
NA POT NOVIH ŠOLSKIH DOŽIVETIJ – Poletne počitnice so se zaključile in šolski prag posavskih 
osnovnih in srednjih šol je 1. septembra prestopilo 6.816 osnovnošolk in osnovnošolcev (med njimi je 
773 prvošolk in prvošolcev) ter 1.332 srednješolk in srednješolcev (dijakinj in dijakov prvih letnikov je 
416). Šole so na prvi šolski dan povsod pripravile prijeten sprejem in tako je bilo tudi na podružnični 
šoli v Svibnem, ki jo je ravnateljica matične šole v Radečah Katja Selčan poimenovala kar »butična 
šola«. Ta je kljub majhnosti pomemben del radeške lokalne skupnosti, ki v mesecu septembru praznuje 
občinski praznik. Naj bo šolska pot posuta s prijetnimi doživetji ob pridobivanju novih znanj, ki bodo 
tlakovala nadaljnjo pot v prihodnost.   Foto: Smilja Radi
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»Rdeče cone« zaenkrat ne bo
POSAVJE – V prejšnjem časopisu smo pisali o tem, da naj bi t. i. 
rdečo cono v primeru okužbe v domovih za starejše vzposta-
vili v objektu bivše policije v Brežicah. Potem ko je posebna 
delovna skupina iz Posavja idejo 18. avgusta predstavila mini-
strstvoma za delo, družino, socialne zadeve in enake možnos-
ti ter za zdravje, je minuli torek, 1. septembra, pristojna komi-
sija MDDSZ skupaj s predstavniki brežiške bolnišnice in DUO 
Impoljca opravila ogled omenjenega objekta, nam je sporoči-
la direktorica bolnišnice Anica Hribar. Po njenih besedah je 
komisija ugotovila, da objekt ne izpolnjuje pogojev za domsko 
oskrbo in da bi bili za vzpostavitev ustreznih pogojev potrebni 
dokaj koreniti posegi v prostor, za kar bi bilo treba zagotoviti 
bistveno višja sredstva, kot je ocenila delovna skupina. Po nji-
hovi oceni prilagoditve objekta ni možno izpeljati hitreje kot 
v pol leta. Tako je morebitna realizacija ideje o »rdeči coni« za 
posavske domove premaknjena v prihodnost.  P. P.

AKTUALNO

Recimo nasilju NE!
Nasilje, ki se najpogosteje odvija za štirimi stena-
mi, nevidno pred očmi javnosti, ima nešteto obra-
zov. Ali smo nasilju sposobni reči NE in ukrepati, če 
ga doživimo sami ali naši najbližji, prijatelji, znanci? 
Pomoč je možno poiskati tudi pri organizacijah, ki 
delujejo na področju preprečevanja nasilja ali po-
magajo žrtvam nasilja.

Strani 2 in 3

Marija Imperl, turistična delavka 
in inštruktorica joge:

Regijski festivali in 
dogodki bi morali 
biti skupen projekt
 str. 4 in 5

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

OBČINA RADEČE 
PRAZNUJE

V radeški občini v teh dneh pričenjajo praznovanje letošnjega 
občinskega praznika, s katerim se spominjajo razglasitve 
naselja Radeče za mesto in izgnancev, ki so se v prvih 
septembrskih dneh leta 1945 začeli vračati na svoje domove. 
Praznične prireditve bodo letos zaradi epidemioloških 
razmer sicer nekoliko okrnjene, kljub temu pa jih bodo nekaj 
le izvedli, na čelu s slavnostno sejo občinskega sveta, ki bo v 
torek, 8. septembra, ob 19. uri. Več o tem, kateri so največji 
projekti v radeški občini v letošnjem letu, nekaj ostalih 
zanimivih prispevkov, pa tudi praznična voščila preberite na 
posebnih tematskih straneh.
  Strani 10–12

Tematske strani 15–18

kusi Posavja
Tematske strani Posavskega obzornika, 3. september 2020
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Nasilje nad ženskami se naj-
pogosteje odvija za štirimi 
stenami domačega ognjišča in 
lahko traja več let, preden se 
žrtev odloči, da bo našla »iz-
hod iz pekla«. Najbolj pogosta 
oblika nasilja nad ženskami je 
psihično nasilje, ki je najbolj 
skrita, težko dokazljiva in ve-
likokrat neprepoznavna obli-
ka nasilja. Le-ta zajema bese-
de, vedenje ali delovanje, ki se 
v partnerskem odnosu po na-
vadi začne s posesivnostjo in 
nadzorom, čemur sledijo ža-
ljivke, zmerjanje, posmeh gle-
de videza, inteligentnosti, pri-
jateljev ali družine, grožnje o 
odvzemu otroka, kaznovanje 
s tišino ipd. O spolnem nasi-
lju, ki predstavlja vsako spol-
no dejanje, s katerim se eden 
od partnerjev ne strinja oziro-
ma se ob njem počuti slabo ali 
občuti strah, se redko govori, 
a prav tako obstaja. Znano je 
tudi ekonomsko nasilje, ki po-
meni popoln nadzor nad dru-
žinskimi prihodki. Največkrat 
izpostavljeno je fizično nasilje, 
ki ga ženske najpogosteje do-
življajo v družini – klofutanje, 
brcanje, lasanje, udarjanje gla-
ve ob tla ali steno, davljenje, 
pretepanje z različnimi pred-
meti ali metanje le-teh v žrtev 
itd. Pri tem velikokrat nasta-
nejo poškodbe, kot so mod-
rice, opraskanine, vreznine, 
zlomljen nos, roka, noga, po-
škodbe glave ipd. 

Žrtve nasilja največkrat le-tega 
ne prijavijo zaradi sramu, stra-
hu, neozaveščenosti, ekonom-
ske odvisnosti, občutka lastne 
krivde in zaradi groženj o maš-
čevanju. Ženske, še posebej, če 
imajo otroke, se velikokrat ni-
majo kam umakniti, ker so za-
nemarile stike s prijatelji, ki bi 
jim lahko izven družine nudi-
li podporo in pomoč. Nekate-
re žrtve mogoče niti ne vedo, 
kam po pomoč in kaj se bo zgo-
dilo po prijavi nasilja, a nekate-
re celo upajo, da se bo nasilnež 
spremenil.

Nasilje je treba prijaviti

Kaj bi naredili, če bi ugotovili, 
da vaš dober prijatelj izvaja na-
silje nad svojo partnerko? Bi ga 
prijavili policiji in vsem pove-
dali, kaj počne ali bi morda oce-
nili, da se vas to ne tiče? Zave-
dati se moramo, da nima nihče 
pravice izvajati nasilja nad dru-
go osebo in potrebno je takoj 
ukrepati ter se zoperstaviti ka-
teri koli obliki nasilja. 

»Nujno je, da žrtev takoj obve-
sti policijo,« pojasnjuje samo-
stojna policijska inšpektori-
ca ter predstavnica za odnose 
z javnostmi na PU Novo mes-
to Alenka Drenik in nadalju-
je, da policisti pri svojem delu 
upoštevajo določene zakonske 
ukrepe za zaščito žrtve, in si-
cer prepoved približevanja na 

podlagi Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije ter pridr-
žanje na podlagi Zakona o ka-
zenskem postopku. »Oseba, ki 
ji je izrečena prepoved pribli-
ževanja, mora kraj prepovedi 
takoj zapustiti, policistu pa iz-
ročiti ključe prebivališča. O iz-
rečenem ukrepu policija takoj 
obvesti preiskovalnega sodni-
ka okrožnega sodišča, ki odloči 
o podaljšanju prepovedi za čas 
do 15 dni. O izrečenem ukrepu 
policija obvesti tudi krajevno 
pristojni CSD,« opiše postopek 
zaščite žrtve ter doda, da je po-
licija le ena izmed institucij, ki 
obravnava nasilje v družini – v 
nadaljevanju nastopijo druge 
institucije (center za socialno 
delo, nevladne organizacije), 
ki lahko žrtvi pomagajo in jo 
vodijo skozi nadaljnje postop-
ke. »Vedno, ko izvemo za nasi-
lje, storimo vse, da nasilje pre-
kinemo, saj se lahko ustrezno 
odzovemo in zaščitimo žrtve 
le, če smo o nasilju obveščeni,« 
pojasni Drenikova in nadalju-
je, da morajo žrtve spregovori-
ti o nasilju, kajti čakanje in od-
lašanje žal nasilja ter trpljenja 
ne bo ustavilo, ampak ga lah-
ko le stopnjuje. »Tudi vsi os-
tali, ki morda izvemo, da se v 
neki skupnosti izvaja nasilje, 
se moramo odzvati in nasilje 
prijaviti. Le na ta način lahko 
žrtvi pomagamo iz kroga na-
silja,« še spodbudi in navede 
nekaj statističnih podatkov o 
nasilju v družini (podatkov o 
nasilju nad ženskami ne bele-
žijo posebej). Tako so policisti 
PU Novo mesto v lanskem letu 
obravnavali na območju poli-
cijskih postaj Krško, Brežice 
in Sevnica 45 kaznivih dejanj 
nasilja v družini (v letu 2018 
jih je bilo 36). V 21 primerih 
so povzročiteljem nasilja iz-
rekli ukrep prepovedi pribli-
ževanja žrtvam (v letu 2018 je 
bilo teh primerov 22). V sed-
mih primerih so nasilneži krši-
li ukrep prepovedi približeva-
nja žrtvi (v letu 2018 je bilo 
kršitev 15). 

Namesto rože – klofuta

»Ja, doživela sem fizično nasi-
lje, ki je trajalo okoli 15 let,« 
pove sogovornica, ki ji je us-
pelo zbrati pogum in oditi od 
nasilnega partnerja ter ob po-
moči dobrih ljudi najti nov 
dom zase in svoje mladoletne 
otroke. »Bila sem mlada in za-
ljubljena in lahko bi bilo kot v 
pravljici, a žal ni bilo. Mož je 
odraščal v družini, kjer je bilo 
prisotno nasilje ves čas njego-
vega odraščanja in ta vedenj-
ski vzorec je prinesel v najin 
zakon. Starši so me svarili, a 
jim nisem verjela, dokler ni-
sem prejela prvega, drugega, 
tretjega udarca. Bolelo je, zelo, 
želela sem oditi, a mi je grozil, 
da bodo ostali otroci pri njem, 
zato sem skušala zdržati. Raz-
mišljala sem, da je bolje, da 

udari mene kot pa otroke, kaj-
ti če bi odšla, otrok ne bi mog-
la zaščiti. Nekajkrat sva se sku-
šala pogovoriti, a mir v hiši ni 
trajal dolgo, mož ni prenehal 
z nasilnim vedenjem in še po-
sebej hudo je bilo, kadar je bil 
pod vplivom alkohola. Iskala 
sem rešitev, izhod, pomoč. V 
stiski sem se obrnila na starše, 
a so mi rekli, da so me opozar-
jali … Poklicala sem policijo, a 
pridržali so ga samo za 24 ur 
ter mu napisali plačilni nalog 
in ga poslali nazaj domov. Po-
novno je prišlo do fizičnega na-
silja, držal me je za lase in vle-
kel po tleh. Otroci so gledali in 
jokali, a ko so zrasli in so me 
skušali braniti, sem se odločila, 
da moram najti pomoč,« opisu-
je sogovornica razmere v dru-
žini, iz katerih ji je uspelo uiti 
– tudi s pomočjo nevladne or-
ganizacije Zavod Emma, kjer so 

ji dala jasna navodila, kako naj 
ukrepa. Žal zgodba z odhodom 
iz skupnega bivališča še ni bila 
zaključena. »Njegovi starši so 
začeli trositi laži o meni in me 
prikazovati v najslabši luči ter 
me nadzirati, kje hodim, s kom 
se družim, kaj delam. Mož, ko je 
uvidel, da se ne bom vrnila in je 
stekel postopek za ločitev, se je 
počasi umiril, čeprav ob stiku z 
otroki pravi, da če bi ostali dru-
žina, jim ne bi bilo treba živeti v 
revščini. Sama pravim, da to ni 
revščina, ampak preprosto živ-
ljenje in imamo, kar je najbolj 
pomembno – streho nad glavo, 
topel in varen dom, v katerem 
ni nasilja. Takšno življenje že-
lim imeti,« iskreno pove in se 
zazre skozi okno v daljavo, od 
koder prihaja zvok radostne-
ga smeha. »Nekoč, že zelo dol-
go časa nazaj, sem se tudi sama 
tako smejala,« še doda. 

Ne zatiskajmo si oči in ne čakajmo, da pride do najhujših posledic
POSAVJE – Nasilje ima nešteto obrazov in najpogosteje se odvija v domovih, ki bi morali biti varna zavetja 
za vse družinske člane, a žal ni (vedno) tako. Med žrtvami je največ žensk in marsikatera med njimi nasilja 
ne prijavi. Razlogi so različni, a opravičila za nasilno vedenje ni. Koliko je žensk, ki so žrtve nasilja, kdo jim 
lahko pomaga in kako? Odgovore smo poiskali pri novomeški policijski upravi, centru za socialno delo in 
nevladni organizaciji. Lastno izkušnjo sta nam zaupali dve žrtvi nasilja. 

Namesto klofute podarite rožo.

kaznivih dejanj nasilja v družini
(v letu 2018: 36)

prepovedi približevanja žrtvam
(v letu 2018: 22)

kršitev prepovedi približevanja žrtvi
(v letu 2018: 15)
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Na območju policijskih 
postaj Krško, Brežice in 

Sevnica so lani obravnavali:

POSAVJE – Potem ko smo se še v prejšnji številki časopisa po-
hvalili z ugodno epidemiološko sliko v Posavju, saj sta bili v 
prvi polovici avgusta odkriti le dve okužbi z novim korona-
virusom (po ena v kostanjeviški in sevniški občini), je v dru-
gi polovici meseca število odkritih okužb precej naraslo. Do 
vključno 31. avgusta (podatkov za 1. september žal ni bilo 
do zaključka redakcije) smo jih našteli kar 24!

Najbolj 'kritična' je naenkrat postala občina Sevnica, kjer so od 
22. avgusta odkrili kar deset novih primerov okužbe. Sodeč po 
zemljevidu na spletni strani covid-19 sledilnika se Sevnica z de-
setimi aktivnimi okužbami v tem trenutku uvršča med najbolj 
z boleznijo covid-19 zaznamovane slovenske občine. »Občina 
Sevnica skrbno spremlja podatke o številu okuženih s korona-
virusom in povečali smo aktivnosti opozarjanja, da naj občan-
ke in občani ravnajo še bolj samozaščitno. Upam, da ne bo priš-
lo do dodatnega porasta okužb, predvsem pa si želim, da bi se 
vsi, ki so v karanteni, obnašali odgovorno in upoštevali vsa pri-
poročila,« pravi župan Srečko Ocvirk. Po šest novih okužb so v 
zadnjih 14 dneh odkrili pri občanih krške in brežiške občine, po 
eno pa v Radečah in Kostanjevici na Krki. Medtem ko smo bili 
s skupno 54 potrjenimi okužbami z novim koronavirusom (po 
18 v krški in sevniški občini, devet v brežiški, štiri v bistriški, tri 
v radeški in dve v kostanjeviški občini) od začetka epidemije v 
marcu na zadnjem mestu med 12 slovenskimi statističnimi regi-
jami, smo s trenutno 24 aktivno okuženimi 'prehiteli' kar nekaj 
regij (Obalno-kraško, Koroško, Goriško, Primorsko-notranjsko 
in Zasavsko) ter smo po tem, pomembnejšem kriteriju trenutno 
na sedmem mestu v Sloveniji. V celotni Sloveniji je bilo sicer na 
včerajšnji dan 486 aktivnih primerov okužbe (s tem se približu-
jemo številkam na višku spomladanskega vala epidemije konec 
marca in v začetku aprila), pri čemer pa je zdaj manj resnih pri-
merov, hospitaliziranih bolnikov (okoli 25) in bolnikov na inten-
zivni negi, pa tudi smrtnih primerov.

Okužbe v več ustanovah

Do okužb je prišlo tudi v več posavskih ustanovah. Direktorica 
DUO Impoljca Darja Cizelj je v torek na Facebooku sporočila, da 
je prišlo do okužbe s covid-19 pri enem od zaposlenih v njihovi 
posebni enoti na Impoljci, zato so bili primorani zapreti dom, kar 
pomeni, da so do nadaljnjega tako obiski kot izhodi ustavljeni, 
vse zaposlene, ki so bili v stiku z okuženo osebo, pa so nemudo-
ma umaknili iz delovnega procesa. »Nemudoma smo na podlagi 
navodil NIJZ, koordinatorja in epidemiologinje izvedli vse pot-
rebne ukrepe, potrebna testiranja, umike zaposlenih, ki so bili v 
stiku, prilagodili organizacijo dela in življenja. Zdaj čakamo na 
rezultate testiranj,« je za naš časopis sporočila Cizljeva in pouda-
rila, da so v njihovih enotah v Sevnici in Brežicah zaenkrat brez 
okužbe, življenje poteka v skladu z epidemiološko situacijo kra-
jev. Brez okužbe k sreči ostajajo tudi v DSO Krško, je potrdila di-
rektorica Ani Nuša Masnik.

Dve potrjeni okužbi s covid-19 med zaposlenimi in posledično še 
12 zaposlenih v karanteni imajo na Šolskem centru Krško-Sev-
nica, kjer so kljub temu začeli z novim šolskim letom. »Spreje-
li smo vse ukrepe v skladu z navodili NIJZ. Po dogovoru z MIZŠ 
smo pouk začeli po modelu B, s posebnim poudarkom na zago-
tavljanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja okužb. O mo-
rebitnih spremembah organizacije pa bomo sproti obveščali,« 
je za naš časopis povedal ravnatelj SPSŠ Krško Jože Pavlovič in 
dodal še: »Vsa priporočila jemljemo kot našo nujo, hkrati pa gle-
de na naše zmožnosti sprejemamo odločitve, ki bodo prispeva-
le k temu, da bomo varno začeli pouk tako za dijakinje in dijake 
kot za profesorje in profesorice.« Preverili smo tudi informacijo, 
da je prišlo do okužbe med zaposlenimi na brežiškem sodišču. Z 
Okrožnega sodišča Krško so nam sporočili, da je na Okrajnem so-
dišču v Brežicah potrjena okužba s covid-19 pri dveh zaposlenih, 
posledično je dodatno odrejena karantena še za šest zaposlenih. 
»Skupno je osem zaposlenih odsotnih, sprejeti so dodatni var-
nostni ukrepi, delo poteka nemoteno,« so zapisali v odgovoru.
 Peter Pavlovič

Število okužb pri nas narašča

Zaradi dveh okužb v kolektivu in posledični karanteni za še 
12 zaposlenih so s posebnim poudarkom na zaščitnih ukrepih 
nove dijake in dijakinje sprejeli v Šolskem centru Krško-
Sevnica.
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Podobno zgodbo pripovedu-
je tudi prijetna 40-letnica, ki je 
vstopila v zvezo v prepričanju, 
da je našla »moškega svojega 
življenja«. V času trajanja zve-
ze je popolnoma prekinila sti-
ke s prijatelji, ki so ji svetova-
li, naj bo previdna, a njihovih 
dobrohotnih nasvetov ni že-
lela slišati. »Naj povem, da je 
bil moj bivši partner na začet-
ku zveze zelo prijazen, zelo po-
zoren, a prijateljice in prijatelji 
so me opozarjali, da me skuša 
izolirati. Njihovo mnenje sem, 
mlada in zaljubljena, presliša-
la, tako kot sem preslišala svo-
je starše, ki so mi večkrat po-
vedali, da so ga ujeli na laži in 
naj bom previdna. Ko sem za-
nosila, je nastala vidna spre-
memba v njegovem odnosu do 
mene, začelo se je psihično na-
silje z različnimi oblikami poni-
ževanja, z uporabo neprimer-
nih, vulgarnih besed. Čeprav 
sem visoko izobražena, mi je 
govoril, da sem človek s po-
polnoma prazno glavo in začel 
me je nadzirati. Če nisem priš-
la iz službe takrat, kot bi po 
njegovem mnenju morala, mi 
ni odprl vrat stanovanja. Vra-
ta je odprl šele po zelo dolgem 
in utrujajočem prigovarjanju. 
Omejil mi je stike s starši, obi-
skala sem jih lahko vsakih šti-
rinajst dni, a tako, da mi je po 
eni ali dveh urah že začel po-
šiljati SMS in klicariti. Včasih 
se ure in ure, dneve in dneve 
ni pogovarjal z mano, a ko je 
šel na sprehod, me je začel ta-
koj klicati po telefonu, da v tem 
času, ko njega ni bilo doma, ne 
bi bila slučajno s kom drugim. 
Če sva bila v družbi, sem bila 
raje tiho, ker je vse, kar sem 
rekla, potem doma analiziral: 
kaj sem rekla, kako sem rek-
la, komu, zakaj. Enkrat, ko sem 
morala na službeno pot v tuji-
no, mi je skril potni list ... Psi-

hično nasilje se je postopamo 
stopnjevalo in prenesel ga je še 
na otroka, tako da je postajalo 
res nevzdržno. Enkrat, v zares 
hudi stiski sem želela poklica-
ti starše, zato sem se zakleni-
la v otroško sobo, a je razbil 
vrata, dobesedno vlomil, ter 
mi vzel telefon. Poleg tega je 
bilo plačevanje položnic moja 
dolžnost, sam ni prispeval niti 
evra,« pripoveduje sogovor-
nica, ki je vztrajala v odnosu 
z neodgovornim in nasilnim 
partnerjem več kot desetletje. 
»Danes spoznavam, da je vsto-
pil v moje življenje z lažno dru-
žinsko sliko. Na obisku pri nje-
govih starših sem bila v vseh 
letih najinega skupnega življe-

nja samo trikrat in oni približ-
no tolikokrat pri nama. Verje-
la sem mu, da hodi vsak dan v 
službo, čeprav v letih, kar sva 
bila skupaj, nisem videla niti 
ene njegove plačilne liste in 
tudi, ko je bilo potrebno pla-
čati katerega izmed prome-
tnih prekrškov in je šel denar 
za plačilo z mojega bančnega 
računa, nisem pomislila, da je 
to napačno. Da je nekaj močno 
narobe, bi morala posumiti, ko 
je šel v tujino in vzel brez moje 
vednosti mojo bančno karti-
co. Ko se je vrnil, sem verjela 
njegovemu izgovoru, da jo je 
vzel po pomoti. Najbolj poni-
žujoče pa je bilo njegovo plju-
vanje, kar je izredno rad počel, 
poleg tega je rad pogledal tudi 
malo globlje v kozarec,« anali-
zira sogovornica nezdrav od-
nos, iz katerega se je uspela iz-
viti, a po odhodu od nasilnega 
partnerja se je začel še boj za 
otroka – bivši mož je pričel ši-
riti laži, da je slaba mati ter jo 
pogosto prijavil policiji, da za-
nemarja otroka. »Bila sva rav-
no pri nedeljskem kosilu, ko je 
pozvonilo pri vratih. Ko sem jih 
odprla, sta pred vrati stala po-
licista. Nisem mogla verjeti, da 
ju je poslal bivši, češ da je ot-
rok sam doma,« pripoveduje o 
izvajanju nasilja še po razhodu 
z možem. 

Iskanje pomoči in zaščite 

»Kar zadeva nasilje v družini 
je še vedno velika siva lisa ne-
odkritega nasilja,« pove univ. 
dipl. soc. del. Sonja Žugič, ko-
ordinatorica za preprečevanje 
nasilja na CSD Posavje, kjer so 
v lanskem letu v okviru nalog 
za preprečevanje nasilja v dru-
žini obravnavali 104 primere. 
»Kar zadeva vrste nasilja smo 
obravnavali vse oblike nasilja, 
tako psihično, ki je dejansko 
spremljevalec vseh oblik na-
silja, pa fizično, ekonomsko in 
spolno. Žrtev skoraj vedno do-
življa hkrati več oblik nasilja,« 
pojasnjuje sogovornica in na-
daljuje, da center pri obravnavi 
nasilja najpogosteje sodeluje s 
policijo, s tožilstvom in sodišči, 
zdravstveno službo, kriznimi 
centri za odrasle žrtve nasilja, 
varnimi hišami in materinski-
mi domovi, nevladnimi organi-
zacijami ter kriznimi centri za 
otroke in mladostnike. 

In kakšen je postopek obrav-
nave žrtve nasilja? »Z žrtvijo 
opravimo temeljit pogovor, ki 
je namenjen temu, da prepoz-
na, kateremu nasilju je bila iz-
postavljena, ali obstajajo še 
posredne žrtve, na primer ot-
roci. Ko ugotovimo, kakšna 
je stopnja ogroženosti žrtve 
in posrednih žrtev, izberemo 
ustrezne korake za zaščito. 
To pomeni, da izdelamo oce-
no ogroženosti in na podlagi 
ocene pripravimo načrt pomo-
či žrtvi. Pri tem center po pot-
rebi vključi tudi druge službe 
oziroma institucije,« opiše po-
stopek in doda, da se obravna-
va nasilja zaključi, ko je žrtvi 
zagotovljena dolgoročna var-
nost, a na žalost se v velikih 
primerih zgodi, da žrtev ver-

jame obljubam izvajalca nasi-
lja in se po nekem času vrne k 
njemu. »Žrtve, naj se še tako 
trudijo in prilagajajo v ne-
skončnost, nasilja žal ne bodo 
mogle preprečiti, ker vzrok za 
nasilje ni v njih, ampak v izva-
jalcu nasilja. V procesu prila-
gajanja se bo zgodilo samo to, 
da bodo izgubile same sebe, 
kajti izvajalec nasilja ni nasi-
len zato, ker je bil sprovociran, 
ni nasilen zato, ker je pod hu-
dim stresom, ni nasilen zato, 
ker mu je padel ’mrak na oči’, 
ni nasilen zato, ker je pod vpli-
vom alkohola, ni nasilen zato, 
ker so ga k temu nagovorili 
drugi in tako naprej – nasilen 
je, ker je prepričan, da je na-
silje v redu in da ima pravico 
z nasiljem doseči, da se bodo 
njegove želje izpolnile oziro-
ma želi z nasiljem kaznova-
ti tistega, ki njegove potre-
be ogroža. Vedite, bolj kot vas 
oseba zlorablja, bolj mu je mar 
samo zase in za nikogar dru-
gega,« jasno izrazi mnenje in 
opozori še, da v Posavju pri-

manjkuje ustreznih oblik psi-
hosocialne in terapevtske po-
moči, tako da obstaja zelo 
velik problem, kam usmerjati 
žrtve in izvajalce pomoči žrt-
vam nasilja, ko nujno potrebu-
jejo pomoč. »Vključitev oseb v 
kvalitetne oblike pomoči, je 
eden največjih varoval, da se 
nasilje ne bo več zgodilo,« ute-
melji potrebo po dodatni stro-
kovni pomoči. 

»Nasilje je na žalost bilo in 
bo,« meni Žugičeva, ki pa ver-
jame, da je nasilje mogoče 
preprečevati in zajeziti. Pri 
tem je izredno pomembno 
preventivno delovanja oziro-
ma ozaveščanje na vseh rav-
neh. »Pomembno je, da se ljudi 
od otroških let naprej ozave-
šča, kaj je nasilje, kaj se nam 
ne sme dogajati in kaj mi ne 
smemo drugim početi – po-
membno je učenje solidarno-
sti, čustveno opismenjevanje, 
učenje ustrezne komunikaci-
je. Na preprečevanje oziroma 
zajezitev nasilja pomembno 
vpliva, katerim vrednotam sle-
dimo kot družba – bolj, ko so 
te vrednote usmerjene v spod-
bujanje egoizma, bolj spodbu-
jajo nasilje. Nikakor ni dovolj, 
da imamo samo obdobno po-
samezne akcije ozaveščanja. 
Nenasilje, spoštovanje, ena-
kopravnost … to mora posta-
ti način življenja!« pove odloč-
no, kajti vsak je sam kreator 
lastnega življenja in v njem 
nima nihče pravice izvajati na-
silja nad komer koli (tudi nad 
moškim ne, kar se tudi dogaja). 

Skupina za samopomoč 

Nevladna organizacija Zavod 
Emma, ki ima svojo enoto tudi 
v Krškem, deluje na prepre-
čevanju nasilja in že nekaj let 
javno opozarja na problema-
tiko nasilja nad ženskami ter 
otroki. »Nasilje v družini ozi-
roma nad ženskami in otro-
ki je na področju Posavja, tako 
kot po celi Sloveniji, pereč pro-
blem, ki povzroča in pušča ve-
like ter nepopravljive posle-
dice za vse člane družine in 
celotno družbo nasploh,« pravi 
univ. dipl. andragoginja Nata-
ša Resnik in dodaja, da je treba 
prekiniti molk. »K nam se za-
tečejo ženske, ki so žrtve nasi-
lja. Ženske sem rekla zato, ker 
so v veliki večini žrtve še ved-
no ženske, vendar se v zadnjem 
času k nam zatekajo tudi moš-
ki, tako da imamo tudi nekaj 
moških uporabnikov,« pojasni 
in nadaljuje, da v okviru zavo-
da deluje skupina za samopo-
moč. Le-to trenutno obisku-
je okoli 10 žensk iz celotnega 
Posavja. V večini primerov gre 
za ženske, ki nimajo lastne so-
cialne mreže, zato jim druže-
nje enkrat tedensko omogoča 
tudi navezovanje in tkanje no-
vih prijateljstev. Nekaj zadnjih 
let žrtve nasilja preživijo sku-
pen oddih v poletnem tabo-
ru ob različnih aktivnostih, ki 
jih vodijo zaposlene in prosto-
voljke Zavoda Emma. »Ti dne-
vi, ki jih preživljamo v narav-
nem okolju, so za udeleženke 
in udeležence zelo pomembni, 
saj jim pomenijo umik iz vsak-
danjosti, ki je zanje veliko krat 
zelo težka in obremenjena z 
nasilnimi odnosi ter nerazu-
mevanjem njihovih zgodb,« 
pove sogovornica ter opiše še 
eno obliko pomoči žrtvam na-
silja. To je spremstvo in zago-
vorništvo, ki je zelo dobrodoš-
lo, še posebej, ko je treba iti na 
policijo, saj se žrtve nasilja po-
gosto soočajo tudi z zelo hudi-
mi občutki krivde. »Ob tem je 
zelo pomembno, da se zaveda-
mo, da ne smemo ostajati v ta-
kem odnosu tudi zaradi otrok. 
Naj ne bo razlog za vztrajanje 
v zvezi izgovor: Ne želim razbi-
ti družine, ne želim vzeti očeta 
otroku, kar velikokrat slišimo. 
Otroci, ki živijo in odraščajo v 
nezdravem okolju, se lahko za-
radi tega negativnega vedenj-
skega vzorca svojih staršev 
kasneje kot odrasle osebe znaj-
dejo v vlogi žrtve ali pa povzro-
čitelja nasilja,« predstavi vpliv 
odnosov znotraj družine še na 
potomce. 

»Ko ste priča nasilju nad 
ženskami, dekleti ali otroki ne 
bodite pasivni. Delujte, prijavi-
te nasilje na policijo na številko 
113 ali na Zavod Emma – Cen-
ter za pomoč žrtvam nasilja na 
brezplačno številko 080 21 33. 
Ne zatiskajmo si oči in ne ča-
kajmo, da pride do najhujših 
posledic,« svetuje Resnikova 
in zaključi, da tako kot obstaja 
pomoč za žrtve nasilja, obsta-
ja tudi za povzročitelja – njim 
nudi pomoč Društvo za nena-
silno komunikacijo. 
 Smilja Radi

Ne zatiskajmo si oči in ne čakajmo, da pride do najhujših posledic

Sonja Žugič, koordinatorica 
za preprečevanje nasilja na 
CSD Posavje

Nataša Resnik, Zavod Emma

Vloga moškega in ženske je močno prepletena, med njima 
vlada zapleten odnos, zato včasih v šali rečemo, da so moški 
z Marsa, ženske z Venere. Moški, ki zase pravijo, da so lovci, 
bi morali z žensko ravnati kot z boginjo, saj je vendarle daro-
valka novega življenja. Žal je v (pre)mnogih primerih ženska 
le pridna gospodinja, pozorna žena in ljubeča mati; samo 
sebe (pre)pogosto postavlja na drugo mesto v imenu ohra-
njanja partnerske zveze in družine. Ob vsem tem imajo še po-
sebno vlogo čustva, ki so običajno zelo močna, zato ženska 
znova in znova upa, čeprav je žrtev nasilja, da se bo moški, ki 
ga ljubi, spremenil – da bo postal ljubeč in pozoren partner, 
takšen, kot je bil na začetku njune partnerske zveze. Žal se 
to le redko zgodi, kajti vzorci, ki jih moški pridobi v svoji pri-
marni družini, so močnejši – skoraj nemogoče se jim je upre-
ti, še posebej pa takrat, ko je prisotna alkoholna omama. 

Kaj lahko kot družba storimo v primeru nasilnega vedenja? 
So pogovori in napotitev k terapevtu dovolj? Kakšna je korist 
od prepovedi približevanja, je z njo dosežen namen? Kaj sto-
riti v primeru, ko partner namerno krši prepoved približeva-
nja? Vprašanj je mnogo, a konkretnih odgovorov žal ne. Za 
osebe, ki izvajajo nasilje, je v veliki meri značilno, da imajo 
patriarhalni pogled na vlogo moškega in ženske, čeprav tega 
na zunaj mnogokrat ni videti. Ženske vzroke za nasilje (pre)
pogosto iščejo pri sebi in so tiho, dokler ne spoznajo, da je za 
nasilje odgovoren tisti, ki ga povzroča.

Besedam morajo slediti dejanja in dokler se bomo o tem 
samo pogovarjali, ozavestili pa ne, ne bo drugače – še naprej 
bomo beležili statistične podatke o prepovedi približevanja 
zaradi nasilja in še o marsičem, kar vpliva na slabši položaj 
ženske v družbi. Sodobna ženska ima določena pričakova-
nja in lastna stališča, zato ji vloga »cankarjanske matere« že 
dolgo ni več pogodu, a mnogi moški jo še vedno vidijo tako – 
nemočno v iskanju lepše bodočnosti, ki ji jo lahko omogoči le 
on, moški – in če ne gre drugače, ji pokaže svojo silno moč z 
nasiljem. Prav bi bilo, da bi začeli bolj poglobljeno razmišlja-
ti o svojih ravnanjih in se zavestno odločati za razumevajoč, 
spoštljiv ter ljubeč partnerski odnos.

Moški in ženska, med katerima vlada zaupanje, se med se-
boj podpirata in sta odkritosrčna, imata pogoje za dosega-
nje skupnih in individualnih ciljev ter za osebnostno zore-
nje na skupni poti prijetnih doživetij. Ob vsem tem ne smemo 
pozabiti na otroke – otroci vse vidijo, slišijo in čutijo. Vse to 
vpliva na to, kako se počutijo, kako doživljajo sebe in dru-
ge ter kako doživljajo svet. In vse to bodo prenesli tudi v od-
raslo dobo. Z odločitvijo, da boste naredili korake iz nasilja, 
boste veliko naredili tudi za svoje otroke. Vredno se je potru-
diti, mar ne?

Besedam morajo 
slediti dejanja

komentar

Piše: Smilja Radi

BREŽICE – V Splošni bolnišnici Brežice je od 1. 9. 2020 dalje od-
prt nov vhod (preko vhodnega podesta v stavbi D s Černelčeve 
ceste) za bolnike, ki prihajajo na pregled v specialistične ambu-
lante (kirurška in internistične ambulante), na radiološke in la-
boratorijske preiskave. Skozi nov vhod prihajajo tudi pacienti, ki 
se želijo osebno naročiti na preiskavo z napotnico.  P. P.

KRŠKO – Danes dopoldan, 3. septembra, bo na občini Krško na 3. 
seji zasedala Komisija za integracijo romske skupnosti pri Skup-
nosti občin Slovenije (SOS). Osrednja tema seje komisije, ki jo kot 
predsednica vodi krška podžupanja Ana Somrak, bo obravnava 
varnostnih, socialnih, in integracijskih razmer na območju Posav-
ja, Dolenjske in Bele krajine. B. M.

Nov vhod v bolnišnico 

V Krškem seja Skupnosti občin 
Slovenije o romski problematiki

POSAVJE – Ljudska univerza Krško je že petindvajsetič koordi-
natorka prireditev Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) v Po-
savju, v katerih sodeluje 25 partnerskih organizacij, ki bodo 
skupaj izvedle 60 prireditev. Nacionalno odprtje Tednov vseži-
vljenjskega učenja bo v petek, 4. 9., ob 11. uri potekalo virtual-
no na https://tvu25.acs.si/odprtje, koledar prireditev v Posav-
ju pa si lahko ogledate na spletni strani Ljudske univerze Krško 
www.lukrsko.si.  P. P.

Tedni vseživljenjskega učenja
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EDEN ZAPELJAL NA TERASO, DRUGI OB TIRE – 25. 8. je oko-
li 6.30 27-letni voznik izgubil oblast nad vozilom, zapeljal čez 
pločnik in zatem na teraso gostinskega lokala, kjer je podrl pra-
zen stol in s stola spodnesel še gosta lokala. Ta se na srečo ni 
poškodoval, so pa policisti ugotovili, da je voznik, ki se je z vo-
zilom dobesedno pripeljal v lokal, kar dodobra »nacejen«, saj 
je napihal kar 1,05 mg/l alkohola v izdihanem zraku, za name-
ček pa je vozil brez vozniškega dovoljenja. A ne edini, saj je vo-
zil brez vozniškega dovoljenja tudi 50-letni voznik, ki je v noči 
iz 24. na 25. 8. zapeljal v Račici izven vozišča v jarek ob žele-
zniški progi in tam obstal, dokler ga ni opazil strojevodja vlaka 
in o tem obvestil sevniške policiste. Ti so vozniku izmerili 0,90 
mg/l alkohola v izdihanem zraku. Obema voznikoma so zaseg-
li vozili in zoper njiju uvedli postopek o prekršku. 

NALET VOZIL; GRD PADEC KOLESARKE – 24. 8. popoldan se 
je pri odcepu za Brestanico na glavni cesti Krško–Sevnica pri-
petila prometna nesreča. Do nesreče naj bi prišlo zaradi prek-
ratke varnostne razdalje 40-letnega voznika, ki je z vozilom trčil 
v pred seboj vozeče vozilo in tega potisnil v zadnji del prikolice 
tovornega vozila. 52-letni voznik v osebnem vozilu se je pri tem 
lažje poškodoval. Istega dne se je okoli 19. ure na Cesti svobo-
de v Brežicah hudo poškodovala 60-letna kolesarka, ki je med 
vožnjo trčila s pedalom v robnik pločnika in padla po kolesar-
ski stezi. Prepeljali so jo v brežiško bolnišnico.

ZLOMLJEN NOS IN REBRO – 25. 8. je 38-letni občan s Seno-
vega obvestil policiste, da je pretepen. V nadaljevanju so po-
licisti ugotovili, da se naj bi prijavitelj nespodobno vedel do 
znanke 62-letnega moškega, kar je slednjega tako raztogoti-
lo, da je 38-letnika udaril, domnevno dvakrat v predel glave.  
Poškodovanega so oskrbeli v brežiški bolnišnici, kjer so ugo-
tovili, da ima moški zlomljen nos in rebro. Policisti domneva-
jo, da je dogodku botrovala tudi opitost, saj je imel »izzivalec« 
v krvi 1,34 promila alkohola.

TATVINA POLJŠČIN IN VINA – 21. 8. so si neznani storilci na 
njivi v Vrbini nabrali 50 kg paprike in okoli 50 kg paradižnika. 
Kot da to ne bi bilo dovolj, so razbili še steklo na kombiniranem 
vozilu, ki je bilo parkirano ob nasadu. V zadnjem tednu avgu-
sta so neznanci vlomili v vikend v Gazicah in ukradli okoli 200 
litrov vina.  Zbrala: B. M.

Franci Unetič, Gorica: Nisem navdušenec nad 
športnimi dogodki. Imam prijateljsko družbo, a 
se o tem ne pogovarjamo, sodelavci se pa niso 
pritoževali. Športnih prireditev sploh ne sprem-
ljam. Sem pa zasledil, da zaradi pomanjkanja 
tovrstnih dogodkov predvajajo stare posnet-
ke. Glede na to, da je koronačas dodobra zme-

šal mnoge štrene, verjamem, da mnogi v tem času to pogrešajo. 

Dejan Lackovič, Koprivnica: Športnih dogod-
kov nisem preveč pogrešal. Če bi bil poleti, bi 
spremljal Tour de France, nogometa ne sprem-
ljam, tudi lokalnih športnih dogodkov ne obisku-
jem. Bolj sem pogrešal kakšno kulturno priredi-
tev. Sem aktiven v brestaniškem pevskem zboru, 
kjer imamo ob 75-letnici delovanja v načrtu je-

senski koncert, pa ne vemo, ali in kako ga bomo lahko izvedli.

Janja Jontez, Krško: Glede na to, da imam 
majhno punčko, staro eno leto, osebno nisem 
pogrešala športnih prenosov, saj imam dosti 
dela z njo, jih je pa pogrešal moj partner, ki si je 
v tem obdobju ogledal nekaj arhivskih posnet-
kov starejših tekem, a pri tem ni bilo tolikšne-
ga zadovoljstva kot sicer ali sedaj, ko je ponov-

no mogoče spremljati prenose tekem v živo.

Franci Kmetič, Svibno: V prostem času, ki ga 
imam bolj malo, sem pogrešal predvsem dru-
žabne dogodke, prireditve, na katerih sem se 
srečeval s prijatelji ali pa spoznal kakšnega no-
vega. Lansko leto sem sodeloval v ekipi vino-
gradnikov iz Zagrada, kuhali smo okusno vino-
gradniško župco na prvem festivalu goveje juhe 

v Vrhovem. Ta prireditev je letos odpadla in tako še nekatere.

Zaradi epidemije koronavirusa je letos odpadlo ali bilo 
prestavljenih veliko športnih dogodkov, vključno z dogod-
kom leta – letno olimpijado. V zadnjem času sta mrtvilo 
nekoliko popestrila nogomet in kolesarstvo. Ste čez pole-
tje pogrešali športne dogodke po TV in v lokalnem okolju?

anketa

Ste pogrešali športne dogodke?

Marija Imperl, turistična delavka in inštruktorica joge:

Regijski festivali in dogodki 
bi morali biti skupen projekt

Katere sledi je pustilo v vas 
vaše odraščanje na podeže-
lju, ob žuborenju vode na 
mlinskem kamnu in zvoku 
žage pri žaganju lesa?
Vesela sem, da sem odraščala 
na podeželju, saj tako od otro-
ških let dalje ostajam poveza-
na z naravo in ljudmi. To je bo-
gastvo, ki ga morda ne cenimo 
dovolj, saj nas hlepenje po ma-
terialnih stvareh pogosto vodi 
v nasprotno smer – stran od 
narave in pristnih medoseb-
nih odnosov. Še danes slišim 
zvoke potoka, ki je pritekal na 
našo žago in mlinsko kolo, da 
se je le-to lahko vrtelo. Odraš-
čala sem med otroki, ki so pri-
hajali k nam na domačijo, ter 
srkala modrosti in znanja sta-
rejših, klenih ljudi. Lahko re-
čem, da sem imela srečo, da 
sem odraščala v okolju, v ka-
terem sem lahko razvijala vse 
svoje čute. Otroška radove-
dnost, brezskrbna igra in topli-
na doma so bili gradniki moje 
nadaljnje življenjske poti, na 
kateri sem se soočila z mnogi-
mi izzivi in tudi preprekami, a 
ovire so zato, da jih premagaš.

Ali lahko rečeva, da je kraj ob 
izlivu Sopote v Savo, kjer ste 
si ustvarili dom, neusahljiv 
vir novih idej?
Vsak kraj, kjer si ustvariš dom, 
je lahko vir novih idej. V člove-
kovi naravi je, da stremi k ra-
zvoju in rasti. To je naraven 
proces, ki ti ponudi prilož-
nost, da stopaš po lastni poti 
razvoja in spoznanj. Vsakdo 
najbrž na neki stopnji svoje-
ga razvoja spozna, da smo vsi 
del prostora, v katerem živimo, 
in da smo med seboj poveza-
ni, pa če se tega zavedamo ali 
pa ne. Življenje pogosto prine-
se tudi preizkušnje, ki ti pus-
tijo nova spoznanja in te obo-
gatijo. Prav deljenje lastnega 
znanja in izkušenj z ljudmi, ki 
si želijo novih korakov, ter nu-
denje podpore in pomoči, kjer 
je to potrebno, spodbuja vedno 
nove ideje in zamisli, kar vodi 
tudi v lasten razvoj in osebno-
stno rast.

Kar nekaj idej ste uspe-
li uresničiti v času vodenja 
KTRC Radeče, na katere ste 
najbolj ponosni?
Za največji dosežek štejem, da 
smo se uspeli povezati zelo 
različni soustvarjalci življe-
nja v občini in širše. Sodelo-
vali smo z mnogimi domačimi 
društvi in organizacijami, bili 
sooblikovalci razvoja v regiji 
Posavje ter se močno povezali 
z Zavodom za gozdove Slove-
nije in Andragoškim centrom 
Slovenije. Ustvarili smo veliko 

uspešnih zgodb, ki so vse te-
meljile na zavedanju, da mora-
mo vsak po svojih močeh pri-
spevati k skupnemu napredku 
in razvoju. Vsi projekti in pri-
reditve so bile naše skupno 
delo, prav tako tudi uspehi. 
Imela sem odlično ekipo so-

delavk in sodelavcev ter zu-
nanjih partnerjev. Izvedli smo 
številne delavnice, posvete, 
koncerte in ostale prireditve, 
na katerih je bil obisk zelo do-
ber. Največji dosežki so bili do-
seženi, ko so se ljudje odloči-
li ter si upali pokazati sebe in 
svoje znanje, se predstaviti. 
Vesela sem, da sem s sodelo-
vanjem v različnih projektih 
dobila priložnost, da sem po-
peljala ljudi na ogled prime-
rov dobrih praks in na različ-
na izobraževanja v tujino ter 
se jim tudi na ta način zahva-
lila za plodno sodelovanje. Ko 
se oziram nazaj in vidim, kaj 
je ostalo od naših zgodb, s po-
nosom vzamem v roke knjige, 
fotografije, posnetke oddaj in 
video predstavitve, ki pričajo 
o povezanosti, sodelovanju in 
pripadnosti ’majhnih ljudi’, ki 
so dosegli pomembne premi-
ke v življenju. Ni pomembno, 
ali je to ustvarjena podjetni-
ška ideja, odprta etnološka 
zbirka ali izdana publikaci-
ja ali pa nastop in predstavi-
tev na mednarodnem dogod-
ku v tujini – pomembno je, da 
smo si upali. Ena takšna luštna 
zgodba je na primer povezana 
s pripravo poprtnika (poseben 
božični kruh, op. p.) Aktiva 
kmečkih žena Arnika iz Svib-
nega, ki je postal del slovenske 
nesnovne kulturne dediščine.
 

Tudi s splavom, ki ponovno 
vozi iz pristana Savus, so oži-
vele zgodbe iz preteklosti.
Splavarjenje ima v Radečah 
večstoletno tradicijo in izgra-
dnja splava ter ureditev lesene-
ga pomola z ostalo infrastruk-
turo je prostor ob izlivu Sopote 

v Savo spremenil v prijeten ko-
tiček za druženje in pripovedo-
vanje različnih zgodb, ne samo 
splavarskih. Na brežini reke še 
vedno stojijo in so na ogled ra-
dovednim očem nekatere le-
sene skulpture, ki so nastale 
ob dnevih splavarjenja v Ra-
dečah, učna pot Savus je pos-
tala ’dnevna soba’ Radečank 
in Radečanov, vendar želimo 
goste popeljati tudi v prečudo-
vito dolino Sopote in na Svibno, 
kjer so vidni ostanki nekdanje-
ga mogočnega gradu, zidanega 
na živo skalo, pa na Močilno h 
Gašperjevemu kostanju, ki je 
najdebelejši domači kostanj v 
Sloveniji, na ogled etnološke 
zbirke v Počakovem ali pa na 
Magolnik. 

S posebnim zanosom ome-
njate Magolnik, kjer stoji 
tudi gozdarska hiša.
Hiša na Magolniku je biser 
sredi neokrnjene narave, je 
prostor, kamor radi zahajajo 
tako domačini kot izletniki. V 
osrčju Jatne se je z veliko pro-
stovoljnega dela in donacija-
mi zgradil objekt, ki zagotavlja 
osnovne pogoje za bivanje in 
delo. Hiša je postala neformal-
ni center vseživljenjskega uče-
nja in doslej je nudila prostor 
velikemu številu udeležencev 
delavnic, seminarjev, priredi-
tev, pohodov in različnih dru-
ženj. Gostili smo Karavano štu-

dijskih krožkov, Parado učenja, 
izvajali dogodke ob svetovnem 
dnevu turizma, prižigali oglar-
sko kopo, gostili študentsko 
delovno brigado itd. Tukaj so 
svoj prostor našli tudi študij-
ski krožki, ki so tekom let pos-
tali prepoznavna oblika med-
generacijskega druženja in 
vseživljenjskega učenja. V po-
deželskem okolju, kjer je malo 
priložnosti za formalno učenje, 
kjer je čas za druženje in uče-
nje omejen zaradi kmečkih op-
ravil in družinskih obveznosti, 
so krožki postali jedro sponta-
nega razvoja in vseživljenjske-
ga učenja. Različno obarvane 
teme, s katerimi se ukvarja-
jo študijski krožki, vključujejo 
bogate izkušnje in znanja sta-
rejših, obenem pa se v njih za-
znava tudi svež veter, ki prihaja 
iz vrst mladih. Naj še povem, da 
v našem okolju delujejo študij-
ski krožki pod vodstvom uspo-
sobljenih mentorjev že skoraj 
20 let. Vsebine so zelo razno-
like – skupine, ki so velike od 
7 do 12 članov, izoblikujejo 
program in na koncu svoje do-
sežke predstavijo javnosti. V 
okviru krožkov so nastale tudi 
različne publikacije – od knjig, 
vodnika, pesmarice, zbornikov 
do brošur ter mnoge razstave. 
Včasih ’siva lisa’ na področju 
izobraževanja odraslih je z de-
lovanjem študijskih krožkov v 
naših koncih zbledela in pos-
tala stalna oblika izobraževa-
nja, medgeneracijskega druže-
nja, prenosa znanja in veščin. 
Učinkovito delovanje krožkov 
smo predstavljali širom po Slo-
veniji in v tujini, vključeni smo 
bili tudi v mednarodne projek-
te, izvedli smo prvi mednaro-
dni študijski krožek v Sloveniji 
in prejeli nacionalno priznanje 
Jabolko kakovosti.

Del vaše poti je še vedno, 
čeprav ste se pred dvema le-
toma upokojili, povezan s tu-
rizmom, kje so priložnosti?
V letošnjem letu sem se kot 
prostovoljka aktivno vključi-
la v delo Turistične zveze Slo-
venije, v projekt Moja dežela, 
lepa in gostoljubna. Z držav-
no ocenjevalno komisijo obi-
skujem različne kraje ter vi-
dim, da lahko z dobro zgodbo 
privabiš turiste. Ko smo v Ra-
dečah začeli razvijati turizem, 
smo se zavedali, da še kako 
drži slogan: Turizem smo ljud-
je. Navade in potrebe sodobne-
ga turista se hitro spreminjajo, 
zato se je potrebno sproti pri-
lagajati. Poleg bogate narav-
ne in kulturne dediščine sodo-
ben turist pričakuje avtentično 
petzvezdično doživetje. Zado-
volji ga le odlična interpreta-

RADEČE – V prijetnem kotičku ob Savi je sproščen klepet z Marijo Imperl, letošnjo prejemnico zlatnika Ob-
čine Radeče, odstrl marsikaj zanimivega iz njenega življenja in dela. Vrsto let je bila kot direktorica KTRC 
Radeče vpeta v različne turistične zgodbe, sodelovala je pri vpeljavi študijskih krožkov, pri ureditvi goz-
darske hiše na Magolniku, postala inštruktorica joge, po upokojitvi pa se je kot prostovoljka pridružila ak-
tivnostim Turistične zveze Slovenije v projektu Moja dežela lepa in gostoljubna, deluje pa tudi v okviru 
društva za trajnostni razvoj in osebnostno rast, ki nosi ime Institut Treelogy.

Marija Imperl
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Namen njenega obiska je bil, da 
se iz prve roke seznani, kako je 
šola pripravljena na začetek 
šolskega leta, je  ob koncu ne-
kajurnega obiska na bistriški 
občini in osnovni šoli povedala 
ministrica dr. Simona Kustec. 
»Z velikim veseljem lahko po-
vem, da so izvrstno pripravlje-
ni, tako ravnatelj s svojo eki-
po kot posamezne učiteljice in 
učitelji, tako da lahko učenke in 
učenci resnično veselo in pogu-
mno stopijo čez prag šole,« je 
dejala. Pogovarjali so se tudi o 
izvajanju zaščitnih ukrepov in 
pripravljenosti na izobraževa-
nje na daljavo s pomočjo digi-
talne opreme, na kar so v Bi-
strici po njenih besedah prav 
tako vzorno pripravljeni. »V 
vseh pogledih iskrene čestit-
ke in poklon majhni vaški in 
obmejni šoli za vse, kar je na-
redila za to, da bomo lahko 
uspešno in predvsem z zdrav-
stvenega vidika varno zaštarta-
li v novo šolsko leto.« 

Na vprašanje, kakšen je po nje-
nem mnenju pomen majhnih, 
ruralnih in – v primeru Bistri-
ce – tudi obmejnih šol, je odgo-
vorila, da so le-te »srce lokal-
ne skupnosti«, saj pomembno 
prispevajo k njeni uspešnosti. 
»Tega se v Bistrici ob Sotli zave-
da tudi župan s svojo ekipo, ki ji 

ves čas daje tako finančno kot 
moralno podporo, da se šola 
lahko razvija, veliko pa gradi-
jo tudi na sodelovanju s sose-
dnjo osnovno šolo na Hrva-
škem. Tukaj je ključ do uspeha 
v vzgoji in izobraževanju – s so-
delovanjem, zaupanjem in spo-
štovanjem drug do drugega.« 

Z obiskom je bil zadovoljen 
tudi bistriški ravnatelj Bo-
gomir Marčinkovič: »Kot 
majhna, podeželska šola mo-
ramo narediti pet stvari več 
kot šola v mestnem središču, 
saj imamo težave z normati-
vi, številom otrok, skupinami 
… Kljub temu, da smo majhni, 
smo zelo prodorni v evrop-
skem prostoru, tudi ministrica 

nam je to priznala in dejala, da 
smo neke vrste vzorčna šola na 
področju informacijske tehno-
logije, izobraževanja zaposle-
nih ipd.« Veseli ga, da ministri-
ca obiskuje tudi majhne šole na 
obrobju države in pred njo so 
izpostavili tudi specifične te-
žave podeželskih občin in šol. 

V načrtih nov vrtec 
in telovadnica

Ministrici so tako na občini kot 
na šoli predstavili želje in načr-
te, povezane z izgradnjo nove-
ga vrtca in telovadnice. »Nujno 
moramo zgraditi novo telovad-
nico in vrtec, da ga bomo ime-
li na eni lokaciji. Zdaj je vrtec 
na treh lokacijah, kar je precej 

draga in organizacijsko zah-
tevna zadeva, pa tudi kakovost 
dela je lahko boljša, če so vsi 
oddelki na eni lokaciji,« je po-
vedal župan Franjo Debelak. 
»Po 40 letih si res zaslužimo 
nov vrtec pa tudi telovadnico, 
ki je premajhna recimo za igra-

nje malega nogometa,« je do-
dal ravnatelj. Na občini že pri-
čakujejo gradbeno dovoljenje 
za novogradnjo in Debelak ra-
čuna, da bodo v prvi fazi črpa-
nja EU sredstev v novi finanč-
ni perspektivi najprej prišli 
na vrsto tisti, ki imajo najbolj 

pripravljeno dokumentacijo. 
Pri tem računa tako na podpo-
ro šolskega kot gospodarske-
ga ministrstva, kjer so skrbniki 
zakona o regionalnem razvoju. 

»Pred nami je zelo intenziv-
no delo. Začenjamo z gradnjo 
gasilskega doma (v bližini ob-
činske stavbe, op. a.), ki ga mo-
ramo umakniti s prostora pri 
šoli, da bomo lahko tam gra-
dili vrtec, za telovadnico pros-
tor imamo,« nadaljuje župan. 
Gradnja gasilskega doma jih 
bo stala 600 tisočakov, za kar 
imajo finančne vire, vrtec in te-
lovadnica pa bosta na podlagi 
idejne zasnove terjala kar oko-
li šest milijonov evrov, česar pa 
seveda ne bodo zmogli brez 
državne pomoči. »Mi bomo 
svoj del naredili, dovoljenja 
in soglasja bodo vsa, potrebu-
jemo le denar in upam, da bo 
posluh za naše okolje,« zatrju-
je Debelak, ki meni, da je izgra-
dnja realno možna do konca 
leta 2022. Kustečeva je dejala, 
da bistriške načrte pozdravlja 
in spodbuja: »Vsekakor bo tis-
to, kar je v pristojnosti našega 
ministrstva, dobilo mojo pod-
poro in želim si, da bi bilo to 
čim prej, idealno že s prvim čr-
panjem evropskih sredstev, ki 
so nam zdaj na voljo.« 
 Peter Pavlovič

cija, bogat program, izvrstna 
kulinarika in čustveno doži-
vljanje programa. Obenem pa 
edino trajnostni turizem lahko 
zagotavlja, da bodo od turizma 
imeli koristi ponudniki, gostje 
in domačini in tudi naslednji 
rodovi. Zato je nujno potrebno 
povezovanje, sodelovanje in 
usklajevanje vseh deležnikov, 
da ohranimo danosti in omo-
gočimo skladen razvoj. Turis-
tom je treba ponuditi dodela-
ne programe, ne enega, ampak 
več, da se bodo še vrnili. V tu-
rizmu je potreben dialog, po-
vezovanje, spodbujanje … Že 
močno prepoznano splavarje-
nje na Savi je mogoče povezati 
z zgodbami posavskih gradov, 
sevniške modre frankinje, bre-
žiškega poletnega festivala ali 
ponudbo lepotice Krke. 

Menite, da bi kot regija lah-
ko razvijali zanimive skupne 
posavske turistične zgodbe?
Posavje je regija ob reki Savi, 
ki bi lahko bila glavni povezo-
valec atraktivne turistične po-
nudbe, a ’posavske zgodbe’ bi 
morale zaživeti bolj poveza-
no kot doslej in premagati oz-
kost nekaterih, ki obdelujejo 
le lasten vrtiček in ne opazi-
jo, kaj vse zamujajo. Prestopi-
ti tekmovalnost in zavist ter 
se usmeriti k skupnim ciljem 
in projektom je naloga, ki bo, 
ko bo opravljena, odprla vrata 
mnogoterim projektom, zgod-
bam in turističnim produktom, 
da se bo lahko Posavje uvrsti-
lo na zemljevid uspešnih turi-
stičnih destinacij. Dvig kvali-
tete gastronomske ponudbe v 

Posavju je v zadnjih letih oči-
ten, vinarji in gostinci dosegajo 
zavidljiva priznanja in nagrade. 
Uveljavljeni festivali in dogod-
ki v regiji bi morali biti skupen 
projekt, ki bi se tako tudi pro-
moviral. Svojo vlogo bi morala 
odločneje odigrati regionalna 
destinacijska organizacija, ki 
bi morala skupaj z lokalno tu-
ristično organizacijo širiti do-
ber glas turistične ponudbe 
Posavja na državni ravni in v 
tujini. Seveda bo potrebno ure-
diti tudi ustrezno infrastruktu-
ro, v katero sodijo urejen videz 
stavb, zelenic, primerna preno-
čišča za manjše in večje skupi-
ne, urejena cestna infrastruk-
tura in tako naprej. 

Ste bolj naklonjeni masovne-
mu ali butičnemu turizmu? 
Globalno gledano je Sloveni-
ja majhna vas, ki si ne more 
privoščiti masovnega turiz-
ma. Edino trajnostni turizem, 
ki temelji istočasno na treh te-
meljih – ekonomskem, ekolo-
škem in socialnem,  je možna 
opcija, s katero ne bomo na-
redili več škode kot koristi na 
daljši rok. Nujno je potrebno 
upoštevati nosilne kapacitete 
posameznih področij, upošte-
vati naravovarstvene momente 
in poudarek dati usmerjenemu 
vodenju obiskovalcev. Le tako 
je možno zagotoviti ohranja-
nje potencialov, ki jih imamo, 
in obenem razvijati turizem, ki 
bo v korist turistom, ponudni-
kom in lokalni skupnosti. 

Kako bi opisali svoje delova-
nje kot občinska svetnica?

Svojo vlogo občinske svetnice 
razumem kot poslanstvo, s ka-
terim predstavljam most med 
javnim, društvenim in držav-
nim sektorjem. V skromnem 
občinskem proračunu nikoli 
ni dovolj sredstev za vse pot-
rebe, ki se kažejo za nujne, zato 
je potreben jasen in premišljen 
dialog, podprt s konkretnimi 
argumenti, med vsemi obliko-
valci življenja in dela v lokal-
ni skupnosti. Prioriteto dajem 
umeščanju projektov z različ-
nih razpisov, ki morajo po za-
ključku pustiti vidne pozitivne 
sledi za občino, občane in ob-
čanke. Včasih je potrebno zna-
ti umiriti strasti ter na umir-
jen način predstaviti dejstva in 
okoliščine, ki botrujejo določe-
ni odločitvi. S korektnim sode-
lovanjem z županom in občin-
sko upravo ter z zaupanjem v 
gradiva, ki nam jih pripravijo 
za občinske seje, je naše delo 
lahko v najširšo korist lokalne 
skupnosti.

Kaj ima občina Radeče in kaj 
bi potrebovala za svoj na-
daljnji razvoj?
Občina Radeče ima izjemno 
razvito društveno dejavnost, 
precej športne in kulturne 
infrastrukture, še dokaj ne-
okrnjeno naravo s kulturno 
in naravno dediščino, boga-
to ljudsko izročilo. Potrebu-
je drzno razvojno strategijo in 
pogumne odločevalce. 

Imate v mislih kakšen 
konkreten primer?
Veselim se, da bo nekoč obnov-
ljena Starograjska ulica z dvor-

cem Turn, obnovljeno mestno 
jedro ob Plečnikovem spome-
niku, da bo zaživela ribiška va-
sica ob najdaljši ribolovni tra-
si v Evropi pri našem ribiškem 
domu na Hotemežu, novih vse-
bin in aktivnosti pri hiši na Ma-
golniku in tako naprej.

Kdaj in kje najdete čas zase? 
Ko sem pred leti postala uči-
teljica joge z mednarodno li-
cenco, je bil to prelomen čas 
v mojem življenju. V jogi, ki je 
najstarejši nauk o ravnovesju 
telesa, uma in duha, sem našla 
svoj notranji mir, sproščenost, 
prostor za razmislek in način, 
kako obdržati fizično kondici-
jo. Postali sva dobri prijateljici 
in prijateljujeva še danes. Dele 
vadbe sem pred leti iz zaprtega 
prostora prenesla v naravo, v 
kateri pomirjajoča zelena bar-
va, svež zrak, vonj gozda, šume-
nje vetra in petje ptic zmanj-
šuje napetosti v telesu, jezo, 
depresijo in druge negativ-
ne občutke, dviguje vitalnost, 
predvsem pa sprošča. Mno-
gi telesni položaji pravzaprav 
odražajo naravo, živali in druga 
živa bitja – drevo, goro, mesec, 
mačko ... Tudi dih, ki je pomem-
ben del joge, v naravi dobi pov-
sem novo dimenzijo, zato sem 
rada v naravi in v gozdu.

Na osrednji občinski slove-
snosti boste prejeli zlatnik, 
kaj vam bo to priznanje po-
menilo?
Da je bilo moje udejstvovanje 
in delo videno, slišano, da je 
pustilo sledove. 
 Smilja Radi

Podeželske šole so srce lokalne skupnosti
BISTRICA OB SOTLI – Bistriško občino in tamkajšnjo osnovno šolo je 26. avgusta obiskala ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec. Spre-
jela sta jo župan Franjo Debelak in ravnatelj tamkajšnje osnovne šole Bogomir Marčinkovič ter jo seznanila zlasti z načrti za gradnjo novega vrtca in telovadnice. 
Seveda pri tem rabijo državno pomoč in ministrica je obljubila podporo v okviru svojih prostojnosti.

Ravnatelj Bogomir Marčinkovič, ministrica dr. Simona Kustec 
in župan Franjo Debelak pred šolo

Bistriška šola je lani praznovala 40-letnico. Najprej se je ime-
novala OŠ Marije Broz, zaradi česar je ponovitveno svečanost 
ob otvoritvi šole maja 1979 s svojim obiskom počastil tudi Jo-
sip Broz – Tito. V šolskem letu 2008/09 je prvič postala najlep-
ša šola v Sloveniji, zgrajena pred letom 1980, kar je nato pono-
vila še v naslednjih dveh šolskih letih, tako da je po treh nazivih 
prejela posebno plaketo in prehodno zastavo v trajno last. Pred 
štirimi leti so kot prva slovenska šola namenu predali AED toč-
ko z defibrilatorjem. Njeni učenci so se v zadnjih letih odlikova-
li zlasti v robotiki, v šolskem letu 2016/17 so učenci 9. razreda 
(ekipa RoboBoS)dosegli odmeven uspeh – 1. mesto v eni od ka-
tegorij tehničnega intervjuja na odprtem svetovnem robotskem 
prvenstvu v ZDA. Od leta 2007, ko je po 21 letih ravnateljeva-
nja odšel v pokoj Jože Uršič, šolo vodi Bogomir Marčinkovič.

POSAVJE – Finančna uprava RS (FURS) je objavila podatke o 
unovčevanju turističnih bonov na dan 23. 8. 2020. Med ob-
činami, v katerih je bilo doslej unovčenih največ bonov, je 
tudi brežiška, Posavke in Posavci pa smo unovčili manj bo-
nov od slovenskega povprečja.

Slovenci smo v dobrih dveh mesecih oz. od 19. junija, odkar so 
na voljo, unovčili 512.000 turističnih bonov oz. približno četrti-
no, vrednost doslej unovčenih bonov pa znaša približno 70 mili-
jonov evrov oz. slabo petino njihove skupne vrednosti.

Brežice na petem mestu med občinami
Med občinami, v katerih je bilo unovčenih največ bonov, je tudi 
brežiška. Medtem ko je tako po številu kot po vsoti unovčenih 
bonov daleč pred vsemi na prvem mestu občina Piran, so pred 
Brežicami le še občine Kranjska Gora, Bohinj in Izola. V brežiški 
občini je bilo do 23. avgusta unovčenih 26.810 turističnih bonov 
v skupni vrednosti 3.732.707 evrov, kar je več kot denimo v obči-
nah Moravske Toplice, Podčetrtek, Bled, Koper, Ankaran … Breži-
ce so, seveda zlasti po zaslugi Term Čatež in Term Paradiso, tako 
najvišje med t. i. termalnimi občinami. Kapacitete Term Čatež so 
med tistimi, kjer je bilo unovčenih največ bonov.
V občini Krško je bilo unovčenih 434 bonov v vrednosti 53.709 
evrov, v kostanjeviški občini 371 bonov v vrednosti 34.439 evrov, 
v občini Sevnica 259 bonov v vrednosti 27.195 evrov, v Bistrici 
ob Sotli 107 bonov v vrednosti 8.683 evrov in v Radečah 23 bo-
nov v vrednosti 3.126 evrov. V vseh ostalih posavskih občinah 
skupaj torej le dobre 3 % vrednosti, unovčene v brežiški obči-
ni. Nekaj dni starejši podatki (na dan 20. 8. 2020) o unovčeva-
nju turističnih bonov po statističnih regijah kažejo, da je bilo v 
Posavju unovčenih za 3.535.532 turističnih bonov, kar nas uvr-
šča na šesto mesto med 12 statističnimi regijami. 

Posavci izkoristili malo bonov
Sicer pa smo Posavci in Posavke doslej izkoristili še manj turistič-
nih bonov, kot znaša slovensko povprečje. Še največ so jih izko-
ristili v Radečah, kjer sodijo med občine, v katerih so izkoristili 
od 20 do 22 % bonov, od 18 do 20 % so jih izkoristili v sevniški 
in bistriški občini, od 15 do 18 % pa v krški, brežiški in kosta-
njeviški občini. Očitno s(m)o si bone mnogi prihranili za jesen 
in začetek zime …
 P. Pavlovič

Brežiška občina med tistimi, 
v katerih se unovči največ bonov
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Omenjeno storitev brežiška 
enota CSD Posavje opravlja že 
od leta 1998. Z novo pridobi-
tvijo, tremi avtomobili znamke 
Dacia sandero v skupni vred-
nosti 25 tisoč evrov, bodo izva-
jalkam pomoči na domu v CSD 
Posavje, Enoti Brežice, Rozaliji 
Erban, Anici Petančič in Kar-
men Brudar, omogočili var-
nejše delo na terenu, je pou-
darila direktorica CSD Posavje 
Marina Novak Rabzelj. »Ob-
čina Brežice je s posluhom in 
gesto – nabavo novih službe-
nih avtomobilov – pokazala 
priznanje in veliko zahvalo na-
šim socialnim oskrbovalkam, 
ki dnevno to resnično zah-
tevno delo opravljajo z veliko 
mero človečnosti,« je dodala. 
Izpostavila je vodjo izvajanja 
storitve v Enoti Brežice Kata-
rino Vodeb, ki »odlično vodi 
in koordinira delo izvajalk te 
storitve«. Dejala je, da je v naši 
družbi to delo pogostokrat pre-
malo cenjeno, predvsem z vidi-
ka plačila za opravljanje le-te-
ga. »Vsi, ki imamo kakršno koli 
možnost, bomo vplivali na to, 
da se spremenijo pravilniki in 
standardi o izvajanju te stori-
tve, da bodo delavke za to delo 
tudi ustrezno plačane,« je po-
udarila. Pred njimi je obdobje, 
ko bodo morali v občini Breži-
ce raziskati še dodatne potre-

Nova vozila za pomoč na domu
BREŽICE – 19. avgusta je na grajskem dvorišču v Brežicah župan Ivan Molan direktorici Centra za social-
no delo Posavje Marini Novak Rabzelj predal ključe treh novih avtomobilov v podporo izvajanju socialno-
varstvene storitve Pomoč družini na domu. 

be in s strani občanov ugotovi-
ti, kaj so njihove potrebe, ali je 
treba izvajanje storitve pomoč 
na domu razširiti tudi na nede-
lje in praznike itd.

Župan Ivan Molan je izposta-
vil dejstvo, da se družba vedno 
bolj stara in vse več je takšnih, 
ki potrebujejo pomoč socialne-
ga servisa. »Ena takšnih stori-
tev je tudi Pomoč družini na 
domu, katere uporabnikov je 
vsako leto več. V letu 2018 jih 
je bilo v občini Brežice 63, lani 
pa že 84, prav tako so se povi-
šala občinska sredstva za po-
moč na domu s 110 tisoč na 
150 tisoč evrov,« je navedel in 
dodal, da so vozila, s pomočjo 
katerih zaposlene na CSD na 
terenu izvajajo storitev pomoč 
na domu, pomemben dejav-

nik pri izračunu cene te stori-
tve. »S tem, ko ste dobili v upo-
rabo nova vozila, se zmanjšuje 
tudi ekonomska cena storitve, 
saj vozila niso vključena va-
njo,« je pojasnil. Vodebova je 
navedla, da se storitev Pomoč 
družini na domu v brežiški ob-
čini izvaja skozi vse leto od po-
nedeljka do petka, opravlja-

jo tudi dežurstvo ob sobotah. 
»Delamo s starejšimi ter mlaj-
šimi in starejšimi invalidi. Pot-
rebe na terenu so zelo različ-
ne, nekdo potrebuje jutranjo 
nego, nekdo jo potrebuje trik-
rat na dan, k uporabnikom se 
vračamo tudi v večernem času. 
Mnogim uporabnikom vozimo 
kosila, pomagamo postreči in 
jim delamo družbo, s čimer 
tudi zmanjšujemo obremenje-
nost njihovih svojcev,« je razlo-
žila. Omenila je še, da se v vseh 
teh letih, kar se izvaja storitev 
pomoč na domu, vozni park ni 
obnavljal, tako da jim prevzem 
treh novih avtomobilov pome-
ni ogromno. Na novih avtomo-
bilih je napisana posebna te-
lefonska številka, namenjena 
starejšim v stiski (051 20 10 
10). Dogodek je s petjem obo-
gatila mlada Hajdi Haler.
 Rok Retelj

Direktorica CSD Posavje, župan in izvajalke storitve Pomoč 
družini na domu ob enem od novih vozil

KRŠKO – V Mladinskem centru Krško so pred kratkim us-
pešno zaključili usposabljanje MVP – Mladi v praksi za leto 
2020. Na zanimivih delavnicah je kompetence pridobivalo 
devet udeležencev, od katerih se jih je šest tudi zaposlilo.

V MVP usposabljanje so bili vključeni mladi iskalci zaposlitve, 
stari od 15 do 29 let, ki so jih opremili s sposobnostmi in zna-
nji, nujno potrebnimi za uspešen vstop na trg dela. Usposablja-
nja so bila oblikovana tako, da so udeleženci preko zanimivih 
in inovativnih delavnic na sproščen način spoznavali sami sebe 
in pridobivali nova znanja ter odkrivali svoje kompetence in 
načine, kako se na samozavesten in zanimiv način predstavi-
ti delodajalcem.
Brezplačna usposabljanja v obsegu 200 ur, ki so v MC Krško po-
tekala v juniju in juliju 2020, so zajemala naslednje delavnice, 
skozi katere so udeleženci spoznavali sebe: NLP, javno nastopa-
nje in kreativno pisanje, ter delavnice skozi katere so se nauči-
li, kako se uspešneje predstaviti: računalniško opismenjevanje, 
uporaba družbenih omrežij v marketinškem komuniciranju in 
priprava predstavitvenega videa. Ob koncu usposabljanj so ude-
leženci svoje novo pridobljene kompetence in znanja uporabi-
li oz. preizkusili pri pripravi osebnega projekta, ki so ga izvedli 
skozi mladinsko delo. Ob uspešnem zaključku usposabljanj se 
je kar šest od devetih udeležencev tudi zaposlilo.
V začetku septembra pričenjajo z usposabljanji partnerji pri 
projektu MVP – Mladi v praksi v Celjskem mladinskem centru, 
ob koncu septembra pa tudi v Mladinskem center Bit v Črno-
mlju. Še vedno sprejemajo prijave. 
 Vir: MC Krško, foto: Jakob Freeland

Zaključili prvi del usposabljanj

Usposabljanja so potekala v sproščenem vzdušju.

BREŽICE – Zdravstveni dom Brežice se je prijavil na razpis Za-
voda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za pogodbeno leto 
2020 za dejavnost pediatrija v splošni zunajbolnišnični dejavno-
sti. Upravni odbor ZZZS je 18. avgusta sprejel sklep, da se Zdrav-
stvenemu domu Brežice dovoli širitev programa otroškega in 
šolskega dispanzerja v obsegu 1,00 tima. V novem pediatričnem 
dispanzerju je tako že začela delati Simona Rožman Ljubičić, dr. 
med., specialistka pediatrije, so sporočili iz brežiške zdravstve-
ne ustanove.  P. P./vir: ZD Brežice

Nova pediatrinja v ZD Brežice
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Občina Kostanjevica na Krki objavlja javno zbiranje 
ponudb za prodajo parcele v obrtni coni ter parcel na 

otoku in v stanovanjskem območju Globočice. 

Več na spletni strani občine: 

www.kostanjevica.si
V krajevni skupnosti Artiče, ki 
jo sestavlja osem vasi (Arno-
vo selo, Artiče, Dečno selo, Do-
lenja vas pri Artičah, Glogov 
Brod, Spodnja Pohanca, Tre-
bež in Zgornji Obrež), vanjo pa 
spada še nekaj hiš v Gornjem 
Lenartu, živi približno 1800 
prebivalcev. Nataša Sagernik, 
ki svetu KS Artiče predsedu-
je prvi mandat, poudarja, da 
se zaradi šole, urejenosti kra-
ja, živahnega kulturnega utri-
pa, odprtosti in varnosti, ki jo 

nudi manjši kraj, zadnjih de-
set let naseljuje vse več mladih 
družin, kar se odraža v velikem 
številu novogradenj. Zanje sta 
urejen vrtec in šola zelo po-
membna in zato so veseli, da 
se je začela gradnja vrtca, kas-
neje pa pride na vrsto še šola. A 
Sagernikova v isti sapi poudar-
ja, da problem v Artičah ostaja 
neurejena spremljajoča infra-
struktura, kot je prehod čez že-
lezniško progo v Šentlenartu, 
ki sicer ne spada v artiško KS, 
a ima kljub temu velik pomen 
za artiške krajane, saj ti dnev-
no migrirajo iz Artič v Brežice 
in obratno, to je namreč njihov 
edini dostop do mesta. »Kraja-
ni so zelo nejevoljni zaradi neu-
rejenega prehoda, ki jim odvza-

V kraj prihajajo mlade družine
ARTIČE – V eni večjih krajevnih skupnosti v občini Brežice, KS Artiče, je značilno predvsem dvoje: ukvarjanje 
s sadjarstvom ter vpetost v kulturno in na splošno društveno življenje. Veseli so trenutno največje investicije 
v občini, ki se izvaja pri njih – gradnje novega vrtca, in tega, da naj bi Banova domačija končno spet oživela.

me zelo veliko časa. Menimo, 
da je takih neurejenih preho-
dov še zelo malo v Sloveniji. 
Vemo sicer, da se zadeva rešu-
je skupaj z DRSI, ampak to tra-
ja že predolgo glede na zase-
denost in frekvenco prometa 
na tej cesti,« izpostavlja. Dru-
ga zelo pereča zadeva za ta 
kraj je kanalizacija, ki je pov-
sod speljana po starem nači-
nu, kar pomeni, da se odpadne 
vode stekajo pod artiški breg, 
proti vodnemu zajetju Glogov 
Brod. Kritična se jim zdi tudi 
ureditev poti za kolesarje, šo-
larje in starejše, predvsem ne-
varna cest na povezava med 
Krškim in Brežicami. 

Lanska veselica povod za 
krajevni praznik

KS Artiče je zelo aktivna tako 
na kulturnem, športnem, gasil-
skem in gurmanskem področju 
kot tudi pri nudenju pomoči 
socialno šibkejšim krajanom, 
kar se odraža v številnih dru-
štvih, je dejala Sagernikova in 
jih tudi naštela. PGD Spodnja 
Pohanca gre zasluga za odlič-
no uspelo veselico v Artičah 
v prvem tednu julija lani, ki 
naj bi prerasla v krajevni pra-
znik, o čemer je letos spomladi 
že potekala razprava z ostali-
mi društvi, ki so se s tem stri-
njala. Zaradi covida-19 je le-
tos veselica odpadla, tako da 
upajo, da bodo prvič krajev-
ni praznik lahko izpeljali juli-
ja 2021. Kulturno umetniško 
društvo Oton Župančič Arti-
če, ki bo prihodnje leto obele-
žilo 90 let delovanja, je med-
narodno znano po svojih zelo 
aktivnih in uspešnih sekcijah 
(tamburaši, folkloristi, pevci, 
literati, fotografi …). Športno 

društvo Artiče ima zaradi za-
nimivega programa z vsakim 
letom več članov, kar se je od-
razilo tudi pri prijavi projek-
ta Artiška pot zdravja v okviru 
participativnega proračuna, ki 
je zbral največ glasov v občini. 
Predvidena realizacija projek-
ta je že v letošnjem letu, je zatr-
dila sogovornica, ki pravi, da bi 
bilo brez Turističnega društva 
Artiče dogajanj v tem kraju bi-
stveno manj. Zelo dobro sta 
obiskana njihova pomladanski 
in jesenski pohod po sadjarski 
poti z golažijado. Tu sta še Dru-
štvo kmetic Artiče in Lovska 
družine Artiče. Sadjarsko dru-
štvo Artiče je organizator zelo 
uspešnih sadjarskih dni v Arti-
čah, kjer poteka tudi ocenjeva-
nje kisa. V tem letu je društvo 
obnovilo nasad starih jablan 
na Banovi domačiji. Delujeta 
še Društvo rejcev in ljubiteljev 
konj Artiče in Rdeči križ Artiče.

Banova domačija nebrušen 
diamant

200 let stara Banova domačija, 
ki jo Sagernikova označuje za 
artiški pa tudi občinski nebru-
šen diamant, je spomenik kul-

turne dediščine s pripadajo-
čimi objekti: »Gre za izjemen 
primer kulturne dediščine, 
vreden obiska in ogleda,« po-
udarja in omenja, da so k pro-
jektu oživitve dogajanja na do-
mačiji pritegnili Fakulteto za 
turizem, ki namerava v svoj 
študijski program vključiti pri-
pravo strategije in produktov 
Banove domačije ter v nadalje-
vanju trženja le-teh. Temu pro-
jektu se ima namen pridružiti 
tudi Posavski muzej Brežice, ki 
je pred leti že začel z restavra-
cijo določenih orodij domačije, 
v letu 2021 pa naj bi restavri-
ranje zaključil in jim pomagal 
postaviti razstavo sadjarskih 
orodij in sadjarstva v Arti-
čah, je še navedla predsedni-
ca sveta KS Artiče. »Prepriča-
ni smo, da je domačija idealen 
prostor za predstavitev življe-
nja na kmetiji in ukvarjanja s 
sadjarstvom v preteklosti kot 
tudi za predstavitev današnjih 
produktov in okoliških kmetov, 
kar pomeni, da bi bila Banova 
domačija lahko zelo lepa izho-
diščna točka za poznejši ogled 
njene okolice,« je še poudari-
la za konec.
 Rok Retelj

Nataša Sagernik

Banova domačija bo le dobila vsebino in ponovno zaživela.

IZJEMNA PRILOŽNOST!
PRODAJNEMU KOMERCIALISTU NA TERENU ZA PODROČJE DOLENJSKE (m/ž)

Prijavo z živjenjepisom pošljite na zaposlitev@hypex.si do 3.10.2020!

Vaš partner za industrijsko
avtomatizacijo

Celoten oglas se nahaja na naši spletni strani www.hypex.si/o podjetju/zaposlimo   

uspešni že 30 let
Proizvodnja in prodaja opreme za industrijsko avtomatizacijo
pod lastno blagovno znamko UNIMOTION
poslovanje v več kot 45 državah po svetu
lastni razvojni oddelek
konstantna rast podjetja na vseh nivojih
 

Končana najmanj srednja izobrazba smer strojništvo, 
mehatronika ali druga tehnična smer

Zaželjeno znanje iz področja industrijske avtomatizacije
Delovne izkušnje na področju terenske prodaje

Delo poteka na terenu: območje Dolenjske

Hypex d.o.o.

Hypex Industrijska avtomatizacija

Ponujamo redno zaposlitev

www.hypex.si

Več-osni “Pick-and-Place” sistemi Unimotion

BISTRICA OB SOTLI – V naj-
manjšem posavskem občinskem 
središču so se v začetku avgusta 
soočili z ukinitvijo edinega ban-
komata v občini, ki je nameščen 
pri trgovini KZ Šmarje pri Jel-
šah. Lastnik prostora je bil ob-
veščen o odstranitvi bankomata 
oz. o možnosti, da sam investira 
v nov bankomat (česar A banka 
oz. od nadaljnjega NKBM ni bila 
pripravljena storiti), saj naj bi 
bil obstoječi dotrajan in zato po-
treben zamenjave. Bistričani so 
v podporo ohranitvi bankoma-
ta začeli celo podpisovati petici-
jo in občina je z A banko doseg-
la dogovor, da se z ukinitvijo še 
malo počaka, tao da slednji po-
novno deluje. »Banki sem dal ponudbo, ki je zame še sprejemlji-
va, seveda pa bomo morali sofinancirati razliko do rentabilno-
sti. Zdaj čakamo, ali bodo to sprejeli ali ne, v primeru slednjega 
bodo pokazali, da so družbeno neodgovorna banka. Konec kon-
cev mora biti v njihovem interesu, da so njihovi komitenti pokri-
ti in en bankomat res ne more biti takšen strošek,« pravi župan 
Franjo Debelak, a prst usmerja ne le v banke, ampak tudi v dr-
žavo, ki pri prodaji bank novim lastnikom ni dala nobenih po-
gojev glede ohranitve mrež bančnih poslovalnic in bankomatov. 
Na argument o (ne)rentabilnosti bankomata mnogi odgovarja-
jo, da je bil bankomat pogosto čez vikend prazen oz. ni bilo mož-
no opraviti dviga gotovine, kar gotovo prispeva k temu. Župan 
pa opozarja, da to le še dodatno slabša pogoje življenja v obmej-
nih krajih: »Ker se 'ne splača', smo ostali brez železniške pove-
zave, banke, bankomata, imamo slabe avtobusne povezave, tudi 
pošto smo ohranili izključno zato, ker je občina prevzela nase to 
breme. Bomo kmalu na tem, da ostanemo brez zdravnika, šole, 
vrtca, bencinske črpalke?!?«  P. P.

Bankomat (zaenkrat) še imajo

Edini bistriški bankomat 
(zaenkrat) še deluje.

VELIKE MALENCE – Občina Brežice bo danes, 3. septembra, na 
lokaciji obstoječega večnamenskega doma v Velikih Malencah 
podpisala pogodbo za gradnjo novega večnamenskega doma z 
izvajalcem, podjetjem SL inženiring Boršt d.o.o. Z občine so ob 
tem sporočili, da je letošnje leto izrazito investicijsko naravnano, 
saj ob večmilijonskih projektih gradnje vrtcev in energetskih sa-
nacij z manjšimi, a za krajane izjemno pomembnimi investicija-
mi kot so modernizacija cest, obnove vodovodov in kanalizacij 
ter večnamenskih domov, skrbi za enakomeren razvoj vseh kra-
jev ter zagotavlja pogoje za kakovostno bivanje v občini. Več se-
veda v naslednji številki časopisa.  P. P.

Na Velikih Malencah bodo gradili 
nov večnamenski dom

BREŽICE – Mladi za podnebno pravičnost Brežice vabijo k ude-
ležbi na enotedenskem kampu, od 13. do 20. septembra, na ka-
terem bodo skozi različne športne, umetniške in družabne ak-
tivnosti raziskovali svoj odnos do lokalnih rek in tudi lokalno 
biodiverziteto. »Na posavske reke bomo poskušali pogledati čim 
bolj celostno (z biološkega, ekološkega, zgodovinskega in antro-
pološkega zornega kota) in jih tudi doživeti. Iskali bomo zanimi-
ve, dolgočasne, žalostne in srečne zgodbe,« so zapisali v vabilu 
na kamp, ki je brezplačen. Več informacij najdete na facebook 
dogodku Reka&človek: doživljanje rek v Posavju, kjer tudi zbi-
rajo prijave. 
 Vir: Mladi za podnebno pravičnost Brežice

Na enotedenskem kampu 
bodo raziskovali posavske reke

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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V sevniški občini so naj-
bolj prizadeta naselja na šir-
šem območju vse od Razbor-
ja, Brega, Šentjurja na Polju, 
Račice, Loke, Šmarčne, Brun-
ka in Šentjanža. V radeški ob-
čini je največ škode nastalo v 
samem centru Radeč in Vrho-
vem. Neurje je uničevalo stre-
he stanovanjskih hiš in drugih 
objektov, silovita toča je raz-
bijala okna, uničevala fasade, 

avtomobile ... Regionalna cesta 
Radeče-Sevnica je bila zaradi 
podrtega drevja na Hotemežu 
nekaj časa zaprta za ves pro-
met. V besnenju vetra in toče s 
premerom 5 cm je bilo uniče-
nih tudi ogromno pridelkov na 
kmetijskih površinah. 

V reševanje in pomoč prizade-
tim so se še isti dan vključila 
vsa gasilska društva obeh ga-
silskih zvez (radeškim gasil-
cem so na pomoč prihiteli še 
iz PGD Zidani Most ter PGD Te-
lče iz Gasilske zveze Sevnica). 
Aktivirana sta bila tudi občin-

ska štaba civilne zaščite v ož-
jem sestavu, ki sta nudila po-
moč na terenu ter zagotavljala 
tehnično podporo za operativ-
no delo gasilcev. O višini mate-
rialne škode je trenutno nemo-
goče govoriti, ker se podatki še 
zbirajo, a po mnenju sevniške-
ga župana Srečka Ocvirka se 
škoda na javni infrastrukturi, 
stanovanjskih in gospodarskih 
objektih, prevoznih sredstvih 

ter v kmetijstvu giblje med 
tremi in petimi milijoni evrov, 
medtem ko župan Tomaž Re-
žun za občino Radeče ocenjuje 
nastalo škodo na okoli dva mi-
lijona evrov. 

Hude posledice v kmetijstvu

»Posledice nedeljske ujme v 
delu radeške in sevniške ob-
čine z vidika kmetijstva so po-
razne. V sadovnjakih, ki nima-
jo zaščitnih mrež, je pridelek 
100-odstotno uničen, nekaj 
podobnega je s poljščinami,« 
je dejal predsednik Kmetijsko 

gozdarske zbornice Sloveni-
je Cvetko Zupančič, ki si je v 
torkovem popoldnevu ogledal 
razdejanje v sadovnjakih in na 
poljih v družbi v. d. direktorja 
Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Novo mesto Damijana Vrtina 
in sevniškega župana Srečka 
Ocvirka. 

Ob ogledu nedeljske »hude 
ure« so bili pridelovalci sad-
ja in zelenjave skoraj brez be-
sed. 72-letni Stanko Felicijan 
s Šmarčne takšnega neurja, ki 
je prišlo nenadoma in silovito 
s točo v velikosti jajca, ne pom-
ni. »Letos je polje s koruzo na 
12 hektarih obetalo dober pri-
delek, a ga v parih minutah ni 
bilo več,« pove in se s pogle-
dom ustavi še na preluknja-
ni strehi hleva, v katerem ima 
140 glav govedi. Branko Pec 
iz Loke pri Zidanem Mostu ob 
ogledu nasada jabolk in hrušk 
na dobrem hektarju kmetijske 
površine razočaranja in žalos-
ti ni skrival. »Imamo 'totalko', 
niti za žganjekuho ne more-
mo ničesar uporabiti,« pove 

ter pokaže razdejanje v sadov-
njaku, ki ga je za seboj pustilo 
neurje. »Uničena so tudi dre-
vesa, tako da si skoraj ne mo-
remo nadejati pridelka dve ali 
pa tri leta. Razmišljamo, ali 
bomo sadovnjaka sploh ohra-
nili,« je pripovedoval in oce-
nil, da je škode v obeh sadov-
njakih za okoli 10 tisoč evrov, 
na stanovanjskih in gospo-
darskih objektih pa za oko-
li 30 tisoč evrov. Na ogled na-
sada jabolk Sadjarstva Blanca 
v bližini družine Pec je pova-
bil tudi Jože Ratajc in pokazal, 
kako sta močan veter in toča 
poškodovala protitočno mre-
žo, zato je mnogo nedozore-
lih jabolk ležalo na tleh, sade-
ži pa so bili poškodovani tudi 
na vejah jablan. Znana zelenja-
darska družina Weber iz Loke 
pri Zidanem Mostu ima uničen 
nasad jagod, ki so ga uredili le 
nekaj dni pred neurjem, a pra-
vijo: »Vendar smo, hvala Bogu, 
vsi živi in zdravi in sedaj raz-
mišljamo, kako naprej.« 

 Smilja Radi

SEVNICA – Čas šolskih počitnic so na sevniški srednji šoli med 
drugim izkoristili za obnovo dimnika ob šolski zgradbi. »Dimnik, 
ki stoji v bližini glavnega vhoda v šolo, je bil dotrajan in je pred-
stavljal grožnjo za dijake, učitelje in obiskovalce, ki so vstopali 
v stavbo. Na določenih predelih dimnika so bile vidne tudi glo-
boke razpoke,« pojasnjuje ravnatelj Matjaž Prestor, ki je spre-
jel odločitev o zamenjavi dimne tuljave in obnovi zunanjega dela 
dimnika. »Na šoli smo se odločili, da zunanji del dimnika oble-
čemo v les, v katerega smo v lanskem šolskem letu preoblekli že 
vhod pred šolo. S tem se spreminja videz stavbe, v kateri se po-
leg bodočih frizerjev izobražujejo tudi mizarji, s katerimi je po-
vezan še en del naših načrtov, kajti želimo si prizidek z novo in 
sodobno mizarsko delavnico,« doda v upanju, da bodo v priho-
dnosti pridobili tudi štiriletni izobraževalni program za mizar-
skega tehnika.  S. R., foto: M. P.

Šolski dimnik v novi podobi

Potek izvedbe obnove šolskega dimnika

SEVNICA – V Družinskem inštitutu Zaupanje bodo septembra za-
čeli izvajati vsebine za starše. Srečevali se bosta skupina mamic 
z dojenčki in pogovorna skupina za starše. »Namen pogovornih 
skupin za starše je okrepitev vzgojnih kompetenc in pozitivnega 
stika med starši in otroki. V sklopu skupine za starše bomo spoz-
navali različne vzgojne stile in metode, otrokove razvojne zna-
čilnosti in potrebe. Dotaknili se bomo lastnih občutkov nemoči 
ali krivde ob otrokovih težavah in se naučili nekaj tehnik za po-
mirjanje otrokovih stisk, na primer trme, jeze, strahu in socialne 
fobije,« sporoča organizator in dodaja, da bo prvo srečanje sku-
pine za starše 22. septembra ob 17. uri v prostorih Družinskega 
inštituta Zaupanje, nato bodo srečanja potekala vsak drugi torek.
Srečevanja skupine za mamice z dojenčki, kjer bodo razvijali kako-
vostne veščine starševstva, se bodo pričele 28. septembra ob 17. 
uri v prostorih MC Sevnica in nato bodo potekala enkrat tedensko. 
»S strokovno pomočjo zakonske in družinske terapevtke mag. Ka-
tje Radej se bomo ukvarjali s temami, kot so izzivi pri sprejema-
nju novih starševskih vlog, družinskih odnosih, porodni izkušnji, 
dojenju itd., ki so v tem obdobju aktualne, a se o njih premalo go-
vori,« pojasnjujejo v sevniškem inštitutu. Za vključitev v obe sku-
pini je potrebna prijava na vgc.posavje.sevnica@gmail.com ali na 
041 772 245, od ponedeljka do petka, v dopoldanskem času. Šte-
vilo mest je omejeno.   S. R./vir: DI Zaupanje

Pogovorni skupini za starše 

Škoda zaradi neurja je milijonska
RADEČE, SEVNICA – Na zadnji avgustovski dan se je okoli 16. ure na območju občin Radeče in Sevnica raz-
besnelo kratkotrajno, a močno neurje z vetrom in s točo ter povzročilo precej škode v kmetijstvu, na objek-
tih in vozilih. Po prvih ocenah bo nastala škoda znašala več milijonov evrov.

Predsednik KGZS Cvetko Zupančič si je v družbi v. d. direktorja 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto Damijana Vrtina 
in sevniškega župana Srečka Ocvirka ogledal posledice 
neurja.

Žalostna podoba sadovnjaka družine Pec iz Loke pri Zidanem 
Mostu

Mnogo objektov ima poškodovana ostrešja, ki so jih 
požrtvovalni gasilci začasno prekrili s folijo. 

Pomagajmo pri odpravi 
posledic toče

Posledice nedeljske popoldanske ujme so vidne in prišel je 
čas obnove, zato smo se v uredništvu Posavskega obzornika 
odločili, da povabimo vse, ki bi želeli pomagati prizadetim v 
neurju, da nam pišejo na redakcija@posavje.info ali pokličejo 
na tel. št. 031 736 027 ter povedo, katero vrsto pomoči lahko 
nudijo. Občani in občanke iščejo steklarje, fasaderje, krovce, 
roletarje, avtoličarje … Skratka vse, ki so jim pripravljeni vsaj 
malce omiliti stisko, v kateri so se znašli. Vse kontakte bomo 
objavili na spletni strani Posavskega obzornika. Pomagajmo 
drug drugemu!  #povezujemoposavje
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Toplotne          črpalke Klima         naprave

Brezplačen ogled | 051 240 100 | prodaja@bibo.si 
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EKO sklad
subvencija
do 2.500 €

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

Regionalna razvojna agencija Posavje je s soglasjem občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na 
Krki, Krško, Radeče in Sevnica in v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. objavila

Javni razpis 
za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavja

Predmet razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okvi-
ru Garancijske sheme Posavje za:

• pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi, 
• financiranje investicij in 
• financiranje obratnih sredstev, 

s čimer se vlagateljem zagotovi sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacio-
nalnimi sredstvi, gospodarstvu zagotovi likvidnost za omilitev posledic epidemije covid-19, pospe-
ši razvoj malega in srednjega gospodarstva, zmanjša stopnjo brezposelnosti ter poveča investicijske 
aktivnosti v regiji.
 
Razpisni pogoji:
Kreditni potencial v višini 957.300,00 EUR je razpisan na podlagi vloženih sredstev Občin Bistrica ob 
Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica in po posameznih občinah znaša:

občina kreditni potencial

Bistrica ob Sotli 6.000,00 EUR

Brežice 227.340,00 EUR

Kostanjevica na Krki 107.490,00 EUR

Krško 441.570,00 EUR

Radeče 9.000,00 EUR

Sevnica 165.900,00 EUR

Garancije za kredite se dodelijo iz sredstev občine, v kateri ima vlagatelj svoj sedež. Izjemoma se pri 
investicijah lahko garancija za kredit odobri tudi iz sredstev druge občine v regiji Posavje, v kolikor 
bo investicija izvedena v tej občini.

Najvišji znesek vseh odprtih garancij na posameznega vlagatelja je 50.000,00 EUR, višina posamezne 
garancije pa je lahko od 50 do 80 % kredita. Vlagatelj lahko pridobi največ 60.000,00 EUR kredita za 
pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi ter za investicije, med-
tem ko lahko za financiranje obratnih sredstev pridobi največ 30.000,00 EUR kredita. 

Ročnost kredita je do 3 leta za pred-financiranje projektov in obratna sredstva, za investicije pa je 
ročnost do 5 let z možnostjo 3 mesečnega moratorija, ki je vključen v dobo odplačila.

Rok za prijavo na razpis je odprt do porabe sredstev posamezne občine oz. do 16. 11. 2020.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si 
in na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško. Za vse informa-
cije se zainteresirani lahko obrnejo na tel. št. 07/488 10 44 (Danica Kramžar) ali na elektronski na-
slov: danica.kramzar@rra-posavje.si. 

naročena objava

KOSTANJEK – V Društvu vi-
nogradnikov Sremič so 28. 
avgusta deveto leto zapored 
postavili društveni klopotec, 
letos v vinogradu nad Gostil-
no pri Dularju v Kostanjku. 
Štirimetrske vetrnice bodo s 
klopotanjem preganjale pti-
če vse do tedaj, ko bo trgatev 
pod streho.

Letošnja trgatev pa bo v pri-
merjavi s preteklimi leti pote-
kala z okvirno dvotedenskim 
zamikom, nam je povedal pred-
sednik društva Jože Kode-
la: »Večina naših vinogradov 
je spomladi namreč prizadela 
spomladanska pozaba, v nada-
ljevanju pa tudi poletje ni bilo 
takšno, kot smo ga bili vajeni 
v zadnjih letih. Ker je bilo več 
dežja, temperature pa niso bile 
visoke, je grozdje slabše zore-
lo. Sorte, denimo laški rizling, 
mora cvetenje zaključiti v dveh, 
treh dneh, letos pa so sorte cve-
tele po deset dni. Zato,  razen 
kakšne zgodnje sorte, ni pri-
čakovati, da bi se trgatev lah-
ko pričela že s septembrom, 
najverjetneje bo glavnina iz-
vedena med 15. in 20. septem-
brom, žametna črnina pa abso-
lutno v oktobru. Upam, da nas 

KAMENŠKO – Na zelo lepo 
urejenem vinorodnem ob-
močju Kamenškega, ki je v 
ponos članicam in članom 
Društva vinogradnikov Šen-
tjanž, je mogoče od 26. avgu-
sta prisluhniti pesmi klopot-
ca, ki ga je društvu pred leti 
podarila v trajno last Ruša 
Kotnik. 

Člani DV Šentjanž so postavi-
li društveni klopotec v vinog-
radu svojega člana Andreja 
Rep šeta, ki je na letošnjem 
Tednu cvička v Novem mestu 
med člani društva dosegel naj-
višjo oceno za pridelani cviček. 
»Ko je oče kupil zemljo s trta-
mi na Kamenškem, smo imeli 
tri tisoč trsov, danes jih imamo 
1250. Če je dobra letina, pride-
lamo okoli 3.500 litrov vina, a 
letos ga bo tisoč litrov manj, saj 
je trtam škodila spomladanska 
pozeba,« pove podjetnik iz Bir-

ne vasi pri Šentjanžu, ki najde 
sprostitev med vinskimi trta-
mi na Kamenškem. Ob tem 
hudomušno pristavi, da sta si 
z ženo Marjeto delo lepo raz-
delila. »Ona je več v vinogra-
du, jaz pa v kleti,« pojasni in se 
nato ozre proti klopotcu, ki je 
v igri z vetrom veselo pel svojo 

Bo klopot pregnal še mušice?

do tedaj ne preseneti kakšna 
suzuki mušica, to je plodovna 
mušica, ki je bila k nam iz Azije 
oz. Japonske prenesena z razni-
mi transporti sadja. Problem te 
mušice, ki dela hujšo škodo od 
os, čebel, čmrljev, muh, opaža-
mo v zadnjih treh, štirih letih. 
Ta mušica se zelo razmnoži in 
ko pride v grozd, spije vso te-
kočino, zaradi česar grozdje 
oksidira in imamo cik že na 
trti, iz takšnega grozdja pa je 
zatem nemogoče narediti dob-
ro vino.« 

Letos so bili primorani zaradi 
razmer udeležbo vinogradni-

kov pri postavljanju klopotca 
omejiti zgolj na člane uprav-
nega odbora, posamezne gos-
te ter na vinogradnike, ki so na 
klopotcu opravili najnujnejša 
vzdrževalna dela. V kolikor bo 
epidemiološka situacija omo-
gočala organizacijo dogodkov z 
udeležbo do 100 oseb, je še do-
dal Kodela, nameravajo organi-
zirati članski pohod od Ribni-
ka na Resi do Kostanjka v drugi 
polovici meseca oktobra, ko bo 
trgatev že pod streho, pohod 
pa združiti s spravilom klopot-
ca in zaključno prireditvijo ob 
letošnji 25-letnici delovanja 
društva. Bojana Mavsar

Postavitev klopotca je ena glavnih društvenih prireditev, ki 
se jo je v preteklih letih udeleževalo več kot 50 pridelovalcev, 
letos jih je mišice napelo le dobrih deset.

Klopotec že poje svojo pesem

pesem. Slovenske ljudske na-
pitnice so pred in po postavitvi 
klopotca zapeli tudi Šentjanški 
jurjevalci, ki so hkrati tudi pev-
ci DV Šentjanž in izkušeni pos-
tavljavci klopotca. Blagoslov 
vinske trte in vinogradnikov 

je opravil župnik Janez Cevec 
iz šentjanške fare, vinogradni-
ku in njegovi družini pa sta na-
menila nekaj spodbudnih be-
sed poleg prijateljev, sosedov 
in članov društva tudi predse-
dnik KS Šentjanž Boštjan Re-
povž in sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk, podpredsednik DV 

Šentjanž Jani Kmetič (v nje-
govem vinogradu na območju 
sončnega Zagrada v radeški 
občini so klopotec postavili 
pred sedmimi in dvema leto-
ma) pa mu je predal spomin-
sko knjigo, v katero bo strnil 
dogajanja v vinogradu v pri-
hajajoči novi sezoni, ter poseb-
no listino v trajen spomin na 
dosežen rezultat na letošnjem 
tednu cvička. Franci Kmetič, 
lanskoletni zmagovalec na ted-
nu cvička iz sekcije vinograd-
nikov Zagrad, ki so vključeni v 
DV Šentjanž, je družini Repše 
podaril manjši spominski klo-
potec v trajno last. 

V nadaljevanju se je dogodek, 
ki ga je povezovala članica DV 
Šentjanž in 11. cvičkova prin-
cesa Vesna Perko, ob oku-
sni jedi in rujni kapljici raz-
vil v prijeten družabni del, v 
katerem je beseda tekla tudi 
o ljubezni do vinske trte, ki 
daje »božanski eliksir«, kot je 
v svojem govoru po opravlje-
nem blagoslovu omenil doma-
či župnik in pojasnil, da so vino 
tako poimenovali stari Grki. 

 Smilja Radi 

Vinogradnik Andrej Repše in njegova žena Marjeta, ki jo delo 
v vinogradu spremlja že od otroških let, saj je odraščala na 
vinorodnem območju Malkovca

Člani in pevci Društva vinogradnikov Šentjanž so postavili 
društveni klopotec v vinogradu svojega člana, ki je na letoš-
njem tednu cvička dosegel najvišjo oceno med člani društva.

PIŠECE – Vinogradniško dru-
štvo Pišece ima že 15-le-
tno tradicijo postavljanja 
društvenega klopotca, ki ma-
lo pred trgatvijo odganja pti-
če. Kot je povedal predsednik 
društva Vinko Lesinšek, so 
zelo ponosni na ta običaj.  Si-
cer pa letos obeležujejo tudi 
20-letnico društva, ki jo bo-
do izvedli predvidoma v ok-
tobru. D. L.
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Spoštovane, spoštovani,
tokrat začenjam z željo oz. upanjem, da 
ste vsi skupaj zdravi. Leto 2020 nam je 
postreglo z izzivi, kakršnih ni še konec 
leta 2019 nihče pričakoval in s katerimi 
se je moral soočiti prav vsak posameznik 
na tem planetu. 
Občanke in občani Radeč ste se na situ-
acijo odzvali resno in odgovorno, marsik-
do med vami se je bil za skupno dobro 
pripravljen izpostaviti tudi v vlogi pro-
stovoljca, za kar sem vsem izredno hva-
ležen. Tudi naš institucionalni odziv je bil 

dober – Štab Civilne zaščite je deloval učinkovito in povezovalno, 
društva in podjetja so bila pripravljena sodelovati, Občina pa je 
uspešno nudila podporo tako Štabu CZ kot občankam in obča-
nom. V tem prvem valu smo se tudi marsikaj naučili, zato sem 
prepričan, da bo naš odziv ob morebitnem naslednjem valu, ki 
si ga seveda nihče ne želi, še toliko boljši. 
Čeprav je koronavirus močno pretresel naša zasebna in poslov-
na življenja, pa na poslovanje in delovanje naše občine ni bistve-
no vplival, morda nas je na nekaterih področjih le začasno malce 
upočasnil. Pri tem smo imeli verjetno tudi nekaj sreče, saj nas je 
epidemija doletela ravno v času, ko nismo imeli načrtovanega iz-
vajanja projektov, pač pa smo bili še v fazi priprave in izbire izva-
jalcev. Tako kljub z virusom pogojeni začasni reorganizaciji občine 
ni prihajalo do večjih odklonov od zastavljenih načrtov, tako naši 
zaposleni kot zunanji izvajalci so svoje delo opravljali dokaj nor-
malno in s koncem epidemije so po Radečah že lahko pričeli br-
neti gradbeni stroji. Občanke in občani ste stroje najprej opazili v 
centru Radeč, kjer je v sodelovanju med Občino Radeče in Zdrav
stvenim domom Radeče že v mesecu maju novo podobo pričela 
dobivati okolica zdravstvenega doma z delom Ulice OF. Na zunaj 
manj vidna, a vseeno nujno potrebna, je bila rekonstrukcija sa-
nitarne vertikale za predmetno stopnjo v radeški osnovni šoli, za 
prebivalce izjemnega pomena pa je bila tudi ureditev dela javne 
poti proti Vetrnemu vrhu. V radeški športni dvorani je bila v sode-
lovanju s Planinskim društvom Radeče postavljena plezalna ste-
na, v izgradnji je vodovod proti Podkraju, v pripravi pa didaktič-
na pot okoli bajerja na Hotemežu. Izredno pa me veseli, da je bil 
v tem času po dolgih letih truda uspešno izpeljan nakup objekta 
PGD Vrhovo, za kar gredo velike zasluge predvsem Dragu Klan-
šku in dobrosrčnemu donatorju, zdomcu Martinu Kranizu. Pole-
tje torej kljub koronavirusu ni bilo le vroče, ampak tudi delovno, 
in s takšnim tempom želimo tudi nadaljevati.
Precej bolj pa je epidemija vplivala na delovanje naših društev 
in klubov, saj so ukrepi za zajezitev koronavirusa njihovo delo-
vanje bodisi v celoti zaustavili bodisi močno okrnili. Tega mi je 
resnično žal, saj so društva in klubi eden od temeljev naše druž-
be, a je zaradi prostovoljne baze njihov obstoj hkrati dragocen 
in močno krhek. V upanju, da ti časi za članice in člane naših 
društev in klubov pomenijo predvsem priložnost za generiranje 
novih idej in kopičenje energije, si želim in verjamem v ponovni 
razcvet po povratku v normalno življenje. Občina Radeče vam 
bo pri tem stala ob strani.
Drage občanke in občani, ostanite zdravi, odgovorni in optimi-
stični. Ob priložnosti občinskega praznika vam vsem skupaj iskre-
no čestitam, posebne čestitke pa namenjam prejemnikom ob-
činskih priznanj.

Tomaž Režun, župan

Črpanje evropskih sredstev je 
trenutno še vedno omejeno 
na sredstva CLLD, katerih črpa-
nje poteka preko Lokalne ak-
cijske skupine Posavje. Na tem 
področju Občina Radeče kot vo-
dilni partner trenutno zaklju-
čuje dva večja projekta, Stara 
šola za nove ideje in Posavski 
ribji krog, kot partner pa sode-
luje še v več manjših projektih, 
kot so Center za starejše Dobra 
energija, Mar nam je za skup-
nost in Oživimo savske zgodbe. 

Investicijski projekti v letu 2020
Projekt Stara šola za nove ide-
je, v okviru katerega so bila s 
sredstvi Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EK-
SPR) izvedena tudi obsežna in-
vesticijsko-vzdrževalna dela na 
objektu Krajevne skupnosti Jag-
njenica, je tik pred zaključkom, 
potekajo le še manjše neinvesti-
cijske aktivnosti. Zaključku se hit-
ro bliža tudi projekt Posavski rib-
ji krog, v okviru katerega je bil 
s sredstvi Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo (ESPR) ure-

jen bajer na Hotemežu, v prip-
ravi pa je še izvedba zanimivega 
didaktičnega kroga okoli bajer-
ja z urejenimi interpretacijskimi 
točkami na temo pomena rib v 
rečnem ekosistemu in vodnem 
krogu. Na sredstva CLLD se na-
meravamo opirati tudi v prihod-
nje, čeprav se trenutna perspek-
tiva hitro izteka, mimo pa so že 
tudi njeni zadnji javni pozivi, na 
katere je Občina Radeče kot vo-
dilni partner znova prijavila dva 
nova projekta, Posavski rečni tu-
rizem s ključno aktivnostjo vzpo-
stavitve ribiške vasice na Hote-
mežu in Mladinski center Pojnt 
s ključno aktivnostjo ureditve t. i. 
Simončičeve hiše na šolskem gri-
ču. Njuna usoda pa trenutno še 
ni znana.

Na področju črpanja evropskih 
sredstev sicer že dobro leto dni 
poteka priprava vloge s pridobi-
vanjem dovoljenj in soglasij za 
kohezijski projekt Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v pore-

čju srednje Save – Občina Rade-
če, usmerjen v dograditev kanali-
zacijskega sistema v aglomeraciji 
8413-Radeče. Gre za projekt iz 
Dogovora za razvoj regij, v okviru 
katerega bosta v primeru uspeš-
ne pridobitve evropskih kohe-
zijskih sredstev v letih 2021 in 
2022 urejena kanalizacijski sis-
tem z vso pripadajočo infrastruk-
turo v naselju Krakovo in S-kanal 
ob reki Savi, opravljena bo pre-
vezava na Titovi ulici, zgrajena 
pa bosta tudi nova kanalizacij-
ska kraka v spodnjem Močilnem 
in Prnovšah/Cesta za gradom. Za 
izvedbo projekta, ki bo verjetno 
stal med 1,5 in 2 milijona €, so 
že pridobljena vsa štiri gradbe-
na dovoljenja, v prihodnjih me-
secih pa pričakujemo potrditev 
naše vloge. Gre za največji pro-
jekt v zgodovini naše občine.

Medtem pa projekti, sofinanci-
rani s sredstvi po 23. členu ZFO-
1, potekajo skladno z zastavlje-
nimi načrti. V letošnjem letu je s 
strani Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Občini Ra-
deče za izvajanje investicijskih 
projektov na voljo 124.457 € ne-
povratnih in 62.229 € povratnih 
sredstev, katere smo črpali oz. 
črpamo s štirimi manjšimi, čez 

poletje že zaključenimi projekti. 
Med temi v finančnem smislu iz-
stopa projekt ureditve sanitarne 
vertikale za predmetno stopnjo 
v OŠ Radeče, v okviru katere-
ga je izbrani izvajalec del, JP Ko-
munala Radeče s podizvajalci, 
z zamenjavo sanitarne opreme 
ter izvedbo vseh potrebnih zi-
darskih, keramičarskih in osta-
lih del uredil sanitarno vertika-
lo za predmetno stopnjo v vseh 
štirih nadstropjih šolskega po-
slopja. Investicija je znašala sko-
raj 100.000 € z DDV, po 23. čle-
nu Zakona o financiranju občin 
pa je v celoti financirana z nepo-
vratnimi sredstvi Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologi-
jo za sofinanciranje občinskih in-
vesticij. Zahtevnejša je bila tudi 
izvedba rekonstrukcije odseka 
javne poti Zajec–Klenovšek na 
Vetrnem vrhu, v okviru katere je 
izbrani izvajalec del, JP Komuna-
la Radeče, uredil in asfaltiral 570 
metrov dolg odsek makadamske 
ceste na Vetrni vrh. Vrednost 

projekta je znašala slabih 60.000 
€ z DDV, projekt pa je financiran 
delno z lastnimi sredstvi Obči-
ne Radeče, delno pa z nepovra-
tnimi in povratnimi sredstvi po 
23. členu ZFO-1. Izvedena pa sta 
bila tudi že preostala sofinancira-
na projekta, ureditev podzemnih 
komunalnih vodov na delu Uli-
ce OF v vrednosti dobrih 33.000 
€ z DDV, prav tako sofinanciran z 
lastnimi, nepovratnimi in povra-
tnimi sredstvi, ter ureditev jav-
ne razsvetljave na širšem obmo-
čju ZD Radeče v vrednosti slabih 
20.000 € z DDV, v celoti financi-
ran s povratnimi sredstvi po 23. 
členu ZFO-1.

Že v lanskem letu smo omenja-
li tudi infrastrukturne projekte 
v sodelovanju z državo, konkre-
tno v sodelovanju z Direkcijo Re-
publike Slovenije za infrastruktu-
ro. Najbližje realizaciji je projekt 
ureditve pločnika od naselja Ko-
lenov Graben mimo ulice V gaju 
proti radeški železniški postaji, 
katerega izvedba bi bila ob ide-
alnem razpletu dogodkov mo-
žna že letos. Manjši časovni za-
mik projekta izhaja predvsem iz 
tradicionalno /dolgotrajnih po-
stopkov na Direkciji RS za vode, 
s čimer se v še večji meri sooča 

projekt rekostrukcije regionalne 
ceste R3-665 z ureditvijo ploč-
nika na odseku od Jagnjenice 
do tovarne Radeče papir nova, 
katerega izvedba tako pred le-
tom 2022 ni mogoča. Časovno 
se je odmaknil tudi projekt ure-
ditev prehoda za pešce pred tr-

govskim centrom Spar, ki je se-
daj smiselno vezan na izgradnjo 
S-kanala in načrtovano spre-
membo promet nega režima v 
času gradnje na območja trgo-
vskega centra Spar.

Med ostalimi projekti velja po-
sebej izpostaviti obsežen pro-
jekt urejanja okolice Zdravstve-
nega doma Radeče, v katerem 
sta sodelovala Občina Radeče 
in Zdravstveni dom Radeče kot 
investitor, občanke in občani pa 
so z njegovo realizacijo pridobi-
li celovito urejeno širše obmo-
čje med zdravstvenim domom 
in »železnino«. Še en uspešen 
projekt sodelovanja, tokrat med 
Občino Radeče in Planinskim 
društvom Radeče, je radeški 
športni dvorani zagotovil posta-

vitev plezalne stene, ki pa zara-
di koronavirusa in posledičnega 
zaprtja dvorane zaenkrat osta-
ja skoraj nerabljena. V letošnjem 
letu se obeta še izgradnja vodo-
voda proti Podkraju, tik pred iz-
vedbo pa je tudi prva faza izgra-
dnje vzdrževalne poti SEL, ki bo 

predvidoma do konca leta 2021 
s traso ob reki Savi povezala Ra-
deče z Vrhovim. V teh dneh se 
pripravlja tudi razpis za nakup 
cisterne za PGD Radeče, ki bo 
uporabna in uporabljana na ce-
lotnem območju občine.

Za konec velja omeniti še dve ve-
liki vrhovški zgodbi. Po dolgole-
tnih naporih je bil v letošnjem 
letu realiziran nakup objekta 
PGD Vrhovo, izpeljan ob sode-
lovanju velikega števila deležni-
kov, pri čemer gre posebna zah-
vala donatorju, zdomcu Martinu 
Kranizu. Posebna zahvala pa gre 
tudi vsem, ki ste pomagali ob po-
žaru na stanovanjskem objektu v 
Vrhovem in tako pokazali, da člo-
vek v nesreči še vedno ni sam. 

PRIZNANJA OBČINE RADEČE
Občinski svet Občine Radeče je na svoji 10. redni seji dne 30. 
junija 2020 sprejel sklep, da priznanja Občine Radeče za leto 
2020 prejmejo:

ZLATNIK OBČINE RADEČE

MARIJA IMPERL, Pot na stadion 9, Radeče – za  uspešno delova-
nje na področjih trajnostnega razvoja podeželja, vseživljenjskega 
učenja in družbeno-političnega življenja v občini Radeče.

SREBRNIK OBČINE RADEČE

ZDRAVSTVENI DOM RADEČE, Ulica OF 8, Radeče – za uspešno de-
lovanje ter za idejno zasnovo in izvedbo projekta Center za sta-
rejše Dobra energija.

Priznanje častni občan za leto 2020 se ne podeli. 

Dobitnikoma iskreno čestitamo. Priznanji bosta podeljeni na slav-
nostni seji Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo 8. septembra 
2020 v Domu kulture Radeče.   

Ob tej priložnosti bo župan podelil tudi dve županovi priznanji 
dolgoletnima prizadevnima članoma Moškega pevskega zbora Pa-
pirničar Jagnjenica Janezu Zahrastniku in Martinu Pernišku. Oba 
pri zboru sodelujeta že vse od njegove ustanovitve pred 50 leti. 
Posnetek prireditve, ki si jo bo tokrat ob upoštevanju priporočil 
in omejitev glede zbiranja ljudi na javnih prostorih v živo ogleda-
lo le manjše število vabljenih, si boste lahko ogledali na spletni 
strani Občine Radeče. 

Urejanje okolice Zdravstvenega doma Radeče

Ureditev sanitarne vertikale za predmetno stopnjo v OŠ Radeče

Tudi na področju gospodarskih dejavnosti, okolja in prostora se v letošnjem letu nismo mogli izogniti vplivu koronavirusa. Čeprav projekti tečejo bolj ali manj po načrtih, je opaziti ča-
sovne zamike, predvsem pa obstaja bojazen pred dolgoročnimi vplivi koronavirusa na naše aktivnosti, še posebej pri pridobivanju sofinancerskih sredstev za načrtovane projekte.
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HIŠE:
1. družina Jevševar, 
 Nad Mlinščico 2
2. družina Košar, Vrhovo 39 a
3. družina Gorenjec, Na Jelovo 6

POSEBNO PRIZNANJE:
družina Podlogar, Stari Dvor 13

KRAJEVNA SKUPNOST: 
KS Vrhovo

KMETIJE: 
Priznanja se ne podelijo.

Dobitniki priznanj tekmovanja najlepša 
KS, hiša in kmetija v letu 2020

Spoštovane občanke in občani,
iskrene čestitke ob prazniku naše občine Radeče, z željo, 

da bi se tudi v bodoče dobro počutili v okolju, 
ki ga skupaj soustvarjamo.

Čestitamo tudi vsem dobitnikom občinskih priznanj.

Direktorica Brigita Stopar s sodelavci

Cenjene in spoštovani 
občanke in občani občine Radeče,

iskrene voščimo ob občinskem prazniku!

Vsako novo jutro je uvod v prihajajoči dan,
vsak praznik je mejnik v življenju 

posameznika in skupnosti.

Mnogo je stvari, ki plemenitijo življenje, 
a skrb za sočloveka je tista, 

ki naj ostaja še naprej v ospredju.

Naj sobivanje znotraj občine in regije temelji na 
spoštovanju, razumevanju, odgovornosti, 

sodelovanju in povezovanju v dobrobit občank 
in občanov ter okolja, v katerem živimo.

Župan občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak s sodelavci

Spoštovane občanke in cenjeni občani,
prejmite iskreno voščilo 
ob občinskem prazniku!

Življenje nudi veliko različnih priložnosti, 
a udejanijo naj se tiste, 

ki vodijo k napredku in sožitju. 

Ključ do uspeha je medsebojno razumevanje, 
spoštovanje, sodelovanje in povezovanje, 

zato odločno in pogumno uresničujte 
zastavljene cilje znotraj krajevnih skupnosti, 

celotne radeške občine in posavske regije.   

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci 

Hiša družine 
Jevševar

Prireditve ob občinskem prazniku
Četrtek, 3. 9. 2020 

Občinsko prvenstvo v šahu – ODPOVEDANO
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Sobota, 5. 9. 2020 
• ob 08.30 v Domu kulture Radeče 
Slikarska kolonija »Po dolini Sopote«

Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

• ob 10.00 v ribiškem domu na Hotemežu 
Predavanje dr. Urše Vilhar iz Gozdnega inštituta Slovenije na 
temo gozd in voda

Organizator: Hortikulturno društvo Radeče, 
Zavod za gozdove Slovenije

Torek, 8. 9. 2020
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Radeče s podelitvijo 
priznanj

Organizator: Občina Radeče, Gledališko društvo Radeče, 
Hortikulturno društvo Radeče

Sreda, 9. 9. 2020 
• ob 17.00 pri kapelici na Vetrnem vrhu
Otvoritev rekonstruiranega dela odseka javne poti Zajec–Kle-
novšek (Vetrni vrh)

Organizator: Občina Radeče

Četrtek, 10. 9. 2020
•  ob 8.20 na OŠ Radeče
Otvoritev obnovljenih sanitarij v OŠ Radeče – predmetna stopnja

Organizator: Občina Radeče, OŠ Marjana Nemca Radeče

Društveno prvenstvo v streljanju z zračno puško – ODPOVEDANO
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

• ob 18.00 v Knjižnici Radeče 
Otvoritev razstave del slikarske kolonije »Po dolini Sopote«

Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

Petek, 11. 9. 2020 
Pohod k sv. Katarini na Jelovo – ODPOVEDANO

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Sobota, 12. 9. 2020 
• ob 08.00 odhod avtobusa z ŽP Radeče v Zagrad 
Pohod čez Nebeško goro na Kum z zaključkom ob Dnevu zasav-
skih planincev

Organizator: Planinsko društvo Radeče

• ob 11.00 pri Lovskem domu na Močilnem
Varno ravnanje z lovskim orožjem in streljanje na glinaste golobe

Organizator: Lovska družina Radeče

• ob 15.00 v prostorih Društva invalidov Radeče
Meddruštveni turnir v pikadu

Organizator: Društvo invalidov Radeče

• ob 17.00 v prostorih Društva invalidov Radeče
Srečanje invalidov Radeč

Organizator: Društvo invalidov Radeče

Četrtek, 17. 9. 2020 
Spominski turnir v balinanju – ODPOVEDANO

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Vstopa v novo šolsko leto so 
se razveselili tako zaposleni 
kot učenke in učenci, ki bodo 
lahko obiskovali individual-
ni pouk za posamezne inštru-
mente kot tudi pouk plesa. 
Slednjega bodo izvajali v več-
jih prostorih izven šole, saj so 
šolski prostori premajhni, sku-
pine pa bodo delili še v podsku-
pine. »Zelo smo zadovoljni, da 
bomo lahko izvajali pouk plesa, 
kajti delo na daljavo, ki smo ga 
bili deležni v zaključku letoš-
njega šolskega leta zaradi zaje-
zitve epidemije koronavirusa, 
je plesalkam in plesalcem moč-
no okrnil sistematično delo, ki 
vsakokrat potrebuje tudi fizič-
ni dotik in ustrezne prostorske 
pogoje, kar pa je bilo v doma-
čem okolju zelo težko zagoto-
viti,« pojasni ravnateljica GŠ 
Laško-Radeče Rosana Jakšič 
in nadaljuje, da bodo v novem 
šolskem letu izvajali pouk ter 

Glasbo nosijo v srcu že 70 let 
RADEČE – 1. septembra je odprla vrata tudi GŠ Laško-Radeče, ki ima poleg enote v Radečah in Laškem še 
dislocirano enoto v Rimskih Toplicah. Glasbena pot dosedanjih učenk in učencev je bila posuta z mnogimi 
glasbenimi doživetji na številnih nastopih ter s priznanji na mnogih tekmovanjih.

javne nastope v skladu s pri-
poročili NIJZ. Učenke in učen-
ci se bodo udeleževali tudi raz-
pisanih tekmovanj. Med temi 
je že 50. državno tekmovanje 

TEMSIG, ki za leto 2021 razpi-
suje naslednje discipline: goda-
la, citre, orgle, komorne skupi-
ne s pihali, solfeggio. »Že 70 let 
ustvarjamo zgodbe o glasbeni 

šoli generacije učencev, učite-
ljev in staršev. Ob spoštovanju 
dela vseh gradimo prihodnost 
– z glasbo v srcu,« zaključi po-
govor.  S. Radi, M. Hiršel

Lanski prvi šolski dan je nastala skupinska fotografija, ki jo je s pomočjo drona naredil 
nekdanji učenec radeške glasbene šole Marko Hiršel.



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 18, četrtek, 3. 9. 202012 PRAZNIK OBČINE RADEČE

Tik ob cesti proti Kumu se na-
mreč nahajajo raznobarvne 
figure z večnimi nasmeški, ki 
pozdravljajo mimoidoče. Ma-
rinka in Jože sta območje 4 
km izven središča Radeč, na 
katerem domuje nekaj čez 500 
palčkov, poimenovala Dežela 
palčkov, skupaj z njihovimi ži-
valskimi in pravljičnimi prija-
telji pa se tam razprostira več 
kot 2000 okrasnih figur.

Njun hobi je že presegel meje 
zasebnega ljubiteljstva palčk-
ov, saj se, kot pravi Marin-
ka, njuna družina sproti le 
veča in raste. Največja zbirka 
palčkov na prostem pri nas, 
ki krasi tako zgornjo kot tudi 
spodnjo stran ceste, vpete v 
pobočje vasice Jelovo, sicer 
vsebuje tudi več Sneguljčic – 
te se že po pravljičnem izroči-
lu odlično razumejo s palčki. 
Na strmem pobočju, ki sta ga v 
zadnjih treh mesecih pošteno 
dopolnila z novimi figurami, 
ne manjka niti živali. Pozorno 
oko lahko med palčki ujame 
tudi psičke, želve, polže, sovo 
in druge ptice, srne itd.

Verjeli ali ne, obstaja tudi 
znanstvena veda na temo nju-
ne prostočasne ljubezni do 
pisanih figur, imenuje pa se 
nanologija (po latinski bese-
di nanus, ki pomeni palček). 
Nanologi oziroma po domače 
»palčkoljubci« imajo od leta 
2001 na Norveškem celo svoje 
mednarodno združenje Inter-
national Gnome Society. Kakor 
vsi drugi znanstveniki in razi-
skovalci izmenjujejo svoje te-
orije na raznih srečanjih in se-
minarjih, imajo svoja društva 
in klube, pišejo knjige, brskajo 
za zgodovinskimi artefakti ipd.

Zanje sta odštela 
že celo premoženje

A Marinka in Jože, ki dopol-
dneve preživita vsak na svo-
jem delovnem mestu (Jože 
dela v Mlekarni Celeia, Marin-
ka pa na železniški postaji v Li-
tiji), popoldneve pa namenjata 
vzdrževanju njune zbirke, os-
tajata v okvirih lastnega zado-
voljstva in veselja, ki ga delita 
ob pogledu na svoje male pla-

RADEČE – 14. avgusta smo v naši župniji že desetič romali na 
Zaplaz. Najprej smo se zbrali pri sveti maši na Brunku, kjer smo 
se spomnili pokojnih Mira Gorenjca in Andreja Čeča, ki sta zves-
to romala z nami vse do svojih prezgodnjih smrti. Ta dan goduje 
sveti Maksimiljan Kolbe, mučenec iz druge svetovne vojne, o ka-
terem nam je spregovoril župnik Miro Bergelj. Življenje svetni-
ka in mučenca je bilo v marsičem podobno življenju našega bla-
ženega mučenca Lojzeta Grozdeta, po katerem se imenuje naše 
romanje, ki se tudi konča na njegovem grobu v cerkvi na Zaplazu. 

Po maši smo se pred cerkvijo na Brunku fotografirali in nato 
se nas je osem odpravilo na 30 kilometrov dolgo pot. Letos, ko 
zaradi koronavirusa živimo prav poseben čas, se nas je roma-
nja udeležilo manj kot pretekla leta. Kakor koli, bili smo prijet-
na in dobra družba za celodnevni pohod. Na pol poti, v Šentru-
pertu, se nam je pridružil še Nejc, ki je bil najmlajši romar. Med 
njim in najstarejšim Janezom je bila razlika več kot pol stole-
tja. Najstarejši letošnji romar je poleg našega gospoda župnika 
tudi edini, ki se je udeležil vseh desetih romanj. Pot nas je vodi-
la mimo Šentjanža proti Šentrupertu, kjer smo dlje časa počiva-
li. Po gostoljubju pri tamkajšnjem župniku, salezijancu Jakobu 
Trčku, in ogledu cerkve smo imeli v gostilni še kosilo. Po nada-
ljevanju poti smo se na kratko ustavili še na Veseli Gori pri Šen-
trupertu pri cerkvi Sv. Frančiška Ksaverija. Naslednji postanek je 
bil pod mirenskim gradom, na kraju, kjer so februarja leta 1943 
našli mrtvo telo mučenega Alojzija Grozdeta. Tu smo zmolili lita-
nije njemu v čast, sicer pa smo na poti zmolili še tri rožne vence. 
Po približno sedmih urah in pol čiste hoje smo prispeli na Čatež 
in se pri Domu Čebelica – Centru šolskih in obšolskih dejavnosti 
spočili, preoblekli, uredili, pomalicali ter naredili fotografijo za 
arhiv. Letos ni bilo procesije, pa tudi slovesna sveta maša, ki jo 
je daroval novomeški generalni vikar Božidar Metelko, ni bila 
na prostem pri cerkvi, ampak v sami cerkvi. Zaradi ukrepov gle-
de virusa vsi niso mogli v cerkev.   Miran Prnaver

Desetič peš z Brunka na Zaplaz 

Udeleženci letošnjega romanja

Marinkina in Jožetova Dežela 
palčkov v Jelovem
JELOVO – V vasi Jelovo v radeški občini, v bližini katere je najvišji vrh občine Radeče s pomenljivim ime-
nom Nebeška gora, živita Marinka Zorec in Jože Vitasovič. V naselju, ki ga večinoma sestavljajo gričevnata 
pobočja, živi po zadnjih podatkih Statističnega urada RS 144 prebivalcev, na posestvu, ki ga urejata Marin-
ka in Jože, pa jih je še dodatnih 500 – palčkov namreč!

stične prijatelje. In kakor so 
različno veliki palčki, so tudi 
različne njihove cene. Za naj-
cenejše je bilo treba odšteti od 
40 evrov do 130 evrov, kolikor 

sta namenila za Pavleta (nekaj 
palčkov ima namreč tudi svo-
je ime), rekorder pa je eden 
mlajših članov palčkove dru-
žine – vrtni palček, za katere-
ga sta plačala 260 evrov. Če bi 
sešteli vse vložene evre, ki sta 
jih namenila za njuno zbirko 
palčkov na posestvu, kjer je 
Marinkin oče še pred desetletji 
gojil trto cenjene samorodnice 
šmarnice, bi pod črto videli, da 
gre za pravo pravcato premo-
ženje. »Vsak ima svojo vrsto 
veselja. In palčki so najino ve-
selje, ki je preraslo v posebno 
strast in tu ne gledava skozi fi-
nance; bolj pomembno je, koli-
ko zadovoljstva nama celotna 
Dežela palčkov prinese, pa ne 
le nama, ampak skorajda vsa-
komur, kogar pot zanese skozi 
Jelovo,« pove Marinka, katere 
ljubezen do njenega prostoča-
snega hobija se le še potrdi, ko 
med fotografiranjem prikup-
no izusti: »K temle ljubčku se 
bom stisnila.«

So pa seveda občutja ogledo-
valcev različna: od navdušenja 

in začudenja, kako številčna 
zbirka se nahaja v malem na-
selju radeške občine, komen-
tarjev, da je vse skupaj kičas-
to, do spoštljivega odnosa in 
občudovanja že zaradi njune-
ga vloženega truda in dela, da 
je celotno območje v vsakem 
delu leta vzorno urejeno. Ma-
rinka v jesenskem in spomla-
danskem času skrbi za obnav-
ljanje figur in jih prebarva ter 
sproti skrbi za cvetno okras-
je, Jožetu pa največ časa vzame 
previdno in počasno košenje 
z bencinsko ročno kosilnico 
na nitko.

Pri nas in v okoliških drža-
vah, kamor jo Marinka in Jože 
kdaj mahneta na krajši iz-
let, sta sicer že zasledila ok-
rasitev travnikov in dvorišč s 
palčki, a tako številčne zbirke, 
kot sta jo ustvarila sama v zad-
njih 15 letih, še nista zasledi-
la. Upravičeno sta torej ponos-
na, da imata verjetno največjo 
zasebno zbirko palčkov v Slo-
veniji, lani pa sta bila deležna 
tudi obiska župana občine Ra-
deče z nekaj zaposlenimi, ob 
čemer je njuna Dežela palčk-
ov postala dopolnjena z »ob-
činskim« palčkom kovačem.

Obiskovalci ju prav 
nič ne motijo

Pravita, da malce večjo obiska-
nost Jelovega, ki je sicer umak-
njena vas v podkumskem bre-
govju, podpirata, naključni in 
namenski turisti ju prav nič ne 
motijo. Zanimivo je tudi, da je 
zbirka postala toliko prepo-
znavna, da jo pod imenom 
»Palčki« vsebuje celo Google 
zemljevid kot turistično zna-
menitost. Jože se počasi prib-
ližuje upokojitvi in po tihem 
že razmišlja, ali ne bi nemara 
postavil med palčke posebne-
ga jurčka, ki bi nudil zavetje in 

prostor, da obiskovalci posedi-
jo in si med postankom na Je-
lovem v umirjenem vzdušju 
ogledajo razstavljeno zbirko. 

Na njunem približno hektar 
obsežnem posestvu so palč-
ki postali tudi že tarča navi-
hancev, ki so kakšnega le ne-
dolžno malce prestavili (in je 
naokrog zaokrožila anekdo-
ta, da so Marinkini palčki sho-
dili) in žal tudi tarča malopri-
dnežev, ki so predrzno ukradli 
njune figure. Te sicer večino-
ma kupita na Poljskem, kjer 
nosijo ime krasnal, ali v Ro-
muniji, kjer palčkom rečejo 
pitic, nekaj jih nabavita tudi v 
Italiji. Izdelani so iz poliestra, 
posebne trde plastike in prib-
ližno na vsaka tri leta so zara-
di vpliva vremenskih razmer 
že potrebni bolj temeljite ob-
nove. Se pa Jože kar malo uje-
zi: «Povsod na deklaracijah 
piše le, kdo je uvoznik, da pa 
bi razkrili, kdo je proizvajalec, 
to pa ne! So zaščiteni in skriv-
nostni kot pri Coca-Coli,« mu 
gre že na smeh in le zamahne 
z roko, rekoč, da sta bila z Ma-
rinko že pri toliko prodajalcih 
palčkov, da le redkokdaj na-
letita na kaj novega. Lokacija 
zbirke sivobradih možicljev v 
pisanih oblačilih je skozi leta 
postala pomembna kontrolna 
in orientacijska točka tudi za 
pohodnike, ki jo mahnejo na 
Kum, glas o največjem muze-
ju palčkov na prostem v Slo-
veniji pa se vse bolj širi tudi 
izven radeških in posavskih 
meja. Palčki, ki vas vselej zve-
davo in hudomušno gledajo, 
so tako zagotovo vredni ogle-
da. Tega kar pogumno zdru-
žite z obiskom še kakšne na-
ravne, kulturne in turistične 
znamenitost na območju ob-
čine Radeče.

 Doroteja Jazbec

Marinka in Jože ob enem od svojih ljubljenčkov

Na njunem posestvu je več kot 500 vrtnih palčkov.

SVIBNO – Podružnično šolo v Svibnem bo v novem šolskem 
letu 2020/2021 obiskovalo 13 otrok – med njimi bodo trije 
prvošolci in ena prvošolka. Prvega šolskega dne so se ude-
ležili v družbi svojih staršev. 

Zbrane otroke, starše in učiteljski zbor so nagovorili ter jim na 
šolski poti zaželeli predvsem mnogo prijetnih doživetij poleg rav-
nateljice OŠ Marjana Nemca Radeče Katje Selčan še policist Da-
nijel Hiter, predsednik ZŠAM Radeče Brane Zorec, radeški žu-
pan Tomaž Režun in vodja podružnične šole Jolanda Mohar. 
»Dobrodošli med nami, skupaj bomo zmogli,« je dejala Moharje-
va in nadaljevala, da bodo na šoli uresničevali najpomembnejši 
cilj – narediti čim več dobrega za otroke. Ob tem se bodo trudi-
li in upoštevali priporočila NIJZ v želji, da bodo lahko šolarke in 
šolarji novo učenost nabirali v šolskih prostorih in ne v učenju 
na daljavo, župan pa je izrazil podporo obstoju šole v Svibnem, ki 
stoji pod mogočno sivo skalo že več kot sto let. »Dragi prvošolci, 
Oskar, Vid in Urh, ter draga prvošolka Marija, neizmerno smo 
vas veseli. Skupaj se bomo učili, igrali, včasih malce ponagajali ...« 
je dejala ob sprejemu novih učencev in učenke drugošolka Ema, 
ki je z veseljem sodelovala tudi v krajšem kulturnem programu s 
svojimi sošolkami in sošolci ter prijatelji in prijateljicami iz viš-
jih dveh razredov. Naj bo novo šolsko leto srečno, uspešno, var-
no in zdravo.  S. Radi

Trije prvošolčki, ena prvošolka

V večnamenski dvorani podružnične šole, ki jo vodi Jolanda 
Mohar, so sprejeli nove učence in učenko.
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Skrbimo za vašo
sončno prihodnost
že 10 letIz Regionalne razvojne agen-

cije Posavje, ki je vodilni par-
tner LAS Posavje, so sporočili, 
da so zaključili z vsemi postop-
ki, povezanimi s potrditvijo 
operacij, oddanimi na 3. javni 
poziv Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), 4. javni poziv Evrop-
skega sklada za pomorstvo 
in  ribištvo (ESPR) in 3. jav-
ni Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj (ESRR) v skupni 
vrednosti 1.287.852,15 evra. 
Ocenjevalna komisija LAS 
Posavje je prejete vloge preg-
ledala z vidika meril admini-
strativne popolnosti, z vidi-
ka pogojev upravičenosti in z 
vidika meril kakovosti. Po za-
ključenem pregledu in podaji 
ocen je prejete vloge glede na 
doseženo število točk obrav-
naval še upravni odbor LAS 
Posavje.

Trije kmetijski …

Na 3. javni poziv kmetijske-
ga sklada, ki je bil odprt do 
18. 6. 2020, z razpisano viši-
no sredstev 382.831,27 evra, 
so prejeli pet projektnih pre-
dlogov, za katere so prijavite-
lji s partnerji skupno zaprosi-
li za sofinanciranje v vrednosti 
551.688,36 evra. Do sofinan-
ciranja iz sredstev CLLD so 

Devet projektov, 1,3 mio evrov
POSAVJE – Upravni odbor LAS Posavje je 11. avgusta potrdil devet novih projektov, prispelih na javne po-
zive za izbor projektov, s katerimi se s sredstvi CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) uresničujejo cilji 
strategije lokalnega razvoja v Posavju v programskem obdobju 2014–2020.

upravičeni trije projekti v vi-
šini 379.497,91 evra: Ajdo-
vske zgodbe iz Posavja (pri-
javitelj: Zavod Svibna, regijski 
zavod za ohranjanje in trajno-
stni razvoj podeželja), v vred-
nosti 149.993,34, Sveže, oku-
sne, lokalne surovine na 
posavskih krožnikih (prija-
vitelj: Center za podjetništvo 
in turizem Krško) v vrednosti 
82.635,28 ter Tujerodne ra-
stline – invazivne in škodlji-
ve (prijavitelj: Javno podjetje 
Komunala Brežice d. o. o.) v 
vrednosti 146.869,29.

… štirje ribiški …

Na 4. javni poziv ribiške-

ga sklada, ki je bil odprt do 
18. 6. 2020, z razpisano vi-
šino sredstev 617.264,97 
evra, je prišlo pet projektnih 
predlogov s skupno zapro-
šeno vrednostjo sofinanci-
ranja 755.497,85 evrov. Potr-
dili so štiri projekte, ki bodo 
upravičeni do 617.258,67 
evra iz sredstev CLLD: Z ri-
bami do zdravja (prijavitelj: 
Občina Sevnica) v vrednos-
ti 169.999,81, Ujemi ribo in 
doživi energijo Save (prijavi-
telj: Občina Krško) v vrednos-
ti 169.993,95, Po-Savski reč-
ni turizem (prijavitelj: Občina 
Radeče) v vrednosti 139.000 
evrov ter Kulturna in zdra-
va ribja gastronomija in ri-

bištvo nekoč in danes (prija-
vitelj: Kmečka zadruga Krško 
z.o.o.) v vrednosti 138.264,91 
evra.

… in dva regionalna projekta

Na 3. javni poziv regional-
nega sklada, ki je bil odprt do 
18. 6. 2020, z razpisano viši-
no sredstev 291.860,96 evra, 
je prav tako prispelo pet pro-
jektnih predlogov za sofinan-
ciranje v skupni vrednosti 
723.185,15 evra. Zeleno luč za 
sredstva CLLD sta dobila dva 
projekta v višini 291.095,57 
evra: Čebelarski mozaik 
(prijavitelj: Občina Krško) v 
vrednosti 149.999,89 in Va-
ruj o(ko)lje (prijavitelj: Javno 
podjetje komunala  d.o.o. Sev-
nica) v vrednosti 141.095,68 
evra.

Potrjene projekte bo RRA 
Posavje posredovala v odobri-
tev na pristojne organe – Agen-
cijo RS za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja (EKSRP in ESPR 
projekti) ter Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo 
(ESRR projekti), ki bodo stro-
ške projektov odobrili z od-
ločbo o dodelitvi sredstev oz. 
s pogodbo z upravičenci. 

 P. P./vir: RRA Posavje

Fakulteta za industrijski inženi-
ring (FINI) v Novem mestu us-
pešno deluje že več kot 10 let in 
v tem času se je razvila v izobra-
ževalno institucijo, kjer so štu-
denti v ospredju delovanja in 
dobijo poleg teoretičnega tudi 
zelo pomembno praktično 
znanje. Fakulteta izvaja študij-
ske programe v klasični obliki in 
na daljavo na vseh treh stopn-
jah. Diplomant fakultete pridobi 
strokovni naziv diplomirani in-
ženir strojništva oz. magister in-
ženir strojništva oz. doktor zna-
nosti.  

Kako je pandemija zaznamo-
vala izvedbo študijskega pro-
cesa? 
Dekanja, mag. Iris Fink Gruba-
čević: »Kljub temu da so spre-
membe nastopile čez noč,  smo 
se na fakulteti zelo dobro znašli 
v procesu dela na daljavo. Poleg 
študija v klasični obliki, študij na 
daljavo v kombinirani obliki iz-
vajamo že od začetka delovan-
ja fakultete in gre za utečen 
proces. Prilagodili smo se ne-
pričakovanim spremembam in 
poiskali najboljšo možno pot. 
Ni bilo enostavno, zato lahko 
s ponosom rečem, da smo se 
profesionalno in odlično znaš-
li. V mislih smo imeli ugotovi-
tev Charlesa Darwina, ki je v 
svoji evolucijski teoriji prišel do 

ključnega spoznanja, da je naj-
pomembnejša lastnost preži-
vetja ravno prilagodljivost na 
spremembe v okolju.« 

Katere rezultate delovanja na 
FINI bi lahko izpostavili?
Dekanja, mag. Iris Fink Gruba-
čević: »Na fakulteti sledimo 
potrebam trga dela, gospodar-
skega razvoja in konkurenčnos-
ti gospodarstva. Študentom 
posredujemo najnovejša teh-
nična, tehnološka in interdis-
ciplinarna znanja, uporabna za 
vsa področja procesne indus-
trije. Tesno sodelujemo s pre-
davatelji, ki prihajajo iz gospo-
darstva. V zadnjih letih nam je 
uspel preboj tudi na znanstve-

no-raziskovalnem področju in 
smo na razpisu ARRS pridobi-
li temeljni raziskovalni projekt. 
Fakulteta postaja prepoznav-
na kot dober raziskovalni par-
tner v zahtevnih industrijskih 
projektih. Vsekakor želimo po-
udariti pomen vključevanja štu-
dentov v raziskovalno in projek-
tno delo, saj s tem vzpostavimo 
most med uspešnim zaključkom 
študija in nadaljnjim kariernim 
razvojem diplomanta. Vsako 
leto organiziramo tudi medna-
rodno konferenco o razvoju in-
dustrijskega inženiringa.«

Katere prednosti predstavlja 
študij na vaši fakulteti?
Dekanja, mag. Iris Fink Gruba-
čević: »Večina naših študentov 
je zaposlenih, zato se vse aktiv-
nosti odvijajo v popoldanskem 
času. Še posebej bi izpostavila 
kombinirano obliko študija na 
daljavo, ki predstavlja sodobno 
obliko študija s pedagoško in 
tehnično podporo. Gre za vo-
den študij in zagotavlja visoko 
dostopnost študija posamezni-
kom, ki se iz različnih razlogov 
ne morejo redno udeleževati 
študijskih obveznosti. Fleksibil-
nost študija na daljavo je izra-
žena predvsem v prilagojenosti 
posameznikom, ki si lahko raz-
porejajo čas, namenjen študiju 
(e-učilnica, tedenske usmeritve, 

online srečanja, gradiva, posne-
ta predavanja, izpiti na daljavo). 
Fakulteta izvaja laboratorijske 
vaje na fakulteti in v visokoteh-
noloških podjetjih. Velik pou-
darek namenjamo osebnemu 
pristopu do študentov in od-
zivnosti študentskega refera-
ta. Vsako leto podelimo štipen-
diji za študij na visokošolskem 
strokovnem študijskem progra-
mu za kandidata, ki je perspek-
tiven kader oz. prihaja iz social-
no šibkejšega okolja.«

Kaj prinašata jesen in začetek 
novega študijskega leta?
Dekanja, mag. Iris Fink Gruba-
čević: »Intenzivno se že pri-
pravljamo na začetek nove-
ga študijskega leta. Konkretne 
usmerite s strani ministrstva 
še pričakujemo. Proces bomo 
prilagodili razmeram in pripo-
ročilom v skladu z varnostni-
mi ukrepi. Verjamem pa, da je 
potrebno, kljub negotovim ča-
som, razmišljati pozitivno in ne 
smemo pozabiti na vlaganje v 
svoje znanje in rast, kajti to je 
naložba, ki se ti v prihodnosti 
zagotovo povrne.«

Študij strojništva na Fakulteti za 
industrijski inženiring Novo mesto

V Posavje prihajajo štirje novi ribiško obarvani projekti (foto: 
arhiv PO).

KRŠKO – Glede na to, da na trgih že nekaj let beležijo upad 
naročil časopisnega papirja, se v krški papirnici Vipap Vi-
dem pod vodstvom novega češkega lastnika RIDG Holding 
usmerjajo v širitev palete izdelkov, to je v izdelavo emba-
lažnega papirja. 

Tako časopisnemu papirju, revijam in reklamnim letakom doda-
jajo še papirnate vrečke, nosilne vrečke in laminiran papir, v na-
kup sodobne tehnologije, ki bo omogočala izdelavo izdelkov po 
želji oziroma zahtevah naročnika, pa nameravajo vložiti devet 
milijon evrov. Novi proizvodi so odziv tako na že nekaj let upa-
dajoča naročila časopisnega papirja kot tudi na naraščajoče šte-
vilo proizvajalcev živil in drugih proizvodov po evropskih drža-
vah, ki plastične embalaže nadomeščajo s papirnatimi. Vodstvo 
krškega podjetja ocenjuje, da bi lahko prestrukturiranje proizvo-
dnje dokončali okvirno na prehodu med letoma 2021 in 2022.
V zadnjem tednu avgusta so v proizvodnji papirja in vlaknin, 
energetiki in na čistilnih napravah postopoma zaustavili vse stro-
je in naprave, na katerih zaradi zahtevnosti ne morejo opraviti 
vzdrževalnih in investicijskih del med obratovalnim procesom 
(papirni stroji, priprava vlaknin v obratu DIP, proizvodnja pare, 
priprava tehnološke vode, čistilne naprave, tehnološka dela kot 
so čiščenja, pranja, menjave in servisi strojne vprege ipd.). Med 
letnim remontom je na območju tovarne dela izvajalo približno 
80 zunanjih izvajalcev vzdrževalno-investicijskih del.
 B. M./vir: Vipap Videm 

V Vipapu se usmerjajo v embalažo

Dekanja,  
mag. Iris Fink Grubačević

Informativna dneva: 
3. 9. in 17. 9. 2020 ob 16.00

naročena objava

POSAVJE, SLOVENIJA – V skladu s 17. členom Pravilnika o regi-
stru pridelovalcev grozdja in vina morajo pridelovalci grozdja, 
mošta in vina, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in 
vina in prijavljajo pridelek vina, najkasneje do 7. septembra pri-
javiti zaloge vina na dan 31. julij. Zaloge vina morajo biti oddane 
na predpisanem obrazcu, ki ga lahko dvignete na upravnih eno-
tah ali si ga natisnete s spletne strani državne uprave. 
 B. M./vir: UE Krško

Zaloge prijaviti do 7. septembra

BREŽICE – Občina Brežice je 18. avgusta objavila povabilo k od-
daji prijav na javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva 
v občini Brežice za leto 2020. Sredstva javnega razpisa v skupni 
višini 100.000 evrov so zagotovljena za sofinanciranje investicij 
(74.000 evrov), za sofinanciranje stroškov odpiranja novih de-
lovnih mest, povezanih z investicijo (20.000 evrov), za sofinan-
ciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za 
predstavitev proizvodov in storitev (3.000 evrov), ter za sofinan-
ciranje najemnin v starem mestnem jedru (3.000 evrov). Upra-
vičenci do sredstev tega razpisa so mikro in majhna enotna pod-
jetja ter tudi samostojni podjetniki posamezniki. Rok za oddajo 
vlog je do vključno 15. 9. 2020, besedilo razpisa je objavljeno na 
spletni strani Občine Brežice – www.brezice.si. 
 Vir: Občina Brežice

100 tisočakov za podjetništvo
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Dan, datum Ura Aktivnost Izvajalec Lokacija Kontakt/Prijave

Ponedeljek 14. 9. – 
petek 25. 9. 

7:00 – 8:00 Pešbus OŠ Artiče, OŠ Brežice, OŠ Cerklje ob Krki Okolica osnovnih šol

7:30 Jutranja telovadba »1000 gibov za vse« Krajevne skupine Šole zdravja Brežice Brežice, Dobova, Pišece, Zg.Obrež, Žejno, 
Krška vas, Cerklje ob Krki, Velika Dolina

Ana Kupina (041 745 904)
Ernest Sečen (041 747 956)

Sreda, 16. 9. 

10:00 Bosonogi pohod na Šentvid Zavod za podjetništvo, mladino in turizem 
Brežice + Lojze Ogorevc Motel Čatež – Šentvid Lojze Ogorevc (040 881 146)

18:00 Webinar z Miranom Abramom
»Zdaj bom pa res začel teči!«

Zavod za šport Brežice, Občina Brežice, 
Zavod Neviodunom Brežice Jaka Lenart (041 781 207)

8:00 – 18:00 Kolesarski maraton 
(individualno, do 30. 9.) Športna zveza Brežice Terme Čatež, Brežice Jaka Lenart (041 781 207)

Četrtek, 17. 9. 9:00 Delavnica za starejše z brezplačnim 
avtobusnim prevozom »Ostani mobilen«

Integral, Policija, Posavc, 
SB Brežice, ZD Brežice

Dvorana MC, ploščad pred nogometnim 
stadionom

Ana Kupina (041 745 904)
Damjan Žerjav (051 675 408)

Petek, 18. 9. 18:00 »Kako hitro pridem?« in »Študentske igre 
mobilnosti« Društvo študentov Brežice Ulice po Brežicah, skate park Valentina Vegelj Strašek 

(031 419 606)

Sobota, 19. 9. 
9:00 Otroški Živ žav Zavod za podjetništvo, mladino in turizem 

Brežice Park pri MC Brežice Anamarija Perkunic
(05 90 83 794)

8:00 – 18:00 Kolesarjenje od Radeč do Brežic 
(individualno) Občine Brežice, Krško, Sevnica, Radeče Ob Savi od Radeč do Brežic Damjan Žerjav (051 675 408)

Ponedeljek, 21. 9. 9:00 Delavnica za starejše z brezplačnim 
avtobusnim prevozom »Ostani mobilen«

Integral, Policija, Posavc, SB Brežice, 
CKZ ZD Brežice

Dvorana MC, ploščad pred nogometnim 
stadionom

Ana Kupina (041 745 904)
Damjan Žerjav (051 675 408)

Torek, 22. 9. 
6:00 – 16:00 Dan brez avtomobila Občina Brežice, Zavod za Šport Brežice in 

partnerji
Cesta prvih borcev od občinske uprave do 
cerkve sv. Lovrenca, park pri knjižnici Damjan Žerjav (051 675 408)

10:00 Otvoritev potujoče knjižnice Knjižnica Brežice Brežice Tea Bemkoč (041 375 685)

Sreda, 23. 9. 8:00 – 18:00 Dan slovenskega športa (individualni 
tekaški maraton) Športna zveza Brežice, Zavod za šport Brežice Brežice Jaka Lenart (041 781 207)

Občina Brežice se je tudi letos pridružila mednarodnemu projektu Evropski teden mobilnosti, katerega letošnji slogan je »Izberi čistejši način prevoza!«. Teden mobilnosti se bo v Brežicah odvijal že 
trinajstič. Tako kot vsako leto bodo tudi letos organizirane številne aktivnosti in delavnice, namenjene različnim starostnim skupinam. Več informacij na www.brezice.si.

Medicinska pedikura je postopek, ki zahte-
va strokovno usposobljeno osebje. Veliko 
znanja, ustrezno orodje in delovni prostor 
ter dolgoletne izkušnje so iztočnice, da je 
lahko postopek uspešno opravljen.

V centrih AN.NIKA so edini v Sloveniji, 
ki nameščajo VHO medicinske sponke 
in tako omogočajo zdravljenje vrašče-
nega nohta z revolucionarno metodo, 
priznano s strani nemških medicinskih 
univerz ter zdravnikov. S pomočjo VHO 
medicinske sponke so v AN.NIKI us-
pešni tako pri lažjih oblikah vraščene-
ga nohta kot tudi tam, kjer je bil kirur-
ški poseg enkrat ali večkrat neuspešno 
opravljen.

VRAŠČEN NOHT – do vraščanja pride v 
veliko primerih, zaradi potenja nog, tesne 

obutve, nezadostne higiene, napačnega 
striženja nohtov in glivičnega obolenja. Pri 
glivičnem nohtu je mnogokrat spremenje-
na struktura nohtne postelje. Noge in noh-
ti morajo biti čisti in suhi, saj s tem prepre-
čimo kopičenje bakterij, glivic in drugih 
mikroorganizmov pod nohtno ploščo.
 
KAJ JE VHO medicinska sponka?
• je uspešna alternativna metoda, ki je v 

veliki meri odvisna od širokega znanja 
in od dolgoletnih izkušenj terapevta,

• je tanka jeklena žička, ki sestoji iz treh 
delov in deluje po principu zobnega 
aparata (zobna sponka) – proteza, tan-
ka jeklena žička nam omogoča, da se 
zob zravna), medtem ko nam NOHTNA 
sponka (tanka jeklena žička) omogoča, 
da se noht zravna,

• nameščanje je enostavno, hitro in ne-
boleče,

• v prvi vrsti je bila VHO medicinska 
sponka razvita v namene diabetične-
ga stopala, saj se pri teh osebah rane 
celijo počasneje in je z nameščanjem 
VHO sponke možno doseči takojšnje 
olajšanje bolečine okoli nohta in hitro 
celjenje ran.

NJENE PREDNOSTI SO:
• takojšnje olajšanje z razbremenitvijo 

področja okoli nohta ali kože,
• neboleče zdravljenje,
• odlično prilagajanje sponke ne glede 

na obliko nohta,
• nobenih težav pri nošenju obutve,
• možnost športnih aktivnosti takoj po 

namestitvi,
• nemoteno delo, ni potrebna bolniška 

in lahko hodimo v službo, medtem ko 
je pri operacijskem posegu ta nujna. 

NAJSODOBNEJŠI CENTER MEDICINSKE PEDIKURE

Najsodobnejši CENTER MEDICINSKE PEDIKURE AN.NIKA KRŠKO ima svoje prostore na Ulici mladinskih delovnih brigad 2a, v Leskovcu pri Krškem. 
Obiščite tudi njihovo spletno stran: www.annika.si, Facebook stran, dosegljivi pa so tudi po telefonu: 040 334 352.

AN.NIKA je prva franšiza na področju medicinske pedikure v Sloveniji. Najbolj so prepoznavni po reševanju vraščene-
ga nohta, uspešni pa so tudi pri odpravljanju glivičnega obolenja, kurjih očes, otiščancev, bradavic, trde kože na petah ...

Moderno opremljeni prostori v AN.NIKA Krško.

Uspešno zdravljenje bradavic.Uspešno zdravljenje z VHO medicinsko sponko.

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

NOVO V KRŠKEM

Pešbus, kjer se otroci zberejo in nato po vnaprej določeni trasi in urniku hodijo od postaje do postaje, kjer se jim pridružijo še ostali otroci. Izvedba bo letos potekala v okolic treh osnovnih šol, in sicer Ar-
tiče, Brežice in Cerklje. Za lažjo in varnejšo izvedbo koordinatorji vabijo zainteresirane prostovoljce, da jih kontaktirajo. 
Brezplačne delavnice za starejše »Ostani mobilen« in »Ali sem fit?«: starejše občane vabimo, da se pridružijo na brezplačnih delavnicah. Delavnica je sestavljena iz teoretičnega dela o varnosti starej-
ših v cestnem prometu in praktičnega dela, ki obsega prilagojeno telovadbo, test hoje in meritve. Za udeležence bo organiziran brezplačni avtobusni prevoz, ki jih bo pripeljal in odpeljal s prizorišča. Vo-
zni red: Četrtek, 17. 9. 2020: 7:50 Bizeljsko, 8:00 Pišece, 8:10 Globoko, 8:20 Kapele, 8:35 Artiče, 8:40 Sp. Pohanca, 9:00 Brežice MC. Povratek ob 13:00. Ponedeljek 21. 9. 2020: 8:00 Cerklje ob Krki, 8:10 
Krška vas, 8:20 Žejno, 8:35 Velika Dolina, 8:55 Dobova, 9:10 prihod v Brežice. Povratek ob 13:00. Obvezne prijave udeležencev.

VRBINA – V zadnjem počitniškem tednu sta Fakulteta za 
energetiko Univerze v Mariboru in Skupina GEN gostila 
osem nadarjenih posavskih dijakov, ki so se udeležili Polet-
nega tabora energetike 2020. 

Tri dekleta in pet fantov, dijaki in dijakinje ŠC Krško-Sevnica in 
Gimnazije Brežice, so ob podpori mentorjev izdelali vsak svoj de-
lujoč model robotske roke, ki so jih predstavili na zaključnem do-
godku. Strokovni vodja poletnega tabora, izr. prof. dr. Sebastijan 
Seme s Fakultete za energetike, je povedal, da je bila tematika le-
tošnjega tabora jedrska energija. Navdušen je bil nad zagnanostjo 
in napredkom dijakov in dijakinj: »Gre za eno od aktivnosti, s ka-
terimi skušamo dijake tudi pritegniti k študiju na naši fakulteti. 
Zanimanje za tehniška, naravoslovna področja se po naših oce-
nah krepi in veseli nas, da se zanj odloča vedno več deklet. Mno-
ge med njimi dosegajo odlične rezultate, kar je gotovo dober obet 
za prihodnost.« Organizator tabora, Garsia Kosinac iz GEN ener-
gije, je dejal, da so dijakom želeli ponuditi aktualne vsebine kot 
nadgradnjo v šoli pridobljenih znanj: »Izbrali smo poglobljen, 
praktično individualen pristop, kar se zelo dobro obnese in tako 
dijaki kot profesorji to prepoznavajo. Teme za izbrane projekte 
vsakič črpamo iz naše neposredne energetske okolice, v bližnjih 
elektrarnah, in nam jih nikakor ne bo zmanjkalo!«
Ena od treh deklet na taboru je bila Kristina Guček iz Bošta-
nja, sicer dijakinja brežiške gimnazije. »Z robotiko sem se srečala 
prvič. Na začetku je bilo težko, zdaj pa je postalo zabavno. Defini-
tivno me je tabor navdušil,« je povedala. David Lackovič iz Kop-
rivnice, dijak krške tehnične gimnazije, je povedal, da se z robo-
tiko ukvarja doma v prostem času. »Morda se bom tudi poklicno 
usmeril v to področje,« je še dodal. P. P.

Dijaki »oživili« robotske roke

Dijaki in dijakinje so svoje izdelke na zaključnem dogodku 
predstavili predstavnikom organizatorjev in staršem.
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kusi Posavja
Tematske strani Posavskega obzornika, 3. september 2020

Za prijetne urice in kulinarična 
doživetja v starem mestnem jedru.

Dalmatinova 3, 8270 Krško,  Tel. : (07) 490 23 60

pivnicaapolon.com

Poleg okusnih malic in kosil imamo še posebno ponudbo:

-  ob torkih telečja golenica s prilogo,
-  ob sredah sveže postrvi s prilogo,
-  ob četrtkih konjski golaž z zdrobovim cmokom 
 in dimljena svinjska rebrca z BBQ omako in prilogo,
-  ob petkih in sobotah pečemo odojka in jagenjčka,
-  ob sobotah pa je v ponudbi tudi bograč.

Anton Simonišek s.p.
Gunte 8, Krško

Kontakt: 07 49 71 562

Vabljeni k nam!

Priznani smo po domači hrani 
in vinih iz lastnih vinogradov.

Na CPT Krško si prizadevajo 
z Okusi Posavja poudariti pe-
strost naše regije na področju 
surovin, saj imamo izjemne da-
nosti za pridelavo sadja, zele-
njave, poljščin, veliko je pašne 
živinoreje, pridelki so visoke 
kakovosti in predvsem pride-
lani na sonaraven način, mož-
nosti dobave lokalnih suro-
vin pa se v vse večjem številu 
poslužujejo tudi domači go-
stinci. V jesenskem času se bo 
v verigo dobave lokalnih suro-
vin vključilo še podjetje Evro-
sad, s pomočjo katerega bodo 
rešili logistične težave in os-
krbo gostinskih lokalov s sve-
žo, okusno in lokalno pridela-
no hrano. Prav tako si na CPT 
že vrsto let prizadevajo za ra-
zvoj gastronomije, zato bodo v 
sklopu Okusov Posavja že dru-
go leto zapored organizira-

li konferenco, ki je namenjena 
izmenjavi praks iz tujine, hkra-
ti pa bo to tudi večer, na kate-
rem se bodo srečali vsi ključni 
ponudniki v regiji. »Kljub temu 
da so bile razmere na področju 
turizma letos izjemno zahtev-
ne, še najbolj na področju go-
stinstva, pa smo na CPT Krško 
izjemno veseli,« pravi direkto-
rica Kristina Ogorevc Račič, 
»da smo se skupaj s ponudni-
ki odločili za zaščito blagovne 
znamke Okusi Posavja, s kate-
ro se bomo ponašali tako doma 
kot v tujini. Želimo, da posta-
ne močan simbol za odličnost 
naše regije. V tem duhu smo 
pripravili posodobljeno knji-
žico Okusite Posavje. V njej so 
zbrani gostinci, vinarji, turistič-
ne kmetije, kmetije in zadruge, 
ki že nekaj časa sodelujejo v ra-
zvoju na področju gastronomi-

je in sodelujejo v naših celole-
tnih dogodkih.«

Nosilca in gostitelja dveh osre-
dnjih kulinaričnih večerov 
bosta letošnja Michelinova 
nagrajenca, Gostilna Repovž iz 
Šentjanža in Ošterija Debeluh 
iz Brežic (več o obeh na nas-
lednjih straneh), kjer se bodo 
ob ponudbi najboljše posa-
vske gastronomije predstavili 
štirje chefi iz Posavja v družbi 
vinarjev in lokalnih pridelo-
valcev s kmetij. En teden bo 
namenjen tudi vinarjem, ki se 
bodo na Večeru posavskih pe-
nin družili na posestvu Albia-
na v Nemški vasi, poleg tega 
bosta v sodelovanju s Turiz-
mom Prah organizirani eno- 
in dvodnevna vinska tura po 
Posavju. Vseh sodelujočih na 
osrednjem otvoritvenem do-

godku bo letos več kot 30, do-
gajanju se bodo med 3. in 30. 
septembrom pridružili tudi os-
tali gostinci s posebnimi meni-
ji posavske kulinarike v svojih 
lokalih, na katerih ne bo manj-
kal krškopoljski prašič, sladko-
vodne ribe, sveža zelenjava in 
sadje. Žal pa letos zaradi epi-
demioloških razmer odpade 
Festival vin in kulinarike v sta-
rem mestnem jedru Krškega 
s spremljajočim programom. 
»Vsekakor je dolgoročni cilj 
Okusov Posavja postati atrak-
tivna destinacija za odkrivanje 
in spoznavanje kulinaričnih 
doživetij ter povezava tovrstne 
ponudbe z obstoječimi turistič-
nimi produkti, kot so Gradovi 
Posavja, pohodništvo in kole-
sarjenje, termalni turizem,« še 
dodaja Ogorevc Račičeva.
 Bojana Mavsar

Okuse Posavja bodo zaščitili
KRŠKO, POSAVJE – Pod okriljem Centra za podjetništvo in turizem (CPT) Krško bo v septembru tretje leto 
zapored potekala gurmansko-vinarska prireditev Okusi Posavja. Z namenom promocije regije kot bogate 
surovinske zibelke se letos v njej še tesneje povezujejo  pridelovalci, predelovalci, gostinci in vinarji.

V podporo celomesečnemu festivalu Okusi Posavja smo v 
Posavskem obzorniku znova pripravili istoimenske temat-
ske strani, s čimer prispevamo svoj kamenček v mozaik 
promocije posavske kulinarične in vinske ponudbe. Tok-
rat smo se osredotočili na dva v letošnjem letu najbolj iz-
postavljena gostinca, Ošterijo Debeluh iz Brežic in Gostil-
no Repovž iz Šentjanža, predstavlja pa se tudi družinska 
ribogojnica Goričar iz Slivja pri Podbočju. 
 Vabljeni k branju!

www.visitkrsko.com

September 2020

SREDA, 2. 9., OB 18.00 URI, GOSTILNA KUNST

Predstavitveni večer in mednarodna konferenca 

z dobrimi praksami na področju gastronomije 

v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem
(brezplačen dogodek za medije in turistične ponudnike, obvezne
prijave na: ksenja.kragl@cptkrsko.si)

 SREDA 9. 9., OB 18.00 URI, OŠTERIJA DEBELUH

POSAVJE GOURMET VEČER Vol 1

Štirje posavski chefi v družbi vinarjev 
(Cena 55 €, rezervacije na: info@debeluh.si )

 

OD 14. DO 18. 9., VINSKE TURE IN DOGODKI V POSAVSKIH VINSKIH KLETEH

15. 9. POPOLDAN V ZNAMENJU MODRE FRANKINJE 
(info in rezervacije: turizem.prah@siol.net)

16. 9. VEČER POSAVSKIH PENIN 
(Posestvo Albiana, info in rezervacije: info@albiana.si)

17. 9. POSAVSKO SVEŽE IN PENEČE 
(info in rezervacije: turizem.prah@siol.net)

18. - 19. 9. DVODNEVNI VINSKI IZBOR
(info in rezervacije: turizem.prah@siol.net)

 

SREDA, 23. 9., OB 18.00 URI, GOSTILNA REPOVŽ

POSAVJE GOURMET VEČER Vol 2

Štirje posavski Chefi v družbi vinarjev 
(Cena 55 €, rezervacije na: info@gostilna-repovz.si)

 

OD 3. 9. DO 30. 9., LOKACIJA REGIJA POSAVJE

Dnevni meniji pri posavskih gostincih z izbranimi, 

svežimi, lokalnimi sestavinami 
(www.visitkrsko.com)
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Kako bi na kratko opisali 
zgodovino in 'zgodbo' Ošte-
rije Debeluh?
Odprli smo jo leta 2002, gre za 
družinsko restavracijo. Zače-
li smo s klasično žar kuhinjo, 
nato pa smo jo nadgrajevali 
in prišli do tega, kjer smo da-
nes. Nekateri so naš stil ozna-
čili za 'francosko podeželsko 
restavracijo', vendar nimamo 
nobene zveze s francosko ku-
hinjo, morda na to spominja-
mo le ambientalno. Smo re-
stavracija z avtorsko kuhinjo, 
ki uporablja karseda največ 
lokalnih, preverjenih sesta-
vin iz radiusa 50 km, nato pa 
skozi moj kreativni del snu-
jemo jedi. Oljčno olje seveda 
ne more biti lokalnega izvora, 
navsezadnje pa tudi poper ni 
lokalen. Glavne surovine pa so 
lokalne oz. jih poskušamo do-
biti čim bolj sveže. 

Katere jedi v vaši ponudbi 
bi izpostavili, na čem gradi-
te svojo prepoznavnost?
Izpostavil bi degustacijske 
menije, od štiri- do enajstho-
dnih, ki pri nas predstavljajo 
90 % ponudbe. Z njimi izra-
žamo moje razmišljanje o do-
ločeni hrani. Nekatere stvari 
so vezane na sezono, nekate-
re pa so stalnica in so naš pre-
poznavni znak tudi pri gostih 
iz tujine. Kot konkretne jedi 
morda lahko izpostavim De-
beluhovo tortico z gosjimi jetri 
in prepeličjim jajcem, pašto, s 
katero sem zmagal na svetov-
nem prvenstvu leta 2016, te-
lečjo pašteto z govejim carpa-
cciom, kokice iz svinjske kože, 
borovničev štrudl … Torej jedi, 
ki so najdlje pri hiši, pa so še 
vedno zanimive.

Pravite, da se trudite kom-
binirati tradicijo in moder-
nost …
Definitivno želim uporablja-
ti predvsem tradicionalne su-
rovine v moderni, moji avtor-
ski varianti. Poleg tega želim 
včasih nekatere tradicional-
ne jedi 'razstaviti' ali pripra-
viti v drugačni obliki, vendar 
mi je pri tem pomembno, da 
okus ostane takšen, kakršne-
ga se spominjam iz mlados-
ti. Ne gre le za videz jedi, ki je 
tudi pomemben, ampak bolj 
za različne teksture in agre-
gatna stanja sestavin. Bistven 
je moj avtorski podpis, zaradi 
katerega ljudje pridejo k nam.

Kdo so vaši gostje, od kod 
prihajajo?
Najmanj gostov imamo iz lo-
kalnega okolja, ker smo pač 
gostilna na malo višjem nivo-
ju, največ jih prihaja iz Zagre-
ba, Beograda, Italije ipd., saj 
smo se uspeli uveljaviti v med-
narodnem okolju. Zagotovo je 
med našimi gosti 70 % tujcev. 
Tudi če pridejo iz Ljubljane, so 
pogosto vezani na kakšen se-
stanek v Zagrebu. V enem hr-

vaškem časopisu so nas celo 
okronali za najboljšo zagreb-
ško gostilno (smeh). Letos je 
specifično leto, ker mnogi ne 
morejo do nas. Sicer pa imamo 
v soboto na kosilu polno Hrva-
tov, tu so samo zagrebške regi-
strske tablice.

Ste torej predragi za lokal-
no okolje?
To je relativno. K nam pride-
jo tudi lokalni gostje, denimo 
iz uspešnih podjetij, ko imajo 
poslovne goste, pa tudi ljud-
je, ki cenijo naša prizadevanja 
za dvig kulinarične kulture in 
kvalitete. To ni vedno poveza-
no z denarjem, ampak tudi z 

razmišljanjem. Nekdo, ki kadi 
ali rad pije pivo, morda več 
zapravi v gostilni kot par, ki 
gre dvakrat na leto v dobro re-
stavracijo. Tudi obisk lokalnih 
gostov pri nas raste, a to rabi 
svoj čas. Pogosto se je najtež-
je dokazati ravno v domačem 
okolju … Treba je povedati, da 
pri nas ne gre le za prehranje-
vanje, ampak za doživetje. Če 
želiš le potešiti lakoto, si lahko 
doma spečeš jajca. 

Torej se ta gastronomska 
kultura dviguje tudi pri nas?
Zagotovo se, ne vem pa, če se 
povsem v pravo smer. Morda 
se preveč zapostavlja tradici-
onalna, klasična kuhinja in bi 
gostilne, ki so znane po njej, 
rade preskočile na višji nivo. 
Če hočemo regijo uveljaviti kot 
destinacijo, rabimo tudi dob-
re klasične gostilne, ki se žal 
vse bolj izgubljajo. Morda sem 
tudi jaz mladim gostincem nek 
vzor, ampak na tak način ne 
morejo delati vsi. Ne moreš 
imeti gostilne s stoletno tradi-
cijo, potem pa čez noč ne več 
imeti juhe in pečenke. Tradici-
onalne gostilne naj ohranjajo 
svoj slog in dvignejo kvaliteto 
svoje ponudbe, saj tujci iščejo 
tudi takšno ponudbo.

Znani ste po tem, da dajete 
velik poudarek vinski po-
nudbi, kajne?
Tako je, v ponudbi je kar 450 
etiket različnih vin. V zadnjih 
letih se je dvignil tudi nivo 
posavskih vin, tako da toči-
mo tudi ta vina. Še vedno nis-

mo najbolj prepoznavna vin-
ska regija, ampak stvari so v 
vzponu, v Posavju se že najde 
osem do deset vin, ki jih lah-
ko daš vrhunskemu svetovne-
mu poznavalcu in te pri tem ni 
sram. Ravno sinoči je bila pri 
nas ena dunajska družina, ki 
sem ji dal nekaj posavskih vin, 
nekatera so jim bila 'zgolj OK', 
nad nekaterimi pa so bili res 
navdušeni. 

Letos je bilo veliko govora o 
Michelinovih zvezdicah, vi 
ste dobili njihov krožnik …
Michelinov vodnik je poleg 
Gault&Millau najbolj znan 
svetovni vodnik, letos je pri-

šel v Slovenijo in naš izplen 
je bil kar dober. Mi prvo leto 
pač nismo dobili njihove zvez-
dice oz. smo dobili priporoči-
lo, smo še mlada restavracija. 
Nedvomno pa takšna prizna-
nja pripomorejo k obisku, na 
tem temeljijo tudi telefonske 
aplikacije, ki usmerjajo goste.

Kaj menite o festivalu Okusi 
Posavje, koliko pripomore k 
dvigu kvalitete gostinske in 
vinske ponudbe v naši re-
giji?
To je zagotovo dobra stvar, bil 
sem tudi med idejnimi snoval-
ci lanske prireditve, ko smo 
na dogodku pri Treh lučkah 
Posavje dvignili na višjo raven. 
Letos moram na to odgovoriti 
in se odločiti, kdo so naša cilj-
na publika. Kot regija se mo-
ramo profilirati – ali si želi-
mo biti strogo butični ali nas 
bodo premagale številke o za-
beleženih nočitvah. Po mo-
jem namreč ljudje, ki prihaja-
jo v toplice s turističnimi boni, 
Posavju ne prinesejo ničesar 
pozitivnega v smislu potroš-
nje v gostilnah. Čateške ter-
me so čisto poseben segment 
in moramo pogledati števil-
ke brez njih. Naša prednost, 
ki je ne izkoristimo dovolj, je 
to, da smo praktično predme-
stje milijonskega Zagreba. Za-
greb z okolico ima 1,2 milijona 
ljudi in zagotovo jih vsaj 300 
tisoč vsak vikend nekam gre. 
V Brežicah smo imeli do ko-
rone polno Hrvatov, ki jih po-
gosto nismo imeli kam posla-
ti na kozarec vina, pa ne želim 

nikogar kritizirati. Zelo si že-
lim, da bi prišli na takšen glas, 
da bi ljubljanska družina, ko se 
v soboto zjutraj zbudi, rekla: 
Danes pa ne gremo v Goriška 
brda, ampak gremo v Posavje. 
Če hočemo priti do tega, mo-
ramo dvigniti kvaliteto, kar se 
bo posledično odrazilo tudi 
na višjih cenah. Res si želim, 
da nam v Posavju uspe in tudi 
sam sem za to, čeprav bo sli-
šati samovšečno, naredil za 
to skozi svojo prepoznavnost 
tudi v tujini. Tudi vnaprej bom 
še pomagal pri tem, a preveč 
se ukvarjamo s pisanjem stra-
tegij, ne vemo pa, kdo je naša 
ciljna publika, kam se moramo 
iti naslednje leto predstaviti … 

V kolikšni meri ste vi potro-
šnik oz. gost posavskih go-
stiln?
Mislim, da v veliki meri, grem 
v vse gostilne. Mogoče želijo 
nekateri malo preveč oz. jih je 
sram tistega, kar znajo dobro 
delati, in želijo delati nekaj, v 
čemer niso dovolj dobri. V Po-
savju pogrešam več dobrih 
klasičnih, malo bolj pedantnih 
gostil, posebej za vikend turi-
zem. Seveda manjka tudi dob-
rih restavracij, a to je proces, 
ki mora dozoreti. Sicer pa ima-
mo nekaj na vseh segmentih. 
Ne smemo postati klišejski in 
kopirati dobrih praks od dru-
god, ampak moramo biti edin-
stveni, merilo vsega pa mora 
biti kvaliteta. Pri tem razu-
mem npr. to, da prideš v ne-
deljo v neko običajno gostilno 
na kosilo, pri čemer je solata 
sveže natrebljena, piščanec 
pa sveže pohan, da 'hrusta'. Še 
vedno nam škriplje tudi pove-
zava med pridelovalci hrane 
in gostinci. Tudi pridelovalci 
bi morali biti malo bolj spe-
cializirani, saj se je težko celo 
sezono zanesti na enega. 

Koliko pa po vašem mne-
nju na 'kulinarično ozave-
ščenost' vplivajo kuharske 
TV-oddaje, Youtube kana-
li ipd.?
Zagotovo je to dobra zadeva, 
to je spodbudilo ljudi tako h 
kuhanju kot obiskovanju re-
stavracij. Po drugi strani pa 
gre pri tem za preveč zvez-
dništva in mladi kuharji misli-
jo, da bodo takoj postali zvez-
de. V teh oddajah je premalo 
poudarka na naši identiteti, 
prednikih in ozemlju, na ka-
terem živimo. Nisem še videl, 
da bi v kateri slovenski ku-
harski oddaji mlade ljudi uči-
li, kako skuhati dobro govejo 
juho, dober pražen krompir 
ali da bi jim pokazali, kako se 
pravilno skuha klobasa, tukaj 
moramo začeti. Tudi pravilno 
kuhana klobasa je lahko 'fensi', 
ni pa 'fensi', če pridem v posav-
sko gostilno in mi tam ponuja-
jo lososa. Treba je bolj izhaja-
ti iz svoje kulinarične tradicije. 
 Peter PavlovičE- stil d.o.o., Cesta prvih borcev 20, 8280 Brestanica, tel. 07 488 1 488, info@estil.si, www.estil.siE- stil d.o.o., Cesta prvih borcev 20, 8280 Brestanica, tel. 07 488 1 488, info@estil.si, www.estil.si

ZAKAJ K NAM?
Ker prodajamo sadje in zelenjavo najvišje kakovosti, pride-
lano tako v lastnih nasadih kot tudi nasadih lokalnih pride-
lovalcev iz Posavja.

Podjetje Evrosad je že dlje časa znano kot največji pridelova-
lec sadja v Sloveniji, po novem pa našo ponudbo dopolnjuje 
še zelenjava. Pred kratkim smo pri upravi podjetja v Krškem 
za naše stranke odprli Evrosad Tržnico, v kateri lahko skozi ce-
lotno leto kupite različno sadje, zelenjavo in domače izdelke.
Glede na sezonsko razpoložljivost lahko v naši ponudbi sadja 
najdete različne sorte jabolk, hruške, jagode, breskve, češnje, 
slive in melone. Nabor zelenjave zajema skorajda vse, kar je na 
voljo iz pridelave kmetij na širšem lokalnem področju Posavja 
ter tudi iz naše lastne pridelave, kot so krompir, čebula, sola-
ta, paradižnik, paprika, zelje, bučke, fižol, cvetača in še veliko 
drugih. Poleg vsega že prej naštetega ponujamo tudi ostale do-
mače izdelke, med katerimi najdete več vrst olj, kisov, moke 
iz raznih žit, suhe krhlje in jabolčni čips, marmelade, piškote in 
podobno, našli pa boste še Evrosadove 100 % iztisnjene sadne 
sokove in našo zlato nagrajeno viljamovko ZIMA.V letošnjem 
letu so na voljo tudi ekološko pridelana jabolka, imamo pa tudi 
kotiček z ekološkimi izdelki.
Morda pa ste kaj iz našega izbora že poskusili, pa tega sploh 
ne veste, saj nam že kar nekaj časa zaupa več znanih gostin-
cev iz Posavja, kjer na njihovih krožnikih najdete prav zelenja-
vo in sadje iz naše ponudbe.
Evrosad Tržnica je odprta ob delovnikih med 8. in 16. uro, ter 
ob sobotah med 8. in 12. uro. Vabljeni!

Evrosad Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 134, Krško
T: 07/490-41-30
W: www.evrosad.si
Evrosad Tržnica
M: 031/681-547
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SLAŠČICE, NAREJENE Z LJUBEZNIJO!

Chef in sommelier Jure Tomič:

Pogrešam več klasičnih gostiln
BREŽICE – Jure Tomič, chef in hišni sommelier brežiške Ošterije Debeluh, je v mednarodnem merilu ne-
dvomno najbolj prepoznavno ime posavske kulinarike. Bil je sommelierski prvak Slovenije in jo zastopal 
na evropskem prvenstvu v Strasburgu, zaslovel je z zmago na svetovnem prvenstvu v pripravi špagetov. 
Tako kot so sočne njegove jedi, zna postreči tudi s 'sočnimi' razmišljanji o posavski kulinarični ponudbi.

Jure Tomič
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www.ostarija-margareta.si

italijanska in mehiška kuhinja 
s pridihom domačnosti in izvirnosti

031 33 50 50

07 49 05 050

nedeljska kosila

Ko se vino in usta poljubita ...
Doživite čarobnost naših vin 

v toplini ambienta obokane kleti.

Kerin - hiša frankinje
Straža pri Krškem 2, 8270 Krško

Telefon: 031 306 053 Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

Modra frankinja - paradni konj kmetije 
Kobal. Je dar vinogradov, tradicije in 

izkušenj. Predano se ji posvečamo tako 
v vinogradu kot v kleti, 

kjer vedno znova preseneča in navdušuje.
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Dobro hrano 
je treba lepo postreči

BRESTANICA – Nobena skrivnost ni, da jemo ne le z usti, am-
pak tudi z očmi, zato se velja ob dobro pripravljeni hrani pot-
ruditi tudi, da jo ponudimo na lepo pripravljenih pogrinjkih in 
okusno okrašeni mizi. Podjetje E-STIL iz Brestanice že polna 
tri desetletja oskrbuje hotele in gostince ter zasebne potrošni-
ke z najpopolnejšim izborom artiklov za pogrinjke in dekora-
cijo mize na svetu. »Kadar organizirate družinske dogodke in 
obletnice, vabljeni v našo industrijsko prodajalno v Brestani-
ci, kjer lahko izbirate med tisoči artiklov, s katerimi boste va-
šim gostom pripravili neponovljiv ambient ter jih presenetili s 
svojo lastno kreativnostjo,« sporočajo. V njihovem skladišču so 
na voljo: izdelki za gostinske pogrinjke in dekoracije, izdelani 
iz materialov z lastnostmi tekstila, ki jih po uporabi zavržemo 
(ali kompostiramo!): serviete, prti v formatu ali roli, nadprti, 
samolepilna mizna krila, mizni tekači, podstavki za kozarce ali 
krožnike, namizne sveče in še mnogo drugega; catering in pi-
knik program v konvencionalni ali kompostirni/biorazgrad-
ljivi varianti; kuharske kape in zaščitna oblačila za kuhinjsko 
osebje in delavce v živilski industriji; dezinfekcija v kuhinji, ži-
vilski industriji in farmaciji; oprema za ročno ali strojno paki-
ranje ter distribucijo obrokov in druge rešitve za zaščito pred 
okužbo v gostinski postrežbi; oprema za vakuumsko pakira-
nje živil in pakiranje v zaščitni atmosferi. Vabijo, da jih pokli-
čete ali obiščete in izkoristite možnost strokovnega svetovanja. 

Gostilna Repovž z večstoletno 
tradicijo je del velike kmeti-
je, ki se razprostira na dob-
rih 40 ha skupaj z gozdom, 
medtem ko je vseh obdelova-
nih kmetijskih površin (z veli-
kim sadovnjakom na približno 
4 ha) za dobrih 14 ha. Gostin-
ski objekt ima tudi bivalni del 
in v njem živijo štiri generaci-
je Repovževih. »Tukaj mimo je 

v preteklosti tekla pomembna 
furmanska pot med Dolenjsko 
in Zasavjem in ob poti je sta-
la oštarija mojih prednikov že 
pred več kot tristo leti,« pri-
poveduje 33-letni Grega Re-
povž, ki skupaj z ženo Sabi-
no, mlajšim bratom Anžetom 
in starejšo sestro Uršo pred-
stavlja mlajši rod Repovže-
vih, ki tradiciji dodaja nove in 
sveže ideje. »Danes redko kje 
najdemo stare furmanske go-
stilne, ki bi morale biti steber 
slovenske gastronomije, a žal 
niso. Nekatere so se spreme-
nile v neke vaške bifeje, neka-
tere so že mnogo let nazaj pro-
padle,« nadaljuje in doda, da 
je za ohranjanje tradicije po-
memben prenos znanja iz ge-
neracije v generacijo ter vo-
lja do dela. »Ko sem bil mlajši, 
nisem razmišljal, da bom ne-
koč stopal po poti svojih star-
šev. Po zaključeni gimnaziji 
v Novem mestu sem se odlo-

Jed brez vina – dan brez sonca
ŠENTJANŽ – V osrčju dolenjskih gričev, v Šentjanžu, kamor vodi mnogo poti iz različni smeri, stoji v središ-
ču vasi gostilna Repovž. V njeni bližini stoji še hlev, ki ne služi več svojemu namenu, saj je postal shramba 
za domača jabolka. Del preteklosti je tudi hram, v katerem so uredili prenočišča. Pomemben del komplek-
sa je še vrt, na katerem rastejo tudi zelišča in sezonska zelenjava. 

čil za študij agronomije v že-
lji, da bom nekoč delal v ka-
teri izmed vinskih kleti in se 
ukvarjal z vini, a potem je pri-
šel trenutek, ko sem se začel 
aktivneje vključevati v delo v 
domači gostilni ter vanj vne-
sel nekaj lastnih idej, tudi v 
kulinariki,« se spominja. »Ra-
zvoj naše kulinarike ni pote-
kal na silo, nobenega presko-
ka ni bilo čez noč, to je večletni 
proces, poudarek pa je na se-
zonsko pridelani hrani. Če ne-
česa v določenem letnem času 
ni, tega tudi ni na našem jedil-
niku. Skoraj vse, kar potrebu-
jemo v kuhinji, je lokalno pri-
delano, z naše kmetije ali pa s 
katere okoliške,« pripoveduje  
in nadaljuje, da so v zadnjih 
letih veliko vlagali v znanje in 
razvoj jedi, a uspešne in pre-
poznavne kulinarične zgodbe 
morda ne bi bilo, če bi ne v ku-
hinji spretno vrtela kuhalni-
co Gregova mati Meta (v lan-
skem letu je prejela posebno 
priznanje s strani Gault&Mil-
lau, in sicer naziv za šefa tradi-
cije), ki je mnogo kuharskega 
znanja pridobila tudi od svoje 
tašče Ivanke. 

Domača kulinarična ponudba 
in posavska vina

V družinsko zgodbo se kras-
no vključuje tudi Gregov oče 
Jože, ki skrbi predvsem za 
domači sadovnjak in vinog-
rad – in je, tako kot sin, vin-
ski svetovalec. Ker oba vesta, 
koliko truda je potrebno vlo-
žiti v delo v vinogradu, ne pre-
seneča, da posebno mesto na 
Repovževi vinski karti pred-
stavljajo vina posavskih pride-
lovalcev. »Naučiti se moramo 
ceniti domače, zato so osno-
va naše vinske karte lokalna 
vina. S tem dajemo priložnost 
našim lokalnim vinarjem, ki so 
v preteklosti zelo težko prišli 

na trg širše Slovenije, ker je ta 
zelo zasičen tako s primorski-
mi kot štajerskimi vini,« pojas-
ni bodoči prevzemnik gostil-
ne in kmetije ter nadaljuje, da 
so posavska vina v zelo hitrem 
razvoju, o kakršnem se je pred 
približno desetimi leti lahko 
samo sanjalo. »Kot sommeli-
erja me zanimajo manj znane 

zgodbe, predvsem zgodbe lju-
di, ki stojijo za posameznim 
vinom. Mislim, da je jed brez 
vina kot dan brez sonca,« za-
ključi predstavnik mlajše ge-
neracije družine Repovž, ki 
je letos prejela posebno Mi-
chelinovo priznanje ’Bib Go-
urmand’ za dobro razmerje 
med ceno in kakovostjo. Re-
povževi so tudi člani medna-
rodnega združenja gostincev 
Jeunes Restaurateurs Slove-
nije.

»Nismo gostilna za vsak dan, 
niti nismo gostilna za vsak te-
den ali mesec, ampak smo go-
stilna za nekajkrat na leto. Že-
limo si, da si gost vzame čas, 

ko vstopi v naše kraljestvo 
večstoletne tradicije s pridi-
hom sodobnosti. Hrana, ki jo 
pripravimo, ni zgolj zato, da z 
njo potešimo lakoto, ampak da 
zadosti vsem čutilom,« prija-
zno pojasni gostitelj in pove, 
da se obiskovalcem najraje 
predstavijo s hladno predjed-
jo, na kateri med drugim naj-

demo sevniško salamo z lešni-
ki, postrvji tatarec z ikrami in 
goveji z ajdovo pokovko, ocvrt 
mladi sir na popečenem radi-
ču, gobah in pinjolah, kunčjo 
pašteto, ovčji sir v olju ogršči-
ce, kruhov hren na telečjem 
priželjcu in jeziku, postrv s 
peno iz džina … 

»Želimo si, da bi bilo udobje 
posameznika, ki nas obišče, 
na še višjem nivoju, zato se 
bomo v prihodnjem letu loti-
li še obnove večine prostorov, 
del tega je tudi hišni vrt, ki je 
zagotovo star več kot sto let,« 
zaključi pogovor vodja družin-
ske gostilne. 
 Smilja Radi

Grega Repovž, sommelier in 
vodja gostilne

Letna terasa pri vhodu v gostilno

Notranjost gostilne ohranja prvinskost podeželja tudi s 
kmečko pečjo v sobi za goste. 

bela, rosé, rdeča, mirna, peneča

www.albiana.si | info@albiana.si
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Ribogojstvo Goričar je družinsko podjetje, ki se z ribogojstvom 
ukvarja od leta 1978. Dejavnost se je razvila v okviru takratne 
kmetije, kjer je prevladovalo vinogradništvo in živinoreja. Iz manj-
še kmetije se je skozi desetletja z veliko truda in vlaganj razvila 
v največjo ribogojnico v državi. Vzrejo rib opravljajo na treh lo-
kacijah. Od vsega začetka doma v Slivju pri Podbočju, leta 1984 
pa so pri Kostanjeviški jami odkupili staro žago in mlin na poto-
ku Studena, kjer so tako kot na domači kmetiji uredili ribogojni-
co. Nekdanji kanal za mlin in žago so pregradili in spremenili v 
pokrite pretočne bazene, prvenstveno za vzrejo mladic šarenk 
in zlatovčic ter sulcev. Prelomno pa je bilo leto 1999, ko so kupi-
li še staro ribogojnico na Dvoru pri Žužemberku. Z njenim naku-
pom in posodobitvijo so postali največji grosisti na slovenskem 
trgu sladkovodnih rib. Vse tri ribogojnice jim namreč omogoča-
jo letno proizvodnjo 250 ton šarenk, potočnih postrvi, zlatovčic, 
sulcev, somov, krapov in sibirskih jesetrov.

Poslanstvo ribogojstva je oskrbovati s svežo, zdravo, lokalno pri-
delano hrano. Ribe so pomemben člen zdrave in uravnotežene 

prehrane, zato je pomembno, da Slovenija tudi na tem področju 
poskuša postati čim bolj samooskrbna, saj trenutno večino rib 
uvozimo. Zato je vizija Ribogojstva Goričar, da se skladno z naj-
višjimi standardi in svetovnimi trendi razvija v sodobno ribogoj-
nico z lastno predelavo, ki trenutno ponudbo dopolnjuje in nad-
grajuje z novimi produkti. Na ta način omogoča zdrav življenjski 
slog in preko raznovrstne in uravnotežene prehrane, ki vključuje 
tudi ribe in ribje produkte, podpira zdravje ljudi.

Poleg trgovskih verig z lokalno pridelano hrano oskrbuje pred-
vsem šole, vrtce, domove starejših občanov ter gostilne in resta-
vracije. Vse več je tudi interesa za ogled ribogojnice, kar v prihod
nosti odpira možnosti za razvoj te panoge v turistično ponudbo 
kraja.

V okviru projekta Ribe na šolskih krožnikih so na ribogojnici na 
Studeni potekali naravoslovni dnevi partnerskih osnovnih šol, 
vzporedno s kuharskimi delavnicami po šolskih kuhinjah pa po-
teka tudi razvoj novih ribjih produktov, ki bodo popestrili in do-
polnili njihovo ponudbo.
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Projekt “Ribe na šolskih krožnikih« sofinancirata Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna Občina Krško. 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Tradicija družinske ribogojnice 
za zdrav obrok na šolskem krožniku

Družinska ribogojnica Goričar sodeluje v projektu Ribe na šolskih krožnikih, v katerem je Občina Krško vodilni partner projekta, poleg Občine Sevnica pa v 
projektu sodelujejo še osnovne šole OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ Brežice in OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki ter Vrtec Krško. Osnovni cilj projekta je 
povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki ter s tem izboljšati zdravo prehrano pri učencih, učiteljih, star-
ših in splošno prebivalcih Posavja. Hkrati vzpodbuja in krepi lokalno samooskrbo s kvalitetno, zdravo in varno hrano.

KROMPIRJEV NARASTEK S SKUTO IN HRUSTLJAVO POSTRVIJO
 

file postrvi s kožo 600 g
kuhan krompir 800 g
pasirana skuta 400 g
pšenični zdrob  160 g
maslo 100 g
jajca  2 kom
corn flakes  200 g
ostra moka  80 g
smetana za kuhanje  2 dcl
peteršilj
muškatni orešček
koper
sol, poper
olivno olje  0,4 dcl
drobtine  160 g

Kuhan krompir narežemo na manjše kocke. Skuto, jajca, smetano in maslo zmešamo z začimbami in dodamo krompirju. Pekač 
namažemo z maslom in potresemo z drobtinami, nato dodamo krompirjevo maso, poravnamo in pečemo 30 minut v pečici pri 
180 stopinjah. Fileje postrvi solimo in paniramo v moki, jajcu in zmletem corn flakesu. Položimo jih na peki papir in pečemo 20 
minut v pečici pri 180 stopinjah.

RIBJI NAMAZ Z DIMLJENO POSTRVIJO

dimljena postrv 400 g
mascarpone 100 g
maslo 80 g
smetana Mileram 40 g
jabolčni sok ali ribji bujon 0,5 dcl
sol, poper
kurkuma
 
Dimljen file postrvi očistimo kože in nadrobimo v mešalnik, 
dodamo vse ostale sestavine in zmešamo v gladko maso. Pos-
tavimo v hladilnik, da nam zatrdi, in uporabimo kot namaz.

RIBJI NAMAZ S FIŽOLOM
poširan file postrvi in soma 400 g
kuhan beli fižol 120 g  
maslo 80 g
smetana Mileram 40 g
olivno olje 2 dcl
jabolčni sok 0,5 dcl
sol, poper
drobnjak

Poširan file nadrobimo v mešalnik ter dodamo vse ostale se-
stavine, zmiksamo v gladko maso. Postavimo v hladilnik, da 
se strdi, in nato serviramo kot namaz z opečenim kruhom ali 
namažemo na rezine svežega kruha.

RIBJI NAMAZ Z LEČO
file postrvi 200 g
file soma 200 g
kuhana leča 80 g
majoneza 60 g
margarina ali maslo 80 g
ribji bujon 0,5 dcl
jabolčni kis 1 čajna žlička
gorčica, mleti ingver
sol, poper

Kuhan file ribe damo v mešalnik skupaj z ostalimi sestavinami 
ter zmiksamo v gladko maso. Postavimo v hladilnik, da zatr-
di, in serviramo.

RIBJI NAMAZ S ŠAMPINJONI  
IN SREBRNO ČEBULICO

file postrvi brez kože 200 g
file soma brez kože 200 g
maslo 80 g
smetana Mileram 40 g
majoneza 40 g
šampinjoni v kisu 40 g
srebrna čebulica v kisu 40 g
sol, poper
koper po okusu, bujon po potrebi

File ribe poširamo, na hitro pokuhamo v okisani slani vodi (da 
zakrkne), ohladimo in nadrobimo v mešalnik, dodamo sesek
ljane šampinjone, čebulico in ostale sestavine ter zmiksamo 
v gladko maso. Postavimo v hladilnik, da se ohladi in strdi. 

V okviru projekta poteka tudi razvoj novih produktov, med 
katerimi so tudi ribji burgerji, ki so pripravljeni iz svežih 

sladkovodnih rib Ribogojstva Goričar.

Ribogojstvo Goričar goji ribe na treh lokacijah,  
in sicer na potoku Studena pri Kostanjevici na Krki,  
na Dvoru pri Žužemberku ter v Slivju pri Podbočju,  

kjer imajo tudi predelavo svežih rib. 



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 18, četrtek, 3. 9. 2020 19VRTOVI POSAVJA 2020

Barvite okrasne zasaditve

Dom Branka Videčnika, ki je obkrožen s pisanimi cvetovi in zeleno trato, umirja.

Dom Tanje Salobir je namenjen njej, družini in rastlinam, zasejanim na zanimiv način.

Fani Borštnar si življenja brez cvetja ne predstavlja. 

RAJ NA ZEMLJI
»V stiku z naravo ohranjam harmonijo s samim seboj,« pravi Branko Videčnik iz Brežic, ki mu je negovanje travnika in rož v okolici njegovega domovanja v posebno veselje. »Rad imam 
naravo, zato se z veseljem prepustim trenutkom, ko sem v stiku z zemljo, travami in rožami. Vse to me pomirja, zato proste trenutke rad preživim v okolju, v katerem čas ni moj gos-
podar, ampak so moje gospodarice rože,« pove.

PRAVLJIČEN SVET CVETLIC
»Rada ustvarjam, rada imam starine, stare trajnice, zelenje, cvetje, žvrgolenje ptic, piš vetra v lase, urejanje gredic na vrtu in okolice. Ob tem najdem svoj mir, imam svoj raj ...« pripoveduje 
Tanja Salobir z Gmajne pri Raki, ki ji življenje v krogu družine lepša tudi na zanimiv način urejena okolica njenega doma, ki prebuja domišljijo in nove ideje. »Ljudje preveč hitimo in zato 
mnogokrat ne opazimo drobnih stvari, ki osrečujejo,« zaključi. 

ČAR CVETOČIH DNI
»Hiša brez cvetja je kot kuhinja brez štedilnika,« pravi Fani Borštnar iz Tržišča pri Sevnici. »Ko sva se z možem poročila, sva pet let živela v najemniški hiši. Rože sem gojila na oknih, 
stopnišču, na vseh vogalih hiše in na njivi. Ko sva zgradila hišo v Tržišču in sva se preselila vanjo, je bilo zadnje, kar sva odpeljala – in to s traktorjem – polna prikolica raznovrstnih rož. 
Te so še dolgo krasile naš balkon. Brez cvetja mi živeti ni, bi lahko rekla,« še opiše ljubezen do rož.

Navadni rman – čudežna rastlina
Navadni rman, ki ga najdemo na trav-
nikih, ob robovih njiv, ob poteh, na 
nasipih in še kje, je zelišče z mnogi-
mi zdravilnimi učinki. Zgornje cve-
toče socvetje nabiramo v sončnem 
dnevu od julija dalje. Nabrano cvet-
je uporabljamo sveže ali posušeno. 
Rastlina je vsestransko uporabna. 
Najpogosteje se uporablja kot čaj, ki 
ga pripravimo tako, da dve čajni žlički 
posušenih cvetov prelijemo s 150 mi-

lilitri vrele vode in pustimo pokrito 15 
minut. Čaj pomaga pri pomanjkanju 
apetita, prebavnih težavah, nespeč-
nosti, celi vrsti ženskih težav, visokem 
krvnem tlaku itd. Kot tonik, sladkan 
z medom, ga priporočajo pri gripi in 
težkih obolenjih. Pri zunanji uporabi 
je odličen za zdravljenje vnetnih obo-
lenj kože. 

 Viktorija Senica, cvetličarka

Pogled na urejeno okolico našega domovanja prina-
ša posebno zadovoljstvo in naj vas, cenjene bralke, 
spoštovani bralci, izbrane fotografije urejenih vrtov 
navdušijo tudi v tokratni številki časopisa. V akciji VR-
TOVI POSAVJA 2020 lahko še vedno sodelujete, in si-
cer tako, da izpolnite prijavnico, ki jo najdete na pove-
zavi: www.posavskiobzornik.si/vrtovi-posavja-2020/
prijavnica-v-akcijo-vrtovi-posavja-2020-90532

Naj bo zaključek poletja barvit, v najlepših barvnih 
tonih, in naj prinaša zadovoljne nasmehe na obraze.

 Uredništvo
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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. 

TIMON (20185B) 
je cca. 4 mesece star živahen 
muc. Je prijazen in razigran, 
išče odgovorne lastnike in va-
ren dom. 

PUMBA (20184B) 
je cca. 4 mesece star muc, je 
razigran in prijazen. Komaj čaka, 
da spozna nove lastnike, ki mu 
bodo nudili varen dom. 

SANČO (20186B) 
je približno 5 mesec star razigran 
muc. Je prijazen in išče odgovor-
ne lastnike in varen dom. 

Vsem občankam in občanom občine Radeče 
iskreno čestitam ob občinskem prazniku!

Občinski praznik je lepa priložnost 
za pregled opravljenega dela in za 
načrtovanje novih ciljev, ki bodo še 
izboljšali življenje v vaši občini. Običajno z 
različnimi dogodki obeležite praznik vaše 
občine, kjer je čas za druženje in pogovor, 
ki ga med letom pogosto primanjkuje. 
Letošnje leto prinaša drugačne izzive 
in spreminja utečene poti. Verjamem, da boste kot 
doslej znali sodelovati in skupaj na temeljih solidarnosti 
ustvarjali lokalno skupnost, kjer ima vsak občan pogoje 
za kakovostno življenje in delo.

Vse dobro ob občinskem prazniku z željo, da se bomo 
lahko kot v preteklih letih srečali na prireditvah in dogodkih 
ter skupaj gradili našo regijo Posavje!

Iskreno čestitam vsem prejemnikom občinskih priznanj! 

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Gradbišči je obiskal tudi župan 
občine Brežice Ivan Molan, ki je 
dejal, da različni izvajalci uskla-
jeno sodelujejo, dela potekajo 
kot načrtovano. Župan je prebi-
valce v bližini gradbišča in kraja-
ne zaprosil za strpnost, saj je za 
uspešno izvedbo te obsežne in-
vesticije potrebno tako sodelo-
vanje krajevne skupnosti, kraja-
nov, šole in občine kot izvajalcev. 

Gradnja vrtca pri OŠ Artiče se je 
začela junija in bo potekala do 
novembra 2021. Nov 5-oddelčni 
vrtec se gradi kot samostojni pri-
zidek južno od obstoječega šol-
skega kompleksa in bo tlorisno 
razgiban objekt z igralnicami v 
pritličju (vsaka v velikosti mini-
malno 50 m2 in zunanjo teraso 
24 m2). Skupaj bo neto tlorisna 
površina novega vrtca znašala 
1.194,41 m2. Pogodbena vred-
nost gradnje vrtca znaša 2,3 mi-
lijona evrov, izvajalec je podjetje 
CGP d.d. V času od začetka grad-
nje so bila izvedena dela za grad-
njo kleti in betonska podlaga, za-

Največja investicija Občine Brežice 
v letu 2020 se izvaja v Artičah
Šolski kompleks v Artičah je bil v času šolskih počitnic prizorišče največje investicije Občine Brežice v letu 2020. Na 
dveh gradbiščih so se izvajali trije projekti v skupni vrednosti  treh milijonov evrov – hkrati so potekala dela gradnje 
novega vrtca, urejanje kotlovnice za celoten šolski kompleks in celovita energetska obnova telovadnice. 

ključuje se izvedba vrtin. 

Celovita energetska sanaci-
ja telovadnice v vrednosti cca. 
416.000 evrov je del projek-
ta javno-zasebnega partner-
stva (občina in konzorcij zaseb-
nih partnerjev družbe Petrol in 
podjetja Plistor) »Celovita ener-
getska prenova javnih objektov 
v lasti občine Brežice«. Energet-
ska sanacija telovadnice obsega 
izolacijo fasade, izolacijo stre-
he, menjavo stavbnega pohištva 

– oken, urejanje termostatskih 
ventilov, sanacijo razsvetljave in 
prenovo ogrevalnega sistema. 
Gradbena dela sanacije so se 
zaključila pred začetkom nove-
ga šolskega leta (fasada, izolacija 
strehe, zamenjana okna, ureje-
na razsvetljava), s tem se je zapr-
lo eno od gradbišč, kar bo za iz-
vajanje pouka manj moteče.

Tretji projekt je urejanje kotlov-
nice za celoten šolski kompleks. 
Pogodbena vrednost ureditve 

kotlovnice znaša 328.000 evrov, 
dela izvaja podjetje Plistor d.o.o. 
v partnerstvu s podjetjem Geo-
tech d.o.o. Vzpostavitev kotlov-
nice za celoten šolski kompleks 
– za vrtec, šolo in telovadnico – 
je že začetek adaptacije osnovne 
šole, ki se bo nadaljevala predvi-
doma v letu 2022. Vzpostavitev 
kotlovnice obsega izvedbo ge-
osond in povezav do toplotne 
črpalke, izvedbo hranilnika ter 
vzdrževanje in upravljanje siste-
ma v obdobju dveh let od prev-
zema objekta vrtca. 

Kot je dejala ravnateljica OŠ 
Artiče Vesna Bogovič, v šoli in 
vrtcu spremljajo potek del na 
gradbišču in se veselijo novih 
pridobitev. Zaradi gradbišča no-
vega vrtca, ki bo dejavno do no-
vembra 2021, je šola pripravila 
tudi spremenjen režim prihoda 
otrok v šolo, posebej tistih ot-
rok, ki jih v šolo pripeljejo star-
ši. Osnova šola obvestila redno 
objavlja na svoji spletni strani.

Gradbišče za šolsko stavbo

Kot je dejal župan Ivan Molan, 
gre pri šoli v Globokem za dve 
posebnosti v tem letu. Prva je 
uvedba dislociranega oddelek za 
učence z avtističnimi motnjami s 
prilagojenim programom osnov-
ne šole z enakovrednim izobraz-
benim standardom, za katerega 
je bila šola izbrana na razpisu. Da 
je šola pridobila ta program, ki je 
bil doslej na voljo le v Ljubljani, 
Mariboru in Portorožu, je goto-
vo  pridobitev za starše in otroke, 
hkrati pa tudi veliko priznanje za 
šolo v manjšem kraju, je prepri-
čan župan. Oddelek, za katere-
ga je prostor pomagala urediti 
občina, trenutno obiskujejo štir-
je učenci – v takšen oddelek pa 
lahko sprejmejo največ pet ot-
rok. Oddelek je dislocirana eno-
ta Zavoda za gluhe in naglušne, 

Župan občine Brežice Ivan Molan ob prvem šolskem dnevu tradicionalno obišče eno od osmih osnovnih šol v obči-
ni. Ob začetku novega šolskega leta 2020/2021 je župan obiskal OŠ Globoko in v telovadnici najprej pozdravil učenke 
in učence, ki letos prvič vstopajo v šolo. V nadaljevanju je župan obiskal tudi učence prvega dislociranega oddelka za 
učence z avtističnimi motnjami, ki od letos domujejo v globoški šoli. Ob tej priložnosti je župan ravnateljici Roziki Vo-
dopivec predal simbolično darilo – knjige za šolsko knjižnico. 

ki v programe za otroke in mla-
dostnike z govorno-jezikovnimi 
motnjami vključuje tudi otroke 
z motnjami avtističnega spektra.  
V prvih šolskih dneh pa se za-
ključuje tudi celovita energet-

ska sanacija šole v Globokem v 
projektu javno-zasebnega part-
nerstva. Sanacija v vrednosti 
dobrih 528.000 obsega izolacijo 
fasade in strehe na telovadnici, 
menjavo stavbnega pohištva, sa-

nacijo razsvetljave, prenovo og-
revalnega sistema in energetsko 
upravljanje. Poleg energetske 
sanacije so v šoli pridobili tudi 
nov prostor za likovni in glasbe-
ni pouk. OŠ Globoko trenutno 
obiskuje 117 učenk in učencev, 
v vrtcu pa skrbijo za 57 otrok. 

V šolskem letu 2020/2021 bo 
osem osnovnih šol in eno po-
družnično šolo v občini Brežice 
obiskovalo 2.038 učenk in učen-
cev, med njimi je 212 prvošolk in 
prvošolcev.  Župan občine Bre-
žice Ivan Molan je letos  vsem 
zaposlenim v šolah in učencem 
zaželel predvsem čim boljše po-
čutje v razredih ter da bi kljub 
vsem dodatnim ukrepom preži-
veli čas v šoli čim lepše in uresni-
čili zastavljen učni program. 

Sprejem za prvošolce in njihove starše v telovadnici

Župan ob prvem šolskem dnevu obiskal OŠ Globoko

Rok za oddajo predlogov za podelitev priznanj 
Občine Brežice za leto 2020 je do 7. septembra
Predloge za podelitev priznanj Občine Brežice (Oktobrska nagra-
da Občine Brežice, razglasitev za častnega občana in Priznanja Ob-
čine Brežice) se lahko vložijo najkasneje do 7. septembra 2020. Več 
podatkov je na voljo na spletni strani občine www.brezice.si v ru-
briki RAZPISI.



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 18, četrtek, 3. 9. 2020 21IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Kr

šk
o

Drage občanke, 
občani občine Radeče,

predano delo in povezovanje na vseh 
ravneh sta tista temelja, na katerih je 
moč graditi uspešno lokalno skupnost, 
kar ste v Radečah že večkrat dokazali. 
Z željo, da se tudi v prihodnje s 
pogumom lotite vseh izzivov in 
uresničite zastavljene cilje, vam ob 
vašem skupnem prazniku iskreno 
čestitam in želim prijetno praznovanje.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko s sodelavci

Izberi čistejši način prevoza!
www.mobilityweek.eu, 
www.tedenmobilnosti.si

Občine Radeče, Sevnica, Krško in 
Brežice vabijo v času Evropskega 
tedna mobilnosti na kolesarsko 
akcijo “S kolesom ob Savi” od Ra-
deč do Brežic. Zaradi COVID-19 
ukrepov letos vabimo kolesarje 
in kolesarke, da sami ali organi-
zirano, v času med 16. in 22. 9., 
prekolesarijo običajno traso ob 
Savi od Radeč do Brežic, tokrat 

izjemoma lahko tudi v obratno 
smer ali v več delih. Potrebna je 
predhodna poimenska spletna 
prijava udeleženca po elektron-
ski pošti, obvestilo o opravlje-
nem kolesarjenju, dobrodošle 
pa so tudi fotografije na ene-
ga od elektronskih naslovov: 
dalibor.crljenkovic@radece.si; 
robert.kase@obcina-sevnica.si; 

romana.pecnik@krsko.si; 
damjan.zerjav@brezice.si, z do-
voljenjem, da fotografije objavi-
mo na družbenih omrežjih ali v 
drugih medijih. 

Kolesarji in kolesarke na določe-
nih točkah ob trasi zbirajo nalep-
ke ter jih lepijo na obrazec, ki je 
na voljo na spletni strani občin. 

Izpolnjen obrazec lahko dostavi-
jo ali pošljejo na občino za pre-
jem praktične spominske nagra-
de. VSAK KOLESARI NA LASTNO 
ODGOVORNOST.

Več pa na www.krsko.si (kjer so 
zbrani podatki o lokacijah, kjer 
dobite nalepke, in obrazec).

Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del 
na vodovodnih in kanalizacijskih omrežjih
Občina Krško je v okviru koncesijske pogodbe Kostaku Krško predala v najem komunalno infrastrukturo za izvajanje 
dejavnosti gospodarskih javnih služb individualne rabe – vodooskrba, ravnanje z odpadnimi vodami in ravnanje z od-
padki. Občina Krško je ena izmed redkih občin v Sloveniji, ki vsa sredstva iz naslova najemnine nameni za izvedbo in-
vesticijsko vzdrževalnih del na obstoječi komunalni infrastrukturi oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunal-
nih in padavinskih odpadnih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki. Koncesionar tako skladno s sprejetim Letnim 
programom izvaja načrtovana dela v obsegu sredstev najemnine, in sicer na približno 750 km vodovodnega omrež-
ja in 185 km kanalizacijskega omrežja. Za obnovo vodovodnih in kanalizacijskih omrežij je iz sredstev najemnin zago-
tovljenih okoli 1,3 milijona evrov letno. 

V ZADNJIH DESETIH 
LETIH ZAMENJAVA 18 KM 
DOTRAJANIH SALONITNIH 
VODOVODNIH CEVI 

Ena izmed pomembnejših aktiv-
nosti, ki se izvaja, je tudi zame-
njava dotrajanih salonitnih (az-
bestno cementnih) vodovodnih 
cevi. 

Leta 2010 je bilo v občini od 400 
km vseh vodovodnih cevi okoli 
21 km salonitnih cevovodov. V 
letih 2010 – 2013 je bilo zame-
njanih okoli pet km salonitnih 
cevi. Največ, več kot 9 km, jih je 
bilo zamenjanih v letih 2013 – 
2015, v sklopu projekta Hidrav-
ličnih izboljšav v Posavju.

V zadnjih petih letih je bilo za-
menjanih 3,4 km salonitnih cevi. 
Tako so bile v zadnjih dveh letih 
izvedene zamenjave salonitnih 
cevovodov na območjih Krškega 
in Leskovca pri Krškem: Tovarni-
ške ulice, Šolske in Tomšičeve uli-
ce, Ulice Anke Salmič, Kajuhove 
ulice in naselju Veniše.

Na območju občine je okvirno še 
tri km salonitnih vodov, kar pred-
stavlja manj kot 0,4 % celotnega 
omrežja, in sicer: 
• na območju vodovoda Krško 

okvirno 2 km na odsekih: Uli-
ca Anke Salmičeve, Gruenova 
ulica, Narpel, Pavlinova ulica, 
Pekarska ulica, Wolfova ulica, 
Cesta 4. julija, Ilirska ulica, 

• na območju vodovoda Seno-
vo–Brestanica okvirno 1 km 
na odsekih Petanov hrib, Ces-
ta prvih borcev, Elektrarniška 
cesta.

Salonitni cevovodi se bodo v pri-
hodnjih letih zamenjali ob celo-
viti rekonstrukciji cest in ulic. 

V 2019 je bilo:
• obnovljenih malo manj kot 14 km vodovodnih cevi,
• obnovljenih 6 objektov (vodohrani, prečrpališča),
• obnovljenih 0,8 km kanalizacijskih cevi,
• urejenih 37 zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov,
• vgrajenih več črpalk za prečrpavanje pitne in od-

padne vode,
• zamenjanih 12 hidrantov,
• nadgrajen sistem daljinskega nadzora objektov. 

V 2020 je bilo:
• obnovljenih 10 km vodovodnih cevi,
• obnovljenih 8 objektov (vodohrani, prečr-

pališča),
• obnovljenih 2,3 km kanalizacijskih cevi,
• urejenih 8 zbiralnic za ločeno zbiranje od-

padkov.

Največ dotrajanih salonitnih vodovodnih cevi, več kot 9 km, je bi-
lo v občini Krško zamenjanih v letih 2013 – 2015, v sklopu projek-
ta Hidravličnih izboljšav v Posavju.

DELA NA VODOVODNIH OMREŽJIH V ZADNJIH DVEH LETIH:

V avgustu so se zaključila dela razširitve odseka Ceste na ribnik v 
Brestanici pri gostišču Pohle, ki so potekala vse od pomladi. V prvi 
fazi so na območju ceste potekale arheološke raziskave skladno s so-
glasji Zavoda za varstvo kulturne dediščine, sledila je rušitev starej-
še stanovanjske hiše, gradnja opornega zidu ter rekonstrukcija ces-
te z obnovo vodovoda s hišnimi priključki, širokopasovne povezave, 
javna razsvetljava, telekomunikacije in elektro kabliranje nadzemnih 
vodov, vse v skupni vrednosti okoli 130.000 evrov.
Občina Krško na cesti proti ribnikom v Mačkovcih v septembru na-
daljuje z deli rušitve starega in gradnjo novega, širšega mostu v Sto-
lovniku. Dela, katerih vrednost znaša okoli 170.000 evrov, naj bi se 
zaključila do konca leta. Trenutno še poteka urejanje lastništva in 
pa sprememba projektne dokumentacije, saj bo most nekoliko raz-
širjen zaradi umestitve večnamenske poti. Namreč v načrtu je po-
leg rekonstrukcije cestišča tudi ureditev večnamenske poti za pešce 
in kolesarje na levi strani ceste Brestanica – Stolovnik do ribnikov 
Mačkovci, ki je trenutno v fazi projektiranja. Ureditev te večnamen-
ske poti do ribnikov naj bi v prihodnjih letih potekala v štirih fazah.

Razširitev Ceste na ribnik zaključena, 
sledi izgradnja novega mostu pred ribniki

Na Senovem se z gradnjo mostu čez Senovski potok zaključuje iz-
gradnja dela kolesarske poti na Senovem od trgovine Spar do sre-
dišča kraja. Dela so se začela v novembru lani, obsegajo pa izgra-
dnjo kolesarske povezave v dolžini 745 metrov in širini treh metrov, 
postavitev urbane opreme za kolesarje, ureditev križišča oz. preč-
kanja javne poti in izgradnjo mostu (brvi) čez Senovski potok. Vred-
nost celotnega projekta znaša  265.000 evrov. Projekt je delno sofi-
nanciran iz evropske kohezijske politike do višine 102.000 evrov, in 
sicer 85 % s strani EU in 15 % s slovensko udeležbo. 

Kolesarska pot na Senovem daljša za 745 metrovJavni poziv predstavnikom izvajalcev športa v 
občini Krško za imenovanje projektne skupine
Občina Krško bo pristopila k pripravi Strategije športa v občini Kr-
ško za obdobje 2021 do 2031, ki bo obsegala načrtovanje, vzdrže-
vanje in izgradnjo športnih objektov ter zagotavljanje pogojev za 
izvedbo letnega programa športa (prostočasna dejavnost otrok in 
mladine, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport, šolski šport, šport 
invalidov, šport starostnikov, športna rekreacija ...).
Za pripravo strategije bo župan občine Krško imenoval projektno 
skupino, ki jo bodo sestavljali člani, ki izhajajo iz različnih sfer špor-
tnega življenja, tudi iz vrst neposrednih izvajalcev športa – špor-
tnih društev. Zato vabimo društva in posameznike, da predlagajo 
kandidate, ki bi v tej projektni skupini zastopali kolektivne in in-
dividualne športne panoge ter športno rekreacijo. Pogoj je, da je 
predlagani kandidati občan občine Krško, k predlogu pa naj pre-
dlagatelj priloži kratko obrazložitev kandidature (lahko tudi tele-
fonsko) in področje športa, ki ga zastopa.
Rok za oddajo predlogov je 10. september 2020. Dodatne informa-
cije: Aleš Eržen, tel. 07/49 81 203, e-pošta: ales.erzen@krsko.si.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je prvi šolski dan v šolske 
klopi pospremil prvošolčke na OŠ Jurija Dalmatina Krško. V občini Kr-
ško bo sicer na osmih osnovnih šolah v šolske klopi prvič sedlo 287 
prvošolk in prvošolcev. Tako ravnateljica Valentina Gerjevič kot žu-
pan sta 85 prvošolčkom na krajši uvodni slovesnosti zaželela prije-
ten začetek šolskih dni ter veliko uspeha, ob tem pa jih tudi opozori-
la na previdnost na cesti na poti v šolo in domov. V tem tednu bodo 
sicer za varnost vseh osnovnošolcev v okolici šol v občini Krško skr-
beli člani Zveze šoferjev in avtomehanikov Krško, policisti, občasno 
pa tudi redarji Skupnega prekrškovnega organa. OŠ Jurija Dalmati-
na Krško bo v tem šolskem letu obiskovalo 795 učenk in učencev, v 
vseh osmih osnovnih šolah v občini Krško pa je skupno 2581 otrok.

V občini Krško letos 287 prvošolčkov

S kolesom ob Savi od Radeč do Brežic
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Spoštovane občanke, 
spoštovani občani občine Radeče.

V septembru praznujete občinski praznik, ki 
naj bo priložnost za krepitev sodelovanja in 
razumevanja. Čestitam vam za vse dosežke, 
ki ste jih na skupnih poteh soustvarjali v 
preteklem letu.

Letošnje leto je polno izzivov in preizkušenj, ki 
se jim je žal pridružila še nedavna preizkušnja 

narave. V radeški in sevniški občini je prizadela mnoge domove. 
V teh težkih trenutkih se je kot neprecenljiva vrednota zopet 
izkazala solidarnost, pomoč drug drugemu, med sosedi in med 
prijatelji, ter izjemna požrtvovalnost gasilcev in pripadnikov civilne 
zaščite. Velika so prizadevanja za odpravljanje posledic neurja 
in vzpostavitev utečenih poti.

Spoštovani, ob občinskem prazniku vam želimo veliko optimizma 
in uspehov na vseh poteh življenja. Veselim se nadaljnjega 
sodelovanja v dobro vseh, ki živimo v Posavju.

S spoštovanjem,
župan Srečko Ocvirk s sodelavci

S kolesom ob Savi – od Radeč do Brežic
Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice v času Evropskega tedna mobilnosti vsako leto izvedejo kolesarsko akcijo »S kolesom ob Savi 
– od Radeč do Brežic«. Zaradi ukrepov za preprečitev širjenja bolezni COVID-19 in s tem povezanimi omejitvami množičnega zbiran-
ja bo ta letos potekala v prilagojeni obliki. 

Način in potek izvedbe bo predstavljen na spletni strani www.obcina-sevnica.si.

Vabljeni k ogledu razstave Riba je IN
V sklopu projekta »Riba je IN« je Občina Sevnica v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice pripravila razstavo na 
temo reke Save in sladkovodnih rib. Panoji, ki v slovenskem in angleškem jeziku opisujejo življenje ob reki, ribolov in 
sladkovodne ribe, so postavljeni na ploščadi pri spomeniku NOB na Trgu svobode v Sevnici. Vabljeni k ogledu.

Vsebina projekta »Riba je IN« 
poleg razstave zajema še števil-
ne druge dejavnosti z osrednjim 
ciljem krepitve kakovostne pre-
hrane, vključevanja kakovostnih 
prehranskih izdelkov v prehra-
no domačinov in širjenja kultu-

re uravnotežene prehrane z ri-
bami. 

Nosilec projekta je Občina Sev-
nica, partnerji pa so: KŠTM Sev-
nica, Društvo kmetic Sevnica, 
Društvo kmetic Brežice, Dru-

štvo kmečkih žena Arnika iz Ra-
deč, Društvo podeželskih žena 
Pod Gorjanci iz Kostanjevice na 
Krki, ribogojsko podjetje Akval 
d.o.o. z Blance in Občina Krško. 

Občina Sevnica se za pomoč 
pri izvedbi in pripravi razstave 

zahvaljuje Posavskemu muzeju 
Brežice ter Sevničanoma Ljubu 
Motoretu za številne fotogra-
fije in Ani Jazbec za oblikova-
nje razstave. Razstava prikazuje 
pomemben del sevniške zgo-
dovine in sedanjosti, zato res 
iskreno vabljeni k ogledu. 

info@care4climate.si
www.care4climate.si 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev 
Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Sevniški teden mobilnosti
»Izberi čistejši način prevoza!« je poziv 19. Evropskega tedna mobilnosti, ki ga obeležujemo od 16. do 22. septembra. 
V okviru te vsakoletne akcije evropska mesta na različne načine promovirajo uporabo trajnostnih oblik prevoza in oza-
veščajo prebivalce o vplivih izbire potovalnega načina na okolje.

Čeravno letošnji program ne 
vsebuje bolj množičnih prire-
ditev, je ključni cilj tedna mo-
bilnosti dosegljiv vsak dan, na 
vsakem koraku. Da z dejanji kre-
pimo zdravo okolje in tudi svoje 
zdravje, se tako čim večkrat od-
ločajmo za hojo, kolo, javni pre-
voz ali druge oblike trajnostne 

mobilnosti.

Posamezniki, skupine, razre-
di, ekipe, društva in organi-
zacije – vabljeni, da sodeluje-
te v posebnem pohodniškem 
izzivu in v spletnem portalu 
https://gibaj.sevnica.si/ bele-
žite pohode, spremljate število 

prehojenih, pretečenih ali pre-
kolesarjenih kilometrov in soča-
sno tudi prihranek izpusta CO2 in 
ocenjeno porabo kalorij.

Darilo Občine Sevnica v sep-
tembrski številki mesečnika 
Grajske novice je parkirna ura, 
ki naj simbolično ponazarja, da 

je parkiran avto do okolja bolj 
prijazen avto. Vsak korak, ki ga 
ob tem naredimo, pa šteje tudi 
kot dobra naložba v zdravje.

V sklopu in tedna mobilnosti 
bodo potekale različne aktiv-
nosti na prostem:

Datum in ura Vsebina Kje? Organizator - informacije 
16., 17., 18., 21. in 22. septembra, 
od 7.30 do 8.00

Jutranja vadba na prostem – 
vaje 1000 gibov Na igrišču pri Športnem domu Sevnica Društvo Šola zdravja – podružnica Sevnica

19. in 20. septembra, od 7.30 do 
8.00 Video vadba 1000 gibov Preko spletne povezave: https://vid.

arnes.si/%C5%A0ola_zdravja_Sevnica Društvo Šola zdravja – podružnica Sevnica

16., 17., 18., 21. in 22. septembra, 
od 9. do 10. ure

Gibanje za zdravje – prikaz raz-
ličnih vaj za krepitev telesa Zbor pri Srednji šoli Sevnica Zdravstveni dom Sevnica – enota fiziote-

rapije

16. septembra, od 8. do 13. ure Pohod v okolico Sevnice Zbor pohodnikov na parkirišču pri kro-
žišču v Šmarju v Sevnici

Študijski krožek spoznavanje vrednot 
Društva Univerza za tretje življenjsko ob-
dobje Sevnica

21. septembra, ob 8. uri Pohod po nasipu za Savo Zbor pohodnikov pri Kiwi Shopu v Na-
selju heroja Maroka v Sevnici

Društvo za preprečevanje osteoporoze 
Posavje – pohodna skupina Sevnica

21. septembra, ob 12. uri Slovesno odprtje Posavske potu-
joče knjižnice 

Na ploščadi pri spomeniku NOB na 
Trgu svobode v Sevnici Knjižnica Sevnica

Udeleženci rekreativnih dogodkov naj bodo športno oblečeni.
Organizatorje in udeležence prireditev prosimo, da upoštevajo aktualna navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za pre-
prečitev širjenja bolezni COVID19.

Objava dveh razpisov za štipendiranje
Občina Sevnica s petkom, 4. septembrom 2020, objavlja jav-
na razpisa za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij in za 
dodelitev štipendij za deficitarne poklice v občini Sevnica za 
šolsko leto 2020/2021. Rok za oddajo vlog pri obeh je 16. ok-
tober 2020. Več informacij je na voljo na Oddelku za gospodar-
ske dejavnosti oziroma na spletni stran www.obcina-sevnica.si.

90. rojstni dan Avgusta Abrama

Svoj 90. rojstni dan je praznoval Avgust Abram z Blance. Ob tej ve-
seli priložnosti so ga obiskali predstavniki lokalne skupnosti, med nji-
mi župan Srečko Ocvirk, podpredsednik Krajevne skupnosti Blanca 
Peter Mirt, predsednica Območnega združenja Rdečega križa Sev-
nica Breda Drenek Sotošek, predsednica krajevne organizacije Rde-
čega križa Blanca Cvetka Požun in članica Rdečega križa Blanca Štef-
ka Vidrih. Slavljenec, ki je goste sprejel v krogu svoje družine, se je 
obiska zelo razveselil, vsi pa so mu zaželeli še veliko zdravja in dob-
re volje. Srečanje je potekalo na prostem, saj moramo v teh časih 
še posebej paziti na zdravje drug drugega.
  Foto: Občina Sevnica

Občinski praznik 2020
Občina Sevnica je objavila poziv k sodelovanju v času občinske-
ga praznika, ki je odprt do 30. septembra 2020. Še do 11. sep-
tembra 2020 pa je odprt razpis za zbiranje predlogov za dobitnike 
priznanj Občine Sevnica v letu 2020. Vse informacije so dosto-
pne na spletni strani www.obcina-sevnica.si in v Kabinetu župa-
na Občine Sevnica.
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TPV AVTO 07 39 18 249
Kombinirana poraba goriva: 6,5 – 6,0 l/100 km. Emisije CO2: 148 – 136 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOX: 0,0220 - 0,0427g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00027- 0,00028g/km. Št. delcev (x1011): 
0,48 – 0,53. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Ponudba velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do prihranka v višini do 3.000 € (z DDV) z vključenim popustom in bonom ob financiranju v vrednosti 350€ (z DDV), ki velja za Nissan Juke 1.0 117 TEKNA s kovinsko barvo iz zaloge. Pridržujemo si pravico do 
napak. Akcija velja do 30.9.2020 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, velja z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo 
za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***NissanConnect ni na voljo v slovenskem jeziku. Slike so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na www.nissan.si

Novi Nissan Juke  
Coupé Crossover
s tehnologijo PROPILOT

+ DO 3.000 € PRIHRANKA*
+ 7 LET JAMSTVA**

V svoji tekmovalni zgodovi-
ni se je preizkusil v taekwon-
doju, K1 kickboxingu, jiu-jitsu 
in karateju, v katerem je dose-
gel največje tekmovalne uspe-
he – vrsta naslovov državnega 
in pokalnega prvaka, 3. mesto 
na članskem svetovnem poka-
lu, polfinale evropskega prven-
stva ... Leta 2002 je diplomiral 
na Fakulteti za šport in se za-
poslil v Šolskem centru Krško 
– Sevnica kot športni pedagog, 
kjer dela še danes. Dolga leta je 
vodil Karate klub Triglav, tak-
rat najuspešnejši klub v ženski 
konkurenci pri nas. Ustanovil 
je Klub borilnih športov Raj-
henburg in  Klub tajskega bo-
ksa Krško, vrsto let predaval na 
seminarjih za šolanje trenerjev, 
bil je kondicijski trener in tre-
ner ženskih državnih reprezen-
tanc. Na trenerski poti je sode-
loval z nekaterimi najboljšimi 
reprezentancami sveta in svo-
je znanje delil na seminarjih na 
mednarodnih univerzah. Pou-
darja, da je moto novega klu-
ba 'Train With Respect, Fight 
With Honour' (Treniraj s spo-
štovanjem, bori se s častjo, op. 
p.). Odziv je že na samem za-
četku nad pričakovanji, več in-
formacij pa dobite na fightclub-
shony@gmail.com.

Kaj je botrovalo vrnitvi v 
svet borilnih veščin? Ne na-

Vsi v družini bi boksali, pa bo kar odprl klub
ČATEŽ OB SAVI – Sašo Vaš – Shony je v zadnjem času znan kot odličen pozavnist v Big bandu Krško, a gre tudi za predanega športnika, ki se z borilnimi veščinami 
ukvarja skoraj 30 let. V začetku septembra je v Posavju, natančneje v Spodnji Pohanci, odprl klub borilnih veščin z imenom Fight Club Shony.

zadnje smo te zadnja leta 
srečevali predvsem na glas-
benih odrih …

Z borilnimi veščinami sem 
takrat prekinil iz dveh razlo-
gov. Rodil se mi je sin in ko je 
bil majhen, nisem mogel 'fol-
gat' napornega tempa. Dru-
go je bilo, da sem se prese-
lil v Brežice in sem si vzel čas 
za nek premor. Sedaj je starej-
ši sin star že deset let in me že 
lep čas nagovarja, naj ga na-
učim boksati, pa tudi žena si 
želi tega (smeh, op. p.). Rekel 
sem: Če si želita, pa še 'tama-
la' dva pridno boksata, potem 
je najboljše, da odprem klub 
in znotraj kluba gojite svoje 
veselje. Drugi razlog pa je, da 
me v vseh teh letih, odkar sem 
se umaknil s področja športa, 
ljudje konstantno kličejo in na-
govarjajo, kdaj bom nekaj spet 
naredil. Glede na to, da sta ot-
roka že toliko zrasla, da se to 
dá, sem se odločil, da pač ne-
kaj ukrenem.

Kaj t. i. fightclub lahko ponu-
di Posavju?

Fightclub bo zajel nekaj, kar 
v Posavju in na Dolenjskem 
praktično sploh ne obstaja. 
Taekwondo klub je najbližje v 
Zagorju, boksa pri nas praktič-
no ni. Boksarski del je osredo-

točen na vzgojo mladine od 5. 
razreda osnovne šole dalje ter 
na kvalitetno rekreacijo za od-
rasle. Taekwondo je nova pa-
noga v našem okolju, a gre le 
za olimpijsko panogo, v kate-
ri tekmuje 210 držav. Name-
njen je otrokom od 1. razreda 
dalje, vsem osnovnošolcem. Za 

odrasle bo najbrž malce prete-
žak, ker se ne bodo mogli tako 
učinkovito raztegniti. Ker sem 
karateist, karateja namenoma 
nisem dal v ponudbo. Že pet let 
učim tekmovalce v Karate klu-
bu Brežice in nisem želel nelo-
jalno posegati v ta del.

V Sloveniji na boks mno-
gi še vedno gledajo kot na 
pretepanje in ga povezuje-
jo z agresijo. Kakšen šport 

je boks v resnici, komu bi ga 
priporočal?

Vsak, ki pomisli nanj, ima v gla-
vi Mohameda Alija, Parkinso-
novo bolezen in 'krvave knoc-
koute', dejstvo pa je, da je po 
svetu to ena najbolj priljub-
ljenih rekreativnih disciplin. 

Rekreativni 
boks je izred-
no varen, ve-
liko bolj va-
ren od vseh 
iger z žogo. 
Vse stvari se 
učiš dogovor-
jeno, mož-
nost poškodb 
je izločena, 
vsake stva-
ri se lotevaš 
postopoma. 
Dokazano je, 
da je to ena 
najbolj kalo-

rično zahtevnih disciplin za 
oblikovanje telesa, odlična za 
antistres in super vpliva na sa-
mozavest. Omejitev ni, vablje-
ne tudi ženske.

Najmlajše boš uril v ta-
ekwondoju. Je morda slika 
današnje mladine povod, da 
bi nanje želel prenesti svo-
je znanje o omenjeni disci-
plini?

V današnji družbi so vsi pre-
več za računalniki, telesne 
sposobnosti otrok so ved-
no slabše. Otroci od 4. do 6. 
leta so najbolj učljivi in rav-
no v tem obdobju ta discipli-
na izstopa, element dinamike 
je bolj poudarjen kot v dru-
gih borilnih veščinah. Ogrom-
no se naredi na koordinaciji, 
agilnosti, timingu v zraku, hi-
trosti, vzdržljivosti ... Poudar-
jen je vzgojni element ter red 
in disciplina. Skratka, dobra 
protiutež za današnji lifestyle.

Kakšna je dolgoročna vizi-
ja kluba? 

V roku petih let imam željo, 
da ustanovim olimpijski bo-
rilni center. To pomeni borilni 
center, v katerem bi se gojile 
borilne veščine, ki so na pro-
gramu olimpijskih iger. To so 
karate, taekwondo, boks … V 
njem bi bil tudi center priprav 
reprezentanc, da tam gojimo 
svoje morebitne bodoče olim-
pijce, hkrati ponudimo tudi 
znotraj teh panog kvalitetno 
rekreacijo za starejše, ki je 
praktično ni. Glede na to, da je 
prijav v klub že na samem za-
četku več kot 40, bodo na dol-
gi rok seveda potrebni še novi 
trenerji.  

Kaj so borilne veščine pri-

nesle v tvoje življenju, kako 
so te oblikovale?

Imel sem zelo težko otroštvo, 
večina ljudi, ki me pozna, ve, 
kakšna je bila zgodba z mojim 
očetom in družino. Če ne bi za-
šel v borilne športe, vprašanje, 
kam bi me zanesla pot. Dale 
so mi vse, kar sem rabil, da se 
spravim na pravo pot. Če je v 
življenju še kaj več od tega, ne 
vem. Pomagale so mi čez vse 
preizkušnje, naučile so me, da 
sem odvisen sam od sebe, da 
svoje nagrade dobim sam in 
da svoje kazni sprejmem sam. 

Gojiš ljubezen do športa in 
ljubezen do glasbe, se ti dve 
lahko dopolnjujeta?

Šport in glasba se zagoto-
vo dopolnjujeta, sta identič-
no  lepa, zelo zahtevna, če se z 
njima začneš ukvarjati na ne-
kem višjem nivoju. Vse zakoni-
tosti dobrega 'performancea' 
sta pri obeh enaki. Razlika je 
le v fizičnem naporu. Glede 
na to, da zjutraj poučujem v 
šoli, popoldan poučujem spet 
v športu, je meni glasba pro-
tiutež in stvar, ki je dejansko 
samo moja, moj ventil. To ima-
mo pač v genih, bilo bi že čud-
no, če se ne bi ukvarjal z njo …

 Simon Uršič

Sašo Vaš – Shony (foto: osebni arhiv)
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KOSTANJEVICA NA KRKI – 23. avgusta je minilo 120 let od 
rojstva slikarja, kiparja in grafika Toneta Kralja, čigar stal-
na razstava je na ogled v Galeriji Božidar Jakac. Ob tem so v 
razstavišče začasno umestili pet umetniških del, ki so jih v 
zbirko galerije pridobili v zadnjem času.

Tone Kralj (1900–
1975) je pomembno 
zaznamoval sloven-
sko umetnost 20. sto-
letja, neizbrisen pečat 
je pustil tudi v Kosta-
njevici na Krki, ki si jo 
je izbral tako za kraj 
svojega večnega po-
čitka kot svoje ume-
tniške zapuščine, saj je 
galeriji ob njeni usta-
novitvi leta 1974 po-
daril svoj opus. »Da-
nes v galeriji hranimo 
skoraj 400 del Tone-
ta Kralja, na stalni po-
stavitvi umetnika pa je 
na ogled okoli 80 del, 
ki si sledijo v kronolo-
ško zaokroženih celo-
tah skozi tri prostore 
razstavišča,« je ob ju-
bileju zapisala kustodinja v kostanjeviški galeriji Kristina T. Si-
mončič. Kralj se je zadnjih pet let svojega življenja veliko mudil 
v Kostanjevici na Krki, čemur je botrovalo tudi prijateljstvo z La-
dom Smrekarjem, dolgoletnim ravnateljem OŠ Jožeta Gorjupa 
in ustanoviteljem tamkajšnje galerije. Že vse od leta 1971 je nav-
zoč v življenju Kostanjevičanov na prav poseben način, saj učen-
ci vstopajo v 'hram učenosti' skozi vhodni leseni portal, ki ga je 
izdelal in podaril šoli, v kateri je med pogostimi obiski Kostanje-
vice na Krki tudi bival. Nad vhod je postavil slogan Nulla dies sine 
linea (Naj noben dan ne mine brez črte). Kostanjeviško pokopali-
šče je tudi kraj, ki si ga je Tone Kralj izbral za svoj večni počitek. 
V zadnjih letih je galerija z donacijo in odkupi pridobila pet no-
vih del umetnika, ki so ob letošnji obletnici predstavljena javno-
sti na njegovi stalni postavitvi. Obiskovalci si bodo lahko ume-
tnine ogledali vse do novega leta.
 P. P./vir: GBJ

Na ogled še pet Kraljevih del

Med petimi deli, ki so na ogled do kon-
ca leta, je tudi Kraljeva slika »Pusti-
te male k meni« iz leta 1972, donacija 
nekdanjega kostanjeviškega duhovni-
ka Antona Vindišarja (foto: arhiv GBJ).

BREŽICE – Čudovit ambient in odlični mladi glasbeniki so ustva-
rili prekrasen poletni glasbeni večer, ki se je odvijal 12. avgusta 
na grajskem dvorišču v Brežicah, ki je bilo napolnjeno z obisko-
valci po vseh merilih. Uvodoma jih je pozdravila avtorska kla-
virska skladba Krištofa Strnada v lastni izvedbi. Skladbe so se 
nato nizale z mehkim, a suverenim in natančnim vokalom Vero-
nike Strnad ob bratovi spremljavi na klavirju in kitari. Pridruži-
la se jima je odlična spremljevalna vokalistka Maruša Ferenčak, 
nato basist Luka Kuselj, pa še bobnar Julijan Andrejaš in kita-
rist Žan Bračun. Zvok in izvirne priredbe žanrsko različne glas-
be (jazz, soul, rock, pop) so se iz skladbe v skladbo nadgrajevale. 
Omenjeni mladi glasbeniki tvorijo zasedbo Kons. 5 (po Kosove-
lovi pesmi), ki je ponudila odlično izvedbo, interpretacijo in mu-
zikalnost. Predstavili so tudi tri avtorske skladbe, ki so jih spisali 
Veronika, Krištof in Kons. 5. Zaključni pozdrav direktorice Posa-
vskega muzeja Brežice Alenke Černelič Krošelj je odkril, da so 
kar štirje iz zasedbe tudi njeni sopevci v MePZ Viva. Zato morda 
ni naključje, da so si za dodatek izbrali a cappella izvedbo sklad-
be Bemyself skupine Parcels in dokončno navdušili vse prisotne. 
 S. Rožman Strnad

Veronika, Krištof in Kons. 5

Krištof in Veronika Strnad (foto: Matej Kramžer)

Kresnika je Veronika Simo-
niti za roman Ivana pred mor-
jem prejela kot četrta ženska v 
30-letni zgodovini podeljevanj, 
sicer pa je bila med nominiran-
ci za to prestižno literarno nag-
rado že s svojim prvim roma-
nom Kameno srce v letu 2015. 
Kot je povedala avtorica v po-
govoru z bibliotekarjem Vili-
jem Planincem, prozna dela, 
predvsem kratke zgodbe, ob-
javlja od leta 2000 dalje. Si-
cer je Simonitijeva, ki dela in 
živi v Ljubljani, diplomirana 
romanistka, prevajalka števil-
nih avtorjev iz italijanščine pa 
tudi francoščine, zaposlena na 
Slovenski akademiji znanosti 
in umetnosti v Ljubljani. Med 
drugim jo lahko pogosto zasle-
dimo kot moderatorko literar-

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V podružnični cerkvi sv. Ane v Les-
kovcu pri Krškem sta 16. avgusta domače kulturno društvo in 
župnija pripravila tretji letošnji Anin glasbeni večer, ki je bil v 
znamenju enega najstarejših ljudskih glasbil – citer, na katere 
so igrali člani Slovenskega citrarskega kvarteta. Tega sestavlja-
jo Peter Napret, Tomaž Plahutnik, Anita Veršec, ki uči igranje 
na to glasbilo v Glasbeni šoli Brežice, in Janja Brlec, ki poučuje 
v Glasbeni šoli Laško-Radeče. Repertoar so v največji meri ses-
tavljale priredbe, za katere sta note pretežno napisala Napret in 
Plahutnik. Izvirnih skladb, ki so že v osnovi spisane za citre, je 
namreč zelo malo, a vseeno je bilo moč prisluhniti tudi tristavč-
ni sonatini nizozemskega skladatelja, skomponirani namensko 
za to strunsko glasbilo. Slovenski citrarski kvartet je bil ustanovl-
jen pred 20 leti in je še vedno edini tovrstni stalni sestav pri nas. 
V majhni, a po besedah številnih glasbenikov čudovito akustič-
ni cerkvici, kjer je občinstvo napolnilo vse razpoložljive sedeže 
v skladu s priporočili NIJZ, se je tako zaključil predzadnji Anin 
glasbeni večer. Zadnji v tej sezoni se bo, kot je napovedala Mir-
jana Marinčič, odvil jutri, 4. septembra, ko bosta nastopila teno-
rist Aljaž Božič in pianistka Pierina Cavaliere Mršić.
 D. Jazbec, foto: Š. Sečnik

Zvezda večera dobitnica kresnika
KRŠKO – Valvasorjeva knjižnica Krško in krška izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti sta 19. av-
gusta v sklopu šeste sezone Poletnih večerov v parku gostili Veroniko Simoniti, letošnjo prejemnico knji-
žne nagrade kresnik, ki jo časnik Delo podeljuje za najboljši slovenski roman preteklega leta.

nih večerov, od leta 2014 dalje 
pa ureja tudi dvojezični blog za 
slovensko-italijansko izmenja-
vo La casa di carta – Papirna-
ta hiša. 

Ideja za tematiko v romanu 
Ivana pred morjem se ji je poro-
dila pred petimi leti, ko je naš-
la škatlo s pismi starega očeta, 
ki jih je pisal stari materi kot 
izgnanec v Srbijo med 2. sv. voj-
no. Vsebino pisem, razen posa-
meznih segmentov iz pred in 
povojnega obdobja, ni povze-
mala, temveč se je prepustila, 
kot je dejala, domišljiji, in zgod-
bo v romanu zasnovala na treh 
družinskih pripovedih. Začen-
ši s tem, da se pripovedovalka 
vrne iz Pariza na Primorsko, 
da bi po smrti matere pospra-

vila in za prodajo uredila hišo. 
Pri tem naleti na pisma in fo-
tografije, med katerimi jo pri-
tegne fotografija iz leta 1943, 
na kateri babica Ivana drži za 
roko njeno mati Pino, tedaj še 

petletno dekletce, medtem ko ji 
druga roka počiva na nosečni-
škem trebuhu. Vnukinja se zač-
ne spraševati, kdo je otrok in 
postopoma odkrivati družin-
sko zgodbo pa tudi skrivnosti 
babice Ivane in deda Adriana, 
matere Pine in več sorodstve-
nih ali drugače z osrednjimi 
junaki romana povezanimi 
osebami, ki so vplivale na tok 
njihovih življenj. V knjigi Simo-
nitijeva čas prepleta s prosto-
rom in spomini, saj so ti, kot 
je dejala,  spremljevalec sle-
hernega posameznika, ki skozi 
svoje spomine ali spomine dru-
gih oseb podoživlja preteklost, 
kot denimo 2. sv. vojno, »ki jo 
še danes spremljamo, živimo v 
njej oziroma jo nosimo v sebi«.
 Bojana Mavsar

Kresnikova nagrajenka 
Veronika Simoniti

Citrarski zvoki na Aninem večeru

Članici Slovenskega citrarskega kvarteta sta tudi Anita Veršec 
(levo) in Janja Brlec (desno). 

KRŠKO – Krški mestni park je bil v 26. avgusta že tradicio-
nalno prizorišče pesniškega večera, spremljajoče literarne 
prireditve uveljavljenega mednarodnega ptujskega festiva-
la Dnevi poezije in vina. 

Avtorske pesmi so zbranim prebrali slovenska pesnika Urška 
Kramberger in Sergej Harlamov ter indijski pesnik Mohan 
Rana. Harlamov je bil leta 2011 zmagovalec Festivala mlade li-
terature Urška, po v istem letu izdani pesniški zbirki Jedci je v letu 
2019 izdal še pesniško zbirko Mnogoboj mitologij, ki je bila no-
minirana tudi za Jenkovo nagrado. Med drugim je s svojo poezi-
jo in prozo z glasbenikom Žanom Tetičkovičem sodeloval tudi 
pri albumu The port of Life. Urška Kramberger se uvršča v gene-
racijo mlajših slovenskih pesnic. Pred petimi leti je bila nagra-
jenka Festivala mlade literature Urška, leto kasneje pa je bil pri 
JSKD izdan njen prvenec Orjaški gobec globusa. Še posebej pa je 
na literarnem večeru navdušil indijski pesnik Mohan Rana, ki 
sicer živi v Angliji. Do sedaj je izdal osem pesniških zbirk v hin-
diju, njegove pesmi pa so prevedene že v okoli deset jezikov. Po 
avtorjevem prebiranju poezije v maternem jeziku je pesmi na ve-
čeru v slovenskem prevodu prebrala Eva Premk Bogataj iz za-
ložbe Beletrina, v kateri so že 24. leto organizator tega literar-
nega festivala. 
Na letošnjem večeru pred Dnevi poezije in vina je sicer odpad-
lo tradicionalno druženje občinstva in avtorjev ob izbrani kaplji-
ci domačih vinarjev poletnih večerov, ki jih prirejata Valvasorje-
va knjižnica in krška izpostava JSKD, ni pa manjkalo spremljajoče 
glasbe, ki jo je iz kitare izvabljala kitaristka Daša Berglez iz Koz-
jega. B. Mavsar 

Poezija letos brez vina 

Eva Premk Bogataj in Mohan Rana med prebiranjem poezije

KRŠKO – Krška izpostava 
JSKD in Kulturni dom Kr-
ško sta 26. avgusta v atri-
ju Mestnega muzeja gostila 
profesionalnega filmskega 
animatorja Leona Vidmar-
ja, po rodu iz Brežic, ki je v 
sodelovanju s produkcijo LI-
JAmedia v Krškem vodil tudi 
nekajdnevne delavnice ani-
miranega filma.

Kot je Leon Vidmar (podrob-
neje smo ga v časopisu predsta-
vili decembra lani) v pogovoru 
z Alenko Žugič Jakovina po-
vedal zbranim, se je z anima-
cijo začel poigravati že v sred-

nji šoli, ko sta s prijateljem z 
zajemanjem slik z VHS kame-
re ustvarjala animacijo lutk iz 
plastelina, dokončno pa se je v 

ustvarjanje animiranega filma 
usmeril na Akademiji za likov-
no umetnost. Tam se je v več-
ji meri posvetil animaciji z lut-
kami, njihovemu oblikovanju, 
premikanju in snemanju figu-
ric iz plastelina, kar ga je že v 
osnovi veliko bolj navduševa-
lo kot ustvarjanje risanih ani-
miranih filmov. 

Vidmar danes deluje kot ani-
mator, asistent kamere, rekvi-
ziter in scenograf, sodeluje z 
različnimi režiserji in scena-
risti doma in v tujini, za svoj 
prvenec, kratki animirani film 
Slovo, ki so si ga udeleženci po-

govornega večera tudi ogledali, 
pa je leta 2016 prejel nagrado 
Vesna za najboljšo animacijo 
na Festivalu slovenskega filma 
v Portorožu. Animirani film, ki 
ga je ustvarjal v produkciji Za-
voda ZVVIKS, je bil predvajan 
na več desetih mednarodnih 
festivalih in je požel kar se-
dem nagrad. Trenutno sodelu-
je pri ustvarjanju celovečerne-
ga filma v tehniki lutkovne stop 
animacije, ki nastaja v kopro-
dukciji več držav, tako pri delu 
kot v zasebnem življenju pa ga 
dopolnjuje scenaristka Jerneja 
Kaja Balog, s katero sta starša 
hčerki Ronji. B. Mavsar

Pogovor z animatorjem Vidmarjem

Leon Vidmar
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Četrtek, 3. 9.

• ob 19.00 v parku gradu Sev-
nica: Sevniško grajsko pole-
tje – koncert Vlada Kreslina

• ob 19.00 v Mestnem parku 
Krško: gledališki večer »Sli-
ke našega mesta«

• ob 20.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
Festival kulture Kostanje-
vica – gledališka predstava 
»Žetev in kletev«, ob 22.00: 
koncert skupine Karavana

Petek, 4. 9.

• ob 11.00 v VGC Posavje-Kr-
ško: spletni ogled otvori-
tve Tednov vseživljenjskega 
učenja (TVU) 2020 

• ob 14.00 v MC Sevnica: Za-
bava dobrodošlice ob začet-
ku šole

• od 15.00 do 18.00 v MT Se-
novo: športne aktivnosti

• od 16.00 do 19.00 v Gale-
riji Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: Festival kultu-
re Kostanjevica – delavnica 
grlenega petja

• ob 18.45 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 4. 
Anin glasbeni večer – Aljaž 
Božič, tenor, in Pierina Cava-
liere Mršić, klavir

• ob19.00 v Športnem domu 
Sevnica: monokomedija 
Ranka Babića »Kriza sre-
dnjih let«

• ob 20.00 na dvorišču Po-
savskega muzeja Brežice: 

kam v posavju
Torek, 8. 9.

• od 14.00 do 18.00 v MC Kr-
ško: Dom na free – soba z na-
menom

Sreda, 9. 9.

• od 16.00 do 17.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: Vseži-
vljenjsko učenje, informa-
tivni dan za izobraževanje 
odraslih

Četrtek, 10. 9.

• od 16.00 do 18.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: TVU 
2020 – Pišem brez napak, 
delavnica pravopisa

• ob 18.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: 
predstavitev tretje knjige 
Miroslava Mikelna »Zgodbe 
mojega časa«

• ob 19.00 na vrtu nekda-
nje Bučarjeve restavracije 
Kostanjevica na Krki: Karan-
tena. Rim - pogovor z Jankom 
Petrovcem

Petek, 11. 9.

• od 15.00 do 18.00 v MT Se-
novo: kuharska delavnica

• ob 18.00 v mestnem parku v 
Krškem: Kolesar – pogovor z 
Markom Radmilovičem

• ob 19.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: Raz-
iskujemo slovenske staros-
vetnosti – Bralni krožek DU 
in Gledališka skupina DKD 
Svoboda Senovo, Kulturni 
dom Krško, enota grad Raj-
henburg 

• ob 19.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
odprtje pregledne razstave 
Silvana Omerzuja

Sobota, 12. 9.

• ob 10.00 v Sevnici: Kolo fest, 
primeren za družine 

• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-
ško: MC direndaj – lepotni 
salon; od 10.00 do 13.00: 
striparski sejem; od 10.00 

do 14.00: Smeh je pol zdrav-
ja – brezplačna delavnica s 
smejalno terapijo; od 16.00 
do 18.00: DIY T-shirt – Izde-
laj si svojo majico

• ob 19.00 na dvorišču Posav-
skega muzeja Brežice: slav-
nostni koncert MoPZ Kape-
le ob 100-letnici delovanja, 
slavnostni govornik: posla-
nec evropskega parlamenta 
Franc Bogovič

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave Ane Šuligoj 
»Nedoločljivi« 

• ob 20.00 v Šumici pri MC 
Krško: MVP koncertna tur-
neja – Far Generation (Ce-
lje), U$iL (Črnomelj) in Kon-
tradikshn (Krško)

Nedelja, 13. 9.

• ob 10.00 pri OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
25. kostanjeviški tek 

Ponedeljek, 14. 9.

• od 16.00 do 17.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: delavnica 
Digitalna fotografija

• od 18.00 do 20.00 v Šumici 
pri MC Krško: beats session

Torek, 15. 9.

• od 16.30 do 19.30 v Men-
cingerjevi hiši Krško: literar-
na ustvarjalnica »Pisanje je 
samo raziskovanje«, mento-
rica: mag. Ana Porenta 

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: interaktivna pripove-
dovalska predstava »InterK-
lepec«, za Rumeni abonma 
in izven

Sreda, 16. 9.

• od 13.30 do 14.30 v MC 
Sevnica: predavanje Anite 
Obradović »Kako je, ko te 
nihče ne razume«

• od 16.00 do 20.00 v sej-
ni sobi Mladinskega centra 
Brežice: delavnica »Izpolnje-
vanje obrazcev za zaključni 
račun«, info na 051 777 794 

predstavitev knjige in zgoš-
čenke ob 100-letnici delova-
nja MoPZ Kapele, slavnostni 
govornik: predsednik držav-
nega zbora RS mag. Igor Zor-
čič

• ob 20.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
Festival kulture Kostanje-
vica – gledališka predstava 
»Psiho«, ob 22.00: koncert 
skupine Čao Portorož

Sobota, 5. 9.

• od 10.00 do 12.00 v Men-
cingerjevi hiši Krško: raz-
stava »Črkarija z ilustracijo«

• od 10.00 do 13.00 v Gale-
riji Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: Festival kultu-
re Kostanjevica – delavnica 
grlenega petja; ob 11.00: li-
terarni zajtrk z Veroniko Si-
moniti in Mirano Likar Baj-
želj

• ob 20.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
Festival kulture Kostanje-
vica – gledališka predstava 
»Gejm«, ob 22.00: koncert 
skupine Same babe

Ponedeljek, 7. 9.

• od 16.00 do 17.15 v Men-
cingerjevi hiši Krško: mala 
likovna šola JSKD OI Krško 
z mentorico Mojco Lampe 
Kajtna (uvodno srečanje)

• od 18.00 do 20.00 v Šumici 
pri MC Krško: beats session

Spoštovani člani in obiskovalci knjižnice!

Z veseljem vas obveščamo, da smo s 1. septembrom 2020 
pričeli delati po običajnem urniku:

• ponedeljek, petek: od 7. do 18. ure,
• sreda: od 10. do 18. ure,
• torek, četrtek: od 7. do 15. ure,
• sobota: od 7. do 12. ure.

Obveščamo vas tudi, da enoti v Krmelju in Loki pri 
Zidanem Mostu ostajata zaprti, hkrati pa vas že sedaj 
vabimo na obisk posavske potujoče knjižnice, ki bo na 
posavske ceste prvič zapeljala 5. oktobra 2020.

Prisrčno vabljeni!

Za Knjižnico Sevnica Anita Šiško, direktorica

Zakaj ne o letu? Še ga živimo, koruza že dolgo ni bila tako lepa, 
zelena in polna kot letos. Sedaj se že barva v rjavo-rumeno. Kot 
da jo vonjam od tam, kjer rase. Rase pa obilno. In je pokončni-
ca poljska kleno prestala divjanje narave. Meni se je ob zadnji 
ujmi zdelo, kot da zemljo nekdo lomi na pol. Razjarjeni bik mi 
je divjal čisto pod oknom, potem še pod spalničnim prostorom. 
Kar dobro mi je šlo, zunanjo pobesnelost ob in pod oknom sem 
obvladovala, misleč pri tem: bo, kar bo. Vdana v usodo?

Nekaj januarskega seciranja leta 2020, ko se je to začelo. Okro-
gla letnica, zanimiva v svoji enigmi, pa še prestopna, ko se nam 
muham enodnevnicam še niti sanjalo ni, kaj nam prinaša. »Sa 
svima svojima smicalicama,« mi je za iztočnico prijetnega, zani-
mivega in dobro nasmejanega klepeta dejal kolega preko dveh 
meja. Ko ima znanost svoja dognanja, astrologi svoja in mi svo-
ja, kakršna koli so že. Razen ostankov zgodovinskih zapisov te-
danjih pričevalcev nam je dan nekakšen vpogled v leto 1010; iz 
letnic 3030, 4040 in še naprej tako na okroglo pa mi, zdajšnji 
tukajšnjiki, lahko razvijamo le svojo teorijo, svoje poglede in že-
lje o morebitnosti dogodkov. Snov je vsekakor zanimiva za po-
tapljanje ali celo plezanje v abstraktno in zamegljeno daljavo. 
Medtem uspešno izgubljamo naš sedanji svet.

Običajno ne berem napovedi vseh mogočih raziskovalcev do-
godkov za denimo desetletje naprej in še naprej. Do konca ju-
nija mnogi nismo ozavestili, da je pol leta mimo. Dragi naš glo-
balni covid-19 nam je popolnoma zastrl dejstvo, da čas meri 
svoj tihi tek. Človeštvo se je začelo dramiti ob zavedanju, da je 
napočil čas počitnic in dopustov. In je dobesedno podivjalo, ne 
meneč se na nevarnosti covida. Ki so ga vlade že kar dobro za-
jezile, nato so odprle meje – naj se narod veseli, počrni, podivja 
na vodah, se napleza po gorah, naj se denar in objestnosti pre-
takajo po barih in diskotekah, naj gospodarstvo zajame zraka 
v opešana pljuča. Ko so se vsi že malo prenažrli objestnosti in 
vseh mogočih sprenevedanj, zatiskanj oči pred resničnostjo, se 
je strokovnim možem in njihovim strokovnjakinjam zapoveda-
lo, da je tralala in hopsasa dovolj in da se je treba spet postaviti 
v vrsto pred disciplino. Adijo demokracija, adijo anarhija … Kje 
je kdo, ki mu bo uspel podvig logičnega računa? Da je treba de-
lati, zaslužiti na tej Noetovi barki.

Dobro, meni je v mojih letih lahko postrgati nekaj življenjske pa-
meti: zaljubljenosti v morje, oglašanje škržatov, vonj borovcev, 
udarjanje valov ob stene, morska jutra, našo Krko, naše vrbe, 
ki so se sklanjale nad tekočo in svežo vodo ter jo barvale zele-
no, v vonj pozno pokošene trave, v žerjavici ob njivi pečene mla-
de koruze in krompirja … Tako zelo skrčeno o enem mojem za-
ljubljenem letu v poletje, denimo, ko bi lahko napisala knjigo. 
In bi ga situaciji in razmeram na svoj prilagojen način še rada 
(do) živela.

Vedno po zapovedih in pridigah pristanem ob knjigah, časopi-
sih, revijah. In vedno znova sem hvaležna dragi družini in dra-
gim profesorjem za darovano knjižno, bralno in pisno dedišči-
no. Že res, da se z nekaterimi nagnjenji rodiš, da te plemeniti in 
tolaži glasba, da se v galeriji stopiš s koloristiko slike … V življe-
nju, ko so me kamenčki bodli v stopala in srce, mi je roko poda-
jala glasba, slika ali knjiga.

Nekje proti koncu tega leta želim, da bi naše mlade naučili pisa-
ti in brati, jim dali dediščino, ki jo bodo vedno lahko nosili s se-
boj, kamor koli jih bo poganjala pot. Še je čas, da s tem znanjem 
ne bodo nikoli sami. Morda komu manjka le malo pospeška?

Ste se v letu, ki ga mrcvarimo, sploh čisto zares vsaj kdaj za-
zrli v obrazke naših otrok? Na ulici? V obrazek, v ličeca svoje-
ga otroka? Ga privili k sebi? Kaj vam je ob tem mlado življenje 
dalo vedeti …?

Leto.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

KOSTANJEVICA NA KRKI – Z akustičnim koncertom legendar-
ne skupine Lačni Franz se je sinoči, 3. septembra, začel, danes 
pa se nadaljuje tretji Festival kulture Kostanjevica (FKK), ki ga v 
ambientu Galerije Božidar Jakac pripravlja tamkajšnje mladin-
sko društvo. Nocoj bosta na sporedu gledališka predstava »Že-
tev in kletev« ter koncert skupine Karavana, v petek bo na ogled 
predstava »Psiho«, ki ji bo sledil koncert zasedbe Čao Portorož, 
zadnji dan festivala pa si bodo obiskovalci ogledali predstavo 
»Gejm« in prisluhnili skupini Same babe. V petek popoldne in so-
boto dopoldne bodo izvedli tudi delavnico grlenega petja z Zvez-
dano Novaković, v soboto pa še literarni zajtrk z Veroniko Si-
moniti in Mirano Likar Bajželj. Za vstop na festivalske dogodke 
je potrebna prijava na spletni strani www.fkk2020.si.  P. P.

Kulturni festival je že v teku

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si

InterKlepec
interaktivna pripovedovalska 

predstava
torek, 15. 9., ob 18. uri

za Rumeni abonma in izven

Ana Desetnica - 
Okvir poletja
ulično gledališče

sobota, 19. 9., ob 18. uri
Mestni park pri 

Valvasorjevi knjižnici

Jure Tori & Aleš Šteger
Pričevanje

literarno-glasbena predstava
nedelja, 20. 9., ob 18. uri
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1. nagrada:  budilka v vrednosti 21,90 €
2. nagrada:  deska za narezek v vrednosti 15 €
3. nagrada:  izdelava ključev v vrednosti 10 €

Geslo križanke z vašimi podatki pošljite do četrtka, 10. sep-
tembra, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, 
ali po e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Kri-
žanka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči sogla-
ša, da so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade 
objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skla-
du z zakonodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitva-
mi bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

MEGAS
JANKO MESINGER S.P., PLANINSKA CESTA 6, 8290 SEVNICA

Geslo 17-2020 številke:

YOGURTLANDIA BREŽICE 
PRAZNUJE PRVO OBLETNICO

Nagrade, ki jih podarja Okrepčevalnica Yogurtlandia, Mo-
nika Žokalj s.p., Cesta prvih borcev 11, Brežice, prejmejo:

1. nagrada:  bon v vrednosti 20 €; Jaš Klavs, Sevnica
2. nagrada: bon v vrednosti 10 €; Boštjan Kodrič, Krška vas 
3. nagrada:  bon v vrednosti 5 €; Darija Jug, Brestanica

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

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Bernardki Us, Čopova ulica 3/7, 
3310 Žalec. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. PETAN - Kopalke so b'le tanke
 2. (1.) Ans. VALOVI - Veselička
 3. (2.) Ans. TRIS - Princeska
 4. (7.) Skupina GADI - Nor
 5. (8.) Ans. PETKA - Stari asi, novi časi
 6. (10.) Ans. VRT - Pesem za očeta
 7. (9.) Ans. RAZPLET - Sanjač
 8. (5.) Ans. MODRIJANI - Ime očeta
 9. (4.) Ans. RAUBARJI - Tako posebna
 10. (-.) Ans. PRISRČNIKI - Vedno, ko objame me

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Naveza - Objem

Kupon št. 535
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, 5. 9. 2020, ob 20. uri

SLIKE NAŠEGA MESTA –  
gledališki večer (poletni večer v parku)

• četrtek, 3. september 2020, ob 19.00 -  
mestni park v Krškem

V sodelovanju z JSKD OI Krško vas vabimo k ogledu dra-
moleta, krajšega dramskega dela, v katerem nas sode-
lujoči pri projektu Oblačilni videz znamenitih Krčanov 
popeljejo po spominih Krčanov, ki so s svojim delovanjem 
pomembno prispevali k razvoju Krškega in širšega okolja. 

VERONIKA SIMONITI IN MIRANA LIKAR 
BAJŽELJ – literarni zajtrk na FKK

• sobota, 5. september, ob 11.00 -  
Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

Na literarnem zajtrku Festivala kulture Kostanjevica 
bomo gostili pisateljici, prijateljici: letošnjo prejemnico 
nagrade kresnik Veroniko Simoniti in Mirano Likar Bajželj, 
ki ima korenine in najde veliko navdiha v Kostanjevici. 
Pogovor bo vodila Alenka Žugič Jakovina.

KARANTENA. RIM –  
pogovor z Jankom Petrovcem

• četrtek, 10. september, ob 19.00 - vrt nekdanje 
Bučarjeve restavracije Kostanjevica na Krki

V času karantene je dopisnik nacionalne televizije iz 
Rima Janko Petrovec ustvarjal tudi zapiske, ki so bili 
mnogo kompleksnejši od poročanja o dnevnem dogajanju 
v prestolnici prvega žarišča epidemije v Evropi. Iz tega 
je nastala knjiga, ki jo bo predstavil v pogovoru z Alen-
ko Žugič Jakovina.

KOLESAR – pogovor z Markom Radmilovičem

• petek, 11. september, ob 18.00 –  
mestni park v Krškem

V okviru projekta Beletrinini trubadurji bomo gostili no-
vinarja, scenarista, režiserja, pisatelja in ustvarjalca od-
daje na Valu 202 Zapisi iz močvirja Marka Radmiloviča. 
Z dr. Evo Premk Bogataj se bosta pogovarjala ob izidu 
njegovega knjižnega prvenca, romana Kolesar.

KIPARSKA RAZSTAVA TANJE SOKOLOV 
BOH (poletni večer v parku)

• četrtek, 17. september 2020, ob 19.00 –  
Dvorana v parku v Krškem

V sodelovanju z JSKD OI Krško vas vabimo na otvoritev 
razstave kiparskih del ustvarjalke Tanje Sokolov Boh.

POSAVSKA POTUJOČA KNJIŽNICA 
GRE NA POT

V Posavju smo po večletnih pripravah uspeli, da bo pro-
jekt Posavska potujoča knjižnica, h kateremu smo pri-
stopile Valvasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica Brežice, 
Knjižnica Sevnica in Knjižnica Laško, dejansko zaživel. 
Bibliobus bo svojo pot v vseh sodelujočih občinah začel 
v tednu mobilnosti. Podrobnejše informacije bodo ob-
javljene na naši spletni strani in  facebooku.

PRIREDITVE V SEPTEMBRU

KAPELE, BREŽICE – Moški pevski zbor Kapele bo 100-letnico ne-
prekinjenega delovanja obeležil z dvema prireditvama: jutri, 4. 
septembra, ob 20.00 s predstavitvijo knjige in zgoščenke na graj-
skem dvorišču Posavskega muzeja Brežice ter na istem prizori-
šču 12. septembra ob 19.00 s slavnostnim koncertom. Omenje-
no predstavitev knjige in zgoščenke bo na grajskem dvorišču s 
slavnostno besedo pospremil na pot predsednik Državnega zbo-
ra RS mag. Igor Zorčič, slavnostni koncert pa evropski poslanec 
Franc Bogovič. Moški pevski zbor Kapele, ustanovljen leta 1920, 
se po stažu delovanja uvršča med najstarejše zbore v Sloveniji. 
 Vir: KD Kapele

Kapelci prepevajo že stoletje
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Rebeka Novak, Ravno – 
dečka,

• Petra Žlender, Bistrica ob 
Sotli – dečka,

• Amina Hrkić, Bosna in 
Hercegovina – dečka,

• Ivana Pirc, Krško – dečka,
• Mateja Felicijan, Veliki 

Podlog – deklico,
• Saša Geč, Gorjane – dečka,
• Suzana Stopar, Dolenje 

Skopice – deklico,
• Floriana Morina, Brežice 

– deklico,
• Špela Jodl, Brežice – 

deklico,
• Nežka Anderlič, Mokronog 

– dečka,
• Natalija Jakše, Krško – 

dečka,
• Jerneja Bukovinski, 

Brežice – dečka,
• Gentiana Halili, Krško – 

deklico.
• Simona Kuhar, Brežice – 

deklico.

ČESTITAMO!

rojstva poroke

• Miha Janežič in Sandra 
Lisec, oba z Loga, 

• Tadej Pungerčar z 
Malkovca in Irena Lužar iz 
Novega mesta,

• Peter Resnik in Mihaela 
Volk, oba iz Krške vasi,

• Gordan Lazarov iz Brežic 
in Barbara Škaler iz 
Spodnjega Starega Grada, 

• Simon Vidmar iz 
Piršenbrega in Lucija 
Kostanjšek iz Brezine,

• Denis Kozinc z Orehovega 
in Simona Resnik iz 
Rogačic,

• Branko Pec in Klavdija 
Sluga, oba z Loke pri 
Zidanem Mostu, 

• Mitja Lojen iz Sedlarjevega 
in Teja Šeško iz Sevnice,

• Jurij Škoda z Gornje 
Prekope in Sonja Zupančič 
iz Preske pri Dobrniču,

• Gregor Baškovič iz Krške 
vasi in Sandra Murgelj z 
Otočca,

• Simon Šoln z Dovškega 
in Anja Moškon iz 
Koprivnice.

ČESTITAMO!

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

moja poroka

Nina Volk in Jani Žarn, oba iz Velikega Mraševega, 8. 
avgust 2020, Stari Grad v Podbočju (foto: Luka Rudman)

BEAT SESSION 

Kreativna glasbena delavnica in druženje 
ob ustvarjanju najbolj chill beatov v mestu. 
Prijave: bayromusic@gmail.com
MC Krško - Šumica, ponedeljek, 7. 9., 
od 18.00 – 20.00.

DOM NA FREE – soba z namenom

Prostor za druženje, delanje domačih 
nalog, učna pomoč, igre … Vse aktivnosti 
so za uporabnike brezplačne. Vsak dan od 
torka do petka, prvič: 8. 9. 2020.
MC Krško, torek, 8. 9., od 14.00 - 18.00.

MVP KONCERTNA TURNEJA

Nastopili bodo: Far Generation (Celje), 
U$iL (Črnomelj) in Kontradikshn (Krško). 
Organizator: MC Krško, soorganizatorji: 
MC Celje in MC BIT Črnomelj.
MC Krško – Šumica, sobota, 12. 9., 
ob 20.00.

STRIPARSKI SEJEM

Na sejem ste vabljeni kot kupec ali 
ponudnik svojih starih stripov, lahko pa 
samo zadovoljite svojo radovednost! V 
sodelovanju s Striparno Oblaček.
MC Krško – Šumica, sobota, 12. 9., 
od 10.00 – 13.00.

MC DIRENDAJ: Lepotni salon

Brezplačna ustvarjalna delavnica v MC 
Krško. Učenje pravilnega lakiranja nohtov, 
ličenja … 
Prijave na: amira.basic@mc-krsko.si
MC Krško, sobota, 12. 9., 
od 10.00 – 12.00.

SMEH JE POL ZDRAVJA

Brezplačna delavnica s smejalno terapijo, 
vici, izvedbami praktičnih šal in še in še za 
otroke in mladostnike od 10. do 14. leta. 
Prijave: anja.krusnik-cirnski@mc-krsko.si 
MC Krško, sobota, 12. 9., 
ob 10.00 – 14.00.

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

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

ODPIRALNI ČAS 
BARA ŠUMICA MC KRŠKO
PON – SOB: od 08.00 do 22.00
NED: od 12.00 do 22.00
PRAZNIKI: ZAPRTO
V primeru dežja je bar v MC 

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

KRŠKO – 23. avgusta so svojci, predstavnika Krajevne skupnos-
ti Krško polje in krajevnega društva izgnancev ter podžupanja 
občine Krško Ana Somrak v Domu starejših občanov v Krškem 
obiskali Marijo Sušnik ob njenem 90. osebnem jubileju. Sušni-
kova, ki v domu biva zadnjih pet let, se je obiskovalcev zelo raz-
veselila, še predvsem iz rodne vasi Vihre, na katero je še vedno 
močno navezana in povezana. Ob zdravici in pogostitvi so ji za-
želeli še mnogo čilih let.  B. M./vir: Peter Račič

Ob jubileju so jo obiskali 
sokrajani in podžupanja

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

 

PODSREDA – V Kozjanskem parku so v času od 4. julija do 
18. avgusta na gradu Podsreda uspeli izvesti štiri glasbene 
seminarje: za klarinet, violončelo, flavto in trobento. Vodili so 
jih Andrej Zupan, Karmen Pečar Koritnik, Nataša Paklar in 
Jure Gradišnik. Kljub številnim prijavam iz sosednjih držav so 
se seminarjev udeležili le udeleženci iz Slovenije, saj so imeli 
tujci težave pri prehodu meje. Zaključni koncerti udeležencev 
seminarja so bili namenjeni samo staršem udeležencev.  
 Vir: Kozjanski park
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SPOMIN

z Brega pri Sevnici.

Mineva žalostno leto, odkar nas je zapustil 
naš dragi mož, oče, brat, dedek, 

stric, bratranec in tast

Vsi tvoji domači

STANKO KOZOLE 

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,

v naših srcih
za vedno boš ostal.

Hvala vsem, ki se ga spominjate in mu prižigate sveče. 
Zelo te pogrešamo ...

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

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

od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro
• nabiralnik pri dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa do 15. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja 
identifikacije naročnika.

zahvale, spomin

SPOMIN

MARTIN KOZINC

25. avgusta je minilo žalostno leto, odkar je za 
vedno odšel od nas naš dragi mož, oče, ate, tast

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, postojite ob njegovem 
preranem grobu in mu prižigate sveče. Pogrešamo te.

Žena Milica, sinovi Tine, Boštjan in Jože z družinami

Težko je pozabiti človeka,
ki ti je bil drag,

še težje je izgubiti ga za vedno,
a najtežje je naučiti se živeti brez njega.

iz Ostrešja pri Sevnici.

DIREKTORJA ZADRUGE (m/ž)
Razpisujemo delovno mesto

Kmečka zadruga Sevnica je srednje veliko podjetje v kmetijsko živilski branži, 
sodobno procesno organizirano. Naše poslanstvo je kmetom zagotavljati 
najugodnejše odkupno nabavne pogoje, potrošnika oskrbovati z zdravo, lokalno 
pridelano hrano in zaposlenim nuditi stimulativno zaposlitev in karierni razvoj.

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Savska cesta 20 c, 8290 Sevnica · kz-sevnica.si

Direktor predstavlja in zastopa zadrugo skladno z odločitvami Upravnega odbora in vodi njeno poslovanje.

Njegove naloge so: organizirati in voditi delovni proces v skladu z veljavnimi predpisi, sklepi Upravnega 
odbora in Občnega zbora. Predlagati mora v potrditev organom temelj poslovne politike in program razvoja, 
sprejemati ukrepe za izvajanje delovnega načrta, izvrševati sklepe organov upravljanja, poročati o rezultatih 
poslovanja in omogočati vpogled v dokumentacijo skladno s pristojnostmi, načrtovati in izvajati kadrovsko 
politiko zadruge ter opravljati vse naloge, za katere je pristojen po veljavnih predpisih in zakonih.

Razpisni pogoji: 

Univerzitetna, visokošolska strokovna izobrazba ekonomske ali agronomske smeri, najmanj VI/2 raven in 
najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnem delovnem mestu,

Visokošolska strokovna izobrazba ekonomske ali agronomske smeri, VI/1 raven in najmanj 5 let delovnih 
izkušenj na vodilnem delovnem mestu,

Dokazilo o nekaznovanosti, dokazilo, da oseba ni v kazenskem postopku,

Priprava strategije vodenja s programom razvoja in poslovne politike za mandatno obdobje (v pomoč 
kandidatom so javno objavljena letna poročila),

Odlično znanje slovenščine, aktivno znanje enega tujega jezika, odlično poznavanje orodij Office.

Rok za prijavo kandidatov je 15 dni od dneva objave oziroma najkasneje do 18.9.2020 do 24. ure.

Prijavi priložite dokazila o izobrazbi ter življenjepis (kronološko obrazložene delovne izkušnje) z dokazili o 
vodstvenih delovnih izkušnjah.

Zaposlitev kandidata je za določen čas za 48 mesecev oziroma za čas trajanja mandata.

Za dodatne informacije pokličite na telefon 07 81 63 605.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od izteka razpisa.

Popolne prijave pošljite priporočeno po pošti na naslov Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Savska cesta 20c, 
8290 Sevnica z oznako: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS«.

• 

• 

•

• 

• 

Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) je objavila

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij 
delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2020/2021.

Prijave na razpis so odprte od 1. 9. 2020 dalje.

Na spletni strani RRA Posavje in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega 
sklada Republike Slovenije so objavljene tudi proste kadrovske štipendije delodajalcev za šolsko/
študijsko leto 2020/2021.

Delodajalce tudi obveščamo, da je Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij 
delodajalcem za iztekajoče se šolsko/študijsko leto 2019/2020 še odprt do vključno 30. 9. 2020.
Od 4. 9. 2020 bo odprt tudi Javni razpis štipendij za študij v tujini na področju kulture za šolsko/
študijsko leto 2020/2021 z rokom prijave do 15. 10. 2020.

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

Vsa dodatna pojasnila prejmete na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Danica Kramžar, tel. 07 488 10 
44, e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si.

Razpisa bosta predstavljena tudi na Zoom delavnici, ki bo potekala 22.9.2020 s pričetkom ob 9.00, 
zato vse zainteresirane vabimo, da svojo prisotnost na delavnici potrdijo do 21.9.2020 na e-mail 
danica.kramzar@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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www.PosavskiObzornik.si

»Brunarica je krasna prido-
bitev, ki smo jo potrebova-
li poleg urejenega vadbišča,« 
je povedal pomočnik inštruk-
torja Gregor Omerzu, ki mu 
je družbo delal dobri dve leti 
star pes Aron. »V našem dru-

štvu se trudimo, da bi prene-
sli čim več kinološkega znanja 
na lastnike psov, da bi z njimi 
lažje živeli v urbanem okolju,« 
je dodal predsednik društva 
Niko Zorec, ki ga veseli, da se 
povečuje zanimanje za šolanje 
psov in dodal, da v letošnjem 
letu 20 lastnikov psov redno 
prihaja na vadbo s svojimi šti-
rinožnimi prijatelji. »Večina te-

Poligonu so dodali še brunarico
SEVNICA – Kinološko društvo Posavje, ki je bilo ustanovljeno pred petimi leti na pobudo Zvoneta Esa, je 15. 
avgusta uradno odprlo vrata lesene brunarice za shranjevanje didaktičnih igral in pripomočkov, ki jih pot-
rebujejo inštruktorji pri usposabljanju psov na vadbenem poligonu na ravnici ob Savi.

čajnikov opravi osnovni izpit, 
nekateri pa nadaljujejo šolanje 
tudi na višjih nivojih,« nada-
ljuje in se za postavitev nove-
ga lesenega objekta, ki stoji v 
bližini vadbenega poligona ob 
sprehajalni poti ob Savi, zah-

vali Občini Sevnica ter županu 
Srečku Ocvirku, ki je prisluh-
nil željam društva in s sode-
lavci omogočil ureditev pros-
tora za nemoten potek vadbe. 
»Cilj občine je, da ustvarjamo 
kvalitetne pogoje za življenje 
naših občanov, ki imajo zelo 
raznolike potrebe, zanimanja, 
hobije,« pojasni župan. »Tako 
kot ljudje tudi psi potrebujejo 

svoj prostor za igro, sprosti-
tev in učenje. Obsavski pros-
tor, kjer je urejeno vadbišče, je 
primeren tudi za štirinožce in 
želimo, da se ta prostor razvija 
še naprej, naj povezuje tudi lju-

bitelje psov,« še zaželi in nato 
skupaj s predsednikom kinolo-
škega društva s prerezom tra-
ku preda namenu brunarico, 
ki bo tudi prostor za sestan-
ke članic in članov kinološke-
ga društva.  

Prvemu delu prijetnega do-
godka je sledil še drugi del – 
prikaz poteka vadbe na vad-
bišču, kjer sta pomočnika 
inštruktorja Meta Kuhar in 
Gregor Omerzu s predsedni-
kom posavskega kinološkega 
društva Nikom Zorcem prika-
zala nekaj osnovnih vaj. Psi so 
bili ubogljivi in so zvesto sledi-
li svojim vodnikom. 
 Smilja Radi

Predsednik Kinološkega društva Posavje Niko Zorec s hčerko 
Saro in mešančkom Artom, ki so ga približno leto dni starega 
vzeli iz zavetišča in sedaj je družinski član že sedem let.

Nova brunarica ob poligonu

Vadbeni poligon
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ZAHVALA

VIKTORJA CETINA st. 

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, tasta, 
tateta, botra, brata, strica, soseda in prijatelja 

Vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

»Dobrota tvojih rok ne mine, 
čas ohranja nam spomine.« 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečene besede tolažbe, cvetje, podarjene sveče, denarne 

prispevke in svete maše. Hvala vsem, ki ste našega dragega tateta 
spoštovali, imeli radi in se poslovili od njega. 

ZAHVALA

SREČKA OLENIKA
Ob boleči izgubi dragega brata

Žalujoči: brat Joško, ostalo sorodstvo in prijatelji

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja in da ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Krškega

ZAHVALA

JOŽETA ARHA

Ob boleči izgubi moža, očeta, dedka 
in pradedka

Žalujoči: žena Ančka ter otroci z družinami

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje ter podarjene sveče in svete maše. 
Zahvaljujemo se tudi zaposlenim na CSD Posavje, enota Krško, za 
pomoč pri oskrbi, župniku Ludviku Žagarju za poslovilni obred, 
pevcem in PGD Leskovec pri Krškem za častno stražo in poslovilni 
govor. Ostal boš večno v naših srcih in vedno se te bomo radi 
spominjali. 

mizarskega mojstra v pokoju, iz Leskovca pri Krškem

ZAHVALA

KARLA ŠVAJGERJA

Ob boleči izgubi našega dragega partnerja, 
očeta, starega očeta, pradedka, svaka, brata, 

strica, botra in prijatelja

se zahvaljujemo Društvu civilnih vojnih invalidov Novo mesto, 
Delovnim invalidom Brežice, Društvu upokojencev Brežice, 
praporščakom za nošenje praporov, gostilni Zeleni gaj Podsreda in 
gostilni Banovina Virštanj za gostinske storitve, gospodu župniku za 
opravljen pogrebni obred, gospodu Žičkarju za organizacijo pogreba 
in pevcem za zapete žalostinke.

Zahvaljujemo se tudi za vsa izrečena sožalja, podarjeno cvetje, vence, 
sveče in denarno pomoč ter vsem, ki ste nam kakor koli pomagali v 
zadnjih trenutkih, nam stali ob strani, pa vas nismo posebej imenovali, 
in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsem še enkrat hvala.

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

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

iz Pečic 25 b

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

MARIJA – MARICA AVŠIČ

V 91. letu nas je tiho zapustila naša ljuba 
mama, tašča, stara mama in prababica

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom iz Zgornje Pohance in Novega mesta – Nad 
mlini, prijateljem in znancem za denarno pomoč, svete maše, cvetje 
in sveče.
Iskrena hvala osebju Splošne bolnišnice Brežice, osebni zdravnici in 
patronažni sestri za obiske na domu. Hvala gospodu župniku za lepo 
opravljen obred in besede slovesa ob odprtem grobu ter pogrebni 
službi Žičkar za storitve.

Žalujoči: vsi njeni

Kogar imaš rad
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je …

iz Zgornje Pohance 40.

ZAHVALA

JANEZ BOROŠAK

V 91. letu nas je za vedno zapustil 
naš dragi mož, ata, stari ata, pradedek, stric, 

tast in dobri sosed

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za vsak stisk roke, izrečena sožalja, darovane 
sveče, cvetje, denarno pomoč in svete maše. Zahvaljujemo se pogrebni 
službi Žičkar za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, 
župniku gospodu Leskovarju za lepo opravljen pogreb ter lepe in 
ganljive besede ob slovesu, praporščakom za nošenje zastave in križa, 
Mateji za igranje na orgle, gospodu Staniču za zaigrano Tišino, gostilni 
Erban za gostinske storitve, sosedi Darinki Posušen za vsestranko 
pomoč in vsem, ki ste našega dragega ata pospremili na njegovi zadnji 
poti. Ohranimo ga v lepem spominu!

Žalujoči: vsi njegovi

Ni te več na dvorišču, ne v hiši,
nikjer se glas tvoj več ne sliši.

Srce je onemoglo, dih je zastal,
a v naših srcih vedno boš ostal.

iz Župelevca.

ZAHVALA

ALOJZIJE SMERDELJ
Ob boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste v dnevih žalosti sočustvovali z 
nami in nam pomagali v najtežjih trenutkih. Hvala vsem, ki ste bili del 
njenega življenja, jo spoštovali, imeli radi in se od nje poslovili.

Vsi njeni

Bremena v življenju te niso zlomila,
a bolezen iz tebe vso moč je izpila –

za tabo ostala je velika praznina,
ki z našim spoštovanjem in mislijo do tebe –

se bo polnila.

s Studenca pri Sevnici

ZAHVALA

JOŽE JUNKAR ml.

V 51. letu starosti 
nas je za vedno zapustil naš dragi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,  
znancem in sodelavcem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Hvala vsem za izrečena sožalja, tolažilne besede. Hvala za darovano 
cvetje, sveče, denarne prispevke, svete maše, gregorijanske maše. Zah-
valjujemo se gospodu župniku, ministrantom, pogrebni službi Žičkar, 
pevkam, pevcu, govorniku in praporščakom ZB NOB. Hvala vsem, ki 
ste bili del njegovega življenja, ga imeli radi in bo ostal v vaših srcih. 

Vsi njegovi

z Malih Vodenic, Kostanjevica na Krki.

SPOMIN

JOŽE POPOTNIK

19. septembra bo minilo 10 let, 
odkar si nas prezgodaj zapustil, dragi

Spomin nate še živi v naših srcih.

Vsi njegovi

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

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

iz Ponikev 26 pri Studencu.

SPOMIN

MIHAEL TRAVNIKAR 

1. septembra sta minili žalostni dve leti, 
odkar nas je zapustil

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu. 

Žena Nada, sin Robert in hčerka Nataša z družinama

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

povsod si v srcu z nami ti. 

iz Brežic. 

ZAHVALA

STANISLAVA KREVLJA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
tasta, dedka in pradedka

naj naše hvaležne misli dosežejo vse sorodnike, prijatelje, sosede 
in znance, ki ste nam stisnili dlan, darovali za svete maše, se ga 
spominjate v molitvi ter ste ga v velikem številu pospremili na njegovi 
poslednji poti. Hvala gospodu župniku Jožetu Špesu za čutno opravljen 
obred slovesa ter pevcem z Rake za lepo zapete žalostinke. 

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli neizmerno radi

Ni res, da si odšel – nikoli ne boš. 
Ujet v naša srca,

z najlepšimi spomini, 
boš vsak naš korak 

spremljal v tišini.

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

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

skozi vaš objektiv

»V Sevnici živijo tudi invalidne osebe in čeprav je večina po-
vršin prilagojena tudi gibalno oviranim, je v bližini krožišča 
v Šmarju del, ki za omenjene ni primeren,« sporoča bralka v 
želji, da bi jim odgovorni prisluhnili in košček zelenega ob-
močja (na fotografiji) preuredili tako, da bi bil tudi ta del pri-
meren za gibalno ovirane, saj je za nekatera to bistveno kraj-
ša pot do središča mesta. Morda bo predlog naletel na odprta 
ušesa tudi v luči bližajočega se Evropskega tedna mobilnosti.

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

Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.
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Prodam neškropljena jabolka, 
stara sorta, za takojšnjo upora-
bo ali za ozimnico in jabolčni 
kis. Tel: 031 484 058

Prodam domača jajca, 10 ko-
madov, 2 €, Krško – Sevnica. 
Tel.: 051 429 091

Ugodno prodam grozdje, 
beli pinot, shardonnay, sa-
uvignon, modro frankinjo. 
Grozdje je zelo lepo. Bistri-
ca ob Sotli. 
Tel.: 041 467 600

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

Prodam grozdje žametne črni-
ne in frankinje, okolica Krške-
ga, možna tudi dostava. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 929 830

Prodam sladke domače hru-
ške, sveže in suhe. 
Tel.: 040 807 678 

Prodam jabolka elstar. Za več 
informacij tel.: 041 203 239, 
Miha, Brežice

Prodamo jabolka gala in el-
star, ekološko pridelana, mo-

Prodam prešo za grozdje – 
Vastlin 350 l, ležeča, filter za 
vino in mlin za grozdje. 
Tel.: 031 490 521

Prodam sadilec krompirja, 
luščilec koruze in zgornji ter 
spodnji priklop za IMT 539. 
Tel.: 070 815 003

Prodam mešana drva, bukev, 
hrast, gaber. Razžagana in na-
sekana na 40 – 45 cm. Okolica 
Rake. Tel.: 041 484 435

Prodam drva, mešana, suha, 
razžagana in razkalana. Mož-
nost dostave. Tel.: 041 893 773

Prodam suha mešana, naseka-
na drva, zložena na paletah in 
pokrita s folijo. Možna dostava. 
Tel.: 041 648 482

Prodam koruzo na rasti, cca 1 
ha, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 294 162

Prodam suha kostanjeva drva 
in vino modre frankinje, rdeče 
in belo. Okolica Krškega. 
Tel.: 031 509 337

Prodam bukova metrska drva, 
razcepljena ali okrogla, pose-
kana spomladi, na območju 
Primož. Cena 60 €/m. 
Tel.: 041 645 187

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam krompir za ozimni-
co in ječmen. Tel.: 031 614 745

žna dostava, tudi industrija. 
Tel.: 041 634 808 

Prodam grozdje za izdela-
vo cvička (črnina, frankinja in 
bele sorte). Tel.: 041 772 794

Prodam koruzo, inox cisterne 
za vino, rabljeno spalnico, ra-
diatorje, gume. Možna menja-
va za vino, drva. 
Tel.: 031 730 830

Prodam koruzo na njivi za si-
lažo ali zrnje (cca 90 a) ter 400 
kock sena. Kupim 700 kg kvali-
tetne frankinje. 
Tel.: 031 312 651

Prodam cca 1 ha koruze na 
rasti, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 294 162

Prodam cisterno za vino 380 
l, električni mlin, koruznjak za 
koruzo in Tornado 40 SIP. 
Tel.: 051 483 103

Prodam sirup ameriškega sla-
mnika za krepitev imunskega 
sistema za otroke in odrasle. 
www.ameriski-slamnik.si. 
Tel.: 040 726 807

Prodam krompir za ozimnico 
bel rudolpf (0,35 €) in krmni 
ter 100 % sok aronije. 
Tel.: 041 895 974

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

ŽIVALI
Ugodno prodam prašiče, 
mesni tip, težke od 30 do 50 
kg, Blanca. Tel.: 031 751 324

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 

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

Prodam kozliče. 
Tel.: 041 396 119

Prodam odojke. 
Tel.: 031 368 615

Prodam odojke. Cena po do-
govoru. Tel.: 031 394 657

Prodam brejo oslico, cena po 
dogovoru. Tel.: 070 733 331

Prodam teličko, staro 17 dni, 
pasme LS. Tel.: 051 306 556

Prodam prašiče, težke okoli 
40 kg. Tel.: 041 682 865

obzornikova oglasna mreža

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

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

Prodam bukova drva. Možna 
dostava. Tel.: 040 756 430 

Prodam rostfrei cisterne za 
vino s pokrovi, 2 x 2000 l, 1 x 
1500 l, lepo ohranjene, ugo-
dno. Tel.: 041 923 192

Prodam drva v hlodovini ali 
razcepljena, ugodno, možna 
dostava, ter kmetijske priključ-
ke, okolica Krškega. 
Tel.: 051 763 330

Prodam silokombajn SIP Vi-
har 40, hidravlični pomik ter 
stružnico za les (draksler). 
Okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam ohranjen traktor Ur-
sus 360 C, letnik 1983, regi-
striran, nove gume, ružilec 
koruze na kardan, zelo malo 
rabljen. Tel.: 041 233 834

Prodam dvobrazdni plug Fer-
guson, kultivator Gorenc z je-
žem, trosilec umetnega gno-
ja, živinsko prikolico z lučmi, 
50-litrske steklenice v emba-
laži za »šnops«, kotel za žga-
nje na dve cevi, mlin za sadje, 
200-litrsko prešo na špindel. 
Tel.: 041 370 786

NEPREMIČNINE
Oddam poslovni prostor na 
Senovem, 800 m², možnost 
skladišča, trgovine, proizvo-
dnje. Tel.:031 248 470

Prodam bivalni objekt z zida-
nico, malo vinograda in sad-
ni vrt ter 400-litrsko cisterno. 
Tel.: 031 822 242

Oddam neopremljeno 3-sob-
no stanovanje,1. nadstropje, 
Videm/Krško. 
Tel.: 040 771 730

Na sončni lokaciji kupim par-
celo primerno za gradnjo sta-
novanjske hiše, v okolici Kr-
škega in bližnji okolici. 
Tel: 031 758 597

Prodam mešani listnati gozd, 
v izmeri 2 ha 11 a, v okolici Ga-
dove peči. Cena 9.900 €. 
Tel.: 068 136 163

AVTOMOBILIZEM

Kupim Volkswagen hrošč, v 
kakršnemkoli stanju in rezerv-
ne dele za omenjen avto. 
Tel.: 040 900 008

KMETIJSTVO

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

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

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega obvešča,
da bodo na voljo

kilogramski beli piščanci in 
jarkice 9. 9. pri Alojzu Mirtu na 

Gmajni 28, Raka in 11. 9. na 
Kajuhovi 3, Senovo.

Vsak ČETRTEK so na voljo 
enodnevni beli piščanci, začetek 
OKTOBRA pa bele težke kokoši.

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

Perutninarstvo Ciglar s Senovega 
obvešča , da bodo kilogramski 

beli piščanci in jarkice
- 09.SEPTEMBRA  pri Mirt Alojzu 

na Gmajni 28,Raka
- 11.SEPTEMBRA  na Kajuhovi 3 

Senovo
-VSAK  ČETRTEK  enodnevni beli 

piščanci
-   

OBVEZNO NAROČANJE OB 
DELAVNIKIH OD 9-18 URE

(0749 73 190 ,031 676 724)
Telefon: 031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo vas, da sprejemamo naročila 
za bele kilogramske piščance, ki bodo na voljo 

20. septembra med 8. in 12. uro in 21. septembra med 
15. in 17. uro. Naročila so obvezna. 

Mlade, rjave jarkice, nesnice si lahko priskrbite 
vsak delavnik med 16. in 17. uro. 

28. septembra od 16.ure dalje bo potekala razprodaja 
rjavih enoletnih kokoši nesnic. 

Na voljo tudi manjša količina piščancev.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
bodo po naročilu na voljo 

3. oktobra. Rjave in grahaste 
jarkice tik pred nesnostjo in 

enoletne rjave kokoši nudimo 
vsak delavnik po 18. uri. 

Na voljo tudi prašiči.

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon.–pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah –  

nabiralnik
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, 
za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za pravne 
osebe, s.p. in druge posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 
7,40 €. Oglas mora vsebovati naziv in 
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov in soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo 
izključno za preverjanje identifikacije naročnika. Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje 
naročnika in niso za objavo.

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

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

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

Odgovorna urednica: Maruša Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič
Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo, ne honoriramo in ne odgovar-
jamo za avtorsko delo posredovanih vsebin 
in fotografij. Stališča, izražena v kolumnah 
in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne 
izražajo nujno stališča uredništva. Imetnik 
materialnih avtorskih pravic avtorskih del 
v Posavskem obzorniku so Zavod Nevio-
dunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.
Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

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

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

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

 

Naslednja številka (19/2020) bo izšla v 
četrtek, 17. septembra 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 10. september 2020.

Prodam odojke, 25–30 kg. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 681 990

RAZNO 

Izdelovanje in popravi-
lo nagrobnih spomeni-
kov, klesanje črk, izdelava 
okenskih polic in pultov ter 
montaža. Tel.: 041 680 358, 
Kamnoseštvo Arh Zvonko 
s.p., Selce 6, Leskovec

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

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

Prodamo ugodno elektronski 
Orgeln Hohner in hladilnik Si-
emens. Tel.: 051 767 075

Ugodno prodam ročno izde-
lane zavese. Tel.: 031 400 950 

POHIŠTVO, OPREMA

Prodam vgradni pomivalni 
stroj Gorenje, malo rabljen, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 61 211

STIKI
Iščem pošteno žensko, staro 
do 65 let, po možnosti z voz-
niškim izpitom, za skupno go-
spodinjstvo, sem starejši moš-
ki. Tel.: 041 341 955

Iščem žensko, staro od 50 do 
60 let, ki bi prišla živeti k meni. 
Tel.: 051 257 442

Iščem samsko žensko, da bi 
skuupaj živela pri tebi – ljube-
zen. Tel.: 051 847 302

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

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

www.megamik.si 
PecarstvoMegamik

Eurogarden d.o.o., PE Dobrova, Podsmreka 7e, 1356 Dobrova         www.rotar.si      PE Krško, Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško

MLIN ZA GROZDJE

STISKALNICA 
ZA SADJE

KAD PVC
BRENTA

PRETOČNA ČRPALKA

INOX SOD ZA VINOZAPIRAČ STEKLENIC ZA ČEPE
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KOZARCI QUATTRO 
STAGIONI S POKROVOM

KOZAREC FIDO 
S HERMETIČNIM 
POKROVOM

STEKLENICE LORY

ZABOJ

V harmoniji z naravo

Vrtni center

CERKLJE OB KRKI – Epidemija novega koronavirusa ima velik 
vpliv tudi na pripravo in organizacijo letošnjih oratorijev, nič dru-
gače ni bilo v župniji Cerklje ob Krki, kjer je med 24. in 30. avgu-
stom potekal oratorij, ki so ga spremljali omejitve in ukrepi za 
preprečevanje širjenja bolezni covid-19. Da bi lažje uresničili vsa 
priporočila NIJZ, so omejili število udeležencev, tako da se je ora-
torijskih dni udeleževalo 22 otrok, nad katerimi je bdelo malo več 
kot 15 animatorjev. Voditelja oratorija sta bila Blaž Kerin in Lea 
Volčanšek, duhovni vodja pa domači župnik mag. Janez Žakelj. 
Brez razkuževanja rok in nošenja mask v zaprtih prostorih tok-
rat pač ni šlo, vse aktivnosti (tudi kateheze, delavnice in seveda 
igre) so se odvijale na prostem. Namesto barvnih majic so udele-
ženci tokrat prejeli rutke, s katerimi so si lahko zakrili usta in nos. 
Otroci so bili razdeljeni v starostno enakovredne skupine, ki so 
bile ves teden enake, je razložila Lea in dodala, da so trenutnim 
razmeram prilagodili tudi popoldanske velike igre. Kot nam je še 
zaupala, so se v letošnjih pripravah na oratorij poleg vsebinskega 
dela posvečali tudi temu, kako ustrezno zagotoviti higienske uk-
repe, prišli so tudi na idejo, da na vidna mesta razobesijo seznam 
desetih 'koronazapovedi', ki so se jih morali vsi držati. Otroci so 
letos spoznavali življenje in različne kreposti svetopisemske ose-
be Estere, ki je letošnja glavna tema oratorija pod geslom »Zau-
pam, zato si upam«. En dan so odšli peš na »izlet« iz Cerkelj v Kr-
ško vas. Zaključek oratorija je bil v cerkljanski župniji hkrati tudi 
farni dan z mašo na prostem.  R. R.

Oratorij potekal na prostem

Animatorji so vsak dan uprizorili odlomek iz Esterinega 
življenja.

www.PosavskiObzornik.si

POSAVJE – V Posavju so sko-
zi celo poletje potekale vad-
be joge po sistemu Joga v 
vsakdanjem življenju v par-
kih v treh občinskih središ-
čih: ob torkih v grajskem par-
ku v Sevnici, ob sredah v parku 
pod Mladinskim centrom v 
Brežicah in ob četrtkih na ze-
lenici pred Dvorano v parku v 
Krškem (na fotografiji). Vad-
be začetne skupine se bodo 
v zaprtih prostorih nadalje-
vale v septembru (v Sevnici 
oktobra), za varnost in dobro 
počutje bo poskrbljeno. V Bre-

Joga se nadaljuje tudi v septembru

žicah jih bo vodil Mohan Zu-
pančič, v Krškem Majda Šeler 

ter v Sevnici Anita Jazbec.
 M. H. 
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Uroš Abram, rojen leta 1982, 
je diplomant fotografije na 
Akademiji lepih umetnosti 
(FAMU) v Pragi, od leta 2010 
deluje kot samostojni ustvarja-
lec na področju fotografije, od 
leta 2013 pa redno sodeluje s 
tednikom Mladina, za katere-
ga ustvarja predvsem portrete 
sodobnih slovenskih umetni-
kov in estradnikov, ki prese-
gajo format zgolj informativ-
ne upodobitve. Širši javnosti je 
morda znan tudi po fotografi-
jah, posnetih s t. i. camero ora-
lis (fotografijo z usti), ki jih je 
pred leti predstavil na razsta-
vi »Telo. Made in Me«. Njegovo 
življenje in delo je sicer razpe-
to med rojstno Kostanjevico na 
Krki oz. Prekopo in Ljubljano.

V fotografskem smislu 
'kmetovalec', ne 'lovec'

V slovenskem prostoru uve-
ljavljeni fotograf opaža, da si 
ljudje v zadnjem času poklic 
fotografa predstavljajo zelo 
poenostavljeno: »Kot da lah-
ko vsakdo fotografira in pred-
vsem objavlja. Tako je na nek 
način naš poklic razvrednoten, 
tako kot je razvrednoten poklic 
zdravnika – pred 50 leti mu ni 
nihče oponiral, zdaj pa je 'pa-
meten' vsak, ki je na Facebooku 
prebral, da cepljenje povzroča 

avtizem.« Z odprtim ateljejem 
je želel poudariti, kaj vse po-
meni ta poklic, katere aspek-
te mora fotograf obvladati, biti 
zelo široko razgledan in rado-
veden, zbrati veliko informacij 
o tem, kaj oz. koga bo fotogra-
firal, pa tudi, da pri ustvarja-
nju portretov dobi 'bonbonč-
ke' v obliki zasebnih koncertov, 
igralskih in plesnih nastopov, 
recitalov ipd. Fotografira na-
mreč predvsem na osebnih 
srečanjih s portretiranci, zato 
se v fotografskem smislu nima 
za 'lovca', ki bi hodil po javnih 
dogodkih in fotografiral, am-
pak za 'kmetovalca', ki svoje-
ga portretiranca dobro preu-
či in spozna, preden se odloči, 

na kakšen način ga bo fotogra-
firal. »Sicer delam tudi kot fo-
toreporter, a smo tako sam kot 
moji nadrejeni zelo hitro ugo-
tovili, da so moje prednosti 
nekje drugje. To naredim zelo 
povprečno, medtem ko drug-
je lahko zelo izstopam.« Zani-
ma ga fotografija kot celota, od 
ideje do testiranja papirja, na 
kateri bo natisnjena, redko ga 
zanima le motiv. V tem smislu 
se mu tehnične karakteristike 
npr. fotoaparata ne zdijo zelo 
pomembne: »Če fotografija ne 
funkcionira, ni problem v tem, 
da imaš premalo pikslov.« 

Na vprašanje, zakaj mnogi ljud-
je ob množici fotografij, vključ-

no s selfiji, ki jih posnamejo in 
objavijo vsak dan, 'zamrzne-
jo', ko se proti njim obrne več-
ji, profesionalni fotoaparat, 
odgovarja, da je fotogeničnost 
predvsem domena fotografa. 
»Jaz moram biti tisti, ki mi ti 
zaupaš, pred katerim se moraš 
sprostiti in me na nek način 
odmisliti. To lahko naredim na 
različne načine, je veliko pri-
mernih vzvodov. Predvsem pa 
menim, da bi moral fotograf 
imeti licenco za poseg v javni 
prostor in da mu jo lahko vza-
mejo, ko bi rekel: 'Nasmejte se!' 
To je tako, kot da bi ženski re-
kel: 'Bodi pohotna, jaz bi zdaj 
seksal.' Tako ne gre, povej vic, 
pa se bodo ljudje nasmejali, na-
redi nekaj, da bodo ljudje imeli 
strast v očeh ali kar koli bi rad 
od njih,« razmišlja.

S fotografijo nad stigme

Ceni predvsem fotografe z 
dobro razvito empatijo, ki za-
čutijo, kdaj je primeren tre-
nutek za 'škljoc' in kdaj za to, 
da fotoaparat odloži. »Včasih 
je treba le počakati nekaj mi-
nut ali nekaj vprašanj med in-
tervjujem, pa potem vzeti apa-
rat v roke in na hitro narediti 
nekaj posnetkov,« pravi. Po-
membno se mu zdi, da fotogra-
fija oz. to, kar on dojema pod 

tem pojmom, razbija stigme, 
klišeje in predsodke, medtem 
ko 'obrtniško' fotografiranje 
bazira ravno na nasprotnem, 
na uporabi in utrjevanju vsega 
naštetega. »Za fotografa je zato 
pomembno, da se nauči stere-
otipov, ampak le za to, da jih 
lahko v nekem trenutku pre-
seže. Npr. na začetku se mo-
raš naučiti fotografirati svoje 
dekle, kot da bo na naslovni-
ci Playboya, nato pa poskušaš 
to narediti drugače oz. po svo-
je,« ponazori še z enim prime-
rom. Iz tega izpelje še misel, da 
se mu zdi njegovo glavno pos-
lanstvo pokazati to, česar dru-
gi ne vidijo, pri tem pa razbiti 

čim več bodisi vsakdanjih bo-
disi političnih predsodkov. 
V domači Kostanjevici na 
Krki je nazadnje razstavljal 
leta 2017 in seveda se želi tu 
še predstaviti, a spet ne pre-
pogosto. »Težava je v tem, da 
se te lahko zelo hitro zasiti-
jo. Če imaš razstave vsaki dve 
leti, lahko izpade malo nehigi-
enično. Zgolj to, da bom imel 
razstavo, zame nima neke 
vrednosti, če nimam poveda-
ti kaj novega, drugačnega,« 
še dodaja eden izmed plejade 
mladih umetnikov, ki so v zad-
njih letih izšli iz posavsko-do-
lenjskega kulturnega središča.  
 Peter Pavlovič

Pokazati želi to, česar drugi ne vidijo
KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviški fotograf in umetnik Uroš Abram je v začetku avgusta v pritličju zahodnega krila Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na 
Krki za javnost odprl svoj priložnostni atelje. V njem je predstavil manjši nabor svojih fotografskih del iz preteklih desetih let, vzpostavil je mobilni fotografski 
studio za izdelavo portretov, izvedel pa je tudi dve delavnici camere obscure.

Uroš Abram ob fotografiji iz projekta Made in Us, v okviru 
katerega so v njegove fotografije posegli slikarji Uroš 
Weinberger, Marko Požlep, Luka Uršič in Miha Štrukelj

Urška Centa, flamenko plesalka, ter Zvezdana Novaković, 
harfistka in pevka, na bregu reke Krke v Kostanjevici na Krki 
(foto: Uroš Abram)


