
Do začetka novega šolskega leta je (le) še 12 dni, zato 
smo v zadnji počitniški številki časopisa znova pripra
vili tradicionalne tematske strani Znanje. Nekaj nego
tovosti se je razblinilo z odločitvijo, da gredo v šolo vsi 
osnovnošolci in srednješolci, a še vedno ostaja precej 
negotovosti, kako bodo v šolah zmožni upoštevati za
ščitne ukrepe NIJZ. Preberite, koliko šolarjev in šolark 
bo (prvič) prestopilo šolske pragove in kaj so v šolah po
storili med počitnicami, pa tudi, kako se spopasti z ank
sioznimi motnjami pri otrocih in mladostnikih.
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Posavskega obzornika

POČITNIŠKE PRAVLJICE POD DREVESI – Počitnice se iztekajo, šolarjem in dijakom ostajata še manj kot 
dva brezskrbna tedna. Kljub zaostrenim razmeram glede zbiranja in druženja so posavske organizacije 
tudi letos ponudile pestro izbiro počitniških aktivnosti. Med njimi so bile tudi Pravljice pod drevesi, 
ki so jih ob torkih dopoldne v mestnem parku pripravljali v Valvasorjevi knjižnici Krško. Naletele so 
na lep odziv ljubiteljev pravljic, saj se jih je običajno zbralo okoli 20, minuli torek dopoldne, ko je 
knjižničarka Klavdija Šiško Možgan pripovedovala pravljico Staro drevo, pa celo nekoliko več. Poleg 
Šiško Možganove so bile izvajalke pravljičnih uric še knjižničarke Antonija Amon, Renata Komatar in 
Melita Voglar. Pod drevesa v parku vabijo še v torek, 25. avgusta.  Foto: Peter Pavlovič
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Praznovali le v zasebnem krogu

»Rdeča« cona bo v bivši policiji

Policija je okrepila nadzor

Tudi Brežičani s svojo »bazo«

Kosili in grabile, zraven pa peli

Rada se vrača v Pišece

www.kd-krsko.si

Podaljšani roki, dodaten denar
LJUBLJANA, POSAVJE – Vlada RS je 13. avgusta sprejela drugo 
novelacijo programa izvedbe infrastrukture ob izgradnji HE 
Brežice. Z njo podaljšuje terminske plane nedokončanih ure-
ditev na območju državnega prostorskega načrta (DPN) za HE 
Brežice do konca leta 2022 in za njihovo izgradnjo zagotavlja 
dodatna finančna sredstva v višini 12,68 milijona evrov. Tre-
ba je dokončati še izgradnjo vseh omilitvenih in nadomestnih 
ukrepov za varovanje narave na območju habitatov, zgraditi 
protipoplavne ukrepe na pritokih Save, in sicer na Potočnici 
(zgornji del), Žlapovcu, Leskovškem potoku v Krškem in Moč-
niku v Zgornji Pohanci, izvesti zaščito mostnih opornikov ce-
stne infrastrukture na premostitvenih objektih v Savi in pog-
lobiti reko, sanirati vplive gradnje, ki se med monitoringom 
izkazujejo kot neustrezni, kupiti preostanek zemljišč za izgra-
dnjo nedokončanih ureditev ter predati zgrajene ureditve v 
last in upravljanje uporabnikom.   P. P./vir: MOP

AKTUALNO

O romski problematiki
z različnih vidikov

T. i. romska problematika je, kot smo poročali že v 
prejšnji številki časopisa, dosegla nov mejnik oz. 
se le še poglablja. K odzivu na dogodke v zadnjem 
času, razmišljanju o tej temi in konkretnim predlo
gom za izboljšanje situacije smo povabili nekaj po
savskih političnih predstavnikov različnih ideolo
ških nazorov. 

Strani 2, 3 in 6

Dr. Mojca Tomažin, direktorica/
ravnateljica ETrŠ Brežice:

Majhnost šole bo 
lahko prednost
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Dušan Šiško, poslanec v Državnem zboru (SNS): 

To je divji zahod 
na naših poljih in ulicah

Najprej se zahvaljujem, da ste 
končno odprli to problematiko 
nekoliko širše in da me vabite k 
sodelovanju, ki se mi zdi logično, 
glede na moje dolgoletno delo-
vanje na tem področju. Moram 
tudi povedati, da me jezi dose-
danje ignoriranje te problema-
tike s strani nacionalnih, osre-
dnjih medijev, nekoliko pa tudi 
vas, lokalnih medijev. Že v svo-
jem svetniškem delovanju pred 
desetletjem sem namreč pogos-
to opozarjal na to problematiko, 

pa sem bil največkrat deležen posmeha tako od svojih kolegov 
iz drugih svetniških skupin in celo vodilnih v občinah, največ-
krat pa je bila problematika sploh ignorirana s strani medijev.

Že takrat sem namreč opozarjal, da gre zlasti v Posavju za resen 
problem, ki se bo lahko razširil tako, da bo postal neobvladljiv, 
posledice pa bo nosila celotna družba. Podobno se mi zdaj do-
gaja v državni politiki, kjer kot poslanec v DZ redno opozarjam 
na vse hujše probleme. Ker sem se zavedal, da je na drugi stra-
ni kopica zagovornikov (do)sedanje politike do Romov, ki vsako 
najmanjšo kritiko njihovega početja smatrajo za nek šovinizem 
in preganjanje drugačnih, sem sodeloval pri oblikovanju poseb-
nega pododbora za reševanje romske problematike. Na teh od-
borih se seznanjamo s konkretnimi problemi na terenu, ker do 
informacij ni težko priti, saj se vrstijo iz dneva v dan, pošiljajo 
mi jih sami oškodovanci pa tudi varnostne službe, lastniki, ga-
silci in ne nazadnje same občine, kjer do težav prihaja. Ne bom 
tu našteval vseh, tudi najbolj drastičnih primerov nasilja in ka-
znivih dejanj, ki sem jih navajal pred poslanci in za katere sem 
imel zanesljive vire. Nekaj tega ste pred časom predstavili tudi 
v vašem časopisu pod naslovom 'Ali bodo reševalci morali nosi-
ti zaščitne jopiče in čelade?'. Moram reči, da večina poslancev 
temu vsaj prisluhne, v mojih stališčih me celo podprejo nekateri 
predstavniki romskih organizacij, ki bi tudi sami želeli spreme-
niti razmere na dolenjskem in posavskem območju in jih pribli-
žati tistim v severovzhodni Sloveniji. Vendar pa se po vsem tem 
kaj malo zgodi, zlasti predstavniki nevladnih organizacij skušajo 
zmanjšati pomen problematike, češ da gre za posamezne prime-
re in da v resnici ni tako hudo in da je treba Romom več poma-
gati, ker ne živijo v razmerah, vrednih človeka. In take pravljice, 
zaradi katerih smo, kjer smo in bomo še na slabšem.

Če me vprašate po možnostih za spremembe, bo do njih težko 
prišlo, čeprav je že zadnji čas za ukrepanje. Edina možnost je v 
tem, da na ravni države pride do konsenza in sprejmemo neka-
tere ukrepe na praktični ravni ali, kot pravijo občani – naj zač-
nejo veljati zakoni za vse. Mislim celo, da zakonodaje ne bi bilo 
treba veliko spreminjati, saj kljub kritiki ne želimo poslabšanja 
pogojev za Rome, ki bi se želeli vključiti v normalno življenje. Saj 
je treba povedati, da so v sedanjih razmerah ravno ti in njihove 
družine največje žrtve tega 'divjega zapada', v katerem imamo 
namesto rdečekožcev nekakšne temnokožce, katerih voditelji 
pa so oboroženi in opremljeni bolj kot takrat na divjem zahodu: 
razpolagajo z vsemi vrstami orožja, tudi avtomatskim in težjim, 
vozijo se z BMW-ji, komunicirajo z zadnjimi modeli mobilnih te-
lefonov, ki jih imajo tudi njihovi pomočniki, ki organizirajo in iz-
vajajo številne majhne kriminalne dejavnosti in nenehno skrbijo 
za kadrovsko popolnjevanje iz vrst najmlajših. Že dolgo se v na-
ših krajih, predvsem pa tisti v Ljubljani, slepijo pred prostituci-
jo, trgovino z mamili in trgovino orožjem, kar so vse ekonomski 
viri za razcvet ciganske mafije in morda tudi za namerno nemoč 
države. Tisti, ki bi morali ukrepati, si zatiskajo oči pred dejstvom, 
da gredo ogromna sredstva, ki jih 15. v mesecu prejmejo rom-
ske družine kot socialno pomoč ali druge oblike državne pomo-
či, kot nekakšna 'desetina', ki pa je mnogo višja, v roke različnih 
šerifov, ki naj bi te družine ščitili, v resnici pa jih izkoriščajo in 
onemogočajo, da bi poskrbeli vsaj otrokom kolikor toliko nor-
malno življenje.

Slišim, da so se slavnih turističnih vavčerjev tudi Romi kar dob-
ro poslužili in menda z nekaj svojimi navadami 'seznanili' naša 
elitna turistična območja ob obali. Prav je tako, morda bodo naše 
težave zdaj lažje razumeli politiki iz tistih koncev. Se pa sprašu-
jem, če ne bi mogli podobnih vavčerjev sprejeti tudi kot nadome-
stek za otroške dodatke in socialne pomoči, saj dokler bodo ro-
mali za mamila ali celo orožje, si ne moremo obetati sprememb. 
Vem, da bo ob tem takoj vik in krik nekih dušebrižnic in zagovor-
nikov Romov, kot je bilo potem, ko je krški župan Miran Stanko 
opozoril, s čim se sooča občina, ki je res veliko naredila za soži-
tje z Romi. Napadali so ga tako iz nevladnih organizacij kot neka-
teri iz izobraževanih institucij v domači občini, ki pa bi jih mora-
li vprašati, koliko romskih otrok je od 70. let prejšnjega stoletja, 
ko so v občini začeli s poukom za Rome, končalo osnovno in sre-
dnjo šolo ali celo fakulteto. Poseben, a za reševanje problemati-
ke nujen pogoj je dostopnost informacij. Sedanji način skrivanja 

Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu (SLS):

Romi ignorirajo roko, 
ki jim jo ponuja družba

Situacija z romsko problematiko 
v Krškem je postala nevzdržna. 
Kot nekdanji župan občine Kr-
ško sem bil zelo aktiven na po-
dročju reševanja romske proble-
matike v naši občini, v živo sem 
spremljal situacijo in poskušal 
z aktivnim sodelovanjem okoli-
ce ter občanov romsko proble-
matiko tudi reševati. Tako smo 
tedaj dosegli dogovor z vaščani, 
da smo odkupili zanje zemlji-
šče in legalizirali romsko nase-
lje ter med drugim v največjem 

romskem naselju v krški občini Kerinov Grm ustanovili tudi prvi 
pripravljalni vrtec za romske otroke v občini, ki do tedaj vrtca 
niso obiskovali, s katerim se jih uči slovenskega jezika ter socia-
lizira v družbo za lažji kasnejši vstop v šolo. Danes pa sem zelo 
razočaran, ker sem mislil, da bo naša pozitivna diskriminacija do 
Romov v občini rodila sadove v smeri njihove večje socializaci-
je in vključevanja v krško družbo. Današnja situacija med rom-
skimi mladostniki je ušla iz vseh dopustnih in legalnih okvirov. 
Romi žal zgolj izkoriščajo to dosedanjo dobro voljo naše družbe 
ter se vse pogosteje poslužujejo deviantnih in kriminalnih rav-
nanj do kmetov, trgovcev, do družbe ... 

Ko to spremljam, vidim, da večinoma niso pripravljeni za kakršno 
koli delo, hkrati pa se vedno bolj poslužujejo kriminalnih dejanj – 
orožje, tihotapljenje, trgovina z belim blagom, ustrahovanje do-
mačinov, nasilništvo ... Na tej točki bodo morale pristojne institu-
cije, od Policije RS do socialnih služb, pa tudi tožilstvo in sodišča, 
zaostriti zadeve in narediti red. Kajti v nasprotnem primeru bo 
vse eskaliralo in popolnoma razumem jezo občank in občanov, ki 
trpijo zaradi njihovih tatvin in ustrahovanja ter ne morejo mirno 
živeti v svojem domu in občini. Čeprav ne moremo vse posploši-
ti, saj to obnašanje vendarle ne velja za vse Rome, pa so razmere 

Zaradi peščice Romov, ki da 
izvajajo kriminalna dejanja in 
odkrito ustrahujejo tako šir-
šo skupnost kot pripadnike 
lastne skupnosti, se oglaša-
jo Posavke in Posavci različ-
nih generacij, kmetje, trgovci, 
učiteljice, policisti, zaskrblje-
ni starši in drugi, ki obupano 
opozarjajo, da zastavljeni dr-
žavni ukrepi na terenu ne de-
lujejo dovolj dobro in da je 
celotna skupnost talec nekaj 
posameznikov, za katere ne 
velja nobeno pravilo in noben 
ukrep. V klicih opozarjajo na 
naraščajoče število kriminal-
nih dejanj, predvsem tatvin 
pri fizičnih in pravnih osebah, 
nadlegovanja med otroki, izsi-
ljevanja sokrajanov, trgova-
nje z belim blagom, orožjem, 
ustrahovanja itn. 

Ko smo jih prosili, da svoja 
mnenja izpostavijo javno, da 
se debata lahko odvija odpr-
to, so nas nemudoma zavrnili 
in izpostavili strah bodisi pred 
izgubo službe bodisi pred tem, 
da bodo obveljali za nestrpne-
že, ali pa strah pred direktnimi 
povračilnimi ukrepi nekaterih 
mlajših Romov. »Kdo nas bo 
zavaroval, če pa se v romskih 
naseljih odkrito bojijo interve-
nirati policisti, gasilci, reševal-

Posavski politiki o romski problematiki

»Nekaj je treba ukreniti takoj«
POSAVJE – S takimi izjavami se na naše uredništvo obračajo razočarane bralke in bralci, predstavniki insti-
tucij in gospodarstveniki, vsi z mnenjem, da je romska problematika dosegla nov mejnik pri težavah sobi-
vanja. Dogodke in težave vztrajno opisujejo anonimno, saj med večino veje odkrit strah pred posledicami 
odprtega načenjanja te, kot pravijo, »tabu tematike«. Čutijo se pozabljeni, na repu države, ki ne zmore ali, 
kot pravijo, morda celo noče zavarovati njih in njihovega premoženja. 

ci? Glejte, državi ni mar, kako 
je v resnici na terenu, zdaj je 
to boleče jasno,« dodajajo eni. 
»Glavno, da dobro izpademo 
pri določenih nevladnih orga-
nizacijah in v Bruslju,« razoča-
rano opozarjajo drugi. »Vi pa 
itak ne boste nič več napisali, 
ker ste že preveč, novinarji pa 
sploh takoj izpadete nestrpni 
in ožigosani. To je šele cenzura 
novinarskega izražanja!« do-
daja zaskrbljena bralka.  

Kdo sme in si upa 
spregovoriti?

Kako torej, v tej občutljivi situ-
aciji, ko je javni nacionalni di-
skurz resnično omejen, začeti 
z odprto debato? Znano je, da 

v uredništvu Posavskega ob-
zornika, ne glede na tematiko, 
vedno dajemo prednost iska-
nju rešitev in okrepitvi sobiva-
nja v regiji pred kakršnim koli 
senzacionalizmom. Zato drži, 
da analiza vsebin o tej tematiki 
pokaže, da nikoli nismo prili-
vali olja na ogenj ene ali druge 
strani. Prav tako pa nikoli do 
tega trenutka situacija ni bila 
očitno tako zelo resna, strah in 
razočaranje Posavcev pa tako 
velika.  

Naši politični predstavniki se, 
za razliko od tistih iz drugih re-
gij, z romsko problematiko re-
dno seznanjajo. Oni so tisti, za 
katere to ne sme biti »tabu te-
matika«. Povabili smo jih k re-

akciji na konkretne zabeleže-
ne strahove, opažanja naših 
bralcev in dodali vprašanja o 
tem, kako si za reševanje pro-
blematike prizadevajo in kje 
vidijo možne nadaljnje kora-
ke. Brežiška občinska svetni-
ka, predsednik Državnega zbo-
ra, poslanec Državnega zbora 
in poslanec Evropskega par-
lamenta kot prvi odgovarjajo 
na naša vprašanja. Predstav-
nik romske skupnosti z odgo-
vori tokrat ni želel sodelovati, 
saj pravi, da se mu ne zdi prav, 
da s strani lokalne skupnosti 
ni bil povabljen, da poda svoje 
mnenje na sestanku krajanov 
na Gorici, o katerem smo po-
ročali v prejšnji številki časopi-
sa. Vseeno upamo, da ne bo de-
ležen preveč pritiskov in da se 
nam z mnenjem ali komentar-
jem pridruži naknadno.

V upanju na to, da bodo zapi-
si odmevali tudi pri instituci-
jah, ki udejanjajo obstoječo za-
konodajo ali lahko vplivajo na 
prilagoditve le-te, in v želji, da 
se dejansko pogleda dotično 
stanje na terenu ter ne teži k 
poenostavljanju in posploše-
vanju, objavljamo mnenja iz 
našega okolja.

 Uredništvo 

SobivanjeSobivanje
z Romiz Romi

z Romi v naši občini dejansko šle izpod kontrole. Romi vedo za 
vse svoje pravice, na dolžnosti pa se požvižgajo. Imajo tudi zelo 
nekritično podporo v civilni družbi preko nevladnih organizacij 
in socialnih služb, medtem ko se pa policijske ovadbe navadno 
zaustavijo na tožilstvu in njihova kriminalna dejanja tako nava-
dno sploh niso sankcionirana. S tem vedenjem pa zatem načr-
tno izkoriščajo sistem. 

Ocenjujem, da je nujno treba premisliti in spremeniti generalni 
pristop države do romskega problema, čeprav sem bil sam del 
tistega sistema, kjer smo to poskušali reševati s pozitivno dis-
kriminacijo. Namreč, država s krepitvijo socialnih transferjev 
za Rome in zgolj s pozitivno diskriminacijo več kot očitno ne do-
sega želenih učinkov. Več morata narediti tudi policija, finančna 
uprava – treba je npr. preučiti tudi njihov izvor premoženja, saj je 
nelogično, da nekdo na socialni pomoči vozi avto znamke BMW. 
Predvsem pa je nujno, še enkrat poudarjam, da svojo vlogo tu 
resneje odigra pravosodni sistem, tožilstvo in sodišča, saj je ne-
dopustno, da policijske prijave prekrškov in kriminalnih dejanj 
s strani Romov zavračajo oziroma jih ne sprocesirajo do obsodb 
in sankcij v skladu z zakonom, pred katerim smo ne nazadnje vsi 
enaki. Pravila v družbi morajo veljati za vse enako.  

Treba je torej povsem zamenjati državno doktrino do romske 
problematike. Kot npr. pri doktrini vzgoje otrok; če so le-ti raz-
vajeni in zahtevajo samo pravice, ne poznajo pa nič dolžnosti. 
Včasih so Romi kradli, da so imeli kaj jesti, zdaj pa izvajajo van-
dalizem in nasilništvo. To je katastrofa in ni dopustno, pristojne 
institucije morajo končno enkrat res resno ukrepati. Ne nazad-
nje se tovrstno problematično obnašanje Romov v zadnjem času 
pojavlja tudi drugod po Sloveniji, npr. na Kočevskem in Dolenj-
skem. Se pa sicer tudi v Evropskem parlamentu veliko pogovar-
jamo o romski problematiki in kako narediti kak korak naprej, saj 
se Evropa generalno zelo trudi s pomočjo tej skupnosti, a se tudi 
marsikje po Evropi dogaja, da Romi ne sprejemajo te podpore.

Te razmere v Krškem me žalostijo, ker sem si sam v preteklosti 
osebno in z entuziazmom zelo prizadeval za rešitev romske pro-
blematike, danes pa sem razočaran in kritičen, kako Romi pov-
sem ignorirajo roko, ki jim jo naša krška družba ponuja, in poč-
nejo vandalizem brez primere.
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Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora (SMC):

Socialni sistem 
ne daje želenih učinkov

Dogajanja, povezana s pro-
blematiko romske skupnosti, 
spremljam že vrsto let, saj se z 
njo srečujem službeno še iz časa, 
ko sem delal v pravosodju, in 
tudi sedaj v politiki. Ugotavljam, 
da ukrepi in napori države in lo-
kalnih skupnosti v vseh teh letih 
niso dali pričakovanih rezulta-
tov. Romsko skupnost še danes 
označujejo izoliranost in slaba 
vključenost v širšo družbeno 
skupnost, slabe bivalne razme-
re, nizka stopnja izobrazbe, sla-

ba poklicna usposobljenost, kar vse s stigmatizacijo in predsodki 
do te skupnosti tvori začaran krog. Problematika romske skup-
nosti je torej zelo kompleksna in je ne bo možno rešiti čez noč.

Širše v družbi se odnos do romskih skupnosti ocenjuje skozi pre-
pogoste primere kaznivih dejanj, pri katerih so kot storilci ude-
leženi posamezni Romi, kar dodatno širi prepad med romsko 
skupnostjo in širšo družbo ter onemogoča preseganje predsod-
kov. Deviantna ravnanja posameznikov torej povzročajo dvojno 
škodo; na eni strani škodo posameznim vaščanom, krajanom, na 
drugi strani pa škodo celotni družbeni skupnosti. Zato je ključne-
ga pomena, da država s policijo in pravosodnim sistemom na tem 
področju reagira bolj odločno zoper nepoboljšljive posamezni-
ke, ki s kaznivimi dejanji ali prekrški povzročajo škodo in nemir 
ter med oškodovanimi vaščani, krajani izzivajo občutek nemo-
či in nedelovanja pravne države. Povzročitelje različnih kaznivih 
dejanj, sploh povratnike, je treba bolj odločno procesirati, kar se 
kljub ustrezni zakonodaji v praksi le redko dogaja in je poveza-
no z okorelo sodno prakso, ki se pri kaznovanju premalo ukvar-
ja s širšimi družbenimi posledicami kaznivih dejanj.

Vendar pa kazniva dejanja posameznikov in kriminaliteta nista 
vzrok, temveč posledica problematike romske skupnosti. Največ-
ja težava je, da stopnja vključenosti Romov v slovensko družbo v 
posameznih delih države, tudi Posavju, ni na zaželeni ravni. Ozi-
roma, bolj natančno, vključenost Romov v družbo je na relativno 
visoki ravni, ko gre za vprašanje socialnih pravic in transferjev, 
bistveno manjša pa, ko gre za izpolnjevanje zakonskih dolžnosti 
prejemnikov teh pomoči, sploh zakonskih obveznosti do lastnih 
otrok. Sredstva, ki so namenjena razvoju otrokovih sposobnos-
ti in talentov, gredo največkrat za vse kaj drugega, tudi za alko-
hol, cigarete, avte, samo za otroke ne. Očitno je, da socialni sis-
tem v tem delu ne daje želenih učinkov in je za to nepravičen.

Vsakega pristojnega ministra v predhodnih vladah sem opozar-
jal na situacijo, ki jo v zvezi s temi vprašanji zaznavamo v Posav-
ju, in predlagal spremembe sistema socialnih pomoči in trans-
ferjev tako, da bi dosegali svoje cilje, ne pa poglabljali probleme. 

podatkov, ko gre za informacije o rezultatih posameznih progra-
mov, predvsem pa o storilcih kaznivih dejanj, je največja potuha 
in ovira kakršnim koli spremembam. Je samo orodje za tiste, ki 
na problemih Romov iz leta v leto služijo velike denarje, evrop-
ske in domače, njihove rezultate pa vidimo.

Skratka, imamo velik problem, ki bo hitro prerasel v še večjega. 
Naj kar ob tej priložnosti opozorim, da postaja podoben in vse 
hujši problem s priseljenimi tujci v naše občine, ki jih je pone-
kod že do desetine. Seveda jih nikakor ne enačim z Romi, saj ti 
tujci večinoma pridno delajo, največkrat tudi najtežja dela, ki so 
celo premalo plačana, vendar pa zaradi zanikanja naše kulture, 
neučenja jezika in zapiranja v svoje sredine postajajo problem 
za naše otroke in našo družbo nasploh. Tudi tu nam zadeve be-
žijo iz rok, ker kljub opozorilom ne naredimo ničesar, da bi od 
njih zahtevali minimalno znanje jezika in sprejetje naših navad, 
pri tem pa jim seveda pustimo tudi njihove.

Tudi odnos medijev do te problematike ni objektiven in zato no-
site del krivde za sedanje stanje. Zlasti v nacionalnih medijih ima-
jo na takšno uredniško politiko velik vpliv nevladne organizacije 
in posamezne politične stranke, med katerimi je trenutno gotovo 
Levica. V vrstah nevladnikov je mnogo takih ljudi, ki kar naprej 
ugotavljajo slabše pogoje življenja in prikazujejo nemogoče raz-
mere v romskih naseljih in za to obtožujejo državo in predvsem 
lokalno oblast, zatiskajo pa si oči pred tem, kaj v resnici počne-
jo Romi s tem, kar dobijo v podporo, in predvsem, kaj si povzro-
čajo sami med seboj.

Sam bom verjetno že na prvi jesenski seji ponovno govoril o tej 
problematiki, saj od sedanje vlade, ki deluje bolj konkretno in 
operativno, pričakujem, da bi utegnila vendarle kaj premakni-
ti. Sicer se bojim, da nas bodo poleg covida in gospodarskih te-
žav vsaj v Posavju pričakali še neredi zaradi desetletja nereše-
nih problemov z Romi.

Peter Dirnbek Vatovec, brežiški občinski svetnik (Levica): 

Za ekscesi stoji kompleksna 
zgodba etnične skupine

Moji najbližji sosedje so prebi-
valci romskega naselja Krušče v 
Cerkljah ob Krki, kjer živi prib-
ližno 80 oseb v cca. 15 bivalnih 
objektih. Z romskimi otroki sem 
delal skoraj tri leta kot strokovni 
sodelavec Centra šolskih in ob-
šolskih dejavnosti (CŠOD) v na-
selju Smrekec v Grosuplju in v 
naselju Kerinov Grm pri Krškem. 
Trenutna oblika mojega sodelo-
vanja z Romi pa je v vlogi pred-
sednika komisije za spremljanje 
položaja Romov v občini Brežice.

Vedno, ko izvem za neljubo novico, me prevzamejo jeza, razoča-
ranje, ki preide v žalost, nato se vprašam, kaj smo naredili naro-
be in česa nismo naredili. Do konkretnega dejanja oziroma no-
vice skušam vzpostaviti distanco in videti celotno sliko, saj mi 
zgolj navajanje dejstev, na kar se reducira novinarsko poročanje, 
ljudski glas pa pridoda še običajne pozive k linču celotne skup-
nosti, ne da zadovoljivih odgovorov. Da ne bo pomote – moti me 
kurjenje plastike, divjanje z avtomobili, glasne zabave do jutra-
njih ur z uporabo pirotehnike in strelnega orožja, žalostne no-
vice o spolnih deliktih in nespoštovanju tako privatne lastnine 
kot javnega dobra ... A zavedam se, da za ekscesi stoji komplek-
snejša zgodba etnične skupine, ki je ostala pozabljena in nespre-
jeta v času in prostoru.

Sprašujete me po konkretnih rešitvah, z omejitvijo 2000 zna-
kov in nekajdnevnim rokom, medtem pa se večina odgovornih 
v državi in lokalni skupnosti tematike izogiba v širokem loku 
vsaj 30 let. Navajate evidentne in realne težave, vendar je ne-
realno zahtevati takojšnje rezultate od peščice finančno in ka-
drovsko podhranjenih nevladnih organizacij, ki v naselja prina-
šajo še kako potrebne vsebine za mladostnike, ženske in mlade 
starše. Že v prejšnjem odgovoru sem nakazal, da zaradi dreves 
ne vidimo gozda – to je zgodovinskih, socialnih, pravnih in psi-
holoških razsežnosti, v katere smo ujeti predstavniki večinske-
ga prebivalstva, še bolj pa Romi. Skupina, ki ji pripada družbena 
moč (politična, pravna ...), dodeljuje drugi toliko, da si kupi so-
cialni mir in lastno mirno vest, ob tem pa pozablja, da je manj-
šina zgodovinsko stigmatizirana do te mere, da ne dobi druge 
vloge kot milost životarjenja na obrobju družbe. Ob tem zapi-
su pričakujem pripombe v slogu 'saj imajo več, kot mi, poglej, 
kakšne avte vozijo, ni jim treba plačevati davkov, pa še otrok ne 
pošiljajo v šolo …'.

Celotna slika je v svojem bistvu drugačna. Življenje v romski 
skupnosti je kruto, prežeto z nasiljem, ki ga po mojem prepri-
čanju porajajo nemoč, ujetost, brezizhodnost, nepotrebnost in 
brezciljnost. Razumem, da tistim, ki nimajo neposredne izku-
šnje ali uvida, ta dejstva niso znana. Tudi to je še en razlog več, 
da se, preden sodimo, prepričamo na lastne oči oziroma prisluh-
nemo glasovom, ki opozarjajo na nevzdržnost razmer in prosi-
jo za pomoč.

Romi so nekoč imeli v družbi svoj prostor in socialno vlogo – kr-
pali so lonce, brusili nože, popravljali dežnike, žagali drva, nabi-
rali gozdne sadeže in živeli nomadsko življenje brez nepremične 
lastnine. Od nekdaj so se držali zase, saj do gadžijev (kot pravijo 
Neromom) gojijo kronično nezaupanje – kako tudi ne bi, ko pa so 
prav od vseh uniform pa tudi civilov v vseh nemirnih časih pote-
gnili kratko. Kar želim povedati je, da so socialni transferji le del 
zgodbe oziroma njena materialna plat. Drugi del zgodbe je vse-
bina – kakšna je vloga pripadnika romske skupnosti v naši druž-
bi na Dolenjskem? Potisnjen na rob brez realnih zaposlitvenih 
možnosti, brez družbenega ugleda, s slabo samopodobo (saj se 
jih omenja zgolj v kontekstu ekscesov), ob pomanjkljivi sociali-
zaciji, slabi integraciji, z vidnim deficitom komunikacijskih veščin 
(saj jih večina zaradi zaprtosti v skupnost nima priložnosti redno 
uporabljati slovenščine) in z nelegalnim domovanjem izbere edi-
no njemu znano pot za samouresničitev in izboljšanje lastnega 
položaja. Če ničesar nimaš, se izgube ne bojiš. Ne trdim, da so iz-

bire dobre, želim zgolj opozoriti na to, da bodo ujetost v začaran 
krog samodestruktivnih vzorcev le s težavo presegli sami, brez 
iskrene in aktivne podpore posameznikov in institucij na drugi 
strani zevajočega brezna. Na to situacijo opozarjajo številni že 
desetletja, zadnjo dekado sem tudi sam en teh kritičnih glasov, 
saj si iskreno želim izboljšanja njihovega položaja in življenja.
 
Lahko bi seveda našteval posamezne ukrepe, kot so izboljšanje 
stopnje izobraženosti, uveljavljanje ukrepov pravne države, ak-
tivne politike zaposlovanja in tako naprej, a vse to so, kot lahko 
vidimo, na Dolenjskem zaenkrat le pobožne želje. K sreči ima-
mo v Sloveniji tudi pozitiven primer prekmurskih Romov, ki ima-
jo boljšo materialno podstat, boljšo izobrazbeno strukturo in 
predvsem boljše odnose s širšo skupnostjo, zato upanje ostaja!
Zelo si želim in si aktivno prizadevam, da bi se zgradilo zaupa-
nje in spoštovanje ter razumevanje med Romi in ostalimi obča-
ni, a za začetek si moramo priznati, da so med nami – na zadnji 
predstavitvi vasi krajevne skupnosti Cerklje ob Krki namreč niso 
bili ne omenjeni niti nanjo povabljeni. Treba jim je pomagati pri 
legalizaciji naselij, hkrati pa pomagati tudi posameznikom, ki so 
pripravljeni narediti korak iz naselja. Dosledno je treba vztraja-
ti na tem, da se otroci udeležujejo učnega procesa (ukrepi pan-
demije nakazujejo nove oblike izobraževanja), ključna je dosle-
dnost policije, tožilstva, CSD-jev in ostalih predstavnikov države 
ter lokalne skupnosti, ne nazadnje pa tudi politična volja, ki se 
kaže skozi razrez državnih in lokalnih proračunov. Sam menim, 
da so vse omenjene težave zgolj simptom odtujene in razsloje-
ne družbe, ki raje poskrbi za fasado kot zdrave temelje. Kapita-
lizem potrebuje brezposelne in socialno izključene, da se lahko 
delavci na minimalni plači ali kmetje s svojimi težavami pri od-
kupnih cenah spotaknejo ob njih. Zastavimo si ti dve vprašanji:

1. Bi kdo zamenjal svoje življenje z življenjem v romskem na-
selju?

2. So res Romi tista glavna ovira, da bi imeli pravno in socialno 
državo, kot je zapisano v ustavi RS?

Moj odgovor na obe vprašanji je negativen. 

Prav je, da smo začeli z odkrito javno debato. Vsa kazniva dejanja, 
prekrške in nesramnosti seveda obsojam. Menim, da bi tovrstni 
ekscesi terjali takojšen, dosleden in brezkompromisen odziv, ki 
bi pomenil jasen signal, kaj je nesprejemljivo početje. Vendar se 
moramo zavedati, da je kolektivizacija odgovornosti prva napaka, 
ki razkriva naš prikriti, čedalje bolj pa tudi odkriti rasizem. Vsak 
kršitelj sprejetih družbenih norm ima ime in priimek. Če je odgo-
vor policije, da je težko ugotoviti identiteto kršitelja, ki se zateče v 
za organe pregona anonimno skupnost, je to trenutek, ko se mora-
jo prižgati vsi alarmi! Vendar tudi na tem področju ni vse tako ja-
lovo, kot se skuša prikazati – sodni mlini res meljejo počasi, a vz-
trajne kršitelje in prestopnike na koncu največkrat le doseže roka 
pravice. Sankcioniranje pa je le žaganje vrha ledene gore, vztraj-
no je treba odpravljati vzroke deviantnosti, te pa lahko strnem v 
tri ključne besede – revščina, neizobraženost in brezciljnost. Še 
'najlažje' je na koncu razdeliti sredstva, veliko težje je vključiti ot-
roke v učni proces, katerih starši so znotraj njega doživljali fru-
stracije, zavrnitve in šikaniranja, najtežje pa je otrokom osmisliti 
prihodnost in jih navdušiti, da naj sanjajo velike sanje, ko vidijo 
na lastne oči, kako se večina poskusov iztrganja iz primeža uje-
tosti klavrno konča v otroški nosečnosti in bivanju iz rok v usta 
ob glasnem neodobravanju večinskega prebivalstva.

Za konec želim poudariti, da imamo zgolj dve možnosti – ali 
bomo vsi skupaj zavihali rokave in pričeli z iskrenim delom in 
bomo v nekaj desetletjih ujeli priključek s prekmursko romsko 
skupnostjo ali pa bomo v nekaj letih imeli geto z lastnimi zako-
ni, kamor si ne bo upal stopiti nihče več. To bi bil žalosten po-
raz. In, prosim, ne pribijajte na križ posameznikov in institucij, 
ki skušamo zgraditi mostove, saj je škodljivo in kontraproduk-
tivno, ker se s tovrstnim početjem zgolj podaljšuje agonija in 
oddaljuje končni cilj – sobivanje v miru, spoštovanju, razume-
vanju in solidarnosti.

Aleksander Gajski, brežiški občinski svetnik (SDS): 

Država ne sme le dati, ampak 
tudi zahtevati

Gre za perečo problematiko, o 
kateri je zadnje čase tako med 
ljudmi kakor tudi v medijih vse 
več govora. Skupna točka je ne-
moč prebivalstva, ki se nepos-
redno sooča s to problematiko, 
saj skoraj ni zaznati premikov 
pri njenem reševanju. Kar se 
preganjanja kriminalnih dejanj 
tiče, menim, da se Policija trudi 
izvajati postopke v okviru svo-
jih pristojnosti, da pa večina pri-
merov ne dobi ustreznega epilo-
ga. Sledi upravičen občutek, da v 

Sloveniji očitno veljajo dvojna pravila, saj smejo določeni Romi

A ker gre za prvovrstno politično vprašanje, ki bo deležno tudi 
nekaterih glasnih kritik, se nobeden od ministrov oz. ministric 
tega doslej ni lotil. Tokrat smo namero po vzpostavitvi bolj pra-
vičnega socialnega sistema (na pobudo SMC) vključili v koali-
cijski dogovor, zato je to postala obveza ministra za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti, ki je nedavno tudi javno 
obljubil, da se bodo na ministrstvu lotili prenove zakonodaje.

V širše reševanje kompleksne problematike romskih skupnosti 
pa se bodo morali vključiti tudi strokovnjaki in predstavniki Ro-
mov – v mislih imam predvsem Svet romske skupnosti Sloveni-
je. Moje stališče je, da moramo skupaj iskati rešitve, ki bodo re-
zultat civiliziranega in spoštljivega dialoga.

nadaljevanje na str. 6
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KRVAV OBRAČUN ROMOV PRED PRODAJALNO – 14. 8. je 
prišlo pred eno izmed krških prodajaln do fizičnega obraču-
na med več osebami, po naših zanesljivih podatkih med pripa-
dniki romskih skupnosti. Policijska patrulja, ki je prva pripe-
ljala na prizorišče, je opazila okrvavljenega moškega in žensko 
s sekiro v rokah, slednjo je na poziv policistov odložila, neda-
leč stran pa še pretep treh moških, pri čemer je eden izmed 
udeležencev v roki držal mačeto in nameraval zamahniti pro-
ti drugemu. Napad je z opozorilnim strelom preprečil policist, 
medtem ko je drugi udeleženec še naprej s kolom udrihal po 
na tleh ležečem moškem, zaradi česar je policist sprožil doda-
ten opozorilni strel. Udeležence pretepa, ki naj bi mu botroval 
spor med člani dveh družin, ki se med seboj poznajo, je poli-
cistom uspelo ukrotiti šele z uporabo prisilnih sredstev. Zara-
di suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja so policisti 
odvzeli prostost 30- in 23-letnemu napadalcu, tri osebe pa naj 
bi v pretepu utrpele lažje telesne poškodbe.

NATLAČENI KOT SARDINE – Policisti so v noči na 13. 8. med 
opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Kal-
ce-Nakla ustavili kombi nemških registrskih oznak, ki ga je vo-
zil 26-letni državljan Ukrajine, v njem pa odkrili kar 26 tujcev, 
in sicer 17 državljanov Pakistana, šest državljanov Bangladeša 
in tri državljane Afganistana, ki so pred tem ilegalno prestopili 
mejo. Ukrajincu so odvzeli prostost in ga privedli pred preisko-
valnega sodnika, s tujci pa opravili uradne postopke.

LAŽNA TELEKOMOVA DELAVCA – 12. 8. je do oškodovanke v 
Radečah pristopil neznani moški, ki se je izdajal za delavca Te-
lekoma. Žensko je pozval, da mu pokaže telefonsko omarico, 
medtem pa je drugi zmikavt preiskal hišo in ukradel več kosov 
zlatnine. Na parkirnem prostoru v Vrhuljah (na območju PP Kr-
ško) je 15. 8. zvečer neznani storilec iz odklenjenega avtomobi-
la odtujil torbo z denarnico, gotovino, dokumenti in dvema mo-
bilnima telefonoma. Lastnico je oškodoval za okoli 1100 evrov.

POŽAR V BREŽICAH – 14. 8. je malo po 13. uri zaradi presko-
ka iskre zagorel izolacijski material v stanovanjskem objek-
tu v izgradnji na Cesti bratov Milavcev v Brežicah. Požar se je 
iz hiše razširil še na dva bližnja objekta, stanovanjsko hišo in 
vrtno lopo. Požar, ki je poškodoval ostrešji in izolacijo, je poga-
silo 34 gasilcev iz sedmih društev.   Zbrala: B. M.

Edi Pevec, Brežice: O namestitvi mobilne apli-
kacije se še odločam. Gotovo jo bodo bolj spre-
jeli mlajši. Če bo zares zaživela, je težko napove-
dati. Nekateri so za, drugi so proti, kar je stalna 
praksa, saj zbuja mešane občutke. Mnogi misli-
jo, da nam bodo z njo sledili, a sledijo lahko že 
sedaj preko pametnih telefonov. Upam, da de-

nar, ki so ga za to porabili, ni bil vržen stran.

Iris Krejan, Sevnica: Kako natančno bi lahko 
aplikacija izračunala bližino okužene osebe, ne 
vem, zato dvomim v zanesljivost podatka. Upo-
raba aplikacije bi lahko sprožila preplah in para-
nojo med ljudmi. Vsaka dobronamerna ideja se 
lahko začne zlorabljati in kmalu poseže v oseb-
ne pravice. Sama si aplikacije ne bom namestila, 

saj nimam potrebe po zasledovanju okuženih oseb.

Žan Rožman, Sp. Pohanca: Aplikacija se mi ne 
zdi tako slaba ideja, o namestitvi na telefon pa 
se bom odločil naknadno, odvisno od tega, kako 
hitro se bo virus širil v naslednjih mesecih. Ni-
mam pa nobenih pomislekov, da bi nam z apli-
kacijo sledili, saj nam, če je to res njihov namen, 
lahko sledijo že preko drugih aplikacij in sple-

tnih strani, kjer smo morali vnesti svoje podatke.

Nada Pirc, Krško: Nisem še povsem prepriča-
na, ali si bom namestila to aplikacijo, nisem se 
še dovolj poglobila v to. Eni pravijo, da je to dob-
ro, drugi pa ne. Ker sem že malo starejša, mor-
da ne bi bilo slabo, da bi jo imela, po drugi stra-
ni pa je seveda pomislek, kaj bo kdo počel s temi 
podatki. Upam, da mi bodo mlajši v družini lah-

ko primerno svetovali glede tega. 

V teh dneh je tudi v naši državi na voljo mobilna aplikaci-
ja #OstaniZdrav (t. i. koronaaplikacija), ki bo uporabnika 
opozorila, če se je znašel v bližini s koronavirusom oku-
ženega človeka. Ali se vam zdi to dobra ideja, si jo boste 
namestili in uporabljali?

anketa

Koronaaplikacija da ali ne?

Dr. Mojca Tomažin, direktorica/ravnateljica ETrŠ Brežice:

Majhnost šole bo lahko prednost

ETrŠ Brežice je po 14 letih 
prizadevanj le uspelo, da je 
šoli ministrstvo odobrilo iz-
vajanje novega izobraževal-
nega programa zdravstve-
na nega. S tem Posavje ne 
bo več edina regija, ki ima 
splošno bolnišnico, nima pa 
ustreznega programa v šoli. 
Kje menite, da se je v teh le-
tih 'zatikalo', da vam v Lju-
bljani tako dolgo niso 'priž-
gali zelene luči'?
Izredno smo veseli, da nam je 
ministrstvo po toliko letih le 
prisluhnilo, menim pa, da se 
je to zgodilo prav v letošnjem 
letu zato, ker se je moč naših 
argumentov še dodatno okre-
pila – tudi zaradi izredne situ-
acije s koronavirusom – le kdo 
bi lahko v teh okoliščinah tr-
dil, da ne potrebujemo novih 
programov s področja zdra-
vstva? Na tem mestu se želim 
še enkrat zahvaliti vsem, ki so 
nas pri naših prizadevanjih 
podpirali. Posebna zahvala pa 
velja tudi mojemu predhodni-
ku, bivšemu ravnatelju ETrŠ 
Martinu Šošku, ki je pripravil 
dobro ’podlago’ za nove pro-
grame, zaradi česar je bilo po-
tem dosti lažje nadaljevati z 
našimi prizadevanji.

Kako ste nov program, ki ga 
boste prvič izvajali v priha-
jajočem šolskem letu, zas-
tavili? Ste se morali zaradi 
tega kako drugače organi-
zirati?
Menimo, da je program zdra-
vstvena nega posebnega po-
mena za Posavje, saj bo v 
perspektivi zagotavljal prepo-
treben kader s področja zdra-
vstva, zato se bomo potrudi-
li po svojih najboljših močeh, 
da bomo program zastavili 
kar najbolj kvalitetno. Odziva-
li se bomo na potrebe lokalne-
ga okolja, saj imamo v poklic-
nih in strokovnih šolah znotraj 
vsakega programa kar lep kos 
vsebin (t. i. odprti kurikulum), 
ki jih lahko zapolnimo z vsebi-
nami po lastni presoji in v tem 
delu se nameravamo maksi-
malno prilagajati lokalnim de-
lodajalcem. 
Trenutno se že intenzivno 
ukvarjamo z organizacijo po-
uka za 1. letnik. Med drugim 
moramo v šoli zagotoviti tudi 
vsaj eno ’specializirano učil-
nico’ za praktični pouk, v ka-
teri moramo imeti tudi pre-
cej ’specialne’ opreme, ki jo 
bomo v naslednjih letih (vse 
do 4. letnika) sproti dopolnje-
vali. Z opremo bo delno poma-
gala Splošna bolnišnica Breži-
ce, največji del pa bomo seveda 
morali nabaviti oz. financirati 
sami. Nastalo bo precej stro-
škov, zato smo se s prošnjo za 
donatorstvo oz. sponzorstvo 
obrnili na posavska podjetja, 
gospodarske družbe, občine 
… Nekaj odziva je že, za kar se 
lepo zahvaljujemo. Seveda pa 
bi bili veseli kakršne koli (ma-

terialne, finančne …) pomo-
či tudi od podjetij, gospodar-
skih družb…, na katere morda 
nismo naslovili naše prošnje, 
pa menijo, da nam lahko po-
magajo.

Z novim programom je 
vaša šola postala še bolj 
'vsestranska', saj se eko-
nomskemu (ekonomist, ko-

mercialist, trgovec) in izo-
braževalnemu (predšolska 
vzgoja) zdaj pridružuje še 
zdravstveno področje. Ima-
te za to primeren kader ali 
ga morate iskati tudi drugje? 
Z novim programom smo dobi-
li zelo dobro kombinacijo stro-
kovnih programov, ki se med 
seboj lahko odlično dopolnju-
jejo predvsem v strokovnem 
delu. Že zaradi same narave 
obeh programov bo mogoče 
vsebinsko povezovati progra-
ma predšolska vzgoja in zdra-
vstvena nega, oba pa bomo v 
odprtem kurikulumu nadgra-
jevali s podjetniškimi vsebina-
mi (naš ekonomski program). 
Znanja, ki jih bodo pridobi-
li, bodo dijakinjam in dijakom 
po končanem izobraževanju 
omogočala tudi lažji začetek 
pri morebitni samostojni pod-
jetniški poti. Po drugi strani 
bodo zanesljivo tudi naši dija-
ki ekonomskega in trgovskega 
programa odslej deležni več 
vsebin s področja zdravstva 
(interesne dejavnosti, krožki 
ipd.). Za splošnoizobraževalni 
del smo kader že imeli, razum-
ljivo pa bodo odslej del našega 
kolektiva tudi diplomirane me-
dicinske sestre oz. diplomira-
ni zdravstveniki, ki bodo pou-
čevali strokovne vsebine – t. i. 
strokovne module.

Ste mogoče razmišljali tudi 
že o drugačnem poimeno-
vanju šole glede na to, da že 
nekaj časa ni več samo eko-
nomska in trgovska? Je kak 

podoben primer šole, ki po-
nuja toliko programov z raz-
ličnih področij, tudi drugje v 
Sloveniji?
S postopkom za spremembo 
imena šole smo pričeli takoj 
po dokončni odobritvi novega 
programa. Predlagali smo dve 
varianti novega imena – Šolski 
center Brežice ali Center stro-
kovnih šol Brežice –, dokončna 

odločitev pa bo na strani mini-
strstva. Želeli smo imeti uni-
verzalno ime, ki dopušča, da 
kakšen program ugasne oz. 
se pojavi kakšen nov. Upamo, 
da bomo lahko šli v novo šol-
sko leto že z novim imenom. 
Seveda so v Sloveniji v več-
jih centrih tudi šole, ki ponu-
jajo (vsaj) toliko programov, 
kot jih imamo sedaj mi. Naj 
omenim, da smo dvanajsta 
šola s programom zdravstve-
ne nege v Sloveniji. Kolikor mi 
je znano, pa nobena ne ponu-
ja prav te kombinacije progra-
mov, ki jo imamo sedaj na naši 
šoli (ekonomski tehnik, pred-
šolska vzgoja in zdravstvena 
nega). Ne smemo pa pozabiti 
tudi na našo višjo šolo s pro-
gramom ekonomist, na kate-
ri si prav tako prizadevamo za 
programsko obogatitev – vlo-
ga za pridobitev novega višje-
šolskega programa velnes v 
Brežicah je že na ministrstvu. 

Kakšen je letošnji vpis v 
programe na ETrŠ Brežice in 
kakšen trend opažate? Seve-
da nas najbolj zanima, če je 
bilo za zdravstveno nego do-
volj interesa?
Z letošnjim vpisom smo zado-
voljni, trend, ki ga v zadnjem 
času z veseljem opažamo, pa je 
blago naraščanje zanimanja za 
poklicne in strokovne šole. Za 
zdravstveno nego je bilo rav-
no dovolj interesa, da smo us-
peli prepričati ministrstvo, da 
nam je program odobrilo. Pri-
javljenih je 21 bodočih dijakinj 

in dijakov, ki bodo prva gene-
racija tega programa, vsi pri-
hajajo iz Posavja, veliko med 
njimi iz Sevnice in okolice.

Na začetku leta ste na novi-
narski konferenci dejali, da 
je vaša šola lepa, ampak na 
pol prazna. V najboljših ča-
sih ste imeli tudi 800 dija-
kov, danes jih je okoli 300. 
Zakaj je prišlo do takšnega 
upada števila dijakov?
Največji razlog za upad števila 
dijakov je zagotovo ta, da so se 
drastično zmanjšale generaci-
je otrok. Če je bilo nekoč (na-
zadnje leta 1979) v Sloveni-
ji rojenih čez 30.000 otrok, je 
rodnost okoli leta 2000 padla 
pod 18.000, potem pa je zno-
va začela počasi naraščati. Ob 
tem, da se vzporedno z upa-
dom generacij praviloma ni 
zmanjševalo vpisnih mest na 
gimnazijah, je logična posle-
dica, ki smo jo čutile praktič-
no vse poklicne in strokovne 
šole v Sloveniji – upad vpisa. 
Vendar, kot rečeno, stanje se v 
zadnjih letih izboljšuje. V no-
vem šolskem letu bo na naši 
šoli prek 100 novih dijakov, 
skupaj pa približno 310, kar je 
nekoliko več kot v preteklem 
šolskem letu.

Veliko dijakov se šola izven 
Posavja, na roko jim gredo 
tudi subvencionirani pre-
vozi do šolskih središč. Kaj 
menite o tem?
Že večkrat sem javno izposta-
vila in mislim, da bi bilo treba 
enkrat o tem izvesti okroglo 
mizo ter tudi zadolžiti posa-
vske poslance, da ta problem 
sprožijo v parlamentu. Zdi se 
mi nedopustno, da npr. dijak 
iz Krškega za vožnjo bodisi v 
Brežice bodisi v Novo mes-
to plača isto ceno. Dejstvo je, 
da morajo biti vse javne šole 
približno enako kvalitetne, 
ministrstvo in vsi ostali mo-
ramo delati na tem, da mreža 
javnih šol zagotavlja približno 
enake standarde. Moj konkre-
ten predlog je, da se tudi v pri-
meru prevozov v srednje šole 
upošteva šolski okoliš, podob-
no kot je že pri osnovnih šolah. 
To pomeni, da ti država sub-
vencionira prevoz do najbliž-
je šole od tvojega stalnega bi-
vališča, če pa se odločiš oditi v 
Novo mesto, Ljubljano ali kam 
drugam, pa plačaš polno ceno.

Boste z novim programom 
skušali privabiti tudi bo-
doče dijake, ki ne prihaja-
jo iz Posavja, oz. kako zani-
miva šola ste npr. za nekoga 
iz Kozjega, Šmarja pri Jel-
šah ipd.?
Seveda si želimo, da bi bili za-
nimivi tudi za dijake, ki tradi-
cionalno gravitirajo na dru-
ge centre. Morda bo v bodoče 
naša majhnost – še vedno se 
štejemo za relativno majhno 
šolo – postala celo naša pred-

BREŽICE – Pred začetkom novega »pokoronskega« šolskega leta, o izpeljavi katerega je zaenkrat še veliko 
neznank, smo k besedi povabili 55-letno dr. Mojco Tomažin, ki je od aprila 2017 na čelu Ekonomske in tr-
govske šole Brežice. Zanjo in za šolo bo prihajajoče šolsko leto še toliko bolj posebno, saj bodo s septem-
brom začeli izvajati nov program zdravstvene nege, za katerega so si toliko časa prizadevali.

Dr. Mojca Tomažin
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nost. Ob izbruhu koronaviru-
sa so in bodo znova pomembni 
atributi, kot so: majhno, lokal-
no, veliko prostora, brez gne-
če … 

Epidemija je seveda zareza-
la tudi v šolski vsakdan na 
ETrŠ Brežice, pouk je kar 
nekaj časa potekal na da-
ljavo. Kako bi ocenili delo v 
tem času in ali so dijaki ime-
li kakršne koli težave pri 
učenju, komunikaciji s pro-
fesorji, dostopu do spleta? 
Če da, kako ste jih odpravili?
Zagotovo je bila to velika spre-
memba, ki se je zgodila sredi 
marca praktično ’čez noč’. Pre-
hod na novo, virtualno učno 
okolje je na naši šoli lažje ste-
kel, ker smo imeli že prej iz-
kušnje z delom s pomočjo so-
dobnih tehnologij (projekt 
Pedagogika 1:1, mednarodni 
projekti Erasmus+ …). Dija-
kom smo bili na voljo za re-
ševanje težav praktično ves 
čas in morebitne zaplete smo 
sproti odpravljali. Z internet-
nimi povezavami ni imel težav 
nihče, smo pa enemu ali dve-
ma dijakoma omogočili upora-
bo računalnika. Pridobili smo 
veliko izkušenj in v novo šol-
sko leto bomo vstopili dos-
ti bolj pripravljeni na more-
biten pouk na daljavo. Težili 
bomo tudi k poenotenju sple-
tnih platform, saj so v anketi 
dijaki kot določeno slabost iz-
postavili ravno to, da je vsak 
profesor uporabljal svoj sis-
tem učenja na daljavo, kar jim 
ni bilo najbolj všeč. 

Večkrat smo v preteklosti 
dobili občutek, da ste bili 
kar nekoliko v senci Gimna-

zije Brežice, ki je veljala oz. 
še vedno velja za bolj 'elitno' 
šolo, saj so se nanjo pravilo-
ma vpisovali samo najboljši 
učenci, ostali s slabšimi oce-
nami pa so izbrali ETrŠ Bre-
žice. Kako to komentirate?
Z Gimnazijo Brežice zgledno 
sodelujemo, seveda pa ni no-
bena skrivnost, da za vse gi-
mnazije v Sloveniji pač velja, 
da se vanje praviloma vpisu-
jejo učenci, ki imajo v osnovni 
šoli v povprečju višji učni us-
peh. Naši podatki pa kažejo, 
da se v zadnjih letih viša tudi 
’osnovnošolski’ uspeh učen-
cev, ki se vpisujejo na našo 
šolo, tudi odličnjakov imamo 
kar nekaj. Rada pa bi pouda-
rila, da učni uspeh iz osnov-
ne šole, pa tudi kasneje iz sre-
dnje itd., nima kakšne usodne 
napovedne vrednosti za zado-
voljno življenje v odrasli dobi. 
Namenoma nisem uporabi-
la termina ’uspešna kariera’ – 
kaj je uspešna kariera, je lahko 
zelo relativno –, ampak ’zado-
voljno življenje’. Na naši šoli si 
predvsem prizadevamo, da bi 
učenci skozi srednješolsko iz-
obraževanje šli čustveno ne-
poškodovani – prav srednje 
šole so mnogokrat vir travm 
– in da bi ohranili veselje do 
učenja, predvsem pa sodelo-
valnega učenja, ob spoštova-
nju vseh razlik in posebnosti 
med ljudmi.

Lani ste obeležili 20 let, 
odkar šola deluje na novi 
lokaciji, kar je zagotovo 
prelomnica v zgodovini de-
lovanja te šole. Kako gledate 
na prehojeno pot? Zagotovo 
so še področja, kjer vidite 
možnosti za napredek …

Res je, na novi lokaciji se po-
čutimo zelo dobro. Naša šola 
je že sama po sebi arhitektur-
na posebnost, saj je zgrajena 
v skladu s fengshui, starodav-
no kitajsko veščino urejanja 
zunanjega in notranjega pros-
tora. Morda pa le je nekaj na 
tem, ker se v prostorih šole 
zelo dobro počutimo. Veliko 
generacijam smo podajali zna-
nje v upanju, da jih bomo us-
pešno pripeljali do poklica, in 
menimo, da nam v veliki veči-
ni to uspeva. Želimo, da bi bila 
naša šola v lokalnem okolju pa 
tudi širše prepoznana po kva-
litetnem strokovnem znanju, 
ki ga daje mladim ljudem na 
poti v svet, hkrati pa tudi po 
širini razmišljanja, ki jo priv-
zgaja mladim rodovom.
Možnosti za napredek seveda 
vedno so. Želimo si še več po-
vezovanja z lokalnim okoljem, 
še več izmenjav in prakse v tu-
jini za naše dijake in študente 
v okviru programa Erasmus, 
ki je sicer trenutno žal v za-
stoju. Ob izbruhu koronaviru-
sa se je pokazalo tudi, kako po-
membno je, da je država čim 
bolj samooskrbna, predvsem 
glede prehrane. Slovenija ima 
močno tradicijo vrtičkarstva, 
sadjarstva, čebelarstva … in 
tu imamo v šolah še veliko za 
postoriti. Nekoč so okolice šol 
praviloma krasili šolski vrtovi 
in sadovnjaki, kjer so se učen-
ci učili pridelovanja hrane, ki 
so jo potem uporabili v šolski 
kuhinji. Upam, da bo šolski vrt 
v prihodnjih letih zaživel tudi 
nekje ob naši šoli – vse to bo 
zagotovo mogoče tudi znotraj 
projekta Ekošola, v katerega 
smo vključeni – poleg veliko 
drugih projektov, v katere se 

prav tako vključujemo.
Moja drobna želja je tudi 
preprosto – več branja. Ne-
koč, če oz. ko bodo sredstva, bi 
želela, da bi naša šolska knji-
žnica dobila dodaten prostor 
in res postala osrednje zbira-
lišče dijakov, učiteljev … z bral-
nimi krožki, debatnimi krožki, 
literarnimi večeri … idej je res 
še veliko. 

Kaj lahko rečete o sedanjih 
generacijah srednješol-
cev, če jih primerjate npr. z 
vašo? Verjetno opažate raz-
like tudi pri učiteljih oz. pro-
fesorjih, kajne?
Glede na to,  kakšen svet jim 
prepuščamo starejše genera-
cije, lahko samo rečem, da so 
krasni. Sicer trikrat trkam na 
les, ampak v zadnjem obdob-
ju prihajajo na našo šolo ve-
činoma prijetni mladi ljudje, 
ki se – kar mi zelo podpira-
mo – ne ukvarjajo le s šolo, 
ampak tudi z mnogo drugi-
mi dejavnostmi – pojejo, ple-
šejo, ustvarjajo, nekateri so 
tudi vrhunski športniki … Ve-
liko se jih vključuje v različne 
šolske dejavnosti, upam pa si 
trditi, da prirejamo tudi izje-
mne dogodke – prireditve, ob 
ogledu katerih mi je velikokrat 
kar malo žal, da jih ne vidi tudi 
širša javnost. Pri tem jih v vlo-
gi mentorjev podpirajo moje 
kolegice in kolegi, ki velikok-
rat vložijo mnogo truda, tu pa 
ne opažam kakšnih posebnih 
razlik med starejšimi in mlaj-
šimi kolegi. Verjetno smo tudi 
zaradi pozitivnega vzdušja, ki 
vlada na šoli, šola brez varno-
stnikov …

 Rok Retelj

Običajno poletno mrtvilo, ki ga letos sicer izdatno polnijo in-
formacije o epidemiji koronavirusa, je za nekaj dni popestril 
tudi obisk ameriškega državnega sekretarja Mikea Pompea v 
domovini njihove prve dame in srečanje s političnim vrhom ob 
našem turističnem biseru – Blejskem jezeru. 

Ne da bi se spuščal v špekulacije o morebitnih vojaških motivih 
obiska in koristnosti podpisa izjave o omrežju 5G, želim ome-
niti vsaj na prvi pogled rokohitrske argumentacije v zvezi s so-
delovanjem obeh držav na področju energetike. Taka je bila 
najprej izjava ministra Jerneja Vrtovca, da podpira postavitev 
plinskega terminala na hrvaškem otoku Krku, četudi bo plin 
iz tega vira občutno dražji. Najmanj, kar bi bilo namreč dobro 
vzeti v obzir, je dolga vrsta nerazčiščenih problemov s Hrvati, 
preden si nakopljemo novega, naj si bo s plinskim terminalom 
ali pa celo z novim jedrskim reaktorjem. V zvezi s slednjim ve-
lja spomniti, da je sporazum med republikama, ki so ga podpi-
sali v Krškem leta 1970, torej pred okroglimi 50 leti, predvide-
val tudi skupno gradnjo druge nuklearke na ozemlju Hrvaške.

Za načrtovano novogradnjo v Krškem je gotovo dobro, da je 
zavel nov veter in je v javnosti prišlo do pospeška ideje o dru-
gem reaktorju. Jedrska tehnologija namreč zahteva dolgotraj-
no podporo države, ki se je zanjo odločila, predvsem zaradi 
prenosa znanja in izkušenj na mlajše generacije strokovnja-
kov. Vendar pa smo na dan ameriškega obiska in tudi po njem 
o tako resni tematiki slišali preveč površnih in nejasnih izjav. 
Ena izmed teh je bilo omenjanje ameriške firme Westinghouse 
kot dobavitelja novega reaktorja v Krškem.

Najprej v kontekstu bilateralnih odnosov z ZDA omenimo, da 
je bila frekvenca obiskov na najvišjih ravneh v 70. letih prej-
šnjega stoletja neprimerno višja. Državni sekretarji in pod-
predsedniki vlade ZDA so se tako rekoč sprehajali po tedanji 
skupni državi, pri čemer je šlo za znana imena, kot so Kissin-
ger, Mondale, Shultz in Vance. Res je tudi, da se brez politič-
nega pritiska in botrov, kot sta bila Kardelj in Tito, ki sta celo 
osebno obiskala ZDA (leta 1977 in 1978), zgodba z JE Krško 
takrat ne bi dobro končala. Predvsem pa je ta postala uspešna 
zaradi dobrega vodenja obratovanja in vzdrževanja s strani 
slovenske ekipe.

Danes so namreč očitno pozabljene velike zamude in s tem 
podražitve projekta NEK, med drugim zaradi težav s projek-
ti in dovoljenji za dobavo goriva, s čimer je padel najavljeni 
rok zagona leta 1979 pod geslom 'on the line seventy nine', ki 
je bil opredeljen s podpisom pogodbe, katerega 46. obletnica 
bo čez dva dni. Pa nepričakovani zaplet z razpokami na ceveh, 
ki so terjale dodatne posege (nazadnje pa zamenjavo celot-
nih uparjalnikov), s tem pa zamudo pri komercialnem zago-
nu (1983).

Zgodba z Westinghouseom se ne more ponoviti tudi zato, ker 
velikana, ki ga je že leta 1886 ustanovil znameniti George We-
stinghouse, ni več. Zgodovina družbe, ki je sto let kasneje ime-
la okoli 120.000 zaposlenih, se je že zdavnaj končala, v veliki 
meri tudi zaradi zmanjšanja gradnje novih JE najprej v samih 
ZDA, nato pa še drugod po svetu. Po letu 1990 se je namreč za-
čela serija bankrotov in razprodaj posameznih delov nekdanje 
multinacionalke, ki se danes po svetu in predvsem v Evropi ba-
vijo s servisnimi storitvami, pomemben delež posla pa menda 
ustvarjajo – zanimivo – z zapiranjem odsluženih nukleark.

Kot smo v zadnjem letu dni večkrat slišali s strani predstavni-
kov jedrske znanosti, univerz in energetike (tudi iz Krškega), 
lahko danes jedrski reaktor, kakršen je za zdaj načrtovan v Kr-
škem (1000 MW in več), znotraj predvidenega proračuna pos-
tavijo več ali manj samo Kitajci, Južni Korejci in Rusi. Ameriški 
dobavitelji oz. prav Westighouseove inženirske franšizne ka-
pacitete pa že dlje časa omenjajo v zvezi s t. i. modularnimi se-
rijskimi reaktorji, katerih večje inačice niso imele pravega us-
peha, zato se več pričakuje od manjših enot z močjo od 400 do 
500 MW, ki pa še niso v komercialni rabi. 

Uporaba zgodovinskih vzporednic terja pač določeno (pred)
znanje. To bi pričakovali tudi glede Westinghousea kot tako 
rekoč že izbranega dobavitelja novega, četudi še z nobenim 
dokumentom in uradnim postopkom odločenega reaktorja št. 
2 v Krškem. Kot sem zapisal že ob lanskoletnih Šarčevih napo-
vedih novega reaktorja, utegnejo take medijske 'jedrske' bom-
bice narediti več škode kot koristi resnemu načrtovanju dru-
gega bloka. 

Pa še lep, čim manj meglen preostanek poletja želim!

Preveč megle ob 
Blejskem jezeru

komentar

Piše: Silvester Mavsar

Tako je namreč odločila poseb-
na delovna skupina, ki je bila 
v mesecu juniju imenovana na 
pobudo direktorjev domov sta-
rejših iz Posavja in katere nalo-
ga je proučitev različnih mož-
nosti organizacije »rdečih« con 
v domovih v primeru, da bi v 
katerem od domov prišlo do 
okužb. Delovno skupino ses-
tavljajo vsi direktorji domov 
v Posavju, predstavniki lokal-
nih skupnosti, domski zdrav-
niki, zdravnici koordinatorici, 
ki sta bili s strani ministrstva 
imenovani v času epidemije, 
vodje zdravstvene nege in di-
rektorica Splošne bolnišnice 
Brežice Anica Hribar, ki nam 
je tudi podala več informacij v 
zvezi s to idejo. Kot je pojasnila, 
je bila ugotovitev delovne sku-
pine, da bi bila najprimernejša 
možnost namestitev okuženih 
oskrbovancev, ki ne potrebu-
jejo bolnišnične obravnave, iz-
ven domov. Pri iskanju ustre-
znega prostora za organizacijo 
skupne »rdeče« cone za vse 
domove Posavja je bil izbran 
objekt bivše policije v Brežicah, 
ki je zdaj v uporabi in upravlja-
nju Uprave RS za zaščito in re-
ševanje (URSZR). 

»Rdeča« cona bo v bivši policiji
BREŽICE – V primeru pojava okužbe z novim koronavirusom v katerem izmed posavskih domov za starej-
še – k sreči se do zdaj to še ni zgodilo – bi tiste iz t. i. rdeče cone (okužene stanovalce in oskrbovance s co-
vid-19, ki ne potrebujejo bolnišnične oskrbe) premestili na skupno lokacijo, in sicer v objekt bivše policije 
v Brežicah, kjer je trenutno skladišče Uprave RS za zaščito in reševanje.

»Lokacija bi bila aktivirana le v 
primeru pojava okužb v kate-
rem od domov v Posavju. Ključ-
no je, da bi kadrovske potrebe 
na skupni lokaciji pokrivali z 
združenimi močmi vsi domovi 
iz Posavja. Rešitev bi bila lah-
ko s tega vidika racionalnejša, 
kot če bi moral vsak dom zase 
organizirati tako 'sivo' cono 
(za tiste s sumom na okužbo) 
kot tudi 'rdečo' cono (za tis-
te z okužbo),« je poudarila in 
dodala, da bi pri organizaciji 
dela na skupni lokaciji prisko-
čila na pomoč tudi SB Brežice, 
ki bi zagotavljala diplomirano 
medicinsko sestro z ustrezno 
usposobljenostjo za prepre-
čevanje prenosa bolnišničnih 
okužb. Zdravniško oskrbo bi 
še naprej zagotavljali domski 

zdravniki iz zdravstvenih do-
mov, na voljo za konzultaci-
je pa bi bili zdravniki speciali-
sti iz bolnišnice, je še navedla. 
Kot ocenjuje, bi lahko tam na-
mestili od 40 do 50 stanoval-
cev domov. URSZR v objektu 
bivše policije trenutno skladi-
šči različno opremo, zato bi ga 
bilo treba pred uporabo za to 
usposobiti. »Prednost takšne 
organizacije je tudi učinkovi-
tejše preprečevanje prenosov 
okužb na druge oskrbovance 
in zaposlene v domovih, po-
sledično pa tudi na ostale pre-
bivalce regije,« je še izpostavi-
la. Ravno v torek, 18. avgusta, 
je bila ideja predstavljena tako 
Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake mož-
nosti kot tudi Ministrstvu za 

zdravje. Obe ministrstvi sta po 
navedbah Hribarjeve pozdra-
vili aktivnost v lokalnem oko-
lju pri iskanju ustreznih reši-
tev. »Ugotovljene so bile dobre 
plati predloga pa tudi posame-
zne nedorečenosti in pomanj-
kljivosti. Dogovorili smo se za 
nadaljnje korake, ki jih je tre-
ba opraviti, da bi ugotovili, ali 
je idejo možno v nadaljevanju 
tudi realizirati,« je še dejala.

SB Brežice posluje 
elektronsko

Naj dodamo, da so v SB Brežice 
s 1. julijem v okviru bolnišnič-
nega informacijskega sistema 
uvedli elektronsko poslovanje 
v specialističnih ambulantah 
in postopoma uvajajo brezpa-
pirno poslovanje oz. pošilja-
nje ambulantnih izvidov pa-
cientom v elektronski obliki 
preko aplikacije doZdravnika.
si. Hkrati obveščajo, da je izvid, 
ki si ga po želji natisnete sami, 
kot tudi tisti, ki ga natisnejo v 
bolnišnici, s strani zdravnika, 
pri katerem je pacient opravil 
pregled, od 1. julija dalje pod-
pisan elektronsko. 
 Rok Retelj

Prva okužba v kostanjeviški 
in osma v sevniški občini
Kar se tiče epidemiološke slike v Posavju, so v zadnjih dveh 
tednih zabeležili le dve novi okužbi. 12. avgusta so sploh prvo 
doslej odkrili v občini Kostanjevica na Krki, naslednji dan pa 
še eno v občini Sevnica (skupno osmo v tej občini). V naši re-
giji je bilo od začetka pojava koronavirusa odkritih skupno 30 
primerov bolezni covid-19.

`
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Čeprav je situacija z epidemijo covid-19 
dodobra zarezala v izvajanje pouka na 
osnovnih šolah, so prizadevni mentorji in 
mentorice na treh posavskih šolah in kr-
škem vrtcu v preteklem šolskem letu iz-
peljali tudi izobraževalne praktične delav-
nice, kot nekakšne gospodinjske krožke, 
ki so jih posvetili učenju o ribah in pripravi 
rib. Tudi na Osnovni šoli Jurija Dalmatina 
Krško so bili v glavnih vlogah otroci, ki so 
izdelovali predstavitvene materiale, popri-
jeli za kuhalnico in se nazadnje tudi okrep-
čali s pripravljenimi ribjimi jedmi. 

Ribe, ki na krožniku niso med najljubšimi 
jedmi, kar je bil tudi povod projketa, so ot-
roci od petega do devetega razreda, ki so 
si tega želeli, tako lahko spoznavali tudi 
skozi svojo kuharsko izkušnjo. Kot vedno 

pri podobnih prijemih je tudi tukaj otro-
kom riba povsem drugače 'dišala' na kro-
žniku, saj so v pripravo vložili veliko svoje-
ga novo usvojenega znanja in truda. 

Pouk, nad katerim sta v največji krški 
osnovni šoli bdeli Sanja Valenčak in Katja 
Bobnar, je bil zelo razgibano zastavljen. 
Otroci so pripravljali plakate o prehranski 
vrednosti rib, reševali posebne delovne 
liste in se poglobili v različne vodne ekosi-
steme. Potem je sledil še praktičen del. In 
kaj dobrega so mladi skuhali? Za na kruh 
so na primer pripravili preprostejše ribje 
namaze, spekli bogato obložene morske 
pice, zavihteli so kuhalnice ob testeninah 
z lososom v smetanovi omaki, razveseli-
li so se priprave ocvrtega osliča s špinačo 

in pire krompirjem, doma pa so skupaj s 
starši ustvarjali ribje juhe in različne jedi iz 
tune. Najbrž jim bo v spominu ostalo tudi, 
da so se preizkusili v ribjem 'fast foodu', 
pripravi pravega ribjega burgerja. Zara-
di mentoric, ki sta tematiko znali naredi-
ti privlačno, jim je čas minil izredno hitro. 

Preden naslednjič pogledamo še k drugim 
šolam iz projekta, za konec dodajmo še 
eno uganko, ki je vihala možgančke na OŠ 
Jurija Dalmatina. Jo znate rešiti in ugoto-
viti, o kateri živali je govora?

Striček bodiček 
po hruške ne hodi, 

kaj bi mu sadje, 
če biva v vodi?

 M. M. 
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Otroci so pripravo rib vzeli v svoje roke
KRŠKO – V sklopu projekta Ribe na šolskih krožnikih, ki se že preveša v drugi del, se s pripravo rib niso spozna-
vali le kuharji, šolsko osebje in starši, temveč tudi sami otroci osnovnih šol iz Krškega, Brežic in Kostanjevice na 
Krki ter Vrtca Krško.  

Ko mladi sodelujejo pri pripravi 
predstavitvenih materialov, se znanje 
usvoji na drugačen način.

Med novimi recepti, katerih priprava je 
bila mladim posebej všeč, so se znašli 
tudi slastni ribji burgerji.

Učiti se o ribi nasploh, kot to usvojijo 
pri šolskih predmetih, je seveda precej 
drugače kot spoznati ribe v smislu njene 
prehranske vrednosti.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna 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.

nadaljevanje s str. 3
početi domala vse, saj za svoja dejanja ne bodo primerno sank-
cionirani. Želim si, da bi se storilo mnogo več glede integracije 
Romov, saj menim, da se lahko le preko izvajanja ustreznih pro-
gramov na dolgi rok zagotovi boljša oblika sobivanja Romov v 
našem okolju. Baje uvršča Komisija EU socialno in ekonomsko 
integracijo Romov med njene prioritetne naloge. 

Ocenjujem, da v realnosti, vsaj kar se našega lokalnega okolja 
tiče, ni moč zaznati pretiranih prizadevanj in premikov na tem 
področju. Se pa sprašujem, ali si omenjene integracije želi le del 
politike in nevladnih organizacij ali tudi Romi sami? Za slednje 
bi rekel, da si je ne oz. da si integracijo zamišljajo na napačen na-
čin, saj pričakujejo, da jim bo vse dano, pri čemer pa svojega na-
čina življenja ne bodo spreminjali. Menim, da dokler bo država 
Romom le dajala, npr. socialne transferje, brez da bi za to tudi kaj 
zahtevala, ne moremo pričakovati, da bodo ti spremenili svoje 
miselnosti. A država mora postoriti in zagotoviti marsikaj, da bi 
se situacija začela premikati v pravo smer, začenši s tem, da se 
kontinuirano popisuje romsko prebivalstvo, saj očitno ni jasno, 
koliko jih v katerem naselju živi. Predvsem so državne instituci-
je tiste, ki morajo najti načine, kako zagotoviti, da bodo romski 
otroci redno obiskovali vrtce in osnovne šole, šolam pa zagoto-
viti pogoje, da te otroke pripeljejo do zaključka šolanja in s tem 
do »vstopnice« za pridobitev izobrazbe in delovnega mesta. Na 
teh in določenih drugih področjih je treba nekaj korenito spre-
meniti, da bo 'pojutrišnjem', ne 'jutri', bolje, kot je danes.

Država ne sme le dati, ampak 
tudi zahtevati

Romski svetnik brez komentarja
Za mnenje oz. njegovo plat zgodbe smo prosili tudi predstavni-
ka romske skupnosti v krškem občinskem svetu Morana Jurko-
viča – Daneta. Kot nam je pojasnil, ne želi dati izjave za javnost 
oz. bi svoje mnenje povedal na julijskem zboru krajanov na Go-
rici, a nanj ni bil povabljen.  Ur.

»Na Policijski upravi Novo 
mesto se zavedamo, da gre v 
teh primerih za protipravna 
ravnanja, ki pomembno vpli-
vajo na občutek varnosti na-
ših občanov ne glede na to, da 
gre v večini primerov za manj-
šo premoženjsko škodo,« so v 
sporočilu za javnost zapisali na 
PU Novo mesto. Kot so dodali, 
si v okviru kadrovskih zmož-
nosti s povečano prisotnostjo 
policistov in drugimi oblikami 
policijskega dela prizadeva-
jo preprečevati tovrstna deja-
nja na tistih območjih, kjer so 
zaznane gostitve tatvin. »Po-
leg naših policistov občasno 
naloge patruljiranja opravljajo 
tudi policisti vodniki službenih 
psov in policisti postaje konje-
niške policije. Policistka in po-
licisti Postaje konjeniške poli-
cije Ljubljana so se pridružili 
našim policistom in 7. avgu-
sta izvajali naloge na območju 
Velikega Mraševega in Podbo-
čja (PP Krško) ter 8. avgusta v 
okolici Novega mesta«. Obča-
ne pozivajo, naj jih obveščajo o 
sumljivih vozilih in osebah, ki 
izvršujejo ali bi se lahko prip-
ravljale na izvrševanje kazni-
vih dejanj. »Prepričani smo, 
da smo v sodelovanju z obča-
ni lahko še bolj učinkoviti pri 
preprečevanju premoženjskih 
kaznivih dejanj,« so še zapisali. 

Na podlagi našega poizvedo-
vanja so nam s PU Novo mes-
to sporočili še, da so njihovi 
policisti letos obravnavali 40 
kaznivih dejanj tatvin in veli-

Tatvin je letos več, policija je okrepila nadzor
POSAVJE – Policisti v poletnih mesecih običajno prejmejo več obvestil občanov o tatvinah vrtnin in poljščin, na območjih pogostih tatvin pa patruljirajo tudi s po-
močjo službenih psov in konj. Pridelovalci zelenjave na območju ob Krki poudarjajo, da je ta problematika letos še posebej pereča. Policija zatrjuje, da vsako pri-
javo tatvine jemljejo resno, tožilstvo pa, da je tudi majhna premoženjska škoda lahko med razlogi za zavržbo ovadb.

kih tatvin, ki so se nanašala na 
odtujene poljščine, od tega jih 
je bilo 23 na območju Posav-
ja (PP Krško, PP Brežice in PP 
Sevnica). V letu 2019 so obrav-
navali 38 tatvin poljščin.

Pri škodi ne govorimo 
o drobižu

Precej izkušenj s tatvinami 
poljščin ima pridelovalec ze-
lenjave iz Velikega Mraševe-
ga Davorin Simončič. Meni, 
da je tega dogajanja letos še 
precej več kot v preteklih le-
tih, nepridipravi kradejo vse 
od kumar do krompirja. »Mis-
lim, da so dobro organizirani 
in naenkrat odpeljejo tudi eno 
tono pridelkov,« opaža zele-
njadar, čigar družina se v ce-
loti preživlja s to dejavnostjo. 
Tatvine, ki jih opazi, strik-
tno prijavlja policiji. »Napi-
šejo zapisnik in ovadbo proti 

neznanemu storilcu, čez nekaj 
mesecev pa dobiš s sodišča po-
što, da so zadevo obravnavali, 
a storilca niso našli in je zade-
va zaključena,« opiše, kaj se 
zgodi na podlagi prijave. Ško-
do, ki mu jo povzročijo s tem, 
težko natančno oceni, vseka-
kor pa ne govorimo o drobi-
žu, pač v tisočih evrov. »Škoda 
posamičnih kraj morda ni veli-
ka, ko pa jo sešteješ v celi sezo-
ni, se tega kar nabere,« pojas-
ni. To, da je policija po zadnjih 
javno malo bolj odmevnih do-
godkih v zvezi zlasti s proble-
matiko Romov začela bolj nad-
zorovati poljedelska območja, 
pozdravlja, saj so bili pred tem 
precej neodzivni na opozorila 

zelenjadarjev glede kraj, a si 
želi, da bi bil nadzor še teme-
ljitejši, predvsem pa časovno 
bolj razpršen, saj bi imeli tako 
več možnosti, da koga zaloti-
jo pri delu. Prepričan je sicer, 
da ne kradejo le Romi, saj je v 
svojih rastlinjakih zalotil tudi 
že 'civile'.

Policija: Vse prijave 
jemljemo resno

Ali se torej zatakne že na poli-
ciji? »Dobro se zavedamo, da za 
posameznika lahko tudi tatvi-
na dela pridelkov z domačega 
vrta pomeni pomembno izgu-
bo, zato vsako prijavo jemlje-
mo enako resno. Policisti se ob 
vsaki prijavi odzovejo, zbere-
jo obvestila in v nadaljevanju 
izvajajo aktivnosti za odkritje 
storilcev. Obvestila o tatvinah 
so pomembna tudi za načrto-
vanje aktivnosti za prepreče-
vanje tatvin. Glede na gostitve 
tatvin na posameznem obmo-
čju lahko bolj učinkovito na-
črtujemo aktivnosti za pre-
prečitev tatvin (patruljiranje, 
ustavljanje vozil ...). O ugoto-
vitvah seznanjamo pristojno 
tožilstvo,« nam je še sporočila 
predstavnica za stike z javno-
stjo na PU Novo mesto Alen-
ka Drenik.  Tatvine poljščin 
zaznavajo predvsem v pole-

tnih mesecih in do pozne jese-
ni. Policisti so v preteklih letih 
pri izvajanju nalog, namenje-
nih odkrivanju in preprečeva-
nju premoženjskih kaznivih 
dejanj, v več primerih storilce 
tatvin vrtnin in poljščin tudi 
prijeli in zoper njih podali ka-
zensko ovadbo na pristojno to-
žilstvo.

Tožilec lahko 
(re)aktivira ovadbo

Za pojasnilo, ali se postopki v 
zvezi s tovrstnimi kaznivimi 
dejanji, bodisi zaradi pomanj-
kanja dokazov bodisi zaradi 
(pre)majhne premoženjske 

škode, res pogosto ustavijo 
na tožilstvu, smo prosili krško 
okrožno tožilstvo. »Sami ugo-
tavljate, da je eden od razlogov 
pomanjkanje dokazov. Če po-
licija ne uspe zbrati dokazov, 
da je določena oseba storila 
kaznivo dejanje, postopka ni 
moč nadaljevati oziroma ga na 
sodišču ni moč začeti. Majhna 
premoženjska škoda je lahko 
eden od razlogov za zavrženje 
ovadbe, vendar vedno le v po-
vezavi z drugimi kriteriji, na-
vedenimi v 161. členu Zakona 
o kazenskem postopku (ZKP), 
zaradi katerih je podana ne-
sorazmernost med pomenom 
kaznivega dejanja in posledi-
cami kazenskega pregona,« so 
nam odgovorili. »Ne glede na 
zavrženje ovadbe iz tega raz-
loga pa jo tožilec še vedno lah-
ko aktivira in ponovno obrav-
nava, če ugotovi, da tekom časa 
niso več podani pogoji, ki ka-
znivemu dejanju dajejo maj-
hen pomen (npr. storilec po-
novi kaznivo dejanje). Tožilci 
spremljamo evidence in ne-
redko vlagamo obtožne pre-
dloge za ovadbe, ki so bile že 
zavržene. Pri tem nikoli ne 
gledamo na kakršno koli pri-
padnost ali poreklo storilcev,« 
so še pojasnili.

 Peter Pavlovič

Policisti na območjih pogostih tatvin patruljirajo tudi s konji 
(foto: PU Novo mesto).

Zelenjadar Davorin Simončič 
opozarja, da škoda zaradi 
tatvin ni zanemarljiva (foto: 
P. P.)
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BOHOR, SENOVO – Letošnjega dvodnevnega tabora »Učna 
pot«, ki je potekal na Bohorju in Senovem z upoštevanjem 
ukrepov za zamejitev širjenja virusa, se je udeležilo prek 
30 udeležencev iz Skupin za samopomoč zdravljenih alko-
holikov, ki delujejo pri CSD Posavje, enota Krško, in članov 
Društva za pomoč ljudem v stiski Zmagovita pot.

Cilj tovrstnih druženj z alkoholom zasvojenih oseb in oseb, ki 
so opravile bolnišnično ali ambulantno zdravljenje odvisnosti, 
ter njihovih svojcev je ohranjanje oz. vzdrževanje abstinence, 
prevzemanje in utrjevanje novega načina življenja, kvalitetno 
preživljanje prostega časa, sodelovanje svojcev pri utrjevanju 
vedenjskih in odnosnih vzorcev, dvigu kakovosti odnosov v dru-
žini in širši skupnosti, podpori skupine in izmenjavi izkušenj.
Udeleženci so se zbrali pri koči na Bohorju, kjer so najprej opra-
vili kratek ogrevalni pohod do Petrove skale. Uvodno predava-
nje o funkcionalni prehrani in skrbi za zdravje sta izvedla Irma 
in Igor Ogorevc iz Planeta Zdravje. Sledile so socialne igre na 
temo življenjskih skrivnosti, večer pa se je zaključil z literar-
nim večerom ob glasbi. Nastopili so Franci Černelč (harmoni-
ka), Milena Kunej (sopran) in Tilen Abram (bariton), ki je bil 
tudi v vlogi moderatorja tabora. Program v avli Doma XIV. divi-
zije na Senovem se je pričel z dihalnimi vajami in vajami za raz-
tezanje, nadaljeval pa z vajami čuječnosti in ob uporabi drugih 
svetovalnih tehnik.
Odzivi udeležencev so bile nadvse pozitivni, tako nad izborom 
lokacije, vsebino kot tudi organizacijo, ki sta jo odlično izvedli 
Zdenka Žveglič in Ivanka Zevnik.
 Tekst in foto: Zmagovita pot

Krajevno praznovanje bi v so-
delovanju s številnimi društvi 
pričeli s slavnostno sejo sve-
ta KS na gradu Raka, nadalje-
vali s pohodom upokojencev 
po raških gričih, vinogradni-
škim cvičkovim večerom in 
tradicionalno lovrenško ve-
selico, zaključili pa s svečano 
sveto mašo ob farnem žegna-
nju in srečanjem starodobni-
kov na raškem igrišču. »Zaradi 
znanih razmer smo se družno 
odločili, da letos odpovemo vse 
prireditve. Krajanom smo čes-
titali preko medijev, na domo-
ve pa so dobili tudi obvestilo s 
pojasnilom glede odpovedi in 
čestitko,« pove prvi mož raške 
KS Primož Šribar. Kljub temu 
so izbrali krajevne nagrajen-
ce, priznanji pa bodo podelili, 
ko bodo razmere to omogoča-
le. Priznanji so namenili sose-
ski svete Marjete oz. več kot 
desetim gospodinjstvom iz Za-
bukovja in okolice, ki so stopi-
la skupaj ter tako finančno kot 
z delom obnovila okolico, fasa-
do, zvonik in streho podružnič-
ne cerkve svete Marjete, ter sli-
karju Jožetu Šterku, ki je že 
lani prejel Prešernovo nagra-
do ZKD Krško, sicer pa z likov-
nim ustvarjanjem pripomore k 
širjenju prepoznavnosti Rake.

Sicer pa so v minulem letu v KS 
Raka, z 29 naselji in okoli 2000 
prebivalci eni večjih v občini, 
uspešno zaključili kar nekaj 

investicij. Glavnino sredstev 
so namenili modernizaciji in-
frastrukture, zlasti cest 2. ka-
tegorije, ki jih imajo na skrbi 
kar 37 km. V sodelovanju z 
družbo Kostak so obnovili od-
sek ceste na Celinah, hkrati pa 
uredili dostop do tamkajšnje-
ga vodohrana, nadalje del sta-
re ceste Podulce–Zabukovje in 
cesto na Golem Vrhu, na pobu-
do KS je Občina Krško uredi-
la 'nesrečno' cestno povezavo 
Ardro–Lašče in naprej do Pija-
ne Gore v KS Veliki Trn. Z ob-
čino so se dogovorili še za no-
vogradnjo mostu čez potok 
Račna, za katerega so dali na 
stran nekaj sredstev. V okvi-
ru participativnega proraču-
na Občine Krško Moj projekt 
so obnovili štiri stare avtobu-
sne postaje (v vaseh Kržišče, 

Zaloke, Ravno in Gmajna), pos-
tavili klopi pred raškim gasil-
skim domom, v teku je postavi-
tev fitnes naprav in otroškega 
igrišča na isti lokaciji, za kar je 
sredstva primaknila tudi KS, 
služnost na zemljišču pod hri-
bom Cavsar pa jim je omogoči-
la župnija oz. novomeška škofi-
ja, za kar se ji Šribar zahvaljuje. 
V času junijske sprostitve ukre-
pov so uspeli izvesti tudi dve 
prireditvi: koncert Kolednikov 
»Ljubim Slovenijo« na gradu 
in tradicionalno ročno košnjo 
Cavsarja.

Kot nadaljuje Šribar, se trenu-
tno ukvarjajo s pridobivanjem 
služnosti za povezavo petih 
vasi (Podulce, Vrh pri Površju, 
Površje, Zabukovje in Dolenja 
vas) s širokopasovnim omrež-

jem oz. s centralo na Raki. 
»Upam, da nam bo to uspelo 
pridobiti še letos in da bomo 
končno naredili to povezavo,« 
dodaja. Pojasniti želi še, da se 
je občina odločila za zmanjša-
nje moči osvetlitve sakralnih 
objektov, zato je raška cerkev 
manj osvetljena, posledično pa 
tudi trg ob njej. Osvetlitev trga 
je seveda del njegove načrtova-
ne obnove, za kar so letos pred-
videna sredstva za urejanje do-
kumentacije, spomladi pa so 
dosegli tudi dogovor z Zavo-
dom za varstvom kulturne de-
diščine, da dovoli uporabo Var-
škove parcele (na ovinku pred 
cerkvijo) za parkirišče, saj so 
sprva zahtevali gradnjo nado-
mestnega objekta. »Poleg naš-
tetih večjih del se ves čas trudi-
mo pomagati krajanom tudi pri 
manjših zadevah, ki niso nujno 
vezane na finančna sredstva,« 
dodaja sogovornik. Ocenjuje, 
da jim je navkljub spomladan-
ski epidemiji uspelo uresničiti 
zastavljene projekte za letošnje 
leto. »Moram pa reči, da je za-
radi vsem znane situacije kli-
ma v krajevni skupnosti manj 
živahna, kot je bila sicer, a so 
številni krajani krajevni pra-
znik počastili v zasebnem kro-
gu,« dodaja za konec.

 Peter Pavlovič

Praznovali le v zasebnem krogu
RAKA – V običajnih razmerah bi v dneh okoli godovanja sv. Lovrenca na Raki s številnimi prireditvami obe-
ležili krajevni praznik, na katerem bi se letos spomnili tudi 900-letnice prve omembe kraja, a so se zaradi 
zaostrenih pogojev za organizacijo javnih dogodkov letos odpovedali krajevnemu praznovanju.

Predsednik sveta KS Raka Primož Šribar v otroško-športnem 
parku, ki ga urejajo pri gasilskem domu

Drugi tabor »Učna pot« 

Del udeležencev tabora

OPRAVI TEHNIČNI PREGLED
IN OSVOJI 20plus20 NAGRAD!

www.avtoline.si

2. NAGRADA
Citroen C3

6 mesečni najem

1. NAGRADA
nova Škoda Octavia Combi

6 mesečni najem

Avtoline - Tehnični pregledi, Žadovinek 37, Leskovec pri Krškem

KOPRIVNICA – Na praznik 
Marijinega vnebovzetja po-
navadi praznujejo v krajevni 
skupnosti Koprivnica, letos 
pa zaradi aktualnih razmer 
v zvezi s covid-19 krajevne-
ga praznika niso obeležili. 

V KS Koprivnica v štirih vaseh 
(poleg Koprivnice še na Veli-
kem Kamnu, Velikem Dolu in 
Mrčnih selih) in nekaj zaselkih 
živi okoli 700 krajank in kra-
janov. Mnogi med njimi so se 
običajno na praznični 15. av-
gust najprej zbrali pri župnij-
ski cerkvi Marijine Vnebovzete, 
nato pa še na šolskem igrišču 
na tradicionalnih vaških igrah 
in Koprivniški noči. »Letos smo 
se v svetu naše KS odločili, da 
krajevnega priznanja zara-
di trenutnih razmer ne bomo 
podelili. Prav pa je, da se oz-
remo nazaj in pogledamo, kaj 
vse smo v zadnjem letu v naši 
KS na novo pridobili in kakšni 
so načrti za naprej,« je ob tem 
za naš časopis povedal mladi 
predsednik sveta KS Koprivni-
ca Damjan Bogovič.
 
Najbolj so veseli dozidave tam-
kajšnje šole. »Ob lanskem pra-
zniku je bilo tam še gradbišče, 
letos pa se lahko pohvalimo z 
novo knjižnico, kuhinjo in dve-
ma učilnicama, poleg tega se 
je zgledno uredila tudi okolica 

Najbolj veseli so dozidave šole

šole,« pravi. Novo pridobitev 
naj bi predvidoma uradno od-
prli septembra. V sklopu par-
ticipativnega proračuna so na 
predlog krajanov uredili solar-
ni tuš ob igrišču za odbojko in 
pri šoli namestili nov defibri-
lator. Tudi letos se nadaljujejo 
obnove vodovodnega omrežja, 
v teh dneh se bo začela grad-
nja novega pločnika na Velikem 
Kamnu, v sklopu katere bodo 
na novo uredili tudi cesto od 
gasilskega doma do odcepa 
pri Jugu. Letos imajo v načrtu 
še asfaltiranje 150 m ceste na 
odcepu Prevole–Starc, v sklopu 
preplastitev bodo obnovljena 
cestišča na cesti proti Zajčjem 
kotu, Mrčna Sela–Slivje in Veli-
ki Kamen–Armeško pri Šerbcu, 
obnovili bodo tudi odcep ceste 
proti Kozoletu v Čretah. 

Kot dodaja, načrtujejo še pre-
stavitev sedeža KS iz pritličja 
bloka v Koprivnici v staro šolo 
ob cerkvi, kjer bodo uredili 

tudi prostore za kulturno dru-
štvo. Slednje je ob PGD Veliki 
Kamen, brez katerega bi težko 
izvedli kakšno prireditev, nosi-
lec društvenega utripa v kraju. 
»Roko na srce, spomladanske 
epidemije pri nas nismo veli-
ko občutili. Morda se je tempo 
malo umiril in so ljudje začeli 
več hoditi v naravo in mnogim 
je to ostalo v navadi. Tako ima-
mo tudi idejo o ureditvi krožne 
pešpoti po obronkih krajevne 
skupnosti,« pravi Bogovič, ki 
je na čelu po zadnjih lokalnih 
volitvah pomlajene vodstvene 
ekipe. Veseli so tudi, da jih bo v 
jeseni dvakrat mesečno začela 
obiskovati potujoča knjižnica.

Bogovič svojim sokrajanom in 
sokrajankam čestita ob krajev-
nem prazniku: »Upam in verja-
mem, da bodo drugo leto raz-
mere dopuščale, da se bomo 
lahko za naš praznik skupaj 
poveselili kot pretekla leta.«
 P. Pavlovič

Dozidava koprivniške šole je zaključena (foto: Uroš Bogovič).
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031 787 900 | info@kerlet.si
keramika - kopalnice - wellness

Tovarniška 3, Krško

Na omenjeno spominsko plo-
ščo so zapisali, da sta se 31. 
oktobra 1941 z Otavnika v na-
pad na nemško postojanko na 
Bučki podali Novomeška in del 
Mokronoške partizanske čete. 
Vasica Otavnik je bila tako zbi-
rališče in izhodišče za prvo več-
jo akcijo dolenjskih partizanov. 
V hiši Tomažičevih pa je bila od 
konca januarja 1943 do kapi-
tulacije Italije občasno preho-
dna bolnišnica Robkove (po 

poveljniku, domačinu Vinku 
Robku) čete Zapadno-dolenj-
skega odreda. Pobudo za po-
stavitev spominske plošče je 
dal, zbral potrebna sredstva 
in organiziral skromno spo-
minsko slovesnost član kra-
jevne borčevske organizacije 
in Združenja borcev za vred-
note NOB Sevnica Milan Baša, 
domačin iz bližnjega Slančje-
ga Vrha, ki si že več let priza-
deva ohraniti oz. obuditi spo-
min na NOB in širšem območju 
vzhodnega dolenjskega gričev-
ja. Tako je bil med pobudniki in 
organizatorji prve spominske 

Odkrili ploščo, položili venec
OTAVNIK – V vasi Otavnik v malkovških gričih so člani borčevske organizacije iz Tržišča v spomin na dva 
pomembna dogodka iz 2. sv. vojne postavili spominsko ploščo na hiši Tomažičevih, namesto pohoda od 
spomenika na Malkovcu do Čehnarjeve doline pa so letos zgolj položili venec k omenjenemu spomeniku. 

enote – Duletove čete, izdat-
no pomoč je nudil opremlja-
nju s trofejnim orožjem in uni-
formami Gorjanski spominski 
četi ter bil pobudnik oblikova-
nja Robkove spominske čete. 
Od ustanovitve dalje je name-
stnik poveljnika 1. spominske-
ga dolenjskega partizanskega 
bataljona. 

Spominsko slovesnost z 
odkritjem spominske plošče je 

organizirala Krajevna organi-
zacija borcev za vrednote Tr-
žišče, katere predsednik Mar-
jan Povšič je pozdravil zaradi 
zdravstvenih razmer maloš-
tevilne udeležence, med nji-
mi sta bila tudi podžupan ob-
čine Sevnica Janez Kukec in 
predsednica sevniškega bor-
čevskega združenja Vladka 
Blas. Zgodovinske dogodke je 
orisal član predsedstva ZZB 
Slovenije Milan Gorjanc. Spo-
minsko ploščo je odkril borec 
Zapadno-dolenjskega odreda 
generalmajor Lado Kocjan, 
prisoten pa je bil tudi borec in 

kurir Robkove čete Peter Ma-
lek. Slovesnost so popestrili 
tudi pripadniki 1. spominske-
ga dolenjskega partizanske-
ga bataljona – Robkove, Gor-
janske, Novomeške, Revirske 
in Duletove  čete ter recitator-
ki. Tomažičevi so pripravili po-
gostitev za vse udeležence, ki 
so nadaljevali tovariško dru-
ženje pri Baševih na Slančjem 
Vrhu. »V teh za delovanje bor-
cev za vrednote NOB dokaj ne-
prijaznih razmerah so doma-
čini uspeli obuditi spomin na 
čase boja njihovih staršev in 
starejših domačinov za svojo 
in slovenskega naroda svobo-
do.  Sedanji rod Tomažičevih je 
izkazal enako domovinsko za-
vest, ko so privolili postavitev 
spominske plošče, kot  njihovi 
starši, ki so pod streho spreje-
li ranjene partizane,« je zapisal 
Gorjanc.

V spomin na požig vasi Mal-
kovec in poboj sedmih talcev 
2. avgusta 1942, ki so ga zag-

rešili italijanski fašisti, skupaj 
pa je za svobodo darovalo živ-
ljenja 51 Malkovčanov in oko-
liških prebivalcev, borci iz Tr-
žišča vsako leto organizirajo 
spominski pohod od spomeni-
ka na Malkovcu do Čehnarjeve 
doline, a je letos zaradi ukre-
pov proti covid-19 odpadel. 
Namesto pohoda je delegacija 
ZB za vrednote NOB in Občine 
Sevnica 1. avgusta položila ve-
nec k spomeniku na Malkovcu. 
Dogodka so se udeležili tudi 
domačini, ki sta jih pozdravila 
že omenjena Povšič in Kukec, 
dogodke pred 78 leti pa opisal 
Gorjanc. Častno stražo je zago-
tovil 1. dolenjski spominski ba-
taljon. Po končani slovesnosti 
je nekaj udeležencev obiskalo 
Čehnarjevo dolino, kjer so se 
med 2. svetovno vojno spreje-
male pomembne odločitve, po-
vezane z odporom proti okupa-
torju. 
 

P. P./vir in foto: KO ZB za 
vrednote NOB Tržišče

Slovesnost pri Tomažičevih v Otavniku

Polaganje venca pri spomeniku v Malkovcu

SEVNICA – 4. avgusta je v sevniški kulturni dvorani potekal javni 
posvet o načrtih gradnje večstanovanjskega objekta na ravnici ob 
regionalni cesti Sevnica – Pla-
nina na območju naselja Šmar-
je, ki je primestni del Sevnice. 
Z novogradnjo bi mestno sre-
dišče pridobilo 16 stanovanj 
s parkirnimi mesti, novim do-
vozom in otroškim igriščem, ki 
ga večstanovanjsko naselje na 
Planinski cesti trenutno nima. 
Prav tako trenutno ni na vol-
jo dovolj parkirnih mest, zato 
mnogi stanovalci parkirajo na 
robu travnika ali ob individual-
ni stanovanjski hiši v nepos-
redni bližini. Površina ravnins-
kega travnatega območja, ki je 
trenutno nepozidano in ima 
na severnem delu še zarašče-
no balinišče, ki ni nikoli služi-
lo namenu, je 2.164 m2 (na fo-
tografiji). Investitor, CGP Novo 
mesto, ki je tudi lastnik omen-
jene parcele, bi začel z gradn-
jo v prihodnjem letu.  S. R.

Načrti za večstanovanjski objekt

KTRC Radeče bo v okviru projekta Oživimo savske zgodbe v mesecu 
avgustu in v mesecu septembru izvajal Inovativno-kreativne delav-
nice širom regije Posavje. Delavnice bodo potekale v vseh šestih po-
savskih občinah. Poudarek delavnic je na inovativno-kreativnih pris-
topih v turizmu, skozi katere želimo nadgraditi ter spodbuditi razvoj 
turizma in novih produktov v regiji. Delavnice so namenjene tako 
ponudnikom s področja turizma kot tudi predstavnikom LTO-jev, 
še posebej pa vabljeni posamezniki ali manjše ekipe, ki bi si žele-
li pod strokovnim vodstvom razviti ali nadgraditi določen turistični 
produkt. Prijave sprejemamo po elektronski pošti (info@ktrc.si) ali 
na telefonski številki 03/56-87-941 (KTRC Radeče). Število mest je 
omejeno. Prijazno vabljeni.

DELAVNICA RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV - 1. DEL
Kdaj: četrtek, 20. avgust 2020, med 17.00 in 19.30
Kje: Posavski muzej Brežice
• Delavnica omogoča slušateljem vpogled v moderne pristope pri 
razvoju novih produktov s poudarkom na aktualnih trendih ter dob-
rih praksah iz destinacijskega managementa. Teoretski uvidi in dob-
re prakse inoviranja v turizmu.

DELAVNICA RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV - 2. DEL
Kdaj: petek, 21. avgust 2020, med 10.00 in 12.30
Kje: Sejna soba Občine Kostanjevica na Krki
• Delavnica omogoča slušateljem vpogled v moderne pristope pri 
razvoju novih produktov s poudarkom na aktualnih trendih ter dob-
rih praksah iz destinacijskega managementa. V 2. delu slušatelji 
pod vodstvom mentorjev aktivno delajo na razvoju produktnih idej.

DELAVNICA XR PRENOVA OBSTOJEČIH PRODUKTOV - 1. DEL
Kdaj: četrtek, 27. avgust 2020, med 17.00 in 19.30
Kje: Sušilnica v Bistrici ob Sotli
• Številni produkti na slovenskem podeželju potrebujejo prevetritev 
in uskladitev s sodobnimi trendi. Skozi pregled produktnih stičnih 
točk se bodo slušatelji spoznali s praktično uporabo “design thin-
kinga” v turizmu in osnovami “experience re-designa”. Poudarek v 
prvem delu je na diagnozi obstoječih produktov.

DELAVNICA XR PRENOVA OBSTOJEČIH PRODUKTOV - 2. DEL
Kdaj: petek, 28. avgust 2020, med 10.00 in 12.30
Kje: Grad Rajhenburg, Brestanica
• Številni produkti na slovenskem podeželju potrebujejo prevetritev 
in uskladitev s sodobnimi trendi. Skozi pregled produktnih stičnih 
točk se bodo slušatelji spoznali s praktično uporabo “design thin-
kinga” v turizmu in osnovami “experience re-designa”. Poudarek v 
2. delu je aktivna prenova.

DELAVNICA CENOVNO POZICIONIRANJE NA TRGU
Kdaj: četrtek, 24. september 2020, med 17.00 in 19.30
Kje: Komunala Sevnica
• Cenovna politika je eden izmed ključnih elementov za uspeh na di-
gitalnem turističnem trgu. Statično zastavljene cene so preteklost in 
moderni procesi konkurenčnosti na turističnem trgu zahtevajo celo-
vite pristope k oblikovanju in upravljanju s cenami. Namen te delav-
nice je, da se udeleženci spoznajo s temeljnimi načeli prihodkovnega 
managementa in se naučijo s pomočjo analize konkurence postav-
ljati uravnotežene cene za lastne produkte.

DELAVNICA AKCIJSKI NAČRT
Kdaj: petek, 25. september 2020, med 10.00 in 12.30
Kje: Stara šola na Jagnjenici
• Ko turistični ponudnik preneha z obiskovanjem izobraževanj in de-
lavnic, je prepuščen samemu sebi. Cilj te delavnice bo ponudnikom 
s pomočjo izbranih orodij strateškega načrtovanja in projektnega 
managementa pod vodstvom mentorjev pomagati sestaviti izve-
dljiv akcijski načrt, s katerim bodo svoj produkt izboljšali/prenovili/
nadgradili/digitalizirali.

Vpis v Glasbeno šolo Laško-Radeče
V naknadnem avgustovskem roku je mogoč vpis v Glasbeno šolo 
Laško-Radeče, za enoto Radeče, v naslednje programe: Predšol-
ska glasbena vzgoja (starost otrok 5 let), Plesna pripravnica (sta-
rost otrok od 6 do 9 let ter v program Glasba-inštrumentalni pouk 
(prosto mesto je še pri violini). Starši lahko pokličete v pisarno glas-
bene šole vsak dan, v dopoldanskem času, kjer boste pridobili na-
daljnje informacije o vpisu (spletna stran www.gslasko-radece.si ali 
03/56-88-138).

KTRC Radeče vabi na brezplačne delavnice

LISCA – Letošnjega že osmega Angleškega jezikovnega tabora, ki 
se je odvijal od 12. julija do 7. avgusta, se je udeležilo 126 otrok iz 
različnih krajev iz Slovenije. »Kljub določenim ukrepom, ki smo 
se jih na taboru morali držati, so bili tedni polni smeha in zaba-
ve. Čez dan smo imeli različne aktivnosti, spoznali pa smo tudi 
popotniškega gospoda iz ZDA in vedno nasmejano pri nas žive-
čo Venezuelko ter se tudi z njima preizkusili v komuniciranju v 
angleščini. Kar pa je bilo letos drugače od prejšnjih let, je bilo to, 
da so otroci zlahka pozabili na svoje telefone, saj se je poznalo, 
da jim najbolj manjka druženje z vrstniki,« je povedala vodja ta-
bora Sara Martinšek.  S. R.

126 otrok na že osmem
angleškem jezikovnem taboru
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BRALCI, NE ZAMUDITE POLETJA 
in STAVITE NA ZDRAVJE!

Atrakcija v Dobovi – rokomet na mivki

V športnem parku v Dobovi so pred kratkim postavili pravo 
igrišče za rokomet na mivki, ki predstavlja eno od možnos-
ti rekreacije. Rokomet na mivki je uradna tekmovalna obli-
ka Mednarodne rokometne zveze (IHF). Priljubljenost špor-
ta se je hitro razširila in danes se rokomet na mivki igra po 
vsem svetu, predviden je tudi na olimpijskih igrah leta 2024. 
Postavljena ima malce drugačna pravila igranja (ki jih lahko 
prilagodimo v rekreativni obliki igranja). Na igrišču so na-
enkrat štirje igralci, ekipa v napadu nima vratarja, vsak kon-
takt je kazenski strel, tako da se igra brez dotika, atraktivni 
goli štejejo dvojno, žoga je malo drugačna itd. 

Rokomet na mivki je šport za širšo javnost, ki si želi rokomet 
spoznati še z druge plati. V tem primeru ne gre za kontakten 
šport, ker je manj pravil, se ga je lažje naučiti, zelo primeren 
je za rekreacijo, saj ga igrajo lahko že štirje, mivka tudi pre-
prečuje morebitne poškodbe ob padcu. 

MRD Dobova vabi, da preizkusite ta atraktiven šport. Raz-
položljivi termini so naslednji:

• za rokometaše veterane: vsako sredo 19.30–21.00,
• za širšo javnost: vsako nedeljo 10.00–12.00  

(do 20. 9. 2020),
• za ambasadorje projekta: vsako soboto 11.30–13.30.

Poleg tega se lahko preizkusite tudi v rokometnem fitnesu, 
saj trening rokometa, tj. osnovne elemente fizične priprave, 
ponujajo vsem – in to na zabaven način skozi igro, v parih 
ali manjših skupinah.

 Spremljajte našo stran betonhealth 
in www.betonhealth.eu.

Bet on Health

V novem AMZS centru lahko 
člani AMZS in drugi vozniki 
opravijo tehnični pregled, re-
gistracijo in zavarovanje vo-
zil, homologacijo in kontrolo 
tahografov, vozniki pa lahko 
uredijo tudi vse v zvezi z AMZS 
članstvom in mednarodne do-
kumente, kot so mednarodno 
vozniško dovoljenje, dovolje-
nje za vožnjo tujega vozila v 
tujini, karnet, kupijo avstrijske, 
švicarsko in češke vinjete ter 
eko nalepke za nemška mes-
ta. Vrata novega centra so med 
drugim uradno odprli predse-
dnik Avto-moto zveze Slove-
nije (AMZS) Anton Breznik, 
direktorica AMZS d.d. Lucija 
Sajevec in župan občine Breži-
ce Ivan Molan. Breznik je izra-
zil veselje, da ima odslej še več 
njihovih članov v svoji nepo-
sredni bližini AMZS center, kjer 
lahko s svojim vozilom opravi-
jo storitve in izkoristijo članske 
ugodnosti. Poudaril je, da novi 
center v Posavju ni pomembna 
pridobitev zgolj za AMZS, tem-
več tudi za Avto-moto društvo 
(AMD) Brežice, ki je izjemno 
aktivno in v širšem lokalnem 
okolju pomembno pripomo-
re k udejanjanju poslanstva 
AMZS. Svoje zadovoljstvo je ob 
uradnem odprtju AMZS cen-
tra v Brežicah izrazil tudi bre-
žiški župan, ki verjame, da bo 

Tudi Brežičani s svojo »bazo«
BREŽICE – AMZS je 6. avgusta na lokaciji tehničnih pregledov v Brežicah uradno odprl vrata svojega nove-
ga, že 30. AMZS centra v Sloveniji. Zelo zadovoljni so tudi v Avto-moto društvu Brežice, katerega člani bodo 
lahko odslej »na domačem dvorišču« koristili vse storitve in ugodnosti za svoje jeklene konjičke.

odslej tudi AMZS kvalitetno iz-
vajal vse storitve v zvezi s pre-
voznimi sredstvi, kot jih je prej 
Integral Brežice. Zaželel je še, 
da bi center uspešno poslo-
val in bi se sodelovanje med 
vsemi deležniki – AMZS, AMD 
Brežice in Občino Brežice – še 
nadgradilo. Sajevčeva je pou-
darila, da so z odprtjem AMZS 
centra v Brežicah postavili nov 
mejnik v skrbi za varno mobil-
nost njihovih članov in strank, 
saj je to že njihov 30. center 
v Sloveniji, prvi v Posavju. »V 
naši družbi prisrčno pozdrav-
ljam deset novih sodelavk in 
sodelavcev, ki bodo v Brežicah 
in okolici skrbeli, da bo AMZS 
kot Pravi prijatelj voznic in vo-
znikov s strokovno in kakovo-

stno opravljenimi storitvami 
skrbel za njihovo varnost in 
brezskrbnost na poti«, je po-
vedala.

Kot nam je ob tej priložnos-
ti povedal predsednik AMD 
Brežice Ivan Slopšek, je bil 

doslej najbližji AMZS center 
na Otočcu, kjer so lahko tudi 
člani AMD Brežice koristi-
li razne ugodnosti. Zdaj bodo 
to lahko opravljali »na doma-
čem dvorišču«, zato je otvori-
tev novega centra tudi za dru-
štvo izjemnega pomena. Kot je 
še omenil, gredo velike zaslu-
ge, da je po novem AMZS cen-
ter tudi v Brežicah, njihovim 
članom Ivanu Plohlu, Samu 
Zorku in Janku Hrastovšku, 
ki so kot člani različnih komi-
sij pri AMZS neprestano pou-
darjali, da so člani AMD Bre-
žice kar nekoliko oškodovani, 
ker v domači občini nima-
jo svoje »baze«. S tem novim 
centrom bodo zagotovo prido-
bili še kar nekaj novih članov, 
je prepričan, saj bodo ti zdaj 
lahko koristili ugodnosti, ki jih 
prej niso mogli. 
 Rok Retelj

Uradno odprtje 30. AMZS centra v Brežicah

Specialisti
Specialisti+

Do specialista 
v 7 dneh

Zavarovancem smo v
preteklem letu zagotovili
obravnavo pri specialistu
povprečno v 7 dneh.

Hitreje do 
specialista, 
diagnoze in 
zdravljenja

K starejšim z novimi avtomobili
BREŽICE – Včeraj so na grajskem dvorišču v Brežicah sveča-
no predali avtomobile v podporo izvajanju socialnovarstvene 
storitve Pomoč družini na domu v občini Brežice, ki jo izvaja 
brežiška enota Centra za socialno delo Posavje. Nova prevozna 
sredstva je prispevala Občina Brežice, ki želi s tem pripomoči 
k nadgradnji izvajanja storitve za občane tretjega življenjske-
ga obdobja. Več o tem v naslednji številki.  R. R.
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MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 3 ZP - - 225 300 7 100 - -

PB 4* ZP 0 - 35 - 1 - 0 -

PB 4* TG 3 - 101 - 1 - 0 -

PB 5* ZP <1 - 82 - 1 - 0 -

PB 6 ZP <1 - 39 50 1 100 0,9 mg/m3 -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB3, PB4, PB5 in PB6 9.927.080 200 26

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(Ekstra	lahko	kurilno	olje	ali	D-2)
*	Za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti.

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV TER 
ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME 

V BREŽICAH

KDAJ: sobota, 22. avgusta 2020, od 9.00 do 12.00

KJE: parkirišče nakupovalnega centra Intermarket pred HALO 1 
(Tovarniška cesta 10 a, Brežice)

KAJ: NEVARNI ODPADKI 
(škropiva, zdravila, barve, olja, masti, kozmetični izdelki, čistila in razpršila) 

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA 
(štedilniki, pralni stroji, zamrzovalne skrinje, hladilniki, računalniki, pomivalni stroji, pečice, 

mikrovalovne pečice, klimatske naprave, TV-ji, monitorji, mali aparati, sijalke in baterije)

Oddaja teh odpadkov je namenjena gospodinjstvom in je zanje brezplačna! 

Zbiralno akcijo e-odpadkov izvaja družba ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta
 Life Gospodarjenje z e-odpadki. Zbiralno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov izvaja podjetje Kemis.
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BRESTANICA – V projektu izgradnje novih plinskih blokov 
2x53 MW oziroma zamenjave plinskih blokov PB 1-3, v sklo-
pu katerega v Termoelektrarni Brestanica gradijo drugi na-
domestni plinski agregat PB7, so sredi obsežne montaže 
opreme. 

Trenutno se izvaja montaža v začetku avgusta dobavljenega 60 
metrov visokega dimnika, ki ga tvorijo štirje segmenti dolžine 
približno 15 metrov. Prav tako aktivno poteka montaža na osta-
lih segmentih glavne tehnološke opreme, ki je bila dostavljena na 
lokacijo TEB in postavljena na temelj v mesecu maju. Poleg glavne 
tehnološke opreme potekajo dela na pomožnih tehnoloških siste-
mih, potrebnih za obratovanje plinske turbine (dovod goriva, hla-
dilni sistem itd.), zaključujejo se dela na visokonapetostni opremi, 
kjer so za dodatno polje razširili GIS stikališče, vgradili nov trans-
formator in 110 kV kabelsko povezavo, so sporočili iz elektrarne. 
»Montaža bo zaključena predvidoma nekje do sredine letošnje 
jeseni, ko ji bodo sledila hladna in vroča testiranja, funkcionalni 
preizkusi, tehnični pregled in na koncu še poskusno obratovanje. 
S tem uspešno stopamo proti zaključku realizacije načrtovane iz-
gradnje dveh novih plinskih blokov, s čimer bomo povečali skup-
no zmogljivost elektrarne na 404 MW,« so še dodali v TEB, ki v 
elektroenergetskem sistemu Slovenije zagotavlja terciarno regu-
lacijo frekvence (ročno rezervo za povrnitev frekvence) v prime-
rih izpada večjih proizvodnih blokov ali drugih motenj v nacional-
nem energetskem sistemu, zagon plinskih blokov brez zunanjega 
vira napajanja in neodvisni vir napajanja nujne lastne rabe NEK 
za njeno varno zaustavitev. P. P./ vir in foto: TEB

TEB sredi obširne montaže opreme

Pogled na montažo 60-metrskega dimnika

Vrednost sofinanciranja pro-
jekta, ki se bo izvajal do okto-
bra 2021, znaša 258.000 evrov. 
»V okviru omenjenega projek-
ta so predvidena sredstva za 
digitalno inoviranje kulturne 
dediščine in usposabljanja za-
poslenih na področju gostin-
stva in turizma. S projektnimi 
aktivnostmi želimo dvigniti 
kakovost turistične ponudbe 
destinacije Čatež in Posavje, 
okrepiti kompetence zapo-
slenih na področju turizma in 
gostinstva ter usmerjati obi-
skovalce k obisku posavskih 
gradov. Na izbranih gradovih 
bo potekala interpretacija de-
diščine gradov Posavja in ra-
zvoj edinstvenega 5-zvezdič-
nega doživetja, ki bo gostom 
omogočilo večdimenzionalno 
doživljanje kulturne dedišči-
ne,« so sporočili iz agencije in 
dodali še, da je oblikovanje tu-
rističnih produktov v omenje-
nem projektu skladno z vizijo 
razvoja slovenskega turizma.

Digitalizirane predstavitve 
gradov

Naša regija je zaznamovana s 
prečudovitimi gradovi in sa-
mostani z bogato dediščino, 
ki se raztezajo med rekami 
Krko, Savo in Sotlo, ugotavlja-
jo na RRA Posavje. So pomem-
ben del naše kulturne krajine, 
saj so v preteklosti močno zaz-
namovali življenja naših pred-
nikov, predstavljali so kultur-
na in gospodarska središča 
ter bili gonilna sila na podro-
čju znanosti in družbenega 

Gradove bodo zajeli digitalno,
promocija doma in v tujini
POSAVJE – RRA Posavje je v sklopu javnega razpisa za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turi-
stičnih destinacijah zaradi epidemije covid-19, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, pridobila sredstva za projekt »e-Gradovi Posavja«.

napredka. Upravljalci gradov, 
združeni pod nazivom »Gra-
dovi Posavja«, že od leta 2019 
sledijo skupnim usmeritvam, 
ki vključujejo programsko in 
promocijsko povezovanje gra-
dov in nekdanjega samosta-
na v Posavju ter vzpostavlja-
jo novo blagovno znamko. »V 
okviru aktivnosti bodo gra-
dova Rajhenburg in Brežice 
ter nekdanji cistercijanski sa-
mostan Kostanjevica na Krki 
3D digitalno zajeti. Priprav-
ljeni bodo visokokakovostni 
3D modeli vseh treh navede-
nih enot kulturne dediščine. 
Ustvarjene bodo tudi 360-sto-
pinjske fotografije lokacij gra-
dov Mokrice, Sevnica, Svibno 
in Kunšperk. Pri slednjih dveh 
gre za grajske ruševine, zato 
bodo v 360-stopinjski foto-
grafiji vgrajeni shematski re-
konstrukciji. Vsa gradiva bodo 
smiselno opremljena z deloma 
animiranimi informacijami, ki 
bodo olajšale spoznavanje de-
diščine gradov. Vsi zgoraj na-
vedeni gradovi bodo z digi-
talnimi vsebinami vključeni 

v interpretacijsko sobo, ki bo 
zastavljena kot izhodišče edin-
stvenega 5-zvezdičnega doži-
vetja. Z interpretacijsko sobo, 
ki bo opremljena z več holo-
gramskimi predvajalniki (za 
3D modele gradov z animaci-
jami) ter VR očali (za 360-sto-
pinjske posnetke) bodo na 
enem mestu skozi nove digi-
talne izkušnje predstavljene 
ponudbe gradov in ostala po-
vezana ponudba,« pojasnjuje-
jo, čemu je namenjen projekt. 
Kot je bilo že omenjeno, bodo 
v okviru projekta tudi uspo-
sabljali zaposlene na podro-
čju gostinstva in turizma, iz-
obraževanja bodo namenjena 
zaposlenim v nastanitvenih in 
prehrambnih objektih, orga-
nizatorjem prireditev, gostin-
skim ponudnikom, turističnim 
agencijam, vodnikom, zaposle-
nim  v kulturi in zaposlenim na 
LTO-jih.

40 tisočakov za promocijo

Poleg tega je RRA Posavje v 
okviru javnega razpisa Slo-

venske turistične organizaci-
je za sofinanciranje aktivnosti 
promocije turistične ponudbe 
vodilnih turističnih destinacij 
v Sloveniji za območje regije 
Posavje za leto 2020 pridobila 
sredstva v višini 40.000 evrov. 
»V sklopu projekta Posavje 
polno priložnosti – 3P načrtu-
jemo izvedbo aktivnosti digi-
talne in tiskane promocije na 
domačem in tujem trgu, zuna-
njega oglaševanja po Sloveniji 
in izdelavo image brošure de-
stinacije Čatež in Posavje. Po-
udarek bo na promociji turi-
stičnih doživetij, povezanih 
s preživljanjem aktivnih po-
čitnic v naravi (pohodništvo, 
kolesarstvo, vodne aktivnosti) 
ter na promociji trajnostne-
ga gastronomskega turizma, 
promociji doživetij povezanih 
z vrhunsko gastronomijo. Pro-
mocijske aktivnosti se bodo iz-
vajale na izbranih ključnih tr-
gih: Italija, Avstrija, Združeno 
kraljestvo, Nemčija, Hrvaška 
in domači trg Slovenija,« so 
sporočili iz posavske razvoj-
ne agencije. Pri izvajanju pro-
mocijskih aktivnosti bodo po-
sebno pozornost namenili 
vidno izpostavljenim elemen-
tom trajnostnega turizma tudi 
znotraj promocijskih sporočil, 
ki bodo poudarjala okoljsko 
usmeritev turističnih produk-
tov Posavja v povezavi z varo-
vanjem okolja in ohranjanjem 
naravnih danosti. S sodelova-
njem in povezovanjem delež-
nikov znotraj destinacije želijo 
ustvariti edinstvena in zelena 
doživetja, v katerih bodo naša 
skupnost in vsi obiskovalci 
»začutili Posavje«.

 P. P./vir in foto: RRA Posavje

Pri promociji bodo poudarili okoljsko usmeritev turističnih 
produktov Posavja.

KRŠKO – Občina Krško je objavila javni razpis o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva v občini za leto 2020. Gre za 135.000 evrov nepovratnih 
sredstev, namenjenih za subvencioniranje naložb v nakup nove 
opreme in nematerialnih naložb, svetovalnih storitev za izdela-
vo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne 
razpise, promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, 
dodatna izobraževanja ipd. Rok za oddajo vlog je 15. september 
2020.  Vir: Občina Krško

Malim podjetjem 135 tisočakov
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UČENCEV

OSNOVNIH ŠOL

PRVOŠOLCEV

POSAVSKO
OSNOVNO
ŠOLSTVOOBČINA KRŠKO

139 oddelkov v osmih osnov-
nih šolah občine Krško (OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica, 
OŠ Koprivnica, OŠ Raka, OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja Krško, OŠ 
Leskovec pri Krškem s podru-
žnično šolo v Velikem Podlogu, 
OŠ XIV. divizije Senovo, OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško in OŠ Pod-
bočje) bo v novem šolskem letu 
obiskovalo 2581 učencev (22 
več kot v minulem šolskem 
letu), od tega 287 prvošolcev 
ali pet manj kot lani. Dvome-
sečno odsotnost otrok iz šol-
skih klopi so v večini šol izko-
ristili za izvedbo obnovitvenih 
in vzdrževalnih del (pleskar-
ska dela, brušenje parketov, 
prenova ali zamenjava pohi-
štva in podobno), med večjimi 
posegi je bila izgradnja prizid-
ka k OŠ Koprivnica ter rekon-
strukcija in razširitev tamkaj-
šnje šolske kuhinje. S tem pa 
investicije na področju vlaganj 
v objekte šolske in predšolske 
vzgoje na območju občine še 
niso zaključene, so nam sporo-
čili z Oddelka za družbene de-
javnosti na občini Krško, saj sta 
trenutno v teku izbora izvajal-
cev za izvedbo del na OŠ Raka, 
kjer bodo dva dosedanja atri-
ja preuredili v učilnice, ter za 
novogradnjo podružnične šole 
z vrtcem v Velikem Podlogu, 
hkrati poteka tudi načrtovan-
je gradnje OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja v starem mestnem jedru 

Krškega. Medtem ko se je zdol-
ska enota vrtca s 17. avgustom 
iz Doma Bena Zupančiča pre-
selila v sredi junija odprt več-
namenski dom na Zdolah, je v 
zaključni fazi gradnja vrtca na 
Senovem. 

Občina Krško ima za izvajanje 
prevozov v novem šolskem letu 
že podpisane pogodbe s štirimi 
prevozniki: glavnino prevozov 
bo opravilo podjetje Nomago 
d.o.o., nekaj pa tudi Avtobus-
ni prevozi Božidar Bračun s.p., 
Koprivnica, Prevoz potnikov, 
Moran Jurkovič s.p., Leskovec 
pri Krškem ter Prevozi Kolić, 
Mateja Kolić s.p. Brežice. Si-
cer pa bodo tako kot v prete-
klih letih v prvem tednu sep-

V šolske klopi se vračajo vsi 
POSAVJE – 1. septembra bo v Posavju zaoralo ledino v šolsko leto 2020/2021 skupno 6.816 osnovnošolcev 
ali 110 več kot v preteklem šolskem letu. Med njimi bodo prvošolci predstavljali 11,34 odstotka šolajočih, 
saj bo v šolske klopi 26 posavskih osnovnih šol prvič sedlo 773 povečini šestletnikov ali 41 več kot lani. 

tembra na vseh izpostavljenih 
in s prometom obremenjenih 
odsekih cest nad varnostjo naj-
mlajših udeležencev v prome-
tu bdeli predstavniki policije in 
člani Zveze šoferjev in avtome-
hanikov.

OBČINA BREŽICE

V šolskem letu 2020/2021 
bo po razpoložljivih podat-
kih osem osnovnih šol v obči-
ni Brežice (OŠ Artiče, OŠ Ve-
lika Dolina, OŠ Brežice, OŠ 
Bizeljsko, OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece, OŠ Cerklje ob Krki, 
OŠ Globoko in OŠ dr. Jožeta To-
porišiča Dobova s podružnič-
no šolo Kapele) obiskovalo 
2.038 učencev (lani 2.002), od 
tega bo v šolske klopi prvič se-
dlo 212 prvošolcev (lani 220). 
V večini šol (v Dobovi, Globo-
kem, Pišecah, Bizeljskem, Ka-
pelah, Brežicah in Cerkljah ob 
Krki) so v času počitnic poteka-
le energetske obnove objektov, 
poleg tega pa še na telovadnici 
v Artičah in Glasbeni šoli Bre-
žice. Med investicijami v vzgoj-
no-izobraževalne ustanove so 
na Občini Brežice izpostavili 
še gradnjo vrtca in vzpostavi-
tev kotlovnice v Artičah, grad-
njo vrtca v Dobovi, delno zame-
njavo oken na OŠ Velika Dolina 
in ureditev za dodatno hlajenje 
OŠ Cerklje ob Krki. Z novim 
šolskim letom bo na globoški 
osnovni šoli vzpostavljen od-
delek 1. razreda s programom 

rednega osnovnošolskega izo-
braževanja z enakovrednim iz-
obrazbenim standardom za ot-
roke z avtističnimi motnjami, 
ki ga bo izvajal Zavod za glu-
he in naglušne Ljubljana. Tre-
nutno so v oddelek vpisani tri-
je otroci.

Glavnino šolskih prevozov 
osnovnošolcev bo tudi v no-
vem šolskem letu izvajalo pod-
jetje Integral Brebus Brežice, s 
katerim je občina lani skleni-
la novo pogodbo do konca ju-
nija 2023. Avtobusne prevoze 
na posameznih relacijah do-
polnjujejo še s kombiji posa-
meznih šol ter s Prevozi Kolić, 
Mateja Kolić s.p. in Zavodom za 
šport Brežice. Tudi na območju 

občine Brežice bodo ob začet-
ku novega šolskega leta usme-
rili prizadevanja v zagotavlja-
nje varnosti otrok v cestnem 
prometu, ko bo Svet za preven-
tivo in vzgojo v cestnem pro-
metu občine Brežice v sodelo-
vanju z Združenjem šoferjev in 
avtomehanikov Brežice in Po-
licijsko postajo Brežice izvedel 
preventivno akcijo Prvi šolski 
dnevi. 

OBČINA SEVNICA

Sedem osnovnih šol v sev-
niški občini (OŠ Sava Kladni-
ka Sevnica s podružnicama v 
Loki pri Zidanem Mostu in na 
Studencu, OŠ Ane Gale Sevni-
ca, OŠ Boštanj, OŠ Blanca, OŠ 
Krmelj, OŠ Tržišče in OŠ Mi-
lana Majcna Šentjanž) bo obi-
skovalo 1484 učenk in učencev 
(lani 1459), od tega 184 prvo-
šolcev ali za dober razred (27) 
več šestletnikov kot v minulem 
šolskem letu. Na vseh šolah so 
v poletnem času potekala raz-
lična obnovitvena, vzdrževalna 
in investicijska dela, skladno s 
potrebami in v dogovorih z 
ravnatelji šol. Za tovrstno inve-
sticijsko vzdrževanje so v pro-
računu občine namenili okrog 
230.000 evrov, sicer pa bodo 

predvidoma že na septembrski 
seji občinskega sveta svetnice 
in svetniki prejeli v obravna-
vo analizo šolske in predšol-
ske vzgoje za dolgoročne na-
črte investicij v predšolske in 
šolske objekte po občini, saj se 
prostorske potrebe na podlagi 
projekcij števila otrok iz leta v 
leto spreminjajo.

Občina Sevnica ima na podla-
gi dveletnih pogodb o prevozu 
otrok v šolo sklenjeni pogodbi 
s podjetjema Nomago d.o.o. in 
Šolski servis d.o.o, manjši delež 
prevozov v lastni režiji pa op-
ravijo tudi šole same. Pred pri-
četkom novega šolskega leta 
se bo sestal Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu, 
ki se mu bodo pridružili tudi 
predstavniki osnovnih šol, PP 
Sevnica in strokovni sodelav-
ci občine, ki skrbijo za področ-
je urejanja in vzdrževanja lo-
kalnega cestnega omrežja. Ob 
začetku šolskega leta bodo v 
dogovoru s šolami in polici-
jo oblikovane skupine prosto-
voljcev, ki bodo v prvih šolskih 
dneh spremljali varnost otrok 
na poti v in iz šole ob najbolj 
frekventnih poteh. 

 nadaljevanje na str. 12

Na podlagi odločitve šolskega ministrstva se 1. septembra v 
šole vračajo vsi osnovnošolci in srednješolci, pouk pa bo pote-
kal po t. i. »zelenem modelu B«. Ta predvideva zaščitne ukre-
pe, ki jih bodo na NIJZ še podrobneje dorekli, a naj bi v glavni-
ni povzemali junijski vzorec organizacije pouka in interesnih 
dejavnosti, kontrolirane vstope in izstope iz ustanov, razkuže-
vanje, ohranjanje razdalje oziroma čim manjše možno meša-
nje otrok med seboj, prilagojeno izvajanje šolske prehrane idr. 
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→→  PPoommooččnniikk  pprrii  tteehhnnoollooggiijjii  ggrraaddnnjjee                                                                                        
→→  BBoollnniiččaarr  nneeggoovvaalleecc          →→  GGaassttrroonnoomm  hhootteelliirr                                                                  

→→  TTrrggoovveecc          →→  VVoozznniikk          →→  ZZiiddaarr                                                                                                
→→  UUpprraavvlljjaavveecc  tteežžkkee  ggrraaddbbeennee  mmeehhaanniizzaacciijjee                                                              

→→  EEkkoonnoommsskkii  tteehhnniikk          →→  EElleekkttrrootteehhnniikk                                                                                  
→→  LLooggiissttiiččnnii  tteehhnniikk          →→  PPrreeddššoollsskkaa  vvzzggoojjaa                                                            
→→  SSttrroojjnnii  tteehhnniikk          →→  TTeehhnniikk  rraaččuunnaallnniiššttvvaa  

  
                                                      

          RROOGG..  SSLLAATTIINNAA      CCEELLJJEE      KKRRŠŠKKOO      LLJJUUBBLLJJAANNAA      MMUURRSSKKAA  SSOOBBOOTTAA  

SREDNJA STROKOVNA IN POKLICNA ŠOLA ZA ODRASLE                                                                                
 

 

VPISI 2020/2021 

1133  OODDLLIIČČNNIIHH                                              
PPRROOGGRRAAMMOOVV                                                                

NNAA  55  LLOOKKAACCIIJJAAHH                                                      
IINN  MMOOŽŽNNOOSSTT                                                      
PPOOVVRRAAČČIILLAA                                                            
ŠŠOOLLNNIINNEE!!  

 

 

 
wwwwww..pprraahh..ssii            003311  334433  003311            rreeffeerraattkkrrsskkoo@@pprraahh..ssii 

d.o.o.

 PREIS SEVNICA je specializiran proizvajalec in ponudnik rešitev za visokoka-
kovostne varjene konstrukcije. Glavna dejavnost podjetja je osredotočena na 

proizvodnjo oljetesnih posod, še posebej ohišij za transformatorje.
 Naši kupci zaradi zahtevnosti proizvodov težijo k strateškemu 

partnerstvu in dolgoročnemu sodelovanju. Velik poudarek dajemo 
tudi razvoju kadrov.
 V šolskem letu 2020/2021 nudimo kadrovske štipendije, 

omogočamo opravljanje obvezne prakse, vajeništva in 
nudimo mentorstvo in pomoč pri pisanju diplomskih in 

seminarskih nalog.

KONTAKTIRAJTE NAS:
Kadrovska služba
ga. Mojca Zakošek
07/81-61-853
mojca.zakosek@preisgroup.com

Zaposlujemo
VARILCE,

KLJUČAVNIČARJE,
LAKIRARJE,
PESKARJE

Nudimo 
možnost 

priučitve poklica 
s  pomočjo 

usposobljenih 
mentorjev

VAJENIŠTVO 
(strojni 

mehanik)

OPRAVLJANE 
OBVEZNE 
PRAKSE, 

MENTORSTVO

KADROVSKE 
ŠTIPENDIJE 
2020/2021

ŠTUDENTSKO 
DELO

ZAPOSLITEV 
IN KARIERA

OBČINA RADEČE

V radeško OŠ Marjana Nemca 
in podružnično šolo na Svib-
nem bo vstopilo skupno 347 
učenk in učencev (lani 326), in 
sicer bo matično šolo obiskova-
lo 334 učencev, od tega bo 47 
prvošolcev (lani 30), Podru-
žnično šolo Svibno pa 13 učen-
cev, od tega štirje prvošolci oz. 
enako kot lani. Občinski Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu vsako leto določi že 
ustaljen sistem varovanja otrok 
v prvih šolskih dneh, pojasnju-
je svetovalka za družbene de-
javnosti na Občini Radeče Me-
lita Simončič. Tako prva dva 
tedna prostovoljci ZŠAM, AMD 
in DU Radeče pri prehodih za 
pešce na šolskih poteh varuje-
jo otroke, poskrbljeno je tudi za 
nameščanje opozorilnih tabel 
na šolskih poteh. Večji nadzor v 
prometu v prvih dneh izvajajo 
tudi policisti PP Laško in redar-
ji medobčinskega inšpektora-
ta. V radeški šoli je sicer v pole-
tnih mesecih potekala ureditev 
sanitarij na vertikali za pred-
metno stopnjo. Investicija bo 
zaključena do novega šolske-
ga leta, stroški obnovitvenih 
del pa znašajo skoraj 100.000 
evrov. Po potrebi bodo do kon-
ca leta izvajali le vzdrževalna 
dela, večjih investicij v šolstvu 
pa sicer ne načrtujejo. Občina 

Radeče, še pojasnjuje Simonči-
čeva, organizira šolske prevo-
ze z avtobusom (Nomago) in 
kombiji (Komunala Radeče ) za 
obe šoli v občini, organizira pa 
tudi prevoz otrok s posebnimi 
potrebami do OŠ Glazija Celje 
in OŠ Ane Gale v Sevnico. 

OBČINA KOSTANJEVICA NA 
KRKI

Kostanjeviško OŠ Jožeta Gor-
jupa bo v novem šolskem letu 
obiskovalo predvidoma 238 
(ali 237, ena učenka naj bi se 
prešolala) učenk in učencev 
(lani 233), od tega bo 26 prvo-
šolcev (enako kot v minulem 
šolskem letu). Tudi nad var-
nostjo kostanjeviških šolarjev 
bodo v prvih šolskih dneh po-
udarjeno pazili, saj jim bodo v 
dogovoru s Svetom za preven-
tivo in vzgojo v cestnem pro-
metu v prvem tednu zjutraj 
in po koncu pouka pomaga-
li prostovoljci, ki varujejo poti 
ob osnovni šoli in učence opo-
zarjajo na pravilno obnašanje v 
prometu. Šolske prevoze bosta 
po besedah ravnateljice Meli-
te Skušek tako kot v preteklem 
šolskem letu izvajali podje-
tji Integral Brebus Brežice in 
Nomago. Potem ko je bila v lan-
skem letu izvedena energetska 
sanacija osnovne šole, obnov-
ljena telovadnica in urejena 
okolica šole, so v času počitnic 

potekala vzdrževalna dela na 
sekundarnem vodu ogrevanja, 
ker je ob koncu kurilne sezone 
prišlo do okvare, ter nujna be-
ljenja. Sicer pa v občini po tako 
obsežni investiciji trenutno ni-
majo predvidenih novih inve-
sticij na področju šolstva.

OBČINA BISTRICA OB SOTLI

Po besedah Bogomirja Mar-
činkoviča, ravnatelja OŠ Bistri-
ca ob Sotli, se bodo šolska vrata 
na prvi septembrski dan odpr-
la za 128 učencev (lani 127), 
od tega se še posebej veselijo 
13 šestletnikov, ki bodo prvič 
prestopili šolski prag. Toliko 
bolj, ker gre v primerjavi s pre-
teklim šolskim letom ponovno 
za številčno močno generaci-
jo, saj je teh skoraj enkrat več 
kot v minulem šolskem letu, 
ko je prvi razred bistriške šole 
obiskovalo sedem prvošolcev. 
V času počitnic so bila tako v 
šoli kot vrtcu opravljena nujna 
slikopleskarska dela, v zvezi z 
investicijami v šolsko in pred-
šolsko vzgojo pa je v pripra-
vi dokumentacija za izgradnjo 
novega vrtca z razširjeno poso-
dobljeno kuhinjo in večjo telo-
vadnico. Organiziran prevoz 
otrok iz okoliških krajev bo iz-
vajalo podjetje Integral Brebus 
Brežice.

Bojana Mavsar, 
Peter Pavlovič

V šolske klopi se vračajo vsi 
nadaljevanje s str. 11
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NAKNADNI VPIS V GLASBENO ŠOLO
Spoštovani starši!

Še imamo prosta mesta za šolsko leto 2020/21, in sicer v programih:

• predšolska glasbena vzgoja (otroci, rojeni 2015),
• glasbena pripravnica (otroci, rojeni 2014),
• ples in plesna pripravnica (vse starosti),
• instrument (harmonika, kontrabas, violončelo, harfa).

Za informacije pokličite 07 48 80 142.
 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 42
gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si

  

Stopite z nami na pot znanja!
VABIMO VAS K VPISU V:

• OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE 
 (7., 8. in 9. razred),
• TEČAJE TUJIH JEZIKOV 
 IN RAČUNALNIŠTVA,
• UNIVERZO ZA TRETJE 
 ŽIVLJENJSKO OBDOBJE,
• ŠTUDIJSKE KROŽKE,
• VEČGENERACIJSKI CENTER POSAVJE.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: 07 48 81 170, 051 279 633 ali na e-naslov: 
anja.brilej@lukrsko.si Spremljajte nas na: www.facebook.com/lukrsko 
www.lukrsko.si.

Vedno je pravi čas, da pridobite nova znanja ter izkušnje. 
Vabljeni, da se nam pridružite! 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

POSAVJE, SLOVENIJA – Slo-
venski ekošolarji, sodelujo-
či v projektu Ekošola, med 
njimi tudi otroci iz vrtca in 
OŠ Senovo, vrtca Raka, vrt-
ca Kapele in OŠ Brestanica, 
so pet let spoznavali in ra-
ziskovali bogato slovensko 
floro in favno ter ugotavljali, 
kako pozitivno vplivati nan-
jo ter jo ohranjati. 

Ekošolarji, stari od pet do 12 
let, so v sklopu mednarodne-
ga projekta, povzetega po gra-
divih organizacije Kew – Kral-
jevi botanični vrt iz Londona, 
pripravili in izvedli prek 500 
različnih projektov, v katerih so 

spoznavali biotsko raznovrst-
nost rastlin in živali, njihovo 
povezanost, pomen, dvigovali 
okoljsko zavest in uporabljali 
različne pristope k spoznavan-
ju narave. Pri tem so opazovali 
različne habitate, sadili dreve-
sa, postavljali ptičje krmilnice 
in netopirnice, skrbeli za žužel-
ke s pravimi žuželčjimi hoteli, 
likovno ustvarjali, razvrščali ži-
vali in rastline v sisteme, prou-
čevali različne življenjske kro-
ge živali in rastlin, sodelovali z 
gozdarji in lovci ter opravili ra-
ziskovalne pohode z lupami. 

V šolskem letu 2019/2020 je 
bilo v projekt vključenih več 

kot 130.000 otrok iz kar 717 
vrtcev, osnovnih in srednjih 
šol, med njimi tudi uvodoma 
navedeni vrtci in šole iz Posav-
ja, med več sodelujočimi par-
tnerji v projektu, ki podpirajo 
aktivnosti ekološko usmerje-
nih otrok, pa je tudi družba 
GEN energija. 11. junija se je 
z državnim tekmovanjem, le-
tos izvedenim preko aplikaci-
je Zoom, zaključil tudi letoš-
nji Ekokviz, z udeležbo 2.445 
osnovnošolcev iz vse Sloveni-
je. Zmagovalka tekmovanja v 
ekoznanju je postala ekipa Les-
kovec 1 z Osnovne šole Lesko-
vec pri Krškem. 
 B. Mavsar/vir: J. Mlakar

V ekoznanju najboljši Leskovčani
KRŠKO – Ljudska univerza Kr-
ško ima bogato tradicijo izo-
braževanja starejših v okviru 
Univerze za tretje življenjsko 
obdobje, saj je minilo že 20 let 
od prvega tečaja za upokojen-
ce v Krškem. V šolskem letu 
2019/2020 je za starejše or-
ganizirala številne zanimive 
tečaje in krožke. Začeli so ok-
tobra s predavanjem dr. Saše 
Krajnc in nadaljevali z vpisi v 
izobraževalne programe. Sta-
rejši so se učili v začetnem in 
nadaljevalnem tečaju angle-
ščine, spoznavali so osnove 
računalništva, pri ročnih de-
lih so se učili različnih novih 
tehnik, v krožku ljudsko pet-
je so prepevali in zbirali ljud-
ske pesmi. Novih korakov in 
koreografij so se učili v krož-
ku Ljudski plesi ter se prip-
ravljali na nastop ob zaključku 
leta. Program krožka Spoznaj-
mo kraje v okolici je zajemal 
spoznavanje Koprivnice, obisk 
Posavskega muzeja Brežice in 
Mestnega muzeja Krško, zgo-
dovino Hočevarjevega mavzo-
leja in Sv. Rozalije. Skupina 
Pohodi in ekskurzije je bila 
najštevilčnejša, imela je kar 
25 članov. Opravili so enajst 
pohodov. Šli so na Kum, Zdole, 

Čez 100 udeležencev krožkov

Armes, Grmado, Rožno, Žigr-
ski Vrh, Bočje, itd. Rodoslov-
je, umetnostna zgodovina, 
modeliranje z glino, barvne 
kompozicije so krožki, ki so 
po vsebini raznoliki, a zelo za-
nimivi in dobro obiskani. Ne-
kateri krožki delujejo na Ljud-
ski univerzi Krško že več kot 
10 let. To pomeni, da so člani 
krožkov zadovoljni z mentor-
ji, ki so strokovnjaki na svojem 
področju in znajo prisluhniti 
potrebam udeležencev. Teh je 
bilo v vseh izobraževalnih pro-
gramih na Univerzi za tretje ži-
vljenjsko obdobje v minulem 

šolskem letu več kot 100. Pri-
hajajo iz posavskih občin, naj-
več pa jih je seveda iz Krškega. 
Za jesen pripravljajo nekaj no-
vih krožkov in tečajev. Več o 
njih lahko preberete na spletni 
strani www.lukrsko.si in na fa-
cebok strani https://www.fa-
cebook.com/lukrsko. Vse, ki bi 
želeli obiskovati dejavnosti na 
Ljudski univerzi Krško, vabijo, 
da se jim pridružite in s svoji-
mi idejami obogatite program. 
Pokličite na številko 051 279 
633, veseli vas bodo.

 Vir: LU Krško

Deluje tudi krožek modeliranja z glino.

Višja strokovna šola Brežice 

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

Drugi prijavni rok je od 24. do 31. avgusta 2020.
Več informacij na www.vssbrezice.si 

Informa�vni dan bo v četrtek, 27. avgusta 2020, ob 16. uri 
na Ekonomski in trgovski šoli Brežice, Bizeljska cesta 45, Brežice.

14. 2. 2020, ob 10. in 16. uri in 15. 2. 2020, ob 10. uri

Turizem: Sodelovanje in razvoj (UN)
Sodobne turistične prakse (VS)

Vpiši se na 
Fakulteto za turizem

 www.ft.um.si

Osebni pristop
Praktično izobraževanje
Izkušeni predavatelji
Mentoriranje

��

Informativni dan:Drugi prijavni rok:20. do 28. 8. 2020.
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ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
V šolskem letu 2020/21 Vas vabimo k vpisu.

Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško 
za poklice:

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

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

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

Na Srednji šoli Sevnica za poklice:

poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):
• LESARSKI TEHNIK 

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

INFORMATIVNI DAN in VPIS:
torek, 8. 9. 2020, ob 16. uri v ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

INFORMACIJE: 07 49 06 400, 031 796 533

Za otroke in mladostnike je 
normalno, da v času odrašča-
nja izkusijo različne vrste stre-
sa in stisk, npr. stiske zaradi 
obremenitev in zahtev, pove-
zanih s šolo, negativne misli 
in občutke o sebi, zahteve star-
šev, težave s prijatelji ... V veči-
ni primerov gre za prehodna 
stanja in simptome. V nekate-
rih primerih pa težave vztraja-
jo in zahtevajo strokovno po-
moč. Strokovnjaki ocenjujejo, 
da za duševno motnjo oboleva 
10 do 20 % vseh otrok in mla-
dostnikov po svetu. Kar 50 % 
vseh duševnih motenj se začne 
pred 14. letom, 75 % se jih raz-
vije do srednjih dvajsetih let. 
Med slovenskimi otroki in mla-
dostniki v zadnjih letih opaža-
mo porast anksioznih motenj, 
medtem ko poseben trend de-
presije ni opazen. Porast opa-
žamo predvsem pri dekletih in 
starejših mladostnikih. 

Dejavniki tveganja so nasled-
nji: individualni (npr. teža-
ven temperament); družina 
in starši (npr. duševne motnje 
staršev); šola, vrstniki (npr. 
medvrstniško nasilje); širša 
skupnost in soseščina (npr. so-
seska z visoko stopnjo krimi-
nala). Zaradi hitrih družbenih 
sprememb, tehnološkega ra-
zvoja in posledično sprememb 

na področju preživljanja pro-
stega časa se pri mladih pojav-
ljajo nova tveganja in nove ob-
like težav in zasvojenosti (npr. 
zasvojenost z internetom, digi-
talizacija odnosov, večje težave 
s pozornostjo, pri izražanju ču-
stev, socialnih stikih ...).

Številni načini zmanjšanja 
tveganja za psihične težave

Starši lahko zmanjšajo tvega-
nje za razvoj psihičnih težav 
pri svojem otroku na števil-
ne načine. Bistveno je toplo in 
vzpodbudno družinsko okolje 
ter podporni in ljubeči starši. 
Pokažite mu naklonjenost in 
sprejemanje ter spoštljiv na-

čin komunikacije. Vzpodbujaj-
te ga pri njegovih dejavnostih 
in ne pričakujte, da bo dosegal 
vaša pričakovanja. Podpirajte 
njegovo naraščajočo samostoj-
nost, bodite vključeni v njego-
vo življenje. Spremljajte otro-
kove aktivnosti na socialnih 
medijih, tako da omejite izpo-
stavljenost glede na otrokovo 
starost in stopnjo razvoja. Iz-
ogibajte se pretiranemu nad-
zoru, pretirano zaščitniško ve-
denje mu daje sporočilo, da je 

svet nevaren in življenje tve-
gano. Otroku dopuščajte, da 
prevzema tveganja, ki so sta-
rosti in razvoju primerna, daj-
te mu možnost, da se uči tudi iz 
svojih napak. Spodbujajte ga, 
da vzpostavlja podporne od-
nose npr. z razširjeno družino, 
prijatelji in drugimi odrasli-
mi osebami. Določite družin-
ska pravila in jasne posledi-
ce ob kršitvah. Zagotovite mu 
varno, strukturirano in pred-
vidljivo okolje z razvijanjem in 
ohranjanjem dnevne rutine ter 
ga vzpodbujajte k zdravim na-
vadam prehranjevanja, giba-
nja, spanja. Zmanjšajte število 
konfliktov v domačem okolju. 
Kritiziranje, zasmehovanje in 

zasramovanje so neustrezni. 
Če imate več otrok, prepreči-
te medsebojno poniževanje. 
Če se vaš otrok počuti prepla-
vljen z močnimi čustvi (moč-
na jeza, strah itd.) oz. je moč-
no napet, mu pojasnite, da se 
vsakdo včasih tako počuti in 
da ta občutja minejo. Poma-
gajte otroku razviti optimisti-
čen pogled in ga vzpodbujaj-
te, da opazi in uživa v svetlih, 
prijaznih plateh življenja. Po-
zorni bodite na samouniču-

joč način razmišljanja: tega ne 
morem, to mi ne gre, nikoli mi 
ne bo uspelo … Pomagajte mu 
pri postavljanju ciljev in reše-
vanju problemov. Bodite dober 
vzgled pri vztrajanju in spro-
tnem opravljanju opravil, ki so 
neprijetna in dolgočasna. Po-
magajte otroku pri problemih 
v šoli, spoznajte njegove uči-
telje, redno se pogovarjajte z 
njimi. Če je trpinčen, ga nauči-
te strategij, kako se spoprije-
ti s tem. Sodelujte s šolo, da se 
zoperstavite vedenjem, ki po-
menijo trpinčenje. Bodite do-
stopni, kadar se spoprijema s 
težkimi situacijami oz. kadar je 
vznemirjen. Ne reagirajte pre-
tirano na to, kar vam povedo. 

In na koncu še viri pomo-
či za starše. Prvi vir strokov-
ne pomoči je otrokov pedia-
ter. Po potrebi vas bo napotil 
k specialistu ali na druge obli-
ke pomoči. Za pomoč se lahko 
obrnete tudi na šolsko sveto-
valno službo. Pomembno po-
moč predstavljajo tudi centri 
za socialno delo in nevladne 
organizacije. Kontakte poišči-
te na spletu ali povprašajte na 
enem izmed telefonov za po-
moč v duševni stiski.

Jasmina Patkovič Colarič, 
spec. psihiatrije

Med otroki in mladostniki 
naraščajo anksiozne motnje

Porast anksioznih motenj opažamo predvsem 
pri dekletih in starejših mladostnikih. 
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www.dssmith.com

K sodelovanju vabimo novega 
sodelavca, ki bo odgovoren  
za vodenje kartonskega stroja.
 
Lokacija dela: PE  Brestanica  

Svoje prijave z življenjepisom posredujte  
do 14. septembra 2020 na naslov: 
tajnistvo.slovenija@dssmith.com 

Podjetje DS Smith Slovenija d.o.o.,  
s poslovnimi enotami v Brestanici, Logatcu 
in na Rakeku je proizvajalec valovitega 
kartona in embalaže iz valovitega kartona. 

Mednarodna grupacija DS Smith,  
ki ji podjetje pripada, ima sedež v Londonu, 
preko 250 proizvodnih obratov  
v 37 državah in zaposluje preko 28.500 
sodelavcev. 

Pričakujemo:

• izobrazba vsaj VI. stopnje tehnične smeri 
(strojna, elektro, gradbena ipd.)

• vsaj 5 let delovnih izkušenj  
v proizvodnem okolju

• vodstvene kompetence, sposobnost  
delegiranja, organizacijske  
in komunikacijske sposobnosti

• znanje angleškega jezika

Nudimo:
• stabilno zaposlitev  

s stimulativnim plačilom  
v uspešnem podjetju

• izobraževanje in usposabljanje v tujini 
znotraj skupine DS Smith

• urejeno delovno okolje, kjer je  
varnost zaposlenih na prvem mestu

• karierni in osebni razvoj

CPB 51, 8280 Brestanica

Zaposlimo:

inženirja kartonskega stroja

Področje dela:

• odgovornost za vodenje ekipe  
na kartonskem stroju,  
skrb za produktivnost  
in doseganje zastavljenih ciljev

• priprava navodil in skrb za obratovanje  
v skladu z le-temi ter obvladovanje  
preventivnega vzdrževanja

• sodelovanje pri vpeljevanju izboljšav  
tehnološkega procesa na stroju
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Na Rajhenburgu 14 filmov

V letošnji sezoni letnega kina 
na gradu Rajhenburg bodo do 
konca avgusta pripravili skup-
no 14 filmskih projekcij. »Gre 
za žanrsko zelo raznovrsten iz-
bor, ki vključuje komedije, ko-
mične drama, drame in doku-
mentarne filme. Podobno kot 
v prejšnjih sezonah letnega 
kina smo tudi v tej predstavili 
predvsem izbor umetniških fil-
mov,« pojasnjuje Žiga Kump, 
koordinator in organizator 
kulturnih programov v Kultur-
nem domu Krško. Med izbra-
nimi filmi so deloma nekateri 
odmevnejši naslovi sezone, de-
loma pa gre za povsem aktu-
alne naslove, ki so uradno slo-
vensko premiero dočakali prav 
v poletnem času. Med njimi je 
tudi precej nagrajencev z naj-
bolj prestižnih festivalov, le-
tošnji zmagovalec oskarjev 
ter film z nagrado LUX in po-
sebno nagrado Art kino mre-
že Slovenije. »Program letnega 
kina na gradu Rajhenburg smo 
pred leti zasnovali predvsem z 
namenom promocije kakovo-
stnega in umetniškega filma. 
'Draž' ogleda filmske projek-
cije na prostem, med grajski-
mi zidovi, k ogledu umetniških 
filmov namreč spodbudi tudi 
tiste obiskovalce, ki sicer ne 

spremljajo tovrstne produk-
cije, zagotovo pa gre za filme, 
ki bi si zaslužili še več pozor-
nosti,« še dodaja Kump. Tako 
kot za ves preostali program 
seveda tudi za filmskega velja, 
da ga je mogoče izvajati le ob 
upoštevanju specifičnih ukre-
pov, ki jih predvidevajo proto-
koli NIJZ. Tako morajo zagota-
vljati kontroliran sedežni red, 
ustrezne razdalje, higienske 
standarde in prilagojene re-
žime vstopanja in izstopanja 
s prizorišča, v kolikor priredi-
tev poteka v zaprtem prostoru, 
pa seveda tudi obvezno noše-
nje zaščitnih mask. 

Odziv obiskovalcev dober

Obisk filmskih predstav je po 
Kumpovih besedah »za naše 
razmere in za tip dogodka 
spodoben. Projekcij se udele-
žuje med 15 in 30 obiskovalk 
in obiskovalcev, obiskanost 
pa je odvisna od različnih fak-
torjev: filma, vremena, vrhun-
ca dopustniške sezone, dru-
gih prireditev itn.« Kar se tiče 
filmskega programa, težko z 
gotovostjo trdi, da ima skro-
mnejša ponudba drugih po-
dobnih prireditev pomemben 
vpliv na obiskanost projekcij, 
»morda je bilo to opazno kveč-
jemu v začetku in sredini juni-

ja, ko je bilo dogodkov v oko-
lju v resnici res zelo malo«. 
Nekoliko bolj je odsotnost šir-
še ponudbe morda zaznavna 
na koncertih, saj letos na po-
letnih dogodkih srečujejo tudi 
nove obiskovalcev, ki doslej 
niso predstavljali njihove re-
dne publike. Vsekakor jih iz-
kazan interes obiskovalcev za 
obiskovanje kulturnih dogod-
kov navdaja z optimizmom. 
Odzivi obiskovalcev so nače-
loma dobri, večina jih je zado-
voljnih z izborom filmov, radi 
pa imajo seveda tudi samo pri-
zorišče. 

Prevladovale drame

V Brežicah se je 11. avgusta s 
petim predvajanim filmom v 
tem poletju – španskim Bole-
čina in slava režiserja Pedra 
Almodóvarja z glavnim igral-
cem Antoniom Banderasom 
– zaključila šesta sezona Kina 
na grajskem dvorišču, ki je bil 
letos zaznamovan tudi z do-
ločenimi »protikoronskimi« 
ukrepi. Direktorica Posavske-
ga muzeja Brežice Alenka 
Černelič Krošelj nam je za-
upala, da so za vse projekcije 
pridobili zahtevana dovolje-
nja NIJZ in Policije. »Upošteva-
li smo vsa navodila, prizorišče 
je bilo urejeno skladno z navo-

dili, saj imamo dovolj prostora. 
Dovoljenje smo imeli za 200 
udeležencev, drugače pa je ka-
paciteta našega dvorišča 750, 
tako da tu ni težav,« je pove-
dala. Obiskovalci so po njenem 
vse sprejeli z razumevanjem in 
upoštevali navodila. Skušali so 
tudi upoštevati želje, da ljudje, 
ki so povezani, sedijo skupaj in 
da je za vse omogočena razda-
lja. Med letošnjimi filmi so pre-
vladovale drame, od roman-
tičnih, vojnih do glasbenih, na 
ogled je bil tudi slovenski kri-
minalni triler. Tobija Medved 
(Kino Brežice), s katerim Po-
savski muzej s podporo Obči-
ne Brežice zelo uspešno sode-
luje od leta 2015, ko so začeli 
kino, se potrudi, da vsako leto 
pripravi čim večji nabor filmov 
in tudi sam priporoča tiste, ki 
se mu zdijo najboljši. 

Več obiskovalcev kot lani

Letošnje filme si je pod šo-
torom na grajskem dvorišču 
skupno ogledalo 262 obisko-
valcev, kar je več kot lani (219). 
Kot pravi direktorica PMB, ne-
kateri filmi oz. večeri privabi-
jo več obiskovalcev. Ocenjuje-
jo, da je to odvisno od različnih 
okoliščin, npr. izbire filma, sa-
mega prizorišča in lepega ve-
čera. Kot pravi, imajo nekaj 

zvestih obiskovalcev, ki pri-
dejo zaradi ambienta, vzduš-
ja, kar ni povezano s tem, ali 
se še kaj dogaja, kateri film 
je in kakšno je vreme. Števil-
ni si torke rezervirajo za kino 
na grajskem dvorišču. Dodano 
vrednost predstavljajo tudi vi-
narji, ki ob vsakem filmu pred-
stavljajo in degustirajo svo-
ja vina. »Vinarji nas podpirajo 
že od začetka. Želeli smo, da je 
ogled filmov povezan s celovi-
tim doživetjem lepih poletnih 
večerov na grajskem dvorišču. 
Kavarna je seveda še vedno v 
naših načrtih in verjamem, da 
bomo kmalu tudi to imeli, ob 
tem pa ohranili odlično sode-
lovanje z vinarji,« poudarja 
Černelič Krošljeva. Vsako leto 
se vinarji rade volje odzove-
jo na njihov poziv, nekateri so 
isti, nekateri se menjajo, razla-
ga. »Večinoma sami predstavi-
jo svoja vina in delo, ljudje jih 
spoznavajo, potekata promoci-
ja in komunikacija, tako se kre-
pi tudi naše sodelovanje. Zelo 
smo jim hvaležni, glede na nji-
hov odziv pa so tudi oni pre-
poznali 'vrednost' tega sodelo-
vanja,« še pojasnjuje in dodaja, 
da s prihodki od vstopnic kri-
jejo materialne stroške organi-
zacije in izvedbe, vinarji pa so 
njihovi donatorji.
 Peter Pavlovič, Rok Retelj

Med grajskimi zidovi poleti na ogled 19 filmov
BRESTANICA, BREŽICE – Kar se javnih prireditev tiče skromnejše poletje v Posavju bogatijo predvsem kino predstave na prostem, t. i. letni kino, ki ga organizirata 
Kulturni dom Krško v atriju gradu Rajhenburg in Posavski muzej Brežice na dvorišču tamkajšnjega gradu. Ljubiteljem filmov je (bilo) v tem poletju na voljo kar 
19 raznovrstnih filmskih projekcij, kljub omejitvam pa so z obiskom organizatorji zadovoljni.

Obiskovalce zadnjega kina na grajskem dvorišču v tem 
poletju je tudi tokrat pred filmom nagovorila direktorica PMB 
Alenka Černelič Krošelj (foto: R. R.).

KONCERT: HELP! A BEATLES TRIBUTE 
Poletje na bazenu zaključujemo z odličnimi 
posnemovalci Beatlov, ki vedno znova 
navdušijo. Brezplačno vstopnico za 
glasbeni spektakel prevzamete na Bazenu 
Brestanica ali v MC Krško. 
Lepo vabljeni!
Bazen Brestanica,
petek, 21. 8., ob 21.30.

PIKA IN GUSAR VAL + ANIMACIJA
Vabljeni na pomorsko pustolovščino Pika 
Nogavička in gusar Val gledališča Zavod 
Enostavno Prijatelji. Po predstavi sledi 
še animacija z ogroooomnimi milnimi 
mehurčki. 
Rezervacija brezplačnih vstopnic v FB 
dogodku.
MC Krško – Šumica, sobota, 22. 8., ob 
18.00.

STAND UP + KONCERT: BIG BAND 
KRŠKO
Lepo vabljeni na sproščen večer. S 
standup nastopom vas bosta nasmejala 
dva virtuoza: Boštjan Gorenc Pižama in 
Sašo Stare, sledila bo glasbena poslastica: 
koncert Big band Krško. Rezervacija 
brezplačnih vstopnic v FB dogodku.
MC Krško – Šumica, 
nedelja, 23. 8., ob 18.00.

KONCERT: JEGULJA
Jegulja je čudaški DIY rock trio, ki je nastal 
iz bendov Uroš, Carnaval in Lene Kosti. 
Jegulja je v letu 2020 dokončala svoj drugi 
album Exit Sandman, prvi album Darkest 
Light je bil leta 2017 na 24ur.com izbran 
za slovenski naj album leta. Rezervacija 
brezplačnih vstopnic v FB dogodku.
MC Krško – Šumica, 
petek, 28. 8., ob 21.00.

ČARODEJ JOLE COLE
Lepo vabljeni na čarobno in zabavno 
otroško predstavo s salvami smeha, ki jo 
bo pripravil Jole Cole. Zabavni čarodej 
s svojimi triki navdušuje tako mlajše kot 
starejše otroke. 
Rezervacija brezplačnih vstopnic v FB 
dogodku.
MC Krško – Šumica, 
sobota, 29. 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. 
Rezervacija brezplačnih vstopnic v FB 
dogodku.
MC Krško – Šumica, 
sobota, 29. 8., ob 21.00.

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
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www.visitkrsko.com 

Pri kmečkem opravilu se je 
članicam in članom KŠTD Blaž 
Jurko z Razborja pod Lisco, ki 
so bili organizatorja dogod-
ka, pridružila skupina kos-
cev in grabljic iz zaselka Le-
dina nad Sevnico, prijatelji iz 
Kulturnega društva Miklavž iz 
Šmiklavža nad Rimskimi Topli-
cami, ki že vrsto let ohranjajo 
ljudske šege in navade ter de-
lovna opravila na kmetiji, ter 

prostovoljke in prostovoljci, 
ki so prišli pomagat, med nji-
mi je bilo lepo število mladih. 
Med kosci je bil tudi 23-letni 
Primož Palčnik iz vasi Pola-
na pod Lisco. »Odraščal sem 
na kmetiji in košnja je bila del 
opravila, ki ga je bilo potreb-

Kosili in grabile, zraven pa peli
LISCA – 18. julija so na strmem pobočju pod vrhom Lisce pripravili ročno košnjo zrele trave, ki postaja tra-
dicionalen etnološki dogodek, saj je ročno košnjo večinoma izpodrinila strojna košnja s kosilnicami. Do-
godka se je udeležilo 29 postavnih koscev in 21 pridnih grabljic, trije so klepali kose.

no opraviti. Najprej sem opa-
zoval, kako to počneta stari oče 
in oče, potem sem nekoč tudi 
sam poprijel za koso in trav-
niki so bili zaradi tega morda 
malce hitreje pokošeni,« pove 
z nasmehom mladenič, ki v 
svojem prostem času rad za-
poje v moški vokalni skupini 
Fantje z Razborja in morda se 
je tudi zato ob žvižgu nabruše-
nih kos ter šelestenju trave pri 

grabljenju pokošene trave zas-
lišala še ljudska pesem. 

»Letos je bilo zaradi korona-
virusa precej negotovosti in 
strahu, kar je vplivalo tudi na 
organizacijo in izvedbo do-
godka Košnja na Lisci. Ob rah-

li umiritvi razmer in omilitvi 
omejitev zbiranja ljudi, smo v 
društvu sklenili, da bomo pri-
reditev organizirali, vendar le 
košnjo, vse ostale spremljajo-
če dogodke ob košnji – ocenje-
vanje in pokušino ocvirkovke 
in jabolčnika, tržnico domačih 
pridelkov in obrti ter razstave – 
smo odpovedali. Tudi določeni 
kosci in grabljice so imeli pomi-
sleke glede nevarnosti zbiranja 
zaradi širjenja okužbe s koro-
navirusom, zato nekateri niso 
prišli,« pojasnjuje predsednik 
KŠTD Blaž Jurko Matej Im-
perl in nadaljuje, da so, skla-
dno z v tistem trenutku pos-
tavljenimi pogoji, organizirali 
dogodek z do 50 sodelujočimi. 

»S košnjo nismo kršili predpi-
sov, saj se je dogajala na pros-
tem, na svežem zraku. Kosci in 
prav tako grabljice so imeli tudi 
ustrezno varnostno razdaljo, ki 
je pri tem delu pravzaprav obi-
čajna. Potek košnje je opazova-
lo tudi nekaj naključnih obisko-
valcev, vendar veliko manj kot 
minula leta,« dodaja sogovor-
nik in razkrije, da nameravajo 
prihodnje leto pripraviti pri-
reditev desetič zaporedoma. 
»Upamo, da bo tedaj korona-
virus le še slab spomin. Če bo 
tako, bomo dogodek organizi-
rali tako kot v prejšnjih letih, z 
ocvirkovko, jabolčnikom, otro-
škimi igrami v senu in še s čim. 
Seveda pa ostaja bistvo dogod-
ka tradicionalna košnja, kjer je 
poleg opravljenega dela po-
membno tudi druženje, dobra 
volja, pesem in smeh,« strne 
misli sogovornik, ki je po za-
ključeni košnji skrbel še za 
spravilo sveže pokošene trave. 
Tako kot vsa leta doslej je gos-
podar Milan Volavšek skupaj 
s prijatelji poskrbel za hrano in 
pijačo, ki se je prilegla, kot se je 
otrokom igra v kopicah nagra-
bljene trave. 
 Smilja Radi 

Strmo pobočje pod vrhom Lisce se kosi ročno samo enkrat 
na leto.

Med prvim in drugim delom košnje se je prilegla malica in 
požirek domačega jabolčnika.

Dobrodelni koncert za nov 
program na globoški šoli
BREŽICE – V organizaciji Rotary kluba Čatež in slikarja Ja-
neza Štrosa bosta v soboto, 29. avgusta, ob 18. uri v bre-
žiškem gradu potekala predstavitev Štrosove knjige »Tudi 
ti si angel« in dobrodelni koncert Mance in Benjamina Iz-
majlova. Zbrana sredstva bodo namenjena opremi oddel-
ka za umirjanje otrok s spektroavtistično motnjo na glo-
boški šoli.

Na Osnovni šoli Globoko bo namreč z novim šolskim letom 
uveden prvi dislocirani oddelek v Sloveniji za šolanje otrok z 
nevrorazvojno motnjo, ki se sicer lahko ob ustrezni obravna-
vi tekom odraščanja in življenja nekoliko izboljša, a ni v celoti 
ozdravljiva. Oboleli otroci s spektroavtistično motnjo izkazu-
jejo značilne vedenjske posebnosti pri komunikaciji in socia-
lizaciji, to je ekstremno osamljenost in pomanjkanje interesa 
za stik in komunikacijo z drugimi osebami. Nov program bo 
uveden kot odgovor na problematiko izobraževanja tovrstnih 
otrok, ki so ob ustreznih učnih pristopih in metodah sposob-
ni rednega osnovnošolskega šolanja. Program bo na globoški 
šoli izvajal Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, s tem pa bo 
otrokom z nevrorazvojno motnjo iz naše regije omogočeno šo-
lanje v domačem okolju, saj so ti imeli do sedaj možnost šolan-
ja le v Ljubljani, Mariboru ali Portorožu, kar pomeni, da so bili 
primorani med tednom bivati v tujem okolju.

Obnovo in prilagoditev prostorov za učni proces na šoli je omo-
gočila Občina Brežice, z na koncertu zbranimi sredstvi pa bosta 
organizatorja skušala zbrati kar se da največ sredstev za nakup 
pripomočkov za umirjanje šolajočih ob senzorni preobreme-
nitvi tako med poukom kot med odmori (blazine, mehka klo-
pica, pregradna stena, svetlobna vlakna, manjši pripomočki za 
stimulacijo čutil skozi učenje in igro ipd.).

 B. M./vir: Rotary klub Čatež

PIŠECE – 25. julija so po do-
govoru med predsednikom 
Društva Pleteršnikova doma-
čija Martinom Dušičem in 
vodjo projektov Barbaro Za-
gorc iz ASEF (Ameriško-slo-
venske izobraževalne funda-
cije) Pišece obiskali njihovi 
štipendisti iz Argentine, ZDA 
in Slovenije. Podpredsednica 
pišeškega društva Brigita Zu-
pančič in članica Rut Zlobec 
sta jih pozdravili na pokopali-
šču, kjer je predstavnik štipen-
distov prižgal svečo na grobu 
prof. Maksa Pleteršnika. Bri-
gita je v angleščini zelo prijet-
ni in veseli skupini predstavila 
Pišece ob sprehodu skozi vas 
mimo mlina, cerkve, kozolca 
do Pleteršnikove rojstne hiše. 
Tam sta jih z domačimi dob-
rotami sprejeli Ivana Zupan-
čič in Vida Ogorevc. Kmalu 
sta se pridružila tudi literar-
na ustvarjalca Ivana Vatovec 
in Rudi Mlinar, ki je predstavil 
svojo knjigo Za mavrico pre-

Štipendisti spoznavali Pišece

ko oceana. Sledil je ogled Ple-
teršnikove spominske sobe. 
Pridružili so se Pleteršnikovi 
ljudski pevci z Lojzetom Ogo-
revcem in zapeli pesem o Piše-
cah, ljudsko Čez Izaro in Avse-
nikovo Slovenija, od kod lepote 
tvoje. Rojakom so na kratko 
predstavili tudi projekt Moja 
hiša je tvoj dom, ki ga podpi-
ra in sofinancira Urad za Slo-
vence v zamejstvu in po sve-
tu. Gostje so pot nadaljevali 

proti gradu Pišece, kjer jih je 
pozdravil oskrbnik Ivan Ra-
danovič in jim predstavil zgo-
dovino gradu. Ko jih je povabil 
na kozarček domače pijače, se 
je izkazalo, da je med štipen-
distkami tudi aktualna vin-
ska kraljica Bizeljskega Karin 
Dobravc Škof. Udeleženci sre-
čanja so pot nadaljevali na Bi-
zeljsko. 
 Vir: Društvo 
 Pleteršnikova domačija

Štipendisti z oskrbnikom gradu Pišece

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Kostanjevici na Krki bo od srede, 2. 
septembra, do sobote, 5. septembra, tudi letos potekal Festival 
kulture Kostanjevica (FKK), ki ga tretje leto zapored organizira 
tamkajšnje mladinsko društvo. Zaradi 'koronarazmer' za dva me-
seca zamaknjen festival se bo pričel z akustičnim koncertom le-
gendarne skupine Lačni Franz, drugi dan bosta na sporedu gleda-
liška predstava »Žetev in kletev« ter koncert skupine Karavana, 
tretji dan bo v znamenju predstave »Psiho« in koncerta zasedbe 
Čao Portorož, zadnji večer festivala pa si bodo obiskovalci ogle-
dali predstavo »Gejm« in prisluhnili skupini Same babe. V okvi-
ru festivala, ki bo potekal pod geslom »Samo gola kultura!«, prip-
ravljajo tudi delavnico grlenega petja.  P. P.

Bliža se kostanjeviški festival 

www.PosavskiObzornik.si
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Vrtovi v svojem razkošju

Neokrnjena narava in cvetoče okolje Vladimire Sumrek je prostor za delo in sprostitev.

Na zelenici, ki jo negujeta Jožica in Tone Racman, je svoj prostor našel tudi kozolček.

Petra in Bojan Prevolšek sta del hribovitega zemljišča preuredila v terase ter s tem pridobila nekaj malega ravninskega sveta.

ZELENA OAZA
V naselju Črnc pri Brežicah živi v družinski hiši Vladimira Sumrek, ki ji predstavlja zelena in cvetoča okolica oazo, v kateri je mogoče najti od zgodnje pomladi do pozne jeseni mnogo 
okusnih sadežev, zelenjave in cvetočih vrtnic ter ostalih cvetlic. »Delo na vrtu me sprošča in vedno znova se razveselim darov narave – od malin do češenj in hrušk, breskev, fig itd. Smo 
samooskrbni, saj imamo tudi dovolj sveže zelenjave,« pripoveduje in doda, da je na njivi že posadila ajdo, ki je uspešna pri zatiranju zeli.    

CVETOČE IN ZELENO OKRASJE
Jožica in Tone Racman iz Sevnice se z veliko pozornosti posvečata negovanju rož, okrasnemu in sadnemu drevju ter zelenjavnemu vrtu, zato je njun dom vedno »v rožicah«. Sadeži 
neškropljenih jabolk in hrušk iz njunega sadnega vrta so zelo sočni, zelenjava z domačega vrta pa vedno sveža. »Delo na vrtu in v okolici hiše nama je v veselje. Lepo je opazovati rast 
rastlin in vsako leto znova se razveseliva tudi pridelka, ki ga nekaj shraniva za zimske dni,« pravita.  

TERASAST VRT NA STRMEM POBOČJU
»Strmo pobočje je mogoče preurediti v kamnite terase z okrasnim, sadnim in zelenjavnim vrtom,« menita Petra in Bojan Prevolšek iz Podvrha pri Sevnici. »Živiva v hribovitem delu 
sevniške občine, od koder se širi prečudovit pogled proti Primorski in ob jasnem vremenu se vidi Snežnik, a obdelovanje zemlje je težje, zato sva sklenila, da bova pridobila nekaj rav-
nine s terasami, v kar sva vložila kar nekaj truda, a nama ni žal,« še dodata zakonca, ki sta obnovila tudi 200 let staro hišo.

Ognjič – zdravilna moč
Ognjič, enoletna rastlina z rumeni cve-
tovi, zraste do 60 cm visoko in sodi za-
radi mnogih zdravilnih učinkovin med 
zelo dragocena zdravilna zelišča. V 
zdravilne namene nabiramo cvetove, 
za pripravo mazila pa tudi liste. Ru-
mene cvetove pobiramo v sončnem 
vremenu, sušimo v senci na prepihu. 
Dobro posušene cvetove hranimo v 
suhem in temnem prostoru, da ohra-
nijo barvo in vse učinkovine, najbolje 

v zaprtih posodah – steklenih kozar-
cih. V ljudskem zdravilstvu je najbolj 
znano mazilo iz ognjiča, ki ga pripra-
vimo iz svežih cvetov na vodni kope-
li. Z mazilom si, na primer, pomagamo 
pri opeklinah. Cvetove lahko dodamo 
vodi za kopanje, kar je odlično za nego 
kože. Zelo mlade liste lahko uporabimo 
za solate … 

 Viktorija Senica, cvetličarka

Cenjene bralke, spoštovani bralci,

smo že v drugi polovici avgusta, a naši vrtovi nas še 
vedno razveseljujejo s svojimi barvitimi cvetovi, zele-
nim okrasjem in okusnimi sadeži, med katerimi je na-
rava letos najbolj radodarna s sočnimi hruškami. Do-
kaz za to je nov izbor fotografij, ki ste nam jih poslali 
za sodelovanje v akciji VRTOVI POSAVJA 2020 naše 
medijske hiše. 

Naj se cvetoče in zeleno poletje s sočnimi sadeži na-
daljuje v jesen. 
 Uredništvo
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Zeliščni vrt, ki dodatno po-
pestri naš obhišni vrt, hkra-
ti pa privablja koristne žu-
želke, kot so čebele in ostali 
opraševalci, zasnujemo kot 
gredo različnih oblik in ve-
likosti, kjer gojimo samo-
stojna zelišča ali mešana 
zelišča. V zeliščnem vrtu 
naj bodo vsaj osnovna zeli-
šča: peteršilj, zelena, drob-
njak, timijan, šetraj, rožma-
rin, sivka in žajbelj itd., ki se 
vsakodnevno uporabljajo v 
domači kuhinji. 

Kako zasnovati zeliščno 
gredico?

Lega gredice naj bo čimbolj 
sončna, priporočajo se od-
cedna in rahlo grudičasta, 
peščeno glinasta tla. Ve-
likost je odvisna od izbo-
ra zelišč, ki jih želimo gojiti. 
Te gredice so lahko različnih 
oblik (simetričnih ali nepra-
vilnih), lahko so kot križni 
zeliščni vrt, zeliščno kolo, 
spiralna greda, dvignjena – 
visoka greda, skalnjak, nab-
režina ipd. V kolikor na novo 
zasnujemo gredico, je dob-
ro, da je bila le-ta čez zimo 
v mirovanju oz. smo jeseni 
vanjo pred globokim lopa-
tanjem vnesli kompost (pri 
tem ne pretiravajmo) ali pa 
celo izvedli zeleno gnoje-
nje, npr. z ajdo. Na takšen 
način dobimo fino, drob-
no strukturo prsti, v katero 
nato po predhodni skici za-
sadimo zelišča. V tako prip-

ravljeni gredici se bodo ze-
lišča dobro razvijala. Zelišča 
lahko sadimo tudi med dru-
ge rastline, npr. na gredo z 
jagodami, na kateri nare-
dimo obrobek in jo obsadi-
mo s timijanom, medtem ko 
med ostale vrtnine posadi-
mo ognjič ali posejemo ka-
milice (v kolikor se same ne 
zasejejo). Nekateri imajo ze-
liščni kotiček kar na kuhinj-
ski okenski polici ali v not-
ranjih prostorih, a pri tem je 

potrebno nekaj več znanja, 
saj vsa zelišča niso primerna 
za gojenje v notranjih pro-
storih. Zelišča so tudi trend 
pri balkonskih zasaditvah, 
saj dajejo čudovito struktu-
ro cvetličnemu nasadu. Ob 
tem velja poudariti, da je ve-
čina zelišč dokaj enostavnih 
za gojenje.

Vzgoja zelišč

Sadike lahko vzgojimo sami, 
jih dobimo od prijateljev ali 
znancev, a bolj običajna pra-
ksa je, da jih kupimo v bližnji 
vrtnariji, kjer nam bodo sve-
tovali o sadilni razdalji. Zeli-
šča se različno razraščajo in 
to je potrebno vedeti. Sadil-
na razdalja je zelo pomemb-
na, saj preredka pomeni, da 
bomo imeli preveč zeli, za-
radi pregoste zasaditve pa 
se rastline ne bodo nor-
malno razvijale. Po sajenju 
jih je dobro temeljito zali-
ti in dodati zastirko. Pouda-
riti še velja, da zelišča niso 
preveč zahtevna glede hra-
nil, kajti v primeru pregno-
jenosti imajo manj eteričnih 
olj in zdravilnih učinkovin ter 
so bolj dovzetna za različne 
bolezni in škodljivce.  

Pri obstoječih zasaditvah 
zelišč in dišavnic je potreb-
no spomladi odstraniti suhe 
nadzemne dele,  dognojiti s 
kompostom ter jih po potre-
bi dosaditi. Letošnja zima je 
bila mila, tako da je na pros-

tem prezimila večina zeli-
šč, in sicer rožmarin, neka-
teri timijani, sivka, žajbelj … 
Čez sezono v času suše ne-
koliko zalivamo, odstranju-
jemo plevel, rahljamo tla, če 
ni zastirke, in seveda pobi-
ramo zelišča v času, ko je za 
njih najbolj primeren. Pozno 
jeseni rastlinam dodamo 
dodatno zastirko iz slame, 
da jih obvaruje pred nizkimi 
zimskimi temperaturami in 
pred zmrzaljo.

K vzgoji, negi in nabira-
nju zelišč lahko vključimo 
najmlajše – ob zasaditvi 
skupaj z njimi izdelajmo pri-
vlačne oznake z imeni zelišč, 
da jih bodo takoj (pre)poz-
nali. V ta namen uporabimo 

vodoodporni flomaster in 
na razbite kose glinenih lon-
cev zapišemo imena: origa-
no, žajbelj, timijan, luštrek 
… Si predstavljate, kakšno 
veselje bo, ko si bodo ot-
roci sami pripravili pizzo in 
pri tem uporabili origano z 
vrta ali pa bomo otroka pri 
pripravi nedeljskega kosi-
la poprosili, da nam prinese 
določena zelišča z vrta, pri 
ureditvi katerega so sami 
sodelovali?  

Posode z zelišči

Zelo v trendu so posode z 
zelišči, kjer lahko izbiramo 
med različnim stili, da se 
le-ta prilagaja celostnemu 
slogu arhitekturne zasnove. 
Pri tem velja opozoriti na ne-
katera dejstva:
• prst v posodi naj ne bo 

samo iz kupljenih substra-

tov, temveč dodamo polo-
vico vrtne zemlje (zaradi 
vlage in hranil);

• na dnu posode naredimo 
dobro drenažo;

• dosledno upoštevamo sa-
dilne razdalje in smo po-

zorni na zelišča, ki se hit-
reje razraščajo (meta) 
– takšna zelišča je pripo-
ročljivo saditi samostoj-
no;

• pozorni smo na rastne 
zahteve posameznih ze-

lišč;
• upoštevamo estetski vi-

dik v kombiniranju zeli-
šč (cvetoče – necvetoče, 
drobnolistne – velikoli-
stne, pokončno rastoče 
– prevešajoče, rozetasto 
razraščajoče – pokončno 
rastoče; barvne kombina-
cije naj bodo v harmoniji, 
kontrastu …).

Katera naj bodo osnovna 
zelišča v vrtu?

Najpogostejša trajna zeli-
šča rastejo več let na istem 
mestu:
• peteršilj (Petroselinum 

hortense)
• zelena (Apium graveo-

lens)
• luštrek (Levisticum offi-

cinale)
• drobnjak (Allium schoe-

noprasum)
• citronka (Aloysia citro-

dora)
• meta (Mentha)
• melisa (Melissa officina-

lis)
• rožmarin (Rosmarinus of-

ficinalis)

• sivka (Lavandula offici-
nalis)

• žajbelj (Salvia officinalis)
• vrtni timijan (Thymus vu-

lgaris)
• pehtran – francoski (Ar-

temisia dracunculus)
• pehtran – ruski (Artemi-

sia dranunculoides)
• pravi pelin (Artemisia ab-

sinthium)
• origano (Origanum vul-

gare) 
• vinska rutica (Ruta gra-

veolens)
• vrtni šetraj (Satureja hor-

tensis)
• kumina (Carum carvi)
• lovor (Laurus nobilis), go-

jimo kot posodovko.

Enoletna zelišča moramo 
vsako leto znova posejati ali 
kupiti sadiko:
• bazilika (Ocimum basili-

cum) 
• boreč (Borago officinalis)
• janež (Pimpinella anisum)
• kamilica (Matricaria cha-

momilla)
• koper (Anethum graveo-

lens)
• majaron (Origanum ma-

jorana)
• peteršilj (Petroselinum 

crispum)
• vrtna kreša (Lepidium sa-

tivum)
• ognjič (Calendula offici-

nalis).

Štefanija Kos Zidar,
Šola za hortikulturo in 

vizualne umetnosti Celje

Vrtovi Posavja – skupaj se učimo

Zasnova zeliščnega vrta in osnovna zelišča

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).

Zeliščne gredice lahko naredimo sami iz lesa (foto: S. R.).

Imena zelišč lahko naši najmlajši zapišejo tudi na kamenčke 
(foto: S. R.).

Zeliščni vrt na steni pred vhodom na tržnico v Radečah 
(foto: S. R.)
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Občina Brežice vsako leto ob milijonskih investicijah v javno infra-
strukturo (gradnja vrtcev, šol, pločnikov, vodovodnih sistemov ipd.) 
izvaja tudi številne projekte manjših vrednosti po vseh dvajsetih 
krajevnih skupnostih – od modernizacij cestnih odsekov do obno-
ve večnamenskih domov, obnove odsekov vodovoda in kanaliza-
cije. Projekti so namenjeni izboljšavi pogojev za življenje in delo v 
celotni občini ob zagotavljanju enakomernega razvoja vseh krajev. 

OBNOVA ODSEKA LOKALNE CESTE SV. JEDERT V KS PIŠECE

Občina Brežice je v začetku mesecu julija pričela z obnovo odseka  
lokalne ceste LC 024401 Sv. Jedert v KS Pišece. Namen investicije 
je izboljšanje varnosti v prometu, saj bo razširitev ceste po novem 
omogočala, da se bosta lahko srečali dve vozili. Investicija obsega na-
slednja dela: pobiranje brežine za razširitev vozišča, odstranitev stare 
asfaltne prevleke, ureditev odvodnjavanja na celem odseku in ure-
ditev tampona ter nova asfaltna prevleka. Izvajalec del je Karl Kunej 
s.p., vrednost pogodbe znaša 97.000 evrov.

NAJAVA 
Javnega razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva 

v občini Brežice za leto 2020
Občina Brežice obvešča zainteresirane prijavitelje, da bo Javni 
razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za 
leto 2020 objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Obči-
ne Brežice (www.brezice.si) v petek, 21. 8. 2020, in bo odprt do 
vključno 15. 9. 2020.

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

Novosti javnega razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva v 
občini Brežice za leto 2020

Občina Brežice v letu 2020 omogoča prijavo manjših investicij 
(minimalna  vrednost 1.000 evrov brez DDV) za upravičence, ki 
so registrirani največ tri (3) leta. Občina preko razpisa daje tudi 
možnost sofinanciranja največ treh (3) zaposlitev do višine 200 
evrov/mesec za zaposlitev za polni delovni čas, razpis omogoča 
tudi sofinanciranje vseh sejemskih nastopov s ciljem promocije 
lastne proizvodnje in ponudbe.

Tekma je bila v skladu z navo-
dili Nogometne zveze Sloveni-
ja žal brez navijačev in gledal-
cev na tribunah. V 2020 Občina 
Brežice nadaljuje posodobitev 
stadiona z izgradnjo pomožne-
ga igrišča z umetno travo in ure-
ditvijo pripadajoče razsvetljave, 
pomožno igrišče bo na voljo za 
uporabo predvidoma do konca 
tega leta.

Kot je dejal župan občine Breži-
ce Ivan Molan, želi občina s po-
sodobitvijo kompleksa nogome-
tnega stadiona izboljšati pogoje 
za vadbo nogometa, s katerim 
se ukvarja približno 300 otrok in 
mladih. Ker igra brežiški nogo-
metni klub v 2. nogometni ligi je 
nova osvetlitev glavnega igrišča 
izvedena v skladu s standardi, ki 
veljajo za tekme v 1. in 2. nogo-
metni ligi. V lanskem decembru 

izvedena razsvetljava omogoča 
kakovostno osvetlitev tudi za te-
levizijske prenose.

Letos občina nadaljuje z večfa-
zno investicijo posodobitve no-
gometnega stadiona z izgradnjo 

V Brežicah prva nogometna tekma 
pod novimi žarometi
V začetku nove sezone 2. slovenske nogometne lige je 12. avgusta na glavnem igrišču nogometnega stadiona v Breži-
cah potekala tekma med NK 1919 Brežice in NK Dob pod žarometi nove razsvetljave, ki je bila urejena v letu 2019 kot 
del fazne posodobitve celotnega kompleksa nogometnega stadiona. 

pomožnega igrišča z umetno 
travo in ureditvijo pripadajo-
če razsvetljave v skupni vred-
nosti 835.000 evrov (610.000 
evrov za igrišče z umetno tra-
vo in 225.000 evrov za razsvet-
ljavo). Za investicijo je občina 

pridobila sofinanciranje v višini 
50.000 evrov iz naslova Funda-
cije za šport.

V letu 2018 je bilo prestavlje-
no glavno nogometno igrišče 
z naravno travo in zgrajen av-

tomatski namakalni sistem ter 
postavljene lovilne mreže, pre-
novljene so bile tudi sanitari-
je (cca. 100.000 evrov). Istoča-
sno je občina pristopila k izdelavi 
projektne dokumentacije za ce-
lovito obnovo kompleksa stadi-
ona (travnate površine). V letu 
2019 je občina uredila razsvet-
ljavo glavnega nogometnega 
igrišča v vrednost cca. 495.000 
evrov, od tega je pridobila za 
150.000 evrov sofinancerskih 
sredstev s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport 
ter Nogometne zveze Slovenije.

Namen posodobitve celotnega 
kompleksa nogometnega sta-
diona je učinkovitejša in kako-
vostnejša priprava igrišča ter s 
tem izboljšanje pogojev za igro 
in trening. Z načrtovanimi redni-
mi vlaganji se  izboljšujejo pogo-
ji za delo tako domačih klubov 
kot za širše trženje objekta dru-
gim uporabnikom, pri tem pa se 
zmanjšujejo stroški obratovanja 
objekta.

Urejanje pomožnega igrišča na nogometnem stadionu v Brežicah

Nova razsvetljava glavnega igrišča na nogometnem stadionu v Brežicah

Izboljšave javne infrastrukture po naših 
krajevnih skupnostih

Širitev ceste v KS Pišece

Urejanje odseka v KS Pišece
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Izberi čistejši način prevoza!
www.mobilityweek.eu, 
www.tedenmobilnosti.si

Evropski teden mobilnosti 2020 – 
Izberi čistejši način prevoza

Evropski dan brez avtomobila je bil prvič organiziran v Franciji leta 1998, zamišljen pa je bil kot priložnost, s katero 
lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. Vsakega 22. septembra lokalne skupnosti, med njimi tudi 
Občina Krško, predstavijo svoja mestna središča v drugačni luči in izvedejo ključne dejavnosti, namenjene omejevanju 
avtomobilskega prometa na določenih območjih, spodbujanju uporabe trajnostnih oblik prevoza in ozaveščanju pre-
bivalcev o vplivih njihove izbire potovalnega načina. Letošnji Evropski teden mobilnosti, ki se mu bo Občina Krško pri-
družila že 13. leto zapored, bo zaradi ukrepov za omejevanje širjenja okužb potekal v manjšem obsegu, in sicer pod 
geslom Izberi čistejši način prevoza.

LETOS V OSPREDJU 
POTOVANJA Z MANJ 
ONESNAŽENJA

Dobro organiziran promet je 
srce vsake sodobne družbe. V 
mestih z urejenim prometom 
je lepše in lažje živeti: tam, kjer 
vse lepo teče, hitreje in udobne-
je potujemo, hkrati pa tudi manj 
onesnažujemo svojo okolico. 
Manj hrupa pomeni tudi manj 
stresa. Manj delcev v zraku po-
meni bolj zdrave posameznike in 
bolj zadovoljne skupnosti. Zara-
di okolju prijaznih vozil, ureje-
nih poti in sproščenih prebival-
cev mesta niso samo privlačna, 
temveč tudi ekonomsko uspe-
šnejša, poudarjajo na Ministr-
stvu za infrastrukturo.

ODVISNI OD AVTOMOBILA

Sodoben življenjski slog od lju-
di zahteva večjo mobilnost, za-

radi česar se povečuje odvisnost 
od avtomobilov. V preteklih letih 
sta se v Sloveniji opazno pove-
čala število registriranih motor-
nih vozil in obseg motorizirane-
ga prometa. Najhitreje narašča 
osebni motorni promet, pred-
vsem zaradi zmanjšanega zani-
manja ljudi za javni potniški in 
železniški promet. Kljub tehnič-
nim izboljšavam avtomobilov 
se s povečevanjem števila regi-
striranih motornih vozil iz leta v 
leto povečujejo tudi izpusti to-
plogrednih plinov v ozračje.

TRAJNOSTNA MOBILNOST

Trajnostna mobilnost je premi-
kanje na trajnostni način, kar 
vključuje hojo, kolesarjenje, 
uporabo javnega potniškega 
prometa in alternativne oblike 
mobilnosti. Cilj trajnostne mo-
bilnosti je zagotavljanje učinko-
vite in enakopravne dostopnosti 
za vse, pri čemer je poudarek na 
omejevanju osebnega motorne-
ga prometa in porabe energije 
ter spodbujanju trajnostnih po-
tovalnih načinov. Z ukrepi pro-
metne politike moramo zagoto-
viti, da je potreba vsakogar po 
premikanju zadovoljena, ven-
dar ob nižjih stroških in manj-
ših stranskih učinkih, tveganju 
in porabi naravnih virov. Z dose-
ganjem ciljev trajnostne mobil-
nosti prispevamo k zmanjšanju 
izpustov toplogrednih plinov, 
čistejšemu zraku v mestih, več-
ji kakovosti bivanja, javnemu 
zdravju in socialni pravičnosti. 

Kako lahko osebno pripomore-
mo k zmanjšanju škode, ki jo 
povzroča vožnja z avtomobi-
lom? Rešitve so preproste in ne 
zahtevajo velikih naporov. Voz-
niki ravnamo pozitivno, kadar-
koli upoštevamo osnovne na-
potke.
• Ne sodeluj v prometnih koni-

cah – najbolj onesnažen zrak 
dihajo prav vozniki, ujeti v ko-
loni.

• Ne vozi se v tišini – v službo 
se pelji skupaj s sodelavci. Z 
družino organizirajte oprav-
ke tako, da lahko greste sku-
paj in se čim manjkrat peljete. 
Z drugimi starši se dogovori-
te za prevoz več otrok skupaj.

• Pozabi avto doma – parkiran 
avtomobil prihrani največ go-
riva in zmanjša onesnaževa-
nje.

• Pelji se z domišljijo – z javni-
mi prevoznimi sredstvi, ko-
lesom ali peš vsakič, ko je to 
mogoče.

• Sodeluj v akcijah – sami ali z 
ekipo sodelavcev se pridruži-
te nacionalni kolesarski pobu-
di Pripelji srečo v službo. Med-
narodne raziskave kažejo, da 
kolesarjenje vpliva na pove-
čan občutek sreče, povečuje 
delovno učinkovitost in posle-
dično izboljšuje odnose s so-
delavci.

PRIHRANI DENAR IN DIHAJ 
ČISTEJŠI ZRAK
• Vozi se manj – premisli o nuj-

nosti vsake vožnje. Pri porabi 
enega samega litra dizelske-

ga goriva namreč nastane kar 
2,65 kilograma CO2, pri pora-
bi enega litra bencina pa 2,37 
kilograma izpustov CO2.

• Uporabljaj noge in javni pre-
voz – vsako osmo potovanje z 
avtomobilom je krajše od 500 
metrov.

• Znižaj hitrost – s hitro vožnjo 
boš pridobil 10 minut na 100 
kilometrov, v okolje pa spus-
til kar 80 odstotkov več CO2.

• Potuj manj obteženo – shra-
njuj prtljago na pameten na-
čin in jo namesto na streho 
zloži v avtomobil. Dodatnih 
50 kilogramov namreč pove-
ča porabo goriva za dva od-
stotka.

• Vklapljaj klimo z glavo – priž-
gana klimatska naprava vpliva 
na do 12 odstotkov višjo po-
rabo goriva. Pri veliki hitrosti 
imej okna zaprta, saj boš tako 
izboljšal učinkovitost vozila.

POTUJ IN SE DOBRO POČUTI
• Gibaj se – pusti avto doma in 

se na krajše poti odpravi s ko-
lesom ali peš.

• Veseli se – ne izgubljaj časa 
v prometu. Porabi ga rajši za 
družino, konjičke, šport ali za-
bavo.

• Uživaj – denar, ki bi ga pora-
bil za gorivo, nameni zdravju 
in izboljšanju svojega počutja.

• Druži se – namesto v naku-
povalno središče se z druži-
no odpravite na izlet s kolesi 
ali vlakom.

 Vir: Ministrstvo 
 za infrastrukturo

V starem mestnem jedru Krškega je v teku izgradnja prizidka Val-
vasorjeve knjižnice Krško. Trenutno poteka izkop gradbene jame in 
gradnja temeljev, sledi napeljava komunalnih vodov do objekta – 
ogrevanje, voda, elektrika. Naložba naj bi bila po načrtih zaključena 
v letu 2023, vrednost pogodbe za izgradnjo prizidka znaša 4,4 milijo-
na evrov. Občina bo sredstva zagotovila iz proračuna, 380.000 evrov 
so uspeli počrpati iz Eko sklada. Z naložbo bo Valvasorjeva knjižnica 
Krško pridobila dodatnih 1600 kvadratnih metrov neto tlorisne po-
vršine prizidka, obnovljenih pa bo 1140 kvadratnih metrov površin.

Ureditev ceste skozi Zdole v zaključni fazi

V letu 2020 je Direkcija RS za infrastrukturo v sodelovanju z Občino 
Krško začela z rekonstrukcijo prve in tretje faze ceste skozi Zdole, 
medtem ko smo v letu 2018 zaključili z drugo fazo rekonstrukcije re-
gionalne ceste skozi naselje Zdole. Vrednost pogodbe znaša 1,2 mi-
lijona evrov, od tega večino financira Direkcija RS za infrastrukturo, 
delež Občine Krško pa znaša 327.312 evrov. Dela, ki bodo po načrtih 
potekala do konca oktobra, so v zaključni fazi, trenutno poteka ure-
ditev opornih zidov in prometne signalizacije ter ureditev priključ-
ka za naselje Anovec, ki pa je pogojen s prestavitvijo elektro droga. 

Celovita revitalizacija ribnika Resa v Krškem

Občina Krško je maja letos pristopila k izvedbi vzdrževalnih del na rib-
niku Resa v Krškem (na območju Zdolske ceste) z namenom vzdrže-
vanja in izboljšanja poplavne varnosti naselja Stara vas dolvodno od 
ribnika Resa. Vzdrževalna dela so obsegala zamenjavo obstoječega 
odvodnega kanala v dolžini 30 metrov, ureditev varnostnega preliva 
ob ribniku in odtočnega kanala v dolžini 68 metrov, nadvišanje ma-
kadamske poti na južnem delu ribnika in dopolnitev zavarovanja bre-
žine ribnika v dolžini 80 metrov.
Vzdrževalna dela na ribniku Resa so sicer del projekta »Okusi posa-
vsko ribo«, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za pomor-
stvo in ribištvo.

Na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru in-
strumenta za povezovanje Evrope (IPE) – WIFI4EU je Občina Krško 
sodelovala v razpisu in uspešno pridobila sredstva za nakup stroj-
ne opreme za delovanje brezplačnega brezžičnega omrežja WIFIEU. 
V prvi polovici leta 2020 je bil projekt zaključen in uspešno je bilo 
vzpostavljeno delovanje brezplačnega brezžičnega omrežja WIFI-
4EU. Pokritost z dostopnimi točkami brezžičnega omrežja WIFI4EU 
je na podlagi sporazuma zagotovljena: 
• v Mestnem muzeju Krško (Valvasorjevo nabrežje 4, Krško) - 5 not-

ranjih dostopnih točk;
• v Zdravstvenem domu Krško (Cesta krških žrtev 132c, Krško) - 10 

notranjih dostopnih točk;
• v Kulturnem domu Krško (Trg Matije Gubca 2, Krško) - 7 notranjih 

dostopnih točk in 1 zunanja dostopna točka (ploščad); 
• v Domu starejših občanov Krško (Kovinarska ulica 13, Krško) - 5 

notranjih dostopnih točk. 

Vsi obiskovalci in drugi uporabniki lahko omrežje uporabljajo brez-
plačno, za izbiro omrežja morajo imeti na mobilni napravi vkloplje-
no funkcijo Wi-Fi, po izbiri omrežja z nazivom "WIFI4EU" bodo av-
tomatsko preusmerjeni v aplikacijo prevzetega brskalnika mobilne 
naprave, kjer bodo v uporabniškem portalu omrežja "WIFI4EU" po-
trdili, da se strinjajo s pogoji uporabe le tega (potrditev je potrebna 
pri vsaki ponovni prijavi). Nadaljnje brskanje po spletu in drugi pre-
nosi preko tega omrežja so nato brez omejitev.

Gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško Brezplačno WIFI4EU omrežje – izberite WIFI4EU

V BRESTANICI ODLOČITEV ZA TRAJNO ZAPORO CESTE MIMO 
VRTCA – Na pobudo Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica ter 
v soglasju oz. podpori tako Sveta Krajevne skupnosti Brestanica kot 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško bo 
pred novim šolskim letom Občina Krško trajno zaprla cesto ob vrt-
cu oz. od šole do potoka. S tem bo zagotovljena še večja varnost 
vseh udeležencev v prometu, še posebej pa šolarjev, ki s kolesom 
ali peš prihajajo v šolo, hkrati pa občina s tem sledi zavezam Ce-
lostne prometne strategije, sprejete v letu 2017.
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Razpis za zbiranje predlogov 
za dobitnike priznanj

Na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, je ob-
javljen razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Obči-
ne Sevnica za leto 2020.

Predlog za dobitnika priznanja mora vsebovati:

• ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
• ime in priimek oziroma naziv predlaganega kandidata za dobi-

tnika priznanja z njegovimi osebnimi podatki,
• obrazložitev predloga,
• vrsto predlaganega priznanja.

Če je za dobitnika priznanja Občine Sevnica kot kandidat predla-
gan posameznik, je v skladu z 8. členom Zakona o varstvu oseb-
nih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) ter Splošno ured-
bo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in na podlagi 21.a člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18) obvezno priložiti pisno izjavo kandidata posa-
meznika (obrazec-P) o osebni privolitvi v zbiranje in obdelovanje 
njegovih osebnih podatkov in seznanitvi, da bodo osebni podat-
ki obdelovani v postopku kandidiranja, odločanja o prejemnikih 
in podelitve priznanj Občine Sevnica, kot ga določa Odlok o pri-
znanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 51/12).

Izjava kandidata posameznika oziroma obrazec-P je na voljo v 
sprejemni pisarni Občine Sevnica in na spletni strani www.ob-
cina-sevnica.si.

Vabimo vas, da nam predloge za dobitnike priznanj Občine Sevnica 
posredujete najkasneje do vključno petka, 11. septembra 2020.  

 Foto: Urban Baumkirher

Knjižnica Sevnica vabi 
z naborom bralnih dogodivščin
Daljši dnevi toplejšega dela leta so idealen čas za branje knjig, ki so prijazen način sprostitve in temelj za širjenje naj-
različnejših znanj. Tudi Knjižnica Sevnica je svoje delovanje, ob upoštevanju navodil in priporočil Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje, prilagodila letošnjim razmeram in izvaja raznolike storitve, ki spodbujajo branje. 

Zanimanja za poletno branje je 
veliko, zato so pripravili »Pole-
tne zavitke«, komplete odličnih 
knjig, ki vsebujejo knjige po iz-
boru knjižničark in jih bralci radi 
vzamejo, se pustijo presenetiti 
vsebini paketa, zraven pa prej-
mejo še slasten recept in lahko 
preizkusijo svoje kuharske spo-
sobnosti. Velja tudi povabilo k 
branju v skupnem posavskem 
projektu »Posavci beremo sku-

paj 2020«, v okviru katerega na-
govarjajo bralce s seznamom 
zahtevnejšega leposlovja za kraj-
še in lepše poletne dni.

Tudi otroci med počitnicami 
radi prisluhnejo dobrim zgod-
bam ali pa jih preberejo kar 
sami. Najmlajše tako v Knjižnici 
Sevnica že 4. leto zapored vabi 
Poletko, ki ponuja pester nabor 
zanimivih, poučnih in duhovitih 
zgodb, pridne bralce pa nagradi 
s sladoledom. V izbor so vklju-

čili zelo kakovostne pravljice in 
zgodbe.

Drugačnost letošnjega vsakda-
na je v marsičem prilagodila na-
čine komunikacije, tehnološki 
napredek pa skrajšuje razda-
lje. Zbirka časopisja PRESSRE-
ADER je članom knjižnice dos-
topna iz naslonjača in omogoča 
bralno izkušnjo dnevnega časo-
pisja v elektronskem okolju na 

računalniku, tabličnem računal-
niku in mobilniku, ki za delova-
nje uporabljajo operacijske sis-
teme iOS, Android, Windows 8 
ali BlackBerry10. Iz zofe ali v mir-
nem okolju knjižnice je možno iz-
birati med več kot 4.000 naslo-
vi dnevnega časopisja in revij, iz 
več kot 100 držav in v več kot 60 
jezikih sveta.

Dopust, na katerega se običajno 
odpravimo z omejeno količino 
prtljage, je priložnost za branje 

elektronskih knjig, ki si jih bral-
ci lahko preko BIBLOSa izposodi-
jo v sevniški knjižnici. V e-obliki 
ponujajo pester nabor leposlov-
ja. V knjižnici vabijo tudi k upora-
bi elektronskih virov in baz, med 
njimi Digitalne knjižnice Sloveni-
je dLib in domoznanskega porta-
la Kamra, kjer objavljajo mnogo 
zanimivih lokalnih domoznan-
skih zgodb, tudi sevniških. Bral-
cem je dostopna tudi zbirka Tax-
-fin-lex, ki omogoča pregled 
aktualne zakonodaje, ter por-
tal Dobreknjige.si, kjer sloven-
ski knjižničarji bralcem pomaga-
jo poiskati dobro knjigo. 

Knjižnica Sevnica že sedaj vabi k 
obisku posavske potujoče knji-
žnice, tako imenovanega biblio-
busa, ki bo z vožnjo po Posavju 
začel 5. oktobra 2020. V sevniški 
občini bo imela ta inovativna 
knjižnica na kolesih postanek v 
16 krajih, na policah pa bo imela 
okrog 6 tisoč enot gradiva, med 

njimi knjig, revij in neknjižnega 
gradiva. 

S potujočo knjižnico želijo posa-
vske knjižnice razširiti svoje pos-
lanstvo po širšem območju vseh 
posavskih občin in se približa-
ti tudi tistim, ki so težje mobil-
ni in oddaljeni od mestnih sre-
dišč, kjer so stacionarne enote 
knjižnice. Posavske knjižnice pri-
jazno vabijo k soustvarjanju po-
tujoče bralne zgodbe.

Knjižnica Sevnica svoja vrata pri-
jazno odpira tudi drugim podro-
čjem kulturnega ustvarjanja. 
Trenutno je še do 25. avgusta na 
ogled likovna razstava Bogastvo 
gozdov na steklu razstavljavke 
Vilme Mavrič Krisper. 

Več informacij o delu Knji-
žnice Sevnica je na vo-
ljo na spletni strani knjižnice 
www.knjiznica-sevnica.si.

Radovedni Poletko (foto: Knjižnica Sevnica)

Pustolovski Poletko (foto: Knjižnica Sevnica)

Občina Sevnica je z Javnim pod-
jetjem Komunala d.o.o. Sevni-
ca, na javnem razpisu izbranim 
izvajalcem, podpisala pogodbo 
za izvedbo projekta Rekonstruk-
cija kanalizacije – Prvomajska 
ulica. 

Projekt zajema tudi ureditev 
lokalne ceste Trg svobode – 
Prvomajska ulica, in sicer na od-
seku od Zdravstvenega doma 
Sevnica do križišča nad Kopitar-
no Sevnica, v skupni dolžini ok-
rog 400 metrov.

Dela zajemajo obnovo vozišča in 
pločnika ter naprav za odvodnja-
vanje, ureditev križišč in priključ-
kov, gradnjo pločnika na drugi 
strani ceste, ureditev komunal-
nih vodov, zlasti kanalizacije pri 
zdravstvenem domu, ter cestne 
razsvetljave. 

Skupna vrednost projekta je 
dobrih 307 tisoč evrov, projekt 
pa sofinancira Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologi-
jo na podlagi 23. členu Zakona o 
financiranju občin. 

Ureditev Prvomajske ulice v Sevnici

Območje urejanja (foto: Občina Sevnica)

15. avgusta sta predsednik Kinološkega društva Posavje Niko Zorec 
in sevniški župan Srečko Ocvirk ob vadbišču za pse, ki se nahaja ob 
sprehajalni poti ob Savi, namenu uradno predala leseno brunarico 
za shranjevanje didaktičnih igral in pripomočkov, ki jih inštruktorji 
potrebujejo za učni proces, igro in usposabljanje psov (na fotogra-
fiji pomočnica inštruktorja Meta Kuhar). Društvo, ki je bilo ustanov-
ljeno pred petimi leti na pobudo sevniškega kinologa Zvoneta Esa 
ter somišljenikov za širjenje kinološke kulture in kinologije v špor-
tne ter druge koristne namene, zgledno skrbi tudi za vadbeni poli-
gon ob Savi. Na njem je potekal še prikaz šolanja psov. (Smilja Radi)
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Bet on Health

Krški nogometaši so najprej 
izgubili v Lendavi proti Nafti 
(0:2), nato pa na prvi domači 
tekmi v tej sezoni ugnali Rol-
tek Dob. Na koncu je bilo 3:2, 
zmaga pa je še toliko več vre-
dna, ker so Krčani tekmo kon-
čali s kar dvema igralcema 
manj. Za 'nuklearce' so zade-
li Luka Radić, Ivan Pranjić in 
Matic Mrvič, za goste pa Levec 
in Šipek. Na trenutke zelo raz-
burljivo srečanje je postreglo s 
petimi goli, dvema enajstme-
trovkama, dvema rdečima kar-
tonoma (prejela sta jih domača 
igralca Radić in Omar Kočar) 
pa tudi dvema poškodbama, 
saj sta sredi prvega polčasa z 
glavami močno trčila krški ka-
petan Zvonko Pamić in strelec 
prvega gola za Dobljane Levec. 
Oba je reševalna ekipa pospre-
mila v bolnišnico. Po tekmi je 
trener Krškega Iztok Kapu-
šin izjavil, da so njegovi varo-
vanci pustili srce na igrišču in 
so si zmago resnično zasluži-
li. Poudaril je, da je v ekipi Kr-
škega največja težava ta, da so 
se zbrali igralci z vseh vetrov, 
vsi tudi še niso registrirani, ta 
teden naj bi uradno dobili še 
eno okrepitev, ki z njimi treni-
ra že dlje časa. Tekmovalni ci-
lji Krškega v tej sezoni segajo 

na sredino lestvice, kaj več gle-
de na situacijo v klubu ni pri-
čakovati, je bil realen.

Brežiški nogometaši so sezono 
začeli z domačo tekmo proti 
drugemu nasprotniku Krške-
ga, Roltek Dobu. Na brežiškem 
stadionu, kjer so prvič zaigrali 
pod žarometi nove razsvetlja-
ve, je bil končni izid 1:4. Bre-
žičani pod vodstvom novega 
trenerja Roka Zorka so v tek-
mo krenili pogumno in napa-
dalno, v zelo ofenzivni posta-
vitvi 3-4-3, gostje iz Doba pri 
Domžalah pa so neusmiljeno 
kaznovali vsako njihovo napa-
ko v obrambi. Po 27 minutah 
je semafor kazal že 3:0 (strelci 
Gajič, Kunstelj in Petrovič), v 
55. minuti sta strelec Agon Pa-
jaziti in podajalec Ester Sok-
ler prižgala žarek upanja za 
Brežičane, a je že čez pet minut 
zmagovalca odločil gostujo-
či igralec Levec. Zorko po tek-
mi ni bil posebej razočaran oz. 
je poskušal videti predvsem 
pozitivne stvari. Izpostavil je 
mlado ekipo, ki si želi igrati in 
doseči kar se da veliko golov. 
»Ta naša mladost je tudi naša 
prednost in mislim, da bomo 
s tako igro in s toliko energi-
je tekme tudi zmagovali. Mo-
ramo verjeti vase in svojo igro 
in prepričan sem, da se bomo v 
tej sezoni še velikokrat veseli-
li,« je dejal v prvi izjavi po tek-
mi. V drugem krogu so prvo 
točko v sezoni osvojili na go-

V Krškem veliko novincev,
v Brežicah stavijo na mladost
KRŠKO, BREŽICE – Prejšnji teden se je pričela 2. slovenska nogometna liga. Med 16 ekipami sta že tret-
je leto zapored tudi dve posavski, Krško in Brežice 1919 Terme Čatež. Sezono so bolje začeli Krčani, ki so v 
prvih dveh tekmah osvojili tri točke, Brežičani pa so iztržili le točko.

stovanju pri Jadran Dekanih, 
kjer ni bilo zadetkov.

Krško hrvaško obarvano

V Krškem so v novo drugoliga-
ško sezono pod vodstvom tre-
nerja Iztoka Kapušina vstopili 
v precej spremenjeni, izrazito 
hrvaško obarvani zasedbi, v 
postavah za prvi dve tekmi pa 
nismo zasledili nogometašev 
iz domačega, posavskega oko-
lja. »Nekaterim igralcem, ki so 
bili nosilci igre že v lanski se-
zoni, smo priključili veliko no-

vincev, ki se morajo še priva-
diti na novo okolje in osvojiti 
zahtevne naloge, ki jih nare-
kuje igranje v 2. SNL. Članske-
mu moštvu pa smo priključi-
li še deset igralcev, ki so bili v 
prejšnji sezoni še mladinci in 
so igrali v 1. slovenski mladin-
ski ligi,« so nam iz kluba pred 
začetkom sezone odgovorili 
na vprašanje o kadrovski se-
stavi članske ekipe. Krško je 
lansko, zaradi epidemije koro-
navirusa predčasno zaključe-
no sezono končalo na šestem 
mestu, v letošnji sezoni pa je 
njihov cilj uvrstitev v zgornjo 

polovico drugoligaške razpre-
delnice. Kot še navajajo v kr-
škem klubu, v katerem so ko-
nec julija dokaj 'skrivnostno' 
izvedli volilno skupščino, na 
kateri je predsedniško mes-
to po Nikoli Markoviću zopet 
prevzel Jože Slivšek, so v pre-
teklem letu, po prekinitvi so-
delovanja z izvajalcem nogo-
metne šole ND Posavje Krško, 
prestali velik pretres v delo-
vanju. V zadnjem letu in pol je 
tako potekala stabilizacija klu-
ba, predvsem nogometne šole, 
»kjer menimo, da smo bili us-
pešni. Vzpostavili smo delova-
nje celotne nogometne šole, v 
kateri imamo selekcije od U7 
do U19.« Kot smo že poroča-
li, je junija vodenje nogometne 

šole prevzel nekdanji (malo)
nogometaš Boštjan Guček, 
prav tako so se dogovorili za 
sodelovanje s kakovostnimi 
trenerji v vseh selekcijah no-
gometne šole NK Krško. »Pri-
oriteta NK Krško je razvoj mla-
dinskega nogometa in dobro 
delo z otroki v nogometni šoli 
NK Krško. V letošnji sezoni pa 
se bomo poizkušali ponov-
no uvrstiti v 1. slovensko U17 
in U19 ligo, od koder smo po 
predčasno zaključenem prven-
stvu izpadli (odigranih je bilo 
le okoli 60 % prvenstvenih te-
kem),« so še sporočili iz vod-
stva kluba.

Brežice bolj posavske 

Tudi brežiški klub je pred novo 
sezono doživel precej spre-
memb, ne nazadnje ima od 
junija v Petru Gramcu nove-
ga predsednika. »Najprej smo 
zamenjali vloge v vodstvu 
kluba, kjer smo organizacij-
sko sedaj bistveno bolje pos-
tavljeni. Naslednji korak so 
bile kadrovske okrepitve, kjer 
sem mnenja, da smo opravi-
li fantastično delo,« je sporo-
čil Gramc. Za trenerja članske 
ekipe so imenovali Roka Zor-
ka, ki si je za pomočnika izbral 
Slavišo Dvorančiča, za kondi-

cijskega trenerja pa Ivana Ko-
žulja. Sestava igralskega ka-
dra je bila največji izziv, saj je 
'koronakriza' globoko zareza-
la v klubsko blagajno. »Obdr-
žali smo jedro ekipe iz lanske 
sezone, hkrati pa mislim, da 
smo pripeljali kar nekaj kvali-
tetnih igralcev. Iz Krškega sta 
se nam pridružila Ester Sok-
ler in Žiga Jurečič, iz Krke je 
prišel Jakob Judež, iz Olim-
pije je prišel Andraž Lipec, v 
osrčju obrambe se je pridružil 
Blaž Urh iz Domžal. In še je tu 
nekaj kvalitetnih mladih igral-
cev, npr. domači 16-letni An-
draž Ruedl, ki se je pridružil 
članom. Prve tekme bodo po-
kazale, ali potrebujemo okre-
pitve še na kakšnem igralnem 

mestu,« je bolj konkreten gle-
de imen. Kot rezultatski cilj 
Gramc navaja uvrstitev med 8. 
in 10. mestom na lestvici. Prvi 
mož brežiškega kluba, ki se je 
lani s 14. mestom za las izognil 
izpadu iz 2. SNL, še dodaja, da 
je prihajajoča sezona z vidika 
kluba polna neznank, tudi gle-
de tega, ali in kdaj  bodo lah-
ko tekme igrali pred publiko: 
»Čeprav smo se organizira-
li, da bi igrali gledalcem bolj 
prijazne nočne termine, bomo 
morali na to verjetno še malo 
počakati.« Kljub temu ali rav-
no zato poziva podpornike klu-
ba k nakupu letne karte (50 €), 
s čimer lahko pomagajo brež-
iškemu nogometu v teh tež-
kih časih. »Tudi če si tekem še 
ne morete ogledati, nam bos-
te tako pomagali preživeti. Več 
informacij na info@nkbrezice.
si,« zaključuje Gramc. 

Posavski derbi med Krškim in 
Brežicami bomo dočakali šele 
v zadnjem krogu prvega dela 
prvenstva, predvidoma v ne-
deljo, 8. novembra, v Brežicah.

 Rok Retelj, 
 Peter Pavlovič

Tekmo v Krškem je zaznamovala poškodba igralcev obeh 
moštev sredi prvega polčasa (foto: R. R.).

OREHOVO, LISCA – Na praznično soboto, 15. avgusta, je 29. 
leto zapored potekal gorski tek na Lisco, ki je po deževni noči 
in prav takšnem jutru privabil 79 tekačic in tekačev. 

»Prvič sem tekel na 
Lisco lansko leto in 
odločil sem se, da 
bom tekel tudi letos. 
Bolj kot rezultat je 
pomembna pot – ali 
jo uspeš preteči in 
morda celo deloma 
prehoditi, kajti dolo-
čeni deli so res strmi. 
Na tek se podajam s 
spoštovanjem, saj je 
to najzahtevnejša gorska tekaška preizkušnja,« je pred štartom 
na Orehovem pri Sevnici povedal dobro razpoložen Sandi Bru-
men iz Maribora, ki je v nato v končni razvrstitvi osvojil 25. mes-
to. »Tek na Lisco je za tekače kot Kitzbühel za smukače, vendar v 
nasprotno smer – se ga veseliš, ampak oddahneš si šele, ko si na 
cilju. No, zmogli smo še enega, že 29. po vrsti, za kar gredo zaslu-
ge neutrudnemu Pavletu Drobnetu,« pa je po teku povedal Pe-
ter Pavlovič, ki je osvojil absolutno 11. mesto. 
V moški konkurenci je slavil Tim Seničar iz celjskega AD Kladi-
varja s časom 43,22, drugo mesto je s časom 44,23 osvojil Blaž 
Brečko iz ljubljanskega 4Endurance, tretji je bil Kostanjevičan 
Gregor Bučar iz ekipe Matick s časom 45,39. V ženski konkuren-
ci je slavila članica društva Marathon Novo mesto, sicer doma iz 
hrvaških Delnic, Mateja Ožanić s časom 54,39. Drugo mesto je s 
časom 55,08 osvojila Jana Jakša iz ljubljanskega Triatlon kluba 
3k Šport, tretja je bila Nika Colnar iz Novega mesta, ki je na cilj 
pritekla s časom 59,52. Posavske barve je zastopala Blaža Klo-
pčič iz Boštanja, ki je v skupni razvrstitvi zasedla 10. mesto. Na 
pot z Orehovega na Lisco se je podalo tudi 15 pohodnic in poho-
dnikov, otroških tekov na vrhu posavskega bisera pa se je po za-
ključenem osrednjem teku udeležilo 40 otrok. 
»Presrečen sem, da smo uspeli v društvu Berglauf Lisca izpelja-
ti letošnji tek, čeprav z zamikom. Udeležba je fantastična in trud 
okoli organizacije je poplačan. Vesel sem, da so vsi pritekli v cilj 
brez poškodb, čeprav vidno utrujeni,« je tekaški dogodek ocenil 
Pavle Drobne, ki bo prihodnje leto že tridesetič organizator te-
kaške preizkušnje. »Zahvalil bi se vsem, ki so se udeležili teka in 
vsem, ki so mi pomagali izpeljati dogodek,« je še dodal vidno ga-
njen nekdanji vrhunski sevniški tekač.  S. Radi

Na Lisco jih je priteklo 79

29. gorskega teka na Lisco se je udeležilo 
14 tekačic in 65 tekačev.

Rok Zorko: S tako igro in s toliko energije bomo 
tekme tudi zmagovali.

Iztok Kapušin: Pustili smo srce na igrišču 
in si zmago zaslužili.

KRŠKO – V sklopu projek-
ta Stavi na zdravje se je 23. 
julija odvil prvi webinar Sa-
moreševanje iz vode, ki so ga 
pripravili z izkušenim pla-
valnim učiteljem in inštruk-
torjem reševanja iz vode 
Rokom Kerinom. Slednji je 
nanizal veliko uporabnih 
informacij, s katerimi lah-
ko poglobimo svoje znanje o 
varnosti ob in v vodi.

Kot je med drugim izpostavil 
Rok Kerin, nekdanji vrhunski 
daljinski plavalec, je Slovenija 
glede utopitev celo malo nad 
povprečjem EU. V državah čla-
nicah EU utopitve letno terja-
jo 37 tisoč življenj, najbolj za-
skrbljujoč pa je podatek, da so 
pri otrocih in mladih med 5. in 
29. letom starosti utopitve med 
najpogostejšimi vzroki za smrt. 
Ključno za samoreševanje iz 
vode je seveda znanje plavanja, 
boljši kot smo plavalci, manjša 
je verjetnost, da bo prišlo do 
nesreče. »Vendar se dogajajo 
tudi primeri, ko se utopijo zelo 
dobri plavalci,« je navedel. V 
nadaljevanju je predstavil raz-
lične tehnike, ki nam pomaga-
jo pri samoreševanju iz vode, 
in kot je poudaril, za nekatere 
mogoče do zdaj sploh nismo 
vedeli, da si z njimi lahko reši-
mo življenje. Takšne tehnike so 
npr. izkoriščanje upora vode za 

plavanje, izdihovanje, dvig tru-
pa iz ležečega položaja in na 
trebuhu, ležanje na hrbtu oz. 
»mrtvak«, rotirajoči udarci z 
nogami (po domače vaterpolo 
tehnika), preživetvena hrbtna 
tehnika itd. »Ko usvojimo vse 
te tehnike, se lahko mirne vesti 
odpravimo plavat tudi na dalj-
še razdalje, predvsem pa je po-
membno, da v primeru, ko se 
v vodi znajdemo v težavah, ne 
paničarimo, ampak se skuša-
mo spomniti nekaterih tehnik, 
ki smo se jih učili tudi že v šoli. 
Pri težavah med plavanjem na 
dolgi razdalji ali pri nenadnem 
padcu v vodo nam zelo koris-
ti 'mrtvak', saj je pomembno, 
da se poskušamo takoj obrni-
ti na hrbet,« pojasnjuje. Kaj pa 

če v vodo pademo oblečeni, re-
cimo pozimi? Kerin svetuje, da 
si najprej slečemo vse najtež-
je stvari, ki jih imamo na sebi 
(bunda, jakna, čevlji …), s či-
mer preprečimo, da bi nas po-
tiskale v globino. Nato pa sku-
šajmo napihniti svoje oblačilo, 
npr. pulover, kajti pomembno 
je, da na nek način ustvarimo 
plavajoč objekt.

V drugem delu webinarja je 
Kerin odgovarjal na zanimiva 
vprašanja tistih, ki so ga spre-
mljali. Med drugim je potrdil, 
da plavati na »poln« želodec 
ni mit in je resnično nevarno, 
ravno tako zelo odsvetuje pla-
vanje v alkoholiziranem stanju. 
Dejal je tudi, da so utopitve pri 
otrocih vedno tihe, brez kriča-
nja, zato jih starši ne smejo ni-
koli izpustiti izpred oči. »Časa, 
da rešimo utapljajočega se ot-
roka, ki je popoln neplavalec, 
imamo samo dve do tri sekun-
de,« je dodal in postregel še z 
enim zelo zanimivim dejstvom, 
da rokavčki za učenje plavanja 
niso primerni, ker je otrok ne-
prestano v navpičnem polo-
žaju, namesto njih raje upo-
rabljajmo plavalnega črva in 
posebno plavut. Posnetek we-
binarja je na voljo na spletni 
strani projekta Stavi na zdrav-
je www.betonhealth.eu. 
 R. Retelj

»Mrtvak« je zelo koristen

Rok Kerin (foto: osebni arhiv)
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Izgradnja samostana in nase-
litev bratov kapucinov v Krško 
v letih 1640–1644 sta zazna-
movali življenje meščanov in 
okoliškega prebivalstva vse 
do današnjih dni. Kapucini so 
s svojo prisotnostjo in delova-
njem sooblikovali predvsem 
versko in duhovno življenje, 
pečat so pustili na socialnem, 
zdravstvenem, šolskem, kul-
turnem in arhitekturnem po-
dročju. Odločitev o ustano-
vitvi samostana v Krškem so 
kapucini sprejeli leta 1634 
na podlagi predhodnega po-
vabila prebivalcev mesta. 3. 
junija 1640 je slovesnost ob 
postavitvi in blagoslovitvi te-
meljnega kamna samostana 
vodil novomeški prošt Niko-
laj Mrav. Štiri leta kasneje, 11. 
septembra 1644, je samostan-
sko cerkev posvetil oglejski 
vikar in pičenski škof Anton 
Marenzi v čast Brezmadežni 
Mariji. Samostan je bil zgrajen 
na zemljišču, ki ga je darova-
lo mesto.

Razstava obsega štiri temat-

KRMELJ – Na prostem, 
ob kulturnem domu v 
nekdanji rudarski ko-
loniji, je med 9. in 10. 
julijem potekala zani-
miva likovna delavni-
ca z imenom ’Pop art’ 
v organizaciji JSKD OI 
Sevnica in ZKD Sev-
nica. Na njej so ude-
leženke in udeleženci 
ustvarjali portret prve 
dame ZDA, po rodu 
Sevničanke Melani-
je Trump v počastitev 
njenega 50. rojstnega 
dne. »Pop art je mlad 
in duhovit umetni-
ški slog, ki se je iz pre-
teklega uličnega žanra 
umetniškega ustvarja-
nja, prelevil v senzaci-
jo za mlade, inspiracijo 
za likovne ustvarjalce 
in navdih za grafične oblikovalce retrospektive. Delavnico je vo-
dila prof. likovne pedagogike Elena Sigmund,« sta sporočila or-
ganizatorja tridnevne delavnice. Le-ta se je pričela s kratkim uvo-
dnim predavanjem o zgodovini, stilu, vidnejših ustvarjalcih in 
najbolj znanih umetninah, čemur je sledil pogovor o stilskih po-
sebnostih in temah, primernih za t. i. pop art za odražanje trenu-
tnega popularnega stanja v državi. Slikarsko ustvarjanje je obse-
galo grundiranje ozadja, prenos fotografije na platno in risanje 
linij ter slikanje z barvami, pri katerih so prišle z nekaj drznosti 
do izraza različne barvne kombinacije. 
 S. R., foto: JSKD OI Sevnica

Pop art likovna delavnica 

Tema Pop art likovne delavnice je bil 
portret prve dame ZDA. 

Kapucini v Krškem že 380 let
KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško so ob 380-letnici postavitve in blagoslovitve temeljnega kamna Ka-
pucinskega samostana Krško pripravili pregledno domoznansko razstavo »Bratje kapucini v Krškem«. Na-
men razstave je predstaviti zgodovino in neprecenljivo dediščino kapucinskega reda v Krškem.

ske sklope. Zgodovinski pre-
gled življenja in dela bratov 
kapucinov v Krškem temelji 
predvsem na podatkih, zabe-
leženih v samostanski kroniki. 
Sledi pregled obnove samosta-
na v 80. letih 20. stoletja, ki je 
temeljila na Sporazumu o sou-
pravljanju kapucinske knjižni-
ce med Slovensko kapucinsko 
provinco in Skupščino občine 
Krško iz leta 1980. Obnova je 
potekala do leta 1988, ko se je 
v del samostanskih prostorov 

preselila Valvasorjeva knjižni-
ca in čitalnica Krško, ki je prev-
zela upravljanje kapucinske 
knjižnice. Svojo zgodbo pripo-
vedujejo samostanske ume-
tnine, ki so bile restavrirane 
v okviru omenjene obnove in 
združene v samostansko ga-
lerijsko zbirko. Najobsežnejši 
del razstave predstavlja samo-
stansko kapucinsko knjižnico. 
Prvotno poslanstvo knjižnice 
je bilo nuditi podporo teološ-
kemu izobraževanju, verske-

mu bogoslužnemu delovanju 
in znanstvenemu raziskova-
nju menihov v samostanu, z 
ukinitvijo samostana leta 2007 
in s podpisom pogodbe o pre-
nosu upravljanja kapucinske 
knjižnice in njenega knjižnega 
fonda s Slovenske kapucinske 
province na Valvasorjevo knji-
žnico Krško novembra 2017 
pa se je namembnost knjižnice 
spremenila. Tako danes v več-
ji meri govorimo o muzejski 
knjižnici, ki v prvi vrsti osta-
ja kulturni spomenik lokalne-
ga pomena, katerega vsebina 
je dostopna javnosti, vendar 
pod posebnimi pogoji. Knji-
žnica, ki obsega 1487 fizičnih 
enot, hrani številne knjižne 
zaklade. Razstavo dopolnju-
je manjša, a pestra zbirka na-
božnih podobic iz kapucinske 
knjižnice. 

Zgodbo krškega samostana si 
lahko v avli osrednje knjižnice 
ogledate do konca septembra. 

Urška Šoštar, Valvasorjeva 
knjižnica Krško

Del razstavljenega gradiva

KRŠKO – Društvo likovnikov Krško OKO je 16. julija v Dvo-
rano v parku v Krškem postavilo na ogled skupinsko slikar-
sko razstavo »Krški kolaži«. Javne otvoritve zaradi zaostre-
nih ukrepov, povezani s širjenjem koronavirusa, ni bilo, so 
pa minuli torek pripravili javno zaprtje razstave.

Svoja dela so tokrat razsta-
vili Darinka Asić, Branka 
Benje, Nada Bizjak, Slobo-
danka Čekrlić, Iva Gošek, 
Ivana Iskra, Petra Kampl 
Petrin, Primož Lapuh, Mi-
lena Mraović, Špela Osoj-
nik, Mihaela Prevejšek, Li-
dija Strle, Darja Veljković, 
Antonija Žener in Suza-
na Župančič. Predsednica 
društva Benjeva je ob tem 
dejala, da so tokratno teh-
niko spoznavali na tečaju 
na Bočju, v OŠ Leskovec pri 

Krškem in v pedagoškem prostoru Mestnega muzeja Krško pod 
mentorstvom slikarke Jerce Šantej. »Umetniški kolaž lahko vklju-
čuje izrezke iz časopisov, razne trakove, delčke papirjev, izseke iz 
drugih umetniških del, fotografije ali dele le-teh. Vse to pa je pri-
lepljeno na papir ali drugo podlago,« je pojasnila. »Vsi sodelu-
joči smo na osnovi posnetih fotografij, lastnih asociacij, zamisli, 
idej, konceptov in umetniškega navdiha poskušali ustvariti kolaž 
mesta na obeh bregovih reke Save. Marsikdo je poiskal fotogra-
fije zaslužnih meščanov in jih uporabil pri izdelavi svojega kola-
ža. Valvasor, Bohorič, Dalmatin, Mencinger, Hočevarjeva, dr. Mi-
hajlo Rostohar, vsi ti so zaznamovali  mesto,« se je Benjeva ozrla 
na nastajanje razstavljenih del ter izpostavila še, da je nova teh-
nika izražanja za vse predstavljala poseben izziv. 
 M. Hrvatin

KRŠKO – Vrt Jožice in Ivana 
Petrišiča je eden izmed naj-
lepših vrtov v občini Krško (v 
prejšnji številki časopisa smo 
ga predstavili tudi v okviru ak-
cije Vrtovi Posavja 2020). Na 
trati pred cvetočo brežino je 
v začetku poletja Petrišičeva, 
sicer tudi vsestranska likovna 
umetnica, razstavila keramična 
jajca. Razstavo je odprla prof. 

Vrtna razstava keramičnih jajc 

Razstavljali so »Krške kolaže« 

V kolaže so vstavili tudi fotografije 
zaslužnih meščanov.

DONALD IN PRIROČNIK ZA IZGNANCE
Velibor Čolić in Ahmed Burić, pogovor

• ponedeljek, 24. avgust 2020, ob 19. uri –  
vrt nekdanje Bučarjeve restavracije,  

Kostanjevica na Krki

V Kostanjevico se vrača Ahmed Burić, Sarajevčan, eden 
najvidnejših novinarjev, kolumnistov in angažiranih in-
telektualcev na področju bivše Jugoslavije. V pogovoru 
ob novih knjigah, ki sta izšli pri založbi Goga, se mu bo 
pridružil francoski pisatelj Velibor Čolić. Brez dvoma se 
obeta duhovit in pronicljiv večer. Pogovor bo usmerjala 
Alenka Žugič Jakovina. 

VEČER PRED DNEVI POEZIJE IN VINA
pesniško-glasbeni večer

• sreda, 26. avgust 2020, ob 19.00 –  
mestni park v Krškem

V okviru poletnih večerov v parku, ki jih organiziramo 
skupaj z JSKD OI Krško, smo tokrat v sodelovanju z za-
ložbo Beletrina pripravili že tradicionalni Večer pred 
dnevi poezije in vina. V večeru, ki ga bo povezovala dr. 
Eva Premk Bogataj, se bomo družili s pesniki Mohanon 
Rano, Urško Kramberger in Sergejem Harlamovom. 
Glasbena gostja bo Daša Berglez (kitara).

RACLETTE QUARTETT
koncert

• ponedeljek, 31. avgust 2020, ob 19.00 –  
grad Rajhenburg

V soorganizaciji JSKD OI Krško, Kulturnega doma Krško 
in Simfoničnega orkestra Krško bomo gostili kvartet ro-
gov »Raclette Quartett« iz Münchna, ki nam bo v pri-
jetno grajsko vzdušje pričaral zanimiv glasbeni utrip. 
Vstop je brezplačen, vendar je število vstopnic omeje-
no, zato je potrebna predhodna rezervacija na recepci-
ji gradu Rajhenburg / tel.: (07) 620 42 16.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V AVGUSTU

SEVNICA – V Knjižnici Sevnica so do 25. avgusta na ogled li-
kovna dela Vilme Mavrič Krisper, ki živi in ustvarja v Sev-
nici. Ustvarjalka se predstavlja s slikarskimi upodobitvami 
na steklu in lesu v posebni tehniki, s katero je sporočilnost 
ustvarjene podobe še močnejša, saj pogosto pušča domišl-
jiji prosto pot. 

»Izbrani slikarski moti-
vi so zelo široki, razno-
liki in razvejani. Avto-
ričina strast so vozila 
–  motorji, avtomobili, 
zrakoplovi, zapleteni 
urni mehanizmi, dosež-
ki človeške spretnosti, 
uma in inventivnosti 
ter na drugi strani po-
vsem drugačen svet 
poetičnosti in intime, 
cvetlična in vegetativ-
na tihožitja, zodiakalna 
znamenja, skrivnosti človeške nature, zdravilne rastline, fantas-
tični dekorativni prepleti številnih simbolov in podrobnosti, vča-
sih, sicer bolj poredko, tudi s figurativnimi elementi in postavni-
mi Masaji. Avtorico določena tematika dobesedno zasvoji, motive 
ponavlja in jih raziskuje, nato vidi lučko nekje drugje in proces 
se ponovi. Niza cikel za ciklom, jih zaokrožuje, ne da bi se usta-
vila,« pravi likovna kritičarka Marlen Premšak in dodaja, da je 
vsaka razstava likovnih del Vilme Mavrič Krisper, ki je samouk, 
posebno doživetje, zgrajeno v odnosu med njenimi s strastjo in 
spontanostjo naslikanimi motivi ter našim lastnim odzivanjem, 
»... in vsakič znova smo začudeni, s kakšno neverjetno eruptiv-
nostjo se predaja svojemu početju, z energijo, ki z leti ne pojen-
ja, pač pa je vse silovitejša.« 
 S. Radi

Slike na steklu in lesu

S posebnim žarom se likovna 
ustvarjalka posveča upodobitvam 
vozil v posebni slikarski tehniki.

likovne umetnosti Alenka Ve-
nišnik, ki je povedala, da je 
jajce prastari simbol življenja 
in rodovitnosti in eden izmed 
simbolov občasnega obnavlja-
nja narave. Jožica si je obliko 
jajca izbrala zaradi njegove ide-
alnosti, naravnosti in simbolne 
vednosti, ki jo je spremenila v 
kiparski objekt. Praviloma je 
razstava minimalistična, saj se 

avtorica poigrava samo z eno 
obliko, ki jo v naravnem okolju 
njenega vrta napolnjuje barva. 
Ker gre za keramične izdelke, 
je treba omeniti še tehniko iz-
delave, ki je dovolj zahtevna, 
da oblika jajca sploh nastane, 
k temu pa je dodana raznoli-
kost velikosti, barv, strukture, 
reliefno oblikovanih detajlov … 
 Damjana Pirc
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Četrtek, 20. 8.

• od 16.00 do 19.00 na ba-
zenu Sevnica: ustvarjalnica 
»Izdelujemo cvetje iz različ-
nih materialov«

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: otvoritev skupinske 
kiparske razstave Društva 
likovnikov Krško OKO »For-
ma 20«

• ob 20.30 na gradu Podsre-
da: letni kino pod grajskimi 
zvezdami – animirana dru-
žinska pustolovščina »Dro-
bižki«, po filmu nočno opa-
zovanje metuljev v bližini 
gradu

Petek, 21. 8.

• ob 9.00 v sejni sobi MC Bre-
žice: delavnice za animator-
je (obvezne prijave; tudi še 
22. 8.)

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici (v pri-
meru slabega vremena v 
Kulturnem domu Krško): 
koncert zasedbe Hamo & 
Tribute 2 Love – iz4Kani

• ob 20.00 v parku pri Domu 
kulture Brežice: drugi pole-
tni recital

• ob 21.00 v atriju MC Breži-
ce: koncert skupine Grizl

• ob 21.30 na bazenu Bresta-
nica: koncert zasedbe Help! 
A Beatles tribute

Sobota, 22. 8.

• ob 18.00 v Šumici pod MC 
Krško: predstava »Pika in 
gusar Val« + animacija

• ob 19.00 v Brežicah: 
vodstvo po starem mestnem 
jedru Brežic in Posavskem 
muzeju ter večerna osveži-
tev z dediščino v Yogurtlan-
dii in zbiranje ribiških zgodb 
Posavja v PMB

• ob 21.00 v atriju MC Breži-
ce: jam session vol. 43

kam v posavju
lavnica animiranega filma 
(vsak dan do sobote, 29. 8.)

• od 16.00 do 19.00 na ba-
zenu Sevnica: ustvarjalnica 
»Barvamo izdelke iz gipsa«

• od 18.00 do 19.00 v parku 
pri Občini Sevnica: delavni-
ca igranja na ukulele z Miho 
Koretičem

• ob 20.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: večer 
jazza – Lenart Rožman trio

Petek, 28. 8.

• od 18.00 do 19.00 v parku 
pri Občini Sevnica: delavni-
ca igranja na ukulele z Miho 
Koretičem

• ob 19.00 v Lapidariju Ga-
lerije Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: otvoritev 
razstave »Nova doba« (PLA-
TEAURESIDUE, Maja Smre-
kar, Robertina Šebjanič, Ta-
nja Vujinović)

• ob 21.00 v atriju MC Breži-
ce: koncert Adija Smolarja

• ob 21.00 v Šumici pod MC 
Krško: koncert zasedbe Je-
gulja

Sobota, 29. 8.

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: dobrodelni 
koncert Mance Izmajlove 
in Benjamina Izmajlova ter 
predstavitev dobrodelnega 
projekta in knjige »Tudi ti si 
angel«

• ob 18.00 v Šumici pod MC 
Krško: otroška predstava ča-
rodeja Joleta Coleta

• ob 19.00 na gradu Podsre-
da: akustični koncert zased-
be Mi2

• ob 21.00 v Šumici pod MC 
Krško: koncert Zoran Čalić 
banda

• ob 21.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici (Veli-
ka dvorana gradu v prime-
ru slabega vremena): Letni 

kino na gradu Rajhenburg – 
Pod belimi pečinami

Nedelja, 30. 8

• ob 10.00 pri Petrolu na Ča-
težu ob Savi: bosonogi po-
hod na Sv. Vid z Lojzetom 
Ogorevcem

Ponedeljek, 31. 8.

• od 18.00 do 19.00 v parku 
pri Občini Sevnica: delavni-
ca igranja na ukulele z Miho 
Koretičem

• ob 19.00 na gradu Raj-
henburg: koncert kvarteta 
rogov Raclette Quartett iz 
Münchna

Torek, 1. 9.

• od 18.00 do 19.00 v parku 
pri Občini Sevnica: delavni-
ca igranja na ukulele z Miho 
Koretičem

Sreda, 2. 9.

• ob 16.00 v Športni dvora-
ni Radeče: otvoritev plezal-
ne stene

• ob 19.00 na gradu Sevni-
ca: Radogost večer, gost sli-
kar Stane Fabjančič iz Bre-
stanice

• ob 20.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
otvoritev Festivala kulture 
Kostanjevica 2020 – Lačni 
Franz (akustični set)

• ob 21.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici (Veli-
ka dvorana gradu v prime-
ru slabega vremena): Letni 
kino na gradu Rajhenburg 
– Bog obstaja, ime ji je Pe-
trunija

Nedelja, 23. 8.

• ob 18.00 v Šumici pod MC 
Krško: stand up nastop Bo-
štjana Gorenca Pižame in 
Saša Stareta + koncert Big 
banda Krško

Ponedeljek, 24. 8.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 
(vsak dan do 28. 8.)

• od 10.00 do 16.00 v Men-
cingerjevi hiši v Krškem: 
mladinska filmska delavnica 
(vsak dan do četrtka, 27. 8)

• ob 19.00 na vrtu nekda-
nje Bučarjeve restavracije 
v Kostanjevici na Krki: Do-
nald in priročnik za izgnan-
ce, pogovor Alenke Žugič Ja-
kovina z Veliborjem Čolićem 
in Ahmedom Burićem

Sreda, 26. 8.

• ob 16.00 v Mestnem muze-
ju Krško: uvodno srečanje 
pred delavnico animiranega 
filma; ob 20.00: filmski in 
pogovorni večer z Leonom 
Vidmarjem

• ob 19.00 v mestnem parku 
v Krškem: pesniško-glasbe-
ni Večer pred Dnevi poezije 
in vina s pesniki Mohanom 
Rano, Urško Kramberger 
in Sergejem Harlamovom 
in glasbeno gostjo Dašo 
Berglez (kitara)

Četrtek, 27. 8.

• od 10.00 do 18.00 v 
Mestnem muzeju Krško: de-

Spomine na čase, ki pričajo, da smo zares živeli, mnogi ozna-
čujejo z besedo nostalgija. Temu pojmu podeljujejo slab sloves, 
nostalgikom pa še slabši. Pri tem pozabljajo, da je nostalgija 
spomin na lepa doživetja in ne spomin na to, da smo zgolj bili 
živi. Lepih stvari se seveda spominjamo z ljubeznijo in občut-
kom sreče. A nostalgija sama po sebi ni tako pomembna, kot so 
pomembni vzroki, ki do nje pripeljejo. 

Nostalgija je torej skupek spominov na doživetja, ki so po-
membno izpolnila naše življenje. Spomin je v podzavest skrit 
posnetek nečesa ugodno doživetega, ki ga um na željo srca ved-
no znova obudi. Nostalgija krade lepe trenutke iz objema srhlji-
ve minljivosti in jih ponovno oživlja. Zato vedno, kadar me do-
leti kakšna življenjska ujma ali socialna krivica, objamem svoje 
spomine in se z njimi sprehodim skozi čas, ki mi vrne upanje, da 
sta pravičnost in lepši svet pa le mogoča. 

Današnji čas je čas ljudi, zasvojenih z magijo zaslužkov, ki ima-
jo zgrešeno percepcijo življenja. Kakovost življenja merijo po 
tem, koliko zaslužijo, in ne po tem, koliko zapravijo, oziroma 
koliko in kaj so sploh doživeli ali »uspominili« (dati doživetje v 
spomin). Da bi doživetje domovalo v spominu, mora biti lepo, 
iz srca in v srcu shranjeno. Naslovljenci nostalgije so tisti, ki 
zapravijo čas in ljubezen za doživetje, ki ga nudi okolje. So to-
rej nostalgiki ljubeča bitja? Tisti pa, ki jim je ves svet zaslužek 
in nič ne spravijo v spomine, ampak vse v denarnico, so si prisi-
ljeni marsikaj zapomniti in bežati pred tistim, kar je bilo. Skrat-
ka, so begunci pred moralnimi normami! Če nimate spominov, 
je tako, kot da niste živeli. Odnosi in doživetja, napolnjeni z em-
patijo, so najpogosteje vir nostalgije. 

S koliko ljubezni se spominjamo ljudi, ki svoje obveze, obljube 
in dogovore podpisujejo s častno besedo in dostojanstvom? Da-
nes se zaupanje pričakuje samo od onega drugega. Kaj je bolj 
pomembno od zdravja? Kako se ne spomniti časov, ko so ljudje 
hodili k zdravniku, kadar so zboleli, in ne takrat, ko je zdravnik 
imel čas zanje? Kako se vedno znova ne spomniti na čase, ko so 
ljudje uživali ne samo pravico do dela, temveč pravico do de-
lovnega mesta? Zveni morda neverjetno, a spomnim se časov, 
ko se je človek lahko preživljal s svojo plačo od lastnega dela. 

Prva ljubezen, prvi zmenek in poljub, prvi šolski dan, prva za-
poslitev – vse to ni nostalgija, to smo mi. Prva beseda našega 
otroka, prvi zobek, prvi korak in božični večer v objemu druži-
ne in svetosti praznika niso zgolj nostalgija, to smo mi. Nekoč 
sta zakonca, ženska in moški, rojevala otroke, danes to počneta 
partnerja ali celo ena sama oseba. V nostalgiji so pravice otrok 
do obeh staršev pred pravico, da bi se zaradi naveličanosti do 
»partnerja« biološka starša razšla. Otroci nekoč niso bili »ko-
lateralna škoda« neujemanja značajev partnerjev. Za sklenitev 
zakona v svetu normalnosti je potrebna ljubezen med dvema, 
nikakor ne predporočna pogodba.

Nostalgija ni čas redkih izjemno bogatih, ampak čas večine iz-
jemno zadovoljnih posameznikov, ki mirno spijo brez strahu, 
da ko se zbudijo, njihovih služb ne bo več. In kot sam koren be-
sede pove, nostalgija je ljubezen do družine in rojstnega kra-
ja, poudarja nóstos (dom), ki ga danes nadomeščajo hiše. Bilo 
je vredno to, kar je normalno (beri naravno). Potem je prišla 
boljša prihodnost, v kateri je »in« to, kar je moderno, čeprav 
pojem moderno nima niti ene same pozitivne značilnosti, ra-
zen drugačnosti oz. da se reflektira na tradicijo. V času, ki ga 
ni več, je bila različnost humus lepote žensko-moških odnosov 
in nikomur se ni sanjalo o enakosti neenakega. Nekateri gro-
zijo, da bo še boljše!

Prepričan sem, da je nostalgija novo razumevanje minulega 
in korekcija časa, v katerem živimo, s čimer projiciramo pri-
hodnost. Torej spomini nikakor niso zgolj preteklost, ampak 
so preverjena realnost in tudi napotek, kako naj bi bilo nekaj 
boljše danes in jutri, so neločljiv del prihodnosti. Spomini nam 
omogočajo, da večkrat živimo. Mar to ni dovolj!?

Pismo iz 
Nostalgije

doc. dr. sc Božidar Veljković

kolumna

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

Galerija Božidar Jakac

Vabimo vas na otvoritev razstave 

NOVA DOBA 
(PLATEAURESIDUE, Maja Smrekar, Robertina 
Šebjanič, Tanja Vujinović)
ki bo v petek, 28. avgusta, ob 19. uri
v Lapidariju GBJ.

NAPOVEDUJEMO:

11. september 
Silvan Omerzu: 
Pregledna razstava, novi prostori
25. september 
Mitja Konić: 
Amor Fati, nekdanja sam. cerkev

Vljudno vabljeni!

Kostanjevica na Krki

Bog obstaja, 
ime ji je Petrunija
sobota, 22. 8., ob 21. uri

Pod belimi 
pečinami

sobota, 29. 8., ob 21. uri

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

LETNI KINO NA 
GRADU RAJHENBURG:

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

Generator festival
KRŠKO – Letošnji Generator fe-
stival poteka v prilagojeni ob-
liki v Šumici oz. gozdičku pod 
MC. V zadnjih dneh avgusta se 
obeta še nekaj zanimivih do-
godkov (stand up nastop, kon-
certi), podrobneje v napoved-
niku na str. 16.
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Nov duet, spot, posnet med pandemijo v Indoneziji; 
Veronika Strnad s prvim avtorskim singlom. Tokrat 
preberite: 

Lara Love (foto: osebni ar-
hiv), širši javnosti poznana 
kot dolgoletna pevka sku-
pine Leeloojamais, je tok-
rat ponovno združila moči 
z vsestranskim producen-
tom in basistom Janijem 
Hacetom, ki se 'skriva' 
pod imenom Sky in s ka-
terim sta že sodelovala pri 
projektu Sladica Live, kjer 
sodelujejo izbrani glasbe-
niki in pevci pod taktirko 
DJ. Ustvarjanje med njima 
teče gladko, saj Jani pošlje 
osnovno idejo, Lara pa z nadgradnjo teksta in vokalne linije 
zapolni zgodbo v celoto. Po skladbi Klic na pomoč je sedaj 
na radijske valove prišla skladba Greva en gir, katere vide-
ospot pripoveduje še bolj nenavadno zgodbo. »Med proce-
som snemanja skladbe je Lara je posnetek pesmi poslala 
svakinji Anji, ki je s fantom Filipom zaradi nastale epide-
mije kar štiri mesece ostala ujeta na indonezijskemu oto-
ku Flores (ravno v teh dneh sta se vrnila v Slovenijo). Slu-
čajno sta imela s seboj nekaj snemalne opreme in poleg 
arhivskih posnetkov snemala čudovite prizore narave. Ko 
sta slišala komad, sta dobila idejo, da s posnetim gradivom 
poskusita narediti video za njun komad,« so nam še zau-
pali ustvarjalci poletnega hita.

Posavska glas-
benica Veroni-
ka Strnad (foto: 
Youtube) na slo-
vensko glasbe-
no sceno stopa z 
novim avtorskim 
singlom in vide-
ospotom Usta-
vi čas. Lahko bi 
rekli, da je mla-
denki glasba po-
ložena v zibelko, 
saj je odraščala v glasbeni družini, kjer je nabirala zna-
nja ob mami Simoni Rožman Strnad, zborovodji meša-
nega pevskega zbora Viva Brežice, in očetu Rudolfu Gasu, 
vsestranskem odličnem glasbeniku. Veronika se pod be-
sedilo in glasbo novega singla podpisuje kar sama. K iz-
vedbi so svoje prispevali: oče (producent), brat Krištof 
Strnad (klavir) in Primož Hudoklin (kitara). »Skozi vso 
pot ustvarjanja svoje prve pesmi me je prežemal občutek 
veselja, zadovoljstva in pričakovanja. Resnično sem hva-
ležna za vso podporo s strani mojih domačih. Glasba živi 
v nas in z nami in srečna sem, da del mojega ustvarjanja 
od tega trenutka lahko delim tudi med vas. Še posebej pa 
sem srečna sedaj, ko je pesem končana in narejen tudi vi-
deospot. To so tisti iskrivi, nepozabni trenutki, ob katerih 
bi najraje ustavila čas!« simpatična glasbenica čustveno 
doživlja izdajo svojega avtorskega prvenca. 

Brežiška pevka Adrijana Jelen (foto: Youtube) se nam 
tokrat predstavlja s skladbo Bad days. »Prvi demo po-

snetki skladbe 
segajo že v fe-
bruar 2018 in 
od takrat nap-
rej sem jo izpo-
polnjevala s po-
močjo Roberta 
Petana, ki je 
avtor aranžma-
ja. Nerada pi-
šem tekste, kjer 

bi brezizhodna situacija ostala brezizhodna, zato je tudi 
ta skladba namenjena vsem tistim, ki se borijo proti sa-
mim sebi v nezdravih zvezah in potrebujejo spodbudo, da 
jo prekinejo, zaživijo znova in se nikoli ne obračajo nazaj,« 
nam je zaupala. Mladenka ob tem pravi, da se do konca leta 
obeta EP oz. mini album s pomenljivim naslovom Bitje, na 
katerem bo šest pesmi v slovenskem jeziku. »Pri ustvar-
janju le-tega sta z mano Robert Petan in Kristjan Račič. 
Dve skladbi, Kdo ve in Vsemirje, sta že izdani in obe sta bili 
predlagani za popevko tedna na Valu 202, kar si štejem kot 
velik uspeh,« še pravi. Poslušljivo!

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

Geslo križanke z vašimi podatki pošljite do četrtka, 27. av-
gusta, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali 
po e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Križanka“. 
S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so 
njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni 
in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakono-
dajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre-
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

OKREPČEVALNICA 
YOGURTLANDIA

MONIKA ŽOKALJ S.P., CESTA PRVIH BORCEV 11, 8250 BREŽICE

Geslo 14/15-2020 številke:

NOVO NA TRŽNICI KRŠKO
Nagrade, ki jih podarja Frizerstvo pr' Tinci, Gregor Lekše 
s.p., Kolodvorska ulica 1, Krško, prejmejo:

1. nagrada:  bon v vrednosti 25 €; Irena Jazbec, Krško
2. nagrada: bon v vrednosti 15 €; Franc Starc, Sevnica
3. nagrada:  bon v vrednosti 10 €; Ana Pavlovič, Brežice

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

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Ivanu Pelcarju, Krajna 14, 9251 Tiši-
na. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri. 
Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. TRIS - Princeska
 2. (1.) Ans. RAUBARJI - Tako posebna
 3. (2.) Ans. MODRIJANI - Ime očeta
 4. (7.) Ans. VALOVI - Veselička
 5. (10.) Ans. PETAN - Kopalke so b'le tanke
 6. (4.) Skupina GADI - Nor
 7. (6.) Ans. SPEV - Zate bi dal
 8. (9.) Ans. STIL & TEQUILA - Porcelan
 9. (5.) Ans. PETKA - Stari asi, novi časi
 10. (-.) Ans. RAZPLET - Sanjač

Predlog tega tedna za glasovanje:
 Ans. Vrt - Pesem za očeta

Kupon št. 533
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, 22. 8. 2020, ob 20. uri
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Janja Koren, Stolovnik – 

deklico,
• Katja Renko, Sevnica – 

dečka, 
• Maja Čabraja, Osredek pri 

Krmelju – dečka,
• Jelena Raković, Krško – 

deklico,
• Dragana Jurkovič, Kerinov 

Grm – deklico,
• Petra Vdovč, Vihre – 

deklico,
• Besiana Veselaj, Krško – 

deklico,
• Jasmina Kogovšek, Krško 

– deklico,
• Adisa Ibranović, Drnovo – 

deklico,
• Valentina Gašparin, 

Brežice – deklico,
• Nina Brgant, Krsinji Vrh – 

dečka,
• Jasmina Rajterič, Pavlova 

vas – deklico,
• Urška Kink, Lukovec – 

dečka,
• Laura Gorjup, Mrčna sela 

– deklico,
• Patricija Jelenc, Pavla vas 

– dečka,
• Mateja Baznik, Blanca – 

dečka,

rojstva • Mateja Novak, Bizeljsko – 
dečka,

• Milena Valentinova 
Randzhelovich, Bolgarija 
– deklico,

• Tanja Žiberna, Blanca – 
deklico,

• Urška Župevc, Župeča vas 
– deklico,

• Urška Glas Medved, 
Brestanica – deklico,

• Saša Frelih, Artiče – dečka,
• Jerneja Kreačič, Velike 

Malence – deklico,
• Mateja Simončič, Leskovec 

pri Krškem – deklico.

ČESTITAMO!

poroke

• Ivan Robek iz Kladja nad 
Blanco in Urška Hictaler z 
Reštanja,

• Vid Podbregar in Jasmina 
Gačnik, oba z Malega Trna,

• Davor Vukič iz Ljubljane in 
Tanja Erjavšek z Žejnega,

• Jani Žarn in Nina Volk, oba 
iz Velikega Mraševega,

• Mitja Kač iz Brežic in 
Patricija Sovec s Čateža 
ob Savi.

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

Robi Simončič in Mateja Glavan, oba z Gorice, 18. julij 
2020, grad Brežice (foto: Luka Rudman)

VITNA VAS – Na zadnji julijski dan je na svojem rojstnem domu 
90. rojstni dan slavila Marija Sušnik. Ne samo njeno zadnje de-
setletje, temveč kar celotno življenje je bilo neverjetno plodno, 
prepleteno z mnogimi doživetji in raziskovanji kulturne in na-
ravne dediščine, o katerih neumorno ustvarja zapise in jih do-
kumentira v svojih neprecenljivih delih. Ob njenem spoštljivem 
jubileju je Branko Brečko med drugim zapisal, da je težko naš-
teti vse njene dejavnosti in ideje, ki kar vrejo iz nje, »ki se zave-
da, kako pomembno je shraniti spomine za bodoče rodove, da se 
bodo lahko poučili, kakšne so njihove korenine, od kod izhaja-
jo, kako se je živelo nekoč in kaj je pomembno za preživetje tudi 
danes«. Tudi njena neprecenljiva etnografska zbirka še živi in je 
pravi zaklad spominov na preteklost, na kmečka opravila, kjer 
ima posebno mesto vinogradništvo. »Vsak delček razstavljenih 
predmetov oživi ob njenem pripovedovanju, za vsakega ima be-
sedo, ki kaže na njeno neizmerno ljubezen do kmečkega dela, 
kmečkih ljudi, žuljev na kmečkih rokah. Gospa Marija je kot ne-
usahljiv vir zgodb iz ljudskih izročil, resničnih zgodb iz domačih 
krajev in znanja iz življenja, ki ga prenaša na sedanje rodove tudi 
v pisani besedi,« jo je opisal z izbranimi besedami. Po njegovem 
je že samo zavedanje, da imajo v svoji sredi človeka, ki z vso vne-
mo in srcem zapisuje vse, kar je pomembnega okrog nas, vred-
no velikega občudovanja, »zato jo cenimo in spoštujemo ter se 
veselimo, da je z nami«. Njene zgodbe s spoštljivim jubilejem pa 
še zdaleč ni konec. Je ravno sredi izdaje nove pomembne knjige, 
pripravljenega gradiva pa je še veliko. Ob njenem rojstnem dne-
vu so jo na njenem rojstnem domu obiskale, ji čestitale za visok 
jubilej in jo priložnostno obdarile članice Turističnega društva 
Bizeljsko, Aktiva kmetic Bizeljsko, predsednica sveta KS Bizeljsko 
Mateja Kmetič, ravnateljica OŠ Bizeljsko Metka Kržan in drugi 
prijatelji ter se ob druženju poveselili z njo in njenimi. 
 R. Retelj

NAZDRAVILI 90-LETNICAMA – Stanovalki oskrbovanih stanovanj na Leskovški 33 v Krškem 
Boža Baznik in Fanika Roy sta 30. julija praznovali častitljiv jubilej – 90 let. Na prijetnem 
in veselem srečanju so čilima in vedrima slavljenkama nazdravili in zapeli njuni sosedje – 
sostanovalci, je sporočila Mira Debeljak.

Marija Sušnik slavila 90 let

90-letnica Marija Sušnik (foto: B. Brečko)

MEGA PARADIŽNIK – Letošnje 
poletje je s svojim muhastim 
vremenom naklonjeno krom-
pirju in paradižniku. »Mo-
ja mama Marija Salmič je s 
svoje majhne njivice v Kalce–
Naklu prinesla ogromen pa-
radižnik, in ko smo ga steh-
tali, je imel kar 1633 g,« je ob 
pričujoči fotografiji zapisala 
Marjana Likar. Očitno je bil 
zgolj en paradižnik dovolj za 
pošteno solato!

posavje telovadi za zdravje

V parku so varne pred korono

KRŠKO – S predstavitvami 
'oranžnih skupin' ki deluje-
jo v okviru Šole zdravja, se 
počasi bližamo koncu in naj-
brž je kar malce krivično, da 
šele zdaj predstavljamo eno 
prvih skupin v Posavju – tis-
to, ki se zbira in telovadi v 
krškem mestnem parku oz. 
pred Dvorano v parku.

Skupina namreč deluje že od 
junija 2016, pove vodja sku-
pin v krški občini Helena Špa-
novič, in njene prve članice so 
plakate z vabilom na vadbo 
lepile po drugih delih Krške-
ga, torej se je 'oranžna epide-
mija' po občini razširila rav-
no iz njihove lokacije. Vadijo 
v krasnem ambientu krškega 
mestnega parka, v katerem se 

v senci mogočnih dreves nadi-
hajo svežega zraka. Ob sobo-
tah se jim pridružijo še člani 
drugih skupin v občini, saj je 
ob sobotah vadba le tam, pred 
dežjem pa se zatečejo pod nad-
strešek nasproti krškemu več-
generacijskemu centru. Med 
njimi je bil nekaj časa tudi en 
moški, zdaj pa so izključno 
ženska skupina v starostnem 
razponu od manj kot 60 do več 
kot 80 let, večina jih prihaja iz 
starega mestnega jedra. Vadbo 
redno zaključijo na kavici v ka-
terem od bližnjih lokalov.

Od vsega začetka je članica 
skupine Nada Pirc, ki pravi, 
da je z redno vadbo izboljšala 
predvsem ravnotežje. »Všeč mi 
je, da zjutraj vstanem, se razgi-
bam in sem potem boljše vo-
lje cel dan, ki je tako precej laž-

ji,« pove zadovoljno. V skupini 
vadi tudi vsem znana Krčan-
ka Zora Pevec. »Pri telovadbi 
se nam razgibajo sklepi in raz-
tegnejo mišice, dobimo veliko 
energije, krepimo imunski sis-
tem, zato smo vitalne in živah-
ne,« pove in doda, da je skupi-
na 'velika prijateljska družina'. 
Ker je tudi njihovo vadbo spo-
mladi za nekaj časa prekini-
la epidemija koronavirusa, je 
Pevčeva na to temo napisala 
posebno pesem: »Oj, ti koro-
na!/ Korone v Šoli zdravja Kr-
ško ne maramo!/ Zato pa vsak 
dan telovadimo./ Tako si nabi-
ramo moči,/ da iz nas zdrav-
je kar kipi./ Tako korona ne 
more do nas,/ ker vsi posluša-
mo Krekov glas:/ 'Bodite ved-
no v razdalji ves čas/ in koro-
na ne bo okužila vas!'« 
 P. Pavlovič

SLOVENIJA – Pri agenciji Organizacijaporok.com so julija izved-
li raziskavo o vplivu covid-19 na bodoče mladoporočence in or-
ganizacijo njihovih porok. Raziskava je pokazala, da je svojo po-
roko na kasnejši datum prestavilo kar 40 % slovenskih parov, 17 
% vprašanih pa je poroko prilagodilo trenutnim razmeram, tj. na 
slavje so povabili manj svatov kot sicer. Pri prestavitvi poroke pari 
sicer niso imeli večjih težav. Več kot polovica jih pravi, da so bili 
poročni ponudniki zelo razumevajoči glede prestavitve poroke 
in so vrnili že plačane depozite. Skoraj 65 % vprašanih bodočih 
mladoporočencev zaradi prestavljanja datuma poroke ni izgubi-
lo nič denarja, dobra četrtina je zaradi vpliva epidemije novega 
koronavirusa izgubila do 1000 evrov, manj kot 10 % pa jih je iz-
gubilo 1000 evrov ali več. Pri omenjeni agenciji svetujejo, da ob 
sklenitvi sodelovanja s posameznimi ponudniki vedno podpišete 
pogodbo, v kateri opredelite pogoje sodelovanja in plačila vključ-
no s tem, kaj se zgodi v primeru odpovedi poroke zaradi t. i. viš-
je sile.  Vir: Organizacijaporok.com

Poroke je prestavilo 40 % parov

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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Kot so nam sporočili z Občine 
Krško, ki je investitor projek-
ta, je v nadstropni etaži ome-
njenega trgovskega objekta 
za ureditev dnevnega centra 
na voljo 389 m2 neto notra-
njih površin. Prostori za cca. 
15 do 20 uporabnikov oz. va-
rovancev bodo zajemali vhod z 
garderobo,  prostor za počitek, 
razdelilno kuhinjo z jedilnico 
in dnevnim prostorom, sanita-
rije za invalide na vozičku, ne-
govalno kopalnico, shrambo 
čistega perila,  prostor za opre-
mo in delovne pripomočke ter 
prostor za čistila in umazano 
perilo, pa seveda tudi prosto-
re za zaposlene. Gradbeno-

-obrtniška dela, ki bodo pred-
vidoma zaključena konec tega 
meseca, izvaja podjetje AA Gra-
ding iz Trbovelj, nadzoruje pa 
jih Gradbeništvo Vodeb iz Do-
lenje vasi pri Artičah. Trenu-
tno poteka napeljava elektro-
inštalacij in urejanje spuščenih 
stropov, tako da prostori že do-
bivajo končne obrise. Po načr-
tih sledi opremljanje objekta, 
pridobitev uporabnega dovo-
ljenja pa je predvidena konec 
septembra. Vrednost gradbe-
no-obrtniških del znaša nekaj 
manj kot 180.000 evrov, opre-
ma pa naj bi stala še 40 tiso-
čakov. Občina si pri investiciji 
obeta 130.000 evrov sofinan-
cerskih sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

Kot enota DSO Krško

Dnevni center bo deloval kot 
enota Doma starejših občanov 

Krško, ki bo v sklopu svoje de-
javnosti izvajal dnevno varstvo 
oz. obliko institucionalnega 
varstva, namenjeno posame-
znikom, ki še ne potrebujejo 
celodnevne, stacionarne oskr-
be v domu in si želijo oziroma 
potrebujejo pomoč, nadzor ali 
organizirano obliko bivanja le 
za določeno število ur dnev-
no. »Osnovni kriterij za vklju-
čitev oseb v dnevno varstvo je, 
da se uporabniki dnevno vra-
čajo domov. Storitev dnevne-
ga varstva bo namenjena upo-
rabnikom, starejšim od 65 let, 
ki so doma osamljeni, si želi-
jo druženja in so že odvisni od 
pomoči druge osebe, čez dan 

pa doma nimajo nikogar, ki bi 
zanje poskrbel. Starejšim bo 
tako omogočeno, da s pomoč-
jo dnevnega varstva čim dlje 
ostanejo v domačem okolju in 
morda tako lažje premostijo 
čas do sprejema v celodnevno 
institucionalno varstvo. Hkra-
ti pa bo takšna oblika dnevne-
ga varstva  tudi pomoč njiho-
vim svojcem, ki odhajajo na 
delo in želijo v tem času svoje 
najbližje pustiti v varnem oko-
lju, kjer bo za njih poskrbljeno 
z osnovno in socialno oskrbo 
ter zdravstvenim varstvom,« 
nam je pojasnila direktorica 
DSO Krško Ani Nuša Masnik. 
Kot je še dodala, bodo ime-
li uporabniki za čas vključit-
ve zagotovljeno namestitev in 
prehrano, omogočeno jim bo 
druženje z vrstniki in vključi-
tev v organizirane dejavnosti, 
kar vse pripomore h krepitvi 
telesa in duha ter razbremeni-

tvi svojcev. V skladu z veljav-
nimi pravili zdravstvenega 
zavarovanja bodo zagotavljali 
tudi zdravstveno varstvo. Prve 
uporabnike pričakujejo že ok-
tobra letos, v ta namen načr-
tujejo dve novi zaposlitvi, k 
vključitvi pa vabijo tudi pro-
stovoljce.

29 novih oskrbovanih 
stanovanj

Že v aprilu pa je družba Kostak 
na Leskovški cesti v Krškem 
pričela z gradnjo oskrbovanih 
stanovanj za starejše občane. 
Novogradnja se bo pridružila 
leta 2011 zgrajenemu in pre-
danemu namenu bližnjemu 
objektu s 23 bivalnimi naje-
mnimi enotami, zaradi živih 
barv fasade pogovorno ime-
novanemu 'kanarček'. Kot so 
nam sporočili iz Kostaka, pro-
jekt poteka v skladu s termin-
skim planom, groba gradbena 
dela so večinoma zaključili in 
začenjajo z izvedbo obrtniško-
-instalacijskih del. »Predvide-
no je, da dela zaključimo do 
konca leta 2020 in opravimo 

tehnični pregled. Po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja (pred-
vidoma januarja 2021) bomo 
lahko v uporabo predali prva 
stanovanja (predvidoma fe-
bruarja 2021),« so pojasnili. V 
objektu je poleg 29 stanovanj-
skih enot tudi skupni prostor, 
namenjen druženju (velikos-
ti cca. 55 m2) s čajno kuhinjo 
in sanitarijami. Stanovanj-
ske enote so velikosti med 45 
in 70 m2. Stanovanjska enota 
ima predprostor, shrambo, ko-
palnico, dnevni prostor s ku-
hinjo, ločen prostor za spanje 
in balkon ali ložo. Dve stano-
vanjski enoti sta v celoti opre-
mljeni za invalidno osebo, vsa 
ostala stanovanja pa so načr-
tovana tako, da jih je možno 
naknadno opremiti za invali-
dno osebo, in sicer brez doda-
tnih gradbenih posegov (npr.: 
potrebna je le zamenjava sa-
nitarne opreme, prilagojene 
invalidnim osebam, dodatna 
oprijemala, sedež v tuš kabi-
ni …). Stanovanjski sklad bo 
odkupil 15 stanovanj, Občina 
Krško pa 14.
 Peter Pavlovič

BOHOR – LAS Krško je v sodelovanju s Policijsko posta-
jo Krško, Večnamenskim romskim centrom Drom ter CSD 
Posavje, enoto Krško, na Planinski koči na Bohorju 16. ju-
lija pripravila tradicionalni tabor Spoznavanje vrednot na-
rave in premoženja.

Oskrbnica koče na Bohorju Jožica Marija Omerzu je že ob svo-
jem prihodu na Bohor apelirala na strokovne delavce za sodelo-
vanje pri vzdrževalnih opravilih pri planinski koči. Njenemu od-
prtemu vabilu se redno odzovejo.
Skupina devetih mladih Romov in Rominj se je pod mentorstvom 
strokovnih delavcev lotila spravljanja drv. Po zgledno opravlje-
nem delu so se mladi udeležili delavnice, ki jo je izvedla strokov-
na sodelavka ZD Krško. Izvedli smo še krajši pohod po poteh Bo-
horja, za piko na i pa so s skupnimi močmi pripravili večerjo pod 
mentorstvom policistov.
Organizatorji so zadovoljni s potekom enodnevnega tabora in 
z mislimi že v pripravah na ponovno srečanje konec avgusta.
Tovrstni tabori, ki so namenjeni mladim, ki so že pokazali dolo-
čeno mero rizičnega vedenja, so odlična priložnost za skupno de-
lovanje strokovnih služb, medsebojno spoznavanje v naravnem 
okolju, spodbujanje medsebojnega spoštovanja ter spoštovanja 
lastnine in narave ter opravljeno delo v splošno korist.
 Vir: MC Krško

POSAVSKA PANORAMA

MOJSTRANA – Od 4. do 11. julija je v organizaciji Planinskega 
društva Brežice v Mojstrani potekal družinski planinski tabor. 
35 udeležencev v starosti od devet mesecev do 80 let je kampi-
ralo v šotorih na tabornem prostoru Mlačca, v bližini reke Tri-
glavska Bistrica, z razgledom na Jerebikovec, Vrtaško planino in 
ostale bližnje vrhove. Vsak dan so se odpravili na drug vrh, po-
navadi so se razdelili v dve skupini. Obiskali so slap Peričnik in 
Aljažev dom v dolini Vrata, Dovško babo, Jerebikovec, dolino Ta-
mar in slap Nadiža, Slemenovo špico, Prisojnik, najdaljša tura pa 
je bila na Vrtaško planoto in Sleme ter krožno mimo obeh slapov 
Peričnik. Vreme je letos zdržalo do zadnje minute. Ko so imeli 
prost dan, so obiskali Slovenski planinski muzej, imeli zanimive 
olimpijske igre, ki so jih v večini organizirali otroci, najbolj pa je 
pritegnil obisk PD Dovje Mojstrana in GRS Mojstrana. Prišlo je 
kar sedem reševalcev, ki so prikazali tudi vajo reševanja v ste-
ni. Družbo sta jim delala tudi dva prijazna štirinožca Aki in Miki. 
Niso pa pozabili niti na pravi taborni ogenj. Zjutraj in zvečer so 
se zbirali ob zastavi in njihovi himni, za njihove želodčke je lepo 
skrbela nepogrešljiva kuharica Marija. Tabor, ki so ga vodili vod-
niki Franci Kržan, Franci Petelinc, Mojca Šterk in Mija No-
vak, ne bi uspel brez Olge Kržan, ki je skrbela za vso organiza-
cijo, in Marjana Rovana, ki je prevzel postavitev tabora. Kot v 
en glas zatrjujejo udeleženci, so ustvarili veliko nepozabnih pla-
ninskih spominov. 
 M. Šterk/R. R.

Nepozabni planinski spomini

Udeleženci družinskega tabora so bili vseh starosti (foto: PD 
Brežice).

Mladi Romi spoznavali vrednote 
premoženja in narave

Delovna akcija spravila drv

www.PosavskiObzornik.si

kusi Posavja
Tematske strani Posavskega obzornika, 5. september 2019

Za naslednjo številko, ki bo izšla 3. septembra, 
pripravljamo tematske strani 

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

da se predstavijo Posavju!

Vabljeni k sodelovanju!

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

V 'podmornici' bo dnevni center,
na Griču nova stanovanja
KRŠKO – Na videmski strani Krškega, natančneje v nadstropni etaži trgovskega objekta Mercator (v t. i. 
Podmornici) že nekaj tednov urejajo dnevni center za starejše občane, obolele z demenco, na drugi strani 
Krškega, na Griču, pa družba Kostak gradi nov objekt z oskrbovanimi stanovanji za starejše.

 V objektu, ki nosi oznake 'najboljšega soseda', urejajo dnevni 
center za starejše občane z demenco (foto: P. P.).

Nova oskrbovana stanovanja gradijo v neposredni bližini že 
obstoječih (foto: M. M.).

BREŽICE – Članice in člani invalidskega društva ILCO Posavje so 
se v začetku poletja zbrali v brežiškem gostišču Štefanič (na fo-
tografiji) in na svojem prvem letošnjem srečanju opravili obč-
ni zbor. Po potrditvi vseh poročil so prisluhnili še kineziologinji 
Niki Kožar, ki je predstavila vpliv in pomen redne vadbe na te-
lesno in duševno zdravje posameznika. Predstavila je tudi pri-
poročila glede izbire telesne vadbe, pogostosti, ustreznosti in 
intenzivnosti le-te za starejše (v skladu s priporočili WHO ter 
smernicami v Sloveniji). Spregovorila je še o pomenu zdrave in 
primerne prehrane. Zbranih so se močno dotaknile besede: »Ved-
no iščemo izgovor za to, česa ne moremo narediti zase, a bolje bi 
bilo, ko bi poiskali rešitev. Marsikaj zmoremo!« Uradnemu delu 
je sledilo kosilo in druženje, člana društva Ana Šetinc in Gradi-
mir Čekrlić pa sta za 70. rojstni dan prejela vsak svoje darilo.
  S. R./J. Omerzel

Zborovali člani društva ILCO
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SPOMIN

iz Brežic.

25. avgusta bo minilo 10 let, odkar si nas 
prezgodaj zapustil, dragi

Vsi njegovi

STANE PINTERIČ

Kako hitro čas beži,
odkar si odšel od nas ti,

odselil si se tja,
kjer ni bolečin, trpljenja in gorja.

Spomin nate še živi v naših srcih.

SPOMIN

iz Krškega, Aškerčeva ulica 2.

12. avgusta je minilo 20 let, odkar je tiho, 
za večno, zaspala moja draga mami

Sin Srečko z družino

ANTONIJA PAVKOVIČ 

Ko nekoga izgubiš, 
ko odnese s seboj del tebe, 

šele takrat se zaveš, 
da ga ljubiš bolj kot sebe. 

Hvala vsem, ki ohranjate spomin nanjo 
in postojite z lepo mislijo ob njenem grobu. 

SPOMIN

iz Dednje vasi. 

Minevajo tri žalostna leta, odkar je v mavrični svet odšla ljuba 

Njeni

DRAGICA ŽIVIČ

Mama je mama. In ostane mama. 
Za vse večne čase. 

Ko roke moje več je ne morejo pobožati po licu, 
srce še vedno čuti njen ljubeč objem. 

Spomin nežen nanjo takrat poboža moje lice 
in čas za hip obstane v njem. 

Hvala vsakemu, ki ji ob grobu nameni misel lepo 
in jo čuva v spominih ljubečih. 

ZAHVALA

ANTONA MEŽNARCA
Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo Jožici Hotko za njeno pomoč in dobroto ter 
vsem, ki ste v dneh žalosti sočustvovali z nami. Hvala za tolažilne 
besede. Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga spoštovali, 
imeli radi in se od njega poslovili. 

Vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

Pride čas, 
ko si izmučeno telo želi le spati, 

v večni sen odpotovati. 
In čeprav so tvoje oči zaspale, 

čeprav v srcu ne čutiš več poezije, 
nikoli ne boš sam, 

ker eno smo si za vedno 
vsi, vsi, ki smo si blizu. 

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

ZAHVALA

ANICE KUNŠEK 
Ob izgubi naše sestre in tete 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše. Posebna zahvala 
Jožetu Baumkirherju, kvartetu Jarica, gospodu župniku in vsem 
ostalim.

Žalujoči: vsi njeni

iz Podgorja ob Sevnični

ZAHVALA

CENETA 
KEŽMANA

se zahvaljujemo vsem, ki ste bili v težkih trenutkih z nami v mislih, be-
sedah in dejanjih. Iskreno hvaležnost izrekamo vsem, ki ste nas v času 
njegove bolezni razumeli, nam pomagali tako, da je bilo našemu atu ži-
veti lepo. Velika hvala patronažni sestri Božici Hrastovšek, za večletno 
bolniško nego, dobro voljo in vso dodatno pomoč nam, ki smo skrbeli 
zanj. Hvala bolnišnici Brežice, posebej dr. Stojanovu in negovalnemu 
oddelku, za izredno skrb v zadnjih tednih njegovega življenja. Hvalež-
ni smo vsem: dobrim sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem, 
za vse molitve, za izrečena sožalja, denarne pomoči, darovane sveče 
in prispevke za svete maše. Hvala vsem, ki ste nam pomagali obliko-
vati izredno spoštljivo in ganljivo zadnje slovo: gospodu župniku Ma-
teju Užmahu za posebej čuten cerkveni obred, g. Debeljaku, g. Hervo-
lu in g. Ogorevcu za nošenje križa in zastav, Aljažu Božiču in pevcem 
skupine Andante za čudovite pesmi, Jošku Staniču za podarjeno Tiši-
no, Marku Žičkarju in sodelavcem za pogrebne in Janku Krulcu za go-
stinske storitve. Še enkrat Hvala! Hvala vsem, ki ste našemu Cenkotu 
lepšali življenje in mu delali dobro ter ga s takšnimi mislimi pospre-
mili k zasluženemu počitku. 

Vsi njegovi najdražji

Ob boleči izgubi našega dragega moža, 
ata, starega ata, dedka, botra, brata, strica, 

svaka, bratranca, soseda in prijatelja

iz Malega Obreža 

SPOMIN

iz Cerine 10.

Že tretje leto gre h kraju, odkar nas je 
zapustila naša draga žena in mama

Tvoj mož Vili in vsi tvoji

TEREZIJA MARINĆ
61 let svojega življenja si mi darovala, mami, za vso skrb 

in ljubezen, ki si nam jo dala, iskrena hvala, mami.

Ko sanjam te in v snu
te hočem objeti,

ti spretno se umakneš,
ne daš se prijeti.

ZAHVALA

BRANKE MLAKAR 
roj. Kužnik, iz Krškega

Ob boleči izgubi naše drage mame in babice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in 
poslovilni govor ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Zahvala tudi Zdravstvenemu centru Aristotel za njeno dolgotrajno 
zdravljenje. 
Ostala boš večno v naših srcih. Vedno se te bomo radi spominjali.

Žalujoči: vsi njeni

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

prejeli smo

Občina Kostanjevica na Krki izkazuje do svojih občanov, zlasti sta-
rejših, prav posebno skrb in pozornost. V občini imamo namreč 
Prostoferja, ki pride naproti mnogim ljudem, ki sami nimajo voz-
niškega izpita niti lastnega prevoznega sredstva, potrebujejo pa 
prevoz iz domačega kraja, da lahko opravijo nekatere nujnosti 
(največkrat gre za zdravstvene preglede, obisk specialistov, tera-
pij …). Gre za dragoceno poslanstvo v okviru Zlate mreže, kamor 
sodi tudi prav pomoč pri prevozih. 

Tudi v naši družini smo občutili »bogastvo« poslanstva Prostofer-
ja. Prišel je naproti moji mami, ki je potrebovala prevoz na zdrav-
niški pregled v Novem mestu. Ker smo vsi družinski člani zaposle-
ni, se je zgodilo (do sedaj kar dvakrat), da prav na termin, ki ga je 
dobila mama od zdravnika specialista v Novem mestu, ni bilo ni-
kogar doma. Zato smo se znašli v stiski, kdo in kako bi lahko po-
magal mami pri prevozu na pregled. Iz medijev in spleta poznamo 
mrežo delovanja Prostoferjev v Sloveniji in ker smo bili obvešče-
ni, da ga imamo tudi v naši občini, se je mama osebno obrnila na 
telefonsko številko 080 10 10 in prosila za pomoč pri organizaciji 
prevoza. Gospa, ki se ji je oglasila, se je vselej prijazno odzvala. Z 
razumevanjem je sprejela mamino stisko in prošnjo oziroma pot-
rebo po pomoči. Na moč prijetno pa je bila mama presenečena, ko 
je izvedela, da je eden od 'prostoferjev' – prostovoljcev sovaščan g. 
Darko Abram. Gospod Darko je naravnost poslan za to poslanstvo 
in prava oseba na pravem mestu. Njegov odnos do »sopotnikov« je 
prijazen, odgovoren in zanesljiv. Poskrbi, da vselej vzpostavi stik s 
sopotnikom in mu pride naproti natančno tako, kot se dogovori-
ta. Čas izrednih razmer povezan s koronavirusom je malce spre-
menil pogoje skupne vožnje. Toda ob upoštevanju vseh ukrepov 
se poslanstvo Prostoferja nemoteno izvaja še naprej. Druženje v 
avtu, sproščen klepet in občutek varnosti, ki ga nudi šofer, olajša 
pregled pri zdravniku in pomaga pri zmanjšanju napetosti, ki se v 
človeku porodi, kadar mora na »obisk« k zdravniku. Če pa skupni 
poti sledi še skupna kavica ob zaključku poti, pa je vrednost usluge 
prostoferja še toliko večja in lepša. Tako tudi izvidi pregleda (pri)
dobijo na dodani vrednosti, saj človek ob prostoferju ne ostaja sam.

V imenu mame Ivane Jordan se iskreno zahvaljujem 'prostoferju' 
gospodu Darku in Občini Kostanjevica na Krki oziroma županu 
gospodu Ladku Petretiču, ki se zaveda poslanstva prostovoljstva, 
zato tudi neguje in skrbi preko Zlate mreže za vse občane. Hvala. 
Ostanite z nami in za nas.
 Mateja Petric, Dolnja Prekopa

Prostofer v občini 
Kostanjevica na Krki

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

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

skozi vaš objektiv

V času dokaj pogostih poletnih neurij, ki nemalokrat s sabo 
prinesejo tudi točo, je za marsikoga, ki nima garaže ali nad-
streška, ena prvih skrbi njegov 'jekleni konjiček'. »Kot sem 
opazil na sprehodu po Vidmu, se nekateri znajdejo tako, da 
ob grozečih oblakih avtomobile zapeljejo pod nadvoz nad že-
lezniško progo in Kolodvorsko ulico. Kaj pa hočeš, ljudje se 
pač znajdejo, kot se lahko, saj menda ni nezakonito kot usta-
vljanje pod nadvozi na avtocesti …« je ob fotografiji avtomo-
bilov pod streho, ki jo nudi nadvoz, zapisal bralec. 

www.posavskiobzornik.si/zahvale-in-spomini
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www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

Prodam rostfrei mlin za 
grozdje s črpalko, zmogljivost 
5 ton na uro, rabljen 3 sezone, 
možna menjava za mlin brez 
črpalke. Tel.: 041 923 192

Prodam traktor Deutz, 40 km, 
letnik 1958, registriran, dvo-
brazni plug, klinaste brane. 
Tel.: 031 209 951

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 seme rdeče detelje in-
karnatka, lepo očiščena. 
Tel.: 031 855 874

Prodam neškropljena jabolka, 
stara sorta, za takojšnjo upora-
bo ali za ozimnico in jabolčni 
kis. Tel: 031 484 058

Ugodno prodam slive na rasti, 
grozdje žametne črnine, rdeče 
vino in žganje. 
Tel.: 068 196 718

Prodam ječmen, oves, bika, 
starega 10 dni, in pajek SIP 
Spider 350. Tel.: 031 681 584

Prodam strižno kosilnico solo 
530, širina reza 72 cm, skoraj 
nerabljena. Tel.: 031 591 379

Prodam enofazni betonski 
mešalec, 120 l, rabljen eno se-
zono, brezhiben, lepo ohra-
njen. Tel.: 070 702 932

Prodam cisterno za vino, 600 
l, malo rabljena. 
Tel.: 07 49 56 473

Prodam luščilec koruze, pajek 
SIP in trosilec umetnega gnoja. 
Tel.: 070 815 003

Prodam rostfrei cisterne za 
vino s pokrovi, 2 x 200 l, 1 x 
1500 l, lepo ohranjene, ugo-
dno. Tel.: 041 923 192

Prodam kosilnico Alko Gre-
ben, 80 cm, in Greben Muta, 
okrogli priklop 100 cm. 
Tel.: 041 758 958

Prodam mlin za jabolka, sta-
rinsko prešo in nekaj starin. 
Tel.: 031 501 801

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

Prodam odojke od 30 do 60 
kg. Tel.: 051 872 179 

Ugodno prodam malo rabljen 
Inox pecljalnik in dve cisterni 
za vino, 400 l ter 300 l. 
Tel.: 040 202 694

Prodam bukova drva, žagana 
na meter (večja količina). Mo-
žne tudi razne menjave. Okoli-
ca Rake. Tel.: 031 453 492

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 858 594

Prodam sveže kozje mleko. 
Cena 2 €/l. Tel.: 051 308 648

Prodamo grozdje štirih rde-
čih, sedmih belih sort, cena 
dnevna, Bizeljsko. 
Tel.: 031 830 637

Ugodno prodam mešano 
belo vino sorte: sauvignon, 
shardonnay, pinot. Količina 
500 l ali manj, Bistrica ob 
Sotli. Tel.: 041 467 600

Prodam vino cviček 1 €/l, 
modro frankinjo 1,50 €/l, tro-
pinovec 4,50 €/l. 
Tel.: 041 809 209

Prodam domače vino rdeči bi-
zeljčan 500 l in belo 300 l, po 
ceni 1, 20 €. Okolica Bizeljske-
ga. Tel.: 031 475 399

Prodam vino cviček, kravo si-
mentalko v 8. mesecu brejosti, 
staro 6 let, žganje in oves. 
Tel.: 051 870 909

Prodam krompir za ozimnico, 
bel rudolph in rumen red fan-
tasy (kot desire). Cima mehan-
sko uničena, ročno pobran in 
prebran, cena 0,35 €/kg. 
Tel.: 041 895 974

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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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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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 krompir za ozimni-
co ter bukova in mešana drva. 
Možnost prevoza. 
Tel.: 051 254 413

Prodam koruzo, naravno su-
šeno, 500 kg. Tel.: 041 820 904

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

Prodam prašičke, težke 40 kg, 
okolica Blance. 
Tel.: 040 304 032

Prodam leto starega ovna 
(ugodno), cena po dogovoru. 
Tel.: 041 606 875

Ugodno prodam večjo količi-
no mesnatih prašičev, od 30 do 
50 kg. Blanca. 
Tel.: 031 751 324

Prodam svinjo, staro 1 leto, 
za pitanje. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 68 390

Prodam teličko, sivko, staro 7 
tednov, in krompir, sorta agri-
ja. Tel.: 070 848 863

obzornikova oglasna mreža

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

Prodam rabljeno LTH hladil-
no omaro, višina 1,90 m, širi-
na 1,30 m, globina 0,90 m, pro-
stornina za 4 odojke. Cena 390 
€. Tel.: 041 398 567

Prodam hidravlično sti-
skalnico za grozdje, 100 
litrov, mlin za grozdje in 
Inox sode za vino, 2 x 300 
litrov, 380 litrov ter 400 li-
trov. Tel.: 030 664 195

Prodam les kostanja na panju, 
debelina od 15 do 45 cm, 26 
m³, cena 29 € za 1 m³. 
Tel.: 041 398 567

Prodam cisterne za vino, rost-
frei, 100 l in 70 l, kot nove, ter 
masivni cirkular, 3-fazni, moč 
4 kW. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 566 399

Prodam nasekana, mešana 
drva. Tel.: 031 304 436 

NEPREMIČNINE
Prodam manjšo hišo v bližini 
Krškega, z vinogradom in sa-
dovnjakom, brez posrednikov, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 552 831

Na Logu pri Vrhovem (Občina 
Radeče) prodam zemljišče, 
veliko 3894 m², namenjeno 
stanovanjski gradnji. Cena po 
dogovoru. Tel.: 03 57 39 201

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

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

Prodam šrotarico za ruženje 
in mletje koruze, odlično ohra-
njena. 3 KW/220 V. 
Tel.: 041 686 603

Prodam samohodno kosilni-
co in laksarico, vse novo. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 566 399

Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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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

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega obvešča,
da si lahko priskrbite 

kilogramske bele piščance in 
jarkice 22. 8./9. 9. pri Alojzu 

Mirtu na Gmajni 28, Raka 
in 25. 8./11. 9. 

na Kajuhovi 3, Senovo.
Vsak ČETRTEK so na voljo 
enodnevni beli piščanci.

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

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
bodo po naročilu na voljo 

29. avgusta. Rjave in grahaste 
jarkice tik pred nesnostjo in 

enoletne rjave kokoši nudimo 
vsak delavnik po 18. uri. 

Na voljo tudi prašiči.

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

Anton Novak 
iz Brezine 10 obvešča 

cenjene stranke, 
da bo prodaja 

kilogramskih piščancev 
v soboto, 

29. avgusta 2020.  
Informacije na telefon:

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

Informacije na tel.: 07 49 61 
069. 
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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 (18/2020) bo izšla v 
četrtek, 3. septembra 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 27. avgust 2020.

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

Prodam dve telički, pasma 
CHA/BBP, stare tri mesece. 
Tel.: 07 49 56 236 ali 041 380 
075

Kupim bikca in telička, mesne 
pasme, za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 051 852 186

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

Prodam okenska in balkonska 
krila, dvojno zastekljena, 3x - 
140 x 140; 2x – 140 x 100, cena 
5 € po komadu. 
Tel.: 031 771 763

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

Prodam žensko kolo (bicikl), 
znamke Rog, cena 50 €, in če-
bele 7S AŽ, 60 €. 
Tel.: 041 858 736

Ugodno prodam iz-
venkrmni motor Yamaha 
8 km, kratka os, oprema za 
gumenjak. 
Tel.: 051 815 477

Prodam čoln Maistral 9 z mo-
torjem Tomos 4,5. Cena po do-
govoru. Tel.: 03 56 86 285

STIKI
51-letni, premožen, zgovo-
ren moški želi živeti z urejeno 
damo brez otrok, do svojih let.  
Tel.: 041 859 096

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Dan odprtih vrat v soboto, 5. 9. 2020, od 9. do 17. ure.

Pišece 99A, 8255 PIŠECE
031 693-870 - pisarna
041 631-502 - pečar

www.megamik.si 
PecarstvoMegamik

ARTIČE – 14. avgusta je v 
Artičah potekal t. i. Večer na 
Banovi domačiji, na katerem 
se je s svojo poezijo predsta-
vila Ernestina Rožman, ki je 
širši javnosti znana pred-
vsem po svojih kritičnih raz-
mišljanjih, objavljenih v ča-
sopisih in revijah, tokrat pa 
so obiskovalci spoznali tudi 
njeno poetično plat.

»Če se dobro spomnite, smo 
nekoč tukaj na Banovi doma-
čiji že peli, plesali, igrali in po-
čeli marsikaj drugega, tako da 
zdaj to spet počasi oživljamo,« 
je uvodoma dejala nova pred-
sednica KUD Oton Župančič 
Artiče Jana Kovačič. Dogo-
dek je namreč organizirala li-
terarna sekcija artiškega kul-
turno umetniškega društva. 
Drugi Večer na Banovi doma-
čiji je bil torej namenjen Er-
nestini Rožman (vsi jo poz-
najo kot Erno), poznano tako 
v domačem kraju – doma je iz 
Arnovega sela – kot tudi drug-
je po Sloveniji. »Erna je ose-
ba, ki zna besede preliti na 
papir ter svoje izkušnje, kri-
tične poglede na svet in prijet-
ne misli deliti z bralci, tako da 
je v tem pogledu izjemno po-
gumna oseba,« je predstavila 
Rožmanovo. Slednja je dejala, 
da jo verjetno ljudje bolj poz-
najo kot pisko različnih pisem 
bralcev v časopisih in drugih 
javnih občilih, predvsem nje-
na kritična razmišljanja, »a 
življenje je sestavljeno iz zelo 

Spoznali so jo še kot pesnico

dobrih strani, nekaj pa je tudi 
takšnih senčnih, ki jih je tre-
ba včasih postaviti na svetlo«. 
In tako so nastale tudi števil-
ne pesmi, ki jih je v tem veče-
ru ob čutni glasbeni spremlja-
vi predstavila. »Papir, svinčnik 
in računalnik so mi rešili živ-
ljenje, ki je bilo nekajkrat pos-
tavljeno na zelo trdo preizkuš-
njo,« je poudarila.

Med recitiranimi pesmimi, ki 
so nastale v zadnjih petih le-
tih, so se znašle npr. Kovaška, 
Ustvarjalna kriza, Oda ljubezni, 
dve pesmi (himni) o selih (Ar-
novem in Dečnem), pesmi bolj 
vesele narave, ki jih je napisa-
la na taborih otrok, ko je bila še 
zaposlena na VDC Brežice, pe-
smi z bolj žalostno tematiko, ki 
so nastale na podlagi življenj-
skih preizkušenj, pa pesem, 
posvečena materi, »apoka-

liptične« pesmi, veliko jih je 
nastalo v zadnjega pol leta, 
odkar je vdova (ena takšnih 
je tudi Moj občutek, kadar sem 
sama), itd. Vsako pesem je tudi 
na kratko pokomentirala, tako 
da so poslušalci izvedeli ozad-
je njenega nastanka, in dodala 
kakšno pomenljivo misel, kot 
npr. da se danes ljudje ne za-
vedamo ene same stvari – da 
je življenje samo eno.

Rožmanova je ob tem izrazila 
veselje, da je lahko večer preži-
vela v družbi svoje družine, ki 
jo podpira na vsakem koraku 
njenega življenja, prijateljev in 
znancev. Uspešni izpeljavi Ve-
čera na Banovi domačiji je slu-
žilo tudi vreme, saj so ga uspe-
li zaključiti še ravno pravi čas, 
preden se je nato razbesnelo 
petkovo večerno neurje.
 R. Retelj

Ernestino Rožman (desno) je uvodoma predstavila 
predsednica KUD Oton Župančič Artiče Jana Kovačič.

KRŠKO – JSKD OI Krško je v sodelovanju s KUD Liber 10. in 11. 
avgusta v prostorih Mencingerjeve hiše v Krškem organiziral li-
kovno delavnico »Črkarija z ilustracijo«. Kot mentorja so na de-
lavnico povabili priznanega slovenskega ilustratorja, slikarja in 
diplomiranega grafičnega oblikovalca Petra Škerla. Na njej je 
sodelovalo 12 udeleženk, ki so spoznale osnove ilustracije, nje-
ne različne kombinacije in tehnike ter kadriranje motiva. Kot je 
dejala vodja krške izpostave Tinka Vukič, za sodelovanje na de-
lavnici zainteresirani niso potrebovali predznanja, dobrodošla je 
bila le dobra volja in želja po likovnem izražanju, te pa po njenih 
besedah ni manjkalo. Poseben čar ustvarjanju je dodal tudi kra-
sen ambient. »Za delavnico je bilo izredno veliko zanimanje, ki je 
v vročih avgustovskih dneh v staro mestno jedro Krškega priva-
bilo tako mlajše kot tudi malo starejše udeleženke, ki so se po-
dale v svet ilustracije, njeno raznovrstnost in večplastnost. Pou-
darek na delavnici je bil na odnosu črke z ilustracijo in obratno. 
Delavnica je bila medgeneracijska, kar se je odlično obneslo,« je 
z navdušenjem po odlični izvedbi še dodala Vukičeva.  M. H. 

Odkrivali Črkarijo z ilustracijo 

Peter Škerl med prikazom 
osnov ilustracije

BREŽICE – Brežiški likovniki vas tudi v poletnem času vabijo na 
ogled dveh razstav v središču mesta. Za steklom vitrin nekda-
nje trgovine Darila Don pri Občini Brežice so člani keramično-
-kiparske sekcije postavili skupinsko instalacijo Drevo. Predse-

dnica društva Zlatka Vučinić, hkrati idejna in tehnična vodja 
projekta, je o njem povedala: »Predstavljena keramična insta-
lacija Prostor – zrak (Drevo) je prva izmed načrtovanih insta-
lacij Društva likovnikov Brežice na to temo. Z njo želi društvo 
poudariti izraznost skupnega izdelka v odnosu do posamezni-
kove individualnosti, kjer se ustvarjalna nota posameznika zli-

je z ostalimi ustvarjalci v sku-
pini v uglašeno celoto. Sama 
instalacija je večplastna tako 
po tehniki izdelave kakor tudi 
po vsebini, ki jo izraža. Posa-
mezni elementi so izdelani v 
obliki in velikosti prepuščeni 
ustvarjalni tehniki posame-
znikov v skupini.« Instalaci-
ja je na ogled do septembra, v 
bližnji Kavarni pa so na ogled 
grafična dela njihove članice, 
likovne pedagoginje Alenke 
Venišnik.
 Vir: DLB

Instalacija Drevo in grafična dela

Ustvarjalci skupinske instalacije
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Zato Andreju Grabnarju, ki 
je s 25 leti tudi najmlajši kralj 
cvička vse od leta 1992 dalje, 
ko je bil ta naziv prvič uradno 
podeljen (tedaj pridelovalki 
najboljšega cvička, op. p.), na-
menjamo več prostora na tem 
mestu. Ne zgolj zaradi preje-
tega naziva, temveč tudi zara-
di tega, ker je obenem z modro 
frankinjo, prav tako pridelano 
v domači Hiši vin Grabnar, os-
vojil tudi naziv prvak sorte, z 
obema naslovoma pa naziv 
mladi vinar ocenjevanja 48. 
Tedna cvička. Brez vsega na-
vedenega, a s človeške pla-
ti najpomembnejšega razlo-
ga pa, ker gre za skromnega, 
hkrati pa izjemno modrega 
in gospodarnega mladeniča, 
ki mu je delo na kmetiji ne le 
v ponos, temveč tudi v zado-
voljstvo, oziroma, kot povsem 
preprosto pove v pogovoru, 
mu delo na kmetiji, ob tem pa 
še strojništvo, pomenita obe-
nem hobi, ki ga sproščata in 
osrečujeta.

Že zgodaj je vedel, 
kaj želi delati

Andrej je že tretja generacija 
Grabnarjevih, ki mu dejavnost 
kmetovanja predstavlja pri-
marni vir prihodka. Na mešani 

Žezlo nad deželo cvička je v rokah kralja Andreja
ARDRO PRI RAKI – Letošnji Teden cvička, osrednja prireditev Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, ki se je zvrstila že 48. leto zapored, je minila v senci ukre-
pov za zajezitev bolezni covid-19. S tem je malce kasneje in drugače kot običajno potekala tudi podelitev 29. naziva kralj cvička Andreju Grabnarju z Ardra pri 
Raki, ki je nasledil lanskega kralja Roberta Jarkoviča z Broda pri Podbočju. 

kmetiji, na kateri od leta 2003 
kot glavna panoga izstopa vi-
nogradništvo, so poleg Andre-
ja zaposleni še leto dni mlajši 
brat Marko ter starša Nuška 
in Franc. Slednja sta znala na 
sinova že v njunih zgodnjih le-
tih prenesti spoštljiv odnos do 
zemlje, saj Andrej pravi, da se 
mu je že zgodaj izoblikovala 
jasna želja, da se želi zaposliti 
na  kmetiji, zaradi česar se je 
po končani osnovni šoli tako 
kot oče, za njim pa tudi brat, 
vpisal na novomeško sred-
njo kmetijsko šolo in prido-
bil naziv kmetijski tehnik. Za 
nadaljnji študij se sicer ni od-
ločil, kljub temu pa redno sle-

di vsem novostim na področju 
kmetijskih dejavnosti, še po-
sebej na področju vinograd-
ništva kot paradni dejavnosti, 
saj pravi, »da so le predano 
delo, opremljenost s stroji za 
obdelavo, nenehno izobraže-
vanje in želja, da si med bolj-
šimi, porok tako za napredek 
kot doseganje kakovosti«. Si-
cer se na kmetiji ukvarjajo 
tudi z ostalimi kmetijskimi de-
javnosti, a te postopoma, med 
njimi živinorejo, opuščajo ozi-
roma zmanjšujejo, saj trenut-
no redijo največ do 60 pitan-
cev, v kolikor pa bi hoteli, da bi 
bila zanje tudi živinoreja ren-
tabilna, bi morali znatno pove-

čati število glav govedi na čez 
200, pove Andrej.

Hiša vin Grabnar

Da ima vinogradništvo v dru-
žini častitljivo tradicijo, priča 
stara stiskalnica na kamen z 
letnico 1827, ki jo ima v poses-
ti že več rodov Grabnarjevih. 
Kot darilo so jo predniki preje-
li od rednega in zadovoljnega 
kupca, ki je že tedaj na račun 
kvalitetno pridelane vinske 
kapljice na Ardru nabavljal 
vino in ga tovoril v kraje teda-
njega avstrijskega cesarstva. 
Trenutno Grabnarjevi obde-
lujejo 125.000 trt na pobočjih 
Rake, Leskovca pri Krškem, 
Velikega Trna in Bočja nad 
Podbočjem. Polovico vinogra-
dniških površin je lastniških, 
drugo polovico imajo v naje-
mu. Kapaciteta pred dvema 
letoma obnovljene, zelo mo-
derno opremljene vinske kle-
ti s sodobno polnilno linijo, ki 
omogoča stekleničenje 2000 
steklenic vina na uro, znaša v 
optimalnih pogojih 350.000 
lit rov vina. Celotno klet imajo, 
kakor tudi vsako posodo po-
sebej, opremljeno s hlajenjem 
in gretjem. Več kot 90 odstot-
kov prodaje jim predstavlja 
vino cviček, buteljčno pa ste-

kleničijo tudi rosé, laški rizling 
in modro frankinjo. Glavnino 
vina prodajo na slovenskem 
trgu, manjše količine pa tudi 
na avstrijskem in v primerja-
vi z mnogimi vinogradniki ne 
beležijo ostankov vina. Teh 
zagotovo tudi letos ne bodo 
imeli, doda oče Franc, saj jim 
je aprilska pozeba uničila 75 
odstotkov vinogradniških po-
vršin: »Na višinskih legah so 
vinogradi utrpeli največ ško-
de, nekaj malega se je ohrani-
lo na sredinskih in zaradi meg-
le na nižinskih legah. Zato bo 
letošnji pridelek skromen, pod 
kilogram na trto, verjetno pa 
bo prišlo tudi do zamika trgat-
ve, saj se še ne ve, kakšna bo 
kakovost grozdja, četudi se v 
zadnjih dneh ta malo bolj po-
spešeno debeli. Srečo smo 
imeli v toliko, da smo od so-
rodnika, ki je v Nemčiji in je  
nameraval vinograde že pose-
kati, dobili v obdelavo 25.000 
trt, katerim pa je pozeba pri-
zanesla.« Trgatev opravljajo s 
pomočjo vsaj 15 sezonskih de-
lavcev oziroma hišnih prijate-
ljev, pri čemer je pomembno, 
dodaja Andrej, da obrano 
grozdje v čim krajšem času 
dostavijo v klet in da fermen-
tacija poteka v čim bolj zaprtih 
prostorih. Kot najpomembnej-

ši segment vinogradništva iz-
postavlja tudi lastno grozdje 
in s tem osebno evidenco nje-
govega donegovanja. V zadnjih 
petih letih so trte uspešno ub-
ranili pred boleznimi, pri če-
mer izredno veliko pozornost 
posvečajo škropljenju, da ta 
ustreza vremenskim razme-
ram in ga ni treba ponavljati 
ter da je količinsko pravilno 
dozirano.

Tu in tam se družini Grab-
nar uspe odtrgati od med 
12- in 16-urnega vsakodnev-
nega dela na kmetiji in skoči-
ti za kakšen dan na morje ali 
v hribe, radi se družijo tudi z 
družinskimi prijatelji ter člani 
Društva vinogradnikov Raka, 
v katerem so dolgoletni člani. 
Kralj cvička Andrej, četudi se 
mu je 17. julija na kronanju v 
Velikem Gabru pridružila tudi 
nova, 22. cvičkova princesa 
Maja Vovk iz Dolenjega Maha-
rovca pri Šentjerneju, pa nam 
je še zaupal, da si bosta, v ko-
likor bodo razmere omogoča-
le, kot dobra kralj in princesa 
prizadevala za čim boljšo pro-
mocijo dolenjskega vinskega 
posebneža, sicer pa je v zaseb-
nem življenju njegovo srce že 
oddano …
 Bojana Mavsar

Na letošnjem Tednu cvička je bil za 29. kralja cvička okronan 
Andrej Grabnar (na sredini), na fotografiji z očetom Francem 
in bratom Markom. 

V družini nadarjene 27-letne 
Sare Dirnbek so že od nek-
daj cenili kulturo in se ude-
leževali ter tudi sodelovali na 
različnih dogodkih in priredi-
tvah. »Igralka sem hotela biti, 
še preden sem sploh vedela, 
kaj je to,« priznava. Hvaležna 
je določenim učiteljem tako v 
osnovni kot srednji šoli, ki so 
spodbujali njen talent in se ji 
tudi individualno posvečali. 
Od Rut Zlobec, Tanje Plev-

nik, Dejana Jerončiča, Si-
mone Tihole in Anice Ivačič 
v OŠ Maksa Pleteršnika Piše-
ce do Judite Marolt in Jane 
Krmpotič na Gimnaziji Bre-
žice. Ne obžaluje odločitve, da 
se je po osnovni šoli vpisala na 
bre žiško gimnazijo, čeprav bi 

Vedno znova se rada vrača v Pišece
PIŠECE, BREŽICE – Nase je opozorila z vidnejšimi vlogami v različnih predstavah, zapomnili so si jo tudi TV-gledalci. Slovenska igralka Sara Dirnbek, ki prihaja iz 
Pišec, je hotela biti igralka, še preden je sploh vedela, kaj je to. Epidemija koronavirusa je vsem igralcem prekrižala marsikateri načrt, a kljub temu priznava, da ji 
je ta poseben čas prinesel tudi nekaj novih spoznanj, ki so še kako dragocena za naprej.

lahko šla tudi v Novo Gorico, 
kjer je bila takrat edina sre-
dnja šola z dramsko smerjo. 
»V Brežicah sem spoznala lju-
di, s katerimi smo prebili ve-
liko časa skupaj, npr. zdajšnja 
igralca Nika Škrleca in Žana 
Koprivnika, Žigo Divjaka, ki 
je zdaj režiser, ter Matica Dra-
kulića, ki je montažer. Z njimi 
sem se veliko družila in skupaj 
smo hodili v Ljubljano gledat 
predstave. Potem smo bili tudi 

en za drugim sprejeti na AGR-
FT. Z Žigo sodelujeva še zdaj, 
saj sva po akademiji ustvarila 
že dve predstavi,« razlaga Sara 
in dodaja, da če ne bi bila spre-
jeta na akademijo, bi se ji ver-
jetno porušil svet. 

Domača tako na odru 
kot pred kamero

Sara, ki je lani zaključila ma-
gistrski študij dramske igre in 
pridobila naziv magistrica igre, 
se je z gledališkim odrom prvič 
srečala v času gimnazije, ko je 
nastopala v predstavah leto 
starejšega Žige Divjaka, profe-
sionalno pa je na odrske deske 
prvič stopila v 3. letniku aka-
demije (2015) v SNG Drama 
v Mariboru, kjer je nastopila 
v predstavi režiserja Eduarda 
Milerja Ohcet. »Da prideš kot 
nek neuveljavljen igralec in že 
takoj igraš prizore npr. z Mila-
do Kalezić, je res nekaj never-
jetnega. Imela sem srečo, da 
sem takrat spoznala veliko lju-
di, vrhunskih igralcev.« Sledi-
le so še druge predstave: Zbo-
rovanje ptic, ki so jo uprizorili 
v gledališču Glej (Sara pravi, da 
jo je ta predstava najbolj »zgra-
dila«), Kresnice v Mestnem gle-
dališču ljubljanskem, Odilo. Za-
temnitev. Oratorij. in Človek, 
ki je gledal svet v Slovenskem 
mladinskem gledališču, Mazo-
histka v Anton Podbevšek te-
atru ter Hlapci v SNG Drama 
Ljubljana. Nastopila je tudi v 
filmih Igram, sem, Cankar, Za-
mejen in Govori glasneje, še 
posebej pa je bila opazna nje-
na naslovna vloga v TV-seriji 

LP, Lena, za katero so posneli 
dve sezoni. Sara igra študent-
ko Leno, ki se po pridobljeni 
diplomi znajde na prelomnici 
v odraslost ter tako pred šte-
vilnimi vprašanji in težavami. 
»Serija je bila lepo sprejeta, ker 
še ni bilo pri nas takšne vsebi-
ne – da bi o ’milenijcih’ govori-
li ’milenijci’. Gre za pristnost z 
več vidikov, resnični slog neke-
ga študenta v Ljubljani,« opiše.

Soustvarjalka 
posavskih prireditev

Za gledališke igralce so ti me-
seci vse prej kot idealni, saj 
tako rekoč ne igrajo, mogoče 
se kje zgodi kakšna premiera, 
to je pa tudi vse. »Vsi se mal-
ce lovimo in ne vemo, kaj bo,« 

priznava. V času epidemije je 
bila primorana odrske deske 
in nastope pred kamero zame-
njati za bivanje v samoti. »Še 
nikoli do zdaj nisem bila toli-
ko časa zares sama, ampak je 
bilo po eni strani v redu, saj je 
to zame pomenilo neko preiz-
kušnjo, ki sem jo uspešno pres-
tala,« ugotavlja Sara, ki je v tem 
času veliko brala, razmišljala, si 
delala določene načrte … Njen 
talent je moč opaziti tudi na 
drugih področjih. Ukvarja se 
s pisanjem, piše vez ne tekste 
za prireditve in recitale, poje 
jazz, sodeluje v radijskih igrah 
na nacionalnem radiu, pleše v 
folklorni skupini. Zadnje čase 
se več pojavlja tudi v domačih 
koncih. V tem letu je že večkrat 
sodelovala z JSKD OI Brežice. Z 

Benjaminom Jeramom je po-
vezovala proslavo ob kultur-
nem prazniku, vodila julijski 
prvi poletni recital, imela gle-
dališke delavnice, lani je po-
vezovala tudi prireditev ob 
110-letnici kulture v Pišecah, 
ljubitelji festivala Seviqc Bre-
žice so jo lahko že večkrat vi-
deli kot povezovalko koncertov 
klasične glasbe, lepo izkušnjo 
ji predstavlja tudi nastop na 
slavnostni akademiji ob 40-le-
tnici Kulturnega doma Krško. 
»Rada bi izpostavila delo Luč-
ke Černelič in Simone Ro-
žman Strnad na brežiškem 
JSKD ter Žige Kumpa v KD Kr-
ško. Njihovi prijaznost, profe-
sionalnost, ustvarjalnost in od-
nos do dela so na vrhunskem 
nivoju. Malo kje srečaš takšne 
sodelavce,« poudarja.

Po mnenju sogovornice je v Po-
savju ljubiteljska kultura dob-
ro razvita, »a vseeno pogrešam 
profesionalno gledališče, ki ga 
Novo mesto in Celje recimo 
imata«. Sicer pa zelo rada pri-
haja v Pišece, saj ji ta kraj zelo 
veliko pomeni. »Imela sem ču-
dovito otroštvo in zdi se mi, da 
če si bil srečen tam, kjer si od-
raščal, se potem vedno znova 
rad vračaš.« 

 Rok Retelj

Sara Dirnbek na snemanju serije LP, Lena (foto: Ksaver 
Šinkar)

V predstavi Odilo. Zatemnitev. Oratorij. (foto: Jelena Janković)


