljemo sadilno jamo za 
drevnine in kako velika mora 
biti?

Ko se odločimo za saditev, 
moramo vedeti, zakaj želimo 
saditi drevesa na točno do-
ločenem mestu! Ni potrebno 
kopati prevelikih jam, kajti 
čez 2 do 3 leta je zemlja ena-
ko zbita kot prej. Pomembno 
je, da drevo ni ne globlje ne 
plitvejše posajeno, kot je bilo 
v drevesnici. Izjema so npr. 
topoli, vrbe, ki jih lahko sa-
dimo nekoliko globlje, kot so 
bili posajeni v drevesnici. Vr-
tnice posadimo dovolj globo-
ko, da je cepljeno mesto pod 
zemljo, pri drugi cepljeni 
drevnini pa mora biti ceplje-
no mesto nekaj cm nad zeml-
jo. Pri tem velja upošteva-
ti pravilo, ki pravi, da naj bo 
širina sadilne jame 1,5-krat-
ni premer koreninske grude 
oz. bale, globina pa enaka, 
kot je višina koreninske gru-

de oz. kot je bilo posajeno v 
drevesnici. Pri manjših sadi-
kah naj bo širina sadilne jame 
večja od širine bale oz. lonč-
ka vsaj 15–30 cm, da lahko 
sadiko zasujemo. Pri sadikah 
brez koreninske bale, torej z 
golimi koreninami, pa je po-
membno, da je sadilna jama 
dovolj globoka in široka, da 
lahko korenine enakomerno 
razporedimo, ne da bi jih zvi-
jali. Sadilna jama naj ima obli-
ko narobe obrnjenega trape-
za. Ko drevo posadimo, je še 
pomembno, da oblikujemo 
zalivalno skledo, ki ima ob-
seg kot kap krošnje dreve-
sa. Če smo v dvomih glede 
zastajanja vode, opravimo 
preizkus odcednosti zemljiš-
ča: izkopljimo do 60 cm glo-
boko jamo in jo napolnimo 
z vodo; če se v pol ure izp-
razni, je odcednost dobra, v 
nasprotnem primeru napra-
vimo drenažo ali pa rastline 
posadimo na nasip oz. izbe-
remo rastlinske vrste, ki pre-

nesejo zastajanje vode.

Vresovke rastejo na po-
sebnih rastiščih, kako ga 
pripravimo?

Vresovke – rododendroni, 
azaleje, pieris, kalmia, eri-
ca in calluna (spomladanska 
in jesenska resa)  rastejo na 
posebnih rastiščih, ki zahte-
va kislo zemljo. Na podob-
nem rastišču še dobro uspe-
vajo: ameriški dren cvetnik 
(Cornus florida), nepozebnik 
(Hammemellis sp.), Horten-
zija (Hydrangea sp.), Kresni-
čevje (Astilbe sp.), nekatere 
vedno zelene trave, lilije, ja-
ponske vetrnice ipd.

Štefanija Kos Zidar,
Šola za hortikulturo 

in vizualne umetnosti Celje

Zasnova, zasaditev in oskrba obhišnega vrta – II. del

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).

»Pred leti, ko je žena kupila šti-
ri grmičke sivke in jih posadila 
pri vhodu v hišo za okras, temu 
nisva posvečala pretirane po-
zornosti, a grmički so postali 
grmi in začela sva razmišlja-
ti, kaj bi lahko z njimi naredi-
la. Oba sva kemijska tehnika in 
sklenila sva, da bova poskuša-
la iz cvetov pridobiti eterično 
olje. Prve kapljice so tako ču-
dovito zadišale, da smo se nato 
v družini odločili, da bomo 
imeli doma polje sivke,« se 
spominja začetkov Darko Ko-

sem, ki se je z ženo Katarino 
udeležil tudi izobraževalnih te-
čajev, na katerih sta pridobila 
mnogo uporabnega znanja. 

»Sivka je zelo nezahtevna 
rastlina, pri njeni vzgoji ni 
potrebna uporaba nikakršnih 
kemičnih pripravkov, kot so 
škropiva ali umetna gnojila, 
obenem pa je brez naravnih 
sovražnikov in se s tem po-
polnoma vklaplja v naš način 
življenja,« pripoveduje gosti-
telj ob ogledu nasada, v kate-
rem je v letošnji drugi polo-
vici junija cvetelo okoli 1200 
grmičkov prave lavande in la-
vandinov ter okoli 400 grmov 
zlatorumenega smilja. Nasad 

obdelujejo ročno – okopavajo, 
odstranjujejo zel, kosijo med 
grmički in žanjejo. Iz požetih 
cvetov sivke in smilja prido-
bivajo s postopkom destilaci-
je eterično olje in hidrolat. »Za 
destilacijo enega litra eterične-
ga olja sivke potrebujemo 150 
kilogramov cvetov, medtem ko 
za izdelavo  enega litra eterič-
nega olja lavandina zadostuje 
60 kilogramov,« pojasnjuje so-
govornik ter predstavi narav-
ne izdelke iz sivke in smilja, ki 
blagodejno vplivajo na nego 

kože. Med temi so tudi izjemno 
lepo dišeča mila, ki so vplivala 
na skupno ime vseh izdelkov 
– Naravno in dišeče iz Radeža.

Ob robu nasada sivke in smi-
lja stoji še manjši čebelnjak. V 
njem s pomočjo pridnih čebe-

lic, ki z veseljem nabirajo cvet-
lični nektar v nasadu, pridobi-
vajo med za lastne potrebe. 
Eden izmed načrtov pa ni šir-
jenja nasada, pač preureditev 
notranjosti čebelnjaka za spro-
stitev in vdihavanje čebeljega 
aerosola.  Smilja Radi

Naravno in dišeče iz Radeža
RADEŽ – Pred dobrim desetletjem sta v hribovitem zaselku Radež, ki sodi v KS Loka pri Zidanem Mostu, 
Katarina in Darko Kosem na svoji domačiji uredila nasad sivke in mu pred štirimi leti dodala še nasad la-
škega smilja. S tem sta si olajšala delo na strmem pobočju, ki ga ni potrebno več kositi, pač pa se na njem 
vsako leto opravi žetev (najprej smilja in nato sivke).

Nasad sivke in lavandinov ter smilja

Darko Kosem med smiljem 
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Občina Brežice v KS Križe izvaja modernizacijo odsekov lokalnih cest 
LC 024451 Kriške Gorice–Goli vrh in  LC 024443 Križe–Kostanjek v 
skupni dolžini cca. 430 m. Investiciji obsegata obnovo odseka lokal-
ne ceste LC 024451 Kriške Gorice–Goli vrh v dolžini 350 m in ob-
novo odseka lokalne ceste LC 024443 Križe–Kostanjek v dolžini cca. 
80 m. Občina se je za obnovo odsekov odločila, ker sta bila odse-
ka cest v zelo slabem stanju, z obnovo se bodo zmanjšali stroški re-
dnega vzdrževanja cest, prav tako obnova prispeva k večji varnosti 
udeležencev v prometu. Dela so potekala v mesecih juniju in juliju 
2020, za investiciji je občina zagotovila sredstva v višini 50.000 evrov.

Na podlagi 3. člena Odloka o priznanjih Občine Brežice (Uradni 
list RS, št. 53/96, 56/10 in 66/11) in 3. člena Poslovnika o delu 
Komisije v postopku podeljevanja priznanj, z dne 9. 10. 1996 
in 2. 9. 2011, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja objavlja 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev

PRIZNANJ OBČINE BREŽICE ZA LETO 2020.

1. Predloge za priznanja Občine Brežice (Oktobrska nagra-
da Občine Brežice, Proglasitev za častnega občana in Pri-
znanja Občine Brežice) lahko posredujejo občani, žu-
pan, krajevne skupnosti, podjetja, druge organizacije in 
društva, najkasneje do 7. septembra 2020. Predlogov, 
ki bodo prispeli po tem roku, Komisija ne bo upoštevala. 

2. Oktobrska nagrada Občine Brežice se podeli za posebne 
uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, 
tehničnem, kulturnem in na drugih področjih ustvarjalnosti 
in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek obči-
ne Brežice. Oktobrsko nagrado se podeljuje posameznikom.  

3. Za častnega občana Občine Brežice je lahko progla-
šen državljan Republike Slovenije, ki ima posebne zaslu-
ge na družbenem, ekonomskem, znanstvenem, kultur-
nem, razvojnem, športnem ali drugem področju in je s 
svojim delovanjem na poseben način prispeval k položa-
ju in v slovesu občine v državi ali na mednarodnem planu.  

4. Priznanje Občine Brežice se podeljuje pravnim osebam za iz-
redno uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela. 

5. Predloge je treba podati v pisni obliki na naslov: »Občina Bre-
žice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Občinskega sveta Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice – s pripisom: »Oktobrske nagrade in priznanja občine 
Brežice« ali na elektronski naslov: obcina.brezice@brezice.si. 

6. Predlog naj vsebuje: 
• podatke o predlagatelju,
• podatke o kandidatu oz. o predlagani pravni osebi,
• kratek življenjepis kandidata,
• vrsto priznanja Občine Brežice,
• natančno obrazložitev in utemeljitev predloga. 

7. Priznanja Občine Brežice za leto 2020 bodo podeljena ob 
prazniku občine Brežice.

Katja Čanžar,
predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice

Prijava dogodkov za program prireditev 
v počastitev 28. oktobra, 
praznika občine Brežice

Občina Brežice poziva vsa društva, klube in ostale organizaci-
je, ki načrtujejo prireditve v mesecu oktobru ob prazniku obči-
ne Brežice, da najkasneje do petka, 4. septembra 2020, pos-
redujejo podatke o prireditvah, ki jih želijo vključiti v program 
Brežiškega oktobra 2020.

Predlogi bodo lahko upoštevani in uvrščeni v program, če bodo 
pisno sporočeni do navedenega datuma. Prijave sprejemamo 
po elektronski pošti na naslov lavra.kreacic@brezice.si ali po 
pošti (Občina Brežice, s pripisom Prijava prireditev v oktobru, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice).

Prijava dogodka oz. prireditve naj vsebuje:

1. naslov prireditve,
2. kratek opis prireditve,
3. navedbo nosilca oziroma organizatorja prireditve in telefon-

sko/GSM številko kontaktne osebe,
4. kraj prireditve,
5. čas (datum in ura) prireditve.

Prijava prireditve pomeni, da bo prireditev uvrščena v tiskani in 
elektronski program Brežiškega oktobra 2020. Prijavitelj priredi-
tve je odgovoren za pravilnost sporočenih podatkov.

Prijave za sofinanciranje prireditev ob občinskem prazniku po-
tekajo v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje prazno-
vanj in pokroviteljstva v letu 2020 (pogoji in besedilo razpi-
sa so objavljeni na spletni strani Občine Brežice www.brezice.
si v rubriki RAZPISI).

Organizatorje in prijavitelje prireditev prosimo, da že ob načrto-
vanju dogodka upoštevajo aktualna navodila in priporočila Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečitev širje-
nja virusa COVID-19. 

Ob praznovanju občinskega praznika iskreno 
čestitam vsem občankam in občanom občine 

Kostanjevica na Krki!

Želim vam, da je praznik vaše občine 
kljub drugačnim razmeram priložnost za 
krepitev medsebojnega razumevanja, 
spoštovanja, sodelovanja in povezovanja 
z namenom doseganja skupnih ciljev. Naj 
vas vaše ideje in delo vodijo k razvoju 
lokalne skupnosti v prostor sožitja in 
kakovostnega bivanja za vse, ki imajo dom v vaši občini.
Vse dobro ob občinskem prazniku z željo, da se bomo 
lahko kot v preteklih letih srečali na prireditvah in dogodkih 
ter skupaj gradili našo regijo Posavje!

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Modernizacija odseka lokalne ceste LC 024161 
Koritno–Bukovina 

Modernizacija odsekov lokalnih cest v KS Križe

Občina Brežice v poletnem času ureja številne odseke cest in javnih 
poti po krajevnih skupnostih z namenom izboljšati dostopnost do 
vseh krajev in povečati prometno varnost. Med modernizacijami od-
sekov je tudi odsek na lokalni cesti LC 024161 Koritno–Bukovina v 
dolžini 800 m. Investicija obsega asfaltiranje obstoječe makadamske 
ceste, ureditev odvodnjavanja meteorne vode – meteorna kanaliza-
cija in ureditev bankin. Vsako večje deževje je obstoječo makadam-
sko cesto zelo poškodovalo, večkrat letno so bila zato potrebna več-
ja vzdrževalna dela na cesti. Z asfaltiranjem ceste se bodo zmanjšali 
stroški vzdrževanja ceste, prav tako pa se je z asfaltiranjem povečala 
uporabnost ceste za krajane. Dela so se začela junija 2020, zaklju-
čila pa julija 2020. Za investicijo je občina namenila 80.000 evrov iz 
naslova t. i. sredstev za obmejne občine. 

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – 
fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na 

www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.

Psička GEA (20169B) 
je v tipu nemškega ovčarja, s 
srednje dolgo dlako, stara prib-
ližno eno leto. Je živahna in pri-
jazna, išče aktivne in odgovor-
ne posvojitelje, ki ji bodo nudili 
varen dom.  

POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., 

Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 
Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. do 13. ure, 

sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.
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Drage občanke, občani občine 
Kostanjevica na Krki,

v teh prazničnih dneh, ko se s ponosom 
veselite prehojenih poti, vam iskreno 
čestitam in želim prijetno praznovanje. 
Naj vas praznični čas še bolj poveže. 
Želim, da z medsebojnim spoštovanjem, 
razumevanjem in skupnim delom vseh in 
vsakega posameznika še naprej gradite 
priložnosti za nadaljnji razvoj vaše občine 
kot tudi naše skupne posavske zgodbe. 

Srečno.

Župan občine Krško, mag. Miran Stanko, s sodelavci

Javni razpis za malo gospodarstvo 
v občini Krško za leto 2020

Občina Krško je v Uradnem listu dne 31. 7. 2020 objavila Jav-
ni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševa-
nje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2020.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško s 
subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili 
plačani v razpisnem obdobju od 18. 9. 2019 do 15. 9. 2020 na 
območju občine Krško:
• naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, 
• svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za pri-

javo na državne in mednarodne razpise,
• promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
• posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
• spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na po-

dročju podjetništva.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna 
dokumentacija, ki je dosegljiva na spletni strani Občine Krško 
www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo zainteresirani 
dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti 
Občine Krško. 
Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Ob-
čina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka, 15. 9. 2020.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena 
Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, 
uradne dni od 8. do 11. ure.

Javni razpis za sofinanciranje obnove 
mestnega jedra Krško, trga Brestanica in 

posameznih zgodovinskih stavb za leto 2020
Občina Krško je v Uradnem listu Republike Slovenije, št: 
93/2020, dne 3. 7. 2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje 
obnove mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih 
zgodovinskih stavb za leto 2020.

Predmet javnega razpisa je: 
• sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno ob-

novo stavb v mestnem jedru Krško, trgu Brestanica in za po-
samezne zgodovinske stavbe ter

• sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov stavb s ciljem 
funkcionalne izrabe.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu 
morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 12. 10. 2020, na 
naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 
14, 8270 Krško. 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem 
listu dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v 
rubriki razpisi in objave ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo 
v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti 
Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
posreduje Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-mail: 
milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur.

Kaj je energetska obnova 
večstanovanjskih stavb? In kaj 
vse spada pod pojem energet-
ska obnova večstanovanjskih 
stavb? 
Sprva je bila obnova povezana s 
fasado objekta, tudi zaradi razpi-
sov Eko sklada pa se je ta pojem 
bistveno razširil. Danes tako pod 
celovito obnovo objekta, poleg 
obnove fasade, spada še celovita 
obnova podstrešja, izolacija kleti 
in hidravlično uravnoteženje sis-
temov ogrevanja. Po takšnem 
uravnoteženju sistemov ogreva-
nja vsak radiator v sistemu, ne 
glede na nadstropje, dobi enako 
toplotno energijo. Z namestitvi-
jo sistemov se izboljša tudi sam 
sistem ogrevanja in pripomore 
k racionalizaciji porabe toplotne 
energije.

Z energetskimi obnovami so za-
čeli pred desetimi leti.
V občini Krško so z energetski-
mi obnovami večstanovanjskih 
objektov začeli pred desetimi 
leti, prva tako obnovljena stav-
ba je bila na Cankarjevi ulici 1. 
V naslednjih letih so z obnovami 
nadaljevali na Cesti 4. julija in po 
drugih lokacijah v Krškem, nato 
pa so sledile obnove večstano-
vanjskih stavb tudi v Brestanici 
in na Senovem. V teh dneh bo 
stekla energetska obnova objek-
ta na Kolodvorski 4 c in Gubčeva 
6 v Krškem.

Kakšni so prihranki pri ogreva-
nju?
»V primerih celovite energetske 
obnove objektov, fasad, kleti, 
podstrešja in ogrevalnih siste-
mov lahko pričakujemo do 30 % 
prihranka glede na prejšnje sta-
nje,« dodaja Udovč. In številke 
temu tudi pritrjujejo. Uspeš-
nost energetskih obnov večsta-
novanjskih stavb v krški občini 
namreč dokazuje podatek, da 
so v kurilni sezoni 2010/2011 

Energetske obnove večstanovanjskih stavb 
V občini Krško že od leta 2010 potekajo energetske obnove večstanovanjskih stavb. V tem času so v občini energetsko 
prenovili 65 večstanovanjskih stavb, direktor družbe Rudar Senovo, d.o.o., Goran Udovč ob tem izpostavlja, da so da-
nes v Krškem redke večstanovanjske stavbe, ki obnovljene fasade še nimajo.

v 23 kotlovni-
cah v upravlja-
nju družbe Ru-
dar Senovo, 
d.o.o., porabili 
1,667 milijona 
m3 zemeljske-
ga plina, v ku-
rilni sezoni 
2019/2020 pa 
so v 36 kotlov-
nicah skupno 
porabili 1,149 
milijona m3 
zemeljskega 
plina. K same-
mu znižanju 
stroškov ogre-
vanja je v ve-
liki meri pri-
spevala tudi 
vgradnja me-
rilnikov pora-
be ogrevanja (delilnikov) v letih 
2010 in 2011.

Kako do energetske sanacije 
večstanovanjskega objekta?
V družbi Rudar Senovo, d.o.o., 
so s prvimi obnovami stavbe 
vzpostavili protokol, po katerem 
se ravnajo ob slehernem projek-
tu energetske obnove. Izvajalce 
del so izbrali na zboru etažnih 
lastnikov ali s predlogom ožji 
komisiji. V podpisnih listinah so 
zbrani načrt vzdrževanja, finanč-
na konstrukcija, soglasje o kre-
ditu in obvestilo o morebitnem 
povišanju prispevka v rezervni 
sklad. Pobude za energetske sa-
nacije prihajajo od posamezni-
kov ali od predstavnikov večsta-
novanjskih objektov. V kolikor 
etažni lastniki na zboru izrazijo 
željo po energetski obnovi, kot 
naslednji korak sledi naročilo 
projektne dokumentacije. Po iz-
delani projektni dokumentaciji s 
popisom del projekt predstavijo 
zboru etažnih lastnikov in komi-
siji, vzpostavljeni z njihovim po-
oblastilom. 

»Zgledi vlečejo«
»S končanimi obnovami večsta-
novanjskih stavb v t. i. Kareju na 
Cesti 4. julija so projektu sledili še 
drugod po Vidmu. Prihranki, iz-
koriščanje nepovratnih sredstev 
ter pozitivne izkušnje iz sose-
dnjih objektov so glavni razlo-
gi, da smo lahko lepo obnovili 
večstanovanjske objekte na Vid-
mu,« dodaja Udovč. Pri projek-
tih obnove fasad so te naredi-
li z 11 različnimi izvajalci, kar je 
še en dokaz več, da so se ljud-
je sami odločili, kdo jim bo na-

redil fasado.

Finančna konstrukcija ener-
getske obnove večstanovanj-
ske stavbe
Kako je s finančno konstrukci-
jo projekta? Kot pravi direktor 
družbe Rudar Senovo d.o.o., 
»so skoraj vsako obnovo na-
redili s tremi različnimi viri – s 
prihranki iz rezervnega skla-
da, nepovratnimi sredstvi Eko 
sklada in kreditom pri komer-
cialnih bankah«. V projektih 
energetske obnove večstano-
vanjskih stavb so doslej porabi-
li 4.721.000 evrov sredstev, od 
tega je bilo slabih 870.000 evrov 
nepovratnih sredstev. Po konča-
ni obnovi je za oddajo zahtev-
kov na Eko sklad, s pooblasti-
lom etažnih lastnikov, poskrbel 
upravnik večstanovanjske stav-
be.

»Skupaj smo spremenili Krško, 
Brestanico in Senovo«
»Ob decembrskih druženjih z 
etažnimi lastniki že nekaj let za-
pored ugotavljamo, kako smo 
skupaj spremenili Krško, Bre-
stanico in Senovo. Ne gre za to, 
da so objekti samo energetsko 
obnovljeni, gre tudi za stvari, ki 
jih težko izračunamo. Kraj je le-
pši, objekti so obnovljeni, biva-
nje v njih pa je kakovostnejše,« 
dodaja Udovč.

Občinski svet je sprejel sklep o potrditvi Investicijske dokumenta-
cije za izgradnjo mostu za pešce in kolesarje preko Save v Krškem. 
Vrednost naložbe po tekočih cenah znaša 2,5 milijona evrov, grad-
nja naložbe, ki se bo financirala iz občinskega proračuna, pa naj bi 
potekala do leta 2022. Nov most v dolžini 109,5 metra in širini 3,5 
metra bo funkcionalno in pojavno pripomogel k bolj neposredni, 
krajši ter za pešca in kolesarja bolj prijazni obliki povezave med dve-
ma mestnima predeloma – starim mestnim jedrom Krškega na des-
nem bregu in zahodnim delom Krškega – Vidmom na levem bregu 
Save. Os predvidene povezave je definirana z že zgrajenim teme-
ljem na desnem bregu Save, ki je bil zgrajen v sklopu gradnje proti-
poplavnega zidu v letu 2016.

V polnem teku so dela izgradnje novega vrtca na Senovem na novi lo-
kaciji. V 2019 je bila pripravljena projektna dokumentacija, pridoblje-
no gradbeno dovoljenje, izbran izvajalec, z deli pa so začeli v aprilu. 
Gradnja skoraj ničenergijskega vrtca z osmimi oddelki bo po načrtih 
potekala do leta 2021. Skupna vrednost naložbe znaša 3,3 mio evra 
(2,7 mio gradbeni del, preostanek za opremo), od tega iz državnih 
sredstev (23. člen) 2,28 milijona evrov in 480.00 evrov iz Eko sklada.

Zelena luč novemu mostu za pešce 
in kolesarje preko Save v Krškem

Gradnja nizkoenergijskega vrtca Senovo

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev OPPN 

za poslovno cono Drnovo – vzhod
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta za Poslovno cono Drnovo - 
vzhod, ki ga je izdelal PROPLAN Ivanka Kraljić s.p. v juliju 2020.
Dokumentacija bo javno razgrnjena  od 3. avgusta do vključno 
3. septembra 2020 v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, 
CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo oko-
lja ter v prostorih Krajevne skupnosti Krško Polje.
Javna obravnava bo izvedena v torek, 18. avgusta 2020, ob 
19.00, v prostorih gasilskega doma Drnovo.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 
in predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se 
lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v 
knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski 
naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« 
navedejo ključne besede »SD OPPN PC Drnovo – vzhod«. Ustno 
se lahko pripombe podajo na javni obravnavi.
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Spoštovane občanke, spoštovani 
občani občine Kostanjevica na Krki. 

Življenje posamezniku in skupnosti ves 
čas prinaša nove izzive in preizkušnje. 
Drugačnost letošnjega vsakdana občine 
v skrbi za skupnost sprejemamo z veliko 
odgovornostjo, prilagajamo delo in načine 
komunikacije. Tehnološki napredek skrajšuje 
razdalje, izzivi drugačnosti časa pa nas 
vabijo, da še okrepimo povezovanje, 

soustvarjanje zgodb in sodelovanje v naši skupni regiji. 
Povezanost Posavja vseskozi krepi tudi Posavski obzornik, ki nam 
omogoča, da v vseh posavskih domovih prebiramo pomembne 
novosti in aktualne vsebine. V tej praznični številki z veseljem 
namenjamo iskrene čestitke vsem občankam in občanom občine 
Kostanjevica na Krki, ki praznujete svoj skupni praznik.
Občinski praznik je vselej priložnost za pogled v dosežke 
preteklosti in hkrati pogled v čas, ko s pričakovanji odpiramo 
prihodnost. Naj bo praznovanje občinskega praznika prijetno, 
vaše vsakodnevne poti pa izpopolnjene z razumevanjem in 
spoštovanjem, z dobro voljo in optimizmom. 

Vse dobro na vseh poteh življenja. 

Župan Srečko Ocvirk s sodelavci 

Pričenja se dozidava Vrtca Ciciban Sevnica
V mesecu juliju sta župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in Miha Brlan, direktor na razpisu izbranega izvajalca, podjetja 
VG5 d. o. o., podpisala pogodbo za izvedbo projekta dozidave Vrtca Ciciban Sevnica.

Število otrok, ki so v sevniški ob-
čini vključeni v sistem predšol-
ske vzgoje, se povečuje. Na na-
cionalni ravni je bilo po podatkih 
Statističnega urada Republi-
ke Slovenije na začetku šolske-
ga leta 2019/20 v vrtce vključe-
nih 87.708 otrok oziroma 82,7 % 
vseh otrok, starih od 1 do 5 let. 
V zadnjem desetletju se je šte-

vilo otrok v vrtcih povečalo 
za četrtino oziroma z 71.124 
v vrtce vključenih otrok v šol-
skem letu 2009/10 na 87.708 v 
vrtce vključenih otrok v šolskem 
letu 2019/20. V občini Sevnica 
so v šolskem letu 2009/10 vrtec 

obiskovali 404 otroci, v šolskem 
letu 2019/20 pa je v vrtce v obči-
ni Sevnica vključenih 708 otrok.
Občina Sevnica podrobno 
spremlja trend vključevanja ot-
rok v predšolsko vzgojo ter hkra-
ti išče rešitve za prostorske in ka-
drovske izzive, ki nastajajo ob 
povečevanju števila v vrtce vpi-
sanih otrok. Tako je z namenom 

krajšanja čakalne vrste za vpis v 
Vrtec Ciciban Sevnica v lanskem 
letu pripravila predlog dozidave 
vrtca, ki je bil zgrajen v več fa-
zah, z zadnjo dograditvijo leta 
2011. Obstoječa stavba ima 14 
oddelkov.

Ob podpisu pogodbe je župan 
Srečko Ocvirk povedal, da je za-
radi prostorske stiske dogradi-
tev nujna, in poudaril, da bodo 
s tem izpolnjene trenutne pro-
storske potrebe sevniškega vrt-
ca.

Dozidava vrtca se bo izvedla 
na 365 m2 površine. Predvide-
na prizidava je locirana na seve-
rovzhodnem delu obstoječega 
vrtca, zasnovana pa je kot pritli-
čen objekt z ravno streho, na ka-
teri je predvidena igralna terasa.
Nov prizidek bo navezan na ho-

dnik obstoječega objekta, pot 
do novih prostorov bo speljana 
mimo atrija, ki bo služil tudi kot 
delno nadkrita igralna terasa. V 
novem prizidku bodo tri igralni-
ce z lastnimi terasami, tri gar-
derobe, skupne sanitarije, ka-
binet, namenjen vzgojiteljicam, 
in prostor za arhiv. Predviden je 
tudi prostor za umestitev ogre-
valne in prezračevalne tehnike.
Pogodbena vrednost projek-
ta je nekaj več kot 887 tisoč 
evrov, dela pa bodo predvido-
ma zaključena v prvi polovici 
leta 2021.

Srečko Ocvirk in Miha Brlan sta pogodbo podpisala v prostorih Vrt-
ca Ciciban Sevnica (foto: Občina Sevnica).

Idejna zasnova dogradnje vrtca Ciciban Sevnica

Vzdrževanje in urejanje javnih objektov
Občina Sevnica proračunska 
sredstva redno vlaga v vzdrževa-
nje in urejanje javnih objektov. 

Tako je bila v letošnjem letu iz-
vedena ureditev večnamen-
skega doma na Artu, zamenja-
va strehe z barvanjem napušča 
je potekala v domu krajanov na 

Kompolju, zaključena je tudi 
sanacija ogrevalnega sistema 
in zamenjava kotla v Kulturnem 
domu v Krmelju. 

Izvedena je bila preureditev sa-
nitarij v mrliški vežici v Gabri-
jelah. Barvanje napušča, oken, 
vrat in fasade je potekalo na 

mrliški vežici Šentjur na Polju, 
kjer je bila izvedena tudi prep-
lastitev okolice. Zunanja vzdrže-
valna dela, med njimi ureditev 
strehe, vetrolova, fasade, sani-
tarij in ureditev okolice, bodo 
do septembra zaključena v pos-
lovilni vežici na Studencu.

Za objekt Clann v Loki pri Zi-
danem Mostu, ki je namenjen 
javnim in družbenim potrebam 
zagotavljanja prostora za skladi-
ščenje in arhiviranje, je bila za-
gotovljena požarna voda.

 Foto: Občina Sevnica

Poslovilna vežica v Šentjurju na Polju Ureditve poslovilne vežice na Studencu

Večnamenski dom Kompolje z novo streho Prostor za večnamensko rabo v domu na Artu

Posodobitve cestne infrastrukture
Vsakoletne posodobitve cestne infrastrukture so stalnica občinske-
ga proračuna. V letošnjem poletju Občina Sevnica poleg rednega 
vzdrževanja investira v urejanja več odsekov lokalnih cest v krajev-
nih jedrih.
Aktualne so ureditve odsekov v Lončarjevem Dolu, v Boštanju pro-
ti dolini potoka Grahovica in na relaciji Drožanje–Metni Vrh, načr-
tovan pa je še projekt rekonstrukcije kanalizacije v Prvomajski uli-
ci v Sevnici z ureditvijo lokalne ceste na odseku od zdravstvenega 
doma do križišča nad Kopitarno Sevnica. 
Navedenim se pridružuje tudi več manjših v obliki preplastitev in 
preureditev, kakršna je bila ureditev trikrakega križišča pod Cirjem 
pod Lisco. Preureditev omogoča preglednejše in s tem varnejše 
vključevanje na prednostno cesto. 

S starodobnimi traktorji po Sloveniji – 
od Sevnice do Tržišča

Iz Sevnice so se na pot po mejah države v petek, 24. julija, odpravili 
trije občani, vozniki starodobnih traktorjev, Janez Stušek, Miro Ku-
kec in Branko Zupančič iz Tržišča. Vse tri povezuje ljubezen do teh-
nične dediščine in potovanj. Letošnje načrte za dopust so prilago-
dili aktualnim razmeram in se odločili, da bodo dopustovali doma 
tako, da meje Slovenije obkrožijo s svojimi starodobnimi traktorji.
Njihovo sporočilo vsem, ki so jih srečali na poti, je povezovalo izobra-
ževalno in promocijsko noto. Svoje traktorje vidijo kot simbol kme-
tijstva in samooskrbe, za katero se je v zadnjem obdobju še posebej 
močno izkazalo, kako pomembna je. Hkrati so s svojimi atraktivni-
mi vozili poskrbeli, da je bila sevniška občina na njihovi poti opaže-
na in prepoznana kot za obisk zelo zanimiva turistična destinacija.
Pot po Sloveniji se je zaključila teden dni in kar 1.200 kilometrov kas-
neje, 31. julija, s prijetnim sprejemom pri prostorih Kluba ljubiteljev 
starih vozil Mirenske doline pri železniški postaji v Tržišču. Zahvalo 
za promocijo občine Sevnice v sklopu projekta »S traktorjem okoli 
Slovenije« sta, poleg krajanov in prijateljev, vsem trem predala tudi 
župan Srečko Ocvirk in podžupan Janez Kukec.

Ob zaključku poti v Tržišču (foto: Občina Sevnica)
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Po zadnjih odigranih tekmah 
se je najbolj smejalo dvema 
posavskima nogometašema, 
ki sta kot igralca NK Celje prvič 
v zgodovini kluba dvignila po-
kal za naslov državnih prva-
kov, Luki Kerinu in Gašper-
ju Koritniku. 21-letni Kerin, 
ki prihaja iz Velikega Podloga, 
in dve leti mlajši Koritnik, po 
rodu Sevničan, sta v nedavno 
končani sezoni dokončno opo-
zorila nase. Predvsem Kerin 
je bil standardni član začetne 
postave Celjanov in kot napa-
dalec zabil devet golov (sku-
paj v sezoni 11, saj je zadel še 
dvakrat v pokalnem tekmova-
nju), temu dodal še osem po-
daj, zadnji gol v sezoni je za-
bil tudi na odločilni tekmi za 
naslov prvaka proti ljubljan-
ski Olimpiji, ko je domače no-
gometaše popeljal v vodstvo 
in tako tlakoval pot do naslo-
va (tekma se je na koncu kon-
čala z 2:2, kar je zadoščalo za 
končno prvo mesto na lestvici). 
Koritnik je v igro prihajal veči-
noma kot rezervist (nekajkrat 
je zamenjal ravno Kerina), a se 
vseeno proslavil s tremi dose-
ženimi goli v sezoni in še enim 
v pokalnem tekmovanju. Kerin, 
ki se je pred nekaj sezonami 
preizkusil tudi kot mladinec 

Kerin in Koritnik državna prvaka
POSAVJE – 22. julija se je končala najdaljša sezona prve slovenske nogometne lige do zdaj, ki si jo bodo 
športni navdušenci zapomnili predvsem po trimesečnem »prisilnem« premoru zaradi epidemije koronavi-
rusa, že dolgo ne tako zanimivi in napeti končnici prvenstva, prvem naslovu državnih prvakov za Celje, po-
savski ljubitelji nogometa pa tudi po vedno bolj vidnih in uveljavljenih mladih nogometaših iz naših krajev, 
ki krojijo slovenski nogomet.

milanskega Interja, se je ozrl 
na preteklo »maratonsko« se-
zono in nam med drugim zau-
pal, da so kljub slabšemu začet-
ku sezone z ostalimi soigralci, 
strokovnim štabom in celot-
nim klubom verjeli vase in tako 
začeli z vse boljšimi predstava-
mi. Prvenstvo je po zimskem 
premoru kmalu ustavila »ko-
rona«. »Po tem ’prisilnem’ od-
moru pa se mi zdi, da smo s 
fanti samo še pritisnili na plin 
– bile se tudi slabe tekme, da ne 
bo pomote –, ampak generalno 
smo se podali v boj za sam vrh. 
Prvi cilj je bil seveda uvrstitev v 
evropsko tekmovanje, ampak z 
vsako tekmo smo bolj verjeli v 

to, da lahko dosežemo še nekaj 
več. In nam je uspelo! Po stotih 
letih smo pripeljali naslov v Ce-
lje,« je zadovoljno dejal.

Za svoja posavska rojaka in 
celjski klub je na zadnji tekmi 
sezone pesti stiskal tudi 26-le-
tni Artičan Gregor Sikošek, 
sicer nogometaš NK Domža-
le, ki se je tudi že v preteklo-
sti izkazal na prvoligaških ze-
lenicah, zaigral pa tudi že za A 
reprezentanco Slovenije in se 
preizkusil na Danskem. »Lepo 
je bilo videti, da je pokal dvig-
nil nekdo, ki ni Olimpija ali 
Maribor. To pripomore k za-
nimivosti lige in mislim, da je 

slovenska liga letos dobila kar 
nekaj novih nogometnih nav-
dušencev,« je komentiral raz-
plet zadnje sezone. Sikošek je 
v tej sezoni dosegel gol v kva-
lifikacijah za Ligo Evropa, ene-
ga pa potem še v prvenstvu. V 
moštvu Mure iz Murske Sobo-
te sta v drugi polovici sezone 
igrala dva »otroka Krškega«, 
in sicer 30-letni vratar Mar-
ko Zalokar in 21-letni brani-
lec Jan Gorenc, ki sta se veseli-
la osvojitve naslova pokalnega 
prvaka. Račan Gorenc, za kate-
rega je bil to že drugi osvojeni 
pokal, je v drugem delu sezo-
ne odigral 16 tekem in dosegel 
tudi en zadetek, medtem ko je 
Videmčan Zalokar, ki je jeseni 
stal še v vratih drugoligaša NK 
Krško, branil na skupno petih 
tekmah v obeh tekmovanjih in 
prejel šest golov. Pri NK Bravo 
iz Ljubljane, ki je imel zelo us-
pešno »pokoronsko« sezono, je 
prvič med člani zaigral 19-le-
tni Mark Španring s Senove-
ga. Po navadi so nogometaši po 
koncu sezone odšli na zaslužen 
počitek, a letos je drugače, saj 
se nova sezona 2020/2021 za-
čenja že čez nekaj dni, državna 
prvaka pa že zabijata na prip-
ravljalnih tekmah.
 Rok Retelj

Luka Kerin (desno) in Gašper Koritnik z osvojeno pokalno 
lovoriko (foto: Martin Metelko)

SEJEM STARIH STRIPOV + 
GOSTJE
Tokrat poleg sejma stripov tudi 
pogovor z avtorjema. Gosta sta 
Zoran in Ivan Smiljanič s stripom 
Črni plamen: požig Narodnega 
doma v Trstu. Vstopnine ni. 
Vabljeni. 
MC Krško - Šumica, petek, 
7. 8., od 16.00 do 19.00. 

KONCERT: BROKEN LOCK
Godba Broken Lock je vseskozi 
zahtevna, težkovšečna, neple-
sna, težka: v nepravilno ritmiko 
vpeta molovska melodija besedil, 
ki govorijo o človeškem ničemer. 
Jezdijo enoroge!
MC Krško - Šumica, petek, 28. 
8., ob 21.00.

PIKA IN GUSAR VAL + 
ANIMACIJA
Lepo vabljeni na pomorsko 
pustolovščino Pika in gusar Val 
gledališča Zavod Enostavno 
prijatelji. Sledi animacija z velikimi 
milnimi mehurčki. 
Vstopnine ni.
MC Krško - Šumica, sobota, 22. 
8., ob 18.00.

KONCERT: ZORAN ČALIĆ 
BAND
Zoran Čalić, ki je igral s številnimi 
rock skupinami, največ pa s 
slovitimi Majkami in z ljubljansko 
zasedbo Big Foot Mama, 
se tokrat predstavlja s svojo 
zasedbo. Vstopnine ni.
MC Krško - Šumica, sobota, 29. 
8., ob 21.00.

STAND UP + BIG BAND KRŠKO
Lepo vabljeni na sproščen 
večer s standup nastopom 
dveh virtuozov: Boštjan Gorenc 
Pižama in Sašo Stare, sledila bo 
glasbena poslastica z Big band 
Krško. Vstopnine ni.
MC Krško - Šumica, nedelja, 
23. 8., ob 18.00.

ČARODEJ JOLE COLE
Lepo vabljeni na čarobno in 
zabavno otroško predstavo s 
salvami smeha, ki jo bo pripravil 
Jole Cole. 
Vstopnine ni.
MC Krško - Šumica, sobota, 29. 
8., ob 18.00.

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI
Konec avgusta ponovno
pripravljemo pestre in zabavne 
počitniške aktivnosti za otroke. 
Prijave na: 
matic.plankar@mc-krsko.si 
do zapolnitve mest.
MC Krško, ponedeljek - petek, 
24. - 28.8., od 8.00 do 16.00.

PRIJAZNO VABLJENI
Vstop na vse dogodke v Šumici je 
prost! Spremljajte naša družabna 
omrežja in spletne kanale za več 
informacij in točne ure dogodkov.

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

ODPIRALNI ČAS
INFO TOČKE MC KRŠKO
PON – PET: od 9.00 do 22.00
SOBOTA: od 10.00 do 24.00
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 

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

BRESTANICA – Plavalni klub Celulozar Krško je 18. julija na 
olimpijskem bazenu v Brestanici organiziral že 49. tekmo-
vanje za Pokal Krškega po vrsti, ki šteje tudi v sklop tekmo-
vanj Razvojnega pokala Slovenije. 

Na tekmovanju, ki je zaradi razmer potekalo po posebnem pro-
tokolu in brez gledalcev, se je zbralo skoraj 350 plavalcev iz 20 
slovenskih klubov, ki so prikazali lepe boje v vodi in kljub po-
manjkanju treningov dosegali dobre rezultate. Žal zaradi omeji-
tev v sklopu prireditve niso uspeli primerno obeležiti častitljive 
65. obletnice kluba, ki bo počakala na primernejši čas. Tekmo-
vanja, ki ga je odprl župan občine Krško mag. Miran Stanko, se 
je udeležilo tudi 20 domačih fantov in deklet, ki so v veliki veči-
ni nastopov dosegli najboljše osebne čase, posebej pa velja ome-
niti Emo Menoni, ki je med mlajšimi deklicami zmagala na 200 
m hrbtno, ob tem pa bila še 4. na 50 prsno in 6. na 100 prosto. 
Med najboljših osem sta priplavala še Luka Ferenčak (6. na 400 
prosto) in Matija Osetič (8. na 400 prosto pri starejših dečkih), 
pohvale pa si za borbene nastope zaslužijo prav vsi člani krške 
ekipe. V seštevku točk sta pokal kot najboljša domača plavalca 
osvojila Maša Vasiljevič in Matija Osetič. Posebna pohvala in 
zahvala gre vsem, večinoma so to starši plavalcev, ki so v tem po-
sebnem času pomagali pri organizaciji prireditve, ki je bila zara-
di varnostnih in zdravstvenih zahtev NIJZ letos izjemno zahtev-
na. Vseeno je potekala tekoče in v športnem duhu, zmotila je ni 
niti nevihta v popoldanskem delu. Prihodnje leto bo Pokal Kr-
škega že 50. po vrsti in kot zatrjujejo v klubu, se bodo potrudili, 
da ga pripravijo jubileju primerno. 
 R. R., vir: PK Celulozar

Naj domačina Maša in Matija

Domači fantje in dekleta na 49. tekmovanju za Pokal Krškega
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»ArtEko si zadnja leta pred-
vsem prizadeva postati sha-
jališče za umetnike, ki jim ni 
vseeno za usodo našega plane-
ta in nas samih z utrjevanjem 
zavedanja, kako pomembno 
je ohranjanje čiste in neokr-
njene narave ter naravne in 
kulturne dediščine. Pouda-
rek je vedno znova predvsem 
na temi ekologije, ohranjanju 
našega planeta in tu živeče-
ga življa. Udeleženci ustvar-
jajo iz odpadnega materiala – 
plastike, lesa, papirja, kovine 
in umetnih vlaken, Pekel sam 
pa ponuja tudi idealno oko-
lje za izraz krajinske umetno-
sti, za t. i. landart. Inspiracijo 
za ustvarjanje je mogoče naj-
ti v neokrnjenem rastlinskem 
in živalskem bogastvu gozda, 
obeh potokov in travnika,« je 
pojasnjevala predsednica TD 
Šentjanž Petra Majcen in do-
dala, da je pomemben cilj do-
gajanja tudi približati likovno 
umetnost, literaturo, glasbo ... 
krajankam in krajanom, ob-
čankam in občanom v želji, da 
bi prebudili ekološko razmi-
šljanje in obnašanje pri vsak-

KRŠKO – Društvo likovnikov Krško OKO je 7. julija tradici-
onalno pripravilo dan odprtih vrat in počastilo rojstni dan 
akademskega kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička s 
skupinsko razstavo, ki so jo odprli v Galeriji Krško. 

Priznani umetnik se je rodil 26. junija 1896 in umrl v častitljivi 
starosti 93 let 11. decembra 1989. Krški likovniki na t. i. Štovič-
kovem dnevu postavijo na ogled svoja umetniška dela. Predse-
dnica društva Branka Benje je ob tem izrazila zadovoljstvo, da 
se lahko predstavijo v živo, kjer je srečanje bolj pristno od vir-
tualne predstavitve. »Dolgoročni cilj kiparske sekcije društva je 
ohranjanje kiparskega ustvarjanja nizkega reliefa in male plasti-
ke, kar je dediščina Štovičkovih in je posebnost v Sloveniji pa tudi 
širše. Na letošnji razstavi se člani kiparske sekcije predstavljamo 
z nizkim reliefom, malo plastiko in unikatno keramiko v različnih 
materialih, formah, z različnimi slogovnimi značilnostmi. Člani 
slikarske sekcije pa se letos predstavljamo s slikami v različnih 
tehnikah: akril na platno, olje na platno, kolaž, globoka gravura, 
izrezanka in grafika,« je dejala Benjeva in povedala še, da so na 
ogled dela, ki so nastala v zadnjem letu na tečajih, delavnicah, 
ex-temporih ter v domačem okolju. 
Svoja dela so postavili na ogled Darinka Asić, Branka Benje, 
Nada Bizjak, Roman Blatnik, Franc Češnovar, Stane Fabjan-
čič, Ivica Gošek, Mitja Grum, Petra Kampl Petrin, Primož 
Lapuh, Milena Mraović, Jožica Petrišič, Mihaela Prevejšek, 
Erika Puc, Milena Roštohar, Lidija Strle, Jože Šterk, Stane Ud-
vanc, Milena Volk, Darja Veljković, Jelka Zidarič, Suzana Zu-
pančič in Antonija Žener. Glasbeni program je izvedla letošnja 
državna zlata rogistka Nuša Zaman Jelenič iz Glasbene šole Kr-
ško pod mentorstvom Draga Gradiška in ob klavirski spremlja-
vi Martina Šušteršiča.  M. Hrvatin

Želijo prebujati ekološko zavest
PEKEL PRI ŠENTJANŽU – 4. julija se je v naravnem okolju zaselka Pekel – v hladni dolini na stičišču dveh 
manjših potokov, Mrzli potok in Pekel – odvijal zaključek štiridnevne, jubilejne 10. likovne kolonije ArtEko 
v organizaciji sevniškega zavoda MUK Qra in Turističnega društva Šentjanž. 

danjih opravilih pri čim širšem 
krogu ljudi. 

Tema letošnjega srečanja je 
bila »Človek, največji onesna-
ževalec«. Poleg različnih barv-
nih kombinacij, upodobljenih 
na slikarskih platnih, so bile 
dodatek likovnim izdelkom 
še izvirne inštalacije, za kate-
re so uporabili različne ma-
teriale in predmete (vanjo so 
vključili tudi fotografije, video 
in zvok). Svoj pogled na življe-
nje, naravo in okolje so skozi 

nastala likovna dela in vide-
oprodukcijo predstavili mlada 
akademska slikarka Tina Ko-
nec iz Oplotnice pri Mariboru, 
slikarka Tatjana Mijatović iz 
Radencev in Vesna Davido-
vič iz Dobove, sevniška likov-
na pedagoginja Nena Bedek, 
fotografinja Judith Zgonec in 
likovni pedagog Tone Zgonec 
iz Boštanja, modna oblikoval-
ka Ana Jazbec iz Sevnice, sli-
kar Brane Širca iz Ljubljane, 
kipar Robert Jurak iz Loga-
rovcev v občini Ljutomer, sne-

malec in montažer Tomaž 
Pavkovič, grafični oblikova-
lec Matic Svažič, nizozemski 
slikar Bram d´Hont, ki že ne-
kaj let živi in ustvarja na Gorič-
kem, ter sevniška slikarka Jer-
ca Šantej, ki je bila tudi vodja 
likovne kolonije.

Odprtju razstave sta dodala 
dodaten zven Andrej Fon z za-
igranimi skladbami na sakso-
fonu in Vladimir Janc s svojim 
močnim vokalom, zbranim na 
odprtju je nekaj besed name-
nil tudi predsednik KS Šen-
tjanž Boštjan Repovž, župan 
Srečko Ocvirk pa si je nastala 
dela ogledal tik pred odprtjem. 
Slikarska dela bodo ponovno 
postavljena na ogled zadnjo 
nedeljo v Šentjanžu, kjer bo, 
če bodo razmere dopuščale, 
potekalo odprtje razstave na 
Repovževi štali v okviru prire-
ditve Šentjanška tržnica. Tak-
rat bo premierno predstavljen 
tudi dokumentarni film To-
maža Pavkoviča o letošnjem 
slikarskem dogajanju v Peklu. 

 Smilja Radi

Udeleženke in udeleženci jubilejnega ArtEka v Peklu

Z razstavo počastili Štovička 

Z otvoritve razstave v Galeriji Krško

Kot nam je povedala direktori-
ca Valvasorjeve knjižnice Krško 
Urška Lobnikar Paunović, 
ima projekt Posavska potujo-
ča knjižnica že kar dolgo bra-
do, saj je ideja o njem padla že 
leta 2015. Predlani je projekt 
dobil podporo vseh posavskih 
županov, razen iz Bistrice ob 
Sotli, kjer so se odločili, da ne 
bodo pristopili k temu projek-
tu. »V letošnjem letu bomo iz-
vedli dokončno plačilo biblio-
busa, z današnjim dnem pa je 
le-ta prispel v Posavje,« je de-
jala in dodala, da bo bibliobus 
pod okriljem Valvasorjeve knji-
žnice Krško, Knjižnice Brežice, 
Knjižnice Sevnica in Knjižnice 
Laško, enota Radeče omogočal 
dostop do knjižničnega gradiva 
v petih posavskih občinah. Na-
vedla je, da vozilo v celoti stane 
314.516 evrov, poleg ministr-
stva ga bodo sofinancirale tudi 
vse omenjene občine v deležu 
števila prebivalstva. Načrtova-

Knjižnica v malem tudi na Svibno
KRŠKO – Vse je tako rekoč že pripravljeno, da bo projekt Posavska potujoča knjižnica zaživel tudi v praksi. 
17. julija se je namreč na dvorišče OŠ Jurija Dalmatina Krško s predvajano »himno« potujoče knjižnice po 
zvočnikih že pripeljal bibliobus, ki se bo na svojo prvo pot podal 5. oktobra letos.

nih je 71 postajališč bibliobusa 
po Posavju, stal pa bo 85-krat, 
večinoma enkrat na mesec, 
v nekaterih krajih pa tudi na 
vsake 14 dni. Na določitev po-
stajališč sta vplivali predvsem 
gostota prebivalstva v kraju in 
oddaljenost stacionarne knji-
žnice. Poudarila je, da je bi-
bliobus dejansko knjižnica v 
malem, saj nudi vse, kar nudi-

jo stacionarne knjižnice. Prvo 
vožnjo bo bibliobus opravil 5. 
oktobra 2020. »Vozil bo vse od 
hrvaške meje pa do Radeč, šel 
bo tudi na Svibno, ki bo najvišja 
točka, na katero se bo povzpel, 
in Razbor pod Lisco,« je omeni-
la. Bibliobus je namenjen bolj 
otrokom in starejšim, ki si tež-
je izposodijo gradivo v knjižni-
ci. Dodala je še, da bodo lahko 

po zaslugi lanske donacije pod-
jetja A1 v višini 9500 evrov za 
nakup knjig za otroke in mla-
dino, nekaj denarja so dodale 
tudi občine, police bibliobusa 
napolnili s 1500 enotami nove-
ga gradiva in še 3500 enotami 
ostalega začetnega gradiva iz 
vseh posavskih knjižnic.

Prihod bibliobusa v Posavje 
so poleg predstavnikov posa-
vskih knjižnic pozdravili tudi 
Uroš Erdani, direktor podjetja 
AS Domžale, v katerem so ga 
izdelali, Janez Cvahte, obliko-
valec bibliobusa, Lara Gligić, 
ena od članic krškega društva 
Prostor vmes, ki je poskrbe-
lo za celostno podobo biblio-
busa, ter krški podžupan Sil-
vo Krošelj. Na bibliobusu bo 
občane sprejemal nov biblio-
tekar v krški knjižnici Matjaž 
Stibilj, za volanom pa bo Mar-
jan Mrgole. 
 R. Retelj

Vsi prisotni na ogledu so bili nad bibliobusom več kot 
navdušeni.

KRŠKO – Od leta 2014 dalje Krško sodi med deset »desetni-
čarskih« slovenskih mest, v katerih na pragu poletja pote-
kajo predstave v sklopu mednarodnega festivala uličnega 
gledališča Ana Desetnica. Gre za uprizoritve različnih ža-
nrov umetnosti, v Krškem, v katerem predstave omogoča-
ta Kulturni dom in Valvasorjeva knjižnica, se ga je oprijelo 
ime ’Ana Krška’.

Letos so zaradi različnih epidemičnih situacij po državah in s tem 
povezanih omejitev potovanj, upajoč, da se bo situacija do zgo-
dnje jeseni spremenila, v Gledališču Ane Monro festival razde-
lili na dva dela. V sklopu prvega, ki so ga poimenovali Okvir po-
letja, so za nastope angažirali le slovenske umetnike in pri nas 
živeče tuje ustvarjalce, medtem ko so nastopi tujih izvajalcev, v 
kolikor bodo razmere omogočale, predvideni v drugi polovici 
meseca septembra. Posledično se je situacija odražala tudi na 
prvem delu krškega festivala, ki je bil 4. julija pod večer izveden 
na ploščadi pred kulturnim domom, na katerem je za razliko od 
prejšnjih let nastopila resda le ena slovenska zasedba, in sicer 
13-članska plesna zasedba Plesne šole Kazina iz Ljubljane, a je ta 
s skoraj slabo uro trajajočo izvedbo plesnih, akrobatskih in žon-
glerskih točk več kot navdušila obiskovalce. Ada Kogovšek, ko-
reografinja predstave z naslovom ONI, je predstavo opisala: »Si 
predstavljaš svet, v katerem sta smeh in veselje obvezen del tvo-
jega vsakdana? Kjer je tvoja trava ravno toliko zelena kot sose-
dova in se življenje zajema z veliko žlico? Si predstavljaš ljudi, ki 
nikoli ne snamejo rožnatih očal in ljubijo dobroto, čeprav je si-
rota? Si upaš verjeti, da ta svet že obstaja?« 
 B. Mavsar

Zdesetkana Desetnica

Plesalci Kazine so v nastop vključili tudi mlado obiskovalko.

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 25. julija so na drugem letošnjem Ani-
nem glasbenem večeru v cerkvi sv. Ane nastopili violinistka Živa 
Letnar, harfistka Veronika Podjaveršek in pianist Martin Šu-
šteršič. Živa je svojo glasbeno pot začela leta 2013 v GŠ Krško, 
zdaj pa se uči igranja violine na umetniški gimnaziji v Celju, kjer 
je letos uspešno zaključila 1. letnik. Veronika je z igranjem har-
fe začela v GŠ Celje, nadaljevala glasbeno izobraževanje na I. gi-
mnaziji v Celju in nato na akademiji za glasbo v Zagrebu, kjer je 
septembra 2019 zaključila magistrski študij. Trenutno poučuje 
harfo v GŠ Krško in GŠ Celje. 

 Vir: KD Leskovec pri Krškem

Anin večer z violino in harfo

Harfistka Veronika Podjaveršek in violinistka Živa Letnar 
(foto: Branko Slivšek)
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Četrtek, 6. 8.

• od 9.00 do 12.00 v Kultur-
nem domu Krško: gledališka 
delavnica za otroke in mla-
dino, obvezna e-prijava (še 
v petek, 7. 8.)

• od 16.00 do 19.00 na ba-
zenu Sevnica: ustvarjalnica 
Ustvarjanje s plastelinom

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
koncert Helene Blagne

Petek, 7. 8.

• od 16.00 do 19.00 v Šumi-
ci pod MC Krško: sejem sta-
rih stripov + gosta Zoran in 
Ivan Smiljanič

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici (v pri-
meru slabega vremena v ve-
liki dvorani gradu): koncert 
zasedbe Yani Pearl & Martin 
Martis

• ob 20.30 v grajskem par-
ku na gradu Sevnica: kino 
predstava Zvezda je rojena

Sobota, 8. 8.

• ob 17.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: jav-
no vodstvo po razstavi »En 
krompir, tri države: Okupa-
cijske meje na Dolenjskem 
1941–1945«

• ob 19.30 v Viteški dvora-
ni gradu Brežice: Seviqc 
Brežice 2020 – festivalski 
predtakt: klepet z ansam-
blom Guerra Amorosa (IT), 
ob 20.30: koncert: Guerra 
Amorosa: Baritonovi trii za 
princa

Ponedeljek, 10. 8.

• od 16.00 do 19.00 v Atelje-
ju Liber (CKŽ 2, Krško): Čr-
karija z ilustracijo/likovna 
delavnica za mladino in od-
rasle, obvezna e-prijava (še 
v torek, 11. 8.)

kam v posavju
Hrastovšek & The Oakleys

Ponedeljek, 17. 8.

• od 9.00 do 13.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
druga poletna grajska dogo-
divščina 2020 (tudi še 18. 8.; 
prijave do 14. 8.)

• od 10.00 do 16.00 na ze-
lenici pri GD Loka pri Zida-
nem Mostu: Poletna sreča 
na vrvici

Torek, 18. 8.

• od 10.00 do 16.00 na ze-
lenici pri GD Loka pri Zida-
nem Mostu: Poletna sreča 
na vrvici

• ob 10.00 v mestnem parku 
pred Valvasorjevo knjižnico 
Krško: pravljično srečanje 

»Pod drevesi«

Sreda, 19. 8.

• od 10.00 do 16.00 na ze-
lenici pri GD Loka pri Zida-
nem Mostu: Poletna sreča 
na vrvici

• ob 18.00 v mestnem parku 
pred Valvasorjevo knjižnico 
Krško: literarni večer »Ve-
ronika Simoniti: Ivana pred 
morjem«

• ob 19.30 v Viteški dvorani 
gradu Brežice: Seviqc Bre-
žice 2020 – festivalski pred-
takt: klepet z ansamblom 
Nova Schola Labacensis (SI), 
ob 20.30: koncert: Nova 
Schola Labacensis: Aure vo-
lanti, poletne sapice v pove-
zavi s freskami Viteške dvo-
rane

Torek, 11. 8.

• ob 10.00 v mestnem parku 
pred Valvasorjevo knjižnico 
Krško: pravljično srečanje 
»Pod drevesi«

• ob 18.00 v parku pri MC 
Brežice: kreativna delavni-
ca poslikav na majice (pot-
rebne prijave)

• ob 21.00 na dvorišču gradu 
Brežice: 5. kino na grajskem 
dvorišču – Bolečina in slava

Sreda, 12. 8.

• ob 20.30 na dvorišču gradu 
Brežice: koncert Veronike in 
Krištofa

• ob 21.00 v Šumici pri MC 
Krško: filmski večer z Lu-
ksuz produkcijo

Četrtek, 13. 8.

• od 14.00 do 20.00 v MC 
Brežice: DJ-tečaj predvaja-
nja vinilnih plošč z DJ Web-
bom (tudi še 14. 8. in 15. 8.)

• od 16.00 do 19.00 na ba-
zenu Sevnica: ustvarjalnica 
Posvetila za vse, ki jih ima-
mo radi

• ob 19.30 v Viteški dvorani 
gradu Brežice: Seviqc Bre-
žice 2020 – festivalski pred-
takt: klepet z ansamblom 
Rosarum Flores (AT), ob 
20.30: koncert: Rosarum 
Flores: Arkadijski prizori v 
povezavi s freskami Viteške 
dvorane

Petek, 14. 8.

• ob 18.00 v avli MC Brežice: 
odprtje razstave Timoteja 
Pavlina »Ta svet pekel je in 
košček raja vmes«

• ob 20.00 v atriju gradu 
Rajhenburg v Brestanici (v 
primeru slabega vreme-
na v Kulturnem domu Kr-
ško): koncert zasedbe Anja 

KINO NA GRAJSKEM DVORIŠČU: 
Bolečina in slava
11. avgust, 21.00

VERONIKA IN KRIŠTOF, koncert
12. avgust, 20.30

»NAPREJ V PRETEKLOST«, skupni teden 
muzejev Slovenije, 17. 8.–23. 8. 2020:

DRUGA POLETNA GRAJSKA 
DOGODIVŠČINA
17. in 18. avgust, 9.00–13.00

VEČERNA OSVEŽITEV 
Z DEDIŠČINO in ZBIRANJE 
RIBIŠKIH ZGODB POSAVJA
22. avgust, 19.00

www.pmb.si PO
SA
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VERONIKA SIMONITI: 
IVANA PRED MORJEM – literarni večer

• sreda, 19. avgust, ob 18. uri -  
Mestni park pred Valvasorjevo knjižnico

V šestem poletnem večeru, ki ga skupaj pripravljamo Val-
vasorjeva knjižnica Krško in Javni sklad za kulturne de-
javnosti, OI Krško se bomo pogovarjali z dobitnico letoš-
nje Delove literarne nagrade kresnik za najboljši roman 
preteklega leta Veroniko Simoniti. Z avtorico se bo po-
govarjal bibliotekar Vilko Planinc.

POD DREVESI – pravljična srečanja

• Vsak torek v 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 pravl-
jicam in se družili s pravljičnimi bitji.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V AVGUSTU

 V času, ko se je postavljala žica na mejah, 
je v Slovenijo po sredozemski poti prišel 

in v njej nepričakovano tudi ostal sirski založnik in pesnik 
Mohamad Al Munem, ki je bil kot begunec že rojen. Roman 
pripoveduje o njem, a to ni klasična begunska pripoved, 
veliko bolj je pristen prikaz živahnega intelektualnega 
dogajanja v Alepu in obenem knjiga o prijateljstvu z 
novinarjem Andražem Rožmanom, ki ga je skozi številne 
pogovore spoznaval, se od njega učil in končno postal 
pisatelj. Je knjiga spominov na tri mesta, biografija nekega 
učitelja in roman o poslušalcu, ki postaja pisatelj. 

knjižnice BrežiceKrškoSevnica vabimo k branju

SLOVENSKA KNJIŽEVNOST 
Andraž Rožman 
Trije spomini
Goga 2019, 301 stran

Mož ima skrivnosten poklic, očitno 
je britanski vohun, ki ga tajne naloge 

zadržijo zdoma tudi po več mesecev, medtem ko žena Berta 
Isla živi svoje življenje v Španiji, venomer v pričakovanju, 
kdaj se bo vrnil. Nikoli ne ve, v kakšnem stanju bo prišel 
domov in koliko časa bosta lahko spet skupaj, s tem 
pa je njuna medsebojna, globoka notranja povezanost 
izpostavljena neobičajnim življenjskim preizkušnjam. 
Nekoč se zgodi, da moža ni nazaj tako dolgo, razglasiti 
ga morajo za mrtvega in pokopati, čeprav sama nikoli ne 
sprejme njegove smrti. 

ŠPANSKA KNJIŽEVNOST 
Javier Marías
Berta Isla
prevod Marjeta Drobnič, CZ 2018, 543 strani

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

Yani Pearl & Martin Martis
koncert

petek, 7. 8., ob 20.00 uri

Anja Hrastovšek 
& The Oakleys

koncert
petek, 14. 8., ob 20.00 uri

Hamo & Tribute 2 Love - 
iz4Kani
koncert

petek, 21. 8., ob 20.00 uri

Letni kino 
na gradu Rajhenburg 

program in termini na
www.gradrajhenburg.si

BREŽICE – 8. julija se je na dvorišču Slomškovega doma v Breži-
cah odvil Slomškov literarni festival, ki so ga v sklopu projekta 
ŠIPK (Študentski inovativni projekt za družbeno korist) pripravi-
le in izvedle študentke Univerze v Mariboru in Univerze v Ljublja-
ni: Nuša Cesar, Martina Senekovič, Mojca Bračun, Lara Pra-
znik, Nika Kramžar, Miša Podberšič, Maruša Nartnik, Zala 
Virant, Klara Zevnik in Ana Kovačič pod mentorstvom vod-
je projekta doc. dr. Jasne Potočnik Topler s Fakultete za turi-
zem Univerze v Mariboru in strokovne sodelavke mag. Mojce 
Strašek Dodig, predsednice projektnega partnerskega Društva 
1824 iz Brežic. Slomškov literarni festival so obogatile popevke 
in recitacije posavskih ustvarjalk in ustvarjalcev, program pa so 
z avtorskimi pesmimi popestrili mladi in manj uveljavljeni avtor-
ji Klavdija Žitnik, Nika Gradišek, Ana Razbelj in aforist Ton-
či. Projektnega dogodka se je med drugim udeležila podžupanja 
občine Brežice Mila Levec, ki se je ekipi ob koncu zahvalila za 
lep večer in ustvarjalnim študentkam na srce položila, naj čim 
dlje negujejo svojo ustvarjalnost in ohranjajo vedrino. Cilj štiri-
mesečnega projekta ŠIPK – Slomškov literarni festival, ki se je 
konec meseca julija zaključil, je med drugim predstaviti bogato 
literarno dediščino Brežic, ta pa lahko služi tudi kot osnova za ra-
zvoj kulturnega in še posebej literarnega turizma. Poudariti ve-
lja, da je projekt pomemben ne samo zato, ker študentom ponu-
ja priložnost reševanja konkretnih izzivov, ampak tudi Univerzi 
v Mariboru in Fakulteti za turizem nudi priložnost prenosa dela 
svojih znanj in izkušenj v lokalno okolje.  Vir: Društvo 1824

Večer popevk in recitacij
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20 let pozneje, za 20novih
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Martina Pincolič, 
Avguštine – dečka,

• Urška Smole, Poklek pri 
Podsredi – deklico,

• Monika Juh, Senovo – 
deklico,

• Nastja Klenovšek, Cerina 
– dečka,

• Nina Strgar, Artiče – 
deklico,

• Lidija Marzel, Rakovec – 
deklico,

• Lea Urek, Gorenji 
Maharovec (Šentjernej) – 
deklico,

• Tamara Žarn, Brežice – 
dečka,

• Rebeka Sovec, Brežice – 
dečka,

• Suzana Marinček, Brežice 
– dečka,

• Lana Margareta Deković, 
Rogoznica (Hrvaška) – 
dečka,

• Barbara Kramžar, Gorenja 
Pirošica – deklico,

• Urška Poljšak, Radna – 
deklico,

• Stanka Koren, Tišina – 
deklico,

• Mateja Rešeta, Novi Grad 
– deklico,

• Janja Polutnik, Zagaj – 
dečka,

• Andreja Marinič, Krško – 
deklico,

• Zala Milanović, Senovo – 
dečka,

rojstva • Alenka Ogorevc, Log pri 
Sevnici – deklico,

• Kaja Cerjak, Spodnja 
Pohanca – deklico,

• Sanja Vodopivec, Armeško 
– deklico, 

• Natalija Kozole, Rožno – 
dečka,

• Mateja Košar, Sevnica – 
deklico,

• Magdalena Zupančič, 
Kerinov Grm – dečka.

ČESTITAMO!

poroke

• Gašper Marn in Tanja 
Kovačič, oba z Dolnjega 
Brezovega,

• Igor Štembergar iz Brežic 
in Nina Bezjak iz Strassna 
(Luksemburg),

• Andrej Knez in Darja 
Berden, oba iz Spodnjih 
Vodal,

• David Matoh iz Trebnjega 
in Melanija Eva Kožar z 
Okroglic,

• Saša Pipić in Marina 
Benić, oba iz Brežic,

• Klemen Pribožič iz Anž in 
Nives Barlek s Senovega,

• Simon Petan in Nataša 
Mervič, oba iz Krškega,

• Primož Kozinc s Pokleka 
nad Blanco in Tjaša Bevc z 
Malega Kamna,

• Marko Bizjak iz Pesja in 
Saša Božič iz Žurkovega 
Dola.

ČESTITAMO!

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

moja poroka

Klavdija Bizjak z Dolenjih Skopic in Tadej Duhanič iz 
Sel pri Dobovi, 6. junij 2020, grad Brežice (foto: Mitja 
Mladkovič)

Izposojevališče knjig v Krmelju 
zaprlo vrata

S 1. julijem 2020 je svoja vrata zaprla enota Knjižnice Sev-
nica v Krmelju, a to ne pomeni, da izposoja knjig in osta-
lega gradiva ni več mogoča – vrata osrednje knjižnice v 
Sevnici so odprta, in sicer knjižnica deluje po poletnem de-
lovnem času. V samem kraju bo ponovno mogoča izposoja 
knjižničnega gradiva od 5. oktobra dalje v potujoči knjižni-
ci, t. i. bibliobusu, ki se bo v Krmelju ustavil dvakrat meseč-
no, v Gabrijelah pa enkrat mesečno. V Mirnski dolini bo po-
tujoča knjižnica imela postanek tudi v Šentjanžu in Tržišču.

Razlogov za zaprtje izposojevališča v Krmelju je več in eden je 
zelo velika vlažnost prostora (poleti tudi do 90 %), zaradi če-
sar so se poleg knjižničnega pohištva uničevale tudi knjige in 
ostalo knjižnično gradivo ter računalniška oprema, ravno tako 
pa so bili neprimerni delovni pogoji za zaposlene in obisko-
valce. V letu 2017 je potekala sanacija vlage, a žal namen ni bil 
dosežen – vlaga je bila prisotna še naprej in zato bi bilo treba 
celovito obnoviti tudi notranje prostore, a to bi bil (pre)velik fi-
nančni zalogaj glede na število izposojenega gradiva v zadnjih 
letih, ko je število obiskovalk in obiskovalcev vztrajno padalo.

Z zaprtjem izposojevališča v Krmelju naše knjižnične storitve 
ne ukinjamo, pač pa jo bomo jeseni nadomestili z uvedbo po-
savske potujoče knjižnice. V knjižnici na kolesih si bo mogo-
če izposoditi najnovejše knjižnično gradivo in to kar za mesec 
dni, novim članom pa ne bo treba plačati članarine. Potujoča 
knjižnica bo poleg oddaljenih krajev obiskovala tudi domove 
za starejše, šole in vrtce, kar bo zanje zagotovo zelo atraktiv-
na zadeva, saj je zelo lepo videti na dokaj majhnem prostoru 
skoraj šest tisoč knjig in ostalega knjižničnega gradiva. Naj po-
vem, da je veliko število knjig iz krmeljske knjižnice našlo svoj 
novi dom ravno na potujoči knjižnici, tako da knjige nadalju-
jejo svoje poslanstvo.

S potujočo knjižnico želimo posavske knjižnice še bolj širiti svo-
je poslanstvo, želimo se približati ljudem, ki so težje mobilni in 
oddaljeni od mestnih središč, kjer so stacionarne enote knjižni-
ce. Že danes vabim vse vedoželjne bralke in bralce, da se nam 
jeseni pridružite na prvi posavski potujoči knjižnici in z nami 
soustvarjate lepo »potujočo bralno zgodbo«.

 Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica

Namesto izposojevališča – potujoča knjižnica (foto: R. R.)

Bet on Health

»Rozike«, kot si same rečejo, se 
srečujejo ob ponedeljkih po-
poldan na Velikih Malencah pri 
Jamnikovem kozolcu. Od tam 
se skupaj odpravijo v Cerklje 
ob Krki, kjer se na desnem 
bregu reke Krke s čolni odri-
nejo in zaveslajo v sproščujo-
če, a hkrati aktivno popoldan-
sko druženje. Med veslanjem 
si vedno zapojejo kakšno pe-
sem, najpomembneje pa je to, 
da jim nikoli ne zmanjka dob-
re volje in nasmeha na ustih. 
Tudi po končanem veslanju se 
nobeni ne mudi domov, ker je 
to njihovo popoldne in si ga 
še kako zaslužijo. Radečan-
ka Vesna Bregar, ena od čla-
nic združenja Europa Donna in 
udeleženka aktivnosti »Veslo 
za zdravje«, pravi, da je vsako 
druženje novo doživetje, nekaj 
posebnega in neprecenljivega. 
Prav druženja so tisto, kar jih 
je povezalo in jim pokazalo 
pot, kako se lahko medseboj-
no povežejo in stkejo pristna 
prijateljstva, kjer druga dru-
gi dajejo moč in vlivajo upa-
nje. Rade se družijo na igriv 

Vsako druženje je novo doživetje
VELIKE MALENCE – Kot smo že pisali v prejšnji številki, se v Posavju zelo aktivno izvaja projekt Stavi na 
zdravje, katerega del je tudi aktivnost »Veslo za zdravje«. Vanjo so vključene ženske, ki so prebolele raka 
na dojki. In ravno ta vsakotedenska aktivnost utira pot k ustanovitvi posavske skupine Združenja Europa 
Donna, ki naj bi zaživela že v septembru.

in spontan način in kljub tež-
ki preizkušnji se imajo lepo, 
se zabavajo in uživajo. Ponuje-
no veslanje po reki Krki, pod 
mentorstvom Marjance Pečar 
iz Kajak kanu kluba Čatež, jim 
je pričaralo čudovite in nepo-
zabne trenutke. Meni tudi, da 
je veslanje v naravnem okolju 
posavskega bisera prava izbi-
ra, saj nedvomno pripomore 

h krepitvi njihovega zdravja, 
tako telesnega kot duhovnega. 
Takšni dogodki jih še bolj po-
vežejo in jim dajejo smisel za 
nov jutri.

Pobuda Občine Brežice, ki jim 
omogoča tovrstno rekreacijo 
in jih je spodbudila k aktivno-
sti »Veslo za zdravje«, je prišla 
ravno ob pravem času, da jih je 

»dregnila« in zvabila v naravo. 
Ker jih takšni dogodki povezu-
jejo, si jih želijo še več, zagoto-
vo bo za to še več priložnosti 
po ustanovitvi Europa Donna 
Posavje, ki jo bo vodila aktivna 
članica Metka Semrajc Slap-
šak. Hkrati pa so hvaležne, da 
so bile slišane in da jim je omo-
gočena tovrstna izkušnja. 
 V. Lajkovič/R. R.

Na zadnjem julijskem srečanju je bilo »rozik« že čez 20, na naslednje srečanje, ki bo 10. 
avgusta, pa so povabile tudi članice Europe Donne iz drugih koncev Slovenije (foto: V. Lajkovič).

SEVNICA – V parku 
pred stavbo Občine 
Sevnica je 23. in 24. 
julija potekala likov-
na delavnica Črka-
rija z ilustracijo, ki 
jo je vodil diplomi-
rani grafični obliko-
valec in ilustrator s 
statusom svobodne-
ga umetnika Peter 
Škerl. Na delavni-
ci so udeleženke in 
udeleženci spoznavali osnove ilustracije, njene različne kombi-
nacije in tehnike, kadriranje motiva in zaključno postavitev. Po-
udarek programa je bil na odnosu črke z ilustracijo in obratno. 
»Za ilustracijo se pojmuje vsako delo upodabljajoče umetnosti, 
ki se s svojim motivom opira na literarno podlago. Bistvo ilustra-
cije je v povezanosti z vsebino, ki jo sporočajo besede. Ilustraci-
ja je opora besedilu in hkrati tudi samostojna pripoved. Tehnika 
ilustracije je prilagojena zgodbi in osebnemu navdihu, največ-
krat pa gre za mešano tehniko – kombinacijo risbe in slike, ki 
je sorazmerna večplastnosti samih zgodb,« sta zapisala organi-
zatorja dvodnevne delavnice, JSKD OI Sevnica in  ZKD Sevnica. 
 S. R./vir: JSKD OI Sevnica

Črkarija z ilustracijo

www.PosavskiObzornik.si
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SPOMIN

iz Gabrja pri Dobovi.

27. julija je minilo žalostno leto, odkar nas je 
zapustila naša draga

Vsi njeni

OLGA PETERKOČ

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal!

Hvala vsem, ki jo ohranjate v svojih mislih in srcih, postojite ob 
njenem grobu in ji prižigate sveče.

SPOMIN

z Bojsnega 41a.

26. 7. 2020 je minilo dvajset let, odkar je 
od nas mnogo prezgodaj odšel naš dragi

Žalujoči: vsi njegovi

IVAN STERGAR

Tako kot reka v daljavo se zgubi, 
odšel si tiho, brez slovesa, 

za sabo pustil si spomin 
na naša skupna srečna leta. 

Le srce in duša ve, kako boli, ko te več ni …

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižigate svečke 
in z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu.

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne 
le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

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

od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro
• nabiralnik pri dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a
• 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.

zahvale, spomin

12. košarkarski tabor v Podbočju
PODBOČJE – Od 5. do 9. julija je v Podbočju potekal že 12. ko-
šarkarski tabor, na katerem se je zbralo 39 otrok (11 deklet in 
28 fantov) od 7. do 15. leta starosti in štirje spremljevalci. Ot-
roci iz Podbočja, Brežic, Rake, Senovega in Krškega so pet dni 
po dve uri dopoldne in popoldne nabirali košarkarsko znanje, 

poleg tega pa so počeli še veliko drugih stvari: pohod z bak-
lami na Stari Grad, taborni ogenj, postavljanje in spanje v šo-
torih, nočna orientacija, kino v telovadnici, spoznavni večer z 
zorb žogami, predstavitev frizbija z Nejko, Metodom in Lau-
ro, predstavitev tenisa z Maticem Sotlerjem, veslanje po reki 
Krki od Kostanjevice do Gazic, kopanje v Krki na Brodu in v 
Gazicah, skakanje v vodo s 'tarzana', streljanje z lokom ... Ko-
šarko so trenirali v treh starostnih skupinah pod vodstvom 
trenerjev Frenka Rozmana, Lana Lopatiča in Maja Rozma-
na. Udeleženci tabora so tekmovali v različnih košarkarskih 
igrah, zadnji dan so se pomerili med seboj najboljši, ki so se 
uspeli uvrstiti v finale. Zmagovalci v prostih metih v posame-
znih starostnih skupinah so bili Ula Rabič Zalokar, Jaka Ab-
ram, Nikolaj Kevo in Marcel Žibert. V igri 1 : 1 so bili naj-
boljši Tibor Tomažin, Jak Rovan in Ula Rabič Zalokar. V metu 
za tri točke sta bila najuspešnejša Lan Tomažin in Marcel Ži-
bert. Najhitrejša v poligonu z metom na koš sta bila Ula Rabič 
Zalokar in Jaka Abram. Nagrado za MVP tabora je prejel Jak 
Rovan. Vsak udeleženec je poleg žoge in majice dobil tudi pri-
znanje in praktične nagrade.
 Marjeta Škrbina Rozman

Počitniške igrarije
RADEČE – V sklopu projekta Večgeneracijski center Posavje 
so med 29. junijem in 3. julijem potekale na Bazenu Radeče 
že četrto leto zapored Počitniške igrarije, ki se jih je vsak dan 
udeležilo med 35 in 40 mladih. 

Počitniške igrarije so med radeškimi otroki iz leta v leto bolj 
priljubljene – z njimi simbolično obeležijo skok v težko pri-
čakovane poletne počitnice ter predstavljajo zabaven, a hkra-
ti poučen način medvrstniškega in medgeneracijskega druže-
nja. Pod mentorstvom strokovnih delavcev in prostovoljcev so 
otroci sodelovali v številnih in raznolikih brezplačnih aktivno-
stih. Te so vključevale plavanje, različne vodne igre, klekljanje, 
kuharske delavnice, izdelavo nakita, fotografske in video delav-
nice, slikarsko delavnico, ustvarjalnice, delavnice za sladkosne-
de, branje, krosminton, joganje, nogometkanje, igre brez meja, 
mini planinsko šolo, karaoke, delavnico ribe, miganje, čebelar-
sko delavnico ter delavnico prve pomoči. Otroci so organizirali 
in izvedli tudi zaključno prireditev, na kateri so svojim staršem 
z glasbenimi, plesnimi ter gledališkimi točkami predstavili do-
gajanje igrarij. Zaključka se je udeležil tudi župan občine Rade-
če Tomaž Režun. Mladim je podelil posebne pohvale za dobro 
voljo in udeležbo na letošnjih Počitniških igrarijah.
KTRC Radeče, ki v projektu deluje kot zunanji izvajalec, je ome-
njeno aktivnost organiziral in izvedel v sodelovanju s sledeči-
mi lokalnimi društvi, organizacijami ter posamezniki: Planin-
sko društvo Radeče, Posavski muzej Brežice, Zdravstveni dom 
Radeče, Čebelarsko društvo Radeče, Institut Treelogy, Knjižni-
ca Laško – Enota Radeče, Krosmintonski klub Radeče, Nogo-
metni klub Radeče, Uršula Novak, Društvo ljubiteljev likovne 
umetnosti Radeče, Društvo invalidov Radeče ter Milojka Gre-
gorčič. Glede na številno udeležbo, predvsem pa glede na po-
zitivne vtise vseh akterjev Počitniških igrarij ni dvoma, da se 
bo z radeškega bazena tudi naslednje leto v prvih počitniških 
dneh razlegal nalezljiv otroški živžav.
  Vir: KTRC Radeče

Razgibane počitnice v krškem 
Večgeneracijskem centru

KRŠKO – Večgeneracijski center Posavje v Krškem je tudi le-
tošnje poletje organiziral brezplačne počitniške aktivnosti za 
otroke, ki so potekale od 29. junija do 10. julija. Počitniški do-
poldnevi so bili aktivno obarvani. Druženje so vsak dan zače-
li z jutranjim krogom, nato pa so sledile različne zanimive ak-
tivnosti: družabne igre, ustvarjalnice, pohodi, plesne delavnice 
in še mnoge druge.
V skladu s priporočili NIJZ so vse aktivnosti potekale na pros-
tem. Otroci so izdelovali sovice in ptičke iz gline, slikali na ka-
menčke, izvajali jogo, posneli ter zmontirali čisto pravi film, na-
redili animiran film, zaplesali na pravljično-plesni delavnici, na 
pohodu spoznavali drevesne vrste, se preizkusili v izdelova-
nju fresk, obiskali ranč s konji, naredili svojega vetrnega zma-
ja ter se odpravili na lov za zakladom. Vsak počitniški dan se 
je zbralo do 20 otrok, za dober potek dela so skrbeli tudi pro-
stovoljci in animatorji. Letošnje počitniške aktivnosti so bile 
zares razgibane, pestre in razigrane. Otroci so se zabavali, pri-
dobivali nova znanja in stkali nova prijateljstva. 
Večgeneracijski center Posavje je projekt, ki ga izvaja Ljudska 
univerza Krško skupaj s partnerjema Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice ter Družinski inštitut Zaupanje 
iz Sevnice. 
 Vir: Ljudska univerza Krško

Igre brez meja 
SEVNICA – Študentski klub Sevnica, ŠD GF tennis in KŠTM 
so 11. julija na sevniškem bazenu izpeljali zabavne Igre brez 
meja. Športnega dogodka so se udeležile štiri ekipe.

V prvi igri so tekmovalke in tekmovalci pokazali svoje veščine 
v plavanju na supu in s streli v vratnico gola na vodni gladini. 
Na koncu je slavila ekipa Dimnikarjev. V drugi igri so se ekipe 
preizkusile v strežbi – z ene strani bazena so morali prenesti 
čim večjo količino vode na drugo stran. Najboljši so bili Mod-
ri morski psi. Tretja igra je bila strelsko obarvana. Igralke in 
igralci so morali z vodno puško napolniti kozarec vode. Zma-
gali so Dimnikarji. Pri vseh igrah je bilo pomembno sodelo-
vanje in uigranost ekipe. Končni zmagovalci so postali Luka, 
Alen in Žak, ki so sestavljali »dimnikarsko« ekipo. Druga je 
bila ekipa Šarki v sestavi Novak, Enej in Miha. Tretji so bili 
Modri morski psi – Nemanja, Izza in Arjan. Četrto mesto so 
osvojile Želve – Luka, Adam in Ana. Vse ekipe so prejele nag-
rado in se poslovile v želji, da se prihodnje leto ponovno sni-
dejo na novih Igrah brez meja.  P. Biderman, KŠTM Sevnica

Počitniške aktivnosti v MC Krško
KRŠKO – Od 29. junija do 3. julija je Mladinski center Krško 
skupaj z mladimi prostovoljci izvedel počitniške aktivnosti za 
otroke od 1. do 6. razreda osnovne šole. Program, ki ga je vo-
dil Matic Plankar, je bil obarvan s številnimi aktivnostmi, ki 
so popestrile in zabavno zapolnile čas počitnic otrok. 

Po začetnem spoznavanju na uvodnem dnevu so imeli otroci 
teniško delavnico, ki sta jo vodila priznana slovenska teniška 
igralca Matic Sotler in Benjamin Beliš. Na delavnici so se ot-
roci naučili teniških prvin, ki so osnove za igranje tenisa. Dru-
gi dan so se z otroki odpravili v Sela pri Dobovi v živalski park 
Na jasi, kjer so si ogledali raznovrstne živali z vseh koncev sve-
ta. Tretji dan so jim v Mestnem muzeju Krško člani Radiokluba 
Krško predstavili razstavo »Radioamaterstvo: 60 let Radioklu-
ba Krško« ter jih preko delavnice spoznali z radioamaterski-
mi napravami in pripomočki, ki so jih otroci lahko tudi sami 
preizkusili in bili nad njimi navdušeni. Četrti dan so se z vla-
kom odpravili na grad Rajhenburg, kjer so si ogledali razsta-
vo Trapistov v Rajhenburgu in spoznali samostansko tiskarno. 
Na delavnici je vsak izdelal svojo matrico, ki so si jo kasneje 
tudi odtisnili na majico. Zadnji dan počitniških aktivnosti jim 
je zagodlo vreme in preprečilo kopanje na bazenu Brestanica. 
Dan so si popestrili s plesno delavnico, nato pa so si ogleda-
li še otroško predstavo gledališča KU-KUC Pika in Cene v pra-
vljici, ki je do ušes nasmejala prav vse.
Poleg vseh teh aktivnosti v dopoldanskem času so vsako po-
poldne potekale tudi ustvarjalne, športne in vodne igre, kjer 
so se še dodatno zabavali in veselili. 
 Vir: MC Krško

Udeleženci letošnjega tabora s spremljevalci

Pohod na Trško goro in spoznavanje drevesnih vrst

Po dvoletnem premoru zaradi slabega vremena so se v 
letošnjem juliju na sevniškem bazenu ponovno odvijale 
zabavne Igre brez meja.

Počitnikarji na gradu Rajhenburg
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ZAHVALA

BOGOMIRJA KOŽARJA 
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in sina 

iskrena hvala sorodnikom, prijateljem in ostalim, ki so na kakršen 
koli način izrekli sožalje in izkazali pozornost. Še posebej hvala 
družinama Tašker in Jevševar. Prav tako hvala gospodu župniku 
Janezu Jasencu za opravljen obred in gospodu Sergeju Sumraku za 
odigrano Tišino. 

Žalujoča žena Magda, sin Rok z družino 
in mama Vilma z Jožetom

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi trpljenja,

bolezen je bila močnejša od 
življenja.

iz Blatnega pri Pišecah
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za 
izrečena sožalja, svete maše in denarno pomoč.
Hvala pogrebni službi Žičkar, gospodu župniku Gregorju Majcnu. Hvala 
gospodu Martinu Dušiču za ganljiv govor, pevcem za lepo zapete pesmi 
in izvajalcu Tišine ter gostilni Erban za gostinske storitve. 
Hvala tudi tistim, ki ste se poslovili od našega Toneka.

ANTONA PEPELNIKA –
TONEKA

Ob boleči izgubi našega dragega 
strica, brata in svaka

ZAHVALA

iz Armeškega. 

BOŽIDAR REBERŠAK 
V 73. letu nas je zapustil 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, tolažilne besede, 
podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč. Zahvaljujemo se 
tudi g. župniku, g. kaplanu, pogrebni službi Kostak, pevcem z Rake, 
izvajalcu zaigrane pesmi Tišina, hvala tudi gostišču Pečnik.

Še enkrat hvala vsem, tudi tistim, ki jih nismo posebej omenili. 

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

FRANCA SINTIČA
Ob izgubi našega dragega 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše, 
denarno pomoč ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovo poslednjo 
pot. Posebno se zahvaljujemo podjetju Kostak d.d., MK Team z 
Rake, sodelavcem podjetja Athos iz Kostanjevice na Krki, župniku 
g. Francetu Novaku za lepo opravljen obred slovesa, pogrebni službi 
Kostak za organizacijo pogreba, pevcem z Rake za zapete pesmi 
slovesa in izvajalcu zaigrane Tišine. Hvala tudi vsem, ki vas nismo 
posebej imenovali, a ste nam kakor koli pomagali in nam stali ob 
strani. Vsem iskrena hvala.

Verjamemo, da bodo spomini nanj, na njegovo življenje in delo ostali 
živi in večni. 

Žalujoči: vsi njegovi

Prazen dom in dvorišče, 
naše oko zaman te išče, 

utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.

z Gradca pri Podbočju 

ZAHVALA

Žalujoči: žena Jožica, sin Sandi z družino, 
hčerki Nataša z družino in Samira z družino

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.

iz Krškega
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Hvala vsem za stiske rok, izrečeno sožalje, podarjene sveče in 
denarne prispevke. Zahvala tudi sodelavcem in družbi CGP d.d, bralcu 
Ivanu Umeku, cvetličarni Colarič, kvartetu D'Palinka za odigrane 
melodije in odigrano Tišino ter Kostaku Krško za lepo organizacijo 
pogreba.

MEHMEDA SMAJLOVIĆA
Ob boleči izgubi našega dragega

ZAHVALA

LUDVIKA SOTLARJA
Ob izgubi našega dragega 

se zahvaljujemo prijateljem, sosedom in sodelavcem za obiske v času 
bolezni. Posebej se zahvaljujemo Onkološkemu inštitutu v Ljubljani za 
zdravljenje, izbrani zdravnici dr. Marjetki Blaževič in Splošni bolnišnici 
Brežice za lajšanje bolečin v trenutkih slovesa. Hvala Kristi Lapuh 
Krulc za ganljive besede slovesa in župniku Gregorju Majcnu za lepo 
opravljen obred. 

Posebej hvala sodelavcem iz HPG Brežice, Inpleta, Občine Brežice 
ter Krajevnih skupnosti Globoko, Pišece in Zakot-Bukošek-Trnje, 
prijateljem, sorodnikom in sosedom za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče, za svete maše in denarno pomoč. Hvala tovarišem 
gasilcem in TD Globoko. Tudi tokrat smo v teh težkih trenutkih 
čutili, da nismo sami. Posebna zahvala gre sosedom, sorodnikom in 
prijateljem za vso pomoč in pozornost, ki ste nam jo nudili v teh težkih 
trenutkih. 

Žalujoči: vsi njegovi

In pride dan, 
ko se končajo zadnje upajoče sanje … 

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni 

iz Globokega

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani. Hvala za izrečeno sožalje, iskren stisk roke, tolažilne besede 
ter podarjeno cvetje in sveče. Še posebej se zahvaljujemo govorniku 
Francu Kenetu za tople besede slovesa, pevcem vokalne skupine 
Andante, gospodu župniku za opravljen obred, pogrebni službi Žičkar 
za organizacijo pogreba ter Domu upokojencev Brežice za skrbno 
nego in prijaznost v času njene bolezni.
Vsem še enkrat hvala.

ŠTEFANIJE GRMOVŠEK
Ob boleči izgubi naše drage 

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je.

SPOMIN

iz Gabrja 51.

4. avgusta je minilo 20 žalostnih let, 
odkar si za vedno odšel od nas, 

Žena Marija in ostali sorodniki

IVAN BOSINA
Vedno se te spominjamo in mislimo nate.

Hvala vsem, ki mu prižigate svečke in postojite ob njegovem grobu.

SPOMIN

iz Zg. Pohance 38.

12. avgusta bodo minila štiri leta, 
odkar si nas zapustil, dragi naš

Žena Danica, hčerka Simona in sin Jernej z družinama 

PAVLE SUŠA
Hvala vsem, ki obiskujete njegov zadnji dom 

in prižigate sveče v spomin.

Slovo je vedno prehitro
in tudi tvoje je bilo.
Nisi odšel v pozabo,

ni dneva in noči,
povsod si v mislih z nami ti.

ZAHVALA

JANEZA – IVANA PIRNARJA

Z bolečino v srcu smo se 17. 7. 2020 poslovili 
od našega dragega moža, očeta, dedka, brata, 

tasta, strica in soseda

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče 
in svete maše.

Posebno zahvalo namenjamo patronažni sestri Majdi za nego, doktorju 
Pleši za lajšanje bolečin, gospodu župniku Ludviku za lepo opravljen 
obred in sveto mašo ter pogrebni službi Žičkar.

Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam pomagali 
in stali ob strani ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

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

te zbudila ni.
Ostala je praznina, ki hudo boli.

z Jelš.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

MARTINA TOMAŽINA
Ob smrti dragega moža, očeta, starega očeta, 

pradedka, tasta in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem ter sodelavcem Kremena, d.d., za izrečena 
ustna in pisna sožalja ter darovane sveče, denarne prispevke in svete 
maše. Hvala dr. Meliti Planinc in patronažni sestri Majdi Kostrevc za 
vso strokovno zdravstveno oskrbo na domu. Hvala gospodu župniku 
Francu Levičarju za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem Moškega 
pevskega zbora Raka za zapete žalne pesmi, pogrebni službi Blatnik 
za izvedbo pogreba ter praporščakoma Društva izgnancev Raka in 
Društva upokojencev Raka. Hvala družini Gorenc – Hosta za vso 
pomoč na domu ter Aniti Medvešek in Nuši Medvešek za pomoč v 
poslovilni vežici. Hvala Darji Rabzelj za besede slovesa. Vsakemu 
posebej in vsem skupaj še enkrat hvala. 

Življenje je biser, 
kot lepa misel, ki mine ...

Lep spomin nate ostaja in živi …

z Gmajne 22 pri Raki

Žalujoči: žena Minka, sin Tine z družino in 
družina Rabzelj

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem.
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VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri.

Prodam vino modra frankinja, 
betonske stebre ter cisterno za 
vino 850 l. Tel.: 040 796 835 

Vino mešano, belo – mešano, 
rdeče, modra frankinja, buko-
va drva prodam ali menjam 
za tritikalo ali ječmen. 
Tel.: 041 697 775

Tako daleč, a blizu: zbiramo 
prednaročila za grozdje, rde-
če, belo, sortno, mešano. 
Tel.: 031 830 637

Prodam ječmen, tritikalo, 
ajdo, slamo v okroglih balah 
in kosilnico Figaro. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam seme rdeče detelje 
Inkarnatka, lepo očiščena. 
Tel.: 031 855 874

Prodam pšenico za krmo, cena 
0,10 €, oves in suha hrastova 
drva, skladiščena pod streho. 
Tel.: 069 980 396

Prodam železni koruznjak, 
dolg 4,6 m, visok 3 m in širok 
85 cm, Krška vas. 
Tel.: 031 304 276

Kupim lahko traktorsko boč-
no kosilnico za traktor IMT 39 
– malo rabljeno, izpravno. 
Tel.: 07 81 84 749

Transporter dolžine 8 m z ve-
rigo in letvami, primeren za 
transportiranje sena, silaže, 
krme v kockah, koruze v stor-
žih, prodam. Tel.: 031 742 316

Prodam inox cisterno 600 l, tri 
pipe. Malo rabljena. Cena 250 
€. Tel.: 051 613 541

Kupim rotacijsko kosilnico 
SIP, BCS ali Gaspardo. 
Tel.: 070 815 003

Prodam suha, mešana, naka-
lana drva. Možna dostava. 
Tel.: 041 648 482

Prodam traktor Pasquali 18 
km, motokultivator Gorenje 
Muta s priključki. 
Tel.: 040 775 985

Prodam ohranjen traktor Što-
re 4 x 4, l. 80, ima izredno do-
ber lok, plug IMT 755 12 col, 
visok, dvobrazni. 
Tel.: 031 893 850

Prodam novo, še nerabljeno 
stiskalnico za sadje na vijak. 
Tel.: 031 284 336

Prodam krompir za ozimnico 
po ugodni ceni. 
Tel.: 070 709 767 

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 629 448

Prodam ječmen, tritikalo, 
zelo suha bukova drva, kalana 
za štedilnik, lepe bele odojke. 
Tel.: 040 796 830

Prodam koruzo, pakirano v 
vrečah, in dve telički za na-
daljnjo rejo. Možna je dostava. 
Tel.: 051 499 355

Prodam ječmen in oves, le-
tošnja žetev. Tel.: 041 380 075

ŽIVALI

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

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

Prodam domače očiščene pi-
ščance. Cena 4 €/kg. 
Tel.: 070 313 927

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

Prodam kozliče, očiščene ali 
za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 340 501

Ugodno prodam bele piščan-
ce, težke od 3,5 kg do 4 kg, pri-
merni za zakol, 8 €/komad. 
Tel.: 040 426 809

Prodam telička, sivega, stare-
ga 4 tedne. Tel.: 070 848 863

Podarim 3 mačje mladiče, sta-
re 3 mesece, samčki – 2 tigras-
te in en črne barve. Okolica 
Cerkelj ob Krki. 
Tel.: 040 372 204

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 3 mesece. Cena po dogo-
voru. Tel.: 041 916 652

Prodamo 4 odojke, 25-30 kg, 
in plemenskega merjasca, sta-
rega 2,5 leta. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 07 49 68 390

obzornikova oglasna mreža

OBNOVA KOPALNIC 
Čiščenje odtočnih cevi

Izvedbe in popravila strojnih instalacij
(vodovod, ogrevanje, itd.)

www.valinstall.si
info@valinstall.si

041 813 085

Prodam bukova drva, nakala-
na in suha, shranjena pod stre-
ho. Lokacija Podbočje. 
Tel.: 041 758 492

Prodam drva, suha bukova 
ali mešana, možna dostava 
na dom. Tel.: 041 709 486

Prodam okrogle bale krme ali 
otave, možne tudi kocke. Mož-
na dostava. Tel.: 041 959 112

Prodam bukova in mešana 
drva. Možna dostava. 
Tel.: 031 594 663

Prodam Muta Gorenje 110 cm 
in Alko kosilnica, greben 80 
cm, za 700 € vse skupaj. 
Tel.: 031 888 689

Prodam rabljeno samohodno 
vrtno kosilnico 4 KM (40 €) in 
mizo za namizni tenis Elan (70 
€). Tel.: 031 702 003

Prodam kostanjeva drva, ka-
lana, kratko žagana, ter 5 hl 
hrastov sod, znotraj oblit, po 
simbolični ceni. Okolica Bre-
žic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam avtomobilsko priko-
lico Agromex, dolžina 180 cm, 
širina 110 cm. 
Tel.: 041 934 931

Prodam cisterne za vino, dve 
600 l, dve 300 l. 
Tel.: 070 245 578

Traktorski viličar 3 t, dvig 4 m, 
hidravlični pomik v vse smeri 
in tudi vilic, prodam, 1250 €. 
Tel.: 041 581 651

NEPREMIČNINE
Oddam 1,5-sobno stanovanje 
v Brežicah. Tel.: 041 359 585

Ugodno oddam več apartma-
jev v Povljani, otok Pag, klima, 
TV, parking, terase, gril. 
Tel.: 031 458 145

Prodam vinograd, 9 arov, 250 
trt, ob asfaltni cesti v Dednji 
vasi, Pišece. Tel.: 031 721 414

Prodamo hišo na Raki, leto iz-
delave 1980. Velikost zemljiš-
ča s hišo je 1181 m². Energ. iz-
kaznica v izdelavi. 
Tel.: 041 537 181

Manjše enosobno stanovanje 
v hiši oddam paru ali samski 
osebi v Brežicah. 
Tel.: 031 542 511

AVTOMOBILIZEM

Prodam avto Opel Astra GL, 
let nik 1993, prevoženih 89.000 
km, prva lastnica, dobro ohra-
njen-garažiran. Tel.: vsako so-
boto od 14. do 17. ure na 07 49 
72 211 ali 041 764 541

Prodam avto Ford Mondeo 
Karavan 2.0 TDCi, dizel, let-
nik 2005, registriran do aprila 
2021. Tel.: 040 690 304

KMETIJSTVO

Eko-kurjava, peleti A1, A2, 
po ugodni ceni, ter briketi za 
kurjavo. Tel.: 070 665 823, 
www.eko-peleti.si

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega obvešča,
da si lahko priskrbite 

kilogramske bele piščance in 
jarkice 22. avgusta pri Alojzu 

Mirtu na Gmajni 28, Raka 
in 25. avgusta na Kajuhovi 3, 

Senovo.
Vsak ČETRTEK so na voljo 
enodnevni beli piščanci.

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

031 621 522, 07 49 21 563

Obveščamo vas, 
da sprejemamo naročila za 

bele kilogramske piščance, 
ki bodo na voljo v soboto, 

22. in 29. avgusta. Naročila 
so obvezna. Mlade, rjave 
jarkice, nesnice si lahko 

priskrbite od 17. avgusta do 
20. septembra, vsak delavnik 

med 16. in 17. uro. 

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
bodo na voljo od 29. avgusta, 

rjave in grahaste jarkice 
po 10. avgustu, 

enoletne rjave kokoši vsak 
delavnik po 18. uri. 

Nudimo tudi prašiče.

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon.–pet.: od 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.

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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.

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782 
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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 obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo, ne honoriramo in ne odgovar-
jamo 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 Nevio-
dunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega 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. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.300 izvodov

 

Naslednja številka (17/2020) bo izšla v 
četrtek, 20. avgusta 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 13. avgust 2020.

Prodam jarkice, mlade fazane 
in okrasne bele jarkice (svilen-
ke). Tel.: 041 915 707

Prodam dve telički LS, stari 14 
dni. Tel: 031 841 215

Prodam burske koze ter kozla, 
cena po dogovoru. Okolica Bre-
žic. Tel.: 041 560 136

RAZNO 

Izdelovanje in popravi-
lo nagrobnih spomeni-
kov, 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 Kra-
njec s.p., Rožno 15a, Brestanica

Izdelujemo in popravlja-
mo nagrobne spomeni-
ke, klesanje črk, delamo 
okenske police, kuhinjske 
pulte in montaža. Kamno-
seštvo Jakša d.o.o., CKŽ 65, 
Krško. Tel.: 07 49 05 900

Invalidna oseba išče asistent-
ko za pomoč pri vsakdanjih op-
ravilih. Tel.: 031 887 938

Prodam enojni grob na poko-
pališču v Krškem ( 5. vrsta, 17. 
grob). Tel.: 031 862 659

Nudim varstvo dojenčkov – ot-
rok do 3. leta, če rabite kakšno 
uro za sebe ali greste kam in 
vam nima kdo čuvati, pokliči-
te. Aleksandra, pri meni doma. 
Tel.: 070 238 916

Kupim žensko rabljeno 
dvokolo, znamke Merida, 
ni pa pogoj, lahko tudi dru-
ge znamke. 
Tel.: 031 467 795

 

STIKI
51 let imam, ljubitelj vsega le-
pega, nimam sreče v ljubez-
ni. 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 dru-
ženja. Star sem 65 let. Kličejo 
naj resne. Tel.: 051 397 806

Imaš rada naravo, izlete v 
naravo? Imaš rada glasbo, 
petje? Mogoče rabiš kdaj tudi 
kakšno pomoč? Če si želiš še 
pravo, pošteno prijateljstvo in 
jih imaš okoli 65, me pokliči na 
Tel.: 070 304 352

Spoznati želim žensko, staro 
od 40 do 50 let, da pride živet k 
meni domov. Kličite samo res-
ne. Tel.: 031 018 870

Sem 42-letni fant, iščem 
dekle za resno zvezo, staro 
od 35 let naprej. Sem brez 
staršev in službe. 
Tel.: 051 759 447

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Vidi Vlašič, Jankoviči 10, 8341 Ad-
lešiči. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) Ans. MODRIJANI - Ime očeta
 2. (3.) Skupina GADI - Nor
 3. (2.) Ans. PETKA - Stari asi, novi časi
 4. (5.) Ans. RAUBARJI - Tako posebna
 5. (4.) Ans. SPEV - Zate bi dal
 6. (10.) Ans. TRIS - Princeska
 7. (8.) Ans. MLADI DOLENJCI - Ti imaš vse
 8. (7.) Ans. STIL & TEQUILA - Porcelan
 9. (6.) Ans. PLUS - Ni je čez harmoniko
 10. (-.) Ans. VALOVI - Veselička

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Petan - Kopalke so b'le tanke

Kupon št. 531
Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 8. 8. 2020, ob 20. uri

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

BREŽICE – Na Športnih po-
čitnicah 2020 v Brežicah v 
organizaciji Zavoda za šport 
Brežice je med 20. in 24. ju-
lijem 18 udeležencev spoz-
nalo kar 14 različnih špor-
tnih panog, ob tem pa so se 
neizmerno zabavali, stkali 
nova prijateljstva in prido-
bili nova športna znanja. 

Uvodni dan se je začel s 
spoznavnimi igricami, sledil 
je odhod na nogometni sta-
dion, kjer so spoznali osnove 
nogometa. Po malici se je sku-
pina vrnila v športno dvorano 
Brežice, kjer so se s pomočjo 
plesne učiteljice Tjaše iz PD 
Imani naučili dve plesni koreo-
grafiji. Začetek drugega dne je 
bil nadvse zanimiv, saj so otro-
ci spoznali baseball. V nadalje-
vanju so se odpravili v atletski 
balon, kjer je svojo delavnico 
pripravil Atletski klub Breži-
ce. S trenerjem Juretom Rova-
nom so tekmovali v mini atle-
tiki, za konec pa se preizkusili 
tudi v najatraktivnejši atletski 
panogi – skoku s palico. Nato 
so se preselili na kegljišče, kjer 
jih je Gorazd iz Kegljaškega 
kluba Brežice seznanil z osno-
vami kegljanja, nato je sledila 
tekma. Tretji dan se je začel z 
igro med dvema ognjema, nato 

Raznolike športne počitnice

pa so otroci pograbili svoje ski-
roje, rolerje in rolke ter opravi-
li z zabavnim poligonom, ki so 
ga pripravili mentorji. Po mali-
ci je sledil odhod na Boršt, kjer 
so otroci pod vodstvom Mar-
jance iz Kajak kanu kluba Ča-
tež veslali na kajakih in SUP-ih 
ter uživali v vodnih norčijah. 
Hokej s teniškim copatom je 
poskrbel, da so se udeleženci 
primerno ogreli in pripravili 
na dogajanje v četrtem dnevu. 
Matic iz Teniškega kluba Bre-
žice je otroke popeljal v čudo-
viti svet tenisa, svojo delavnico 
so pripravili tudi Ana, Kri-
stjan, Neli in Tadej iz DBV Ka-
tana. Otroci so spoznali osnov-
ne prijeme, padce, mete in 

osnove samoobrambe. Zadnji 
dan se je začel s košarko, sle-
dil je odhod v gimnastično te-
lovadnico, kjer sta udeležence 
že čakala Zdenka in Tim iz Te-
lovadnega društva Sokol Breži-
ce. Na sporedu so bili prevali, 
stoje, salte, vaje na drogu, gre-
di, krogih in bradlji ter skoki v 
jamo. Drugi del zadnjega dne 
je pripadel Karate klubu Bre-
žice. Metka, Teo, Saša, Tjaša, 
Maja in športnica leta 2018 
občine Brežice Nastja Galič 
so otroke naučili šteti po ja-
ponsko ter predstavili značil-
nosti tega športa, ki prihaja z 
Daljnega vzhoda. 

 Vir: Zavod za šport Brežice

Športne počitnice so se zaključile s podelitvijo nagrad in 
priznanj vsem udeležencem.

SEVNICA, LJUBLJANA – V Na-
rodni galeriji v slovenski 
prestolnici so ob 150. oble-
tnici rojstva slovenskega sli-
karja impresionista Mateja 
Sternena pripravili likovni 
natečaj »Kakšne barve je tvoj 
parazol« za osnovnošolke in 
osnovnošolce ter izpostavi-
li Sternenovo sliko Rdeči pa-
razol, ki je del galerijske stal-
ne zbirke. 

Omenjen slika, na kateri je sli-
kar upodobil modno opravlje-
no meščanko (najverjetne-
je svojo ženo Rozo), ki jo pred 
sončnimi žarki varuje rdeč 
sončnik, je služila kot izhodišče 
za razmislek o svetlobi, bar-
vah in impresionističnih pote-
zah za ustvarjanje lastne inter-

pretacije pri mladih likovnikih. 
Med skoraj 300 poslanimi iz-
delki iz vse Slovenije je komi-
sija (akad. slikar Tadej Tozon, 
lik. pedagoginja Tamara Bre-

gar, kustodinja Nataša Braun-
sberger in častni član Tomaž 
Drozg) izbrala devet najizvir-
nejših in jih 7. julija postavi-
la na ogled v okviru TAM-TAM 
Ulične galerije v Ljubljani. Ulič-
na razstava je bila na ogled do 
3. avgusta in med devetimi 
izbranimi ter razstavljenimi 
slikami je bil tudi ’Avtoportret’ 
mlade sevniške likovnice Juli-
je Kermc, ki obiskuje dodatne 
učne ure iz likovne vzgoje pri 
prof. likovne pedagogike Ele-
ni Sigmund. Vsi izdelki, ki so 
prispeli na omenjeni likovni 
natečaj, bodo od 9. septembra 
na ogled še v Narodni galeriji. 
Izbor 25 del bo razstavljenih v 
izvirni obliki, preostali v obliki 
plakatnega kolaža.
  S. R., foto: E. Sigmund

Julijin Avtoportret med najboljšimi

Avtoportret je slikarsko delo 
osnovnošolke Julije Kermc.
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FRLUGA – V letos zasajenem vinogradu zdaj že bivše, 21. cvičkove princese Simone Petretič v gorjanski va-
sici Frluga so 17. julija zasadili potomko več kot 400 let stare trte žametne črnine z mariborskega Lenta. 
Petretičeva je s tem zaključila za dober mesec podaljšano 'princesovanje' vinskemu posebnežu. 

Simona Petretič je naziv 
cvičkove princese osvojila 25. 
maja lani na 47. Tednu cvička v 
Trebnjem. Ko so se v času spo-
mladanske epidemije tudi nje-
ne aktivnosti malce ustavile, so 
doma razmišljali, da bi zasadi-

li nekaj trt za brajdo in klopi-
co pod njo, nato pa so prišli na 
idejo, da bi zasadili kar vinog-
rad. »V tistem času smo uredi-
li zemljišče, konec maja pa sem 
skupaj s prijatelji zasadila vi-
nograd s trtami, primernimi 
za cviček. Ker se moj, sicer po-
daljšan mandat cvičkove prin-
cese izteka, smo se odločili, da 
vanj zasadimo še potomko naj-
starejše trte na svetu, ki bo na-

tančno stota trta v vinogradu,« 
je povedala.

V minulem letu je imela kot 
cvičkova princesa veliko ob-
veznosti na dogodkih 32 vino-
gradniških društev v okviru 

Zveze vinogradnikov Dolenj-
ske pa tudi drugje po Slove-
niji. »Udeleževala sem se jih, 
kolikor sem se jih lahko. To je 
bila zelo lepa izkušnja in mi ni 
žal tega časa,« pravi študent-
ka novomeške Višje šole za 
gostinstvo in turizem, ki naj 
bi prevzela domačo, na vino-
gradništvu temelječo kmetijo. 
Doma je na Frlugi, eni manjših 
gorjanskih vasi, v kateri živi 

le še šest prebivalcev, od tega 
pet v družini Petretičevih. Kot 
je izvedela v župnijskem arhi-
vu, je bilo pred dobrimi stoti-
mi leti na Frlugi kar 34 prebi-
valcev, priimek Petretič pa je 
tam že 300 let. Sicer se vašča-
ni ponašajo tudi z lepo cerkvi-
co svete Katarine, ki jo je ome-
njal že Valvasor. »Zgodovino 
torej imamo, glede prebival-
stva pa bomo videli, kako bo v 
prihodnosti,« je dodala. 
Pri sajenju trte ji je poma-
gal brač in ovtar (čuvaj vino-
gradnikov) Alojz Jenuš – Sla-
vek iz Malečnika, dogodka pa 
so se udeležili med drugim 
tudi predsednik ZDVD Miran 

Jurak, predsednik Vinogradni-
škega društva Podbočje Fran-
ci Grubič, lanski kralj cvička 
Robert Jarkovič, ambasador-
ja cvička Stane Tomazin in dr. 
Lea-Marija Colarič-Jakše ter 
vinske kraljice z drugih vino-
rodnih območij. Po dopoldan-
ski posaditvi trte je Petretičeva 
popoldne na prireditvi v Veli-
kem Gabru predala krono svo-
ji naslednici Maji Vovko iz Do-
lenjega Maharovca. Za novega 
kralja cvička so okronali An-
dreja Grabnarja z Ardra pri 
Raki, ki ga bomo predstavili v 
naslednji številki časopisa.

 P. Pavlovič

Gre za mladinsko dramo o od-
raščanju, postavljeno v meste-
ce Kostanjevica na Krki. Zgod-
ba govori o 14-letnemu Tobiju 
(igra ga Kolja Chilima Budi-
šin), fantu temne polti, ki se z 
mamo Kristino (Manca Dor-
rer) iz Kanade vrne domov v 
Slovenijo, v Kristinin doma-
či kraj. Njun prihod preseneti 
celo mamo Gizelo (Irena Mi-
helič), saj hčerke že več let ni 
bilo v domače kraje, sedaj pa 
je prišla predčasno in z veliko 
novico o razstavi, ki naj bi jo 
pripravila v lokalni galeriji. To-
bija, ki se med drugim sreča z 
rasnimi predsodki lokalnih ot-
rok, se druži s Tjašo (Neja Ču-
šin), punco fantovskega vide-
za, njuno druženje pa pripelje 
do srečanja s starim oslepelim 
astronomom Hermanom (Ivo 
Barišič). Več naj ostane skriv-
nost …

Celovečerni prvenec 
Leskovčanke

Kot je za naš časopis povedala 
režiserka Rahela Jagrič Pirc, 
je filmska zgodba postavlje-
na v Kostanjevico na Krki, ker 
ji je ta kraj ljub že iz otroštva 
in se ji zdi zelo fotogeničen, 
saj ima bogato kulturno-zgo-
dovinsko ozadje. Snemali so 
na različnih lokacijah v mes-

V Kostanjevici so snemali mladinski celovečerec
KOSTANJEVICA NA KRKI – Prejšnji mesec so v Kostanjevici na Krki snemali nov slovenski celovečerni mladinski film z naslovom »Vesolje med nami«, ki ga režira 
Leskovčanka Rahela Jagrič Pirc, z Darjo Medić tudi koscenaristka filma. »Posavski pridih« filmu dajeta še dve naši rojakinji: pomočnica pri produkciji in režiji Da-
nica Ikovic, po rodu z Bojsnega pri Globokem, za make-up in pričeske nastopajočih pa skrbi nekdanja Brežičanka Vanja Božič.

tu, zlasti ob Krki in mostovih, 
v Galeriji Božidar Jakac pa so 
posneli zaključni prizor fil-
ma – otvoritev razstave pro-
tagonistke Kristine, na kate-
ri se sreča s svojimi prijatelji 
in znanci ter jim pokaže, kaj 
je dosegla v času svojega bi-
vanja v tujini. Vanj so vključili 
tudi okoli 15 statistov iz lokal-
nega posavskega okolja, zlas-
ti iz Leskovca pri Krškem in 
Podbočja. Snemanje filma so 
pričeli 15. junija, 27 snemal-
nih dni pa so zaključili 25. ju-
lija. Postprodukcija bo trajala 
predvidoma kakšno leto, film 
pa naj bi bil na ogled v sloven-
skih kinematografih naslednje 
poletje oz. jesen. Gre sicer za 
celovečerni prvenec Jagrič Pir-
čeve, ki zadnji dve leti ponov-
no živi v domačem Leskovcu 

pri Krškem. Doslej je posnela 
že nekaj kratkih in dokumen-
tarnih filmov ter promocijskih 
spotov, režirala je tudi znano 
nadaljevanko Najini mostovi. 
»Prvenec je velika stvar, vsak 
režiser si želi to možnost in 
priložnost, zato sem zelo ve-
sela in hvaležna, da mi je to 
naklonjeno,« je še povedala 
posavska režiserka, ki se je iz-
obraževala zlasti v Angliji.

Pri nastajanju filma 
sodelujeta tudi dve 
brežiški rojakinji

Kot je bilo omenjeno že v uvo-
du, v vlogi pomočnice pri pro-
dukciji in režiji pri filmu sode-
luje Danica Ikovic, po rodu 

Zorčič z Bojsnega pri Globo-
kem, ki je delala v kulturno-
-umetniškem programu na 
RTV Slovenija in v Društvu slo-
venskih filmskih ustvarjalcev, 
zdaj pa sodeluje s produkcij-

sko hišo Arsmedia. Kot zuna-
nja sodelavka za make-up in 
pričeske nastopajočih skrbi 
po rodu Brežičanka Vanja Bo-
žič, sicer tudi nekdanja sode-
lavka Posavskega obzornika. V 

takšni vlogi je bila tudi pri že 
omenjeni nadaljevanki Najini 
mostovi. »Super je, nekaj no-
vega in čisto drugače od tiste-
ga, kar sem bila vajena dela-
ti. Make-up in pričesko moraš 
prilagoditi karakterju igralca 
oz. igralke in je to tudi tehnič-
no drugačno delo od siceršnje-
ga,« je pojasnila.

Film bomo, kot že rečeno, v ki-
nematografih lahko videli čez 
leto dni, tako filmska zgodba 
kot snemalno okolje pa bosta, 
upamo, še pripomogla k (turi-
stični) prepoznavnosti Kosta-
njevice na Krki.

 Peter PavlovičRahela Jagrič Pirc

Danica Ikovic Vanja Božič

Režiserka Jagrič Pirčeva z mladima igralcema Koljo Chilima 
Budišinom in Nejo Čušin Navodila lokalnim statistom

Šest vaščanov, 100 princesinih trt

21. cvičkova princesa Simona 
Petretič Princesin kozolček

Alojzu Jenušu in Simoni Petretič je pri sajenju potomke 
znamenite trte pomagal tudi Simonin oče Jani.

DVORCE, PONIKVE – V Društvu vinogradnikov Dolina – Jesenice 
se kljub močno okrnjenemu delovanju zaradi že znanih razlogov 
v okviru danih priporočil za varovanje zdravja trudijo izpeljati 
vsaj nekatere dogodke, ki so jih načrtovali za letošnje leto. Tako 
so pred kratkim postavili dva društvena klopotca (oba delo nji-
hovega člana Boštjana Vogrina). 

Najprej so se že tradicionalno zbrali ob njihovih trtah v krožišču 
na Dvorcah. Letos so klopotcu dodali še logotip (Dolina – Jeseni-
ce), ki sta ga izdelala člana Slavko Bizjak in Alojz Vogrin. Nato 
jih je v svojem vinogradu pričakal kralj društvenega ocenjeva-
nja vin 2020 Branko Vogrin, pri katerem so postavili društve-
ni klopotec, na katerem je vgraviran grb društva (na fotografiji). 
Navzoče je pozdravil predsednik društva Martin Kvartuh ter če-
stital dobitnikom medalj in priznanj na 48. Tednu cvička v Treb-
njem (Stanislav Barkovič je prejel kar štiri zlate medalje) ter 
dobitnikom visokih priznanj na 46. odprtem državnem ocenje-
vanju vin v okviru 58. Kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji 
Radgoni (od sedmih vzorcev cvička PTP so dosegli eno zlato in 
šest srebrnih medalj, za dolenjsko belo in penino so prav tako 
prejeli srebrni medalji). Cviček Ljubomirja Semeniča s Koritne-
ga je letos prejel tudi naziv najboljšega cvička za Županovo vino 
2020. Prisotne je pozdravil še podžupan občine Brežice Bogdan 
Palovšnik.  I. Bogovčič/R. R.

Klopotcu dodali še napis društva


