
JUBILEJNI GORSKI TEK NA LISCO – 30. gorski tek na Lisco, ki ga vsa leta z veliko skrbnosti pripravlja 
Pavle Drobne (v preteklosti eden perspektivnih sevniških tekačev) ob pomoči prijateljev in Atletskega 
kluba Sevnica, je privabil 74 tekačic in tekačev iz mnogih slovenskih krajev. V vročem dopoldnevu so se 
na praznični 15. avgust z Orehovega podali na zahtevno gorsko tekaško preizkušnjo. Proga se je prve 
štiri kilometre bolj ali manj strmo vzpenjala, sledil je kilometrski spust in nato trikilometrski vzpon mimo 
vasi Polje in cerkvice sv. Jošta na Lisco. Na cilj so vidno utrujeni, a zelo zadovoljni prispeli vsi tekmovalci 
in tekmovalke, najhitrejši pa je bil izkušen gorski tekač Miran Cvet (KGT Papež), ki je na Lisco pritekel 
v dobrih 40 minutah.  Foto: Smilja Radi
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Covid številke naglo rastejo
POSAVJE – Epidemične razmere se tako na ravni državi kot 
tudi v Posavju naglo poslabšujejo. Na ravni države so v prvih 
dveh dneh tega tedna potrdili 318 oz. 385 novih okužb, skup-
no število okuženih pa je preseglo 2.500, kar je primerljivo s 
stanjem v sredini junija. V posavskih občinah so v ponede-
ljek odkrili 13, v torek pa kar 20 novih okužb, s čimer je šte-
vilo potrjeno okuženih v naši regiji naraslo na 105, nazadnje 
jih je bilo toliko prav tako pred dobrima dvema mesecema. 
Glede na število prebivalcev je že nekaj časa največ okuženih 
v sevniški občini, kjer se 14-dnevna incidenca na 100 tisoč 
prebivalcev približuje številki 200 in precej presega držav-
no (121) in regijsko povprečje (138). Slabšo epidemično sli-
ko kot Posavje imajo trenutno le v Obalno-kraški regiji. Delež 
polno cepljenih proti covidu-19 na ravni države znaša dobrih 
40 %, med 12 statističnimi regijami pa je še naprej najnižji 
ravno v Posavju, dobrih 37 %.  P. P.
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Do novega vozila s pomočjo botrov

Bolj ste povezani med sabo
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»Sem gluh, a slišim!«

V nobenem poklicu ne bi imel 
toliko odprtih vrat

Tomazin med častnimi meščani

»Z dobro voljo lahko 
postorimo marsikaj«

Teorije zarote so slaba filozofija

Samo Štajner,  
doktor fizike in šahovski mojster:

Vedno se moramo 
truditi razumeti 
tudi druge poglede
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Zavetišča za živali 
niso tržnice

V Posavju delujeta dve zavetišči in društvo za zaš-
čito malih živali, kajti število zapuščenih živali, 
predvsem psov in mačk, je še vedno (pre)veliko, 
poudarjajo zaposleni na veterinarski postaji in v 
bolnišnici za male živali ter prostovoljci, ki skrbi-
jo za zapuščene živali in skušajo zanje najti skrb-
ne lastnike. 
 Strani 2 in 3

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 2. septembra.
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Krško, 24. 8. 2021, ob 14:00

Zbiramo prijave za 
TRENING VARNE VOŽNJE!

Info: 031 564 147
www.prah.si

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

Le še slaba dva tedna nas ločita do začetka novega šol-
skega leta 2021/2022 in tudi letos smo v zadnji počitni-
ški številki časopisa pripravili tematske strani Znanje s 
številnimi sporočili izobraževalnih in drugih ustanov ter 
podjetij o ponudbi izobraževalnih programov, štipendi-
jah ipd. Poleg tega lahko preberete pogovora z dvema 
mladima izobražencema, fizikom in šahistom Samom 
Štajnerjem ter filozofom Rokom Benčinom, ter zanimi-
vo zgodbo o 12-letnem gluhem šahistu Brunu Glasu. 

 Strani 11–17

 
 

Strani 11-17
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V Brežicah deluje zavetišče 
za male živali od leta 2013 v 
okviru tamkajšnje veterinar-
ske bolnice, locirane na juž-
nem obrobju mesta, v bližini 
doma upokojencev. V prvih le-
tih delovanja so imeli pogodbe 
sklenjene z več občinami, zato 
je bila intenzivnost njihovega 
delovanja večja, pove direktor 
Veterinarske bolnice Brežice 
Boštjan Barbič, danes pa de-
javnost oskrbe zapuščenih ma-
lih živali opravljajo za občine 
Brežice, Podčetrtek, Kozje in 
Šmarje pri Jelšah. »V začetku 
je šlo skozi naše zavetišče od 
500 do 600 živali, v zadnjih le-
tih pa se je to število zmanjša-
lo na 300 do 400, kar še vedno 
ni malo, je pa naša obremeni-
tev precej manjša,« pojasnju-
je. Pri tem gre skoraj izključno 
za mačke in pse, tu in tam se 
v zavetišču pojavi tudi kakšna 
želva ali ptica, denimo papa-
gaj. »Večkrat se zgodi tudi, da 
nas kdo pokliče v zvezi z divji-
mi živalmi, trenutno so aktu-
alne predvsem lisice, ki jih je 
v Brežicah veliko, vendar to ni 
naša domena, pač pa domena 
lovskih inšpektorjev in lovskih 
organizacij,« pojasnjuje sogo-
vornik in nadaljuje s predsta-
vitvijo postopka sprejema.

Sprejem zapuščene živali 
v zavetišče in oddaja v 
posvojitev

Ko zapuščeno žival dobijo v za-
vetišče, jo v skladu s pravilni-
kom o zavetiščih pregledajo in 
oskrbijo, po preteku karantene 
in vseh postopkov gredo živali, 
ki so v primernem zdravstve-
nem stanju, bodisi v posvoji-
tev bodisi v izpust v okolje, iz 
katerega so prišle. »Za prosto-
živeče mačke je namreč regu-
lativa takšna, da se jih spušča 
nazaj v okolje, v katerem živijo. 
To je večkrat ’kamen spotike’, 
saj je včasih težko ločiti, kate-
re mačke so živele tam, katere 
pa je nekdo odvrgel na določe-
ni lokaciji, tako da poskušamo 
te stvari urediti na primeren 
način,« pojasnjuje veterinar. 

Mačke namreč niso označene 
oz. čipirane, zato je težko naj-
ti njihove lastnike, kar je vča-
sih sporno. 

Interesa za posvojitev živali v 
zavetišču je kar precej, zlasti za 
mladiče, malo manj za starejše, 
pohabljene ali drugače poško-
dovane živali, tako da evtanazij 
praktično več ne izvajajo oz. le 
v izjemnih primerih, ko gre za 
zelo slabo zdravstveno stanje 
živali, neozdravljivo bolezen in 
posledično agonijo. »Imeli smo 
primere starih psov, ki so bili 
recimo že slepi, pa smo na kon-
cu vendarle uspeli najti posvo-
jitelje,« pove Barbič in doda, da 
po živali v zavetišče prihajajo 
tako družine z otroki kot sta-
rejši ljudje. »Kadar pride po ži-
val družina z otroki, jim vedno 
svetujemo, naj posvojijo mla-
diča, saj imajo odrasle živali, 
ki končajo v zavetišču, včasih 
ne prav lepo preteklost. Glede 
na njihovo obnašanje in reak-
cije poskušamo oceniti njiho-
vo primernost za posamezne-
ga posvojitelja, ki mu je žival 
zanimiva.« Zgodi se tudi, da 
ljudje posvojeno žival pripelje-
jo nazaj v zavetišče: »Včasih so 
kar direktno vprašali, ali lah-
ko žival vzamejo na preizkuš-
njo, vendar tega seveda ne mo-
remo omogočiti. Možno je, da 
se pridejo pred posvojitvijo z 
živaljo spoznavati in spreha-
jati, poskušamo izvedeti, v ka-
kšnem okolju bo žival živela, 
kdo se bo z njo ukvarjal ipd.« 
Ob prevzemu živali se podpi-
še tudi pogodba, v kateri med 
drugim piše, da vračanje živa-
li brez utemeljenega razloga, 
razen v izjemnih primerih, ni 
možno. 

Odločitev za psa  
je velika odgovornost

Eden izmed tistih, ki je v za-
vetišču našel prijaznega dru-
žinskega psa, je Niko Zorec iz 
Radeč, ki se s psi ukvarja tako 
službeno kot prostovoljno, 
saj na celjski policijski postaji 
vodi oddelek vodnikov službe-

nih psov, v prostem 
času pa deluje kot 
inštruktor in pred-
sednik Kinološke-
ga društva Posavje 
s sedežem v Sevni-
ci. »Za psa iz zave-
tišča smo se odlo-
čili zato, ker smo že 
imeli dobre izkušnje 
z našim mešančkom 
med labradorcem in 
zlatim prinašalcem. 
Pes je bil naš družin-
ski član devet let, po-
tem je leta 2013 zbo-
lel za rakom in umrl. 
Bili smo žalostni, a 
želeli smo najti no-
vega psa ter mu po-
nuditi varen dom. 
Na spletni strani za-
vetišča Turk v No-
vem mestu smo naš-

li Arta oziroma Artona, kot so 
mu dali ime v novem začas-
nem domu, v katerem je bil 
dobre tri mesece. Našli so ga 
zapuščenega pri šestih mese-
cih na Otočcu in ga sprejeli v 
zavetišče. Dogovorili smo se 
za obisk in ugotovili, da pes 
ni agresiven, da ima rad ot-
roke. To je bilo zame zelo po-
membno, saj je imela starej-
ša hči tri leta, mlajša pa leto 
in pol. Art je bil star približ-
no deset mesecev, ko smo ga 
pripeljali domov in potem se 
je začelo tudi njegovo in moje 
šolanje, kajti pes je zgolj ma-

terial, s katerim delamo; po-
memben je vodnik, ki se mora 
naučiti ravnanja s psom,« pri-
poveduje sogovornik, ki je z 
Artom v pasji šoli opravil kar 
nekaj izpitov. Prvi izpit je bil 
povezan s socializacijo okolja 
in poligonskim delom, uspeš-
no sta opravila tudi izpit višje 
stopnje iz poslušnosti. »Želeli 
smo ga pripraviti tudi za viš-
je izpite iz obrambe in slede-
nja, a smo na treningih ugo-
tovili, da je kuža plašen, da se 
boji poka, streljanja, zato izpi-
ta ne bi naredil in smo preki-
nili z vajami, ki za psa niso bile 
prijetne,« nadaljuje. 

Spomni se, da je Art, mešan-
ček med labradorcem in nem-
škim ovčarjem, ob sprejemu 
v zavetišče tehtal 27 kilogra-
mov in bil visok okoli 50 cm, 
danes, ko je star osem let, teh-
ta od 45 do 50 kg, njegova pov-
prečna višina je 70 cm. Ob tem 
izpostavi še korona čas, v ka-
terem se je število lastnikov 
psov močno povečalo, pred-
vsem zaradi policijske ure v 
preteklosti, ki je dovoljeva-
la sprehod s psom po 21. uri. 
»Če je bil razlog samo ta, je to 
popolnoma napačno,« meni in 
poudari, da je odločitev za psa 
velika odgovornost – pomeni 
sobivanje s psom najmanj de-
set let. »To vključuje tudi čas 
dopusta, ko moramo prav tako 
poskrbeti za psa, zato sem ve-
sel odločitve bivše predse-
dnice Kinološkega društva 
Posavje Maje Kozole Popa
dić, da je v naravnem oko-
lju Lukovca ravno v tem av-
gustovskem času odprla pasji 
hotel,« izpostavi še en razlog, 
ki vodi k premisleku o tem, na 

kaj je treba pomisliti, ko se od-
ločimo za posvojitev psa.

Nepogrešljiva pomoč 
prostovoljcev

V delo v zavetišču, ki so zača-
sna zatočišča za zapuščene ži-
vali, se vključujejo tako zapos-
leni (veterinarji in veterinarski 
tehniki) kot društva za zašči-
to živali in prostovoljci, katerih 
pomoč je nepogrešljiva. V za-
četku so bile stvari na tem po-
dročju po Barbičevem mnenju 
zastavljene celo malo preveč li-
beralno, zato so v zadnjih letih, 

zlasti pa z začetkom epidemije 
koronavirusa, število prosto-
voljcev omejili na nekaj stal-
nih, ki v zavetišče prihajajo po 
dvakrat na dan. »Res nam veli-
ko pomagajo in so vredni vse-
ga našega zaupanja, zato smo 
jim zelo hvaležni. Imajo tudi 
kar zavidljivo znanje v zvezi z 
ravnanjem z živalmi, tako da 
se zlasti marsikateri pes zara-
di tega hitreje znajde pri pos-
vojiteljih in je bolj socializiran, 
kot bi bil sicer,« je poln dobrih 
besed za njihove prostovoljne 
sodelavce ter posebej izposta-
vi Luko Vrbančića, ki je delu s 
psi v brežiškem zavetišču pre-
dan že skoraj tri leta, čeprav 
ima doma tri lastne pse. 

»Šiva ima 12 let in sem jo, sta-
ro nekaj mesecev, posvojil, ker 
takrat v Posavju še ni bilo za-
vetišč, družina, ki je živela v 
Vrbini, pa je oddajala pasje 
mladičke. Zaro, ki je bila po od-
ločbi odvzeta lastniku in pre-
dana brežiškemu zavetišču, 
sem posvojil pred dobrim le-
tom dni. V letošnjem januarju 
sem osem dni po brežiških uli-
cah lovil in ulovil Houdinija, ki 
je živel v nemogočih razmerah 
in je ušel lastniku pred čipira-
njem. Zelo plašnega sem ga 
vzel v svoj dom, da bi ga soci-
aliziral. Z Zaro sta postala zelo 
dobra prijatelja in sedaj imam 
tri pse, ki imajo dovolj prosto-
ra tako v hiši kot na ograjenem 
dvorišču,« pove v pogovoru v 
parku, kamor je prišel s svo-
jo belgijsko ovčarko Zaro. Svo-
je tri pse vodi na sprehod naj-
manj trikrat na dan, za pse v 
brežiškem zavetišču si vzame 
čas dvakrat na dan, tudi ob vi-
kendih in praznikih (v vsakem 

vremenu). Pse, s katerimi pre-
življa tudi dopustniški čas, ne 
vodi samo na sprehod, temveč 
jih tudi hrani, jim čisti bokse 
in skrbi za njihovo socializaci-
jo, loti pa se tudi prevzgoje ve-
denjsko težavnih psov.

»Pri psu, ki pride v zavetišče, 
lahko opazimo različna vede-
nja, lahko so prijazni, vese-
li, miroljubni, sproščeni ali pa 
hudo prestrašeni, travmatizi-
rani. Zgodbe, zakaj so v zaveti-
šču, so različne. Razlog je lah-
ko smrt ali bolezen lastnika, 
odvzem po odločbi ali oddaja 
s strani lastnika, lahko jih naj-
demo tudi tavajoče na neki lo-
kaciji in niso čipirani, tako da 
ne moremo najti njegovega la-
stnika. K vsakemu psu pristo-
pim individualno, saj ni psa, ki 
bi bil povsem enak drugemu. 
Dobro je poznati psihologi-
jo in govorico telesa psa. Sam 
sem že ’fasal’ nekaj konkretnih 
ugrizov, a večinoma so se zgo-
dili iz strahu, ker me psi niso 
poznali,« pove z nasmehom in 
pogleda svojo ’posvojenko’, ki 
pozorno opazuje okolico. V ne-
kem trenutku položi svojo levo 
tačko na Lukovo nogo. »To po-
meni, da bi se rada crkljala,« 
pojasni sogovornik in nato 
omeni zakonski par, ki živi v 
domu upokojencev v bližini. 
»Lojze Brajkovič je prav tako 
vsak dan v zavetišču. Če ne bi 
bilo njega, bi bili psi veliko bolj 
sami, zato sem v službi miren, 
saj vem, da jih bo sprehodil, jih 
'pocartal', očistil bokse, zame-
njal vodo in nahranil. Ko je več 
psov v zavetišču, mu pomaga 
žena Ana. Ob vikendih poma-
ga v zavetišču Tatjana Zalar, 
ki živi v Krškem, tako da smo 
dobra ekipa,« izpostavi še tri 
prostovoljce in predstavi zaže-
lene kvalitete prostovoljca. Ta 
mora biti odgovoren, zanesljiv, 

razumevajoč in potrpežljiv ter 
vsaj z malo predznanja o psih. 
»Delo v zavetišču ni lahko in 
marsikdo po mesecu ali dveh 
preneha prihajati,« pove. 

Izpostavi še zakon o živalih 
ter delo veterinarske inšpek-
cije. »Moralo bi nas biti sram, 
da imamo v 21. stoletju takšne 
zakone za živali. Če ima pes do-
volj dolgo verigo, vodo in hra-
no, je po njihovem v redu. Vem, 
da vsak pes ne more biti hišni 

pes, a četudi ga imaš v pesjaku, 
ga pelji na sprehod, naj teka 
spuščen po dvorišču, ukvarjaj 
se z njim, poigraj se z njim, pe-
lji ga na izlet ... Kaj ti bo pes, 
ki ga imaš ves čas v boksu ali 
na verigi in laja? To je muče-
nje. Časi, ko so bili psi čuvaji, so 
mimo, pes je družinski član in 
pustiti mu moraš, da ostane ži-
val, da ga ne skušaš počloveči-
ti tako, da ga oblačiš v različne 
oblekice in obuvaš v copatke 
...« se razgovori ter nadaljuje, 
da so vse, kar pes potrebuje, 
rutina, meje in vodstvo. Opo-
zori še na eno napako pri odlo-
čanju za psa: »Psa večina izbira 
z očmi, a to je napaka, posvoji-
telj, ki pride v zavetišče, mora 
vedeti, kakšnega psa si želi in 
koliko časa bo imel zanj, ali je 
pes primeren za otroke itd. Ne-
kateri ljudje mislijo, da je zave-
tišče tržnica psov, a ta misel-
nost je zgrešena.«

V brežiškem zavetišču je tre-
nutno deset odraslih psov in 
dvanajst pasjih mladičkov, ki 
čakajo na skrbnega, odgovor-
nega, potrpežljivega in ljube-
čega lastnika. Imajo še več-
je število mačk in zanje skrbi 
nova veterinarska tehnica 
Aneja Urek. 

Veterina in zavetišče  
sta najboljša kombinacija

Glede sistemske ureditve za-
vetišč za male živali na podla-
gi občinskih koncesij veterinar 
Boštjan Barbič meni, da sicer 
dobro deluje, spremeniti pa bi 
bilo treba zlasti sistem finan-
ciranja. »Na občinskih razpisih 
za opravljanje dejavnosti zave-
tišč je večinokrat edino meri-
lo najnižja cena, kar generira 
delovanje zavetišč ravno v na-
sprotni smeri, kot bi ga mora-
lo – torej da se zmanjšuje stro-

ške, pravilno pa bi bilo, da bi 
se zagotavljala boljša oskrba 
in nega, kar pa seveda za sabo 
vleče višje stroške.« S tega vi-
dika je kombinacija veterinar-
ske bolnice in zavetišča dobra. 
»Res sem se dostikrat vprašal, 
kaj se dogaja tam, kjer zaveti-
šče ne deluje v sklopu veteri-
ne. Zavetišče namreč terja og-
romno tako materialnih stvari 
in porabljenih zdravil kot ur 
zaposlenih, ki jih ni na nobe-
nih izstavljenih računih. Ne 

Skrb za male živali v Posavju

Naše sobivanje je v obojestransko korist
POSAVJE – Ste morda kdaj razmišljali, da bi posvojili mačko ali psa iz zavetišča za male živali? Ali veste, da v Posavju delujeta dve zavetišči in društvo za zaščito 
malih živali? Zapuščenim živalim, predvsem psom in mačkam različnih starosti, ki so jih na zapuščenih krajih odvrgli ter zapustili neodgovorni lastniki, skušajo 
zaposleni v zavetiščih in prostovoljci najti skrbne, odgovorne, ljubeče in potrpežljive nove lastnike ter topel in varen dom.

Veterinar Boštjan Barbič v brežiškem 
zavetišču

Veterinarska postaja Sevnica ima manjše zavetišče, v katerem 
so predvsem zapuščene mačke.  

Niko Zorec je pred osmimi leti posvojil psa Arta.
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vem, kako to dobro naredijo 
v zavetiščih, kjer morajo ve-
terinarsko oskrbo zagotavlja-
ti z zunanjimi izvajalci …« je 
skeptičen. V zavetišče seve-
da na prihajajo le lepe in zdra-
ve živali, ampak zlasti bolne 
in poškodovane, ki potrebu-
jejo precej veterinarske oskr-
be, zato meni, da je po njegovi 
oceni obravnava v zavetišču, ki 
deluje v okviru veterine, bolj-
ša. V skladu s koncesijsko po-
godbo morajo zagotavljati 24-
urno dežurstvo, ki se pri njih 
pokriva s 24-urno pripravlje-
nostjo veterinarja. Barbič pri 
tem opozarja, da dežurni ve-
terinar kljub temu ni dolžan v 
vsakem trenutku sprejeti kate-
ro koli žival v zavetišče, se pa 
trudijo zadostiti rokom, ki so 
predpisani s pravilnikom.

Zavest o pomenu skrbi za 
živali se izboljšuje

Brežiški veterinar še opaža, da 
se je v letih delovanja zaveti-
šča, ki je pomenilo precejšnjo 
novost v lokalnem okolju, kre-
pila tudi zavest o pomenu 
skrbi za živali. Prepričan je, da 
je vedno več živali primerno 
oskrbljenih in vedno manj za-
puščenih, predvsem zato, ker 
so ljudje nanje bolj pozorni, kot 
so bili v preteklosti in se nanje 
marsikdo sploh ni oziral. »Zdaj 
dobimo v oskrbo že praktično 
vsakega mačjega mladiča, ki 
se nekje pojavi,« ponazori in 
nadaljuje, da so pred deseti-
mi leti vse neoskrbljene živali 
odpeljali v druga zavetišča po 
Sloveniji, tudi več deset kilo-

metrov stran od Brežic. »Zdaj 
praktično vsi vedo, da je zave-
tišče tukaj in je neizogibno, da 
ljudje ob zapuščeni živali ne bi 
pomislili na nas, na naše bre-
žiško zavetišče, ki je del ve-
terinarske bolnišnice. Ne na-
zadnje z boljšim, zlasti bolj 
humanim odnosom do malih 
živali ne izboljšujemo le kva-
litete njihovega življenja, am-
pak tudi našega lastnega. Živali 
v naši družbi delujejo sprošču-
joče in mislim, da je naše sobi-
vanje v obojestransko korist,« 
meni izkušeni veterinar ter iz-
postavi sodelovanje z okoliški-
mi osnovnimi šolami in vrtci, 
vzgojno-varstvenimi centri ter 
podobnimi ustanovami. 

Na Gimnaziji Brežice sodeluje-
jo v projektu Tačke pomagačke 
Slovenskega društva za terapi-
jo s pomočjo psov in profeso-
rica nemščine Simona Tusun 
enkrat do dvakrat tedensko 
pripelje k pouku svojo labra-

dorko Ami, ki spremlja dogaja-
nje v razredu s svojega ležišča. 
»Da sta zagotovljeni pedago-
ška kakovost in varnost tako 
učencev kot psa, sme v učnem 
procesu sodelovati le posebej 
preverjen in izšolan par: pes 
in njegov vodnik. Ami je pet-
letna labradorka z mednaro-
dno veljavnim izpitom iz pos-
lušnosti. Z Ami sva tudi aktivni 
članici Slovenskega društva za 
terapijo s pomočjo psov – Tač-
ke pomagačke – in sva opravi-
li izpit za terapevtski par. Kot 
terapevtski pes je Ami dvak-
rat letno skrbno veterinarsko 
pregledana. Ti pregledi zagota-
vljajo, da je primerna za bližnje 
stike z ljudmi, da nima zaje-
davcev ipd.,« pojasnjuje Tusun.

Društvo za zaščito malih 
živali Posavje

V letu 2007 je bilo v Krškem 
ustanovljeno Društvo za zašči-
to živali Posavje, ki deluje kot 

neprofitna organizacija – va-
njo so vključeni izključno pro-
stovoljci, ljudje, ki svoj prosti 
čas in lastna denarna sredstva 
(občasno prejmejo kakšno do-
nacijo), namenjajo skrbi za 
zapuščene živali, kolikor je v 
njihovi moči. »Nismo zaveti-
šče, smo prostovoljci,« pouda-
ri Damjana Rovan in pojasni, 
da društvo po zakonu nima pri-
stojnosti niti koncesije, da po-
bira in skrbi za zavržene živa-
li – za to je pristojno zavetišče 
za zapuščene živali. »Telefon 
društva ves čas zvoni, kličejo 
nas ljudje iz različnih koncev, 
naj pridemo po psa ali mlade 
mucke, ki jih je nekdo odvrgel, 
ali naj jim pomagamo s finanč-
nimi sredstvi za sterilizacije, 
kastracije in zdravstveno os-
krbo najdenih prostoživečih in 
zapuščenih mačk,« nadaljuje z 
opisom stanja ter izpostavi tri 
zelo prizadevne prostovoljke. 
»Irma Babič in Fanika Novak 
sta veliki dobrotnici, saj del fi-
nančnih sredstev svoje pokoj-
nine že vrsto let namenjata 
nakupu hrane za zapuščene 
mačke, Valerija Podgornik 
pa vzame v svoj dom zapušče-
ne najmanjše mačje mladiče, 
stare včasih tudi komaj nekaj 
dni. Pri našem prostovoljnem 
delu nam je v veliko pomoč še 
društvo Po pasje,« pripoveduje 
in zaključi, da je naloga Društva 
za zaščito živali Posavje pred-
vsem osveščanje javnost o pra-
vilnem ravnanju z živalmi, zato 
se trudi širiti znanje o pravicah 
in skrbi za živali. 
 Peter Pavlovič, 
 Smilja Radi

Udeležence prireditve, med ka-
terimi so bili tudi predsednik 
Državnega sveta RS Alojz Kov
šca, novomeški škof Andrej 
Glavan, župani in podžupani 
posavskih ter drugih sosednjih 
in prijateljskih občin, predstav-
niki javnih zavodov in ustanov 
ter društev, je po pozdravu vo-
diteljice večera Melite Sku
šek pozdravil še gostitelj, di-
rektor Galerije Božidar Jakac 
Goran Milovanović. Izposta-
vil je letošnjo 60-letnico med-
narodnega simpozija kiparjev 
Forma viva in vlogo društev 
kot gonilne sile utripa in razvo-
ja v majhnem kraju, kakršen je 
Kostanjevica na Krki.

Župan Ladko Petretič je v 
slavnostnem govoru pouda-
ril, da so v minulem letu kljub 
težkim razmeram zaradi epi-
demije veliko postorili ter pov-
zel številne infrastrukturne in 
druge pridobitve (o tem smo 
podrobneje poročali v prejšnji 
številki časopisa). »Da pa smo 
lahko opravili vse zastavljeno 
delo, s katerim bomo tudi na-
daljevali, se ob tej priložnosti 
zahvaljujem vsem sodelavcem 
v občinski upravi, predvsem 
pa občinskemu svetu za kon-
struktivno, korektno in pove-
zovalno delovanje tako v nji-
hovih volilnih okrajih kot na 

Slovenija je ob začetku predsedovanja Svetu EU med 30. junijem 
in 3. julijem gostila pri institucijah EU akreditirane dopisnike iz 
Bruslja. Z najvišjimi predstavniki vlade so se pogovarjali o pred-
nostnih nalogah slovenskega predsedovanja, obenem pa spozna-
vali Slovenijo kot butično, trajnostno in varno turistično deželo. 

Med pomembnimi vsebinami so bili predstavljeni tudi pravi-
čen zeleni prehod, zmanjšanje toplogrednih plinov za 55 % do 
leta 2030 ter prenove energetsko-podnebne zakonodaje. Na tem 
področju se je 48 tujih novinarjev seznanilo s konkretnimi pri-
meri dobrih praks, med drugim tudi nizom hidroelektrarn na 
reki Savi. 
Večnamenski projekt izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi je 
bil predstavljen kot primer dobre prakse za uresničevanje traj-
nostnega razvoja in kot največji projekt izgradnje obnovljivih 
virov v Sloveniji, državnega pomena, za proizvodnjo zelene ele-
ktrične energije ob sočasnem ter uspešnem razvoju okolja in bi-
odiverzitete.
Ob robu obiska je bila predstavljena tudi fotografska razstava na 
temo številnih uspešnih zgodb razvoja okolja ter rastlinskih in 
živalskih vrst po izgradnji hidroelektrarn, ki sta jih v svoj objek-
tiv ujela fotografa in naravovarstvenika Branko Brečko in Sta
ne Jeršič. 
Za namen dogodka je bila pripravljena tudi posebna izdaja fo-
tomonografije »Življenje s Savo – popotovanje dolvodno od Kr-
škega do Brežic«, ki je nastala pod okriljem podjetja INFRA in s 
slikovnim materialom Branka Brečka. Vir: HESS

HE na spodnji Savi predstavljen 
kot primer dobre prakse

Stanislav M. Tomazin v družbi častnih meščanov
KOSTANJEVICA NA KRKI – Ob občinskem prazniku, ki ga obeležujejo 16. avgusta v spomin na prvo pisno omembo mesta v pisnih virih leta 1252, je 13. avgusta v 
nekdanji cerkvi tamkajšnjega cistercijanskega samostana potekala slavnostna seja občinskega sveta. Župan Ladko Petretič je podelil občinska priznanja, najvišje 
– ključ mesta Kostanjevica na Krki z nazivom častni meščan – je prejel Stanislav Matija Tomazin.

nivoju občine. Zahvala tudi 
vsem kolegom županom, s ka-
terimi korektno in konstruk-
tivno sodelujemo v okviru Re-
gionalne razvojne agencije 
Posavje. Zavedamo se namreč, 
da bomo le s skupnim nasto-
pom cilje Posavja uveljavili v 
državnih in evropskih inštitu-
cijah. Pa tudi vam, spoštovane 
občanke in občani, ki na kakr-
šen koli način s svojim delom 
in bivanjem soustvarjate lepo 
podobo našega kraja,« je po-
vedal Petretič, nato pa čestital 
še letošnjim občinskim nagra-
jencem, ki jim je v nadaljeva-
nju podelil priznanja. 

Ne le tisto,  
kar veleva ti postava …

Srebrno plaketo je prejela 
kostanjeviška enota Valvasor-
jeve knjižnice Krško (v njenem 
imenu vodja Alenka Žugič Ja
kovina) za dve desetletji bo-
gatenja kulturne ponudbe in 
podobe mesta, zlati plaketi 
pa Društvo podeželskih žena 
Pod Gorjanci Kostanjevica na 
Krki ob 25-letnici delovanja 
(v njegovem imenu predse-
dnica Anica Žugič) in Društvo 
Domače koline Kostanjevica 
na Krki za 20-letno delovanje 
(v njegovem imenu predse-
dnik Franc Kovačič). Kosta-

njeviški srebrnik je za delo v 
Društvu vinogradnikov in Klu-
bu jamarjev Kostanjevica na 
Krki ter v domači Črneči vasi 
prejel Matej Kuhar, najvišje 

priznanje, ključ mesta Kosta-
njevica na Krki z nazivom ča-
stni meščan, pa Stanislav Ma
tija Tomazin za življenjsko 
delo ter neprecenljiv prispe-
vek v nekdanji krajevni skup-
nosti in kasneje občini Kosta-
njevica na Krki, udejstvovanje 
pri razvojnih projektih in sou-
stvarjanje v društvih, kar vse je 
pripomoglo k prepoznavnosti, 
razvoju in napredku Kostanje-
vice na Krki. Vsi so si prislužili 
bučne aplavze, najdaljšega se-
veda Tomazin, ki v kraju in ob-
čini uživa velik ugled. V imenu 
nagrajencev se je zahvalila Žu-
gičeva z besedami pokojnega 
Lada Smrekarja: »Ne le tisto, 

kar veleva ti postava, delaj tis-
to, za kar veš, da imaš talent in 
veš, da zmoreš. Mislim, da je to 
sporočilo vseh nas, ki smo le-
tos dobili priznanja.«

Kovšca: Tu se čas ustavi

Slavnostni govornik je bil že 
uvodoma omenjeni predse-
dnik Državnega sveta Alojz 
Kovšca, ki je poleg krize, po-
vezane z epidemijo korona-
virusa, izpostavil še podneb-
ne spremembe. »A pustimo 
vsaj za nocoj te probleme mal-
ce ob strani, saj je čas za praz-
novanje. Vaša občina je razpe-
ta med nižinskim Krakovskim 

pragozdom in hribovitimi Gor-
janci. S čudovito naravo in de-
lovnimi, prijaznimi in gosto-
ljubnimi domačini ste pravi 
raj za vse, ki se radi spočijejo v 
mirnem, z zelenjem obdanem 
okolju, za ribiče, ki jim počasna 
Krka prinaša številne kraje za 
dober ulov, za ljubitelje redkih 
ptic, za raziskovalce kraških 
skrivnosti ali za vse, ki cenijo 
dobro hrano in rujno kapljico. 
Sem lahko pridemo občudo-
vat številne likovne in kipar-
ske mojstrovine, ki so nastale v 
znamenitih kiparskih simpozi-
jih Forma viva. Tu se čas usta-
vi, tako kot reka Krka, ki poča-
si leze in riše značilno podobo 
vaših dolenjskih Benetk.,« je 
'popihal na dušo' Kostanjevi-
čankam in Kostanjevičanom 
ter jim čestital za uspešno iz-
vedene razvojne projekte. Iz-
postavil je še pomen regionali-
zacije oz. uvedbe pokrajin. 

Udeležence slovesnosti so 
pred prireditvijo pričakale 
koračnice kostanjeviškega pi-
halnega orkestra, na njej pa so 
uživali ob petju Slovenskega 
okteta, slovite pevske zased-
be s 70-letno tradicijo, v ka-
teri pojeta tudi dva Posavca, 
basist Janko Volčanšek in te-
norist Rok Ferenčak.
 Peter Pavlovič

Z leve: predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, Matej Kuhar, Anica Žugič (DPŽ Pod Gorjanci), 
Stanislav Matija Tomazin, Alenka Žugič Jakovina (kostanjeviška enota Valvasorjeve knjižnice 
Krško), Franc Kovačič (Društvo Domače koline) in župan Ladko Petretič

Tomazin deveti 
častni meščan
Stanislav Matija Tomazin se 
je pridružil uglednemu se-
znamu kostanjeviških ča-
stnih meščanov, na katerem 
so že: Lado Smrekar, Miloš 
Kovačič, Milan Herakovič, 
Bogdan Borčić, Jože Cola
rič, Dušan Tršar, Andrej 
Smrekar in Bojan Božič.

Prostovoljec v brežiškem zavetišču Luka Vrbančić s svojo 
psičko Zaro



Posavski obzornik - leto XXV, številka 17, četrtek, 19. 8. 20214 UTRIP REGIJE
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MLADOLETNIKA KRADLA KOT SRAKE – 4. 8. sta mladolet-
nika v prodajalni v Leskovcu pri Krškem sunila oblačila in po-
begnila s kolesoma. Na podlagi opisa so ju policisti izsledili, pri 
tem pa poleg ukradenih oblačil zasegli še več artiklov, ki sta si 
jih dolgoprstneža brez plačila prisvojila v drugih prodajalnah, 
kakor tudi kolesi, za kateri se je prav tako izkazalo, da sta ukra-
deni. Na pristojno tožilstvo so policisti zoper njiju spisali ka-
zensko ovadbo za šest kaznivih dejanj tatvine.

LASTNIKI OB NAKIT, DENAR, PUŠKO … – V brežiškem Črncu 
je med 5. in 6. 8. neznani storilec med odsotnostjo stanovalcev 
skozi vrata terase vlomil v njihov dom, »prečesal« prostore in 
si prisvojil denar in zlat nakit. 6. 8. je na Dobravi ob Krki nezna-
nec vlomil v stanovanjsko hišo in jo zapustil oborožen z zračno 
puško, daljnogledom in živili v okvirni vrednosti 300 €. 9. 8. je 
zlonamernež skušal vlomili v hišo na Kremenu, a se vrata niso 
hotela vdati, jih je pa pri poskusu vloma poškodoval in posledič-
no povzročil materialno škodo. Na območju Šmarčne si je 12. 8. 
med dopoldansko odsotnostjo lastnikov storilec utrl pot v hišo 
z vlomom skozi okno, zatem pa si napolnil žepe z zlatim naki-
tom. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1500 € škode.

KREPKO »NALIT« SREDI BELEGA DNE – 12. 8. so kmalu za-
tem, ko je odbilo poldan, brežiški policisti prejeli obvestilo, da 
voznik osebnega vozila znamke Audi z vijuganjem po cestišču 
med Cirnikom in Slovensko vasjo ogroža ostale udeležence v 
prometu. Kmalu zatem, ko so se podali na »iskalno akcijo« za 
voznikom, so ga tudi izsledili ter mu na licu mesta prepovedali 
nadaljnjo vožnjo in mu odvzeli vozniško dovoljenje, saj je imel 
44-letni voznik »pod kapo« 1,23 mg alkohola. 

DAN VSE KRAJŠI, BODITE VIDNI! – 14. 8. pod večer je 21-le-
tni voznik osebnega vozila med Župelevcem in Bukovškem trčil 
v 48-letno kolesarko, ki se je peljala z neosvetljenim kolesom. 
Dan kasneje je v dopoldanskih urah v Leskovcu pri Krškem 
78-letna voznica pri zavijanju desno z vozilom spregledala 
64-letno voznico električnega skuterja. Na srečo sta kolesarka 
in  voznica skuterja utrpeli le lažje poškodbe. Naj na tem mestu 
ne bo odveč opozorilo, da se poletje vse bolj preveša v jesenski 
čas, zaradi česar se tudi dnevi krajšajo, zato vozniki dvokolesni-
kov poskrbite za dobro vidljivost svojih vozil in športnih obla-
čil. Zbrala: B. M.

Slavi Račič, Črešnjice pri Cerkljah: Vem, da 
imamo zavetišča v Brežicah in v Trebnjem, ker 
sem jih klicala zaradi izgubljenih psov. Živali iz 
zavetišča še nisem vzela, bi pa z veseljem kdaj 
vzela kakšnega psa. Mislim, da so takšne usta-
nove pomembne, ker je ogromno živali tako za-
puščenih kot tudi zanemarjenih, menim pa, da 

zavetiščem premalo pomaga država.

Martin Zeme, Sevnica: Vem, da imamo v Po-
savju dve zavetišči za zapuščene živali, v Sev-
nici in Brežicah. Redno prebiram tudi stran v 
Posavskem obzorniku, na kateri so objavljene 
slike in opisi živali iz zavetišča, ki čakajo na no-
vega in skrbnega lastnika. Če že ne bi imel psa, 
bi si zagotovo v zavetišču našel ali psa ali mač-

ko. Menim, da zavetišča opravljajo pomembno nalogo.

Ivan Podlogar, Jablanica: Z zavetišči nimam iz-
kušenj, imam pa soseda, ki je poiskal mačko za 
svoj dom v trebanjskem zavetišču. Občasno se k 
nam na kmetijo zateče kakšen pes, ki se izgubi v 
gozdu pohodnikom ali lovcem. Vsem smo našli 
lastnika. Mačke, ki jih občasno odvrže v naravi 
brezsrčen lastnik, običajno obdržimo, saj imamo 

dovolj prostora in hrane, nikoli jih nismo dali v zavetišče.

Klemen Dvornik, Veliko Mraševo: Seveda je 
zelo dobrodošlo, da nekdo skrbi tudi za te ži-
vali, se pravi, da jih polovijo, cepijo, oskrbijo in 
pripravijo za oddajo ljudem. Zdi se mi, da je še 
vedno kar precej predvsem zapuščenih mačk, 
seveda pa ne toliko, kot jih je bilo pred leti. Tudi 
mi smo pred kratkim šli v brežiško zavetišče po 

muco in smo z njo zelo zadovoljni. 

Ste že bili v zavetišču?
Ker smo se v tem časopisu tematsko posvetili zavetiščem 
za male živali in skrbi zanje na našem območju, smo naše 
sogovornike vprašali, ali imajo kakšno izkušnjo z zave
tišči, so ali bi šli kdaj tja iskat žival ter ali se jim zdi po
membno, da imamo takšne ustanove.

anketa

Koprivčevi so kolesarska dru-
žina, saj redno kolesarijo, zlas-
ti Franc in Anica, ki imata po 
upokojitvi za to seveda največ 
časa. Aleksander, ki se je že 
večkrat podal ne nekajdnevne 
kolesarske ture, si je vedno že-
lel iti na daljšo kolesarsko po-
tovanje. »Najprej sem mislil 
iti sam, potem pa smo nekako 
prišli na idejo, da bi šli v domo-
vino mojih staršev kar s kole-
si,« je pojasnil. Ker bi bila pot v 
obe strani s kolesom vendarle 
predolga, so se odločili, da gre-
do s kolesi le v eno smer, na-
zaj pa so se oz. se bodo vrnili z 
avtomobili. Potovanje so skrb-
no načrtovali, zlasti v logistič-
nem in organizacijskem smis-
lu, saj si je bilo treba za vsak 
dan najti ustrezno prenočišče, 
nanj pa so se podali 31. julija. 
750 km dolgo pot so prevozi-
li v enajstih dneh oz. etapah, 
torej povprečno okoli 70 km 
dnevno. Franc in Anica sta vo-
zila z električnima, Aleksan-
der in Lukas pa z navadnima 
kolesoma. »Prve etape so bile 
malo daljše, v zadnjih dneh pa 
že malo krajše. Kondicija ni 
bila problem, bolj je bila teža-
va boleča zadnja plat,« so pri-
jetni sogovorniki povedali po 
dnevu počitka ob zajtrku na te-
rasi čateške gostilne Les,  ko so 
bile noge že malo lažje. 

Slovenija – dežela Rogličev 
in Pogačarjev

Vremenske razmere v času 
njihovega kolesarjenja so bile 
zelo mešane in pestre – od ob-
lačnega vremena v Nemčiji, de-
ževnih in hladnih dni v Avstri-
ji do bolj vročih dni na 'sončni 
strani Alp', kjer so kolesarili 
štiri dni. Seveda so si ob tem 
tudi ogledali nekaj krajev in 
znamenitosti ter ob tem spoz-
nali nekaj zanje povsem novih 
krajev. Posebej so izpostavili 
Okroglice na obrobju sevniške 
občine, kjer so pred zadnjim 

dnem kolesarjenja prenoči-
li pri Močivnikovih. »To je bilo 
najlepše prenočišče z najlep-
šim razgledom, kjer so doma 
preprosti in prijazni ljudje,« z 
navdušenjem povesta 'senior-
ja' Anica in Franc. Kolikor se je 
dalo, so za pot izkoriščali kole-
sarske steze, povsod pa to se-
veda ni bilo možno. Nad ure-
jenostjo kolesarskih povezav v 

Družina Koprivc na obisku v Posavju

»Bolj ste povezani med sabo, to 
je kvaliteta, ki je v Nemčiji ni«
BREŽICE – Bi se na 750 km dolgo pot iz Nemčije v Slovenijo na vrhuncu poletja podali s kolesom? No, za 
takšno poletno avanturo so se odločili v zdomski družini Koprivc iz Nemčije, ki se je prejšnji teden mudi
la v občini Brežice, od koder izvira. Skoraj 81-letni Franc in njegova 75-letna žena Anica, njun 53-letni sin 
Aleksander in njegov 18-letni sin Lukas so omenjeno razdaljo iz nemškega Schwendija (v bližini Ulma) do 
Brežic prekolesarili v enajstih dneh, z dvema avtomobiloma pa so jih spremljali Aleksandrova žena, 53-let
na Avstrijka Elisabeth, ter njuna otroka, 20-letna hči Anna in 14-letni sin Benjamin.

Sloveniji so bili pozitivno pre-
senečeni, prav tako nad števi-
lom kolesarjev na naših cestah. 
»Toliko Rogličev in Pogačarjev 
še nismo videli, kolesarjev je 
veliko več kot recimo v Avstri-
ji,« niso spregledali kolesar-
ske evforije, ki je v zadnjih le-
tih zajela našo državo. »Kadar 
sva tukaj, ponavadi spiva v do-
bovskem Paradisu in kolesari-
va po okolici, pa sva opazila, da 
pred nekaj leti še ni bilo toli-
ko kolesarskih stez, kot jih je 
zdaj,« še doda Anica.

Slovenija je zelo všeč tudi osta-
lim članom družine, Elisabeth 
pravi, da že odkar je bila z mo-
žem prvič tukaj: »To je zelo 
očarljiva dežela. Tudi Avstri-
ja je lepa, toda tukaj je vse bolj 
zgoščeno na majhnem prosto-
ru, razdalje niso velike.« Tudi 
Anna je navdušena nad domo-
vino starih staršev, ki jo je po 
nekaj letih premora že zelo po-
grešala. »Rada bi enkrat prišla 
sem za dlje časa, da bi se nau-
čila slovensko, zdaj razumem 

le nekaj besed,« je povedala in 
omenila še jutranje družinske 
pohode k Svetemu Vidu nad 
Čatežem.    

»Vse, kar imamo v Nemčiji, 
imate tudi tukaj« 

Franc in Anica, rojena na 
Bojsnem oz. v Brezini, kjer sta 
si po poroki zgradila hišo, sta 

se pred 55 leti podala 's trebu-
hom za kruhom' v tujino in si 
ustvarila dom v Mühlackerju 
(med Stuttgartom in Karlsru-
hejem) na jugozahodu Nem-
čije. »Že leta 1968 sva se ime-
la namen kmalu vrniti domov, 
ampak je takrat prišlo do revo-
lucije in nasilnih dogodkov na 
Češkem, zato sva se odločila, 

da še malo ostaneva in poča-
kava, kako se bo razpletla poli-
tična situacija. No, pa sva osta-
la celih 55 let …« pripoveduje 
Franc, ki je delal kot mizar, Ani-
ca pa je delala v tovarni. Med 
življenjem v Nemčiji in pri nas 
ne vidita več bistvene razlike. 
»Če želimo videti kakšen naj-
novejši avto, ga prej vidimo v 
Brežicah kot v Nemčiji,« pra-
vi Anica. Tudi Aleksander se 
s tem strinja: »Vse, kar imamo 
v Nemčiji, imate tudi tukaj, je 
pa tu še vedno bolj sprošče-
no in malo 'po domače'. Vedno 
sem presenečen, ko sem tukaj 
s staršema in vidim, da skoraj 
vsakdo pozna vsakega. Bolj ste 
povezani med sabo in to je kva-
liteta, ki je v Nemčiji ni, kjer je 

vse bolj anonimno.«

Tudi njim je epidemija s posle-
dičnimi ukrepi v lanskem in le-
tošnjem letu precej spremeni-
la življenje – tako Aleksander, 
po poklicu strojni inženir, kot 
Anna, svobodna novinarka, 
sta delala od doma, od doma 
so se seveda šolali tudi vsi tri-

je otroci. »Življenje se je tudi 
pri nas ustavilo, zdaj pa se po-
časi postavlja nazaj na noge. 
Je pa pri vas stanje trenutno 
bolj sproščeno in odprto kot 
v Nemčiji, številke pa se tudi 
pri nas spet slabšajo,« poves-
ta Alexander in Elisabeth. Nih-
če med njimi ni zbolel za co-
vidom, so pa vsi že cepljeni in 
zaradi tega na potovanju niso 
imeli nobenih težav. Nekaj dni, 
ki so jih po prihodu v brežiško 
občino še imeli na voljo (Franc 
in Anica sta sicer ostala še te-
den dlje), so izkoristili zlasti za 
obiske sorodnikov, pa tudi še 
za kakšen ogled lokalnih zna-
menitosti, kopanje v toplicah 
in v Krki ipd.
 Peter Pavlovič

Družina Koprivc, z leve: Aleksander, Elisabeth, Lukas, Benjamin, Anna, Anica in Franc 

Koprivčevi so bili posebej navdušeni nad postankom in 
prenočitvijo pri Močivnikovih na Okroglicah. 

Nad urejenostjo kolesarskih povezav v Sloveniji so 
bili pozitivno presenečeni, prav tako nad številom 

kolesarjev na naših cestah. »Toliko Rogličev in 
Pogačarjev še nismo videli, kolesarjev je veliko več 

kot recimo v Avstriji,« pravijo Koprivčevi.
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Na Cvičkovem večeru o Gorskih bukvah

Na Raki so že davno modro razmišljali … 
CIRJE PRI RAKI – Pri Cvičkovem hramu je pod okriljem Društva vinogradnikov Raka 6. avgusta potekal tradicionalni 16. Cvičkov večer, na njem pa okrogla miza, 
na kateri so predstavili Gorske bukve – gre za enega najstarejših ohranjenih in temeljnih vinogradniških pravnih aktov na Slovenskem. 

sedila, kjer skladenjske struk-
ture niso dosledno izpelj ane, 
zato so nastajale težave pri in-
terpretaciji zapisa,« je ugotav-
ljala Jelovškova. Spre govorila 
je tudi o tem, da »katoliki niso 
prevzemali protestantske-
ga knjižnega jezika« in o tem, 
da »Recelj ni bil Gorenjec, saj 
je analiza po Golcu pokazala, 
da je bil rojen v bližini Krške-
ga; uporablja namreč soroden 
jezik Bohoriču in Dalmatinu«. 

Ob koncu večera je zbrane na-
govoril še predsednik Zveze 
društva vinogradnikov Do-
lenjske Miran Jurak, ki se je 
na Vizlarja in občinstvo obrnil 
z naslednjimi besedami: »Hva-
la ti, Ivan Vizlar, da si vztrajal 
in spodbujal k nastanku pre-
voda.« Prisotne sta na kratko 
nagovorila tudi župan Občine 
Krško mag. Miran Stanko in 
predsednik sveta KS Raka Pri
mož Šribar, za njim pa se je 
občinstvu na kratko predstavil 
še novi raški župnik Boštjan 
Gorišek. Navdušenje nad izpe-
ljanim projektom Gorskih bu-

kev je izrazil tudi dr. Janez Bo
gataj, ki je sedel v publiki.

Vizlar je udeležence nato po-
vabil še na vinogradniško ma-
lico, večer pa je zaključil z na-
slednjimi besedami: »Gorske 
bukve so znanstvenokritič-
no delo, ki je velik prispevek 
Sloveniji. Na Raki so že dav-
no modro razmišljali in globo-
ko verovali v slovenski narod. 
Le narod, ki ima zgodovino, je 
narod.«
 Andreja Kališnik

Posodobljene Gorske bukve v 
sodobno knjižno slovenščino.

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

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

čestitamo ob prazniku KS Dolenja vas!
Krajevna skupnost Dolenja vas

Na prvem taboru Zveze Son-
ček, ki je trajal od 11. 7. do 17. 
7., je bilo osem otrok in prav 
toliko njihovih spremljevalcev. 
Na drugem, ki je potekal med 
25. 7. in 30. 7., pa je bilo priso-
tnih deset odraslih oseb s po-
sebnimi potrebami in še de-

set spremljevalcev. Ob našem 
obisku tabora 27. julija so ime-
li odrasli udeleženci t. i. ribji 
piknik oz. ta dan je bilo vse v 
znamenju rib. Že dopoldne so 
jih obiskali člani Ribiške dru-
žine Brežice in jim na zanimiv 
način približali ribolov, v po-
poldanskih urah pa so gosti-
li kuharskega mojstra Mat
jaža Pozderca, ki je v sklopu 
projekta Riba od vode do kro-

Covid jim je preprečil turizem
BUŠEČA VAS – Tudi v tem poletju je bilo v Centru Sonček – Centru aktivnosti invalidnih oseb (CAIO) v Buše
či vasi zelo živahno, saj so v dveh julijskih terminih tako kot lani ponovno gostili dva tabora oseb s poseb
nimi potrebami. Tako tabor otrok kot odraslih so tudi vsebinsko obogatili.

žnika v sodelovanju z Ribo-
gojstvom Goričar pripravljal 
ribje burgerje, ki so šli za med. 
Nato so se posladkali še s sla-
doledom iz Polne šefle. Vodja 
obeh taborov je bil Matej Og
rizek, ki nam je razložil, da se 
udeležencem neprestano kaj 
dogaja, največ se igrajo dru-
žabne igre, imajo glasbene ve-
čere, se kopajo v termalnem 
izviru, veslajo, hodijo na ogle-
de, uživajo v zvočnih terapijah 
itd. Idejni vodja projekta CAIO 
Marjan Dornik nam je zaupal, 
da so od lanskega leta do sedaj 
v večjem objektu, kjer so bival-
ni prostori, prilagojeni invalid-
nim osebam, in zunaj opravili 
še nekaj dodatnih del. V manj-
ši hiši ob vhodu na posestvo pa 
je urejen prostor za zvočne te-
rapije in masaže. »Covid je vse 
postavil na glavo, saj mansar-
dni del večjega objekta ni za-
jet v projektu in je namenjen 
ostalim gostom, torej turizmu, 
iz katerega bi lahko pridobili 
sredstva, da bi center lahko ži-
vel. A trenutno vse stoji, nič se 
ne trži, kar je res škoda,« je de-
jal in dodal, da je velik del tega 
posestva tudi del Nature 2000, 
zaradi česar je še toliko težje 
pridobivati dokumentacijo in 

dovoljenja. Omenil je še, da so 
prostor že koristili tudi varo-
vanci VDC Krško – Leskovec, ki 
je tudi eden od partnerjev pro-
jekta, ki je bil leta 2019 izbran 
na razpisu Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo.

V projektu Center Sonček – 
Center aktivnosti invalidne 
mladine sodeluje pet part-
nerjev, poleg vodilnega, to je 
Marjan Dornik s.p., še Zve-
za Sonček Slovenije, Varstve-
no delovni center Krško - Le-
skovec, Ribogojstvo Goričar 
kot največji slovenski pridelo-

valec sladkovodne ribe in Ri-
biška družina Brežice. Projekt 
torej temelji na pomenu ribe, 
tako je eden od ciljev tudi ta, 
da osebam s posebnimi potre-
bami omogočijo dostopnost 
ribe, in sicer bi radi z različ-
nimi ureditvami, prilagojeni-
mi invalidom in invalidskim 
vozičkom, povečali porabo lo-
kalnih rib (npr. ureditev kana-
la ribje steze za lovljenje rib 
ob reki Krki, kar bo spodbuja-
lo telesne aktivnosti udeležen-
cev, gibanje v naravi itd.).

 Rok Retelj

Marjan Dornik

Udeleženci tabora so si skupaj s spremljevalci krajšali čas z 
različnimi aktivnostmi.

Na 16. Cvičkovem večeru so o 
Gorskih bukvah govorili ugled-
ni gostje iz ZRC SAZU: zgodovi-
nar dr. Stane Granda, literar-
ni kritik in literarni zgodovinar 
dr. Matija Ogrin, dr. Alenka 
Jelovšek z Inštituta za sloven-
ski jezik Frana Ramovša ter 
zgodovinar dr. Boris Golec. 
Večer je povezoval pobudnik 
in podpornik izvedbe obsežne-
ga projekta posodobitve pre-
voda Gorskih bukev v sodob-
no knjižno slovenščino Ivan 
Vizlar iz Društva vinogradni-
kov Raka, seveda ob podpori s 
strani Občine Krško. Posodo-
bljene Gorske bukve so izšle 
letos in to kar na 320 straneh, 
kupiti pa jih je možno pri za-
ložbi ZRC.

Na začetku večera je zbrane 
z zvoki citer pozdravila Anja 
Kozinc, nato je pred občin-
stvo stopil Silvo Jezernik, ki 
se je preoblekel v raškega žu-
pnika Andreja Reclja, in preb-
ral nekaj odlomkov iz knjige; 
Reclja sicer poznamo po tem, 
da je Gorske bukve iz nemšči-
ne v 16. stoletju, natančneje 
leta 1582, prevedel v tedanjo 
slovenščino. Vizlar je v uvod-
nem nagovoru dejal, da je »no-
cojšnji večer prav poseben do-
godek na Raki« in da gre pri 
posodobitvi prevoda Gorskih 
bukev za »izročilo vsem slo-

venskim vinogradnikom«. Po-
udaril je, da gredo za izvedbo 
projekta Gorskih bukev poleg 
vseh omenjenih gostov okro-
gle mize zahvale tudi sloven-
skemu jezikoslovcu in literar-
nemu zgodovinarju dr. Kozmi 
Ahačiču in izr. prof. dr. Ka
tji Škrubej iz Pravne fakulte-
te. Sicer je bila prva pobuda za 
prevod Gorskih bukev dana že 
leta 2014.

Dr. Stane Granda je dejal: 
»Gorske bukve so evropski 
dogodek, saj nikjer ne posto-
ji tak strokoven prevod, ki so 
ga naredili resnično vodilni 
strokovnjaki. Gre za velik us-

peh slovenske znanosti.« Nato 
je razložil, da so Gorske bukve 
»zbirka pravil, ki odločajo o 
življenju na gorski zemlji«. Po 
Grandovih besedah je zemlja, 
ki je kmetu pripadala skladno 
z omenjenim pravnim aktom 
ter jo je obdeloval, dejansko 
bila kmetova last. Granda je 
tudi dejal: »Če je bil kmet pod-
jeten, se je dalo prebiti revšči-
no.«

Naslednji je o Gorskih bukvah 
govoril dr. Matija Ogrin, ki pre-
učuje slovensko književnost 
od 17. do 19. stoletja. Spre-
govoril je o izvoru rokopisa 
Gorskih bukev, ki obsegajo 30 
strani v slovenščini, sprva pa 
so obstajale zgolj v ljudskem 
slovstvu, tj. ustnem izročilu, 
v oralni praksi. Ogrin je pou-
daril, da so bile Gorske bukve 
»pomemben dokument, tudi 
za nas danes, saj to ni primer 
novoveškega pozitivnega pra-
va, temveč gre za t. i. običajno 
pravo, ki je nastalo iz običajev. 
Takšno pravo pa deluje iz pra-
vičnosti, zato je bilo veljavno 
vse do 1848«.

Več o župniku oz. vikarju An-
dreju Reclju je povedal dr. Bo-
ris Golec. Po njegovih besedah 
prvič naletimo na Recljevo ime 
dve leti pred nastankom njego-
vega prevoda Gorskih bukev, 

ko je pričal o »čudežnih groz-
dih«. »Recelj se je spoznal na 
gorsko pravo in vinogradni-
štvo, bil je gorski gospod, ki je 
sam sodil po gorskem pravu,« 
je poudaril Golec, »leta 1580 je 
Recelj prišel na Rako, umrl pa 
je leta 1600.« 

O Gorskih bukvah je kot zad-
nja spregovorila še dr. Alen-
ka Jelovšek, ki je po dr. Kozmi 
Ahačiču prevzela prevajanje 
Gorskih bukev v sodobno slo-
venščino. »Šlo je za zapleten 
prepis in prevod nemškega be-

Pobudnik in podpornik izved-
be projekta posodobitve Gor-
skih bukev v sodobno knjižno 
slovenščino Ivan Vizlar

Silvo Jezernik je v vlogi raške-
ga župnika Andreja Reclja 
prebral nekaj odlomkov iz 
Gorskih bukev, ki so najsta-
rejši ohranjeni prevod za-
konskega besedila v sloven-
skem jeziku.
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MALKOVEC – 31. julija smo se na Malkovcu zbrali pohodniki na 
tradicionalnem pohodu v Čehnarjevo dolino. Preko Malkovca, 
Slančjega vrha in Krsinjega vrha smo se spustili v Čehnarjevo do-
lino, kjer smo pripravili krajši kulturni program, govornik Janez 
Valant pa je slikovito opisal, kaj se je v tej skriti dolinici dogajalo 
v času druge svetovne vojne. Poleg domačinov, ki so se uprli oku-
patorju, sta na tem mestu med drugimi delovala tudi partizan-
ska poveljnika Stane Potočar Lazar in Dušan Švara Dule. Valant je 
spomnil tudi na 2. avgust 1942, ko so fašisti na Malkovcu požga-
li 43 poslopij in ustrelili sedem talcev, številne druge pa so zaprli. 
Do konca vojne je iz teh krajev za svobodo darovalo svoja življe-
nja 51 ljudi, številni so izgubili svojo mladost in zdravje po raznih 
taboriščih, veliko jih je ostalo brez domov.  Tomaž Kužner

VODENICE, LOŽCE – Na Vo-
denicah je potekalo tradicio-
nalno spominsko srečanje, 
ki so ga organizirali Občina 
Kostanjevica na Krki, Združe-
nje borcev za vrednote NOB 
Krško, Občinska organizacija 
ZB NOB Kostanjevica na Krki 
in Policijsko veteransko dru-
štvo Sever Posavje. Pripravi-

li so pester program v spomin 
na komandanta Kambiča in so-
borce, ki so padli v belogardi-
stični zasedi 1. junija 1943 ter 
v spomin na organiziran upor 
gorjanskega območja. Čla-

30. julija je minilo 80 let od po-
boja talcev prve krške čete, ka-
terih svojci so bili tudi prisotni 
na komemoraciji. Spomin na-
nje so počastili z minuto mol-
ka. Krško partizansko četo so 
sestavljali: Franc Preskar, Jože 
Grabar, Peter Jernejec, Milan 
Kaplan, Anton Preskar, Rajko 
Kastelic, Zdenko Kaplan, Franc 
Kastelic in Rado Kaplan, enaka 
usoda kot prve krške borce je 
doletela tudi kurirko Ivanko 
Uranjek – Angelco. Na krajih, 
kjer so bili člani skupine zaje-
ti in ustreljeni, stojita spome-
nika padlim krškim borcem, 
njihovi posmrtni ostanki pa 
počivajo na krškem pokopali-
šču. Predsednik Združenja bor-
cev za vrednote NOB Brežice, 
ki je bilo organizator proslave, 
Stane Preskar je dejal, da le-
tos mineva 80 let, odkar so se 
naši predniki uprli okupator-
ju, zato se ne sme nikoli poza-
biti na te pomembne dogodke 
iz preteklosti, kar je tudi ena 
izmed nalog borčevske orga-
nizacije, da ohranja spomin 
nanje in skrbi za prenos vre-

Gorjanc: Bila je partizanska četa
BUKOŠEK – Pri lovskem domu LD Brežice v gozdu Dobrava pri Bukošku je na zadnji julijski dan potekala 
vsakoletna spominska slovesnost v spomin na ustreljene borce Krške partizanske skupine. Na njej sta Bre
da Videnič Kuplenik in Ida Ostrelič prejeli srebrno plaketo Zveze združenj borcev NOB Slovenije.

dnot NOB na naslednje rodo-
ve. Ob tej priložnosti je skupaj 
s predsednikom pokrajinskega 
sveta združenj borcev za vred-
note NOB Lojzetom Štihom za 
predano in uspešno utrjevanje 
zgodovinske resnice, vrednot 
in dosežkov narodnoosvobo-
dilne borbe slovenskega naro-
da, spoštovanje žrtev in ohra-
njanje kulturne dediščine NOB 
ter vključevanje mladih rodov 
v uresničevanje programskih 

nalog zveze podelil srebrno 
plaketo Zveze združenj borcev 
za vrednote NOB Bredi Vide
nič Kuplenik in Idi Ostrelič, 
slednja že več kot 25 let skrbi 
tudi za program prireditve ob 
pohodu po poteh Brežiške čete.

Slavnostni govornik je bil Mi
lan Gorjanc, član predsed-
stva Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije. Pou-
daril je, da so bili člani Krške 

partizanske skupine prvi us-
mrčeni Slovenci v okupirani 
Štajerski. »Prepuščam zgodo-
vinarjem, zakaj Krška parti-
zanska skupina ni četa. Zame 
kot vojaka je bila vojaška eno-
ta, ki se je zbrala zaradi obo-
roženega odpora, torej je bila 
partizanska četa,« je izjavil. 
Delegacija je med komemora-
cijo šla položit venec in svečo k 
spomeniku sredi gozda Dobra-
va, kjer so bili ustreljeni krški 
partizanski borci. Preskar je 
deklamiral dve pesmi Fran
ca Živiča iz Globokega, Vide-
nič Kuplenik pa pesem Fran-
ca Ogorevca iz Bukoška, ki je 
svoje spomine na poboj krških 
borcev prenesel na papir. Svoje 
poglede na aktualno družbeno 
dogajanje je zaupal Jože Bra
čun. V programu je sodeloval 
MePZ KUD Oton Župančič Arti-
če pod vodstvom Mihe Haler
ja ob spremljavi Jožeta Žagar
ja na harmoniki. Na prizorišču 
so bili tudi praporščaki, voja-
ška častna straža in pripadni-
ki spominske Gorjanske čete.
 Rok Retelj

Polaganje venca pri spomeniku padlim krškim borcem v 
gozdu Dobrava (foto: M. Tokić)

Pohod v Čehnarjevo dolino

Udeleženci pohoda (foto: Stanko Markovič)

Srečanji na Vodenicah in Ložcah
ni organizatorjev so položili 
spominske vence pri spome-
niku. V kulturnem programu 
so sodelovali: Spominska eno-
ta I. Dolenjskega partizanske-
ga bataljona, kantavtor Peter 
Dirnbek, Ajda Lea Jakše, Ja
kob Zaman Jelenič in Urban 
Jakše ter recitatorji. Predse-
dnik ZB za vrednote NOB Kr-

ško Anton Petrovič je ob tej 
priložnosti podelil srebrno 
plaketo Zveze združenj bor-
cev za vrednote NOB Sloveni-
je Jakobu Gašpirju, predse-
dniku OO ZB Kostanjevica na 

Krki, za izjemno sposobnost 
vodenja krajevne borčevske 
organizacije.

Spominsko srečanje je poteka-
lo tudi na Ložcah na Bohorju. 
V KO ZB za vrednote NOB Se-
novo namreč izmenično, vsako 
drugo leto, organizirajo spo-
minski svečanosti na Ložcah 
(Dobrova) in Jevši (Reštanj) 
na Bohorju. Srečanji potekata 
v počastitev tragičnih dogod-
kov v navedenih zaselkih in 
v počastitev dneva borca. Le-
tošnja prireditev je potekala 
ob prisotnosti praporščakov 
in članov veteranskih organi-
zacij, častne straže slovenske 
vojske, pripadnikov 1. spo-
minskega dolenjskega parti-
zanskega bataljona, številnih 
domačinov in gostov. V spomin 
na pet ustreljenih aktivistov 
OF so program izvedli: solista 
Nina Pisek in Marko Žele
znik ob spremljavi Janka Av
senaka, Pihalni orkester DKD 
Svoboda Senovo in recitator-
ji z besedilom Irene Škober
ne. Slavnostni govorec Milan 

Gorjanc je v govoru predsta-
vil zgodovinsko uro s pregle-
dom dogodkov iz naše zgodo-
vine iz obdobja 1941/45 in 
osamosvojitvene vojne. V ime-
nu KO ZB za vrednote NOB so 
bila podeljena priznanja pod-
jetju Centrus d.o.o., Luciji Go
lob in Ivanu Šturbeju, pred-
sednik ZB za vrednote NOB 
Krško Anton Petrovič pa je Ani 
Breznikar, Boštjanu Golobu, 
Božu Kosalcu, Bojanu Petro
viču ter Ani Tubeishat pode-
lil bronaste plaketa za večletno 
uspešno delovanje in širjenje 
idej in vrednot borčevske or-
ganizacije. 
 Vir: ZB NOB Krško

Petrovič je priznanje med 
drugim podelil Ani Breznikar.

Predsednik kostanjeviške borčevske organizacije Jakob Gašpir

SEVNICA – Po obširni junijski tematski prilogi serijo pri
spevkov o dogajanju v času osamosvajanja na območju Po
savja nadaljujemo s spomini načelnika Narodne zaščite v 
Krajevni skupnosti Sevnica Ivana Bidermana o vlogi ome
njenega organa v osamosvojitvenem času. 

Narodna zaščita je bila ustanovljena leta 1974 s strani Ljudske 
obrambe in družbene samozaščite Slovenije z namenom, da naj-
bolje ohrani vrednote ljudi, občane, materialne dobrine in var-
nost prebivalcev takratne Republike Slovenije. Naloga narodne 
zaščite je bila predvsem varnost ljudi, družbeno in zasebno pre-
moženje, objekti skupnega pomena, kadar je bilo to potrebno za 
varnost ustavne ureditve ob naravnih in drugih nesrečah kot so 
potres, požar, povodenj, večje prometne nesreče, v izrednih raz-
merah in izrednih političnih, varnostnih in družbeno ekonom-
skih dogajanjih v neposredni vojni nevarnosti in v vojni ter v kon-
fliktnih situacijah v podjetjih in krajevnih skupnostih. 

Leta 1982 me je občinsko vodstvo za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito v Sevnici prosilo, da bi sprejel zadolži-
tev načelnika narodne zaščite v Krajevni skupnosti Sevnica. Se-
dež narodne zaščite je bil na sedežu Krajevne skupnosti Sevnica, 
v kletnih prostorih stanovanjskega bloka v Naselju heroja Maro-
ka 24. Aktivno smo pristopili k realizaciji nalog in določili objek-
te družbenega pomena, ki jih je bilo treba varovati v izrednem 
stanju. To so bili: zdravstveni dom, lekarna, vodovodno zajetje 
Podgorica, vodohran pod Sv. Rokom, vodohran na Hrastih, se-
dež Radia Sevnica, Petrolova bencinska črpalka, pošta, telefon-
ska centrala PTT pri trgovini Elektrotehna (danes poslovna eno-
ta Telekoma), pekarna podjetja Merx za Sevnično, t. i. valjčni mlin 
v Šmarju, železniški most čez Savo na levem bregu, cestni most 
čez Savo na levem bregu, otroški vrtec, osnovna šola, srednja tek-
stilna šola, občinska stavba in mobilizacijsko zbirališče pri klavni-
ci. Za vse te objekte smo naredili skico stražarskih mest, opis po-
membnosti objekta in določili dva stražarska mesta za varovanje. 
Po obrambnem načrtu Krajevne skupnosti Sevnica smo imeli na-
loge, da izobražujemo občanke in občane, praktično in teoretič-
no, za uporabo strelnega orožja in varovanje opisanih objektov v 
mirnodobnih in izrednih razmerah. Vse usposabljanje in mobili-
zacijske vaje smo opravljali brezplačno in v svojem prostem času. 

25. junija 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna, je 
bilo zvečer razglašeno vojno stanje. Predsednik Krajevne skup-
nosti Sevnica Oton Šket je sklical načelnika, namestnike in po-
močnike narodne zaščite in nas seznanil z resnostjo vojnega sta-
nja. Preko kurirjev smo mobilizirali pripadnike narodne zaščite, 
ki so začeli opravljati naloge varovanja pomembnih objektov. 
Vse znanje, ki smo ga predhodno pridobivali z vajami, smo sedaj 
uporabili. Slavko Hočevar nam je dostavil 16 konzerviranih pi-
štol M 57 s pripadajočim bojnim strelivom, devet pištol pa smo 
imeli na sedežu krajevne skupnosti. Ker smo imeli premalo orož-
ja, smo lahko oborožili le enega pripadnika narodne zaščite na 
stražarskem mestu. Po obrambnem načrtu bi rabili vsaj 18 avto-
matskih pušk in 28 pištol za oborožitev ene izmene. Orožje, pu-
ške, pištole in drugo orožje, ki ga je imel v hrambi Občinski štab 
teritorialne obrambe Sevnica tudi za narodno zaščito Krajevne 
skupnosti Sevnica, je štab moral oddati v hrambo Jugoslovanski 
ljudski armadi. Orožje, ki ga je hranil Sekretariat za notranje in 
obrambne zadeve občine Sevnica, so odpeljali v tajna skladišča 
petim zanesljivim občanom. 

Aktivnosti ene izmene so trajale 4 do 6 ur, glede na to, kako hit-
ro smo lahko zamenjavali pripadnike narodne zaščite. Poleg teh 
nalog smo dobili še zadolžitev, da naj bomo pozorni na tiste ob-
čane Sevnice, ki so se preselili v Krajevno skupnost Sevnica iz 
drugih jugoslovanskih republik. Vse te aktivnosti so trajale do 
18. julija 1991, ko je predsedstvo SFRJ sprejelo sklep, da se bo 
JLA z orožjem in opremo v celoti umaknila v treh mesecih, s či-
mer je bilo konec vojne.

Vsi pripadniki narodne zaščite, ki smo med vojno aktivno so-
delovali, smo tvegali svoja življenja v upanju, da bomo živeli v 
mirni, složni in samostojni Sloveniji. Po končani vojni smo ime-
li možnost pridobitve statusa vojnega veterana vsi, ki smo med 
vojno aktivno sodelovali in bili oboroženi s strelnim orožjem. Na 
Upravni enoti Sevnica so zbirali sezname sodelujočih, ki so mo-
rali svojo udeležbo potrditi s pomočjo dveh prič. Tudi sam sem 
večkrat šel za pričo tistim, ki so se takrat odzvali na poziv in pri-
spevali svoj delež pri varovanju družbenega premoženja.

Kot načelnik Narodne zaščite v Krajevni skupnosti Sevnica se 
zahvaljujem vsem sodelujočim za požrtvovalnost in pripravlje-
nost pri izvajanju nalog narodne zaščite, saj brez vašega sodelo-
vanja ne bi bili uspešni.

 Povzeto po zapisu Ivana Bidermana

Dnevi osamosvajanja v Posavju

Narodna zaščita  
v KS Sevnica
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Kot je uvodoma po odigranih 
slovenski in gasilski himni po-
vedala povezovalka Tea Ber
kovič Škof, bo drugo leto mi-
nilo častitljivih 130 let, odkar 
je bilo ustanovljeno PGD Bi-
zeljsko. Njegov predsednik 
Gašper Mihelin je v svojem 
nagovoru najprej dejal, da so 
se z razvojem novih tehnologij 
na gasilskem področju tudi pri 
njih pojavile zahteve po zmo-
gljivejšem vozilu. »Tako se je v 
letošnjem letu društvu uresni-

čila velika želja, saj smo v pro-
gramu nabave gasilskih vozil 
GZ Brežice in tesnem sodelo-
vanju z Občino Brežice priš-
li do realizacije nabave nove-
ga gasilskega vozila za prevoz 
moštva GVM-1. Odločili smo se 
za vozilo VW Transporter, 8+1 
sedežev, z nadstandardno ga-
silsko nadgradnjo, ki jo je iz-
delalo podjetje Premier Adria 

Do novega vozila tudi s pomočjo botrov
BIZELJSKO – 7. avgusta so na Bizeljskem s svečanim prevzemom novega gasilskega vozila za prevoz moštva dodali še en kamenček v mozaik že skoraj 130-letne 
zgodovine Prostovoljnega gasilskega društva Bizeljsko. Na prireditvi so se še posebej zahvalili posameznikom in podjetjem, ki so za novo pridobitev prispevali 
večji del sredstev.

iz Ljubljane. Vozilo je opre-
mljeno z opremo po tipizaci-
ji Gasilske zveze Slovenije in z 
veliko dodatne opreme: izolir-
nimi dihalnimi aparati, agrega-
tom, potopno črpalko, motor-
no žago, opremo za gašenje 
gozdnih požarov, nahrbtni-
kom za prvo pomoč, kovčkom 
za sanacijo dimniških poža-
rov in še nekaj drobne gasil-
ske opreme,« je naštel. Dodal 
je, da dosedanje vozilo GVM-1, 
ki je staro dobrih 27 let, ni več 

zagotavljalo tako dobre ope-
rativnosti in se počasi poslav-
lja od operativnih nalog. Pot 
do novega vozila po Mihelino-
vih besedah ni bila tako lahka. 
Skupna vrednost vozila z vso 
opremo znaša dobrih 50 tisoč 
evrov. GZ Brežice je ob pomo-
či občine prispevala dobrih 20 
tisoč evrov, ostalo so mora-
li zagotoviti sami, je navedel. 

»Kljub dolgoletnemu namen-
skemu varčevanju PGD Bi-
zeljsko finančnih sredstev še 
vedno ni bilo dovolj. Tako se 
vse skupaj ne bi izšlo brez kra-
janov Bizeljskega ter podjetij v 
kraju in širše. Vsa leta nas pod-
pirate, pomagali ste nam tudi 
sedaj pri nabavi novega vozi-
la, kar daje še dodaten zagon 
našemu delovanju. Iskrena 
hvala vsem podjetjem za botr-
stvo in sponzorstvo ter osta-
lim simpatizerjem gasilstva, 
ki ste s sredstvi pomagali pri 
nabavi novega gasilskega vo-
zila,« je poudaril ter se zahva-
lil tudi krajevnim svetnikom in 
predsednici sveta KS Bizeljsko 
Mateji Kmetič, Občini Brežice 
in županu Ivanu Molanu, GZ 
Brežice in njenemu predse-
dniku Hermanu Premelču ter 
vsem članom PGD Bizeljsko, ki 
so s svojim znanjem, izkušnja-
mi in voljo pripomogli, da jim 
je uspelo realizirati tako velik 
projekt, kot je nabava novega 
gasilskega vozila, »kajti srce, 
volja in tehnika so tri stvari, ki 
so nepremagljive. Bizeljski ga-
silci se bomo vedno trudili, da 
bodo vozila vseskozi priprav-
ljena na akcijo, želimo pa si, da 
bodo čim manjkrat uporablje-
na.« PGD Bizeljsko sicer šteje 
prek 90 članov, od tega jih je 
25 operativno usposobljenih 
za delo.

PGD Bizeljsko med operativno 
močnejšimi društvi

Predsednik GZ Brežice Pre-
melč je navedel, da je imelo 

vodstvo PGD Bizeljsko ves čas 
nabave jasno vizijo in cilje tako 
pri znamki kot tudi pri nad-
gradnji in opremljanju vozila. 
»Kot vidimo, je vozilo prišlo v 
prave roke. Zavedamo se, da 
je PGD Bizeljsko eno operativ-
no močnejših društev v občini 
Brežice, uvrščeno v tretjo ka-
tegorijo ter s tem izpostavlje-
no večjim in težjim nalogam, 
preizkušnjam in obremeni-
tvam. Pokrivate geografsko 
zahteven požarni okoliš, kate-
rega osrednje društvo ste. Vaše 
dosedanje delo, znanje in iz-
kušnje predstavljajo temelj 
požarne varnosti tega dela ga-
silske zveze in občine Brežice, 
sedmega sektorja pa tudi šir-
še,« je izjavil in dodal, da se kot 
član bizeljskega društva z vse-
mi ostalimi veseli nove prido-
bitve v prepričanju, da bodo z 
na novo pridobljenim vozilom 
še uspešnejši pri zagotavljanju 

pomoči v požarih in drugih in-
tervencijah ter da bodo sku-
paj uspešno nadaljevali zdaj 
že skoraj 130-letno bogato tra-
dicijo gasilstva na Bizeljskem. 
Župan Molan je izpostavil po-
men sodelovanja med gasilsko 
zvezo in občino, pri čemer le-
-ta zagotavlja sredstva, GZ pa 
skrbi predvsem za strokovnost 
in opremljanje društev.

Posebna zahvala botrom 
novega vozila

Novo gasilsko vozilo je nato 
blagoslovil bizeljski župnik 
Vlado Leskovar, rekoč, da 
ne gre prezreti tudi ostalih 
požrtvovalnih del domačih 
gasilcev, ko npr. na priredi-
tvah skrbijo za redarstvo. Nato 
je sledila svečana predaja klju-
čev novega vozila, ki jih je žu-
pan najprej predal namestniku 
poveljnika PGD Bizeljsko Ev

genu Peru, slednji pa glavne-
mu strojniku društva Kristja
nu Vahčiču, ki je zaprisegel, da 
bo za vozilo skrbel s srcem in 
velikim ponosom. V nadaljeva-
nju sta predsednik društva Mi-
helin in namestnik poveljnika 
Per podelila zahvale botrom 
novega vozila. Na koncu so bile 
podeljene še zahvale najbolj 
požrtvovalnim in prizadevnim 
članom PGD Bizeljsko. Prejeli 
so jih: Marjan Martini, Dra
go Rebernik, Andreja Mihe
lin, Kristjan Vahčič, Stanislav 
Vahčič, Evgen Per, Amadej Iv
nik, Andrej Kovačič, Herman 
Premelč, Tomaž Godec, Amell 
Delić Mehani in častni povelj-
nik društva Alojz Antolovič. 
Za kulturno popestritev pro-
grama so poskrbeli Mija Škof, 
Aljaž Zagmajster ter Dorote
ja in Gabrijel Lipar.

 Rok Retelj

Z desne: predsednik PGD Bizeljsko Gašper Mihelin, namestnik 
poveljnika Evgen Per in glavni strojnik društva Kristjan 
Vahčič ob novem vozilu GVM-1

Prejemniki zahval med člani PGD Bizeljsko

PGD Bizeljsko se zahvaljuje sponzorjem
Gradlin d.o.o.; Nataša Antolovič s.p.; Vinska klet Pinterič; Pekarstvo 
in slaščičarstvo Ajda – Berkovič Kristina, s.p.; Vulkanizerstvo Puba, 
Andrej Jelčič s.p.; Frizersko lepotni studio Natalija Novak s.p.; 
Kamnoseštvo Bizeljsko d.o.o. Franc Grgij; Gostilna Kocjan; Dop. 
dejavnost na kmetiji Branko Kovačič; Okrepčevalnica Prinela; 
Mojca Kralj, s.p.; Avtomehanika na terenu Branko Plevel s.p.; Janez 
Istenič; Bitisk, Peter Gregl, Vlado Leskovar; Transport Slavko Šega; 
Transport Gaj, transportne storitve d.o.o.; Gozdarske storitve Tomi 
Lipar s.p.; Kea TUŠ Bizeljsko; TESI, Tehnični sistemi d.o.o.; Radojka 
Šemrov; Avto Krka d.o.o; Gradbena mehanizacija, prevozi in 
trgovina Babič, David Babič s.p.; GEN energija; HESS d.o.o.; KS 
Bizeljsko; Občina Brežice; GZ Brežice in Goodyear Slovenija d.o.o.
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CERKLJE OB KRKI – Vinogradnice in vinogradniki VTKD 
Cerklje ob Krki so se zbrali na društvenem pikniku, na 
katerem so lansko 40-letnico delovanja društva obeležili z 
razvitjem društvenega praporja. Donatorske trakove so na 
prapor pripeli Občina Brežice oz. v njenem imenu podžupanja 
Mila Levec, Zidarstvo Tomše in Kovinska galanterija Lekše 
Alojz, na drogu pa se bleščijo žebljički njihovih članov. Novi 
prapor je blagoslovil župnik s Čateža ob Savi Jože Pacek, 
prevzel pa ga je praporščak Marjan Tomše, ki je obljubil, da 
ga bo čuval in ponosno nosil na prireditvah. Program se je 
nadaljeval ob pesmi Skupine Trta in s podelitvijo medalj z 
društvenega ocenjevanja. Za najboljši cviček letnika 2020 so 
letos okronali dva vinarja, Darka Unetiča in družino Barbič-
Barkovič. Vir: VTKD Cerklje ob Krki
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Zgodovinarka Marjeta Bregar 
z Vrhka pri Tržišču je raziska-
la razvoj javnega šolstva v Tr-
žišču od začetkov do leta 1945 
in v članku, ki je del zbornika 
OŠ Tržišče ob 150-letnici šol-
stva v KS Tržišče, je tudi sle-
deč zapis: »Gradnja šolskega 
poslopja se je pričela dve leti 
pred odprtjem. Poleg finanč-
nih sredstev lokalne skupnos-
ti so sredstva za gradnjo Trž-
iščani prejeli tudi od samega 
‘presvitlega’ cesarja Franca Jo-
žefa I. V jeseni 1886 jim je na-
menil 300 goldinarjev. Deželni 
zbor Kranjske dežele je prispe-
val 100 goldinarjev. Ne smemo 
pa seveda pozabiti na sredstva 
Frana Metelka. Kljub vsemu je 
denarja še vedno zmanjka-
lo. Da bi gradnjo šolske stav-
be lahko zaključili do jeseni 
1888, so potrebovali še 2800 
goldinarjev. Dobrotnica za po-
dročje kulture in zlasti šolstva 

Šola se je sesula v prah 
TRŽIŠČE – Stavba nekdanje osnovne šole v središču vasi v Mirnski dolini se je 10. avgusta spremenila v ru
ševine. Star šolski objekt ni več nudil ustreznih pogojev za šolajočo se mladino, zato so se njegova vrata 
pred petimi leti zaprla, v letošnjem poletju pa je steklo rušenje. 

v Okrajnem glavarstvu Krško 
nasploh, gospa Josipina Hoče-
var, je ta znesek graditeljem 
posodila brezobrestno. Težko 
pričakovano poslopje so odpr-
li in blagoslovili v okviru pra-
znovanja 40-letnice vladanja 
avstro-ogrskega cesarja Fran-
ca Jožefa I. v nedeljo, 21. okto-
bra 1888. Stavba je imela eno 

učilnico in stanovanje za uči-
telja.« 

Prostori pritlične šolske stav-
be so kmalu po izgradnji pos-
tali premajhni za številno 
mladež, ki je obiskovala pouk 
tudi iz okoliških vasi, zato so 
jo leta 1902 nadzidali za eno 
nadstropje in v šolski stavbi so 

bile tri učilnice, stanovanje za 
voditelja šole ter pisarna. 24. 
oktobra 1943 je bila stavba 
požgana in leta 1945 je stekla 
obnova. Mogočen šolski objekt 
je nato več desetletij kljuboval 
času, a po izgradnji nove stav-
be na drugi lokaciji je od leta 
2016 sameval. Vrata so os-
tala zaprta vse do letošnjega 
avgusta, ko se je začelo ruše-
nje. Pred rušitvijo je marsik-
do upal, da bodo prostori nek-
danje šole ponovno oživeli, da 
bodo preurejeni za izvajanje 
katere izmed drugih dejavno-
sti, da bodo imela v njej svo-
je prostore društva, a žal stara 
stavba ni več omogočala var-
nega bivanja. Spomin nanjo bo 
ohranjen na razglednicah in 
fotografijah, na prostoru »sta-
re šole« pa bodo urejene par-
cele za stanovanjsko gradnjo. 
 Smilja Radi, 
 foto: AGM Pungerčar

Rušenje nekdanje šole v Tržišču je potekalo varno in brez 
težav.

Prvi podatki o začetkih premo-
govništva v Krmelju in njego-
vi okolici segajo v leto 1809, ko 
je bila prvič pridobljena pravi-
ca za kopanje premoga v dolini 
potoka Hinja. Leta 1960 je bilo 
v rudniku zaposlenih 409 ru-
darjev, a zaradi vse večje upo-
rabe elektrike in nafte je prišlo 
do zmanjšanja potrebe po pre-
mogu, zato je dve leti kasneje, 
leta 1962, prišlo do zaprtja ru-
dnika. Danes na nekdanji ru-
dnik spominjajo opuščeni ru-
dniški jaški ter manjša jezera, 
ki so nastala z opustitvijo dnev-
nih kopov. 

V Društvu Svoboda Krmelj so 
se s pripravo prireditve pok-
lonili spominu na težko rudar-
sko življenje in v dvorani kul-
turnega doma so bila na voljo 
3D očala, ki so omogočala vir-

Življenje rudarjev je bilo težko
KRMELJ – 3. julija je Društvo Svoboda Krmelj četrto leto zapored na prostem – med kulturnim domom in 
novim razstavnim prostorom, ki so ga uredili v nekdanjih prostorih sevniške enote knjižnice – pripravilo 
prireditev v počastitev rudarjev, saj so imeli tudi v tem kraju rudnik rjavega premoga.

tualen sprehod skozi rove tr-
boveljskega rudnika. Dogo-
dek je z glasbenim nastopom 
obogatil Vlado Poredoš, član 
zasavske skupine Orlek, ki v 
svojih skladbah opeva tudi 
»knapovsko življenje«. S sta-
rodobnikom znamke Ford je 
Toni Janežič pripeljal na kraj 

prizorišča še uglednega viso-
kega gosta – kralja Aleksandra 
Karađorđevića, ki je leta 1920 
obiskal krmeljski rudnik. Ta 
spomin je v vlogi nekdanjega 
jugoslovanskega kralja, ki je 
bil na čelu Kraljevine Jugosla-
vije od leta 1921 do 1934, ko 
je postal žrtev atentata, oži-

vel imitator in zbiralec starin 
iz Rogaške Slatine Nani Polja
nec, ki je nagovoril zbrane v 
»kraljevskem slogu«. 

V zaključnem delu priredi-
tve, ki jo je povezovala Milena 
Knez, je potekalo še odprtje 
fotografske razstave Bojana 
Dremlja v prostorih nekda-
nje krmeljske knjižnice. Član 
fotosekcije Društva Trg Sevni-
ca je z dronom ustvaril prekra-
sne posnetka Krmelja z okoli-
co ter jih podaril krmeljskemu 
društvu. Predsednica društva 
Nevenka Flajs se je  sodelu-
jočim v programu zahvalila z 
unikatnim ročnim izdelkom 
ročnodelske skupine, ki delu-
je v okviru društva, ter priso-
tnim za udeležbo na dogodku. 
 Smilja Radi,
 foto: Ljubo Motore

Predsednica Društva Svoboda Krmelj Nevenka Flajs, Nani 
Poljanec, Milena Knez in Vlado Poredoš

VELIKI CIRNIK – 17. julija so 
v vasici Veliki Cirnik, ki sodi 
v KS Šentjanž, obeležili 70. 
obletnico prostovoljnega 
gasilskega društva, ki je po
memben del Gasilske zveze 
Sevnica. Teden dni kasneje 
so potekale še tradicionalne 
zabavne gasilske igre.

Ob jubileju so članice in člani 
PGD Veliki Cirnik razvili nov 
društveni prapor z ročno izve-
zeno podobo stare brizgalne, 
imenovane »Ragian«. Brizgal-
na je bila izdelana v 19. sto-
letju in je v lasti društva od 
sredine dvajsetega stoletja in 
je lepo vzdrževana že 24 let 

osrednji rekvizit na znameni-
tih Gasilskih igrah brez meja. 
Botri novega prapora so Jože 
Lazar, Ključavničarstvo Bar-
tolj in Kvadra mobil, Boštjan 
Berk ter častni član društva 
Janez Valant. Ob visokem ju-

bileju je izšel tudi 
zbornik, ki opisuje 
zgodovino društva 
ter nekatere posa-
meznike, ki so pri-
spevali k obstoju in 
razvoju gasilskega 
društva ter nare-
dili opis zajemanja 
izvirske in pada-
vinske vode v raz-
ličnih zgodovinskih 

obdobjih na požarnem obmo-
čju PGD Veliki Cirnik. V zbor-
niku so predstavljeni tudi šte-
vilni podporniki, zaradi katerih 
je delovanje društva še kvalite-
tnejše.  Predstavnica GZ Slove-
nije Ana Somrak in Gašper Ja

nežič, poveljnik GZ Sevnica in 
regije Posavje ter član povelj-
stva GZ Slovenije, sta podelila 
PGD Veliki Cirnik plamenico II. 
stopnje GZS in plamenico GZS 
nekdanjemu dolgoletnemu 
predsedniku PGD Veliki Cirnik 
Jožetu Zaplatarju.

Poseben del slovesnosti je bilo 
uradno odprtje igrišča, ki sta ga 
s prerezom traku predala na-
menu župan občine Sevnice 
Srečko Ocvirk in predsednik 
gasilskega društva Veliki Cirnik 
Robi Dragan ob pomoči Šen-
tjanških mažoret. 
 Z. Remar, 
 foto: A. Stražišar Lamovšek

Ob jubileju so razvili nov prapor

Jože Zaplatar prejema plamenico II. 
stopnje Gasilske zveze Slovenije.

Kolesarska kultura vedno bolj pridobiva na pomenu in se kot fe-
niks dviga iz pepela pozabe, tudi s pomočjo izjemnih uspehov na-
ših športnikov. V časih, ko ni bilo toliko konjičkov na štirih kolesih, 
so bila kolesa za marsikoga edino prevozno sredstvo. Pripeljala so 
nas s točke A do točke B. Sedaj pa smo jih potegnili iz prašnih ko-
tičkov garaž in kleti, jih očistili in jim dali drugačno vlogo. Sedaj so 
več kot le prevozno sredstvo - so veter v laseh, so čudoviti razgle-
di na razpotjih, so odkrivanje novih krajev, so aktivno preživljanje 
prostega časa in prijetna utrujenost telesa ter duha. 
Kolesa so skozi čas tako dobila svoj pomen v turizmu. Vedno več-
je število turistov tudi razgibano radeško občino raziskuje s kole-
som. Kolesarji prihajajo k nam iz celotne Slovenije in širše. Kolesar-
ske dogodivščine pričenjajo ob brežini reke Save, kjer se s kolesom 
podajajo po nezahtevni Učni poti Savus do bajerja na Hotemežu, 
kjer lahko nato peš raziščejo Didaktični krog. Bolj pogumni zagrize-
jo v radeške klance in se odpravijo med palčke na Jelovo, po grajske 
razglede v Svibno, v senco Gašperjevega kostanja na Močilnem ali 
skočijo na Brunk do priljubljene romarske postojanke.  
V Radečah kolesarimo tudi s štirimi električnimi kolesi, ki so bila 
kupljena v okviru projekta Posavske poti prijetnih doživetij. V kora-
ku s trenutnimi trendi kolesarstva v Radečah ostajamo tudi v sklo-
pu projekta Posavski ribji krog, kjer je predviden nakup še šestih 
e-koles z dvema otroškima sedežema. Didaktični krog, učilna na 
prostem ob hotemeškem bajerju, se že ponaša z dodatno točko. 
Ob poti obiskovalce pričaka Pecikl plac, lesena kolesarnica, opre-
mljena z mizico in klopmi. Poleg zaščite pred vremenskimi neugo-
dnostmi in kotička za počitek bodo kolesarji verjetno najbolj vese-
li stojala za servisiranje koles. Opremljeno je z vsem potrebnim za 
kolesarsko prvo pomoč, vključno s tlačilko. 
Dodatno smo pridobili še eno servisno stojalo, ki se nahaja v nepo-
sredni bližini TRC Savus oz. ob radeškem turistično informacijskem 
centru. Poleg klasičnega nabora orodja in tlačilke je to stojalo nad-
grajeno še z modulom za polnjenje električnih koles, invalidskih vo-
zičkov in ostalih naprav manjših moči. 
Električna kolesa je mogoče najeti po predhodnem dogovoru. 
Vsi, ki bi želeli izkoristiti dodatno možnost za rekreacijo, se lah-
ko oglasite v Turistično informacijskem centru, ki je od ponedelj-
ka do petka odprt od 9. do 15. ure. Več informacij je na voljo tudi 
na www.visitradece.si, obrnete pa se lahko tudi na 03 56 87 941 
ali info@ktrc.si.  

Prireditve ob občinskem prazniku

Torek, 31. 8. 2021
• ob 08.00 v lovski koči in v hiši na Magolniku 
Gozdna terapija v Radečah 

Organizator: Zdravstveni dom Radeče

Sobota, 4. 9. 2021
• ob 09.00 v razstaviščnem prostoru v Domu kulture Radeče 
Slikarska kolonija »Radeče z okolico«

Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče
• ob 10.00 v ribiškem domu na Hotemežu 
Predavanje dr. Roberta Brusa: Gospodarjenje z gozdovi v prihodno-
sti, vezano na podnebne spremembe

Organizator: Hortikulturno društvo Radeče,  
Zavod za gozdove Slovenije

• ob 14.00 v Gozdni učilni – hiša na Magolniku
Nega gozda in delo revirnega gozdarja

Organizator: Društvo lastnikov gozdov Sopota-Laško  
in ŠK od vznika do evra

Nedelja, 5. 9. 2021
ob 10.00 v župnijski cerkvi sv. Petra v Radečah 
Sveta maša in blagoslov obnovljenega župnišča Župnije Radeče, vodi 
g. nadškof msgr. Stanislav Zore

Organizator: Župnija Radeče

Koledar prireditev je pripravljen na podlagi predvidenih 
prireditev, ki bodo izvedene, če bodo to dopuščale zdravstvene 
razmere. V primeru odpovedi prireditev boste obveščeni na 
spletni strani www.radece.si in s strani organizatorjev.
Obiskovalce prireditev pozivamo k spoštovanju higienskih 
priporočil in ukrepov NIJZ.

Električna kolesa in dve novi stojali za servis 
koles v Radečah
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Predsednik sveta KS Raka Pri
mož Šribar je na prireditvi, na 
kateri se je zbralo lepo števi-
lo krajank in krajanov, posebej 
pozdravil podžupana Občine 
Krško, sokrajana Silva Kroš
lja, ter novega raškega župni-
ka Boštjana Goriška, zahvalil 
pa se je tudi lastniku raškega 
gradu Roku Mejaku za gosto-
ljubje. V nadaljevanju je pou-
daril, da v KS kljub epidemiji 
zastavljen program dela nemo-
teno izvajajo naprej: »Tako smo 
v lanskem letu delno moderni-
zirali staro cesto Podulce–Za-
bukovje in uredili odvodnja-
vanje. Modernizirali smo tudi 
del ceste na Golem vrhu. V so-
delovanju z družbo Kostak smo 
uredili dostop do vodohrana 
na Celinah. V celoti smo mo-
dernizirali cesto od trga Raka 
mimo župnišča do mrliške ve-
žice. Lansko jesen nam je us-
pelo pridobiti služnosti za 
manjkajočo povezavo  široko-
pasovnega omrežja za vasi Po-
dulce, del Zabukovja, Površje in 
Dolenjo vas, projekt se pravkar 
zaključuje. Letos smo sanirali 
plaz in uredili mulde na ces-
ti skozi vas Jelenik. V sodelo-
vanju s krajani smo preplastili 
cesto na Celinah. V tem mese-
cu bo prav tako v sodelovanju s 
krajani modernizirana cesta na 
Mikotah. Aktivni smo pri vseh 
infrastrukturnih in drugih pro-
jektih Občine Krško. Zaključu-
je se pridobivanje soglasij za 
izvedbo kanalizacije na Raki. 
Občina Krško je vzporedno ob-
javila javno naročilo za gradnjo 
kanalizacije in rastlinske čistil-
ne naprave.« 

Težave pri  
pridobivanju soglasij

Posebej je izpostavil težave pri 
pridobivanju soglasij za mo-
dernizacijo državne ceste z 
ureditvijo trga na Raki, kjer je 
treba pridobiti 88 služnosti. V 

juniju so v sodelovanju z ob-
čino organizirali predstavitev 
omenjenega projekta in pobi-
ranje služnosti s prisotnostjo 
notarja v gasilskem domu. 
»Odziv je bil slab, prav tako je 
bilo podpisanih služnostnih  
pogodb zelo malo. Projekt se 
bo še prilagajal. Občina se je 
pripravljena pogovoriti in po-
goditi z vsakim lastnikom. Za-
vedajmo se, da dokler ne bodo 
podpisane vse služnosti, izved-
be tako pričakovanega projek-
ta ureditve trga ne bo. Vse la-
stnike, ki ste prejeli v podpis 
služnostne pogodbe, pozivam, 
naj jih podpišejo in overijo 
pri notarju. Od vas je odvisno, 
kdaj se bodo oglasili stroji na 
Raki,« je pozval Šribar. Omenil 
je še projekte, izvedene v okvi-
ru participativnega občinske-
ga proračuna: otroška igrala, 
fitnes naprave in klopi pred 
gasilskim domom na Raki, pri-
dobili so tudi sredstva za ob-
novo starih avtobusnih postaj 
– del so jih obnovili lani, dru-
gi del jih bodo naslednje leto, 
uredili bodo tudi pešpot Gra-
dišče–Celine. »Urejenost kra-
ja ni samo izvajanje del javnih 
služb, ampak tudi nas samih. Z 
dobro voljo in z malimi dejanji 
lahko postorimo marsikaj,« je 
še dejal in se zahvalil društvom 

za sodelovanje pri krajevnem 
prazniku.

Podžupan in nekdanji predse-
dnik sveta KS Raka Silvo Kro-
šelj je v svojem nagovoru iz-
postavil pomen sodelovanja v 
družbi, ki lahko prinese še bolj-
še rezultate. »Lahko bi naredi-
li še več, če se med seboj ne bi 
delili in izključevali na naše in 
vaše, rdeče in bele. Imamo zad-
nje minute, da začnemo iskre-
no sodelovati. Ljudi je treba 
spodbuditi, da ne vidijo samo 
sebe in svojega doma, temveč 
naj pogledajo tudi malo okoli 
sebe in se vprašajo, kaj dob-
rega so naredili za družbo in 
državo, od katere zahtevamo 
vse svoje pravice, na žalost pa 
vse več državljanov pozablja 
na dolžnosti in obveznosti do 
nje. Kljub krizam, ki nas obda-
jajo, je treba stisniti zobe in po-
riniti ta težak voz, ki smo si ga 
30 let nalagali brez razmisleka, 
kako ga bomo vlekli in peljali,« 
je povedal.

Dve lanski  
in eno letošnje priznanje

Šribar je nato podelil dve kra-
jevni priznanji še za lansko 
leto in eno za letošnje. Za lani 
sta ga prejeli soseske Sve-

te Marjete (v njenem imenu 
Toni Oberč) za ohranjanje 
zgodovinske in kulturne de-
diščine ter slikar Jože Šterk 
za ustvarjalno in predano delo 
na področju likovne umetno-
sti in širjenje prepoznavnosti 
kraja, za letos pa Prostovoljno 
gasilsko društvo Smednik (v 
njegovem imenu Vili Žabkar) 
ob 60-letnici delovanja. Pri-

reditev, ki jo je vodila Barba
ra Ulčnik Tomažin, so pope-
strili Urh Šribar z Zdravljico 
na električni kitari, združeni 
pevci skupin Lavrencij in Ko-
ledniki ter Folklorna skupina 
Raka, z nekaj razmišljanji pa 
tudi psihiater, terapevt in afo-
rist dr. Cveto Gradišar, ki živi 
na Raki. Po uradnem delu pri-
reditve je sledilo še druženje 

ob stojnicah, ki so jih pripravi-
la društva: Turistično društvo 
Lovrenc Raka, Aktiv kmečkih 
žena Raka, Čebelarsko društvo 
Martin Humek Raka in Vino-
gradniško društvo Raka.

Ob krajevnem prazniku, pos-
večenem godovanju župnij-
skega zavetnika sv. Lovrenca 
in spominu na raškega roja-
ka, sadjarskega strokovnjaka 
Martina Humeka, so pripravili 
še nekaj prireditev: pohod po 
priljubljenih raških gričih, 16. 
cvičkov večer, posvečen pre-
vodu in objavi Gorskih bukev 
v sodobnem slovenskem jezi-
ku, gasilske igre brez meja na 
Smedniku, nogometno tekmo 
med Račani, ločkarji, hribci 
in Ardrjani na Jeleniku, na lo-
vrenško nedeljo farno žegna-
nje, na lovrenčevo pa še sklep 
celodnevnega čaščenja v žu-
pnijski cerkvi sv. Lovrenca. 
 Peter Pavlovič

»Z dobro voljo lahko postorimo marsikaj«
RAKA – Potem ko epidemiološke razmere oz. ukrepi lansko poletje niso omogočile organizacije krajevnega praznovanja, jim je na Raki letos to – seveda ob upo
števanju priporočil NIJZ – vendarle uspelo. 5. avgusta so v atriju tamkajšnjega gradu pripravili osrednjo prireditev s podelitvijo krajevnih priznanj.

Predsednik sveta KS Raka Primož Šribar in krajevni 
nagrajenci, z leve: slikar Jože Šterk, Vili Žabkar v imenu PGD 
Smednik in Toni Oberč v imenu soseske Svete Marjete

Prireditvi je sledilo še druženje ob stojnicah društev.

RAKA – Društvo upokojencev 
Raka je v sklopu krajevnega 
praznika pripravilo tradicio-
nalni pohod po raških gričih, 
ki ga je vodil Franc Bakšič. 
Pohodniška pot jih je vodila 
mimo raškega župnišča in po-
kopališča do gorice Bajčeve-
ga hrama, potem na Vinji  vrh, 
kjer jih je z okrepčilom priča-
kala družina Žnideršič, hkra-
ti so imeli zelo lep pogled pro-
ti Gorjancem, Novemu mestu 
pa skoraj do Zagreba. Po krat-
kem postanku so se spustili 
nazaj do Zabuč in nadaljeva-
li v Gradišče, kjer je bil rojen 
znani sadjar in čebelar Martin 
Humek. Tu jih je s kratkim kul-
turnim programom pričakala 
predsednica društva Fanika 
Metelko, navzočim je Karin 

Humek, ki živi v Švici in je tre-
nutno na dopustu v Sloveniji, 
predstavila družinsko drevo. 
Ob glasbi harmonike je pred-
sednica društva Dragici Hu
mek izročila še simbolično 

darilo, gospa pa je dejala, da 
se počuti, kot da bi bila ob ta-
kšnem petju in glasbi na ohce-
ti. Pohod so kasneje nadaljeva-
li do vile Cviček, zaključili pa 
pri Krošlju.  A. H.

Ob prazniku po raških gričih   

Predsednica društva Fanika Metelko je Dragici Humek 
izročila simbolično darilo.

Čebele bodo tudi virtualno spremljali
Med poznavalci čebelarjenja je že zaokrožila naša regijska zanimivost, 

in sicer, da bo v sklopu posebnega čebelarskega centra v Krškem prostor 
tudi za nov urbani čebelnjak.

 Gre za čisto prvi slovenski urbani čebelnjak, lociran v mestnem jedru.

 Na osnovi letvičastega panja bo novi panj urejen s steklenimi stranicami, imel bo vgrajene 
prav posebne senzorje, ki bodo Čebelarski zvezi Krško omogočali virtualno spremljanje čebelje 

družine in aktivnosti v panju.

 Vsako novo znanje o teh izjemnih bitjih je dragoceno, zato se veselimo, da bodo s 
sosodobnimi pridobitvami, atraktivnimi tudi za čebelarski podmladek, odstrte še mnoge 

skrivnosti življenja teh drobnih in marljivih živali. 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

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

CMYK 100 4 87 18

Čebelarski Mozaik
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Sam sem prepotoval svet od 
Španije do Mongolije in že 30 
let proučujem načine gospo-
darjenja z vodotoki in organi-
zacijo športnega ribolova in ri-
biškega turizma. Kot direktor 
Centra za promocijo in pospe-
ševanje športnega ribolova in 
ribiškega turizma se ukvarjam 
z zbiranjem in posredovanjem 
znanja. Znanje je ključ do us-
peha!

Slovenija ima idealno geograf-
sko lego in neverjetno razno-
liko naravo na zelo majhnem 
prostoru, smo varna država z 
dobro prometno infrastruk-
turo. Znamo se organizirati in 

izpeljati tudi najzahtevnejše 
projekte. Predstavljamo se kot 
turistična dežela. V zadnjem 
času govorimo o petzvezdič-
nem turizmu. Slovenija vsa, 
zaradi svoje majhnosti, ni pri-
merna za množični turizem. S 
svojo lepoto privlači najzah-
tevnejše goste, le-ti pa za svoj 
denar pričakujejo vrhunsko 
storitev. 

VEČ VODE –  
VEČ MOŽNOSTI ZA RAZVOJ 

RIBIŠKEGA TURIZMA

Voda je naravni vir in vir živ-
ljenja. Z izgradnjo hidroelek-
trarn in zadrževanjem večjih 
količin vode ter s tem poveča-
njem vodnih površin na spo-
dnji Savi sta som in smuč do-
bila naravnost idealne pogoje 
za bivanje, zraven njiju pa še 
krap in številne druge slad-
kovodne ribe. Vode je več in s 
tem veliko več možnosti za ra-
zvoj ribiškega turizma. 

V Savi smo trenutno priča ek-
spanziji soma. Som (Silurus 
glanis) je največja evropska 
sladkovodna riba, ki predsta-
vlja velik izziv športnim ribi-
čem. Že leta vodim športne 
ribiče v Španijo na reko Ebro, 
v Italijo na reko Pad in njen pri-
tok Mincio, v Romunijo na je-
zero Sarulesti in delto Donave, 
v Srbijo na Donavo v Golubac 
in Kladovo ... Posavje je lahko 
nova ribiška Meka za športne 
ribiče, tako lovce na soma in 
smuča kakor tudi za sodobne 
kraparje in beličarje.

V Centru za promocijo in pos-
peševanje športnega ribolo-

va in ribiškega turizma zato 
pripravljamo program za šola-
nje ribiških vodnikov, ki bodo 
usposobljeni in pripravljeni 
pričakali ribiške goste. Zavze-
mamo se tudi za ureditev pri-
vezov za čolne in čolnarne na  
pretočnem jezeru ter še za do-
daten dvig populacije rib v je-
zeru. Govorim o gnezdih za 
smuča, projekt, ki smo ga že 
začeli. Ob jezeru zaenkrat še 
pogrešam drevje in senco za 
ribiče, ki lovijo z obale. Senca 
bo prijala tudi sprehajalcem in 
kolesarjem.

Treba je torej poskrbeti za 
ustrezno promocijo, ki jo 
bodo opazili športni ribiči po 
vsem svetu, usposobiti ribiške 
vodnike in pomagati najokus-
nejši ribi sladkih voda – smu-
ču (Stizostedion lucioperca) 
do še boljših pogojev za drst 
(gnezda za smuča). To so prvi 
trije koraki, ki bodo omogo-
čili Posavje vrisati na svetov-
ni zemljevid najbolj zaželenih 

športno ribiških destinacij. 

V Posavju je prostora za deset 
ribiških vasi in dela za vsaj sto 
ribiških vodnikov. Prav tako 
ima brežiško pretočno jeze-
ro vse pogoje za izvedbo sve-
tovnega prvenstva v lovu rib s 
plovcem. Na jezeru pa je moč 
soma loviti z bučko. To meto-
do danes obvlada le nekaj slo-
venskih ribičev.

RIBOLOV JE VELIK POSEL, 
ODREŽIMO SI KOS POGAČE

O ribiškem turizmu predavam 
doma in v tujini. Moja defini-
cija razvitega ribiškega turiz-

ma se glasi: »Tam, kjer je raz-
vit ribiški turizem, so vode 
čiste, polne zdravih rib, ljudje 
pa so srečni, bogati in gosto-
ljubni ter vedno in za vsako 
ceno pripravljeni ščititi narav-
no okolje, v katerem in od ka-
terega živijo.«

Ribiška kulinarika je ena od vr-
hov ribiške kulture. Kljub pre-
vladujočem trendu »ujemi in 
spusti« mora pravi ribič ribo 
znati tudi pripraviti, še zlas-
ti pa ribiški vodnik. Ribe so 
zdrave, okusne in enostavne 
za pripravo. Ribe in vino nare-
dijo življenje fino! In v Posav-
ju imamo vse pogoje za fino 
življenje.

Dnevnica za ribiškega vodni-
ka se v svetu giblje med 100 in 
200 evri. V Posavju bi bilo dela 
za vsaj 100 ribiških vodnikov. 
Gostinstvo bi zaživelo, vinar-
ji bi lažje in bolje prodali svo-
je vino ... 

Našim razmeram primerna 
ribiška vas bi imela 60 leži-
šč. In če bi spanje stalo samo 
deset evrov, bi to ob polnih 
posteljah v Posavje pripeljalo 
2.190.000 evrov na leto. Kje pa 
so še ribiške dovolilnice, izpo-
soja čolnov, hrana, pijača, spo-
minki, ribiški vodniki, prodaja 
ribiškega pribora ... Ribolov je 
v svetu res velik posel in prav 
je, da si tudi mi odrežemo svoj 
kos te fine pogače. 

POSAVJE –  
AKVAKULTURNA REGIJA

Posavje je v Sloveniji vodilna 
regija v akvakulturi. Zato smo 
lani posneli filma »Akvakultu-
ra v Posavju« in »Jesen v Ga-
dovi peči«. 

Akvakultura je najmlajša in 
najhitreje rastoča kmetijska 
panoga. V Posavju namreč 
vzredimo največ postrvi v Slo-
veniji, posavski ribogojci po-
skušajo tudi z vzrejo toplo-
vodnih rib, uspešno vzrejajo 
sulca do konzumne velikosti, 
narejeni pa so tudi prvi koraki 
v predelavi sladkovodnih rib. 
Naši ribogojci ribe očistijo, fili-
rajo, vroče in hladno dimijo, iz-
delujejo namaze in marinade. 
V Brestanici so menihi trapisti 
prvi v Sloveniji gojili krape, 
podusti iz Save pa je lokalno 
prebivalstvo reklo kar pečen-
ka. Ta »pečenka« je do one-
snaženja pomembno vplivala 
na prehranjenost sicer revne-
ga prebivalstva. V Brežicah je 
rojen dr. Avgust Munda, av-
tor prve knjige o ribah v slo-
venskem jeziku, ki je izšla dav-
nega leta 1926. V Posavskem 
muzeju v Brežicah imamo tudi 
ribiški oddelek. Z raki in zele-
nikami iz Krke so nekoč oskr-
bovali večja mesta po Evropi 
… Zdaj je Sava spet čista in 
z novimi akumulacijami nudi 
tudi možnosti za nove tehno-
logije akvakulture. Pri nas se je 
prvi ribogojec odločil za eko-
loško vzrejo postrvi, naši ribo-
gojci so prvi v Sloveniji osvojili 
vzrejo afriškega soma in tilapi-
je, dveh najpomembnejših rib 
v svetovni sladkovodni akva-
kulturi. Pogumno se lotevajo 
tudi vzreje jeseterskih vrst. Po-
savec je prevedel v slovenski 
jezik biblijo športnega ribolo-
va Popolnega ribiča Izaka Wal-
tona, druge najbolj prodajane 
knjige na svetu. Prvi ribomati 
so potrošnikom na voljo prav 
v Posavju. Lastnik največjega 

školjkarskega podjetja v Slo-
veniji je Posavec in avtor prve-
ga slovenskega ribiškega vo-
dnika je prav tako Posavec, 
rojen v Brežicah. Naše vode 
so vse bolj priljubljena desti-

nacija med športnimi ribiči, 
tako domačimi kot tujimi. Z iz-
gradnjo akumulacij na Savi so 
se možnosti za športni ribolov 
in ribiški turizem še povečale. 
Ulov športnih ribičev ni zane-
marljiv, v akvakulturi pa vzre-
jamo tudi ribe za poribljavanje 
in repopulacijo ogroženih av-
tohtonih vrst. 

V začetku avgusta smo v Breži-
cah gostili veliko mednarodno 
skupino ribiških ekspertov, te-
stnih ribičev in filmskih ustvar-
jalcev. Film »Lov soma v Po-
savju« snemam z Darjanom 
Kaučičem, izjemnim mladim 
filmskim ustvarjalcem iz Lju-
tomera, zmagovalcem lanske-
ga Grosmanovega filmskega 
festivala. V veliko pomoč sta 
nama bili tudi prizadevni film-
ski ustvarjalki, akademska sli-
karka Aleksandra Fekonja ter 
magistra anglistike in slavisti-
ke Sara Žibrat. K sodelovanju 
sem povabil najvplivnejše ribi-
če in mnenjske vodje s celega 
Balkana. Z nami je bil Goran 
Vukosavljević Vuko, upleni-
telj uradno največjega sulca 
na svetu in proizvajalec naj-
boljših vab za lov predatorjev 
Hannibal, 'vražji' odvetnik Vla-
dimir Horovic Vava, svetovna 
ribiška popotnika Dragan Ku-

jačić in Milan Knežević Smr-
ki. Pridružila sta se nam tudi 
Ivica Pezelj Zmaj in Jasmin 
Ćutić, proizvajalca najboljših 
ribiških čolnov Dragon boat 
in izjemna ribiča. Domači ri-

biči so dobili priložnost voditi 
goste kakršne si na naših vo-
dah želimo. Dve tretjini sne-
manja so za nami. Film bi radi 
zaključili konec septembra le-
tos in ga zavrteli na svetov-
nem kanalu Lov in ribolov. 
Tako bomo brežiško jezero in 
Posavje vrisali na svetovni ze-
mljevid najatraktivnejših špor-
tno ribiških destinacij v Evropi.

Res nas čaka še veliko dela, 
vendar sam sledim načelu: 
»Kdor hoče, najde način, kdor 
noče, išče izgovore.« In izogi-
bam se ljudi, ki iščejo izgovore.

Na srečo sem med pomemb-
nimi odločevalci našel dob-
re sogovornike, ki so mi zna-
li prisluhniti in zdaj snujemo 
temelje razvoja ribiškega tu-
rizma v Posavju. Ta trenutek 
delamo na treh projektih, in 
sicer: film Lov soma v Posavju, 
Šola za ribiške vodnike in Re-
populacija smuča na spodnji 
Savi, sledil pa naj bi projekt ri-
biških vasi v Posavju.

 Avtor: Stane Omerzu
Foto: Arhiv Racoon, 

Centra za promocijo in 
pospeševanje športnega 

ribolova in ribiškega 
turizma

www.he-ss.si

Ribiški turizem in film Lov soma v Posavju
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Ribolov je najbolj množična rekreacija na svetu, samo v Evropi je registriranih 40 milijonov športnih ribičev. V tej isti Evropi se v špor-
tnem ribolovu obrne 23 milijard evrov na leto! Slovencev nas je samo dva milijona in imamo najlepše reke na svetu, ki jih krasi neverjet-
na raznolikost in biotska pestrost. Čez 80 vrst sladkovodnih rib živi pri nas. V svetu je torej športni ribolov velik posel. Premalo se zave-
damo naravnih danosti, ki nas obdajajo. Športni ribolov ni samo hobi, nemalokrat je to način življenja. Za želeno ribo se bo pravi športni 
ribič odpravil tudi na konec sveta.

Stane Omerzu z najuspešnejšim lovcem na soma Domnom Štefaničem

Stane Omerzu in akademska slikarka Aleksandra Fekonja
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V našem okolju ste verje
tno najbolj znani po vaših 
šahovskih dosežkih. Šah že 
od nekdaj velja za zelo zah
tevno igro in predstavlja mi
selni zalogaj za vsakega, ki 
jo igra. Kako vi gledate na 
šah, kaj vas pri njem fascini
ra in kdaj ste se prvič sreča
li z njim?
S šahom sem se srečal že zelo 
zgodaj, saj me je dedek sez-
nanil z njim še pred pričet-
kom osnovne šole. Sprva je 
bila to priložnost za najino ne-
deljsko druženje, ko je imel 
»dela prost dan«, z vstopom v 
osnovno šolo pa sem na pred-
log mame pričel obiskovati ša-
hovski krožek. Kmalu so sle-
dili že prvi uspehi, postal sem 
član krškega šahovskega klu-
ba in se pričel udeleževati tek-
movanj. Ker je šah že tako dol-
go del mojega življenja, sem ga 
dodobra ponotranjil in danes 
si težko predstavljam, da bi se 
mu popolnoma odpovedal. Si-
cer se danes zaradi vseh služ-
benih obveznosti in družinske-
ga življenja več ne udeležujem 
pogosto turnirjev posamezni-
kov, še vedno pa sem zelo akti-
ven v ligaških tekmovanjih.
Če bi moral izpostaviti eno 
samo stvar, ki me danes pri 
šahu fascinira in motivira, da 
se še naprej aktivno šahovsko 

Samo Štajner, doktor fizike in šahovski mojster:

Vedno se moramo truditi razumeti
tudi druge poglede in se iz njih učiti
KRŠKO – Samo Štajner iz Krškega je vsestranski intelektualec, ki ga poleg ostrega in nabritega uma zaznamuje tudi presenetljiva dostopnost in izrazit smisel za hu
mor. Je doktor fizike, poklicno programer, ki sodeluje z Institutom Jožef Stefan, povrhu vsega pa še prekaljen šahovski mojster. Še od osnovnošolskih dni je med vr
stniki znan po tem, da je vedno nasmejan in dobre volje. Je tudi predan oče trem otrokom, dodobra pa je izkusil tudi življenje v tujini, natančneje na Švedskem.

udejstvujem, bi izpostavil pri-
ložnost za samorefleksijo. Za 
šahovnico ni laži in vse po-
manjkljivosti – karakterne, fi-
zične ali vedenjske – se v tur-
nirski partiji odličnih igralcev 
pokažejo. Če premoreš moti-
vacijo za analizo lastnih par-
tij, se lahko veliko naučiš o sa-
mem sebi in svojih slabostih 
ter tako dobiš priložnost, da 
na teh pomanjkljivostih de-
laš in jih odpraviš. Šah tako vi-
dim kot orodje, preko katere-
ga se lahko še vedno razvijam 
kot oseba.

Dotakniva se še vaših tek
movalnih dosežkov, ki jih 
je menda kar nekaj. Kate
re izmed njih bi izpostavi
li? Kakšna je vaša vloga pri 
šahu v slovenskem prostoru 
in širše?
Kot rečeno, sem se s tekmoval-
nim šahom srečal že zelo zgo-
daj. Tekom osnovne šole sem 
nanizal že vrsto uvrstitev med 
najboljše tri na državnih pr-
venstvih svoje starostne kate-
gorije. Če bi moral izpostavi-
ti en sam rezultat iz obdobja, 
ko sem nastopal v mladinskih 
konkurencah, bi bila to zagoto-
vo zmaga na absolutnem mla-
dinskem državnem prvenstvu 
do 20 let. Do te zmage sem pri-
šel v svojem še nedopolnjenem 

16. letu starosti, dobro pa sem 
si jo zapomnil predvsem zaradi 
tega, ker sem na tem tekmova-
nju zmagal v prav vsaki parti-
ji. Poleg tega je prišla kmalu za 
tem, ko sem na šahu pričel de-
lati samostojno, brez mentorja, 
ki bi bdel nad mojim razvojem. 
Dala mi je potrditev, da sem na 

pravi poti in da je bila odločitev 
za samostojno delo pravilna.

Velik del mojega otroštva je 
zaznamovalo tudi igranje kita-
re, najprej pod okriljem glas-
bene šole, kasneje še z indivi-
dualnimi urami pri izbranem 
mentorju. Zaradi tega je bila 

moja pozornost pogosto raz-
deljena med vadbo in nastopi 
s kitaro ter šahiranjem. Tekom 
študija fizike sem se aktivnemu 
igranju kitare odpovedal zara-
di preobremenjenosti, sem pa 
pričel bolj aktivno delovati kot 
šahovski učitelj oziroma men-
tor. Ta povečana osredotoče-
nost na šah mi je prinesla lepe 
rezultate tudi v članski konku-
renci. Verjetno velja najbolj iz-
postaviti drugo mesto na dr-
žavnem članskem prvenstvu 
leta 2016. Ta rezultat mi je 
tudi prinesel mesto v članski 
reprezentanci, s katero sem v 
prihodnjih letih dvakrat nasto-
pil na srednjeevropskem poka-
lu Mitropa.

Danes sem šahovsko bolj ak-
tiven znotraj našega krškega 
kluba, kjer pomagam pri tre-
niranju naših mladincev ter 
usklajujem nastope naših član-
skih ligaških ekip. Sicer si še 
vedno želim nastopati tudi kot 
tekmovalec na posamičnih tek-
movanjih, vendar je v teh časih 
negotovosti zelo težko usklaje-
vati vse te aktivnosti.

Omenili ste študij fizike. Ne 
le, da ste iz fizike diplomirali, 
iz fizike imate celo doktorat. 
Po duši ste torej naravoslo
vec – kakšno vlogo igra fizika 

v vašem življenju? Gledate 
na naš svet skozi oči znan
stvenika in je vse, kar nas 
obkroža, za vas zgolj posle
dica fizikalnih zakonov?
Težko bi rekel, da se sam vi-
dim kot naravoslovca. Res je, 
da sta mi matematika in fizi-
ka vedno ležali, vendar sem se 
večji del svojega življenja ak-
tivno ukvarjal tudi z glasbo, v 
srednji šoli sem se tudi literar-
no izražal. Tako da v meni de-
finitivno tli tudi »umetniška« 
žilica. Bolj gre za to, da sku-
šam biti v svojem delovanju 
kolikor se le da objektiven in 
na reči gledati z različnih zor-
nih kotov. Naravoslovje oziro-
ma znanost na splošno ponu-
ja precej objektivno okolje za 
človekovo udejstvovanje in na 
koncu me je to verjetno najbolj 
pritegnilo.

Študij fizike je bil zame zani-
mivo razodetje, kajti vse do 
fakultete sem bil navajen biti 
najboljši. V osnovni šoli je to 
pomenilo biti odličnjak, preje-
mati priznanja na različnih tek-
movanjih, tudi iz fizike, ipd. No, 
pri študiju fizike se je izkazalo, 
da ne bom najboljši v letniku. 
Pravzaprav nisem bil niti bli-
zu temu. Naletel sem na svojo 
»učno« mejo, ki me je malo pri-

Samo Štajner

nadaljevanje na str. 12

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 2021.
Več informacij na www.vssbrezice.si.

Informa�vna dneva bosta v četrtek, 19. avgusta 2021, ob 16. uri 
ter 16. septembra 2021, ob 16. uri na SIC Brežice, Bizeljska cesta 45, Brežice. NAKNADNI VPIS V GLASBENO ŠOLO

Spoštovani starši!

Še imamo prosta mesta za šolsko leto 2021/22, in sicer v programih:

• predšolska glasbena vzgoja (otroci, rojeni 2016),
• glasbena pripravnica (otroci, rojeni 2015),
• ples in plesna pripravnica (vse starosti),
• instrument (oboa, harfa, harmonika, kontrabas, trobenta, pozavna, bariton, tuba).

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
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ŠEGOVA ULICA 112
8000 Novo mesto

vss@sc-nm.si 07 393 21 82

2. prijavni rok za vpis

24. 8. - 31. 8.
IZREDNI ŠTUDIJ DO 30. 10. 2021

sc-nm.si/vss
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

zemljila. Po drugi strani sem to 
prepoznal kot priložnost, da to 
svojo mejo premagam in s pre-
cej dela mi je na koncu to tudi 
uspelo.

Danes gledam na svoje aka-
demsko obdobje z velikim 
spoštovanjem. Predvsem za-
radi nekaj zares izjemnih pro-
fesorjev in kolegov, ki so mi dali 
veliko širine in uvida tako v fi-
ziko kot tudi v življenje samo. 
Predvsem cenim ljudi, ki zna-
jo razmišljati zunaj ustaljenih 
okvirjev, vendar tega svojega 
videnja drugim ne vsiljujejo, 
temveč jim dajo svobodo, da 
si sami ustvarijo svoje mnenje. 
Posledično je zame danes fizi-
kalni pogled na svet samo to, 
eden izmed pogledov. Nič več 
in nič manj vreden od drugih. 
Mislim, da je zelo pomembno, 
da se vedno trudimo razume-
ti tudi druge poglede in se iz 
njih kaj naučimo, tudi če nam 
niso blizu. Seveda pa to ni ved-
no enostavno.

Kljub doktoratu iz fizike ste 
se na koncu odločili za dru
gačno profesionalno pot in 
ste postali strokovnjak na 
področju programiranja. 
Vseeno ste obe dejavnosti 
uspeli združiti in še naprej 
sodelujete z Institutom Jo
žef Stefan, kajne?

Tako je, v resnici sem že pred 
zaključkom doktorata postal 
samostojni podjetnik in kot 
primarno dejavnost navedel 
računalniško programiranje. V 
zadnjem letu pred zaključkom 
doktorata sem namreč priprav-
ljal fizikalne simulacije za pod-
jetje, ki se ukvarja z detekci-
jo radioaktivnega sevanja. Bil 
sem precej navdušen, da lahko 
razvijam neko novo veščino, 
hkrati pa izrabljam tudi prido-
bljeno znanje s študija fizike.

Po zaključku doktorata smo z 
mojim nekdanjim odsekom na 
Institutu Jožef Stefan našli sku-
pne točke in pričeli sodelovati. 
Danes sodelujemo pri preno-
vi oz. posodobitvi laboratori-
ja za meritve radioaktivnosti, 
kjer jaz pomagam pri razvoju 
programske opreme. Seveda 
delujem tudi na drugih pod-
ročjih računalniškega progra-
miranja, je pa preplet fizike in 
programiranja z moje perspek-
tive vsekakor najbolj edinstven 
in zanimiv projekt.

Daljše obdobje ste preživeli 
na Švedskem. Kako to, da vas 
je pot zanesla tako daleč na 
sever Evrope? Kakšno je živ
ljenje tam?
Na Švedsko smo odšli zaradi 
soprogine študijske in poklicne 
poti, saj je sprejela podoktorski 
položaj na tamkajšnjem insti-

tutu. Sam sem še naprej poklic-
no deloval v Sloveniji, saj sem 
kot programer večino reči lah-
ko opravil na daljavo in redne 
službene poti v domovino niso 
bile potrebne. Na Švedskem 
smo kot družina živeli dve leti 
in pol, med letoma 2017 in 
2020. Moje izkušnje s Švedsko 
so bile že od začetka zelo po-
zitivne. Z angleščino smo lah-
ko opravili čisto vse, tudi po-
stopki selitve in registracije na 
njihovem uradu so bili razme-
roma preprosti. Ko se znajdeš 
v novem okolju, je sprva sicer 
vse rahlo kaotično in negoto-
vo, ampak se mi v retrospekti-
vi vseeno zdi, da je bila celotna 
izkušnja zelo pozitivna.

Najbolj sem bil navdušen nad 
njihovimi vrtci, saj sta se oba 
otroka razmeroma hitro in 
gladko vključila vanje. V vrtcu 
so govorili izključno švedsko in 
oba otroka sta po nekaj mese-
cih že govorila svoj prvi tuj je-
zik. Moram reči, da so bile sku-
pine v teh vrtcih zelo pisana 
zadeva. Ne me držati za bese-
do, ampak mislim da je bilo v 
skupini starejšega od približno 
24 otrok samo nekaj »pravih« 
Švedov. Ostali otroci so bili iz 
zelo različnih držav: Peruja, Šri 
Lanke, Afrike in seveda tudi de-
žel Bližnjega vzhoda.

Od celotne švedske izkušnje 

mi je najbolj ostalo v spominu, 
kako veseli so bili otroci v teh 
vrtcih; kako barva kože, različ-
ne kulture in običaji zanje niso 
igrali nobene vloge. Bil sem ve-
sel, da smo bili tudi mi – konec 
koncev smo bili tudi mi tujci – 
sprejeti z enako široko odprti-
mi rokami. Sicer pa je Švedska 
verjetno ena izmed bolj social-
no usmerjenih držav, s kateri-
mi imam izkušnje. Če sem se 
v Nemčiji, kjer smo tudi žive-
li nekaj časa, počutil skoraj kot 
doma, sem bil nad švedskimi 
metodami kratko malo začu-
den in občasno tudi impresi-
oniran.

Zaupali ste mi, da ste oče 
treh otrok. Kako usklajujete 
poklicno življenje z družin
skimi obveznostmi? Ste kot 
oče pri vzgoji strog, ali sledi
te t. i. permisivnemu mode
lu vzgoje?
Mislim, da te nihče ne more 
pripraviti na starševstvo. Ko 
enkrat postaneš starš, se vse 
stvari postavijo na glavo, pa 
če si se še tako dobro priprav-
ljal. Z mano ni bilo nič drugače. 
Pred starševstvom sem vedno 
imel neko predstavo, kaj po-
meni biti dober oče. Danes se 
mi niti sanja ne, kaj bi to zares 
bilo! Reči so hitro postale zelo 
zapletene, s tremi otroci v tu-
jini še toliko bolj. Morda sva 
tudi zato s soprogo malo bolj 

Vedno se moramo truditi razumeti
tudi druge poglede in se iz njih učiti
nadaljevanje s str. 11

ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
V šolskem letu 2021/22 Vas vabimo k vpisu.

Na Srednji 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:

srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):

• MIZAR,
• FRIZER.

INFORMATIVNI DAN in VPIS:
torek, 7. 9. 2021, ob 16. uri v ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

INFORMACIJE: 07 49 06 400, 031 796 533

-Dodiplomski
programi 20

avg

27
avg

Podiplomski
programi 

Aktualni prijavni roki:

www.fe.um.si

8
sep
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Brezplačno dokončajte

REPUBLIKA SLOVENIJA

ZNANOST IN ŠPORT

stroga starša (vsaj meni se zdi, 
da sva), ker je treba imeti pos-
tavljena neka pravila igre, da 
lahko sploh funkcioniraš pod 
takimi pogoji. Na Švedskem 
nismo imeli nikogar, ki bi lah-
ko vskočil na pomoč, po drugi 
strani pa sva imela tudi vse niti 
vzgoje v svojih rokah. Po vrnit-
vi v domovino se je to malo 
spremenilo.

Moram priznati, da sem po-
gosto zelo strog s svojimi otro-
ki. Vse imam zelo rad in trudim 
se, da to vedo, vendar pa pri ne-
katerih rečeh vztrajam pri do-
slednosti. Ena izmed takih reči 
je uporaba elektronike. To je si-
cer malo ironično (morda celo 
hinavsko), ker sam preživim 
skoraj cel dan pred računal-
nikom, ampak pri otrocih res 
verjamem, da je izpostavlje-
nost televiziji, zaslonom vseh 
vrst in predvsem internetu iz-
redno škodljiva! Vsaj v preko-
merni meri, seveda.

Sam sem predstavnik genera-
cije, ki je odraščala ob razcve-
tu osebnih računalnikov in 
posledično veliko igrala ra-
čunalniške igrice. Moji starši 
so mi dali veliko svobode; če 
sem poskrbel, da so bile oce-
ne v šoli odlične in sem se po-
svečal tudi kitari in šahu, doma 
kaj pospravil, sem preostanek 
časa lahko porabil, kot sem že-
lel. Tudi za televizijo in za ra-
čunalnikom. Danes sem star 33 
let in se še vedno soočam s pe-
riodično potrebo po računalni-
ških igrah. Še toliko bolj, kadar 
se znajdem v zelo stresnih si-
tuacijah. Naša generacija se je 
naučila, da lahko preko virtu-
alnega sveta »pobegneš« teža-
vam realnega sveta. Mislim, da 
je to zelo nevarna odvisnost, 
ki te lahko spremlja zelo dol-
go časa in res si želim, da moji 
otroci ne bi postali sužnji »so-
dobnega časa«.

Ste katerega od otrok navdu
šili za šah ali fiziko?
Vsem trem otrokom sem šah 

sicer že predstavil, nikoli pa 
nisem nikogar od njih pretira-
no vzpodbujal k igranju. Ne bi 
rad, da bi dobili predstavo, da 
morajo igrati šah samo zato, 
da bi mi ugajali, da bi jih imel 
rad. Vsakdo mora poiskati svo-
jo pot in pri tem jim bova s so-
progo stala ob strani. Pri mojih 
starših sem najbolj cenil to, da 
so mi omogočili, da sam ugo-
tovim, kaj želim početi v živ-
ljenju. Sicer se glede vzgoje pri 
marsičem ne strinjamo (niti 
približno), ampak v tej točki 
pa mislim, da smo si vendar-
le podobni.

Zveni, kot da živite res pol
no in aktivno življenje – ali 
se vendarle poleg vseh obve
znosti najde čas še za kakšen 
dodaten hobi? Še kdaj popri
mete za kitaro?
Za kitaro sicer res še kdaj 
poprimem, ampak moram 
priznati, da niti približno ne 
tako pogosto, kot bi si to že-
lel. Sicer pa najbolj pogrešam 
šport. Nekoč so bili tek, kole-
sarjenje, igre z žogo redno na 
mojem meniju, danes pa čeda-
lje težje najdem čas zanje. Zato 
pa zelo uživam v naših planin-
skih izletih ob vikendih.

Bi morda z nami želeli deli
ti še kakšno misel? Zdi se, da 
vaše življenje zaznamuje us
peh. Imate kakšno vodilo, da 
prebrodite težke trenutke?
Uspeh je zelo relativna zadeva. 
Morda se zdi, da sem zelo tek-
movalen človek in uspehe iš-
čem, ampak v resnici tekmu-
jem sam s sabo. Morda je ravno 
to tudi moje vodilo: vedno sku-
šam ugotoviti, kaj sem naredil 
narobe, da bi lahko potem to 
stvar popravil oziroma drugič 
naredil bolje. Predvsem pa se 
trudim dati tudi drugim enako 
možnost, možnost, da napre-
dujejo. Verjetno je to tudi vir 
mojega optimizma in vztraj-
nosti. Pa pomaga tudi to, da 
zelo hitro pozabljam slabe reči, 
glede tega sem kot zlata ribica.
 Andreja Kališnik

Šolsko leto 2021/2022 se 
pričenja na sredo, 1. sep
tembra. Medtem ko šolni
ki opozarjajo, da je v zvezi 
s potekom pouka še veliko 
nejasnosti, so z Ministrstva 
za izobraževanje sporočili, 
da glede na lansko leto v no
vem šolskem letu ne bo več
jih sistemskih sprememb, 
novost je seveda pogoj PCT 
za vstopanje v šolski prostor. 

Med učnim letom bodo osnov-
nošolci in srednješolci tradici-
onalno deležni petih počitnic. 
Po še ne dveh mesecih pouka 
bodo najprej med 25. in 29. 10. 
na vrsti petdnevne jesenske,  

koledarsko leto 2021 pa bodo 
zaključile sedemdnevne novo-
letne počitnice, ki bodo pote-
kale med 24. in 31. 12. V letu 
2022 bodo šolajoči v jugoza-
hodnem predelu Slovenije, ka-
mor sodi tudi Posavje, koristili 
drugi termin petdnevnih zim-
skih počitnic, ki se bodo zvr-
stile med 28. 2. in 4. 3. 2022. 
28. in 29. 4. 2022 bodo sledi-
le dvodnevne prvomajske po-
čitnice, vključno z vikendom 
bodo imeli šolajoči skupno šti-
ri proste dni. S podelitvijo spri-
čeval 24. 6. bo zaključen pouk 
za vse, ki bodo uspešno izdelali 
oddelke v osnovnih in srednjih 
šolah, četudi bodo poletne po-

čitnice uradno nastopile 27. 6. 
in se tradicionalno zaključile z 
zadnjim dnem v avgustu.  

Ob navedenih počitnicah bodo 
v prihajajočem šolskem letu 
šolajoči imeli šole proste dne-
ve tudi na dan državnih pra-
znikov, in sicer na ponedeljek, 
1. 11. (dan spomina na mrtve), 
ponedeljek, 26. 12. (dan samo-
stojnosti in enotnosti), torek, 
8. 2. (kulturni praznik), pone-
deljek, 18. 4. (velikonočni po-
nedeljek), sreda, 27. 4. (dan 
upora proti okupatorju) in po-
nedeljek, 2. 5. (praznik dela). 

Naj opozorimo še na nekaj dni, 

ki si jih velja zabeležiti: 31. 1. se 
bo v osnovnih šolah zaključilo 
1. ocenjevalno obdobje. 12. in 
13. 2. bosta informativna dne-
va za vpis v srednje šole, 15. 
6. se zaključuje 2. ocenjevalno 
obdobje za učence 9. razreda s 
podelitvijo spričeval, za učen-
ce od 1. od 8. razreda pa se bo 
ocenjevalno obdobje zaključilo 
24. 6., ko bodo prejeli tudi spri-
čevala.  Za srednješolce se bo 
1. ocenjevalno obdobje zaklju-
čilo s 14. 1., 2. ocenjevalno ob-
dobje za zaključne letnike 20. 
5., za vse ostale letnike 23. 6., 
dan kasneje pa bodo dijakom 
podeljena spričevala. 
 B. M. 

Prosti dnevi v novem šolskem letu
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VPISUJEMO 
v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2021/2022:

 Osnovna šola za odrasle, 7., 8. in 9. razred;
 Usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije
 (NPK) Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu;
 Neformalni programi za brezposelne;
 Računalništvo: začetni, nadaljevalni tečaj;
 Tuji jeziki: nemščina, francoščina, španščina, angleščina;
 Slovenščina za tujce, izpiti iz znanja na vstopni in osnovni ravni;
 Študijski krožki;
 Tečaji: krojenje in šivanje, digitalna fotografija, študijsko risanje;
 Delavnice za zdravje, dobro počutje in prosti čas;
 Mesečna predavanja;
 Programi Univerze za tretje življenjsko obdobje;
 Aktivnosti Večgeneracijskega centra Posavje;
 Program socialne aktivacije »Aktivirajmo Posavje«.

Nudimo informiranje in svetovanje na telefonski številki 051 279 635 
(Tanja) in osebno na Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova ulica 6, 
Krško, vsak delovnik do 30. 9. 2021. 
Spremljajte nas na spletni strani: www.lukrsko.si in Facebook strani 
www.facebook.com/lukrsko.

Prijazno vabljeni!

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 27. 8. 2021. S kadrovskim štipendiranjem  
do perspektivnih kadrov v regiji

S kadrovskimi štipendijami lahko delodajalci približate svoje zaposlitvene potrebe mladim v regiji, 
poiščete perspektiven kader, spodbudite mlade za vpis v izobraževalne programe, ki so zaposljivi 
in tako dolgoročno načrtujete svoje kadre.

Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje) je za ta namen objavila Javni razpis za izbor 
projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022, 
v katerega se lahko vključite delodajalci iz regije Posavje, ki podeljujete kadrovsko štipendijo di-
jakom ali študentom in tako pridobite sofinanciranje v višini 50 oz. 70 % izplačane kadrovske šti-
pendije. V štipendijsko shemo se lahko z obstoječimi ali novimi štipendisti vključite kadarkoli med 
šolskim/študijskim letom od 1. 9. 2021 dalje, vendar najkasneje do 30. 6. 2022.

Razpisi in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si. 

Vse podrobnejše informacije prejmete na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Simona Hostar,  
tel. 07 488 10 48, e-mail: simona.hostar@rra-posavje.si.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
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Ali v vašem podjetju že izvajate kadrovsko štipendiranje? Ali želite pridobiti kader s 
poklici, ki jih v podjetju potrebujete?

Kot pravi mladi filozof (letnik 
1984), ima na odraščanje v 
Brežicah, kjer je hodil v osnov-
no šolo in gimnazijo, lepe spo-
mine, tudi na poletne počitni-
ce pri starih starših v Velikem 
Mraševem, od koder izhaja nje-
gov oče, in na Kostanjevico na 
Krki, od koder prihaja njego-
va mama. Študiral je v Ljublja-
ni, kjer tudi danes živi in dela. 
Z domačimi kraji, v katerih je 
preživel prvo polovico svoje-
ga dosedanjega življenja, osta-
ja povezan v družinskem smis-
lu in si pride včasih pogledat 
kakšno razstavo, pri kateri so-
deluje njegov oče Branko, ki je 
zelo aktiven v lokalnih fotograf-
skih društvih.

Kdaj in kako ste se odloči
li za študij filozofije? Ne na
zadnje to ni tako pogosta iz
bira …
Najprej sem se v gimnaziji 
navdušil nad moderno knji-
ževnostjo (Kafka, Proust, Sar-
tre), kar je v veliki meri zaslu-
ga profesorice Judite Marolt, ki 
je te reči res znala predstaviti 
z občutkom. V teh letih te lah-
ko nekaj, kar prebereš, vidiš 
ali slišiš, resnično nagovori. 
Tako sem se odločil, da grem 
študirat primerjalno književ-
nost, filozofijo pa sem vzel bolj 
za zraven. Nazadnje pa se mi je 
zdela filozofija bližje književ-
nosti kot sama literarna teo-
rija, tako da sem nadaljeval z 
doktorskim študijem filozofi-
je, a sem ohranil zanimanje za 
literaturo in estetska vpraša-
nja. Bil sem dovolj uspešen in 
imel tudi dovolj sreče, da sem 
dobil priložnost stopiti na po-

Dr. Rok Benčin, filozof: 

Teorije zarote so slaba filozofija,
namenjena pomiritvi

klicno pot raziskovalca.

V pogovoru za Delo ste de
jali, da se kot raziskovalec 
največ ukvarjate z estetski
mi vprašanji, ki pa jih razu
mete zelo široko ... Lahko to 
malo bolj podrobno poja
snite?
Estetika je veja filozofije, ki se 
ukvarja s čutnim izkustvom in 
umetnostjo. Na eni strani je 
torej vprašanje, kakšno vlo-
go ima čutna zaznava v našem 
spoznavanju sveta, na drugi 
strani pa umetnost kot neka-
kšen eksperiment, kjer čutno 
zaznavo modeliramo v neobi-
čajnih okvirih. Tu sta si umet-
nost in filozofija blizu, saj je 
tudi filozofija neke vrste eks-
periment, a ne s čutili, ampak 
s koncepti. A seveda tudi umet-
nost ni le stvar čutov, ampak 
tudi razmišljanja. Tako imamo 
lahko povsem različna priča-
kovanja glede umetnosti: je to 
nekaj, kar bi moralo biti lepo; 
nekaj, kar bi nam moralo dati 
misliti, ali celo nekaj, kar bi nas 

moralo spraviti v družbeno de-
lovanje? A ne gre le za proble-
me, ki jih odpirajo umetniška 
dela s svojo vsebino. Dobra 
umetnost nam nikoli ne pove, 
kako moramo razmišljati. Gre 
bolj za to, da pred nas postavi 
nekaj, česar si ne moremo ta-
koj razložiti. Prav s tem pa nas 
nagovarja k razmišljanju in no-
vim načinom občutenja sveta. 
Tudi zunaj umetnosti je čutna 
zaznava tesno povezana z ra-
zumevanjem. Pogosto rečemo, 
da verjamemo šele, ko vidimo. 
A velja tudi obratno: vidimo 
le to, kar verjamemo. Miselni 
vzorci, ki smo jih vajeni, dolo-
čajo okvire, skozi katere si po-
jasnjujemo to, kar zaznavamo. 
Zato so dejstva pogosto podre-
jena zgodbam, s katerimi si po-
jasnjujemo svet. Fikcija torej ni 
le stvar romanov in filmov.

Ukvarjate se tudi s politič
nimi vprašanji, ki jih nas
lavljajo umetniška dela. Bi 
lahko rekli, da je umetnost 
danes zelo politično angaži
rana, morda v primerjavi s 
preteklimi desetletji ali celo 
stoletji?
Političnega angažiranja je da-
nes res veliko, a to ni posebna 
novost. Že Platon si je zamislil 
izgon pesnikov iz idealne dr-
žave. Ostale naj bi samo do-
moljubne pesmi, kar imajo 
določene vrste politiki, ki ne 
prenesejo umetniške kritike, 
žal še danes za vzor. Umet-
nost je tako pogosto poveza-
na s politiko, čeprav se zdi naj-
manj praktična izmed praks. 
Tudi neangažirano umetnost, 
ki je namenjena le umetnosti 

LJUBLJANA, BREŽICE – Filozof dr. Rok Benčin, po rodu iz Brežic, je zaposlen kot razisko
valec na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
kjer se ukvarja predvsem z estetskimi vprašanji in s političnimi vprašanji, ki jih naslav
ljajo umetniška dela. Povabili smo ga k pogovoru o vlogi filozofije v današnjem času.

Rok Benčin
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ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

PROGRAMI SREDNJEGA
STROKOVNEGA IN

POKLICNO-TEHNIŠKEGA
IZOBRAŽEVANJA

avtokaroserist
avtoserviser
bolničar – negovalec
elektrikar
inštalater strojnih inštalacij
izdelovalec oblačil
izvajalec suhomontažne gradnje
klepar – krovec
mehatronik operater
mizar
oblikovalec kovin – orodjar
pečar – polagalec keramičnih oblog
računalnikar
tesar
zidar

avtoservisni tehnik
elektrotehnik
farmacevtski tehnik
gradbeni tehnik
kemijski tehnik
kozmetični tehnik
lesarski tehnik
logistični tehnik
predšolska vzgoja
strojni tehnik
tehnik mehatronike
tehnik računalništva
zdravstvena nega

predšolska vzgoja
tehnik računalništva

POKLICNI TEČAJ 
(trajanje 1 leto)

PROGRAMI SREDNJEGA
POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA

BREZPLAČNA 
učna pomoč udeležencem
izobraževanja odraslih,

vpisanim v srednješolske
izobraževalne programe 

PROJEKT ATENA

VPIS 2021/2022

7. 9. ob 17h

sc-nm.si/eio

ŠEGOVA ULICA 112
8000 Novo mesto

eio@sc-nm.si 07 393 22 02

Čakajo vas ustvarjalno okolje, individualen pristop, 
raziskovalno delo in praktične izkušnje! 

HUMANISTIKA – skrb za našo identiteto in dediščino    

Univerza na Primorskem v Kopru
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE

vpisuje v dodiplomske in podiplomske                   
študijske programe s področij:

arheologije, tujih jezikov, geografije, zgodovine, 
antropologije, slovenistike, komuniciranja in medijev.

www.fhs.upr.si 

sami, lahko razumemo politič-
no. Nemški filozofi iz časa ro-
mantike so si predstavljali, da 
takšna »čista« umetnost kaže 
nek način življenja, ki bi mo-
ral biti tudi zgled za družbe-
no prenovo. Radikalna verzi-
ja tega pa so bile umetniške 
avantgarde na začetku 20. st., 
ki se pravzaprav niso več razu-
mele kot umetnost, ampak kot 
prvi korak popolne preobraz-
be življenja, tako v osebnem 
kot v političnem smislu. Dana-
šnja umetniška angažiranost 
je resda precej drugačna, saj 
ne gre v korak z revolucionar-
nimi družbenimi sprememba-
mi, ampak je bolj odraz odsot-
nosti takšnih sprememb. Tako 
je angažirana umetnost morda 
bolj opazna v obdobjih, ko se 
zdi, da politika ne ponuja re-
šitev perečih družbenih težav.

Filozofija se kot univerzalna 
znanost ukvarja s človeškim 
izkustvom kot celoto. Smo 
zato na nek način (vsaj na 
nezavedni ravni) vsi po ma
lem filozofi ali nam zaradi 
hitrega življenjskega tempa 
in trivializacije pomembnih 
vprašanj tovrstnega uvida 
primanjkuje?
Strinjam se z vami, da smo vsi 
po malem filozofi. Tudi če smo 
povsem predani svojemu delu 
in utečenemu načinu življenja, 
nas najrazličnejše situacije 
primorajo k temu, da si posta-
vimo bolj temeljna vprašanja 
o tem, kdo smo in kaj počne-
mo – tudi če si nanje pogosto 
prehitro odgovorimo. Tudi na 
družbeni ravni nas hitre spre-
membe postavljajo pred veli-
ke izzive in nas s tem pravza-
prav silijo misliti. V 90. letih je 
bila v družboslovju popularna 
teza, da živimo v dobi, ko ide-
ologije niso več potrebne, saj 
je človeštvo doseglo temelj-
ni konsenz o tem, kako naj bo 
v prihodnje urejena družba. 
Novo tisočletje je ta domnev-
ni konsenz povsem omajalo. 
Pokazalo se je, da nikakor ni 
samoumevno, kakšna bo druž-

ba v prihodnje, kar nas spet 
postavlja pred praktično nuj-
nost mišljenja. To pa povzro-
ča tudi tesnobo in občutek 
nemoči, zaradi česar smo pri-
če porastu zanimanja za teo-
rije zarote, ki so pravzaprav 
neke vrste slaba filozofija, na-
menjena pomiritvi, ki jo omo-
goča navidezno razumevanje. 
Ampak tudi v tem pojavu se 
kaže, da filozofsko razmišlja-
nje izhaja iz življenja in torej 
ni stvar nekakšne odmaknje-
ne ali globlje sfere. 

Gradbenik zaradi t. i. po
klicne deformacije tudi v 
zasebnem življenju vsepov
sod vidi napake v gradnji, 
zobozdravnik slabe zobe, 
novinar zanimivosti in dob
re zgodbe … Kaj je poklicna 
deformacija filozofov?
Sam se včasih zalotim, da bi 
o kakšni življenjski situaciji 
raje napisal filozofsko razpra-
vo, kot pa da se moram nanjo 
takoj odzvati.

Stavek »Ta je pa filozof« je v 
določenem kontekstu lahko 
tudi slabšalen oz. žaljiv, se 
pogosto srečujete s takšni
mi sodbami?
Nisem posebej občutljiv na 
takšne reči. Tako se pač reče … 
Razumljivo je, da si marsikdo 
težko predstavlja, kaj filozo-
fi sploh počnemo. Znanstve-
nike v laboratoriju si je laž-
je predstavljati kot nastajanje 
strokovnih člankov in knjig. 
Da temu ne bi bilo tako, bi pot-
rebovali več poudarka na hu-
manistiki v šolstvu, kar bi bilo 
spet težko uskladiti z ostalimi 
področji. Moteče je le, kadar so 
takšna slabšalna mnenja izra-
žena bolj resno, v sklopu poli-
tično zaznamovane nastroje-
nosti proti »družboslovcem«, 
»kulturnikom«, »javnemu 
sektorju« in podobno – a ne 
na osebni ravni, ampak zara-
di družbene klime, ki se s tem 
ustvarja.

 Peter Pavlovič

ŠENTJANŽ – Mladi kolesarji 
in kolesarke OŠ Milana Majc
na Šentjanž so z razmišlja
njem o prometni varnosti in 
odličnim poznavanjem ce
stnoprometnih pravil osvo
jili prvo mesto v razpisu A v 
okviru projekta »Varno na 
kolesu« družbe Butan plin, 
ki je skupaj s partnerji letos 
že deveto leto z omenjenim 
projektom spodbujala mla
de k varni ter aktivni vklju
čitvi v promet. 

Učenke in učenci 5. razreda 
šentjanške šole so pripravi-
li dve projektni nalogi z nas-
lovom »Postajam kolesar« in 

Šentjanški učenci obvladajo varnost
»Kolesarska pravila v zgod-
bi«. Pri prvi nalogi so izdelali 
videoposnetek, v katerem so 
predstavili analizo prometnih 
poti v okolici šole ter varnih 
in nevarnih križišč; predsta-
vili so tudi varne in nevarne 
cestne odseke v okolici njiho-
vega doma, obvezno opremo 
kolesa; pripravili in predsta-
vili so tudi promocijsko gradi-
vo z naslovom »Zakaj čelada da 
in telefon ne?«. V elektronski 
knjigi, ki jo je zahtevala druga 
naloga, so predstavili najpo-
membnejša prometna pravila, 
s katerimi se srečujejo kolesar-
ji, ter opozorili na možne ne-
varnosti, ki lahko kolesarke in 

kolesarje doletijo v prometu. V 
knjigi so še opozorili, na kaj je 
treba biti med kolesarjenjem 
pozoren, izpostavili so tudi vi-
dik trajnostne mobilnosti. 

Osvojeno 1. mesto v kategoriji 
A, ki je bila namenjen učenkam 
in učencem, ki se pripravljajo 

na kolesarske izpite, je osnovni 
šoli prineslo denarno nagrado 
v višini 700 evrov ter kolo za 
šolo, ki ga je podarila Zavaro-
valnica Triglav, vsak sodelujo-
či učenec pa je prejel kolesar-
sko čelado.

  S. R., foto:  Alja Felser

5. razred OŠ Milana Majcna Šentjanž je osvojil v projektu 
»Varno na kolesu« 1. mesto in lepe nagrade.
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Demenca je kronična napredu-
joča možganska bolezen, kjer 
pride do deformacije oz. odmi-
ranja živčnih celic. Prizadene 
višje možganske funkcije, kot 
so spomin, mišljenje, orienta-
cija, razumevanje, računske 
in učne sposobnosti ter spo-

sobnosti govornega izražanja 
in presoje. Zmanjšane mož-
ganske funkcije vplivajo tudi 
na sposobnost obvladovanja 
čustev, motivacijo, primerno 
družbeno vedenje in splošno 
družabnost osebe. Najpogo-
stejša oblika je Alzheimerjeva 
demenca. 

Vzrok za nastanek te bolez-
ni ni znan. Vemo pa, da s pre-
ventivnimi aktivnostmi lahko 
zamaknemo mejo nastanka in 
hitrost napredovanja demen-
ce. Pri raziskavah o učinkovito-
sti preventivnih aktivnosti se 
je najboljše izkazal prav ples. 
Pravijo, da redna plesna aktiv-
nost stimulira možgansko de-
javnost v mnogo večji intenziv-
nosti kot ostali športi. Študije 
kažejo na to, da možganska 

Kaj imata skupnega ples  
in demenca?

dejavnost pri plesu zaustavi 
napredek  demence, podob-
no, kot lahko vodi telesna vad-
ba do telesne kondicije. Prav 
tako se povečuje spominska 
sposobnost vida. Naši možgani 
morajo pri plesu aktivirati več 
funkcij možganov naenkrat – 

gibalno, racionalno, glasbeno. 
Ob tem se nam aktivirajo raz-
lični pozitivni čustveni procesi.

Ker v Večgeneracijskem centru 
Posavje, enoti Brežice priprav-
ljamo aktivnosti predvsem za 
starejše, so nam znanja o po-
vezanosti plesa in demence 
prišla še kako prav. Zato smo 
konec leta 2019 pričeli s ple-
som za starejše. S pričakova-
njem smo čakali na odziv, ki 
je bil znatno nad pričakova-
nji. Zaradi velikega povpraše-
vanja smo organizirali še do-
datno skupino. Tako se je vsak 
ponedeljek popoldan v Mla-
dinskem centru (kjer je eno-
ta VGC Posavje) zavrtelo oko-
li 90 parov nog. Starejših. Ki so 
v plesu preprosto uživali. Obu-
jali spomine, ko so plesi še bili 

nujna točka vsake zabave, ve-
selice, druženja. Plesni učitelj, 
prostovoljec Bojan Krevh, 
jih je vsak teden popeljal sko-
zi korake osnovnih plesov; od 
valčkov in polk pa vse do tan-
ga. Kmalu smo ples iz Brežic 
prenesli še v Globoko in Do-

bovo ter tudi tam pridno pol-
nili skupini. Trenutna situaci-
ja z epidemijo nam je za kratek 
čas sicer prekrižala pot, ven-
dar verjamemo, da ne za dolgo.

Življenjska doba se povečuje, 
vedno več je starejših in tudi 
vedno več je demence. Zakaj 
je torej ne bi preprečevali s 
plesom? Za učenje plesnih ko-
rakov ni nikoli prepozno, ne-
kateri potrebujejo več pono-
vitev, drugi manj. Učinek ima 
na zdravje, hkrati pa nam po-
nuja odlično zabavo. Tako lah-
ko v plesu in demenci najdemo 
močno povezavo. 

mag. Mihaela Kežman, 
vodja enote Brežice VGC 

Posavje, doktorska kandi-
datka socialne gerontologije

V brežiški enoti VGC Posavje so konec leta 2019 pričeli s plesnimi ponedeljki za starejše, ki so 
naleteli na zelo lep odziv (foto: FB VGC Posavje Brežice).

To, da z leti človek postaja bolj pozabljiv, je normalno. Naši možgani, kakor tudi telo, se 
starajo. Ko pa slab spomin spremljajo še okrnjene druge funkcije, kot so mišljenje, ori
entacija, načrtovanje, računanje, govorno izražanje, učenje idr., potem nam misli kaj hit
ro zatavajo k demenci. Upad na vsakem izmed naštetih področij še ne pomeni demence. 
Običajno gre za več zelo izrazitih in opaznih motenj pri delovanju starejše osebe. Na
tančno diagnozo po temeljitem pregledu postavi zdravnik.

V ponedeljek se je iztekel rok 
za vpis v prvi letnik za vse, ki 
so bili na fakultete sprejeti v 
prvem roku, v katerem je bilo 
za vpis na dodiplomske in eno-
vite magistrske študijske pro-
grame sprejetih 11.890 kan-
didatov. Drugi prijavni rok bo 

potekal od 20. do 27. avgusta, 
podatki o še prostih mestih pa 
bodo danes, 19. avgusta, obja-
vljeni na spletnem portalu eVŠ 
in na spletnih straneh visoko-
šolskih zavodov. Jutri, 20. av-
gusta, se zaključujejo tudi vpi-
si na višje šole, na katere se je v 

prvem prijavnem roku prijavi-
lo 2653 kandidatov, pogoje za 
vpis je izpolnilo 2283 kandi-
datov, od tega je bilo sprejetih 
2248. Podatki o prostih mestih 
bodo objavljeni 23. avgusta na 
spletnih straneh višjih strokov-
nih šol.  P. P.

Potekajo vpisi na višje šole in fakultete

GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
Sevno 13, 8000 Novo mesto

VABLJENI NA INFORMATIVNA DNEVA 2. in 16. 9. IN K VPISU.

KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA
Tel.: 07 3934 700, Fax: 07 3934 710, www.ksgrm.net/

4-letni programi:
• biotehniška gimnazija  

z biotehnologijo,
• kmetijsko-podjetniški tehnik, 
• naravovarstveni tehnik

3+2 programi:
• kmetijsko podjetniški tehnik, 

hortikulturni tehnik

3-letni programi:
• gospodar na podeželju, vrtnar, 

cvetličar, slaščičar, mesar

2-letni program:
• pomočnik v biotehniki in oskrbi

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
Tel.: 07 3321 527, Fax: 07 37 31 631, www.ssgt-nm.si
• 4-letni program  gastronomija in turizem
• 3+2 program      gastronomija
• 3-letni program  gastronomske in hotelske storitve

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Tel.: 07 39 34 734,  Fax: 07 39 34 710, www.vs.grm-nm.si
• upravljanje podeželja in krajine  
• gostinstvo in turizem
• naravovarstvo

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM 
Tel.: 07 39 34 712, Fax: 07 39 34 710, www.dom.grm-nm.si

• Vabljeni k vpisu v REDNI študij v 2. prijavnem roku  
od 24. do 31. avgusta 2021 

• ter na informativna dneva za IZREDNI študij  
2. in 16. septembra ob 16. uri in k vpisu do 8. oktobra 2021.

VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA GRM NOVO MESTO  
vabi k vpisu inovativnega študijskega programa Upravljanje podeželja, 
vabljeni tudi absolventi in diplomanti višjih strokovnih šol. vsgrm.unm.si
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Iskriv in zgovoren 12-le-
tni Bruno Glas me je s svojo 
prisrčnostjo, iskrivostjo in zgo-
vornostjo osvojil v eni potezi, 
če se izrazim v šahovski pris-
podobi. Ne glede na to, da Bru-
no sliši zgolj s pomočjo opera-
tivno vstavljenega polževega 
vsadka (elektronska napra-
va, ki gluhim in naglušnim, v 
kolikor imajo ob rojstvu do-
volj razvito uho, nadomesti 
okvarjene celice notranjega 
ušesa, op. p.), mu je uspelo ob 
požrtvovalnosti ljubečih star-
šev Mojce Travnikar in Bo
risa Glasa ter ob strokovnem 
delu logopedov po opravlje-
nih operativnih posegih razvi-
ti razločen govor, ki ga, resnici 
na ljubo, pogostokrat pri nor-
malno slišečih otrocih pogre-
šamo. Kakor mi Bruno pove, 
ga okolica in njegovi vrstni-
ki, tudi učitelji v šoli, ki zaradi 
tega v njegovem razredu govo-
rijo glasneje, dobro razumejo: 
»In tudi jaz njih slišim dob-
ro, četudi ne vem, kako se sli-
ši normalno. Pomembno je le, 
da ljudje v moji bližini govorijo 
razločno, če se srečam z ljud-
mi, ki tega ne vedo, ki govori-
jo nerazločno ali so obrnjeni 
stran, pa jim kar povem: sem 
gluh, a slišim!« Nato mi brez 
zadržkov opiše, kako je neke-
ga dne, bilo je tik pred njego-

Mladi šahist Bruno Glas: »Sem gluh, a slišim!«
KRŠKO – Šahovski klub Triglav Krško, kakor lahko slišimo v šahovskih krogih, velja za eno najboljših »kotilnic« šahovskega podmladka v Sloveniji. V zadnjih letih 
v tej kraljevski igri z vratolomno hitrostjo po belo-črnih poljih, četudi ga je življenje prikrajšalo za sluh, napreduje tudi Bruno Glas iz Krškega.  

vim vpisom v osnovno šolo, s 
staršema brskal po starih re-
čeh, med katerimi so našli tudi 
majhen lesen šah. »Ker sem bil 
radoveden, kako se igra ta igra, 
me je oče naučil osnov in me 
tudi takoj, ko sem šel v prvi ra-
zred, vpisal k šahovskemu 
krožku. No, danes z očetom niti 
ne igram več, ker ga takoj pre-
magam,« se nasmeje Bruno. 
Po nekaj mesecih treninga je 
že zaigral na Božičkovem tur-
nirju za učence do sedem let, 
na katerem je bil na dveh tek-
mah prvi, na preostalih dveh je 
osvojil tretji mesti, v skupnem 
seštevku štirih tekem pa zase-
del prvo mesto in s tem osvojil 
svoj prvi pokal, še zadovoljno 
pove. Do danes je osvojil že 13 
pokalov, medalj pa niti ne šteje 
več, toliko se jih je že nabralo. 

Bog na eni strani vzame,  
na drugi strani pa da …

Šahovski trener Hilmija 
Ahmatović, ki je Bruna vzel 
pod svoje okrilje, ko je ta za-
čel obiskovati 1. razred Osnov-
ne šole Jurija Dalmatina v Kr-
škem, ob njem pa ga trenira 
tudi mednarodni šahovski 
FIDE mojster Samo Štajner, 
se spominja, da mu je Bru-
no nekega dne vzbudil pozor-
nost, ker je v šoli med igro z 

žogo znatno preglasil vse osta-
le dečke. Dan kasneje je med 
pogovorom z učiteljico izvedel, 
da je deček gluh, da ima vsta-
vljeno slušno sondo in da je bil 
res nekoliko bolj glasen, ker se 
mu je izpraznila baterija, zara-
di česar se sam ni slišal, sicer 
pa da povsem normalno ko-
municira z okolico. In tudi to, 
da je deček vpisan v šahovski 
krožek, ki ga sam vodi na šoli, 
a ker je ravno tedaj potekala 
obnova šolskega objekta in je 
pouk potekal na različnih lo-
kacijah, je bila izvedba krožka 
v začetku šolskega leta še ne-
koliko nekoordinirana, zaradi 
česar se s tedaj šest let starim 
dečkom, ki je šele prestopil šol-

ski prag, še ni srečal. »Osebno 
imam to srečo,« pripoveduje 
Ahmatović, »da sem se veliko 
pedagoških prijemov učil tako 
iz literature kot od najboljših 
šahovskih trenerjev, med dru-
gim mednarodnega šahovske-
ga mojstra Zvonimirja Mešt-
rovića, ki je bil po preselitvi 
v Krško izjemen pedagog in v 
šahovskem klubu preko pre-
danega dela v poznih devet-
desetih letih s krškimi šahis-
ti začel dosegati res vrhunske 
rezultate. Osebno menim, da je 
prav na tem področju, da znam 
vzpostaviti dober stik z mladi-
mi in prepoznati v njih talent, 
tudi moje največje znanje. Kot 
v primeru Bruna, pri katerem 

sem na najinem prvem sreča-
nju uporabil Polgarjev test z 
igro kraljev in prej kot v pe-
tih minutah dojel, da naspro-
ti mene sedi izredno bister de-
ček. Ali kot pravijo: Bog na eni 
strani vzame, na drugi strani 
pa da trikrat več, tudi tako bi 
lahko opisal Bruna.« 

Da bi pospešili Brunov ša-
hovski razvoj, saj je talenti-
ran fant že pri osmih letih na 
državnem prvenstvu osvojil 
tretje mesto in se uvrstil na 
evropsko prvenstvo v Budvi, 
kjer je v boju za odličja z ru-
skim tekmovalcem žal izgubil, 
saj je bil kaznovan, ker je pre-
slišal nasprotnika in prehitro 
prestavil figuro, pripoveduje 
Ahmatović, danes Bruno tre-
nira kar z dvema trenerjema. 
Z Ahmatovićem predvsem na 
zaključnih potezah, medtem 
ko nad ostalim šahovskim na-
predkom Bruna bdi Štajner. 
Na letošnjem državnem mla-
dinskem prvenstvu v šahu je v 
kategoriji fantov do 12 let os-
vojil 3. mesto in se še s štirimi 
klubskimi kolegicami in kolegi 
(Pia Marie Ružič, Taja Gvid, 
Pika Radej in Anže Daničič) 
uvrstil na evropsko prvenstvo, 
na državnem prvenstvu gluhih 
in naglušnih, ki ga je organizi-
ralo Društvo gluhih in nagluš-

nih Posavja, pa z drugim mes-
tom osvojil naslov podprvaka 
Slovenije. Pri omembi krške-
ga društva gluhih in nagluš-
nih Ahmatović še pove, da so 
v društvu z njegovo sekretarko 
Vlasto Moškon Brunu v veliko 
zaslombo, tudi finančno, saj bi 
plačila šahovskih individual-
nih ur za starša predstavljala 
preveliko finančno breme.

Sicer 12-letni Bruno, ki tudi v 
šoli dosega zavidljiv učni us-
peh, saj je čisti odličnjak, živi 
dokaj sovrstnikom primerljivo 
življenje. Poleg šaha rad igra 
nogomet, računalniške igrice 
ter prebira fantazijske in akcij-
ske knjige. Je velik sladkosned, 
dodaja, in ne mara prav nobene 
zelenjave. V šahu si želi osvo-
jiti kakšen naziv, denimo vele-
mojstra, v življenju pa posta-
ti znanstvenik ali inženir, mi 
še pove: »To, da imam aparat, 
me ovira kar pri nekaj stvareh, 
ne morem recimo postati pi-
lot, a sedaj bom začel obisko-
vati sedmi razred in imam za 
odločitev, v katero šolo se bom 
vpisal po zaključeni osnovni 
šoli, še najmanj dve leti časa.« 
A kamor koli ga bo že ponesla 
pot, prepričana sem, da bomo 
o njem še veliko slišali. Do te-
daj pa: srečno, Bruno! 
 Bojana Mavsar

Bruno Glas je eden izmed izvrstnih mladih šahistov krškega 
šahovskega kluba.

Prijavite se na 
kadri.slovenija@dssmith.com.

Več informacij o podjetju in naših 
delovnih mestih na www.dssmith.com.
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Kako je z uspešnostjo 
posameznih metod zdravljenja?

za operacijo krčnih žil
Krčne žile nam povzročajo občutek teže, utrujenosti ali otekline v nogah. 
Venska insuficienca je bolezen venskega ožilja nog ter je posledica 
različnih vzrokov, vključno s krčnimi žilami. Da diagnosticirate vaše 
stanje, pa je treba najprej opraviti ultrazvok s preslikavo žil.

Kdaj je čas 

Po dosedanjih študijah so endovenske, predvsem 
termične metode zdravljenja kratkoročno in dolgoročno 
uspešne pri več kot 90 % bolnikov. 

Načrtovanje zdravljenja v našem centru vedno poteka s 
skrbno diagnostično obravnavo in osebnim pogovorom 
s specialistom. Načrtujemo tudi optimalen čas posega 
in vam podrobno svetujemo ravnanje v dneh oz. tednih 
po posegu. Za konzultacije po posegu vam je operater 
vedno dosegljiv po telefonu ali preko elektronske pošte.

Specialisti v našem centru so vam z veseljem na voljo 
za diagnostiko in svetovanje, tudi v primeru, da se iz 
medicinskih ali osebnih razlogov za poseg ne odločite.

Operacija krčnih žil

· ves poseg je voden s pomočjo ultrazvoka,
  operater v vsakem trenutku podrobno vidi vsa tkiva

· poseg se opravi skozi milimetrsko luknjico, te pa
  se zacelijo same (velikost luknjice meri od 2 do 3 mm)
 
· za izvedbo endovenskega posega je potrebna
  le lokalna anestezija

· za bolnika po invazivnem endovenskem posegu
  je pooperativna rehabilitacija manj naporna

Današnje zdravljenje 
krčnih žil je minimalno 
invazivno. Ta zdravljenja 
vključujejo endoveno 

Zdravljenje lahko zmanjša 
videz teh izbočenih žil in 
povrne mladosten videz 
vaših nog. 

aristotel.si
Aristotel, zdravstveni center d. o. o. · Kolodvorska ulica 7a ·  8270 Krško ·  07 49 03 000 · info@aristotel.si

Današnje invazivno 
endovensko zdravljenje krčnih 
žil (laser, ablacija z lepilom...) 
ima v načelu naslednje 
pomembne prednosti:

lasersko ablacijo, ki 
rabi svetlobno energijo 
laserja in druge vrste 
ablacije, ki uporabljajo 
toploto ali kemikalije za 
zapiranje obolelih žil.

Za operacijo krčnih žil se 
nekateri odločajo zgolj iz 
zdravstevnih razlogov, ki 

povzročajo hude bolečine, 
težave s kožo in krvne 

strdke, nekateri pa se za 
operativni poseg odločajo 
zaradi estetskega videza 

svojih nog.

Krčne žile Zdrave žile

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V MC KRŠKO

Vabljeni na zadnji termin počitniških 
aktivnosti za otroke (od 1. do 6. 
razreda). Program je pester, število 
prijav pa omejeno na 25. 

Prijave in informacije:
matic.plankar@mc-krsko.si

MC Krško, od ponedeljka, 23. 8., do 
petka, 27. 8. 2021, od 8.00 do 16.00.

GENERATOR SKATE SESSION

Na Generator festivalu bo letos 
potekal tudi »Skate session«, in sicer 
na igrišču pod MC Krško. Malo 
»furamo«, uživamo ob glasbi in 
odigramo turnirski Game of S.K.A.T.E. 
Najboljše čakajo tudi nagrade.

MC Krško – igrišče,  
sobota, 21. 8. 2021, ob 16.00.

OTROŠKA PREDSTAVA: 
DINO IN ČAROBNI TONI

Na poletni oder pod krošnje Šumice 
ponovno prihaja gledališče KUKUC, ki 
nas vedno navduši in nasmeje, tokrat 
z otroško predstavo: Dino in čarobni 
Toni. Vabljeni, vstopnine ni.

MC Krško – Šumica, 
petek, 20. 8. 2021, ob 17.00.

ČARODEJ JOLE COLE

Na poletni oder pod krošnje Šumice 
ponovno prihaja čarodej Jole Cole s 
svojimi zabavnimi triki in magičnim 
šovom, ki nas vedno spravi v huron-
ski smeh. Vabljeni, vstopnine ni.

MC Krško - Šumica,  petek, 27. 8., ob 17.00.

ZAKLJUČNA KONFERENCA
PROJEKTA MVP

Vabljeni na zaključno konferenco 
projekta MVP – Mladi v praksi, kjer 
bomo predstavili rezultate projekta 
vseh konzorcijskih partnerjev in 
proslavili uspešen zaključek  (eu-skla-
di.si).

Grad Rajhenburg,
četrtek, 2. 9. 2021, ob 11.00.

GENERATOR FESTIVAL

Prihaja dvodnevni festival ob zaključ-
ku poletja! Yung Voodoo & CDV, 
freekind, Kurve, Suzi Soprano, Anja 
Hrastovšek & The Oakleys, Them 
Moose Rush, Vazz, Krshkopoljac. 
Vabljeni, vstopnine ni.

MC Krško – Šumica,
petek, 20. 8., in sobota, 21. 8.2021.

ODPIRALNI ČAS INFO TOČKE 
PON – PET: od 8.00 do 22.00

SOB: od 10.00 do 22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO.

Mladinski center Krško
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 Krško

T: 07/488 -22-86 
E: info@mc-krsko.si
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

Muca NINA (21182B) je tri me-
sece stara mladička, prijazna in 
željna človeške pozornosti. Ve-
sela bo novega doma pri odgo-
vornih in prijaznih ljudeh.

Svoj stalen dom išče tudi trime-
sečna muca LORI (21194B). Je 
prijazna, igriva in željna človeš-
ke pozornosti. 

KORA (21218B) je tri mesece 
stara muca, razigrana in igriva. 
Išče skrbne nove lastnike, ki jo 
bodo sprejeli kot članico druži-
ne. Če bi jo radi spoznali, nas po-
kličite na 07 496 11 56.

Cilj projekta je odpraviti nevarno 
zožitev na državni cesti R3-675 
v Podgračenem ter povečanje 
prometne varnosti z izgradnjo 
površin za pešce, avtobusnih 
postajališč in ureditvijo vozišča. 
Vrednost pogodbe za rekon-
strukcijo ceste in gradnjo ploč-

Občina Brežice vsako leto izva-
ja številne projekte modernizacij 
cestnih odsekov po vseh dvajse-
tih krajevnih skupnostih. Moder-
nizacije in obnove lokalnih cest in 
javnih poti so namenjene izbolj-
šanju prometne varnosti za ude-
ležence v prometu in izboljšanju 
dostopnosti do vseh krajev naše 
občine.

V KS Sromlje je bil urejen odsek 
lokalne ceste LC 024462 Skopač-
na–Oklukova Gora. Zamenjan je 
bil spodnji ustroj ceste, na celem 
odseku se je uredilo odvodnjava-
nje in na novo asfaltiralo vozišče v dolžini 215 m. 

V KS Dobova je bil urejen odsek lokalne ceste Gaberje–Sela v dolži-
ni 670 m. Zamenjal se je spodnji ustroj, uredilo odvodnjavanje, na 
novo asfaltiralo vozišče in uredile bankine. 

V KS Zakot-Bukošek-Trnje – Kocbekova ulica se je uredilo 100 m vo-
zišča. Zamenjal se je spodnji ustroj in na novo asfaltiralo vozišče. 

Fotonatečaj na temo trajnostne mobilnosti
Občina Brežice je 24. 6. 2021 objavila foto natečaj amaterskih 
fotografij na temo trajnostne mobilnosti. 

Informacije in pogoji sodelovanja so objavljeni na sple-
tni strani www.brezice.si, pod rubriko Sporočila za javnost 
(www.brezice.si/sl/novice/2021062412220019/).

Fotografije se oddajo v digitalni obliki na e-naslov: 
damjan.zerjav@brezice.si 

Rok za oddajo posnetkov je do 31. 8. 2021.

Več informacij tudi na: 07 620 55 34

V septembru načrtovan začetek obnove državne 
ceste R3-675/1207 skozi naselje Podgračeno
Občina Brežice in Direkcija RS za infrastrukturo sta z izvajalcem Gradnje d.o.o., Boštanj, ki je bil izbran v postopku jav-
nega naročanja, 26. 7. 2021 sklenili pogodbo za izvedbo rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi–Mokrice od 
km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno. 

nika znaša 744.830,23 evrov – 
od tega bo direkcija prispevala 
563.835,86 evrov, delež občine 
znaša 180.994,37 evrov.

Dela po pogodbi obsegajo re-
konstrukcijo ceste R3-675 čez 
Podgračeno z odpravo ožine oz. 

zožitve, izgradnjo pločnika, ure-
ditev avtobusnih postajališč, iz-
gradnjo cestne razsvetljave, ure-
ditev odvodnjavanja in ustrezno 
prilagoditev tangirane infra-
strukture. Mestoma se bodo 
zaradi utesnjenosti trase ceste 
izvedli tudi oporni zidovi. Rok 
izvedbe je 330 dni od uvedbe v 
delo. Izvajalec mora pred grad-
njo pridobiti vsa potrebna dovo-
ljenja za zaporo ceste in za arhe-
ološko dokumentiranje, zato je 
pričakovati da se dela pričnejo 
septembra 2021.

V občini Brežice poteka 92 km 
državnih cest, zato je pri obnovi 
državnih cest in gradnji pločni-
kov izjemno pomembno dobro 
sodelovanje in uskladitev pred-
nostnih nalog med občino in Di-
rekcijo Republike Slovenije za 

infrastrukturo (DRSI). Direkcija 
zagotavlja sredstva za obnovo 
državnih cest, sredstva za grad-
njo pločnikov ob državnih ce-
stah pa mora zagotoviti občina 
iz naslova lastnih sredstev. Ob-
čina Brežice prednostno gradi 
pločnike na tistih odsekih cest 
po krajevnih skupnostih, kjer je 
to najbolj upravičeno in potreb-
no zaradi zagotavljanja prome-
tne varnosti, še posebej ob t. i. 
šolskih poteh ter ob državnih ce-
stah, ki potekajo skozi naselja.

Izboljšave javne infrastrukture po naših 
krajevnih skupnostih

Cesta Skopačna–Oklukova Gora

Najava javnega razpisa za pospeševanje razvoja 
podjetništva v občini Brežice za leto 2021
Občina Brežice obvešča zainteresirane prijavitelje, da bo javni 
razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za 
leto 2021 objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Obči-
ne Brežice (www.brezice.si) v petek, 20. 8. 2021, in bo odprt do 
vključno 15. 9. 2021.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman 
Matjašič, tel.: 07 620 55 32.

Župan občine Brežice Ivan 
Molan je na sprejemu ob po-
sebnih dosežkih čestital karate-
istki Eli Petan, članici športnega 
društva Fight club Shony, ki je 
julija 2021 v Poreču osvojila zla-
to medaljo na svetovnem poka-
lu WKF Karate 1 Youth League, 
kjer je nastopilo prek 2000 tek-
movalcev iz 52 držav sveta. Spre-
jema se je udeležil tudi Elin tre-
ner Sašo Vaš, ki bdi nad treningi 
mlade karateistke.

Župan je nadarjeni športnici ob 
tej priložnosti izročil simbolično 
darilo in ji zaželel obilo športnih 
uspehov tudi v prihodnje.

V letošnji sezoni jo čaka še mla-
dinsko evropsko prvenstvo na 
Finskem, kamor je že odpotova-
la in kjer se nadeja nove vrhun-
ske uvrstitve.

Župan sprejel uspešno mlado športnico Elo Petan

www.brezice.si
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Na podlagi 112. člena, v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju 
prostora-ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 33. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list 
RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19), Obči-
na Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega na-
črta (OPPN) za stanovanjske površine v južnem delu naselja Drno-
vo (del EUP DRN 032).

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega na-
črta za stanovanjske površine v južnem delu naselja Drnovo (del EUP 
DRN 032), ki ga je izdelal PROPLAN Ivanka Kraljić s.p. v avgustu 2021.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 19. avgusta do vključno 20. 
septembra 2021, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 
14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v 
prostorih Krajevne skupnosti Krško polje. Javna obravnava bo izve-
dena v sredo, 25. avgusta, ob 19. uri, v sejni sobi A Občine Krško.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in pre-
dloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko podajo 
pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in pre-
dlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, 
pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »OPPN 
na Drnovem«. Ustno se lahko pripombe podajo na javni obravnavi.

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

Na podlagi 112. člena, v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju 
prostora-ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 33. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list 
RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19), Obči-
na Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestne-
ga jedra Krško – Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško. 

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestne-
ga jedra Krško – Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško, ki ga je 
izdelal Savaprojekt d.d. Krško v juliju 2021.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 23. avgusta do vključno 24. 
septembra 2021, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, 
Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v pro-
storih Krajevne skupnosti mesta Krško. Javna obravnava bo izvede-
na v sredo, 8. septembra, ob 19. uri, v sejni sobi A Občine Krško.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in pred-
loge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko podajo pi-
sno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlo-
gov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, 
pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »SDOPPN 
– umestitev OŠ Mihajlo Rostohar«. Ustno se lahko pripombe poda-
jo na javni obravnavi.

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

Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPPN za po-
slovno cono Drnovo – vzhod, ki ga je izdelalo podjetje Savaprojekt 
d.d. v juliju 2021. 

Dokument bo javno razgrnjen od 18. avgusta do vključno 17. sep-
tembra 2021 v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, 
Krško na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v pro-
storih Krajevne skupnosti Krško polje.

Javna obravnava bo potekala v sredo, 
7. septembra 2021, 

ob 18. uri, v sejni sobi A Občine Krško.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in pre-
dloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko podajo 
pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlo-
gov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, 
pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »SD OPPN 
za PC Drnovo – vzhod 2«. Ustno se lahko pripombe podajo na jav-
ni obravnavi.

Da bi zmanjšali širjene invaziv-
nih rastlinskih vrst, občanom 
svetujemo, da vrt polepšajo z 
domorodnimi vrstami rastlin. 
V vrtovih naj ne gojijo morebi-
tno invazivnih tujih rastlin ali 
vsaj preprečijo nastanek nji-
hovih plodov. Ostankov z vrta 
ne odlagajo v naravo. Če se po 
gradbenih delih ali na ogolelih 
površinah pojavijo invazivne tu-
jerodne rastline, priporočamo, 
da jih odstranijo, saj hitro ukre-
panje zmanjša stroške odstra-
njevanja. Ostanki dresnikov in 
semenečih tujerodnih vrst ne 
kompostiramo, ampak jih je pot-
rebno sežgati.  

V poletnem času zacveti tudi 
ambrozija ali pelinolistna žvrklja, 
ki je zelo alergena rastlina in vpli-
va na zdravje ljudi, predvsem tis-
tih, ki imajo težave z dihanjem. 
Z namenom preprečevanja šir-
jenja te rastline v Sloveniji velja 
Odredba o ukrepih za zatiranje 
škodljivih rastlin iz rodu Ambro-
sia (Uradni list RS št. 63/2010). 
Zaradi škodljivosti ambrozije in 
na podlagi te odredbe lastnike 
zemljišč pozivamo, da ambro-
zijo redno odstranjujejo. Rastli-
no je potrebno čim prej izpuliti 
s koreninami. V primeru večjih 

Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na 

kolesarsko popotovanje 

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 18. septembra 2021,

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

Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz Brežic do izhodišča  
v Radečah bo za kolesarje iz vseh občin organiziran z železniške postaje v Brežicah ob 7:16  

s postanki na vseh železniških postajah do Radeč.

Kolesarska pot nas bo vodila po dolini Save s predvidenimi postanki :
 8:00  Radeče – pri TRC Savus
 10:00  Sevnica – parkirišče pred HTC
 11:30 Krško – Raceland
 13:30  Brežice – na dvorišču gradu

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.

Povratek z vlakom iz Brežic do Radeč je predviden ob 15.16.

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

odgovornost.

Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen prevoz 
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno 16. septembra 2021, 

na enega od elektronskih naslovov: dalibor.crljenkovic@radece.si, 
robert.kase@obcina-sevnica.si, romana.pecnik@krsko.si ali damjan.zerjav@brezice.si.

Vse udeležence pozivamo, da spoštujejo omejitve v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb s COVID-19.

Vabljeni!

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka drugih 
sprememb in dopolnitev OPPN za poslovno cono 
Drnovo – vzhod

www.krsko.si

Preprečevanje širjenja invazivnih rastlinskih 
vrst in nujni ukrepi

rastlin je potrebna večkratna 
košnja pred cvetenjem. Košnja 
med cvetenjem se odsvetuje, 
saj s košnjo med cvetenjem lah-
ko povzročimo, da se bodo pe-
lod in semena še bolj razširila. 
Necvetoče rastline odstranimo 
na kompost ali v posode za or-
ganske odpadke. Cvetoče rastli-
ne je treba uničiti, tako da se 
prepreči nastanek semena ozi-
roma da semena ne morejo več 

kaliti. Najbolj primeren način je, 
da takšne rastline sežgemo.

Pri odstranjevanju invazivnih 
rastlin je potrebno uporabljati 
ustrezna zaščitna sredstva (ob-
leka, rokavice, zaščitne maske).

Več informacij: Služba za varstvo 
rastlin na KGZS – Zavod Novo 
mesto

Že več let smo priča pojavu širjenja invazivnih rastlinskih vrst na območju naše obči-
ne. Gre za rastline, ki s svojo invazivnostjo izpodrivajo domorodno vegetacijo, ob tem 
pa lahko povzročajo gospodarsko škodo, nekatere pa so tudi alergene. Izmed invazivnih 
rastlin na območju Slovenije so najbolj problematične ambrozija, japonski dresnik, žle-
zava nedotika in kanadska ter orjaška zlata rozga.

Ambrozija ali pelinolistna žvrklja 
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NAJAVLJAMO: SMS glasovanje ZA UMESTITEV POBUD PARTICIPATIVNEGA

PRORAČUNA V OBČINSKI PRORAČUN 2022 

od 1. do 10. septembra 2021.

podrobni opisi projektov so dostopni na spletni strani občine sevnica:
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V sklopu celotedenskega Festivala mladih v organizaciji KŠTM Sev-
nica se je župan Srečko Ocvirk z veseljem odzval povabilu mladih 
na pogovor, ki je potekal prejšnjo sredo v sevniškem grajskem par-
ku. Pogovor je bil namenjen vzdrževanju in krepitvi stalnega dialo-
ga s poudarkom na vprašanjih, kako in s čim lahko vsak prispeva, da 
bo življenje v občini prijazno za vse generacije. Župan ocenjuje, da 
sta stalna povezanost in pretok informacij med lokalno skupnostjo 
in mladimi zelo pomembna, za kar si prizadevajo tako mladi, vklju-
čeni v Mladinski svet občine Sevnica in druge organizacije, kot tudi 
občina skupaj z javnim zavodom in mladinskim centrom. 

Med drugimi vsebinami Festivala mladih so se v grajskem parku 
zvrstili raznoliki dogodki, med njimi predstavitev društev in organi-
zacij, sprostitveni večer z vadbo joge in zvočno gong kopeljo, izved-
ba Medene ture, družinska doživetja z delavnicami ter kulturnimi 
in športnimi aktivnostmi, glasbeni večer, celotedensko dogajanje pa 
se je zaključilo s Kitariado, tradicionalnim srečanjem rock glasbenih 
skupin pri sevniškem bazenu.

Aktualne cestno-prometne ureditve
Na več območjih občine v teh dneh potekajo cestno-prometne ureditve za izboljšanje različnih ravni prometne var-
nosti. Spremljate jih lahko tudi na spletni strani www.obcina-sevnica.si, na podstrani »Pametna skupnost«, kjer se 
med drugim dnevno osvežuje interaktivni zemljevid o zaporah cest. 

Zaradi rekonstrukcije kanalizaci-
je do konca avgusta velja popol-
na zapora pločnika in kolesarske 
steze na Prešernovi cesti v Sev-
nici nasproti Lisce ter popolna 
zapora cestnega priključka pro-
ti sevniški šoli iz smeri od pod-
jetja Lisce. Cesta pod sevniško 
šolo ima spremenjen prometni 
režim in omogoča dvosmerni 
promet iz smeri priključka nad 
bowlingom. 

Zaradi sanacije vozišča in delne 
razširitve državne ceste na od-
seku od Dolnjega Brezovega do 
priključka na most pri HE Arto–
Blanca veljajo delne in popolne 
zapore do konca meseca avgu-
sta. Zaradi preplastitve ceste bo 
tam od 19. do 24. avgusta velja-
la popolna zapora.

Sanacija vozišča državne ceste 
poteka na relaciji Zavratec–Ro-

višče pri Studencu, obvozi na 
območju izvajanja del so do za-
četka septembra po občinskih 
cestah. 

Do 21. avgusta bo izvedena ob-
časna popolna zapora prometa 
na odseku Blanca–Poklek–Sel-
ce zaradi sanacije brežin ob lo-
kalni cesti.

Do 28. avgusta pa velja tudi del-

na zapora regionalne ceste od 
Blance proti Brestanici, na ob-
močju odcepa proti Kladju, in si-
cer zaradi interventne sanacije 
odvodnjavanja na železniškem 
območju po neurju. 

Vse udeležence prometa pozi-
vamo k pozornemu spremljanju 
sprememb prometnega režima 
ter želimo varno in preudarno 
vožnjo. 

Nova skakalna blazina v parku Sevnica

V sklopu nadgradnje športno-rekre-
acijskih površin za otroke je v sevni-
škem parku ob Savi umeščena nova 
skakalna blazina iz varjenega PVC 
platna. Gre za velik, v tla vgrajen 
trampolin, ki je velik 78 kvadratnih 
metrov in ga lahko sočasno uporablja 
16 oseb (največ 50 kg/osebo). Blazi-
na je priklopljena na puhalnik zraka, 
ki ves čas skrbi za primerno napih-
njenost blazine. Naj bo prijetna po-
pestritev prostega časa v naravi, se-
veda ob doslednem upoštevanju 
navedenih predpisov oziroma var-
nostnih navodil. 

Ureditve pri Glasbeni šoli Sevnica
V teku so ureditvena dela na 
območju Glasbene šole Sev-
nica. Pred šolskim poslop-
jem bo urejena armira-
nobetonska konstrukcija, 
uporabna v dveh nivojih: na 
vrhnji bodo urejene klopi in 
parkirna mesta za kolesa, v 
kletni etaži pa bodo enotno 
urejene drvarnice. Projekt je 
usklajen z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Celje. Izvedena bo 
tudi obnova fasade šole z ureditvijo odvodnjavanja in okolice. Za oba 
projekta skupaj je v proračunu namenjenih okrog 200 tisoč evrov. 

Lisca je eden najbolj priljubljenih vrhov Posavja z dolgoletno planin-
sko, turistično in športno tradicijo. Osrčje Lisce predstavlja Tončkov 
dom, ki ga je Občina Sevnica v zadnjih letih s številnimi investicijami 
odela v novo, sodobno podobo. Od letošnjega leta se ponaša tudi 
s povsem prenovljenimi namestitvenimi kapacitetami v dveh nad-
stropjih. Verjamemo, da bi sobe in hodnike prenovljenega Tončko-
vega doma najlepše in najbolj doživeto popestrile prav izbrane fo-
tografije bližnjega in širšega območja Lisce.
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območ-
na izpostava Sevnica, je skupaj z Občino Sevnica zasnoval povabi-
lo k sodelovanju na fotografskem natečaju z naslovom Moja Lisca. 
Razpisane teme so: razkošje narave z rastlinskim in živalskim sve-
tom od blizu in daleč, razgledi z Lisce in družbeni utrip življenja Lis-

ce. Na natečaju lahko sodeluje 
vsak profesionalni ali ljubiteljski 
fotograf/fotografinja, in sicer z 
največ sedmimi fotografijami v 
barvni ali črno-beli tehniki. 

Rok za oddajo fotografij je 27. 
september 2021, izbor pa bo op-
ravila imenovana komisija. Vse 
tehnične podrobnosti in način 
sodelovanja opredeljuje javno 
povabilo, objavljeno na spletni 
strani www.obcina-sevnica.si.

Povabilo k sodelovanju na fotografskem 
natečaju Moja Lisca

Objavljen je razpis za zbiranje 
predlogov za dobitnike pri-
znanj Občine Sevnica v letu 
2021. Občina ob svojem pra-
zniku, 12. novembru, podelju-
je priznanja občanom, drugim 
posameznikom, podjetjem, 
zavodom, društvom, klubom, 
združenjem, drugim organiza-
cijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitet-
nejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Občine 
Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgo-
je in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in dru-
gih področjih človekove ustvarjalnosti.
Predloge za podelitev priznanja lahko podajo občani, podjetja, 
zavodi, društva, združenja, druge organizacije in skupine ter or-
gani lokalne skupnosti. Rok za oddajo predlogov je 10. septem-
ber 2021. Razpis je objavljen na spletni strani Občine Sevnica, 
www.obcina-sevnica.si.  Foto: Grega Vavtar

Festival mladih v Sevnici 

Objavljen je razpis za občinska priznanja
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Bi imeli z raznovrstnimi rastlinami 
urejen okrasni skalni vrt?

Najbolj primerno mesto za 
ureditev skalnjaka je sončno 
pobočje – stran od dreves, 
ograj in drugih elementov, 
ki bi lahko nanj metali sen-
co. Skalnjak mora biti dob-
ro odceden, kar pomeni, da 
mora dobro odvajati vodo 
– če ga postavimo na breg, 
potem bo voda z njega od-
tekala navzdol; če ga pos-
tavimo na ravnem območju, 
moramo poskrbeti, da so tla 
pod njim dobro odcedna in 
ne zadržujejo vode. 

GRADNJA SKALNJAKA

Postavljanja skalnjaka se lo-
timo v suhem vremenu, ko 
tla niso mokra: najprej od-
stranimo travno rušo in vse 
trajne plevele ter tla prekri-
jemo s črno folijo, ki jo naluk-
njamo, da bo voda lahko od-
tekala. Za gradnjo skalnjaka 
uporabimo skale in kamenje 
iz okolice, ki imajo spran in 
naraven videz (nekateri so 
mnenja, da je skalni vrt naj-
lepši, kadar se v njem upo-
rablja samo ena vrsta kam-
na). Zaželeno je tudi, da so 
skale čim večje, čim višje in 
čim težje. Če želimo narediti 
lep skalnat motiv, so še po-
sebej primerne apnenčaste 
skale, ki imajo luknje, v kate-
re lahko posadimo rastline.

Skalnjak, v katerem so ska-
le osnova, rastline pa do-

polnilo, gradimo od spodaj 
navzgor: najprej nasujemo 
15 do 20 cm debelo plast 
grušča ali zdrobljene ope-
ke in prekrijemo s plastjo 
ilovnate zemlje, ki jo na-
luknjamo. Uporabimo lah-
ko tudi travno rušo, ki smo 
jo odstranili, a jo obrnemo 
»na glavo«. Skale postav-
ljamo po principu od veli-
ke k manjši: najprej posta-
vimo največje skale, ki bodo 
tvorile ogrodje skalnjaka in 
pri tem pazimo, da je debe-
lejši del skale v zemlji. Ska-
le zakopljemo do tretjine vi-
šine in jih rahlo nagnemo 
nazaj v smer pobočja. Raz-
lično velike kamne razpo-

redimo na različne nivoje in 
med njimi ustvarimo meli-
šča. Med kamenje in skale 
nasujemo mešanico prsti, v 
katero bomo posadili rastli-
ne, ki se bodo z leti razvile 
in razmnožile – priporočljivo 
je usklajevati razmerje med 
kamni in rastlinami, barvami 
in oblikami.

IZBOR RASTLIN ZA 
SKALNJAK

Pri izboru rastlin, ki jih bomo 
posadili v skalnjak, imajo 
prednost pritlikave in plaze-
če se sorte, ki odlično pre-
našajo tudi vročino in sušo. 
Posebno pozornost nameni-

mo tudi zimzelenim vrstam, 
ki bodo poskrbele za zele-
no ogrodje skozi celo leto. 
Na voljo je dovolj različnih 
vrst rastlin, s katerimi bomo 
poskrbeli za živahno barvi-
tost skalnjaka, a dobro je v 
naprej predvidevati, kako 
bo skalnjak videti čez leto 
ali dve. Ob tem upoštevaj-
mo še podatek, katere rast
line rastejo v določeni sezo-
ni, katere potrebujejo več 
vlage, kakšna je njihova ve-
likost in hitrost rasti, koliko 
časa cvetijo in kako primer-
ne so za kombinacijo z dru-
gim zelenjem itd. 

Izbira pritlikavih dreves 

in grmovnic za skalnjak je 
pest ra, med njimi je jesenska 
vresa, nizki češmin, plaze-
ča trdoleska, pritlikava bre-
za, pritiklavi smreka in vrba, 
nezahtevna spomladanska 
resa in sivka … Med trajni-
cami za skalnjake najdemo 

alpsko nebino, jeglič, kohov 
svišč, materino dušico, na-
geljčke, nizek rman, plamen-
ke, dobro misel, netresk …  

Rastline, ki jih nameravamo 
zasaditi v skalnjaku, izbe-
rimo v vrtnariji ali vrtnem 
centru, ker so gojene v lonč-
kih in imajo dobro razvit ko-
reninski sistem. Rastline za 
skalnjak nikoli ne iščimo v 
naravi, kajti mnoge alpske 
rastline, na primer planika, 
encijan in nekateri jegliči, 
sodijo med zaščitene rastli-
ne, kar pomeni, da je njihovo 
nabiranje v naravi ne le ne-
odgovorno, ampak tudi ka-
znivo. 

Zasajevanja skalnjaka se lo-
timo na lep, sončen dan, a 
preden kupljene rastline za-
kopljemo v zemljo, jih vze-
mimo iz lončkov, razporedi-
mo po skalnjaku in poglejmo, 
če nam je razporeditev všeč 
(v nasprotnem primeru lah-
ko rastline preprosto preme-
stimo). 

V tokratni rubriki VRTOVI POSAVJA se bomo posvetili ureditvi skalnjaka, ki ga najpogosteje umestimo tja, kjer so brežine, a ga lahko uredimo tudi na ravnini. 
Njegov najbolj pomemben element je oblika kamenja ter pester in barvit izbor rastlinja, pri čemer sledimo lastnim idejam, željam in kreativnosti. Prijetno branje!

Pegasti badelj -  
razstrupljevalec

Pegasti badelj cveti od junija so septembra in zraste od 
70 do 150 cm visoko. Ima pokončno steblo z velikimi 
zelenimi listi z belimi lisami, ki so nazobčani in s trni ob 
robovih. Na koncu stebla je okroglo koškasto socvetje 
vijolične barve. Iz oplojenih cvetov se razvijejo plodovi, 
ki imajo trdo lupino in svilnate dlačice, ki kmalu odpadejo. 
Posebej zdravilna so semena, saj vsebujejo silimarin, ki 
krepi celične stene in preprečuje vstop različnih strupov 
v njih. V zdravilne namene se uporabljajo tudi listi, in 
sicer sveži ali posušeni. Liste nabiramo konec poletja, 
jih posušimo, narežemo na majhne koščke ali zdrobimo 
v prah ter uporabimo za čaje. Semena nabiramo jeseni, 
jih posušimo in uporabimo za prašek, suhe izvlečke in 
tinkture. Pegasti badelj je ena redkih zdravilnih rastlin, ki 
jih lahko uporabljamo za lajšanje težav pri boleznih jeter. 

 Viktorija Senica, cvetličarka

NASVET
KAKO SE ZNEBITI VOLUHARJA V VRTU? 

Bralka nam je zaupala, kako na preprost in naraven na-
čin preženemo voluharja iz vrta: »Učinkovito sredstvo 
proti voluharju je goveja kost, ki jo damo v voluharjevo 
luknjo ali pa jo zakopljemo h koreninam posajenih dre-
ves ali grmičevja.«  

Skalnjak je lahko popestritev okrasnega vrta ali … … barvita ureditev brežine ob družinski hiši. 

Skalo, ki je del narave, lahko spremenimo v skalnjak.

V skalnjak lahko postavimo okrasne elemente.

Mini skalnjak z ograjico



Posavski obzornik - leto XXV, številka 17, četrtek, 19. 8. 2021 23KULTURA

PEKEL PRI ŠENTJANŽU – V ozki dolini, skozi katero tečeta 
dva potoka, Pekel in Mrzli graben, se je 10. julija odvijal za
ključek letošnje že 11. likovne manifestacije ArtEko. Ude
leženke in udeleženci, ki so pet dni bivali na domačiji Feli
cijan, so likovna in kiparska dela ustvarjali na temo vode.

»Nastala so čudovita in povedna dela, ki bodo ponovno postavlje-
na na ogled zadnjo nedeljo v septembru na Repovževi štali v 
Šent janžu v okviru prireditve Šentjanška tržnica,« nam je zau-
pala Petra Majcen, predsednica TD Šentjanž, ki je bilo skupaj s 
sevniškim zavodom MUK Qra organizator dogodka. »Za nami je 
pet prekrasnih dni, ki so minila v znamenju umetnosti ter pri-
jetnega druženja s prijatelji. Vsak, ki je že bil del ArtEko drušči-
ne, se v našo sredino rad vrača,« je še dodala sogovornica in nato 
predstavila sodelujoče. Pod vodstvom sevniške slikarke Jerce 
Šantej so ustvarjali Dime Temkov iz Makedonije, Vasja Urlih 
in Brane Širca iz Ljubljane, Tatjana Mijatović iz Radencev, Tina 
Konec iz Oplotnice, Tone Zgonec iz Boštanja, Ana Jazbec, Nena 
Bedek in Matic Svažič iz Sevnice ter Vili Lamovšek iz Mokro-
noga, ki je dogajanje fotografsko dokumentiral. 
Petdnevno dogajanje v Peklu so popestrili tudi spremljevalni 
dogodki: Rok Petančič je izvedel vodeno degustacijo izbranih 
posavskih vin, Bojan Novšak je predstavil unikatne lesene sa-
lamoreznice, Jože Meh pa akvaponično pridelavo hrane in pro-
jekt SATILU AqF – pameten akvaponičen rastlinjak. Udeleženke 
in udeleženci ArtEka so izvedli izlet v Radež nad Loko pri Zida-
nem Mostu, kjer so si pri družini Kosem ogledali nasad sivke ter 
izdelavo izdelkov iz nje. Odprtje delovne razstave letošnjih likov-
nih del sta z glasbenim vložkom na saksofonu popestrila Andrej 
Fon in Tit Knez Majcen. 
 Smilja Radi, foto: Goran Rovan

Razstava avtorja Vladimírja 
Šlapeta, profesorja arhitektu-
re na Češkem in enega najbolj 
znanih čeških arhitektov, je 
nastala na pobudo Veleposla-
ništva Češke republike v Lju-
bljani, Uprave Praškega gradu 
in Kabineta predsednika Če-
ške republike. Jože Plečnik se 
je namreč neizbrisno zapisal v 
zgodovino Prage in češke arhi-
tekture – kot arhitekt Praškega 
gradu in cerkve Srca Jezusove-
ga, pa tudi kot profesor na pra-
ški Umetnoobrtni šoli, kjer je 
vzgojil prek 50 vodilnih čeških 
arhitektov. Razstava, umešče-
na na 22 panojih, nas na začet-
ku spomni na Plečnikovo prija-
teljstvo z ustanoviteljem češke 
moderne Janom Kotěro, ki se 
je porodilo v času njunega štu-
dija v mojstrski šoli prof. Otta 
Wagnerja na dunajski Akade-
miji likovnih umetnosti, in na 
opus, ki ga je Plečnik ustvaril 
v času svojega delovanja na 
Dunaju do leta 1911. Največji 
del razstave je posvečen Pleč-
nikovi veličastni prenovi Pra-
škega gradu, kjer je v dialogu 
s predsednikom in ustanovite-
ljem republike Tomášem Gar-
riguom Masarykom in njego-
vo hčerjo dr. Alice Masarykovo 

RADEČE – V razstavnih prostorih Caffe Galerije v Radečah so 
bila na ogled izjemna slikarska dela dveh zasavskih umetnic 
– Stanke Bantan in Branke Vizler iz Hrastnika. 

Razstava, ki je bila postavljena na pobudo KD Primož Trubar 
Loka pri Zidanem Mostu, je prinašala odslikave zunanjega in no-
tranjega življenja skozi barve, ki izžarevajo posebno strast, željo 
po raziskovanju … Stanka Bantan, ki je na slikarsko pot stopi-
la po upokojitvi, slika predvsem tihožitja, krajine in figuraliko, 
a njen najljubši likovni izraz so mandale in prav te zaradi sveži-
ne ter topline barv najbolj pritegnejo gledalčevo pozornost. »Pri 
njihovem upodabljanju, se mi skozi sam proces slikanja vedno 
znova odstirajo nove razsežnosti in s tem možnosti razumeva-
nja ne samo soodnosov likovnih elementov na platnu, ampak se 
mi preko teh odpirajo tudi območja spoznavanja in sprejemanja 
sebe in sveta,« pravi slikarka. Njena stanovska kolegica Branka 
Vizler je s slikanjem prav tako začela pred nekaj leti in na likov-
nih tečajih išče predvsem lasten izraz v slikanju portretov ljudi, 
ki jih srečuje na svojih pohodih pod gorami Himalaje, ali v pejsa-
žih daljnega Nepala.  S. Radi

Plečnik gostuje tudi v Krškem
KRŠKO – Na ploščadi pred Kulturnim domom Krško so 5. avgusta odprli gostujočo razstavo Jože Plečnik in 
Praga, kot pove že naslov, posvečeno ustvarjanju največjega slovenskega arhitekta v češki prestolnici. Kr
ško je peto mesto v Sloveniji, ki gosti razstavo, na ogled bo mesec dni.

uredil eksterier in grajske vr-
tove, poleg tega pa opozar-
ja na intervencije, s katerimi 
je Plečnik prispeval k današ-
nji podobi ograde v letni rezi-
denci predsednika republike 
v Lánih. Pozornost namenja-
jo tudi monumentalni sakral-
ni zgradbi cerkve Srca Jezuso-
vega na Vinohradih, s katero se 
je Plečnikovo udejstvovanje v 
Pragi zaključilo. Na koncu so 
omenjeni tako Plečnikovi če-
ški učenci, povečini znameni-
ti predvojni in povojni arhitek-
ti, ki so ostajali zvesti varuhi in 
promotorji Plečnikove dediš-

čine tudi v težkih časih soci-
alističnega obdobja, kot tudi 
Plečnikovi slovenski učenci 
na Univerzi v Ljubljani, ki so 
z ustvarjanjem v duhu svo-
jega mojstra prispevali k po-
vojni podobi glavnega mesta 
Ljubljane. Zadnji pano ponu-
ja orientacijski zemljevid Lju-
bljane, na katerem so označe-
ne Plečnikove zgradbe, ki so 
posejane po slovenski prestol-
nici, hkrati pa nas spomni na 
nenavadno odmevnost Pleč-
nikovega dela po vsem svetu.

Gostovanje razstave v Kr-

škem je organizirala Občina 
Krško v sodelovanju s Kultur-
nim domom Krško. Predstav-
nik slednjega Žiga Kump, ki je 
povezoval odprtje razstave, je 
poudaril, da Jože Plečnik ni le 
zgodovinska osebnost, ampak 
je tudi simbol svetovljanskega, 
evropskega duha ter vez pri-
jateljstva med narodi. Župan 
mag. Miran Stanko je izposta-
vil večstoletno povezanost slo-
venskega in češkega naroda, 
pa tudi povezanost Krškega s 
Češko, tako preko lastništva 
papirnice kot preko številnih 
ljudi v teh krajih, ki imajo če-
ške prednike. Razstavo, ki je na 
ogled mesec dni, je odprl na-
mestnik veleposlanika Češke 
republike v Ljubljani Jan Be
neš. Kot je povedal, so razsta-
vo lansko jesen zaradi epide-
mioloških ukrepov zasnovali 
kot razstavo na prostem, Krško 
pa je peto mesto v Sloveniji, na 
kateri je na ogled. »Upam, da 
si jo bo ogledalo čim več ljudi 
in da se bodo kljub temu, da je 
Plečnik dobro poznan, naučili 
kaj novega,« je še dejal, Plečni-
ka pa označil za simbol sodelo-
vanja med srednjeevropskimi 
državami.
 Peter Pavlovič

Župan mag. Miran Stanko in namestnik veleposlanika Češke 
republike v Ljubljani Jan Beneš pred razstavnimi panoji

Pet ustvarjalnih likovnih dni

Z likovno manifestacijo želijo organizatorji in udeleženci 
vsako leto znova opozoriti na pomen ohranjanja čiste in 
neokrnjene narave ter kulturne dediščine.

Slikarska barvitost življenja

Del razstave sta tudi portreta zasavskih slikark.

»Da bi bolje razumeli pesmi 
naših avtoric, jih moramo prej 
spoznati: kakšno je njihovo be-
sedno valovanje, katere motive 
najgloblje opišejo, iz kakšnih 
občutij in spominov izhaja-
jo; kakšna je njihova življenj-
ska zgodba, da so tukaj in zdaj 
v kulturni dvorani v Šentjan-
žu,« je nizala misli predsednica 
KUD Budna vas Tadeja Dob
riha ter pred tem predstavila 
društvo, katerega začetki se-
gajo v leto 1998, ko je bil usta-
novljen Aktiv kmečkih žena 
Budna vas. Leta 2011 se je 
preoblikoval v obstoječe dru-
štvo in deloval pod vodstvom 
prizadevne Magde Sigmu
nd. V lanskem letu je vodenje 
društva, ki ga sestavljajo tri 
sekcije – Ljudske pevke Solzi-
ce, kulturno-umetniška sekci-
ja in likovna sekcija – prevzela 
že omenjena Tadeja Dobriha. 

Pesmi štirih besednih 
ustvarjalk

V nadaljevanju so se skozi pe-
smi in z izsekom življenjske 
zgodbe predstavile besedne 
snovalke. Marija Bajt, upoko-
jena prodajalka, ki se je rodila 
pred 59 leti na manjši kmeti-
ji na Kalu, je svojo prvo pesem 
napisala konec četrtega razre-
da, ker je začutila, da želi svo-
ja čustva, misli, občutja in raz-
položenja izpovedovati še v 

Odsevi srca v verzih 
ŠENTJANŽ – KUD Budna vas je 17. julija v domači kulturni dvorani ob spremljevalnem kulturnem progra
mu pripravilo predstavitev pesniške zbirke Odsevi srca. V njej se z izborom svojih pesmi predstavljajo štiri 
članice literarne sekcije, ki deluje v okviru društva.

verzih. V letu 2009 ji je KUD 
Milan Majcen Šentjanž omo-
gočilo izdajo pesniške zbir-
ke z naslovom Moje pesmi ali 
Mati Zemlja. Marjetka Flor
jančič, ki je v pisanju pesmi 
našla tolažbo, resnico in kas-
neje izziv, ki jo spremlja že od 
najstniških let, del prostega 
časa rada namenja tudi foto-
grafiranju, zato je za pesniško 
zbirko Odsevi srca prispevala 

dve fotografiji, ki krasita not-
ranji del prve in zadnje stra-
ni knjige. Ob tem pove: »Ujeti 
trenutki skozi objektiv foto-
aparata me spremljajo približ-
no deset let. Motivi so poveza-
ni z naravo, ljudmi in objekti iz 
bližnje okolice.« Rimane bese-
de so zelo blizu Renati Kuhar, 
po rodu Gorenjki, a v srcu Do-
lenjki. Njeno življenje na kme-
tiji med mnogimi dejavnostmi 
bogati pisanje pesmi, v katerih 
razmišlja o življenju, nepredvi-
dljivi usodi, trpljenju in cilju, ki 
ga želi doseči in to »ne glede 

na čeri, ki so največkrat v ro-
kah ljudi«. V šopku šentjan-
ških pesnic je še Eva Keber, ki 
jo je ljubezen pred štirimi de-
setletji pripeljala iz njene rod-
ne Češke v »puš’lc Dolenjske«. 
Njene zgodbice in pesmi nav-
dihuje lepota narave, ljube-
zen, srčnost človeškega bitja, 
čar življenja, lepa domača be-
seda, a tudi zgodovina, etika in 
duhovnost.  

Literarni večer so z zapeti-
mi ljudskimi pesmimi pope-
strile Ljudske pevke Solzice. 
Z razstavo likovnih del so se 
predstavili člani in članice li-
kovne sekcije Art Lipa, ki so 
prispevali tudi vsak svojo sli-
ko za pesniško zbirko. To so 
Elena Sigmund, ki sekcijo tudi 
vodi, Gordana Dobriha, Ire

na Zgonc, Mojca Musar, Juli
ja Kermc, Klara Sonc, Marcel 
Kajtna in Matevž Orešnik. Je-
zikovni pregled ter uvodnik v 
pesniško zbirko je prispeva-
la Majda Podlesnik Repovž, 
spremno besedo z izbranimi 
mislimi o pesmih štirih be-
sednih ustvarjalk je na pobudo 
predsednice društva sestavila 
Smiljana Radi. Zbrane na pri-
reditvi sta nagovorila predse-
dnik KS Šentjanž Boštjan Re
povž, ki je bil pobudnik izida 
pesniške zbirke Odsevi srca, in 
sevniški župan Srečko Ocvirk. 
Predsednica KUD Budna vas se 
je vsem omenjenim zahvalila s 
knjigo in cvetom in prav tako 
sponzorjem, brez pomoči kate-
rih pesniška zbirka ne bi izšla. 
 Smilja Radi, 
 foto: Aleš Medved

Renata Kuhar, Marjetka Florjančič, Eva Keber in Marija Bajt 
- štiri šentjanške besedne snovalke

KUD Budna vas je v skupni 
pesniški zbirki Odsevi srca 
izdalo pesniško zbirko svojih 
štirih članic.

BRESTANICA – V okviru Poletja na gradu Rajhenburg 2021 se 
bodo v avgustu zvrstili še štirje koncerti: nocoj, 19. avgusta, tam 
gostujeta Hamo in Rudi Bučar, jutri, 20. avgusta, zasedba Oku-
stični, naslednji petek, 26. avgusta, Slavko Ivančić kvartet, v ne-
deljo, 29. avgusta, pa skupina Dan D. Septembra bosta koncerti-
rala še Katja Šulc in Duo Atanasovski z gosti.  P. P.

Pestro rajhenburško poletje
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Razstava, ki se nahaja v treh 
prostorih (osrednji del v 1. 
nadstropju ter razstava Ribe 
in narava v 2. nadstropju), po-
vezuje projekte Črno-belo bo-
gastvo Krškega polja, Ribe in 
narava, Tujerodke in Ajdi, ki 
so sofinancirani iz različnih 
skladov EU in LAS Posavja pri 
RRA Posavje. K tem so doda-
li številne predmete, ki pove-
zujejo tisočletja, in dali osre-
dnje mesto prvemu slavnemu 
kuharskemu mojstru Ivanu 
Ivačiču (1921–1984), saj so 

v tem letu z veliko naklonje-
nostjo njegove hčerke Barba
re Ivačič, ki je bila prisotna 
tudi na odprtju, in sina Pe
tra Ivačiča pridobili številne 

Razstavni cikel začeli »okusno«
BREŽICE – 29. julija so v Posavskem muzeju Brežice z odprtjem večzvrstne razstave Po Posavju z žlico in 
čašo, Pet čutov: 1 – OKUS začeli nov programski cikel, posvečen petim čutom, ki s podobami »nagovarjajo« 
na stopnišču brežiškega gradu.

predmete, dokumente in fo-
tografije iz njegovega javnega 
in zasebnega življenja. Ivačič 
letos povezuje tudi Posavski 
muzej Brežice z Muzeji rado-
vljiške občine, saj so posebno 
razstavo o njem 5. avgusta za-
čeli gostovanje v Radovljici in s 
tem pričeli tudi Kulturni abon-
ma Združenja zgodovinskih 
mest ob 20-letnici združenja. 
Nov programski cikel, posve-
čen petim čutom, ki obisko-
valce s podobami »nagovar-
jajo« na grajskem stopnišču, 

so v Posavskem muzeju Bre-
žice torej začeli z okusom, 
sama razstava pa povezuje 
različne projekte in teme, čas-
ti našo prehransko dediščino 

ter »podpira« Slovenijo, ki nosi 
naziv Evropska gastronomska 
regija 2021. Kot je na odprtju 
povedala slavnostna govornica 
in soavtorica razstave dr. Ivan
ka Počkar, je bilo povezovanje 
raznolike dediščine v zadnjih 
štirih letih prepleteno v izva-
janju petih projektov, povze-
tih v tej razstavi. »Prehranska 
dediščina … Z največjimi žlica-
mi so nemara zajemali Ajdi, z 
veliko žlico pa v prenesenem 
pomenu tudi posavski ljudje, 
kadar jim je dobro šlo. Zgod-
be o žlici, čaši in kozarcu, nav-
sezadnje tudi navadni vinogra-
dniški kupici, so strnjene v en 
in en sam vzdih, da bi mogli 
nahraniti lačna usta s kakovo-
stno domačo hrano in odžeja-
ti suha grla z dobro vodo ali vi-
nom. Resnice o negi domačih, 
šolskih in grajskih vrtov poleg 
zelenjave, cvetja in sadja spo-
ročajo o veliki skrbi za dišav-
nice in začimbnice. Začimbe in 
začinjanje pa se posebej kažeta 
skozi jezik in narečne besede. 
V velikem delu Posavja, kjer je 
bila posebej pomembna praši-
čereja in svinjska mast, so jedi 
'začinjali' z mastjo in ocvirki. 
Gojili so domače ali udoma-
čene vrste zelenjave, sadja in 
začimbnic, višji družbeni slo-

ji tudi tuje oz. uvožene, kot so 
denimo še leta 1918 Faleski-
nijevi z Libne pri Krškem ime-
li velike nasade špargljev. Sto-
letja pa so redili in spet redijo 
edino še ohranjeno domačo 
pasmo prašičev krškopoljcev, 
ki dajejo izjemno aromatično 
in kakovostno meso, slanino, 
mast in ocvirke,« je povedala 
Počkar. 

Razstavo je soustvarilo več av-
torjev: Alenka Černelič Kro
šelj, Stanka Glogovič, Bo
štjan Kolar, Oži Lorber, Maja 
Marinčič, Andreja Matijevc, 
Anja Medved, dr. Ivanka Poč-
kar, Jana Puhar, oblikovala pa 
jo je Polona Zupančič. Za kon-
servatorsko-restavratorska 
dela so poskrbeli vodja delav-
nice Aleš Vene s sodelavci Ni
ves Slemenšek in Davorinom 
Prahom ter Jožetom Lorber
jem. Tudi ob tej razstavi in kot 
del projektov so že izvedli ne-
kaj obrazstavnih programov, 
naslednji je 2. Poletna grajska 
dogodivščina, ki poteka ravno 
v teh dneh. Odprtje »okusne« 
razstave so obogatili s kulina-
rično delavnico Ribji okusi Po-
savja.

 R. Retelj/vir in foto: PMB

Razstavo je soustvarilo več avtorjev.

Del večzvrstne razstave Po Posavju z žlico in čašo, ki se dotika 
prvega od čutov – okusa.

RADOVLJICA, BREŽICE – Potem ko je v Posavskem muzeju 
Brežice 28. marca potekalo spletno odprtje razstave – Posa
vske muzejske vitrine »Ivan Ivačič, kuharski mojster – prva 
slovenska kuharska TV-zvezda, 100-letnica rojstva«, so jo 5. 
avgusta odprli še v Šivčevi hiši Muzejev radovljiške občine.

Na Zdolah rojeni Ivan Ivačič je namreč del življenja preživel tudi 
v Radovljici (1972–1984), kjer je pokopan. Posavski muzej Bre-
žice je razstavo zato preselil v Radovljico, hkrati pa Ivačič ostaja  
tudi v Brežicah kot del večje razstave Po Posavju z žlico in čašo, 
ki začenja nov cikel Pet čutov: 1 – Okus. Ivan Ivačič je tako del 
prireditev, ki častijo našo prehransko dediščino ter »podpirajo« 
Slovenijo kot nosilko naziva Evropska gastronomska regija 2021.
V času od odprtja prve muzejske vitrine marca 2021 je Peter 
Ivačič, sin mojstra Ivačiča, Posavskemu muzeju Brežice poda-
ril večje število očetovih predmetov, ki so jih postavili na ogled 
na obeh razstavah. Razstavi obogatijo tudi njegove kuharske od-
daje iz arhiva RTV Slovenija, ki nam prikazujejo njegovo iznaj-
dljivost, šarm in mojstrstvo. Razstava povezuje mesti Radovlji-
ca in Brežice, članici združenja zgodovinskih mest Slovenije, in 
je prvi letošnji dogodek kulturno-zgodovinskega abonmaja. Od-
prtje razstave o kuharskem mojstru so zaokrožili s kulinariko: 
okušali so zdolsko gobovo juho radovljiškega kuharskega moj-
stra Uroša Štefelina, pehtranovo potico Društva kmetic Breži-
ce in vino zdolskega vinarja Andreja Molana. Razstava bo v Šiv-
čevi hiši na ogled do 31. 12. 2021.
Drugi dogodek povezovanja obeh mest bo v Brežicah 7. oktobra, 
ko bodo s svojim delom razstave o Ivačiču v Posavskem muzeju 
Brežice gostovali Muzeji radovljiške občine.
 P. P./vir in foto: PMB

Ivačiča preselili še v Radovljico

Razstava je na ogled v Šivčevi hiši Muzejev radovljiške občine.

Vpis abonmajev bo potekal od 23. 8. do 10. 9. 2021 
na blagajni Kulturnega doma Krško, vsak delovni dan med 
10. in 12. ter 15. in 17. uro. 
T: (07) 488 01 94 – blagajna KDK,  
E: blagajna@kd-krsko.si

 

Odrasli
Upokojenci, študentje, dijaki
Podjetja in društva

60 €
40 €
50 €

    

Cena posamezne vstopnice v redni prodaji: 10 - 18 €.
Abonma lahko kupite tudi z BON21.

Cenik abonmaja: 

  
Vabljeni k vpisu 
glasbenega abonmaja 

Duo Atanasovski z gosti 
Goran Bojčevski & Matija Dedić
Žan Tetičkovič & The Port of Life II. 
Natalija Šaver: Atmospherica
Mak Muni Mihevc
Trobilni kvintet Contrast
Slovenski tolkalski projekt: "RITUAL"
Marko Črnčec - Solo

Program:

*Abonenti ARSonice 2020 lahko ob nakupu abonmaja unovčite dobropis 
iz pretekle sezone.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        

Hamo & Rudi Bučar
koncert

Okustični
koncert

Dan D - Tiho
koncert 

četrtek, 19. 8.
ob 20. uri

petek, 20. 8.
ob 20. uri

nedelja, 29. 8.
ob 19. uri

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

POLETJE NAgradu
RAJHENBURG 2021

sobota, 4. 9.
ob 20. uri

Katja Šulc: Caricias / Božanja
koncert

petek, 10. 9.
ob 20. uri

Duo Atanasovski z gosti
koncert iz cikla ARSonica 2021

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Le-
tos obeležujemo 140. obletni-
co smrti Josipa Jurčiča (4. 3. 
1844–3. 5. 1881), slovenske-
ga pisatelja, pesnika in časni-
karja, avtorja prvega sloven-
skega romana Deseti brat, ki 
je bil ena od osrednjih kultur-
nih in političnih oseb druge 
polovice 19. stoletja. Letos mi-
neva tudi 160 let, odkar je kot 
17-letnik napisal Pripovedko o 
beli kači, 140 let od izida ro-
mana Rokovnjači in tudi od iz-
ida prve številke Ljubljanskega 
zvona, ki ga je zasnoval skupaj 
s Tavčarjem, Levcem in Kersni-
kom. V ta namen so 14. avgu-
sta pri vodnjaku v Leskovcu 
pri Krškem pripravili literarni 
večer ter se na tak način pok-
lonili temu izjemnemu ustvar-
jalcu in njegovemu umetniške-
mu opusu.

 Vir: KD Leskovec pri Krškem

Literarni večer v Jurčičev spomin

Sodelujoči na literarnem večeru

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info
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Četrtek, 19. 8.

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
v Krškem: otvoritev kipar-
ske razstave Društva likov-
nikov Krško OKO »Forma 
2021«

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg: Poletje na gradu 
Rajhenburg – koncert Hamo 
& Rudi Bučar

Petek, 20. 8.

• od 17.00 dalje v Šumici pod 
MC Krško: Generator festival 
– ob 17.00: otroška predsta-
va »Dino in Čarobni Toni«, 
ob 20.30: koncerti skupin 
Yung Voodoo & CDW, Fre-
ekind, Kurve in Suzi Soprano

• ob 18.00 v Gostilni Kunst v 
Leskovcu pri Krškem: ribja 
kulinarična delavnica »Oku-
sna riba iz Posavja«

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg: Poletje na gradu 
Rajhenburg – koncert sku-
pine Okustični

• ob 20.30 v parku gradu Sev-
nica: letni kino

Sobota, 21. 8.

• od 10.00 in 13.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: sobotne medgene-
racijske delavnice – Arhitek-
tura nekdanjega samostana 
in odlitki kamnoseških fra-
gmentov

• ob 13.00 na skakalnici v 
Spodnjih Dulah: smučar-
ski skoki za pokal KS Gora, 
ob 15.00 otvoritev cestne-
ga odseka Bučar–skakalni-
ca; po 2. seriji skokov dru-
ženje krajanov ob zaključku 
krajevnega praznika KS Gora

• od 16.00 dalje v Šumici pod 
MC Krško: Generator festival 
– ob 16.00: Generator skate 
session, ob 20.00: koncer-
ti Anja Hrastovšek & The 
Oakleys, Them Moose Rush, 
Vazz in Krshkopoljac

kam v posavju
Festival kulture Kostanjevi-
ca – delavnica kreativnega 
pisanja z Milanom Ramša-
kom Markovićem (tudi v so-
boto, 28. 8.), ob 20.00: gle-
dališka predstava »Danes, 
praznujem«, ob 21.30 na 
Otoku: koncert skupin Por-
to Morto, Dan D in Nipple-
people 

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Tržišče: Tržišče pleše, 15 let 
skupine Mlade žurerke

• ob 21.00 na gradu Sevni-
ca: večerni obisk pri grofici 
Mathilde

Sobota, 28. 8.

• od 10.00 in 13.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: sobotne medgene-
racijske delavnice – Cvetlič-
ni potiski in odtisi v naravi

• ob 11.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
Festival kulture Kostanje-
vica – literarni zajtrk, ob 
20.00: gledališka predsta-
va »Umetnost je omara«, 
ob 21.30 na Otoku: koncert 
skupin Onubo, Straight Mic-
key and the Boyz in Kran-
kšvester

• ob 18.00 v dvorani Mladin-

skega centra Brežice: 2. pol-
finalni večer 5. Mednaro-
dnega otroškega pevskega 
festivala Brežice

• ob 21.00 na gradu Sevni-
ca: večerni obisk pri grofici 
Mathilde

Nedelja, 29. 8.

• ob 18.30 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
Festival kulture Kostanjevi-
ca – okrogla miza o kultur-
ni identiteti Kostanjevice 
na Krki, posvečena gospodu 
Ladu Smrekarju, ob 20.30: 
gledališka predstava »Pe-
sem za drevo«, koncert sku-
pin Porto Morto, Dan D in 
Nipplepeople

• ob 19.00 v atriju gradu Raj-
henburg: Poletje na gradu 
Rajhenburg – koncert sku-
pine Dan D »Tiho«

• ob 19.00 na dvorišču brež-
iškega gradu: finale 5. Med-
narodnega otroškega pev-
skega festivala Brežice

Sreda, 1. 9.

• od 17.00 do 18.00 v MC 
Sevnica: nagradni kviz »Po-
kaži, kaj znaš«

• ob 19.00 v knjižnici Kosta-
njevica na Krki: pogovor v 
knjižnici

Ponedeljek, 23. 8.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 
(vsak dan do petka, 27. 8.)

• ob 19.00 na gradu Raj-
henburg: večer poezije s 
predstavitvijo knjižnega 
prvenca poezije Zale Teodo-
rovič »Pravljični konci«

Sreda, 25. 8.

• ob 20.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
Festival kulture Kostanje-
vica – otvoritev festivala z 
glasbenim gostom, skupino 
Čompe

Četrtek, 26. 8.

• ob 17.00 v parku gradu 
Sevnica: otroška predstava 
»Zvezdana in Zvonko« v cir-
kusu Naj zares

• ob 19.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
Festival kulture Kostanje-
vica – gledališka predstava 
»Jagababa«, ob 22.00: kon-
cert Kukla

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg: Poletje na gradu 
Rajhenburg – koncert Slav-
ko Ivančič kvarteta

• ob 21.00 na dvorišču gra-
du Brežice: koncert skupi-
ne MRFY (Društvo študen-
tov Brežice)

Petek, 27. 8.

• ob 17.00 v Šumici pod MC 
Krško: čarodej Cole Jole

• ob 18.00 v dvorani Mladin-
skega centra Brežice: 1. pol-
finalni večer 5. Mednaro-
dnega otroškega pevskega 
festivala Brežice 

• ob 14.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 

NAROČILA:
ZALOŽBA NEVIODUNUM, 
Trg Matije Gubca 3, Krško
zalozba@posavje.info
040 302 809
Stroške pošiljanja krije založba.

Ivan Sterle: 
Kronika starega Krškega
format 165 x 235 mm
198 strani
trda, Italijanska vezava
cena 20 €

Klepet, karkoli si kdo predstavlja pod tem pojmom, je danes 
najbolj obrekovana in obdolžena dobrina in vrednota. Bog ne 
daj, da se kdo kje »zaklepeta« in zato ne naredi, kar si je zadal 
ali pa kdo drug to od njega pričakuje. Klepet ali pogovor člo-
veka s človekom se žal pogosto razume kot zapravljanje časa 
na najbolj neprimeren način. Toda po svetu se že slišijo novi 
zvonovi, ki oznanjajo, da je klepet, pogovor človeka s človekom, 
pravo zdravilo anksioznosti (strah, tesnoba, pesimizem) in de-
presije. Namreč, »majhen španski kraj Algar želi večerni kle-
pet na ulicah, ki se sicer v poletnih mesecih godi v velikem delu 
Španije, zaščititi pod okriljem Unesca. Pobuda župana je to an-
daluzijsko vas že naredila slavno …« (Dnevnik, 12. 8. 2021). 

Pogovor ali klepet je zagotovo primarna potreba človeka, tako 
kot so to potrebe po spanju, hrani ali vodi. Razlika je v tem, da 
gre za nematerialno potrebo, ki na najboljši način definira in 
uresničuje človeka kot duhovno in družbeno bitje. Pogovor, kle-
pet ali komunikacijski koncept »beseda dá besedo« je najbolj-
ša pot do sočloveka. Upošteva namreč sproščenost in odprtost, 
enakovrednost strank v klepetu, kar pa je humus spodbujanja 
empatije in dobrih odnosov med ljudmi. Klepet ali neobvezu-
joči, dobronamerni in prostovoljni pogovor, ni nekaj novega. 
Tovrstna potreba spremlja vsako ljudstvo. 

Tako je, na primer, že davnega leta 1869 Josip Godina Vèrdélski, 
slovenski publicist, avtor številni črtic o tržaških Slovencih, v 
svojem mesečniku Pod lipo pisal »o navadah našega naroda 
shajati se ob nedeljah v poletnih mesecih na prav zalem kraji 
naše mile Slovenije pod široko, košato in senčno lipo blizu neke 
cirkvice, in pa, sede tam na kamnatem stolu, se o marsičem po-
govarjati, ali si kaj pripovedovati«. 

V sodobnejšem času imamo v Sloveniji relativno nov integralni 
turistični produkt, zasnovan na tradiciji vinogradništva in zi-
danic – zidaniški turizem, katerega bistvena sestavine so dru-
ženje, pogovori in pripovedovanje zgodbic med domačini in 
obiskovalci. Posavje predstavlja pomemben del v mozaiku zi-
daniškega turizma Slovenije. Skratka, vseskozi in povsod, kjer 
živijo, ljudje najdejo način, kako se družiti, pogovarjati in pok-
lepetati. 

Ne glede ali se ljudje zbirajo v večernih ali jutranjih urah, ali 
je to pod lipo, v novejšem času v lokalih, »vikendicah«, pred 
hišami ali v zidanicah, pomembno je, da se zbirajo, da drug 
drugemu ustvarjajo okolje, v katerem se deli skupna social-
na, politična, sosedska, podnebna ali kakšna druga »usoda«. 
Preprosto, človek brez socialnega okolja izgublja predstavo o 
sebi samem. Okolje je ogledalo in oblikovalec značaja človeka, 
zato je on družbeno bitje, če ne pa zverina ali sam Bog (Aristo-
tel). Besede lahko proizvajajo stvarnost, zato pogovori prina-
šajo neke vrste psihološko razbremenitev in odpravljajo obču-
tek osamljenosti. Prav žalostno je gledati, kako ljudje s telefoni 
v rokah mrzlično iščejo kakšen dogodek, ki bi si ga virtualno 
ogledali, namesto da bi bili sami udeleženci in ustvarjalci do-
godkov. Ljudje so pozabili govoriti s srcem. Naučili so se govori-
ti z denarnico, s pestjo, s členi zakonov in z jezikom medija. Čas 
jezdecev apokalipse individualnosti in osamljenosti se je izpel, 
človeštvo je v hudi stiski iskanja izhoda s stranpoti. 

Klepet, pogovor ali kakšna druga oblika medčloveške verbal-
ne interakcije ima veliko večji pomen za človeka, njegovo psi-
hično in s tem tudi fizično zdravje, kot si mislimo. O tem govori 
tudi naslednji rek iz sosedstva: »Ja rekoh i dušu svoju spasih« 
(»Povedal sem in si rešil svojo dušo«). Gre za nov pogled na 
spontana, pogosto banalna srečevanja, ki ljudem omogočajo 
pobeg pred poletno vročino in velikokrat pred problemi, kate-
rih rešitve posamezniki ne najdejo ali posledice teh problemov 
sami težje prenašajo. 

Verjetno smo v tem kovidnem obdobju najbolj občutili, kako je 
biti brez klepeta, brez žive besede, ki opogumlja, ponuja smisel 
in občutek varnosti v svetu, ki je vsak dan bolj poln nevarnos-
ti, groženj in strahu. Kvantna tehnologija nam ponuja umetno 
inteligenco, pametne telefone, hitra računalniška omrežja, di-
gitalizacijo vsega in povsod ter računalnike neslutenih zmož-
nosti, toda žal, nobena nova normalnost NE MORE nadome-
stiti klepeta človeka s človekom. 

Klepet ali beseda 
dá besedo

doc. dr. sc Božidar Veljković

kolumna

Mnogi ste zagotovo že opazili naše živopisano vozilo na njego-
vi poti med kraji Posavja. Nekateri med vami ste ga imeli tudi 
priložnost obiskati in bolje spoznati. Gre za bibliobus Posavske 
potujoče knjižnice, skupni projekt štirih knjižnic (Valvasorjeve 
knjiž nice Krško, Knjižnice Brežice, Knjižnice Sevnica in Knjižni-
ce Laško z enoto v Radečah) in petih občin (Krško, Brežice, Sev-
nica, Radeče in Kostanjevica na Krki), ki je svojo pot s knjigami 
začel oktobra 2020. V tem slabem letu so naš začetek delovanja 
postavile na preizkušnjo predvsem razmere, povezane z epide-
mijo bolezni COVID-19, ki je otežila nemoten zagon te, za Posav-
je popolnoma nove storitve.  
Prilagajali smo se spremembam in našim članom, ki jih je že sko-
raj 900, nudili čim bolj nemoten dostop do našega gradiva in sto-
ritev. S predstavitvami na osnovnih šolah in vrtcih smo se skušali 
približati mlajšim uporabnikom, ki so pokazali veliko zanimanje 
za tega tako nenavadno velikega, 10 metrov dolgega »Clia«, kot 
so vozilo poimenovali nekateri otroci. 
Bibliobus, ki se na mesec ustavi v 75 posavskih krajih kar 96-krat, 
obiskuje bližnje in daljne vasi ter zaselke, šole, vrtce in domove 
starejših občanov, ter s seboj nenehno prevaža okrog 4.500 enot 
knjižničnega gradiva (vsakovrstne knjige, revije, DVD-ji, CD-ji …), 
še približno dvakrat toliko gradiva pa imamo v skladišču. Gradi-
vo imajo člani lahko izposojeno mesec dni z možnostjo podalj-
šanja, na naši premikajoči se knjižnici pa članom ne zaračunava-
mo članarine. Novi člani se lahko vpišejo tudi sami, preko spleta. 
V septembru začnemo z novo sezono obiskov, s še dodatnimi, no-
vimi postajališči (DSU Krško, DU Brežice, Slovenska vas, Pišece 
in Velike Malence).
Želimo si, da bo novo šolsko leto prineslo počasno vračanje v do-
kaj normalno stanje in da bomo širom Posavja brez (večjih) ome-
jitev lahko pripeljali knjigo pred čim več domačih pragov. 
Vse informacije o razporedu obiskov in našem gradivu pa še o 
čem najdete na spletni strani www.posavska-potujoca.si in na-
šem Facebook profilu. 
Lepo vabljeni k obisku knjižnice na kolesih vsi, ki ste že naši čla-
ni in vsi, ki to še želite postati.
 Vaša Posavska potujoča knjižnica

Posavski Bibliobus septembra
začenja z novo sezono obiskov

KOSTANJEVICA NA KRKI – Tamkajšnje mladinsko društvo tudi 
letos pripravlja zdaj že tradicionalni Festival kulture Kostanje-
vica (FKK) 2021, ki bo potekal naslednji teden od srede, 25., do 
nedelje, 29. avgusta. V teh petih dneh se bo na festivalu zvrstilo 
osem glasbenih skupin, štiri gledališke predstave, delavnice, li-
terarni zajtrk, okrogla miza o kulturni identiteti Kostanjevice na 
Krki in delavnica kreativnega pisanja. Na gledališke predstave bo 
potrebna predhodna prijava, ki je mogoča preko spletne strani 
festvalkulturekostanjevica.si. Za vstop na vse dogodke bo treba 
izpolnjevati pogoje PCT oz. se ravnati skladno z veljavnimi od-
loki in ukrepi. Program dogajanja po dnevih najdete v zgornjem 
napovedniku.  P. P.

Naslednji teden FKK 2021

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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1. nagrada:  mehiška plošča za dve osebi
2. nagrada:  dve pici po izbiri
3. nagrada:  tiramisu za dve osebi 

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 26. 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:

OŠTARIJA MARGARETA
SKAT D.O.O., CESTA 4. JULIJA 22, 8270 KRŠKO

Geslo 14,15/2021 številke:

PRENOVLJEN BAZEN SEVNICA
Nagrade, ki jih podarja BAZEN SEVNICA, ZAVOD KŠTM, Glav
ni trg 19, Sevnica, prejmejo:

1. nagrada:  4 x dnevna karta za bazen ; 
 Alojz Pšeničnik, Dečno selo
2. nagrada:  2 x dnevna karta za bazen; 
 Albina Žvar, Sevnica 
3. nagrada:  1 x dnevna karta za bazen; Ana Kodrič, Senovo

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Ivanu Pelcarju, Krajna 15, 9251 Ti
šina. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. ŠENTJANCI - Rojen v napačnem času
 2. (2.) Ans. TOMAŽA ROTA - V življenju štejejo trenutki
 3. (1.) Ans. RAUBARJI - Pogrešam te, domača vas
 4. (6.) ANDREJ SVETLIN IN OBERKRAINERJI - Ljubica, 
   pojdi z menoj nocoj
 5. (3.) Ans. ŠPADNI FANTJE - Ne pozabi
 6. (4.) Ans. DAR - Še enkrat zapojmo
 7. (10.) Ans. PIK - Pesem našega srca 
 8. (7.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI - Lepa soseda
 9. (8.) Ans. JUHEJ - Najin Portorož
 10. (-.) Ans. SPEV - Špelca

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Andreja Bajuka – Srečno srce

Kupon št. 585
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, 21. 8. 2021, ob 20. uri

BREŽICE – Društvo za razvoj in ohranjanje glasbe Brežice 
in podjetje Partitura d.o.o. s pomočjo Občine Brežice, ZPTM 
Brežice in Posavskega muzeja Brežice letos že peto leto za
pored prireja Mednarodni otroški pevski festival Brežice. 
Letošnji se bo odvil 27., 28. in 29. avgusta na dvorišču gra
du Brežice.

»Organizatorji smo se lotili priprave projekta s srcem in ljubez-
nijo do glasbe ter mladih talentov. Skupna in edina želja nam je, 
da jim omogočimo najboljše možne pogoje, da se lahko predsta-
vijo na najboljši možen način in tako živijo svoje sanje,« sporo-
ča gonilna sila festivala, znana pevka Brigita Šuler iz Društva za 
razvoj in ohranjanje glasbe Brežice.
Festival so poimenovali po kraju Brežice, saj želijo ponesti ime 
slovenskega kraja med narode vseh udeležencev festivala iz tu-
jih držav kot mesto, ki zna ceniti otroški pevski talent in kulturo 
petja, tako da omogoča vsem otrokom enako možnost predsta-
vitve. Festival je namreč za prijavitelje v celoti brezplačen, torej 
staršem ne zaračunava nobenih prijavnin. Do sedaj so se festi-
vala udeležili tudi pevci in pevke iz Bolgarije, Srbije, Rusija, Črne 
gore, Bosne in Hercegovine, sosednje Hrvaške in Slovenije, le-
tos pa poleg že omenjenih držav pričakujejo še pevce iz Avstrije.
Pevci so razdeljeni v tri starostne skupine: najmlajši od 6 do 9 
let, srednji od 10 do 13 let in najstarejši od 14 do 17 let. Vsi po-
jejo v živo, ob naprej posnetih glasbenih spremljavah. Pevci naj-
starejše kategorije se bodo lahko predstavili s svojo avtorsko 
pesmijo. Producentska ekipa festivala je namreč na podlagi iz-
kušenj iz preteklih let ugotovila, da so v tem obdobju pevci že 
dovolj zreli, imajo že močno razvito svojo lastno interpretacijo 
in dovolj izoblikovan glasbeni okus, da lahko naredijo korak viš-
je v svoji pevski karieri.
»Sanje otrok, da predstavijo svoj pevski talent na velikih odrih, 
pod sojem zvezdniških žarometov, smo zagotovili tako, da nji-
hov nastop ovekovečijo televizijske kamere profesionalne video 
produkcije, ki v okviru televizijske oddaje Mednarodni otroški 
pevski festival Brežice predstavijo nastope vseh finalistov festi-
vala še na desetih lokalnih televizijah po vsej Sloveniji,« še spo-
roča Šulerjeva.
 P. Pavlovič 

Konec meseca že 5. mednarodni 
otroški pevski festival Brežice

Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

BRESTANICA – V okviru cikla Poletje na gradu Rajhenburg 
2021 je 13. avgusta v atriju gradu nastopila priznana ume
tnica, nadarjena pevka in tenkočutna flavtistka Tinkara 
Kovač, ki bo drugo leto obeležila kar 25. obletnico svoje
ga ustvarjanja.

Tinkara Kovač je nastopila s spremljevalnim bandom v sesta-
vi Giovanni Toffoloni na bas kitari, Julija Fajhtinger na kitari 
in klarinetu, Matej Barič na klaviaturah, Matjaž Skaza na bob-
nih ter Andrej Rot na kitari. Repertoar primorske umetnice je 
raznolik in pester, največji aplavz pa je požela pesem »Dober 
dan, življenje«. Tinkara Kovač je na koncertu zapela nekaj večnih 
uspešnic iz njenega zgodnjega ustvarjanja, kot so denimo »Mars 
in Venera«, »Ko bo prišel« ter »Brez laži«; zapela pa je tudi šalji-
vo ter iskrivo istrsko pesem, ki govori o t. i. »novici« oz. nevesti.
Ko je nastopil trenutek za pesem »Sonce rumeno«, je glasbenica 
na oder povabila Tino iz publike, s katero je skupaj zapela refren 
pesmi. Na koncu koncerta je na odru zadonela še znamenita pe-
sem »Spet« v latinskoameriški preobleki, ki je pred leti Tinkaro 
Kovač popeljala na evrovizijski oder. Umetnica je tudi napove-
dala skorajšnji izid novega albuma z naslovom »Neskončnost«, 
nato je zapela pesem še »Ostani z mano do konca«.
Na koncu večera je Tinkara Kovač publiko takole nagovorila: 
»Zelo sem vesela. Ne bom vam pihala na dušo, ampak meni so 
taki večeri res lepi, sploh v prostorih, ki dihajo s tradicijo, in z 
ljudmi, ki poslušajo in pojejo. Kaj bi hotel človek še več od tega 
v življenju? Sanjajte in bodite dobro.« S temi besedami in pe-
smijo »Veter z juga« je pevka za vrhunec večera na noge dvigni-
la celotno publiko ter odigrala nepozaben solo na prečno flavto. 
 A. Kališnik

Tinkara Kovač očarala na gradu

Tinkara Kovač je na odru zapela tudi s svojo oboževalko Tino.

www.ostarija-margareta.si

italijanska in mehiška kuhinja 
s pridihom domačnosti in izvirnosti

Delovni čas:  PON.: 9:00–21:00 ure, TOR.–ČET.: 9:00–22:00 ure 
PET.: 9.–23. ure, SOB.: 12.–22. ure, NED.: 12.–16. ure

031 33 50 50

07 49 05 050

dostava
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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

Tina Gerjevič in Rok Brumen, oba iz Brežic, 14. julij 2021, 
Upravna enota Brežice (foto: Vanja Maurano)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Kristina Vozelj, Srednik – 
deklico,

• Maša Mlakar, Krško – 
deklico,

• Špela Troha Ogorevc, 
Podvinje – dečka,

• Tanja Marn, Dolnje 
Brezovo – dečka,

• Anja Kramar, Rakovec – 
deklico,

• Stanislava Prišel, 
Globočice – dečka,

• Nina Ozebek, Brežice – 
deklico,

• Sandra Huđber, Bizeljsko 
– deklico,

• Tanja Kadivnik Kolar, 
Brežice – deklico,  

• Amanda Škrabar, 
Leskovec pri Krškem – 
deklico,

• Maša Mohorko, Zavratec 
– dečka,

• Monika Kovaljesko, 
Zagreb – deklico,

• Daša Radanovič Luzar, 
Sevnica – deklico,

• Anja Kralj, Bukošek – 
deklico,

• Petra Turenšek, Križ – 
deklico,

• Andreja Mirt, Bukošek – 
deklico,

• Tatjana Štampalija, 
Brestanica – dečka,

• Ines Guštin Debevec, 
Gabrnik – deklico,

• Edita Sotošek, Pečje – 
deklico,

• Marjeta Rak, Rogačice – 
dečka,

rojstva

poroke

• Nuša Kukovič z Malega 
Kamna in Tjaša Rakar iz 
Brestanice (partnerska 
zveza),

• Martin Štefanič in Helena 
Renko, oba iz Krškega,

• Amadej Požun in Tina 
Kramar, oba iz Kalce-
Nakla,

• Matej Rumenovič in Anja 
Konajzler, oba s Pokleka 
nad Blanco, 

• Miha Jamnik in Martina 
Kuhar, oba iz Krmelja,

• Roman Lapornik iz 
Globokega (Laško) in 
Melita Rihtar iz Sevnice,

• Bojan Dornik s Hrastja pri 
Cerkljah in Sanja Hribar iz 
Krške vasi,

• Dejan Vučajnk z Malega 
Obreža in Tamara 
Novoselc iz Volčja.

ČESTITAMO!

• Marjana Džinić, Kladje 
nad Blanco – dečka,

• Maja Oštir, Zameško – 
dečka,

• Sandra Bizjak, Kržišče – 
dečka,

• Nina Baznik, Veliki Podlog 
– deklico,

• Katarina Zalokar, Krško 
– dečka,

• Leri Trep, Brvi – dečka,
• Darja Ferenčak, Brežice – 

dečka.

ČESTITAMO!

najstarejši pri nas

115-letna 'pomlajena starka'
KOSTANJEVICA NA KRKI – Poletje in z njim 
šolske počitnice se počasi zaključujejo, v 
skladu s tem pa se tudi v naši rubriki od 
najstarejšega plavalnega bazena v Radečah 
selimo k eni najstarejših šolskih stavb, ki 
so še vedno v uporabi – šoli v Kostanjevici 
na Krki, ki bo letos stara že 115 let.

Začetki šolstva v Kostanjevici na Krki sicer se-
gajo že v 14. stoletje, ko je bila šola v cistercijan-
skem samostanu, v katerem so menihi pouče-
vali in vzgajali svoje gojence in otroke okoliških 
prebivalcev. Po razpustu samostana so šolo leta 
1789 prestavili v mesto, ob koncu 19. stoletja 
je pouk potekal v različnih prostorih po mestu. 

Leta 1905 so na pobudo Ivana Globočnika, te-
danjega kostanjeviškega župana, in Antona 
Pavčiča, šolskega upravitelja, začeli z gradnjo 
novega šolskega poslopja. Gradilo ga je pod-
jetje Gustava Tönniesa iz Ljubljane. Z delom 
so pričeli 25. aprila 1905 z dogovorom, da bo 
šolsko poslopje do jeseni pod streho, nasled-
nje leto, do 1. avgusta 1906 pa dokončano in 
predano v učne namene. Šolo so zidali zidarji 
Goriški Slovenci, gradnja je stala 90.600 kron. 
V istem obdobju so gradili novo šolsko stav-
bo tudi v Črneči vasi, kjer so jo slovesno odpr-
li 25. septembra 1906, nova šola v Kostanjevi-
ci pa do začetka šolskega leta (16. septembra 
1906) še ni bila dokončana, saj se je zataknilo 
predvsem pri šolski opremi, zato tudi še niso 
pričeli s poukom. Slovesno odprtje štirirazre-
dne nove šole je bilo tako 11. oktobra 1906. Na 
odprtje moderne, prekrasne in kaj solidno zida-
ne štirirazredne nove šole je vabil tudi časopis 
Slovenec. Kostanjevičani so goste vabili v pri-
jazno, na otoku sezidano mestece, ki ga krog in 
krog obdaja sloveča Krka, polna okusnih rib in 
rakov. Otvoritev se je začela z mašo, na kateri 

je pel domači pevski zbor. Mestni župnik Da-
mjan Pavlič je šolo blagoslovil, nato pa so sle-
dili slavnostni nagovori župana, predsednika 
šolskega sveta, šolskega upravitelja in okrajne-
ga šolskega nadzornika. Med nagovori so šol-
ski otroci deklamirali in peli pesmi. Otvoritve 
se je udeležila velika množica ljudi, učitelji, do-
mačini in okoličani. Do junija 1907 so uredi-
li tudi šolski park. Šola je dobila še šolsko uro, 
ob njej so 14. junija 1909 začeli kopati in gra-
diti vodnjak, globok 5,5 m. 

Med drugo svetovno vojno je bila šola zara-
di topniškega obstreljevanja močno poškodo-
vana, po letu 1948 so jo ponovno obnovili in 
usposobili za pouk. Leta 1982 so k staremu 
delu prizidali novo šolsko poslopje in vrtec, 
šolo pa poimenovali po domačinu Jožetu Gor-
jupu. V minulih letih je bila kostanjeviška šol-
ska stavba, vključno s spomeniško zaščitenim 
starim delom, temeljito obnovljena, s tem pa 
je njena 'življenjska doba' podaljšana vsaj še 
za nekaj desetletij.
 P. Pavlovič

Pročelje kostanjeviške šolske stavbe

KRŠKO, SENOVO – 26. julija je častitljiv osebni jubilej, 90-letnico, 
praznovala Vilma – Ana Pleterski s Senovega, sedaj oskrbovan-
ka Doma starejših občanov Krško. Praznovanje so ji v krogu nje-
nih najbližjih v restavraciji Kunst pripravili njeni domači. Kljub 
bolezni, ki jo je prikovala na invalidski voziček in v odvisnost od 
tuje pomoči, je ostala pozitivna, srčna in še vedno polna spomi-
nov ter nepogrešljiv oziroma kar legendaren arhivski zaklad vseh 
pomembnih dogodkov. Vedno je vesela vsakega telefonskega kli-
ca ali obiska v domu in nikoli ji ni pretežko, da se odpravi pred 
svoj novi dom, kjer ji zaigra srce, ko vidi svoji pravnukinji Alino 
in Taro ter pravnuka Zaka.   A. P.

STRAŽA PRI RAKI – Anica Pa
cek se je rodila 26. julija 1926 
na Senušah. Svojo mladost je 
preživela z dvema bratoma in 

tremi sestrami. Leta 1949 je 
spoznala moža Franca s Straže 
pri Raki. Ustvarila sta si dom in 
družino, rodila sta se jima sin 
in hčerka. Pridno je delala na 
kmetiji in dočakala častiljivih 
95 let. Ostaja še vedno vital-
na in dobre volje, posebej, ko ji 
dela družbo pet vnukov in de-
set pravnukov. Anica je dolgo-
letna članica Društva upoko-
jencev Raka, rada se udeležuje 
izletov in srečanj. Ob rojstnem 
dnevu smo jo obiskali pred-
sednica KO RK Raka Mari
ja Vrhovšek, predsednica DU 
Raka Fanika Metelko in Mar
jan Opalk s harmoniko. Slav-
ljenki smo vsi zaželeli še veli-
ko zdravih in zadovoljnih let. 
  F. M.

95. rojstni dan 
Anice Pacek

Slavljenka Anica Pacek

90 let Vilme – Ane Pleterski

Slavljenka s svojimi najbližjimi

ROŽNO – Podžupan Občine Krško Vlado Grahovac, predsednik 
sveta KS Rožno-Presladol Anton Bohorč ter predstavnici KO Rde-
čega križa Brestanica in Društva upokojencev Brestanica so česti-
tali krajanki Rožnega Vidi Abram ob njenem 90. rojstnem dnevu. 
Zaželeli so ji predvsem zdravja in dobrega počutja v krogu njenih 
najbližjih ter veliko srečnih dni, polnih energije. Vida Abram se 
je rodila 29. junija1931. Šolo je obiskovala v Brestanici, kasneje 
pa se je posvetila predvsem kmetiji in je bila tudi nosilec kmeti-
je. Poročila se je z Matkom Abramom, s katerim ima sina Marja
na in hčerko Tanjo. Danes jo razveseljujejo trije vnuki Sebasti
jan, Sašo in Erika ter štirje pravnuki Sani, Laren, Svit in Ema. Še 
vedno je nasmejanega obraza, pri volji in moči, da se kljub zdrav-
stvenim oviram odpravi na vrt. Vir: KS Rožno-Presladol

90 let Vide Abram z Rožnega

Slavljenka z obiskovalci

VELIKO MRAŠEVO – 18. julija je praznovala 90. rojstni dan Jus
tina Jurečič, rojena Jordan, po rodu z Malenc pri Kostanjevici na 
Krki. Med drugo svetovno vojno je občutila, kako je biti begunec, 
saj so pred okupatorji pobegnili preko reke Krke. V Velikem Mra-
ševem si je s Slavkom Jurečičem ustvarila družino, v kateri se jima 
je rodilo pet otrok. Vse življenje je pri delu na kmetiji pomagala 
možu Slavku ter skrbela za veliko družino. Še danes je ponosna, 
da se otroci (Marjan, Tone, Mojca, Stanko in Matjaž) med se-
boj dobro razumejo in si pomagajo. Tudi sama ni nikomur nikoli 
odrekla pomoči. Čas si krajša z branjem, gledanjem televizije pa 
tudi pisanjem domače kronike – spominov. Svoj častitljivi jubilej 
je praznovala v krogu najdražjih, z obiskom so jo razveselile tudi 
članice Rdečega križa Podbočje. Na dan praznovanja je bila naj-
bolj vesela, da so se vsi povabljeni udeležili zahvalne maše v far-
ni cerkvi sv. Križa v Podbočju. Renata Jurečič

90-letnica Justine Jurečič

Slavljenka Justina s svojimi petimi otroki
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. 
SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - sorodniki, prija-
telji 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, oz. do zapolnitve prostora.
• 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

www.posavskiobzornik.si/zahvale-in-spomini

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

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sodelavcem, prijateljem in 
sosedom, ki so se prišli poslovit od nje in zanjo darovali. Hvala obema 
g. župnikoma za opravljen obred in pogrebni službi Žičkar.

Žalujoči: vsi njeni

JUSTINA KUHAR
iz Velikega Mraševega. 

V 90. letu starosti nas je zapustila naša 
mama, babica in prababica

MIŠKO
GLOGOVŠEK

SPOMIN
Ko vajine zaželimo si bližine, gremo tja, v ta kraj tišine,

tam srce se tiho zjoče, saj verjeti noče, da vaju več med nami ni.
Čeprav se vajin glas več ne sliši, beseda vajina v nas živi,

povsod vaju čutimo mi vsi.

iz Trebeža pri Artičah.

V petek, 20. avgusta 2021,
bo minilo žalostnih 20 let, odkar se je za 

vedno poslovil naš dragi oče in dedek

V soboto, 16. oktobra 2021,
bo minilo žalostnih 12 let, ko smo za vedno 

izgubili našo drago mamo, babico

IVANO SEVER
GLOGOVŠEK

iz Trebeža pri Artičah.

Hvala vsem, ki obiskujete njuna grobova, prižigate svečke
in obujate spomin nanju.

Sin Mišo z družino

SPOMIN

Vsi tvoji, ki te neizmerno pogrešamo 

iz Spodnjih Vodal.

Z njenim odhodom je nastala velika praznina, ki jo zapolnjujemo z 
bogatimi spomini. Iskrena hvala vsem, ki jo nosite v spominu, z lepo 

mislijo postojite ob njenem grobu in ji prižigate sveče.

LJUDMILA ZORE

Slovo je vedno prehitro
in tudi tvoje je bilo.

Nisi odšla v pozabo.
Ni dneva in noči,

povsod si v mislih z nami ti.
So poti, ki jih ne zasuje plaz,

in so spomini, ki jih ne izbriše čas.

20. avgusta bo minilo 10 let, odkar nas je zapustila naša draga

Svet zavoda 
OSNOVNE ŠOLE LESKOVEC PRI KRŠKEM

Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem,

na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 58. člena Zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ura-
dni list RS, št. 16/07, 36/06, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-
popr., 25/17 – Zvaj in 123/21) in sklepa Sveta zavoda OŠ Le-
skovec pri Krškem z dne 12. 8. 2021, razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice 
Osnovne šole Leskovec pri Krškem, Pionirska cesta 4, 8273 Le-
skovec pri Krškem, izpolnjevati pogoje v skladu Z Zakonom o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07, 36/06, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr., 25/17 – 
Zvaj in 123/21).

Kandidat/-ka mora za imenovanje na prosto delovno mesto 
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje, določene z veljavnimi za-
konskimi predpisi in sicer:
• pridobljena izobrazba po študijskih programih za pridobitev 

izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene 
po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje, 

• izpolnjevanje pogojev za učitelja ali za svetovalnega delavca 
na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, 

• ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
• ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv 

mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Za prosto delovno mesto ravnatelja/-ice ravnatelja je lahko ime-
novan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga 
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.

Dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati/-ke 
priložijo pisni prijavi:
• dokazilo o izobrazbi,
• dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
• dokazilo o pridobljenem nazivu (vsaj pet let mentor ali naziv 

svetovalec oziroma svetnik),
• dokazilo o opravljenem ravnateljskem nazivu (neobvezno),
• potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva 

za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
• potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku – ne sme 

biti starejše od 30 dni,
• program vodenja zavoda in
• kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 

vzgoji in izobraževanju.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Predviden za-
četek dela je 31. 12. 2021.

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti s priporočeno pošiljko 
v zaprti ovojnici najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, na naslov: Svet zavoda Osnov-
ne šole Leskovec pri Krškem, Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec 
pri Krškem, s pripisom »ZA RAZPIS RAVNATELJA/RAVNATELJI-
CE – NE ODPIRAJ«. 

V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka pisno poz-
van/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru 
se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postop-
ka izločena.

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

Svet Zavoda Osnovne šole Leskovec pri Krškem

DAN POSTA JALIŠČE ČAS

30. 
avgust

PONEDELJEK

BRESTANICA VRTEC 10.30–11.00

IMPOLJCA (DUO) - EN. BREZOVO 11.15–11.35

TRŽIŠČE 12.00–13.00

KRMELJ 13.10–13.40

ŠENTJANŽ 14.25–14.55

BOŠTANJ 15.30–16.00

BLANCA 16.20–16.50

BRESTANICA 17.05–17.35
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avgust
TOREK

GOLEK 11.30–11.50

GORA 12.00–12.30

VELIKI TRN 12.50–13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45–14.15

VELIKI PODLOG 15.00–15.30

GORICA 15.40–16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25–16.55

DRNOVO 17.10–17.40

1. 
september

TOREK

VELIKA DOLINA 9.30–10.15

SLOVENSKA VAS 10.30–11.00

JESENICE NA DOLENJSKEM 11.10–11.40

ČATEŽ OB SAVI 12.20–12.50

BUKOŠEK 13.05–13.35

DU BREŽICE 13.50–14.35

SELA PRI DOBOVI 14.45–15.30

2. 
september

ČETRTEK

SVIBNO  (1) 9.20–10.10

JAGNJENICA  (1) 10.20–10.50

RADEČE VPD 11.00–11.20

VRHOVO  (1) 12.10–12.40

ŠMARČNA 12.50–13.20

LOG 13.35–14.00

6. 
september
PONEDELJEK

DSO KRŠKO 11.15–12.00

DOLNJA PREKOPA 12.30–13.00

OREHOVEC 13.15–13.45

ČRNEČA VAS 15.00–15.30

OŠTRC 15.45–16.15

PODBOČJE 16.35–17.05

7. 
september

TOREK

DOLENJA VAS (VRTEC) 9.50–10.50

KRIŽE 11.15–11.45

ARTIČE (1) 12.05–13.05

SROMLJE 13.25–14.10

ARNOVO SELO 15.00–15.30

ZDOLE 15.45–16.15

 8. 
september

SREDA

ŽUPELEVEC 10.50–11.20

BIZELJSKO (OŠ) 11.30–12.45

PIŠECE 13.10–13.55

DEČNO SELO 14.45–15.15

DOBOVA 15.35–16.20

TRNJE 16.40–17.25

9. 
september

ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20–10.00

BOŠTANJ (OŠ) 10.20–11.20

RAZBOR 12.30–13.00

LOKA (TRUBARJEV DOM ) 13.45–14.30

13. 
september
PONEDELJEK

LESKOVEC (OŠ) 9.15–10.15

VELIKI PODLOG (POŠ) 10.30–11.30

RAKA (OŠ) 12.30–13.30

SMEDNIK 13.40–14.10

VELIKA VAS 14.25–14.55

SENUŠE 15.05–15.35

14. 
TOREK

STARA VAS - BIZELJSKO 11.00–11.45

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30–13.45

ARMEŠKO 14.45–15.15

ŠEDEM 15.35–16.05

16. 
september

ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.15

KRMELJ (OŠ) - NOVA ŠOLA 8.25–9.10

KRMELJ (OŠ) - STARA ŠOLA 9.15–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50

17. 
september

PETEK

VRHOVO (2) 8.20–8.50

SVIBNO  (2) 9.10–9.50

JAGNJENICA  (2) 10.00–10.30

ZABUKOVJE 11.45–12.15

TRNOVEC 12.30–12.50

LONČARJEV DOL 13.05–13.25
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20. 
PONEDELJEK

BRESTANICA (OŠ) 12.55–13.55

KOPRIVNICA 14.15–14.45

VELIKI KAMEN 15.30–16.00

MALI KAMEN 16.10–16.40

ROŽNO 17.00–17.30

21. 
TOREK

DOBOVA (OŠ) 12.00–13.15

KRŠKA VAS 13.30–14.15

GORENJE SKOPICE 14.30–15.15

VIHRE 15.50–16.20

RAKA 16.40–17.10

22. 
september

SREDA

ZDOLE (VRTEC) 9.45–10.30

GLOBOKO (OŠ) 10.50–11.35

MOSTEC 11.55–12.40

KAPELE 13.00–13.45

DOLENJA VAS 14.45–15.15

ARTIČE (2) 15.25–16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20–16.50

23. 
ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45–10.45

BUŠEČA VAS 11.10–11.40

VELIKE MALENCE 11.50–12.20

SOBENJA VAS 12.30–13.00

CERINA 13.40–14.10
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ZAHVALA

Žalujoči: žena Nada in otroci Jasna, Stanka  
in Branko z družinami!

iz Bojsnega 35
se zahvaljujemo Pogrebnim storitvam in cvetličarni Žičkar, Marko 
Žičkar s.p. za organizacijo pogreba, pevcev in igranje Tišine, Antonu 
Kmetiču za besede slovesa, župniku Gregorju Majcnu za lepo 
opravljen obred, praporščaku društva izgnancev Globoko-Pišece, 
Dragici Šeler in Romani Meznarič za logistično pomoč. Zahvaljujemo 
se kolektivom Zavoda RS šolstvo, OŠ Globoko in OŠ Cerklje ob Krki, 
sosedom, prijateljem in znancem za podarjeno cvetje in sveče ter da 
so našega dragega pokojnika pospremili na poti do večnosti. 

STANISLAVA FILIPČIČA 

»Ljubljeni nikoli ne umrejo,
dokler živijo tisti, 

ki jih imajo radi 
in se jih spominjajo.« (A. N.) 

Ob slovesu našega dragega moža, očeta, 
dedka, pradedka, strica in tasta 

ZAHVALA

V globoki žalosti: vsi njegovi

iz Dečnega sela 22a.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za tople besede sočustvovanja in izrečena sožalja. Posebej hvala 
domačemu gasilskemu društvu Dečno selo, praporščakoma, članom 
DRFD Krško, Planinskemu društvu Brežice (torkarji), članom Šole 
zdravja Brežice, kolektivu NEK Krško in vsem ostalim, ki jih nismo 
posebej imenovali. Hvala tudi pogrebni službi Žičkar za odlično 
organizacijo pogreba in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

JOŽETA PETANA

Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja išče pot,

ostala pa je bolečina in
tiha solza večnega spomina.

V sredo, 11. avgusta 2021, smo se na 
artiškem pokopališču poslovili od našega 

ljubega moža, očeta in dedka

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vse sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, planinskim prijateljem za izrečena pisna in ustna sožalja, 
darovano cvetje in sveče, denarne prispevke ter za darovane svete 
maše. Izredna zahvala negovalnemu oddelku Splošne bolnišnice 
Brežice za skrb in nego v zadnjih dneh njenega življenja. Hvala tudi 
vokalni skupini z Rake za odpete žalostinke ter pogrebni službi 
Kostak. Posebna zahvala g. župniku Mitji Markoviču ter sestram 
prednicam za zadnji blagoslov ter čuteče besede slovesa. Hvala tudi 
za lep poslovilni govor Planinskemu društvu Videm ter Cvetličarni 
Kerin. Hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali, a vas nismo imenovali, 
in ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani in jo pospremili na 
njeni zadnji poti. 
Hvala tudi tebi, da smo lahko bili del tvojega življenja. Za vedno boš 
ostala v naših srcih.

Žalujoči: vsi njeni

JOŽICA GABRIČ
iz Krškega.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla in čakala,
da prideš ti, in sedla bo na rožna tla

in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

1. julija nas je v 66. letu starosti 
po hudi bolezni zapustila 

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem za izrečeno 
sožalje, podarjene sveče, maše in denarne prispevke. Posebej se 
zahvaljujemo gospodu župniku za lepo opravljen obred, Komunali 
Sevnica, pevcem, Dejanu Brečku za zaigrane žalostinke, Kopitarni 
Sevnica za kritje komunalnih stroškov, sodelavcem Kopitarne in Lisce 
Sevnica za denarne prispevke, Maruši Kovačič za branje poslovilnega 
govora, gostilni Kregl za pogostitev in cvetličarni Viktorija. Hvala 
vsem, ki ste Branka v tako velikem številu na vroč in praznični dan 
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi tistim, ki vas nismo 
posebej imenovali, pa ste nam kakor koli pomagali in nam stali ob 
strani v teh težkih trenutkih. 

Žalujoči: vsi njegovi

BRANKA AMERŠKA 
iz Sevnice 

Kadar bom vandral zadnjič v življenju, 
ko bom zatisnil trudne oči, 

takrat prijatelji, zadnjič zapojte, 
pesem domača naj zadoni.

Ob boleči izgubi našega dragega 

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem za izrečena 
sožalja, sveče in darovane svete maše. Hvala gospodu župniku za 
opravljen obred. Posebna zahvala Zdravstvenemu domu Sevnica, 
vaščanom Pijavic in bratu Milanu. Hvala tudi vsem, ki niste posebej 
imenovani, pa ste kakor koli pomagali in nam stali ob strani, ga 
pospremili na njegovi zadnji poti in se poklonili njegovemu spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

MARJANA VIRANTA
iz Pijavic pri Tržišču

Čas, je čas, ki teče včasih hitro 
in včasih prav počasi.

Čas, je čas, ko gledaš ga nazaj, 
pa hitro mine.

Ob boleči izgubi našega dragega 

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem za 
izrečena pisna in ustna sožalja, sveče, svete maše ter denarno pomoč. 
Hvala župniku za opravljen obred, pogrebni službi Novak, pevcem 
ter trobentaču.
Posebna zahvala župniku Jožefu Koheku, g. Milanu Poljancu ter gospe 
Renati Kuhar za lepe besede ob slovesu.
Najlepša hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči:  
sinova Marko in Zdravko, hčerki Vesna in Renata z družinami

ANE KOS
iz Krmelja 62

Srce je omagalo,
dih je zastal,

a nate spomin bo večno ostal.

Ob izgubi drage mame

ZAHVALA

Vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, darovali cvetje in sveče ter 
kakor koli prispevali k dostojanstvenosti slovesa od pokojnika, se 
iskreno zahvaljujemo. Najlepša hvala tudi osebju Doma upokojencev 
Brežice, kjer je naš dragi Franci ob skrbni negi preživel zadnje 
mesece življenja. 

Vsi njegovi

FRANC FERLIN 
iz Krškega. 

V 92. letu življenja nas je zapustil naš dragi 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se prišli poslovit od našega očeta in 
ga pospremili k večnem počitku, nam izrekli sožalje, darovali dar 
za maše in cerkev sv. Barbare na Druščah, hvala za cvetje, sveče in 
druge darove.

Zahvala g. Miri, Pepiki in Verici za pomoč na domu, dr. Božidarju 
Groboljšku, medicinskim sestram Simoni, Jožici in Vlasti ter 
urgentnemu oddelku ZD Sevnica za zdravstveno oskrbo. 

Zahvaljujemo se domačemu župniku g. Tonetu Dularju za obiske na 
domu, darovano mašo zadušnico in pogrebno svečanost, Martini, 
Janji in Davidu za sodelovanje pri pogrebni maši, pevcem za lepo 
petje, ge. Tini in g. Roku za molitve ob krsti, g. Ivanu in Mirku za 
zvonenje in pogrebni družbi Blatnik za organizacijo pogreba.

Hvala vsem, Bog povrni.

Hvaležni: žena Antonija in otroci Bernarda ter Lojze,  
Albin in Hermina z družinami

ALOJZ ANDROJNA 
iz Rogačic (Studenec).

V 93. letu starosti je prag večnega življenja 
prestopil naš dragi

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

iz Sevnice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izraze sožalja, darovane sveče in cvetje. Hvala pogrebni 
službi Komunale Sevnica, pevskemu kvartetu in g. župniku za lepo 
opravljen obred. Zahvala gre tudi zdravstvenemu osebju ZD Sevnica 
in pulmološkemu oddelku SB Novo mesto. Hvala vsem, ki ste bili z 
nami v teh težkih trenutkih.

FRANCA LIPOVŠKA

Kdor živi v spominu dragih, 
ni mrtev, je samo oddaljen.

Ob boleči izgubi našega dragega

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

iz Veniš

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom za izrečeno sožalje, podarjene sveče in denarno pomoč ter 
darovane sv. maše. Zahvala pogrebni službi Kostak za organizacijo 
pogreba, gospodu župniku Ludviku Žagarju za lepo opravljen 
cerkveni obred, pevcem, izvajalcu Tišine, cvetličarni Lilija ter vsem 
tistim, ki so našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

MARIJE HOČEVAR

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin,
bo večno ostal.

Ob boleči izgubi naše drage mame,  
stare mame, tašče, botre, tete, svakinje  

in dobre sosede

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

z Gradca pri Podbočju.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše in vso 
pomoč. Hvala Ivanki Černelič Jurečič za lepo izrečene poslovilne 
besede, Mavricam in skupini Andante za čustveno petje, gospodu 
župniku Novaku za lepo opravljen obred ter vsem tistim, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

TEREZIJA KODRIČ

1. avgusta nas je v 92. letu zapustila 
naša draga sestra in teta

 Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 
sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 

Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem.
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Odkupujemo kostanjeve dro-
gove (za elektrogospodar-
stvo), dolžine 9–11 m (tudi 
neobeljene). SES d.o.o., Ope-
karska ulica 22, Maribor. 
Tel.: 041 865 596

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

Prodam hidravlično prešo z 
motorjem, krožne stopnice 
130, masažno kad, lesene kadi, 
vino frankinjo; možna menja-
va. Tel.: 031 888 946

Prodam suha bukova in 
hrastova drva, 59 m³; škotsko 
govedo in 4 teličke ter starine. 
Tel.: 051 424 310

Prodam bukova in mešana 
drva, možna dostava; traktor-
ski cepilec drv in prašiča, tež-
kega cca. 150–180 kg. 
Tel.: 031 594 663

Prodam motokultivator Gol-
doni s koso 110 cm in frezo Go-
renje Muta za okrogli priklop. 
Tel.: 040 295 510

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

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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obzornikova oglasna mreža

AVTOMOBILIZEM
Prodam Tomos Alpina, letnik 
1999, rdeče barve, lepo ohra-
njen, redno servisiran, vožen 
samo na moto zborih Tomos 
starodobnikov. Cena po ogle-
du. Tel.: 041 913 715

KMETIJSTVO

Ekokurjava, peleti s certifi-
katom kakovosti A1 po pole-
tni ceni že od 3,45 € ter brike-
ti za kurjavo. Tel. 070 665 823, 
www.eko-peleti.si

Kupim traktor IMT 539 in 
mul čer. Tel.: 070 815 003 

NEPREMIČNINE
Kupim manjšo hišo do 100 
m², novejšo, v okolici Brežic ali 
Krškega, z vrtom ali malo zem-
lje. Tel.: 031 566 399

V najem oddamo prostor za 
enosobno stanovanje s kopal-
nico in kuhinjo, poseben vhod; 
ženski nad 50 let ali mlademu 
paru, ki ima zaposlitev. 
Tel.: 041 328 168

Brač-Sutivan, prodam apart
ma v pritličju (40 m² + 10 m² 
nadkrite terase + 40 m² nena-
dkrite terase) za 85.000 €. 
Tel.: 041 445 849 
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
TRAKTORJEV IN KMETIJSKE MEHANIZACIJE, 
gradbene mehanizacije in viličarjev. 
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane, 
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.

Informacije: tel.: 07/49 73 160, GSM: 041 611 740, 051 812 512

Odkup lesa
BRIN - PODJETJE ZA 
PREDELAVO LESA d.o.o.
Stolovnik 68a
8280 Brestanica

Odkupujemo hlodovino: hrast, bukev, smreka, jelka 
ter ostali sortimenti na panju ali kamionski cesti.

Za vaš les ponudimo najboljše realne cene 
in klase ter hitro plačilo.

UPS PACKA 
Martina Tomažič s. p.

Čiščenje poslovnih in 
proizvodnih prostorov

Znojile pri Studencu 3, 8293 Studenec

Tel.: 040 661 883

Prodamo ekološki ječmen s 
certifikatom. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 634 808

Prodam kosilnico BCS 602 in 
motokultivator Gorenje Muta 
Maestral. Tel.: 040 775 985

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino, 
prav tako prodamo mešana ali 
bukova drva. Tel.: 031 306 559 
(po 17. uri)

Prodamo vino, večje količi-
ne in stekleničeno. Suho: na-
mizno rdeče, mešano belo, 
laški rizling, beli pinot, sauvig-
non, frankinjo, rosé. Polslad-

ko: renski rizling, rosé. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 738 843

Prodam droben krompir za 
pujse. Tel.: 070 709 767

Prodamo svežo domačo 
aronijo. Tel.: 031 725 975 
ali 031 877 267

ŽIVALI

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

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

Prodam telico simentalko, 
brejo 5 mesecev, težko okoli 
700 kg. Tel.: 031 796 362

Prodam domače očiščene pi-
ščance. Tel.: 070 313 927

Prodam prašiče, težke od 25 
do 50 kg, krmljene z domačo 
hrano. Tel.: 041 390 068

Prodam odojke, težke od 28 
do 30 kg. Tel.: 040 389 015

Prodamo več odojkov in pra-
šiče pitance, 200 kg; okolica 
Brežic – Kapele. 
Tel.: 041 740 056

Prodamo odojke, težke od 23 
do 30 kg, in izločeno plemen-
sko svinjo za pitanje. 
Tel.: 07 49 68 348

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 031 446 420 

V trgovini Rajhenburške zanke vam nudimo pestro izbiro 
volne, preje, kvačkance in unikatnih kvačkanih izdelkov.

Spletna trgovina: www.rajhenburske-zanke.si
eKnjige: www.rajhenburske-zanke.si/eknjiga

Trg 2, 8280 Brestanica 
041/760-143, 031/665-614

Čistilni servis, domača in umetnostna obrt,  Nataša Širić s.p. Trg 2, 8280 Brestanica

PERUTNINARSTVO CIGLAR
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obvešča, da zbira naročila za 
bele kilogramske piščance in 

jarkice, ki bodo dobavljivi 
konec avgusta 

in začetek septembra ter 
enodnevne piščance, 

ki so vsak četrtek.
Naročila sprejemamo tel. št. 
031 676 724 ali 07 49 73-190 

med 9. in 17. uro.
Priporoča se Perutninarstvo

Ciglar s Senovega.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila za 
bele kilogramske piščance, 
ki bodo na voljo 28. 8. Rjave 

grahaste črne jarkice in 
enoletne rjave kokoši so na 

voljo vsak delovnik po 
18. uri. Nudimo tudi prašiče.

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo vas, 
da sprejemamo naročila za 

bele kilogramske piščance. 
Prodaja bo konec avgusta.
Mlade rjave in grahaste 

jarkice si lahko priskrbite vsak 
delavnik ob 16. uri.

Na prodaj pa bodo tudi 
enoletne kokoši nesnice.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon.–pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• 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 posa-
meznike, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost na trgu ne glede na 
organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja bese-
da 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: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (18/2021) bo izšla v 
četrtek, 2. septembra 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 26. avgust 2021.

Prodam odojke, težke od 30 
do 25 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 681 990

Prodam prašiče, težke od 30 
kg do 50 kg, domača reja. 
Tel. 051 422 161 

Prodam dva bikca simentalca. 
Cena po dogovoru.
 Tel.: 031 698 469.

Prodam piščance, hranjene 
z domačo hrano. Cena za kg 
očiščenega je 4,50 €. 
Tel.: 041 469 140

Prodam telico, belgijsko pla-
vo, staro 10 tednov, primerno 
za pitanje. Tel.: 07 49 77 095

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 5 mesecev, pašnega. 
Tel.: 051 263 351

Prodam odojke, težke 35 kg, 
prašiče od 90 do 140 kg in bre-
jo mladico v 3. mesecu. 
Tel.: 051 872 179

Prodam pujse, težke od 30 do 
35 kg, hranjene z domačo hra-
no, zelo ješči, cena 2,80 €/kg. 
Tel.: 031 482 206

Prodam večje odojke za za-
kol ali nadaljnjo rejo. Pokliči-
te. Tel.: 07 49 77 450

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

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

LAREKS hišni servis in pre-
vozi. Hitro, natančno, ugodno. 
Marko Prevolšek s.p., Pekarska 
pot 6, Leskovec pri Krškem, 
tel.: 030 344 977

V Brežicah dolgoročno išče
mo zanesljivo gospo za občas-
no pospravljanje stanovanja 
(čiščenje, likanje, ipd.); dobro 
plačilo. Tel.: 031 719 902

STIKI

Iščem žensko za družbo in ob-
časno čiščenje hiše s 66-letnim 
gospodom; cena po dogovoru. 
Tel.: 068 942 669

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

Še zadnji poljski poskusi s sojo

V demonstracijskih poljskih 
poskusih s sojo preizkuša-
jo, katera sorta soje je najbolj 
primerna za pridelavo v danih 
pedo-klimatskih razmerah, 
na kakšno medvrstno razda-
ljo je najbolj priporočljivo se-
jati določeno sorto, preizkuša-
jo različne načine gnojenja z 
mineralnim dušikom ter kako 
povečati pridelek soje z upo-
rabo bakterijske inokulacije 
(cepitev) semena pred setvi-
jo. Ravno uspešna bakterijska 
inokulacija semena je ključne-
ga pomena za doseganje viso-
kih pridelkov semena, saj se je 
v številnih drugih poskusih po-
kazalo, da je lahko pridelek tudi 
za polovico višji, če so na kore-
ninah soje prisotni bakterij-
ski noduli, kjer poteka fiksaci-
ja zračnega dušika in pretvorba 
v rastlini dostopno obliko. Zato 
v projektu preizkušajo različ-
ne načine inokulacije semena 
soje pred setvijo in spremlja-
jo odzive rastlin tako na mor-
fološki ravni (pregled nodulov 
na koreninah rastlin) v času 
polnega cvetenja kot tudi gle-

de količine pridelka v času 
tehnološke zrelosti rastlin (že-
tev). Kot so zapisali člani sku-
pine za poljedelstvo z Oddelka 
za agronomijo ljubljanske Bio-
tehniške fakultete Gregor Šilc, 
Miha Slapnik, doc. dr. Darja 
Kocjan Ačko in doc. dr. Mar
ko Flajšman, je bilo pri gospo-
darju kmetije Miranu Grubi
ču zavedanje, da so metuljnice 
pomemben člen poljedelske-
ga kolobarja, prisotno že od 
prej, saj je že pred šestimi leti 
v kolobar uvedel tako sojo kot 
tudi lucerno, ki sta metuljnici 
in tako pomembno pripomo-
reta k izboljšanju rodovitnosti 
tal. Projektu »Zrnate stročnice 
– pridelava, predelava in upo-
raba« pa se je pridružil zara-
di želje po pridobivanju nove-
ga znanja v pridelavi soje, ki na 
kmetiji običajno zaseda do ene 
četrtine od skupno okoli 36 ha 
obdelovalnih površin. Celoten 
kolobar kmetije zajema pšeni-
co, oljno ogrščico, koruzo ter že 
prej omenjeni sojo in lucerno, 
ki pa si ne sledita v istem ko-
lobarju, ampak sta uporablje-

ni v različnih kombinacijah sle-
denja poljščin. Kmetija Grubič 
je vključena v ukrep KOPOP 
(Kmetijsko-okoljsko-podneb-
na plačila), ki narekuje širši ko-
lobar in natančnejše gnojenje z 
dušičnimi gnojili. Za razvoj teh-
nologij skrbijo z rednim preiz-
kušanjem novih sort in fito-
farmacevtskih sredstev. Kljub 
univerzitetni izobrazbi se gos-

Poskusi s sojo na obdelovalnih površinah kmetije Grubič 
(foto: arhiv Biotehniške fakultete)

BREŽICE – Letos v Posavju, natančneje na kmetiji Grubič iz Brežic, že tretje leto zapored potekajo poljski poskusi s sojo, ki jih vodi
jo člani skupine za poljedelstvo z Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Poskuse izvajajo na obdelovalnih 
površinah kmetije Grubič iz Brežic.

podar Miran zaveda, kako po-
membna so nova znanja in 
neprekinjen razvoj. Zato na 
kmetiji nadaljuje z razvojem 
tehnologije pridelave beljako-
vinskih rastlin.

Omenjeni projekt se je v okvi-
ru Evropskega partnerstva za 
inovacije začel konec leta 2018, 
v času njegovega trajanja pa 

preizkušajo različne tehnike v 
pridelavi in predelavi zrnatih 
stročnic, s poudarkom na soji. 
Cilji projekta so uvajanje no-
vih praks na vseh ravneh pri-
delovalne in predelovalne veri-
ge, za doseganje konkurenčne 
pridelave zrnatih stročnic in 
povečanje samooskrbe z gen-
sko nespremenjeno sojo. V tri-
letnem projektu sicer sodeluje 
11 članov. Člani skupine za po-
ljedelstvo priznavajo, da vre-
menske razmere letošnji rastni 
sezoni do sedaj niso bile naklo-
njene (zelo moker in relativno 
hladen maj ter izredno suho in 
vroče obdobje v juniju in prvi 
polovici julija), po koncu le-te 
bodo pridobili rezultate še zad-
njega leta poljskih poskusov, na 
podlagi katerih bo mogoče iz-
luščiti ugotovitve raziskav. Ko-
nec leta bodo javnost obvestili 
o končnih ugotovitvah iz polj-
skih poskusov s sojo v Posavju.
 R. Retelj, 
 vir: Biotehniška fakulteta

GORNJA RADGONA  V okvi
ru 59. mednarodnega kme
tijsko živilskega sejma Agra 
v Gornji Radgoni je 4. avgu
sta potekalo še ocenjevanje 
medu (o rezultatih ocenjeva
nja ocenjevanja sokov, pijač, 
vod, mesa in mesnih izdel
kov, mleka in mlečnih izdel
kov smo poročali v prejšnji 
številki časopisa). 

Ocenjevalna komisija je oce-
nila skupno 47 vzorcev medu 
37 čebelarjev iz Slovenije in 
tujine, pri čemer so po števi-
lu prednjačili vzorci kostanje-
vega, cvetličnega in gozdne-
ga medu, v manjšem številu 
pa so bili zastopani tudi vzor-
ci hojevega, lipovega in ajdo-
vega meda. Z območja Posavja 
sta oddala med v ocenjevanje 

le dva čebelarja, in sicer Luka 
Jurečič iz Hrastja pri Cerkljah 
ter Jernej Lekše iz Kalce-Na-
kla. Oba sta za kakovosten pri-
delek prejela zlati medalji, pri 
čemer je Lekše za svoj vzorec 
kostanjevega medu prejel še 
naziv prvak sorte, ki se pode-
ljuje za med z najvišjim števi-
lom doseženih točk v posame-
zni vrsti medu.

Med 21. in 26. avgustom se 
bo v Gornji Radgoni zvrstila 
še osrednja sejemska prire-
ditev kmetijsko živilskega sej-
ma, na kateri bodo razstavljav-
ci predstavili nove tehnologije, 
znanja in izkušnje iz Sloveni-
je in mednarodnega prostora, 
v prvi vrsti naravnane k traj-
nostnemu kmetijstvu in ohra-
njanju biodiverzitete. Po do 

sedaj znanih podatkih bodo z 
razstavnim programom sode-
lovali in predstavili tehnologi-
je, proizvode in storitve tudi 
Kmečka zadruga Krško, Ehina-
cija za vse – Kerin Božica s.p. 
z Bučerce, Turistična kmetija 
Balon z Bizeljskega, INO Breži-
ce in Cerjak d.o.o. iz Žadovinka. 
 B. M.

Lekšetov med prvak, 
zlat tudi Jurečičev
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»Naši rojaki so se na Švedsko 
preseljevali med leti 1960 do 
1970, ko je kar 7.000 mladih 
slovenskih ljudi odšlo tako re-
koč s trebuhom za kruhom, da 
bi imeli boljše in lepše življe-
nje. Mnogi do leta 1965 niso 
imeli niti potnega lista, potem 
so se meje nekoliko bolj odpr-
le, pa jim je bilo lažje oditi. Ti 
ljudje so poselili območje (se 
naselili) med Göteborgom in 
Stockholmom, na katerem je 
bilo 13 slovenskih skupnosti, 

danes jih je še 11. Nekateri so 
imeli poklicne šole, večina še 
tega ne. Švedska je potrebo-
vala delovno silo, zato so takoj 
začeli delati. Naši ljudje so pri-
dni in pošteni, zato jim ni bilo 
težko dobiti dela,« pripovedu-
je 65-letni Zvonko Podvinski, 
ki je bil po kaplanski službi v 
Slovenski Bistrici in Trbovljah 
do leta 1993 župnik pri Sv. Lo-
vrencu na Pohorju. Nato je bil 
med tremi kandidati izbran 
za služenje v Švedski katoliški 
misiji v Göteborgu. 

Tudi tam je košček naše 
domovine

Na vsem območju velikosti pe-
tih Slovenij so počasi nastale 
slovenske skupnosti, oltarna 
občestva, kot neke vrste žu-
pnija. Župnik Podvinski ima 
stike tudi s tistimi, ki so se na-
selili daleč na sever. Zanje in 
za vse slovenske priseljence je 
edini slovenski duhovnik.

»Vsako nedeljo se podam na 
eno območje, kjer opravim 
božjo službo. Kot župnik pri-
dem tja in se srečamo pri ol-
tarju, kjer imamo mašo, potem 
sledi srečanje, neke vrste dru-
ženje, kar me zelo veseli, saj si 
vzamemo čas drug za drugega. 
To je popolnoma drugače ka-
kor sedaj pri nas, ko se ljud-
je tik pred mašo pripeljejo z 
avtom, pa takoj po maši spet 
odpeljejo. Tam še imamo tis-
ta pristna druženja v pravem 
pomenu besede,« opisuje svo-
jo pastirsko službo.

Tudi sicer je njegov dan pester. 
Vključen je v župnijsko življe-
nje, z obvezami duhovništva in 
pastoralnimi obiski pri druži-

nah, imajo duhovne vaje in ve-
rouk. Govori sicer tudi švedski 
jezik, vendar mašuje v sloven-
skem jeziku: »Tudi od ljudi, ki 
pridejo k nam, pričakujem, da 
se potrudijo in govorijo v slo-
venskem jeziku. Tako je tudi 
tam gor košček naše domovi-
ne. V začetku sem imel neka-
kšno stisko, bil je velik teren 
in se mi je porajalo vprašanje, 
kako bom vse to obšel. Sčaso-
ma se stvari spremenijo, zdaj 
ne potrebujem več zemljevi-

dov, seveda pomaga pa tudi 
'Google' povezava, ki me pri-
pelje na želeno mesto.« Jezika 
se je naučil na ljudski univer-
zi, a je potreboval zelo dolgo, 
da je pri pesmih ujel pravi me-
los. Tako mašo povečini odpo-
je, zbrani pa mu pri tem poma-
gajo. 

Švedi ne prepovedujejo, 
ampak priporočajo

Glede 'koronskih' časov oziro-
ma primerjave med Sloveni-
jo in Švedsko Podvinski pravi, 
da je največja razlika v odno-
su ljudi do javnih inštitucij ter 
prav tako v odnosu do zdrav-
ja. Tam imajo javno in zaseb-
no zdravstvo. Švedska spada v 
germansko skupino narodov, 
mi pa smo še vedno poveza-
ni z jugom, kar se je odraža-
lo tudi v premagovanju covi-
da, saj Švedi ne zapovedujejo 
in prepovedujejo, ampak pri-
poročajo. Do švedskega zdra-
vstva je težko priti, ampak ko 
je treba, se zavzamejo za paci-
enta in naredijo vse za čim hi-
trejše okrevanje.

»To lahko povem iz svoje iz-
kušnje, ko sem imel v aprilu 
zdravstvene težave, ki pa niso 
bile povezane s covidom. De-
vet dni sem bil čisto izoliran 
in to v dveh bolnišnicah. Bili 
so z mano v tistih težkih ska-
fandrih 24 ur na dan. Kot du-
hovnik sem tudi na Švedskem 
zavarovan preko naše škofije. 
Zdravstvene težave so sanira-
ne, a delam na tem, da pridem 
v kondicijo, ki jo potrebujem. 
Tudi zato sem sedaj, ko sem 
na počitnicah, obiskal kar ne-
kaj lepih planinskih krajev,« 
pojasnjuje naš sogovornik in 

dodaja, da so si na Švedskem 
najprej zamišljali, da bodo co-
vid premagali s prekuženostjo, 
zato je bilo v nekem obdobju 
več umiranja v domovih za os-
tarele. V začetku ni bilo razku-
žil, niti mask niso uporabljali, 
potem se je to spremenilo in 
začela se je preventiva. 

V času korone je bil večino-
ma v Vadsteni ter od tam op-
ravljal duhovniške obveznosti, 
kolikor so pač dopuščale mož-
nosti. Verouk imajo v večjih ali 
manjših skupinah, vendar ga 
imajo zaradi velike oddalje-
nosti preko Skypea že vrsto 
let, zato za njih komunikacija 
preko spleta ni novost. Če je fi-
zično možno, imajo tudi vero-
uk v živo, kakor bo tudi v pri-
hodnje. Tako kot priprave na 
obhajilo in birmo vse poteka 
v slovenskem jeziku. »Vesel 
sem, če so tudi starši za to, da 
jih spodbujajo in se zavedajo 
svojih dolžnosti, če so dali ot-
roke krstiti, da jih vzgajajo v 
krščanstvu tudi naprej.«

Nekaj okužb je bilo, a so nor-
malno funkcionirali, imeli so 
maše ob 8. uri zjutraj in v času 
najhujše krize ob 18. uri. Za-
radi omejitev imajo v cerkvi 
vsako drugo klop zaprto. Pri 
mašnih daritvah je lahko 50 
udeležencev, zunaj 500, sku-
paj je lahko družina, drugače 
pa je treba imeti ustrezno raz-
daljo. Ljudje vse te napotke ve-
liko bolj sprejemajo in tudi v 
zaprtih prostorih uporablja-
jo maske. 

»Malo bolj sproščen sem pri 
oltarju, če sem sam. Takrat 
snamem masko, ker se veli-
ko bolje sliši, pri sv. obhajilu 
pa jo nadenem. Je pa postalo 
normalno, da si razkužujemo 
roke in vzdržujemo razdaljo. 
Na Švedskem tudi priporoča-
jo, kdaj naj gredo starejši v tr-
govino, da se izognejo gne-
či in nepotrebni morebitni 
okužbi. Ljudje se tega držijo, 
kot bi bila to vsakdanja nor-
malnost. Na sprehodu ni tre-
ba imeti maske, drugače pa 
se vidi, da so zelo obzirni in si 

takoj po vstopu npr. v lekarno 
ali trgovino nadenejo masko. 
Tudi osnovne šole so bile pri 
nas normalno odprte, ostali pa 
so se šolali od doma.« 

Znano je, da za zavetnika Evro-
pe veljata apostola Ciril in Me-
tod, gospod Podvinski pa nam 
je povedal, da je sozavetni-
ca Evrope sv. Brigita Švedska.  
Govoril je o Brigitinem samo-
stanu, o njeni hčerki Katarini, 
o kraju, kjer je Brigita umrla 
in o času, ko so njeno relikvijo 
prenesli na drug kraj, in da ta 
dan v oktobru Švedi praznuje-
jo. Pater Janez Sodja, ki je delo-
val na Švedskem po letu 1967, 
je na binkoštni ponedeljek leta 
1974 zbral pri sv. Brigiti Šved-
ski v Vadsteni prek 500 slo-
venskih rojakov, med katerimi 
so bili nekateri že poročeni, s 
seboj so imeli že tudi otroke. 
Slovenski rojaki so se pri Bri-
giti Švedski zbirali vse do leta 
2000, od takrat ta dan ni več 
dela prost, zato so romanja in 
srečanja prestavljena na bin-
koštno soboto. 

Švedska je glede veroizpovedi 
v glavnem protestantska. Pred 
nekaj leti so obeležili 500-le-
tnico protestantizma in med 
papeževim obiskom so pod-
pisali skupno izjavo o sodelo-

vanju. Sicer pa so pri njih še 
evangeličani in mnogo vej pro-
testantizma ter drugih verstev. 
Med desetimi milijoni prebi-
valcev je 125 tisoč registrira-
nih katoličanov in še enkrat 
toliko neregistriranih.

Trenutno župnik Podvinski 
opravlja tudi mandat pred-
stavnika dušnih pastirjev v 
škofijskem duhovniškem sve-
tu za ljudi, kot so Poljaki, špan-
sko govoreči priseljenci, Hr-
vati, Vietnamci pa Kaldejci iz 
Iraka in drugi, saj je bila do 
pred kratkim Švedska izred-
no odprta država. Se pa sedaj 
počasi zapira, ker so uvide-
li, da stvari ne gredo v pravo 
smer. V zadnjih letih so pogoje 
za vstop in za pridobitev drža-
vljanstva zaostrili, tako se mo-
rajo prosilci bolj potruditi tudi 
glede jezika.

»Kot katoliški duhovnik ni-
mam nobenih težav, saj je ču-
titi pravo sodelovanje in lah-
ko se samo zahvalim za to 
odprtost in sprejetost. Tudi 
naši ljudje se  počutijo do-
brodošli, zato obiskujejo nji-
hove cerkve, z njimi pokle-
petajo, pojedo kakšno pecivo. 
Tako so naše 'göteburške babi-
ce' vključene v švedsko župni-
jo in tam opravljajo svoja dob-
ra dela, saj je zelo pomembno, 
da gredo od doma, da gredo 
ven in se med sabo povezuje-
jo. Starejša generacija se zave-
da, kaj je krščanstvo, pri mlajši 
pa je že drugače. Tu se sloven-
stvo že izgublja in identiteta ni 
več tisto, kar bi morala biti. Iz-
gublja se trdna krščanska kul-
tura, izgublja se jezik, ker se 
manj bere, čeprav se na Šved-
skem družina še vedno dru-
ži tudi po kosilu, saj domov 
ne pridejo le jesti, tako kot se 
to dogaja v Sloveniji, pač pa 
se med seboj tudi pogovarja-
jo. A njihovo življenje se vse-
eno razlikuje od našega, tam 
mladi zelo hitro zapustijo 
dom, pri nas pa dolgo ostane-

jo doma. Tam imajo ekonom-
ske možnosti, da to naredijo, 
vprašanje je, če bi bilo pri nas 
enako, saj bi potem verjetno 
storili isto. Mislim, da je zelo 
pomembno, da dobijo osnov-
ne vrednote, ko odraščajo, in 
da potem lahko odidejo v nor-
malno življenje.«

Podvinski pravi, da mu ni vse-
eno, ko gleda, kako Evropa 
duhovno umira in z njo tudi 
Švedska. Muslimanske dru-
žine se hitro povečujejo, pri 
švedskih in ostalih se števi-
lo otrok dejansko zmanjšu-
je. Do leta 2030 naj bi se gle-
de na pričakovanja in potrebe 
na evropsko območje preselilo 
veliko milijonov ljudi z vzho-
da in Afrike, saj ni delovne sile, 
ker ni prirastka. »To naj nas 
malo zbudi, ta virus, ta korona, 
da premislimo, kje smo, kam 
gremo, kakšna je naša priho-
dnost, da bo naša družba od-
prta za nova rojstva, da bo pri-
ložnosti za več otrok,« svetuje.

Na vprašanje, kje je zdaj nje-
gov dom, odgovori: »Doma 
sem tam, kjer se dobro poču-
tim. Gotovo se dobro počutim 
tudi na Švedskem. Če mi je bilo 
zaupano, da grem tja, je prav, 
da sem se čim bolj vživel, hva-
ležen sem vsem, ki so mi po-
magali za to vživetje.« 

Ob koncu našega pogovora 
je gospod Podvinski izposta-
vil hvaležnost za dar življe-
nja, za popotnico, ki so mu jo 
dali starši, za vse, kar mu je 
dal duhovniški poklic. »V no-
benem poklicu ne bi imel to-
liko odprtih vrat, tako široke 
družine, kakor jo imam tu-
kaj. Pomembno je, da ima člo-
vek globoke korenine v druži-
ni, duhovna poglobljenost je 
prav tako pomembna kot kul-
tura, vera in jezik. Veliko vsega 
lepega imamo v Sloveniji in to 
bi morali še bolj spoštovati.«

 Marija Hrvatin

Zvonko Podvinski, slovenski duhovnik na Švedskem

V nobenem poklicu ne bi imel toliko odprtih vrat
BREŽICE - Zvonko Podvinski iz Blatnega pri Pišecah je bil leta 1993 poslan za dušnega pastirja slovenskim izseljencem na Švedsko. Od takrat se vsako poletje, ra
zen lani, ko tega koronske razmere niso dopuščale, vrača v domače kraje, kjer povečini preživlja delovne počitnice. Letos smo ga na dan sv. Brigite Švedske, ki go
duje 23. julija, obiskali pri sveti maši v brežiški župnijski cerkvi sv. Lovrenca. Potem ko je opravil še blagoslov Jakobovih kolesarjev, ki so iz Slovenske vasi krenili 
na kolesarski camino do Trsta, smo se o njegovem delu, življenju in ljudeh na Švedskem pogovarjali v župnišču, kjer nas je gostil domači župnik Milan Kšela, ki le
tos obeležuje 40 let, odkar je prišel službovat v Brežice.

Župnik Zvonko Podvinski med obredom v brežiški cerkvi

Skupina kolesarjev, ki se je odpravila na pot iz Slovenske vasi do Trsta, Zvonko Podvinski 
drugi z leve spodaj

Vsako leto, razen lani, Zvonko Podvinski prihaja domov na po-
čitnice. Najprej ima obveznosti v Državnem zboru, kjer Urad za 
zamejce po svetu organizira srečanje. Sam je povezan s Sloven-
ci iz Argentine, tako letos prihajajo v Slovenijo maturanti, ki so 
zaključili pouk slovenskega jezika. Vsako leto gre s svojimi roja-
ki poromat tudi na Brezje, ima zahvalno mašo na Svetih gorah, 
kjer se zberejo tudi sorodniki, da se tam malo podružijo, s pla-
ninci se rad povzpne na Triglav. Svetih maš in pohodov v plani-
ne se udeležijo tudi Švedi, ki v tem času dopustujejo v Sloveniji, 
enkrat je bil njihov gost tudi švedski veleposlanik. Prav tako rad 
roma v Medjugorje, kjer je bil prvič že leta 1985 in je to postala 
njegova vsakoletna romarska pot, za nekaj dni se odpravi tudi 
na morje. Ko se poda na dolgo pot proti domu, je vedno hvaležen 
Materi Mariji, da mu stoji ob strani. S sabo ima rožni venec, ki 
so ga posneli slovenski bogoslovci, zato na vprašanje, ali je dol-
go potoval, po navadi odgovori, tako kot nekoč mati Terezija, da 
je bila pot dolga toliko in toliko rožnih vencev.


