
SPET V ŠOLI – Včeraj je bil pomemben dan za več kot 8000 učenk in učencev ter dijakinj in dijakov 
posavskih osnovnih in srednjih šol, saj so ponovno prestopili šolske pragove. Še posebej si bodo prvi 
šolski dan zapomnili prvošolci, za katere so na vseh šolah pripravili sprejeme. Eden takšnih je bil tudi 
na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, kjer so pozdravili sedem novih prvošolcev (na fotografiji), ki so bili na 
začetku, razumljivo, še malo boječi, a verjamemo, da se bodo hitro sprostili in se v šoli počutili povsem 
domače. Novo šolsko leto je tretje zapored, katerega potek bo očitno v precejšnji meri krojila epidemija 
bolezni covid-19 (več na str. 2). Zato si vsi, tako šolarji kot zaposleni, želijo, da bi šole ostale odprte ves 
čas. Srečno in veliko pridobljenega znanja želimo!  Foto: Rok Retelj
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Tudi Posavje
turistično oživlja

Turistični obisk posavskih krajev je v tej sezoni pre-
segel lanskoletnega, še vedno pa številke zaosta-
jajo v primerjavi s tistimi v predkoronskih letih. V 
zavodih s področja turizma ugotavljajo, da si go-
stje želijo predvsem zanimivih doživetij.

Stran 3

Za dobro gledališko 
sezono – v KD Krško

Kulturni dom Krško s svojim neomajnim prizadevanjem 
za stik Posavcev s kvalitetnimi in žanrsko raznovrstnimi 
gledališkimi predstavami marsikje po Sloveniji zbuja 
čudenje in rahlo zavist, a vizija je jasna: ponuditi program, 
ki zmore »vzgibati misel in duha«. Gotovo se strinjate, da 
smo slednjega vsi dandanes še kako potrebni. Zeleni, 
modri, rumeni abonma, pa ARSonica 2021 – spoznajte jih 
na posebnih tematskih straneh tokratne številke. Opisi 
predstav so za 'priokus', kaj dobrega vas čaka, ekipa KDK 
pa upa, da se vabilu odzovete in si gledališko doživetje 
vnesete v urnik kot čas, ki bo samo vaš.  
 Strani 15–18 

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 16. septembra.

OBČINA RADEČE 
PRAZNUJE

V mesecu septembru praznuje občina Radeče in na 
slavnostni seji, ki bo potekala 8. septembra, se bodo 
spomnili dogodkov iz preteklosti, predstavili življenje in 
delo v sedanjosti ter se ozrli tudi v prihodnost, v kateri 
želijo uresničiti nekaj projektov. Na slovesnem dogodku 
bodo podelili tudi dva srebrnika ter dva zlatnika 
najzaslužnejšim posameznicam in posameznikom, ki 
s svojim delovanjem bogatijo življenje v skupnosti. 
Nekaj zanimivih prispevkov in praznična voščila lahko 
preberete na posebnih tematskih straneh. 

  Strani 12–14
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POSAVJE – Novo šolsko leto 2021/2022 prinaša nekaj novosti na 
ravnateljskih mestih, kjer se bodo z novimi delovnimi nalogami 
soočali novoimenovani ravnatelji. Vodenje OŠ Marjana Nemca 
Radeče je še pred zaključkom minulega šolskega koledarskega 
leta prevzela prof. glasbene vzgoje Jana Wetz; OŠ Sava Kladnika 
Sevnica bo vodil prof. športne vzgoje Aleš Tuhtar, ki je bil pred 
tem pomočnik ravnateljice; krmilo vodenja OŠ Blanca je prevze-
la prof. razrednega pouka Ksenija Juh; do spremembe je priš-
lo tudi na OŠ velika Dolina, kjer je ravnateljica postala prof. slo-
venščine Anja Zevnik.  S. R.

Nova imena na čelu osnovnih šol

Za pet oddelkov več šolarjev

Med več kot 193 tisoč učen-
kami in učenci, ki so v državi 
vstopili v osnovne šole po t. i. 
modelu B (vsi učenci v šoli s 
skladu s priporočili NIJZ), je 
učilnice 26 posavskih osnovnih 
šol (matičnih s podružnicami) 
zasedlo 6.931 učenk in učen-
cev, kar je 115 več kot v minu-
lem šolskem letu. Med dobrimi 
21 tisoč prvošolci in prvošolka-
mi je 805 posavskih oz. 32 več 
kot pred letom dni. 

Osem osnovnih šol v občini 
Krško (OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica, OŠ Koprivnica, OŠ 
Jurija Dalmatina Krško, OŠ Le-
skovec pri Krškem s podružni-
co Veliki Podlog, OŠ Podbočje, 
OŠ Raka, OŠ XIV. divizije Seno-
vo in OŠ dr. Mihajla Rostohar-
ja Krško) bo v novem šolskem 
letu obiskovalo 2.586 učenk 
in učencev v 142 oddelkih (v 
prejšnjem šolskem letu 2581 v 
139 oddelkih), od tega bo 313 
prvošolcev v 18 oddelkih (lani 
287 v 17 oddelkih). V vrtce na 
območju občine bo s 1. 9. 2021 
v 70 oddelkov vključenih 1157 
otrok, do 28. 2. 2022 se bo suk-
cesivno vključilo še 62 otrok in 
odprl še en dodatni oddelek, 
tako da bo 28. 2. 2022 v 71 od-
delkih vključenih 1219 otrok. 
Glede infrastrukturnih pogo-
jev v šolstvu velja izpostaviti 
novo učilnico v hišniškem sta-
novanju na OŠ Leskovec pri Kr-
škem, dodatne prostore za OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja (pogod-
beni najem stanovanjske hiše 
na Vidmu), dve novi učilnici in 
obnovo strehe na vrtcu pri OŠ 
Raka ter seveda gradnjo nove 
šole v Velikem Podlogu.

V šolskem letu 2021/2022 bo 
osem osnovnih šol v občini 
Brežice (Artiče, Bizeljsko, Bre-
žice, Cerklje ob Krki, Jožeta To-
porišiča Dobova s podružnico 
Kapele, Globoko, Maksa Ple-
teršnika Pišece in Velika Doli-
na) obiskovalo 2.062 osnovno-
šolcev (lani 2.009), od tega bo 
229 prvošolcev (lani 212). En 
samostojni vrtec (Mavrica Bre-
žice), sedem vrtcev pri osnov-
nih šolah in enega pri podru-
žnični šoli bo obiskovalo 923 
otrok v 57 oddelkih (od tega 
en oddelek v Splošni bolnišnici 
Brežice). Kar se tiče infrastruk-
ture, velja izpostaviti, da bo OŠ 
Brežice zaradi prostorske sti-
ske še naprej z dvema razredo-
ma (3. razred) uporabljala pro-
store Doma kulture, v teku pa 
je gradnja vrtcev v Artičah in 
Dobovi.

V sevniški občini deluje sedem 
vzgojno-izobraževalnih zavo-
dov (OŠ Sava Kladnika Sevni-
ca s podružnicama v Loki pri 
Zidanem Mostu in na Studen-
cu, OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Bo-
štanj, OŠ Blanca, OŠ Krmelj, OŠ 
Tržišče in OŠ Milana Majcna 
Šentjanž). V novo šolsko leto 

Začetek novega šolskega leta

Znova ga bodo krojili ukrepi
POSAVJE – Pogoj PCT za zaposlene, medsebojna distanca, razkuževanje in prezračevanje, maske in sa-
motestiranje za starejše učence in dijake – to je nekaj okoliščin, v katerih se začenja novo šolsko leto 
2021/2022, že tretje zapored katerega potek bo v precejšnji meri krojila epidemija bolezni covid-19.

letos vstopa 1554 šolarjev (lani 
1484), med njimi je 183 prvo-
šolcev (lani 184). V vrtce na ob-
močju sevniške občine, ki delu-
jejo na osmih lokacijah, bo na 
začetku septembra vključenih 
752 otrok v 43 oddelkih (lani 
725 otrok). Kot največja trenu-
tno aktualna investicija se po-
spešeno izvaja obnova objek-
ta Panorama v Boštanju, ki bo 
najkasneje do konca oktobra 
sprejel tri oddelke vrtca. Na 
šolah so v poletnem času pote-
kala tudi različna obnovitvena, 
vzdrževalna, investicijska dela, 
skladno s potrebami in v dogo-
voru z ravnatelji šol. 

Radeško OŠ Marjana Nemca 
v tem šolskem letu obiskuje 
341 učencev (od tega 35 prvo-
šolcev) v 16 oddelkih (v lan-
skem so imeli 332 učencev, od 
tega 46 prvošolcev, v 17 oddel-
kih), podružnično šolo Svibno 
pa 20 učencev (od tega osem 
prvošolcev) v dveh kombini-
ranih oddelkih (lani so imeli 
13 učencev, od tega štiri prvo-
šolce, v dveh kombiniranih od-
delkih). Radeški vrtec bo imel s 
1. septembrom v 8,5 oddelkih 
vključenih 138 otrok. V kosta-
njeviški osnovni šoli Jožeta 
Gorjupa bodo imeli v šolskem 
letu 2021/2022 deset oddel-
kov in 233 učencev (lani 237), 
od tega se bosta dva šolala na 
domu. Prvošolčkov je letos 20 
(lani 26). V vrtcu je v sedmih 
oddelkih 109 otrok. V Bistrici 
ob Sotli bo osnovno šolo obi-
skovalo 135 otrok (sedem več 
kot lani) v devetih oddelkih, od 
tega je 17 prvošolcev (štirje več 
kot lani). V vrtec je s 1. septem-
brom vpisanih 61 otrok, ki so 
razdeljeni v štiri oddelke. 

Ravnatelji in ravnateljice za-
trjujejo, da so na začetek po-
uka pripravljeni, tudi na izpol-
njevanje pogoja PCT za vstop v 
prostore šole in vrtca. Kot pra-
vi ravnateljica OŠ Leskovec pri 
Krškem Jožica Repše, so o tem 
obvestili starše s pisnimi ob-
vestili na vseh vhodih v objek-
te in po e-pošti. Roditeljske 
sestanke, spoznavne urice po 
enotah ipd. bodo izvajali na zu-
nanjih površinah šole in vrtca, 
ki jih imajo dovolj, na tak na-

čin so izvedli že roditeljski se-
stanek za prvošolce prejšnji 
teden. »Kontrolo ob vstopu v 
objekte je fizično nemogoče iz-
vajati, saj za to nimamo kadra, 
poleg tega poslujemo na sed-
mih lokacijah. Ko bomo začeli 
z rednim poukom, bomo vra-
ta šole zaklenili in ob prihodu 
bodo obiskovalci morali pok-
licati na dano številko na vho-
du ali pozvoniti in prišli bomo 
odpret in uredili potrebno. Pri-
čakujem, da se vsi skupaj prič-
nemo obnašati odgovorno do 
sebe in soljudi, s katerimi sku-
paj bivamo, delamo in ustvar-
jamo,« pravi ravnateljica. Med 
zaposlenimi v vzgoji in izobra-
ževanju je tako kot na državni 
ravni tudi v Posavju okoli polo-
vice cepljenih. Na leskovški šoli 
je trenutno med 155 zaposle-
nimi cepljenih 76 oz. slaba po-
lovica cepljenih, med strokov-
nimi delavci je delež cepljenih 
51 %.

V srednjih šolah visok delež 
cepljenih

V štirih posavskih srednjih šo-
lah (dve sta združeni v en šol-
ski center) je v klopi sedlo 
1356 dijakinj in dijakov, med 
njimi 452 v 1. letnike.

V Strokovno izobraževalnem 
centru Brežice (nekdanji ETrŠ 
Brežice) v novo šolsko leto 
prvič vstopajo z novim ime-
nom. Izvajajo pet izobraže-
valnih programov srednje po-
klicne in srednje strokovne 
izobrazbe: 3-letni program tr-
govec, 4-letne programe eko-
nomski tehnik, predšolska 
vzgoja, zdravstvena nega (letos 
jim je uspelo povsem napolni-
ti prvi letnik tega programa) 
in 2-letni program PTI eko-
nomski tehnik. »V tem trenut-
ku (dokončni podatki za novo 
šolsko leto bodo znani šele s 
15. septembrom) je na sred-
nji stopnji vpisanih 342 dija-
kov, od tega 127 dijakov prvih 
letnikov,« pravi direktorica/
ravnateljica šole dr. Mojca To-
mažin. Ob tem zagotavlja, da 
so na preverjanje pogoja PCT 
in na vse ostale ukrepe prip-
ravljeni, želijo si le pravočas-
nega informiranja o spremem-

bah protokolov s strani MIZŠ. 
»Ocenjujem, da bo delovanju 
naše šole v danih razmerah po-
magalo dejstvo, da imamo cep-
ljenih 80 % zaposlenih. Najbolj 
si želimo, da bi pouk do konca 
šolskega leta potekal vsaj prib-
ližno normalno – torej v šoli in 
upajmo, da nič na daljavo,« še 
dodaja Tomažinova.

Vrata Gimnazije Brežice je vče-
raj prvič prestopilo 109 dija-
kov: 23 dijakov v športnem 
oddelku in 86 dijakov v osta-
lih treh gimnazijskih oddelkih. 
Skupaj imajo na šoli 382 dija-
kov, v vsakem letniku po tri od-
delke v programu gimnazija in 
en športni oddelek. »Na novo 
šolsko leto smo dobro priprav-
ljeni. Želimo, da bi bile šole ves 
čas odprte in s tem opravlja-
le svojo funkcijo,« ob tem pra-
vi ravnatelj Uroš Škof. Pri tem 
jim bo zagotovo v prid dejstvo, 
da je delež zaposlenih, ki so 
cepljeni, kar 82 %.

Na Šolskem centru Krško – 
Sevnica v novo šolsko leto 
vstopa skupno 632 dijakov. Na 
Srednji šoli Krško, kjer v enaj-
stih programih izobražuje-
jo za osem poklicev s področ-
ja strojništva, elektrotehnike 
in računalništva, in programu 
tehnična gimnazija je skup-
no vpisanih 527 dijakov in di-
jakinj, od tega 182 v 1. letnik; 
na Srednji šoli Sevnica pa je v 
dveh programih vpisanih 105 
dijakov in dijakinj, od tega 34 v 
1. letnik. »Verjamemo, da bomo 
z doslednim upoštevanjem 
vseh ukrepov za preprečevanje 
širjenja okužb in upoštevanjem 
pogoja PCT uspeli vzpostaviti 
pogoje za izobraževanje v pro-
storih šole v skladu s trenutno 
veljavnim modelom B. Dodat-
no pa bo k temu prispevalo sa-
motestiranje dijakov, ki le-to 
opravljajo v domačem okolju, 
teste pa prevzamejo v lekarni. 
Z odgovornostjo vseh deležni-
kov verjamemo, da bomo uspe-
li vsem zagotoviti varno šolsko 
in delovno okolje,« pravi direk-
tor krško-sevniškega šolskega 
centra Jože Pavlovič. Trenu-
tno je cepljenih cca. 70 % za-
poslenih.
� Peter�Pavlovič

Samotestiranje šolarjev in dijakov
V skladu z uredbo Vlade RS o izvajanju presejalnih programov 
za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 je z začet-
kom novega šolskega leta uvedeno samotestiranje za učence 
7., 8. in 9. razredov osnovnih šol, dijake srednjih šol, otroke in 
mladostnike, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževa-
nje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnja-
mi, ter za učence, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo po-
sebnega programa. Samotestiranje s testi – vsak upravičenec 
brezplačno v lekarnah dvigne 5 testov na mesec – morajo šo-
lajoči izvajali na domu enkrat tedensko v enakih presledkih.
  B. M.

POSAVJE – Krivulje, ki ponazarjajo število potrjeno okuženih 
z novim koronavirusom in hospitaliziranih s covidom-19, se 
v zadnjih tednih v Sloveniji strmo dvigujejo, v Posavju sicer 
nekoliko počasneje kot na ravni države.

Ob povprečno devetih okužbah dnevno (12 na 100 tisoč prebi-
valcev) je število okuženih v naši regiji v minulih dneh nihalo 
med 140 in 150, kar pomeni 14-dnevno incidenco na 100 tisoč 
prebivalcev približno 190 (državno povprečje znaša približno 
255), kar je približno toliko kot sredi junija. Ker v drugih regijah 
število okuženih raste še hitreje, je Posavje trenutno med manj 
okuženimi regijami. Delež polno cepljenih je narastel na slabih 
40 %, kar je 3 odstotne točke manj od državnega povprečja.

Covid oddelek predvidoma v drugi polovici meseca

Glede na naraščajoče število okužb v naši regiji se v brežiški bol-
nišnici že pripravljajo na ponovno odprtje covid oddelka, ki so 
ga zaprli v drugi polovici maja. Na podlagi skupnega števila hospi-
taliziranih covid bolnikov v državi sta bila covid oddelka najprej 
odprta le v UKC Ljubljana in UKC Maribor, skladno s strategijo dr-
žave sta se nato odprla covid oddelka na Kliniki Golnik in SB Ce-
lje, v tem tednu, ko se je število hospitaliziranih približalo 150, 
pa še v SB Novo mesto, SB Murska Sobota in SB Nova Gorica. »Ko 
bo število covid bolnikov višje od 250, bodo covid oddelek odprli 
še v SB Slovenj Gradec in SB Jesenice, ko bo število večje od 500, 
pa še v SB Ptuj, SB Izola, SB Trbovlje in SB Brežice,« je pojasni-
la direktorica Anica Hribar. Glede na trend pričakujejo, da se bo 
to zgodilo nekje v drugi polovici septembra. V zadnjih tednih je 
zdravniško pomoč v urgentnem centru SB Brežice sicer iskalo po 
nekaj covid bolnikov tedensko, tiste, ki so potrebovali bolnišnič-
no zdravljenje, so premestili v bolnišnico s covid oddelkom. Hri-
barjeva sicer pravi, da bodo v prvi fazi na covid oddelku zagotav-
ljali 13 postelj za obravnavo akutnih covid bolnikov, v drugi fazi 
(če se bo število hospitaliziranih v državi povečevalo) pa 20 po-
stelj in dve postelji za intenzivno terapijo. Od maja je v bolnišni-
ci odprt nov oddelek za centralno intenzivno terapijo, kjer lahko 
v izolacijskih sobah zagotovijo dve postelji tudi za covid pacien-
te, ki bi potrebovali invazivno ventilacijo. V prejšnjih obdobjih je 
bolnišnica lahko zagotavljala le neinvazivno ventilacijo. 

V bolnišnico le s PCT-pogojem

Sicer pa so v Splošni bolnišnici Brežice s 25. avgustom uvedli ne-
kaj sprememb za obiskovalce bolnikov in uporabnike zdravstve-
nih storitev. Oboji lahko namreč pri vstopu v bolnišnico izkaže-
jo digitalno potrdilo o izpolnjevanju PCT-pogoja (ali so bolezen 
preboleli ali so bili cepljeni ali imajo negativen test na covid-19), 
prav tako jim pred vstopom izmerijo telesno temperaturo. Če je 
telesna temperatura povišana ali obiskovalec/uporabnik kaže 
kakšne druge znake bolezni, se kljub izpolnjevanju PCT-pogoja 
zavrne možnost obiska v bolnišnici oz. se obisk v specialistični 
ambulanti preloži. Če obiskovalec/uporabnik nima PCT-pogoja, 
se opravi epidemiološka triaža, kot je to veljalo do sedaj. Vhod 
za obiskovalce je še vedno le skozi vhod v objekt B.
� P.�Pavlovič

Ponovno smo na junijski ravni

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 

Sprejem osnovnošolk in osnovnošolcev na POŠ Studenec (foto: S. R.)
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V letu 2020 je bilo na območju 
občine Krško unovčenih 1.032 
turističnih bonov v vrednosti 
132.275 evrov, letos do avgu-
sta še 367 (lanskoletnih bo-
nov) v vrednosti 44.461 evrov 
in 285 v letošnjem letu izda-
nih turističnih bonov v vred-
nosti 18.200 evrov. Po podat-
kih Centra za podjetništvo in 
turizem (CPT) Krško je bilo v 
minulem letu evidentiranih 
nekaj več kot 6.500 nočitev, v 
kar pa niso zajeti obiskovalci, 
ki v Krško oz. na območje ob-
čine pripotujejo in prenočuje-
jo v avtodomih, saj zanje še ne 
vodijo evidence. Je pa iz njiho-
ve evidence razvidno, dodaja 
direktorica Kristina Ogorevc 
Račič, da je največ gostov lani 
v Krškem prenočevalo v avgu-
stu in septembru, iz česar skle-
pajo, da se te nočitve pretežno 
navezujejo na obisk prireditve 
Okusi Posavja. 

Kolesarske in pohodne poti, 
vino in kulinarika

»V letu 2021 bomo te rezul-
tate zagotovo presegli,« pra-
vi Ogorevc Račič, saj je bilo v 
prvem polletju letošnjega leta 
evidentiranih nekaj več kot 
4.200 nočitev, »zagotovo pa po 
nočitvah še nismo na številkah 
pred epidemijo, ko je bilo več 
kot 20.000 evrov plačanih tu-
rističnih taks. Prav tako je bilo 
pred epidemijo bistveno več-
je število prihodov dnevnih go-
stov v našo občino.« V zadnjem 
mesecu so na CPT Krško opazi-
li porast obiska spletne strani 
visitKrško, na kateri bralci iz-
kazujejo največ zanimanja za 
kolesarjenje in pohodne poti, 
pri čemer izstopajo strani z 
opisom Bohorskih slapov, kjer 
beležijo več kot 1000 ogledov 
na mesec, kar pa gre pripisati 
tudi promociji same destinaci-
je. Po strukturi obiskovalcev se 
je tako lani kot letos za obisk 
krajev in znamenitosti po ob-
čini Krško odločilo največ do-
mačih gostov, sledijo gostje iz 
sosednje Hrvaške, BiH in Srbi-
je, Nemčije, Italije, Francije in 
Španije, lani tudi iz Italije in 
Poljske. »V prihodnje si želimo 
predvsem kakovostnih name-
stitev ter dobrih kolesarskih 
povezav, urejenih pohodnih 
poti. Vsekakor je pomembna 
skrb za kulturno dediščino in 
njena prezentacija v obliki do-
živetij. Veliko stavimo na vi-
narje in razvoj kulinarike ter 
kvalitetne javne dogodke na 
vseh področjih,« dodaja Ogo-
revc Račič.

Grofica Mathilde največji 
magnet za obiskovalce

Na KŠTM Sevnica, zavodu 
za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti, v letoš-
njem letu beležijo več obisko-
valcev kot v enakem obdobju 

Počitniška sezona v Posavju 
je boljša od pričakovanj
POSAVJE – Glavnina letošnje turistične sezone se nezadržno približuje zaključku. Po posavskih zavodih, ki 
skrbijo za promocijo turizma, ugotavljajo, da je letošnji obisk naših krajev s strani obiskovalcev sicer pre-
segel lanskoletnega, še vedno pa zaostaja v primerjavi s predkoronskimi leti.

lani, pravi direktorica zavoda 
Mojca Pernovšek: »Lahko po-
damo približno primerjavo v 
številkah, in sicer o številu obi-
skovalcev sevniškega gradu v 
obdobju od 1. 1. do vključno 
31. 7. 2019, ko si je grad ogle-
dalo nekaj več kot 5.000 obi-

skovalcev, leta 2020 v enakem 
obdobju je bilo na obisku ne-
kaj manj kot 600 obiskoval-
cev, letos pa beležimo do kon-
ca meseca julija skupaj 1085 
prodanih vstopnic.« Ob tem 
opažajo, da se je postopoma 
začel vračati tudi trend napo-
vedanih skupin in zanje vode-
nih ogledov za skupine, četu-
di je teh manj kot v letu 2019: 
»Medtem ko smo v letu 2020 
izvedli izlet za zgolj dve večji 
skupini (avtobus) v celem letu, 
je letos tega več. Ocenjujemo, 
da so ljudje željni odkrivanja 

novih, še nepoznanih lokacij 
in destinacij, zato smo že ta-
koj, ko je bilo mogoče odpre-
ti grad, izjemoma ponudili sa-
mooglede in tu je bil obisk res 
velik. V tem času sta zaživeli 
tudi dve novi vodeni doživetji 
– Večerni obisk gradu Sevnica 
in srečanje z grofico Mathil-
de ter Medena tura. Še pose-
bej prvo je v letošnjem poletju 
postalo posebej prepoznavno 
in so razpisani termini tudi 
razprodani. Za to priložnost 
se namreč vrnemo precej na-
zaj v zgodovino, ko na gradu 
še ni bilo elektrike ter grajske 
hodnike in sobane razveseli-
mo zgolj s svečami.« Ob nave-
denem so zabeležili tudi znat-
no povečan obisk pohodnikov, 
pri čemer izstopajo pohodni-
ki na Lisco, narašča tudi obisk 
kolesarjev, povečalo se je za-
nimanje za individualna do-
živetja in postajališče za av-
todome.

Tudi občino Sevnica obišče 
največ domačih gostov, med 
tujci pa so opazili Italijane, Ni-
zozemce, Francoze, Belgijce, 
Nemce, Avstrijce in Poljake, pa 
tudi nekaj obiskovalcev iz Ro-
munije. Za slovenskega gosta 
so zanimivi tudi koncerti in do-

godki, ki jih ponujajo v sklopu 
vsakoletnega Sevniškega graj-
skega poletja in bazen na pros-
tem. Ravno za te (koncerti, 
vstopnina za bazen, tudi vsto-
pnice za grad) v veliki meri ko-
ristijo tudi turistične bone, si-
cer pa si največ obiskovalcev 
ogleda grad, samo mesto, ve-
liko zanimanja je za kolesarje-
nje, kulinariko, naravne zna-
menitosti ter pobočja in hribe, 
ki nudijo lep razgled. Pernov-
škova meni, da bo v prihodnje 
treba poiskati nove kanale za 
promocijo produktov Sevnica 

ter se prilagoditi potrebam in 
željam gostov: »Za večji obisk 
in lažjo dostopnost se name-
ravamo povezati tudi z ra-
znimi javnimi prevozi (vlak, 
avtobus). Tudi na področju 
gostinske ponudbe je kar ne-
kaj priložnosti za izboljšave, a 
ne v smislu visoke kulinarike, 
temveč lokalne ponudbe, ki bo 
prijazna za vsak žep.«

Namestitvene kapacitete 
povsem zapolnjene

Na Zavodu za podjetništvo, tu-
rizem in mladino (ZPTM) Bre-
žice so zelo zadovoljni z le-
tošnjo sezono, saj po besedah 
direktorice Matejke Gerjevič 
podatki kažejo, da so v desti-
naciji Čatež in Brežice že do-
segli zadnje predkoronsko 
leto: »Podatki za julij kažejo 
skoraj 107.000 prenočitev v 
občini Brežice, kar je na ravni 
leta 2019. V primerjavi z letom 

2020 beležimo 15 % poveča-
nje nočitev. Turistične kapa-
citete so zapolnjene, gostinci 
imajo veliko dela, prav tako so 
dobro obiskani dogodki in os-
tala spremljevalna ponudba v 
destinaciji.« Sicer je, kot pra-
vi Gerjevičeva, v njihovi desti-

naciji epidemija več kot obrni-
la razmerje domačih in tujih 
gostov: »Če primerjamo junij 
in julij 2019 (torej destinacij-
ski višek sezone) z mesece-
ma v letu 2021, vidimo, da je 
bilo pred epidemijo približno 
65 % tujih gostov, v letošnji se-
zoni pa 22 %. Sicer bo avgust, 
ko Evropejci še množičneje po-
tujemo, verjetno odstotke ne-
koliko spremenil. Glede na dr-
žavo prihoda tujih gostov je 
letos v destinaciji še vedno 
daleč največ Nizozemcev, sle-
dijo Avstrijci, tretje mesto pa si 
delijo Danci in Poljaki.« Kot že 
omenjeno, prevladujejo doma-
či gostje, ki so, kot dodaja, razi-
skovalno naravnani in si želijo 
aktivno preživeti dopust, zato 
se na ZPTM tudi povečano od-
zivajo na povpraševanje in si 
prizadevajo gostom zagotovi-
ti večje število brezplačnih ak-
tivnosti, kot so karte za ogled 
Posavskega muzeja Brežice, 
vodenje po mestu z obiskom 
gradu, vodenje na Sv. Vid, do-
godke v grajskem parku ipd. 

Po besedah lastnikov in upra-
viteljev namestitvenih kapaci-
tet slovenski gostje pri svojih 
obiskih unovčujejo turistične 
bone, z natančnejšimi podatki, 
četudi so na ZPTM že zaprosili 
zanje, pa trenutno še ne razpo-
lagajo. Kljub temu je Gerjevi-
čeva zadovoljna: »Promocijsko 
smo letošnjo sezono uspeš-
no zastavili. Beležimo nepri-
čakovano dobre rezultate, do 
konca počitnic so namreč na-
mestitvene kapacitete zapol-
njene. Povpraševanje pa nare-
kuje potrebo po vzpostavitvi 

dodatne turistične ponudbe 
po meri otrok, kot so denimo 
mini golf, tematski parki in 
druge doživljajske aktivnosti, 
izkazujejo se potrebe po var-
nih kolesarskih poteh in doda-
tni kulinarični ponudbi.« 

V porastu avtodomski turizem

»Kostanjevica na Krki privla-
či kolesarje, pohodnike, su-
parje, kopalce, v zadnjem letu 
pa je v porastu tudi avtodom-
ski turizem,« nam je poveda-
la Pia Peršič iz tamkajšnje-
ga Turistično-informacijskega 
centra (TIC). Največ povpra-
ševanja s strani gostov – po 
strukturi se za obisk dolenj-
skih Benetk odločajo družine, 
pari srednjih let in upokojen-
ci – se navezuje na trase kole-
sarskih in pohodniških poti, 
velik interes izkazujejo za iz-
posojo čolnov in supov, kje si 
lahko pogasijo žejo ali okrep-
čajo z jedmi, največ pa po tem, 
pravi Peršičeva, kaj si je mogo-
če na otoku in njegovi okolici 
ogledati: »Napotimo jih v Ga-
lerijo Božidar Jakac, Kostanje-
viško jamo, na ogled stražnega 
stolpa v Črneči vasi in Cvelbar-
jevega hrasta. Turistične bone 
koristijo največ v namestitve-
nih kapacitetah. S podatkom, 
koliko obiskovalcev dejansko 
obišče Kostanjevico, ne razpo-
lagajo, saj na TIC-u evidenti-

V�Kostanjevici� na�Krki� so� letos� zabeležili� pravi� naval� avtodomarjev,� veliko� je� bilo� tudi�
enodnevnih�obiskovalcev,�ki�jih�je�privabilo�zlasti�kopanje�v�Krki�(foto:�P.�P.).

rajo le tiste goste, ki obiščejo 
njihovo pisarno, a že iz njihove 
baze podatkov je razvidno, da 
je letošnji obisk domačih turi-
stov – 1.661 do 15. avgusta – 
primerljiv z letom 2019, ki še 
ni bil zaznamovan z epidemi-
jo ter z njo povezanimi zaščit-
nimi in omejevalnimi ukrepi, 
v primerjavi z letom 2020 se 
je tudi izboljšal obisk tujih go-
stov, teh je bilo do navedene-
ga datuma 266, a znatno manj 
kot leta 2019, ko so jih do ena-
kega obdobja zabeležili oko-
li 720. Sicer je bilo do sredine 
avgusta v Kostanjevici na Krki 
na poletnem oddihu skupno 
1927 evidentiranih gostov, 
bržkone pa številke enodnev-
nih obiskovalcev znatno prese-
gajo navedeno število.  

Kot je še povedala Peršičeva, 
na področju turistične ponud-
be še vedno primanjkuje po-
vezovanja med ponudniki, ob 
tem pa se manko v Kostanje-
vici na Krki odraža tudi pri 
namestitvenih kapacitetah in 
pestrejši gostinski ponudbi: 
»Zavedamo  se, da primanj-
kuje kadra v gostinstvu, zato 
so gostinci primorani skraj-
šati obratovalni čas ali zapre-
ti obrat za kak dan v tednu. Že-
leli bi si tudi kakšno turistično 
kmetijo v neposredni bližini.«

 Bojana Mavsar

BREŽICE – Na zadnji avgustovski dan sta brežiški župan Ivan 
Molan in predstavnik izbranega izvajalca del, direktor pod-
jetja SL-inženiring d.o.o. Jure Lopatič podpisala pogodbo za 
obnovo vodovodnega stolpa, ki zajema utrjevanje konstruk-
cije ter temeljito obnovo notranjosti in zunanjosti. Za obi-
skovalce naj bi stolp odprl svoja vrata do konca leta 2022.

Pogodba v vrednosti več kot 1,5 milijona evrov z DDV je bila pod-
pisana pred vhodom v eno najvidnejših znamenitosti v Brežicah 
– vodovodni stolp, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena z 
lastnostmi zgodovinskega in tehničnega spomenika. Kot je dejal 
župan Občine Brežice Ivan Molan, si je občina že dve leti priza-
devala za obnovo 46 metrov visokega stolpa. Lani je bilo ureje-
no lastniško razmerje z najemnikom, februarja 2021 pa je občina 
že pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo. Pri obnovi je izje-
mno pomembna rekonstrukcija stolpa za zagotovitev stabilnosti 
in potresne varnosti, saj je pregled objekta razkril, da je vodovo-
dni stolp le še 60-odstotno potresno varen. Občina si želi urediti 
tudi paviljon ob stolpu, za kar je nepremičnino v Ulici stare prav-
de že odkupila, je omenil župan. Paviljon bo namenjen dejavnos-
tim, kot je trgovinica spominkov, kavarna itd. Molan je meščane 
in druge občane zaprosil za razumevanje in potrpežljivost med 
potekom del. Direktor podjetja SL-inženiring d.o.o. z Boršta Jure 
Lopatič je obljubil, da bodo z deli pričeli »takoj«, saj je rok za do-
končanje konec maja 2022. Eden glavnih delov prenove stolpa bo 
tudi gradnja dvigala, dodal je še, da gre za zahteven objekt pred-
vsem zaradi višine in ker je spomeniško zaščiten.
Projekt je podrobneje predstavila vodja Oddelka za investici-
je, občinsko premoženje in javna naročila Suzana Ogorevc, ki 
je poudarila, da je njegov namen, da bo vodovodni stolp postal 
razgledna točka, ki bo služila predstavitvi kulturne in tehniške 
dediščine. V sklopu obnove bodo uredili klet, pritličje in šest nad-
stropij. V pritličju in zgornji etaži si bo med drugim možno na-
točiti tudi vodo v vodni fontani, ki bo rdeča nit obiska stolpa. Da 
bo simbol mesta zaživel v novi vlogi, je pozdravila tudi predse-
dnica sveta KS Brežice Alenka Černelič Krošelj. 
 R. Retelj

Začenja se prenova simbola mesta

Molan�in�Lopatič�takoj�po�podpisu�pogodbe

Prevladujejo domači gostje, ki so raziskovalno 
naravnani in si želijo aktivno preživeti dopust.
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TATOVI BODO (TUDI) RIBARILI – V Gadovi peči so v noči z 
18. na 19. 8. vlomilci z vlomom v štiri zidanice povzročili la-
stnikom za okoli 2.500 € škode. Iz zidanic so bile odtujene 
motorna in kotna žaga, kotna brusilka in električni podaljšek. 
Neznani ribiški navdušenec je iz lesene lope na Cesti bratov 
Milavcev v Brežicah odnesel kar pet ribiških palic in tri torbe 
z ribiško opremo, v skupni vrednosti okoli 1.000 evrov. Brez 
motorja Tomos APN 4 v vrednosti okoli 200 € je ostal tudi ri-
bič, ki se je 30. 8. pripeljal na ribolov na Savi v Žadovinku, mo-
tor brez registrskih tablic pa pustil v bližnjem grmovju. V noči 
z 20. na 21. 8. so neznanci v Malem Podlogu s kmetijskega trak-
torja IMT sneli in odnesli sprednjo masko, sprednje luči, sme-
rokaze, pogonski kardan in agregat. 

V SPOR SE JE VMEŠAL ŠE PES – 28. 8. zvečer sta se v Novi 
vasi pri Mokricah sprla moška, stara 70 in 20 let. V prepir je 
najprej posegel mladeničev oče, ki je 70-letnika udaril v predel 
glave, zatem pa se je v »špetir« vmešal še 32-letni moški, ki je 
zamahnil proti 20-letniku. Kriljenje in močno povišani toni so 
na koncu spravili ob živce še psa, ki ga je imel 20-letnik poleg 
sebe na povodcu, zaradi česar je pes ugriznil 32-letnega mo-
škega v roko. Slednji je moral, četudi naj bi šlo za lažjo telesno 
poškodbo, zaradi ugriza poiskati zdravniško pomoč. 

V NESREČAH STA JO SKUPILA MOTORIST IN KOLESAR – 
20. 8. se je pri Zgornjem Pijavškem pri padcu hudo poškodo-
val motorist. Po prvih ugotovitvah policistov je motorist zara-
di neprilagojene hitrosti in uporabe zadnjega zavore v desnem 
nepreglednem ovinku izgubil oblast nad tisoč kubičnim jekle-
nim konjičkom, trčil v varnostno ograjo in po njej drsel ne-
kaj deset metrov. Zaradi poškodbe hrbtenice so ga iz brežiške 
bolnišnice prepeljali v ljubljanski UKC. Hude telesne poškod-
be je utrpel tudi 50-letni kolesar, ki je 22. 8., prav tako zaradi 
vožnje z neprilagojeno hitrostjo, med vožnjo na odseku med 
Trebčami in Podsredo padel v nepreglednem desnem ovinku. 

POŽAR NA REŠTANJU – 25. 8. so ognjeni zublji v dopoldan-
skih urah uničili 16x22 m veliko gospodarsko poslopje v Re-
štanju. Krški poklicni gasilci in prostovoljni gasilci s Senove-
ga, Malega in Veliki Kamna so pogasili požar, iz objekta uspeli 
rešiti tudi ovce in kmetijske stroje, kljub hitri intervenciji pa 
objekt ni več primeren za uporabo.  Zbrala: B. M.

Anton Čeč, Čimerno: Če želimo zajeziti širjenje 
virusa, je upoštevanje pogojev PCT nujno. Sam 
sem se cepil, a ne zato, da bi hodil na prireditve 
ali šel na dopust, temveč ker zaupam zdravstve-
ni stroki. Želim si, da bi ljudje spet živeli in dela-
li brez grožnje, da nas virus ogroža, ker takšna 
misel ni prijetna in vpliva tudi na razpoloženje 

ter sproščenost pri osebnih stikih.

Božena Levičar, Krško: Tudi v prihodnje na-
meravam obiskovati prireditve, kajti življenja 
ni mogoče zaustaviti niti ga ni smiselno zapira-
ti med štiri stene. Za ogled ali udeležbo na pri-
reditvah, ki si jih bom res želela ogledati, bom 
opravila testiranje, medtem ko se cepit, če res 
ne bo šlo drugače, ne nameravam. Vse ostale zu-

nanje obveznosti pa je še mogoče opraviti z masko.

Robert Mihelin, Stara vas na Bizeljskem: Če 
je to koristno za zdravje ljudi, se mi zdi prav, da 
obstaja PCT-pogoj, če pa gre samo za omejeva-
nje svobode, pa seveda ni v redu. Po pravici po-
vedano se bolj nagibam k slednjemu. Opažam, 
da se na določenih mestih ukrepi zelo spoštu-
jejo, na nekaterih pa tudi ne. Prireditve in do-

godke bomo tudi zaradi nastopov hčerke še naprej obiskovali.

Katarina Miklavčič, Gornja Prekopa: Pogoj 
PCT za vstop na prireditve me ne moti, menim, 
da je to pravi način, da se ohranja vsaj približ-
no normalen potek javnega življenja. Sama ga 
izpolnjujem, saj sem cepljena. Ne bom rekla, da 
to stoodstotno podpiram, a to je pač nek izhod, 
s katerim si, kot pravijo nekateri, kupiš svobo-

do, upajmo pa tudi, da je zaščita pred boleznijo.

Na prireditve kljub PCT?
Po novem je treba za obisk javnih kulturnih, športnih in 
drugih prireditev pa tudi za vstop v nekatere ustanove 
izpolnjevati pogoj PCT (prebolel – cepljen – testiran). Kaj 
menijo o tem pogoju in ali se bodo kljub temu tudi v pri-
hodnje udeleževali prireditev, smo spraševali tokrat.

anketa

Vaša poklicna pot je zanimi-
va, razgibana in pustila je 
mnogo lepih spominov ...
Če s spomini sežem v svojo 
mladost, sem bila v njej prepri-
čana, da bom nekoč farmacevt-
ka, a sem se odločila za študij 
biologije, vendar nisem niko-
li delala v šolstvu. Po zaključe-
nem študiju sem se zaposlila v 
radeški papirnici, kjer sem že 
kot gimnazijka in kasneje kot 
študentka vsako leto opravlja-
la počitniško delo v laborato-
riju, tako da mi je bilo podro-
čje dela znano. V podjetju sem 
se ukvarjala predvsem z ekolo-
škimi rešitvami izdelave papir-
ja ter čiščenja odpadnih voda 
in v času moje zaposlitve je 
radeška papirnica dobila svo-
jo prvo čistilno napravo. Z eko-
loškimi vprašanji, problemi v 
papirni industriji ter onesna-
ženjem okolja z odpadki sem 
se srečevala tudi, ko sem so-
delovala v različnih komisijah, 
dobre prakse okoljevarstva 
sem spremljala doma in v tuji-
ni, tudi z delovnimi obiski. Leta 
1995, ko je nastala občina Ra-
deče, sem se zaposlila na od-
delku za družbene dejavnosti 
kot vodja. Delo je bilo zanimivo 
in ponosna sem, da sem skupaj 
z ostalimi zaposlenimi tlakova-
la pot sedanji občinski upravi. 
Ko sem bila stara 50 let, sem 
sprejela nov izziv – odšla sem 
v zapore na Dobu, kjer sem 
postala pomočnica direktorja 
za področje prevzgoje obsoje-
nih oseb. Novo okolje in novi 
ljudje so bili posebna izkušnja 
in nikoli mi ni bilo žal, da sem 
odšla iz varnega domačega za-
vetja, iz katerega bi lahko odšla 
takoj po zaključenem študiju, 
saj sem imela možnost zapo-
slitve v eni izmed farmacevt-
skih podjetij, a se nisem odlo-
čila za to pot. 
Ob redni zaposlitvi in druži-
ni sem bila aktivna tudi v do-
mačem okolju. Več let sem 
bila predsednica Kulturne-
ga društva Svoboda Radeče, 
bila sem članica Gledališke-
ga društva Radeče, pogosto 
sem bila soorganizatorica ali 
voditeljica številnih odmev-
nih in večjih prireditev, kot je 
bila na primer Kmečka ohcet, 
ali pa koncertov, na katerih so 
nastopili priznani slovenski 
glasbeniki. 

Kako kot nekdanja zaposle-
na v radeški občinski upravi 
in kot predsednica Nadzor-
nega odbora Občine Rade-
če ocenjujete delo občinske 
uprave ter občinskega sve-
ta; ste morda kdaj predlaga-
li kakšno izboljšavo?
Mislim, da lahko pohvalim 
tako občinsko upravo kot ob-
činski svet za vse usklajene 

in sprejete predloge glede in-
vesticij v projekte razvojnega 
značaja. V njih se kaže skrb za 
enakomeren razvoj vseh kra-

jevnih skupnosti v občini bo-
disi na kulturnem, športno-re-
kreativnem, izobraževalnem, 
komunalno-stanovanjskem 
ali infrastrukturnem podro-
čju. Dobre rezultate dajejo tudi 
projekti na področju turizma. 
Mislim, da je občina uspešna 
tudi na razpisih ter pridobiva-
nju sredstev iz različnih razpi-
sov evropskih skladov. Eden 
takšnih uspešnih projektov je 
obnova stare šole na Jagnjenici, 
pri katerem je Občina Radeče 
sodelovala z javnim zavodom 
KTRC in Kulturno-športnim 
društvom Jagnjenica, kar po-
meni, da je sodelovanje med 
različnimi deležniki v okolju 
nujno, če želimo nekaj doseči.
Nadzorni odbor, ki pozorno 
spremlja tako finančno stanje 
kot porabo sredstev, je občin-
ski upravi med drugim pred-
lagal, da bi pri izračunih plači-
la stavbnega zemljišča z višjim 
zneskom obremenili lastni-
ke nepremičnin, ki ne skrbijo 
za svoje objekte. Morda bi na 
ta način spodbudili lastnike k 
bolj vestnemu odnosu do ne-
premičnine, kajti zanemarjene, 
neurejene stavbe v zelo slabem 
stanju najdemo v samem cen-
tru Radeč in v okolici. 

V občini je precej poudar-
ka na ribištvu in kmalu se 
bo ribolovni trasi ter ureje-
nemu bajerju na Hoteme-
žu pridružila ribiška vasica; 
menite, da bi bile mogoče še 
kakšne izboljšave na podro-
čju turizma?

Z zajezitvijo Save in izgradnjo 
hidroelektrarne na Vrhovem, 
česar smo se sprva zelo bali, je 
samo mesto Radeče zelo veli-

ko pridobilo. Od izgradnje leta 
1993 ni bilo nobene poplave 
več, kajti pred tem je bil me-
stni trg vedno poplavljen, tako 
da so se ljudje po njem vozili 
s čolni. Ob novonastalem aku-
mulacijskem jezeru je nasta-
la zelo lepa površina in takrat 
se je začel tudi razvoj turizma: 
oživelo je splavarjenje, zgrajen 
je bil zanimiv gostinski objekt 
s turistično-informacijsko pi-
sarno, urejena je rekreacijska 
pot Savus vse do na novo ure-
jenega bajerja na Hotemežu v 
bližini ribiškega doma. Pohva-
limo se lahko z eno najlepše 
urejenih ribiških tras v Evro-
pi, za katero vzorno skrbi Ri-
biška družina Radeče. Poleg 
ribiške vasice, ki je v nastaja-
nju, se ureja kolesarska pot ob 
Savi vse do Vrhovega, od koder 
bo mogoče iti s kolesom dalje 
proti Sevnici in še naprej. Želja 
je, da bi to kolesarsko pot po-
vezali tudi s celjsko kotlino in 
upam, da bo nekoč tudi to ure-
jeno. Žal v ureditvi modernejše 
cestne povezave med Radeča-
mi in Zidanim Mostom ni pred-
videna kolesarska steza, a bo 
ta urejena iz smeri Hrastnika, 
ko bo v Zidanem Mostu zgra-
jen nov most, ki bo povezal levi 
in desni breg Save nekje med 
Hrastnikom in Radečami. Pri-
ložnosti za razvoj turizma nudi 
tudi vodna gladina Save, pred-
vsem za plovila na vesla, saj bi 
motorni čolni lahko negativno 
vplivali na ribji živelj. Za ma-
sovni turizem nimamo pogo-
jev, imamo pa vse možnosti za 

individualne obiske ali spre-
jem manjših skupin. Tudi av-
todomarji se včasih ustavijo, 
saj je zanje urejen prostor ob 
Savi, pri Flosarju; morda bodo 
zanje uredili še prostor pri ri-
biškem domu. 

Bi lahko bila radeška obči-
na povezana z Zasavjem še 
kako drugače in ne samo z 
načrtovano kolesarsko po-
tjo po desnem bregu Save?
Občina Radeče je umeščena 
v pokrajinsko ureditev šestih 
posavskih občin in razvoj je vi-
den na vseh področjih. Vidno 
je povezovanje v dobrobit pre-
bivalk in prebivalcev celotnega 
Posavja. Ne nazadnje se je tudi 
radeško društvo upokojencev 
priključilo posavski zvezi dru-
štev. Z Zasavjem nas ne pove-
zuje skoraj nič, čeprav vsi živi-
mo ob Savi. Zasavje vidim kot 
rudarsko pokrajino, čeprav so 
rudniki že zaprti, medtem ko 
Posavje ohranja zeleno pokra-
jino z drugimi dejavnostmi. 

Kaj menite o položaju upo-
kojenk in upokojencev v so-
dobni družbi?
Na splošno je dobro poskr-
bljeno za generacijo starej-
ših. Dobrodošle so brezplačne 
vozovnice za vožnjo z vlakom 
za upokojenke in upokojence, 
predvsem za tiste z majhni-
mi pokojninami. Naše društvo 
upokojencev se preko Pokra-
jinske zveze društev upoko-
jencev Posavje in Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije 
vključuje z različnimi predlo-
gi ali pripombami v priprave 
osnutkov zakonov, ki se nana-
šajo tudi na starajočo se druž-
bo. Moram povedati, da me 
zelo skrbi zakon o dolgotraj-
ni oskrbi starejših, ker se veli-
ko govori o njem, ampak pre-
makne se pa nič. Za različne  
študije, ki bi vplivale na pri-
pravo omenjenega zakona, se 
je porabilo že veliko finančnih 
sredstev, a efekta še ni. Predvi-
devam, da je glavna težava de-
nar za izvajanje dejavnosti, saj 
so prvi poskusi dali zelo dobre 
rezultate, starejši pa so zado-
voljni, da lahko ostajajo v do-
mačem okolju.   

Kako bi ocenili skrb za sta-
rejše v občini, so morda še 
kakšne potrebe za še boljšo 
kakovost bivanja?
Zelo lepa in dobra pridobi-
tev je Center za starejše Dob-
ra energija, ki se nahaja v 
lepo obnovljenih in urejenih 
kletnih prostorih radeškega 
zdrav stvenega doma. Ena od 
želja je, da bi se center, v kate-
rem so se pred izbruhom epi-
demije odvijale različne delav-
nice, razširil in postal dnevni 

Jožefa Novak, predsednica NO Občine Radeče:

Jožefa�Novak

Pred epidemijo smo se objeli, 
danes tega ne naredimo
RADEČE – Jožefa Novak, po izobrazbi prof. biologije, je bila vrsto let zaposlena v radeški papirnici kot eko-
loginja, po ustanovitvi občine se je zaposlila v občinski upravi, končala pa je v zaporih na Dobu, kjer je skr-
bela za prevzgojo in izobraževanja zapornikov. Po upokojitvi se je aktivno vključila v DU Radeče, ki ga je en 
mandat tudi vodila. Je predsednica nadzornega odbora radeške občine, čas od pomladi do jeseni pa najraje 
preživlja na domačiji na Brunku, kjer goji tudi zelišča.
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center za starejše. Kaže se celo 
potreba po dnevnem varstvu 
dementnih oseb, tako da bi 
bilo dobro razmišljati v to 
smer. Dobrodošla bi bila tudi 
varovana stanovanja. Pohva-
lila bi organizacijo brezplač-
nih prevozov za starejše, ki 
jih opravljajo požrtvovalni 
prostovoljci. Seveda so želje, 
da bi bili mogoči prevozi tudi 
izven občine, a zaenkrat to ni 
mogoče. 

Kako čas preprečevanja šir-
jenja koronavirusa vpli-
va na upokojence, zlasti na 
druženje, srečevanja, poho-
de ipd.?
Koronavirus nam je prekrižal 
marsikateri načrt. V društvu 
upokojencev nismo izvedli ob-
čnega zbora, nismo praznovali 
70-letnice društva, nismo imeli 
kulturnih prireditev niti špor-
tnih tekmovanj, ni bilo delav-
nic v centru Dobra energija niti 
izletov in letovanj … Vse se je 
ustavilo lanskega 12. marca, ko 
je bila razglašena epidemija. 20 
prostovoljk in prostovoljcev, ki 
delajo v okviru programa Sta-
rejši za starejše in obiskujejo 
starejše nad 69 let na njihovih 
domovih, so opazili zelo spre-
menjeno počutje ljudi, saj jih 
nekaj časa niso obiskovali. Lju-
dem veliko pomeni pogovor, 
druženje in osebnega stika ne 
more nadomestiti pogovor po 
telefonu ali preko zaslona na 

računalniku, česar pa starejši 
niti ne uporabljajo. 
Lahko rečem, da ima čas ko-
ronavirusa negativen vpliv na 
starejšo generacijo tako na te-
lesnem kot duševnem zdrav-
ju, kajti kljub temu da smo 
starejši, smo še vsi zelo aktiv-
ni. Sama, na primer, vsak dan 
prehodim pet kilometrov, s ski-
rojem se pripeljem na jutranjo 
telovadbo … Opažam, da judje 
tudi nismo več tako sproščeni: 
pred epidemijo smo si običaj-
no podali roko, se objeli, danes 
tega ne naredimo, zdi se, da se 
je v vse nas naselil nek neznan 
strah.

Sami veliko svojega časa 
preživite v naravnem okolju 
vasi Brunk, kjer sta si z mo-
žem uredila prijetno biva-
lišče in kjer poleg različnih 
vrst rož gojite tudi zelišča.
Zelišča so moje veselje in na 
domačiji gojim okoli 40 vrst 
različnih zelišč ter začimbnic. 
Semena ali sadike zelišč sem 
prinesla s svojih potovanj in 
letnih oddihov, mnoge pa sem 
vzgojila sama. V svojem zelišč-
nem vrtu imam zelo veliko siv-
ke. Iz nje delam hidrolat, olje, 
milo, dišavne blazinice, med, 
mešam pa jo tudi v čajne meša-
nice in uporabljam v kulinari-
ki. Lepo mi uspeva tudi veliko 
vrst met – poprova, ananasova, 
zelena, mačja, jagodna, široko-
listna, limonina, citronasta in 

tako naprej. Seme sladkega pe-
lina mi je pred približno peti-
mi leti prinesel brat, ki je zbo-
lel za rakom. Ta rastlina naj bi 
zdravila raka, je pisalo v raz-
ličnih literaturah, a v resnici 
ga ne zdravi, ampak samo viša 
imunsko odpornost. Posušene 
rumene cvetove sladkega peli-
na, ki v resnici ni sladek, am-
pak je zelo grenek, najpogo-
steje namočim v olivno olje, 
ki ga nato uporabim za masa-
že, naredim pa tudi hidrolat ali 
tink turo. Slednje delam tudi iz 
ameriškega slamnika. Zelišča 
nabiram tudi na travniku in v 
gozdu. Materino dušico vča-
sih namočim v med ali pa sku-
ham iz nje zelo močan čaj; vča-
sih dam v čaj zelo veliko medu 
in ga nato uporabim kot sirup 
za otroke. Posušeno brezovo 
listje, pripravljeno v čaju, je 
odlično za sladkorne bolnike, 
kar sem tudi sama. Mož zelišča 
uporabi za pripravo zeliščne-
ga žganja, letos je skozi leto 
namočil že 38 različnih zelišč. 
Skupaj rada pripraviva za dru-
žino, prijatelje in znance zeli-
ščno košarico različnih izdel-
kov kot darilo. 

Kaj vam pomenita dom in 
družina?
Ljubo doma, kdor ga ima, bom 
rekla. Z možem sva zgradila 
družinsko hišo v Radečah, na 
Brunku sva obnovila domačijo 
njegovih starih staršev. Ob obi-

lici dela sva vzgojila dva sino-
va, dvojčka Matevža in Gregor-
ja, ki imata vsak svojo družino 
in lasten dom. Imava tri vnuki-
nje in vnuka in vsi štirje so ak-
tivni v športnih ter glasbenih 
dejavnostih. Povezuje nas spo-
štovanje in razumevanje. Med 
tednom se videvamo nekoliko 
manj, ob vikendih pa se običaj-
no zberemo skupaj ob toplem 
ognjišču ter si izmenjamo vti-
se preteklih dni. 

V teh dneh ste močno stiska-
li pesti za vnukinjo Lizo, mar 
ne?
Ja, drži. Liza je dijakinja tretje-
ga letnika Kajuhove gimnazije 
v Celju in že vrsto let je preda-
na športnemu plezanju. Je čla-
nica športno plezalnega odse-
ka v Planinskem društvu Celje 
Matica in ob koncu tega tedna 
se bo vrnila s svetovnega mla-
dinskega prvenstva v Rusiji, 
kjer je v športnem plezanju v 
kategoriji težavnosti osvoji-
la bronasto medaljo in enako 
barvo medalje še v kombinaci-
ji težavnosti, balvanov in hitro-
stnega plezanja – v omenjeni 
kombinaciji je tudi letošnja ak-
tualna evropska mladinska pr-
vakinja. V družini smo vsi po-
nosni nanjo, saj je vsaka dobra 
uvrstitev rezultat vsakodnev-
nih rednih treningov in njene 
močne volje, da se bori vse do 
zaključka. 
 Smilja Radi

»Kar se tiče prireditve Best 
wines of Posavje je v naši kle-
ti že nekaj let zorela želja po 
povezovalnem dogodku, ki bi 
povezal tako vinarje v Posav-
ju, kakor tudi, da se predstavi-
mo širši javnosti, v prvi vrsti 
pa domačinom. Opažamo na-
mreč, da nas Krčani ne pozna-
jo, da med 70 in 80 odstotkov 
domačinov še ni bilo nikoli v 
naši kleti. In to si želimo iz-
boljšati, da drug drugega vza-
memo za svojega, da morda 

ljudje, ki vino pretežno kupu-
jejo v prodajalnah, vsaj ob po-
sebnih priložnostih najdejo 
pot do naše vinoteke, v kate-
ri nudimo poleg cvička še pe-
stro izbiro ostalih vin, od 'šp-
ricer' vina, penin do suhega 
jagodnega izbora, in da razbi-
jemo tabu, da je vinoteka na-
menjena le petičnim kupcem, 

V mesec okusov z najboljšimi vini
KRŠKO – Prireditev Best wines of Posavje v Kleti Krško je 26. avgusta ob pokušini vin 12 vinarjev zaorala 
ledino v gurmansko prireditev Mesec okusov Posavja, namenjeno promociji vrhunskih vin in ostalih pijač, 
jedi gostincev ter lokalnih pridelovalcev in predelovalcev pridelkov in izdelkov.

saj se pri nas najde vino, kot 
temu pravimo – za vsak žep. 
K sodelovanju na prireditvi 
smo povabili vinarje, ki dajejo 
vzorce svojih vin tako na do-
mača kot tuja tekmovanja, pri 
čemer nam je za merilo služila 
selekcija oz. dosežki vinarjev 
oz. njihovih vzorcev vin na pri-
znanih mednarodnih in doma-
čih vinskih tekmovanjih, kot 
sta najprestižnejši tekmova-
nji v Londonu Decanter World 
Wine Awards, Bubbly Awards 

in doseženi rezultati na naj-
večjem ocenjevanju vin v Slo-
veniji na sejmu Agra v Gornji 
Radgoni. Tako se na priredi-
tvi predstavlja 12 vinarjev iz 
vinorodnih okolišev Posavja, 
to je vinorodnega okoliša Bi-
zeljsko-Sremič in vinorodnega 
okoliša Dolenjska,« je poveda-
la Katarina Simončič, vodja 

trženja in sistem vodenja ka-
kovosti v Kleti Krško.

Obiskovalce so s svojimi vini 
pod oboki grajske kleti gos-
tili vinarji: Hiša vina Grab-
nar (Ardro pri Raki), Istenič 
(Stara vas, Bizeljsko), Vinska 
klet Col nar (Črešnjice, Oto-
čec), Vina Karlovček (Šentjer-
nej), Klet Krško, Tajfl vino, sok, 
olje, Jival since 1931 (oba Za-
bukovje nad Sevnico), Vina 
Jelenič (Jablance, Kostanjevi-
ca na Krki), Vina Kerin (Straža 
pri Krškem), Vinogradništvo 
Štemberger (Šentjernej), Vin-
ska klet Frelih (Šentrupert) in 
Vinska klet Metlika. Kulina-
rične prigrizke sta zagotovila 
Gostilna Kunst iz Leskovca pri 
Krškem in sevniška kruharna 

Kisli pek, glasbeno spremljavo 
pa duet Klara in Lovro.

Sicer pa je na sporedu uvo-
doma omenjenega Meseca 
okusov Posavja, ki poteka od 
konca avgusta do začetka ok-
tobra, še več manjših butičnih 
dogodkov, vinskih večerov in 
pivskih festivalov, v petek, 10. 
septembra, pa bo v Krškem 
tudi ulično kulinarično-vinski 
dogodek (podrobnejši pro-
gram je na zadnji strani časo-
pisa). Na vse dogodke (razen 
uličnih) se je treba predhod-
no prijaviti posameznemu or-
ganizatorju, na vseh upošte-
vajo aktualna navodila NIJZ 
za preprečevanje širjenja bo-
lezni covid-19.
 Bojana Mavsar

Obiskovalci,� četudi� je� prireditev� temeljila� na� predhodnih�
prijavah�in�preverjanju�PCT�pogojev�udeležencev,�so�zapolnili�
obe�etaži�krške�kleti.�

V�Klet�Krško�so�povabili�vinarje,�ki�so�prejeli�na�mednarodnih�
in�domačih�tekmovanjih�za�vina�najvišja�priznanja.

PIRŠENBREG – Pri lovskem domu na Piršenbregu je Območ-
no združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice 21. avgu-
sta pripravilo športno-družabno srečanje veteranskih orga-
nizacij iz Posavja. Udeležilo se ga je 98 članov iz brežiškega, 
krškega in sevniškega OZVVS ter Policijskega veteranskega 
društva Sever Posavje.

Udeleženci so se pomerili v štirih športnih panogah, in sicer stre-
ljanju z malokalibrsko puško, metanju šolske ročne bombe, šahu 
in pikadu. V streljanju sta prvo in tretje mesto osvojili prva in 
druga ekipa OZVVS Krško, drugo mesto pa veterani OZVVS Bre-
žice. V pikadu je slavila zmago ekipa OZVVS Sevnica, druga je bila 
ekipa OZVVS Brežice, tretja pa PVD Sever Posavje. V metu roč-
ne bombe so se najbolje izkazali metalci OZVVS Brežice, drugi so 
bili tekmovalci OZVVS Krško in tretji PVD Sever Posavje. Med ša-
histi so zmagovalni pokal osvojili člani PVD Sever Posavje, drugi 
so bili šahisti OZVVS Senica in tretji iz OZVVS Brežice. V skupni 
razvrstitvi vseh športnih panog so prvo mesto in s tem prehodni 
pokal osvojili veterani OZVVS Brežice, ekipno drugo mesto člani 
PVD Sever Posavje, tretje mesto člani OZVVS Krško, četrto mes-
to pa veterani sevniškega OZVVS. 
Nad potekom športnih iger je kot glavni sodnik bdel Igor Iljaš, 
nad celotno prireditvijo pa v imenu gostiteljskega združenja 
predsednik OZVVS Brežice Darko Udovič. Poleg slednjega so 
zbrane veterane ob izrečeni dobrodošlici nagovoril tudi brežiški 
župan Ivan Molan ter predsedniki ostalih sodelujočih združenj, 
Ivan Cajner iz OZVVS Sevnica, iz OZVVS Krško Božislav Kosa-
lec, Roman Kržan iz PVD Sever Posavje in Borut Suša, predse-
dnik OZ slovenskih časnikov Brežice, v katerem so sicer skrbeli 
za varno rokovanje s strelnim orožjem na tekmovanju. V zgo-
dnjem dopoldnevu začete veteranske igre so udeleženci ob pogo-
stitvi in druženju v prijetnem ozelenelem okolju lovskega doma 
Lovske družine Globoko zaključili v poznih popoldanskih urah. 
 B. Mavsar

20. srečanje posavskih veteranov

Poleg�spretnostnih�iger�so�se�veterani�pomerili�tudi�v�miselni.

POSAVJE – Člani strokovne komisije RRA Posavje za štipen-
diranje so potrdili javni razpis štipendij s področja kulture 
za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 2021/2022, ki bo 
objavljen 3. 9. 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije.

26. avgusta je potekala konstitutivna seja strokovne komisije 
za štipendiranje, v katero so bili za mandatno obdobje petih let 
imenovani naslednji predstavniki občin: Anita Krajnc (Obči-
na Kostanjevica na Krki), Vlasta Kuzmički (Občina Sevnica), 
Bernardka Zorko (Občina Krško), Dušan Berkovič (Občina 
Bistrica ob Sotli), Melita Simončič (Občina Radeče) in Patricia 
Čular (Občina Brežice), ki je bila ponovno izvoljena za predse-
dnico komisije.
Člani strokovne komisije so potrdili objavo javnega razpisa šti-
pendij s področja kulture, ki se sofinancira iz proračuna občin 
Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in 
Sevnica. Razpis je namenjen posameznikom, ki študirajo v tuji-
ni na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizu-
alne umetnosti, AV kulture in konservatorstva/restavratorstva 
kulturne dediščine. Potrdili so tudi pobudo RRA Posavje o poe-
noteni višini mesečnega štipendiranja med občinami. Posame-
znike, ki se usposabljajo za poklice v umetnosti, vabijo k prijavi 
na javni razpis, ki bo objavljen na spletni strani RRA Posavje z ro-
kom prijave do 15. 10. 2021. Letos lahko prvič na razpisu kandi-
dirajo tudi posamezniki iz občine Bistrica ob Sotli.
 P. P./vir: RRA Posavje

Štipendirali bodo študij v tujini

Strokovna komisija na konstitutivni seji v novem mandatu
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POSAVJE – V Posavju bodo od 6. 9. do 10. 10. 2021 poteka-
li 26. Tedni vseživljenjskega učenja 2021 (TVU 2021). Vlo-
go koordinatorja prireditev v Posavju tudi letos prevzema 
Ljudska univerza Krško.

Tedni vseživljenjskega učenja so namenjeni promociji vseži-
vljenjskega učenja. So najvidnejša kampanja na področju izo-
braževanja in učenja v Sloveniji. Z njimi opozarjajo na vsepriso-
tnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih 
in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema 
kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skup-
nosti. Vsi, ki projekt soustvarjajo, bodisi v vlogi izvajalcev pri-
reditev bodisi kot udeleženci, prispevajo k udejanjanju slogana 
‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja 
festivalov učenja.
Za  26.  TVU 2021  v Posavju so na Ljudski univerzi Krško v so-
delovanju s 35 partnerskimi organizacijami pripravili bogat ko-
ledar prireditev. Skupaj se jih bo v dobrem mesecu zvrstilo 100. 
Prireditve bodo namenjene vsem, ki si želijo pridobiti nova zna-
nja in izkušnje. Koledar prireditev v Posavju bo objavljen na sple-
tni strani www.lukrsko.si in FB LU Krško, najdete pa jih lahko 
tudi v časopisnem napovedniku Kam v Posavju?, kjer so ozna-
čene z oznako (TVU 2021).
Otvoritev Tednov vseživljenjskega učenja v Posavju bo v pone-
deljek, 6. 9., ob 18. uri pred Večgeneracijskim centrom Posavje, 
CKŽ 44, Krško. Osrednji dogodek TVU bo tudi letos Parada uče-
nja, ki bo 15. 9. med 9.00 in 12.00 na ploščadi pred Kulturnim do-
mom Krško. Prireditev bo potekala pod takrat veljavnimi pogo-
ji, povezanimi z epidemijo covid-19. Na 22 stojnicah boste lahko 
spoznali in doživeli vso pestrost vseživljenjskega učenja v Posav-
ju. Parada učenja se bo popoldne nadaljevala na štirih lokacijah 
v Posavju (Brežice, Krško, Sevnica, Vrbina), kjer bodo potekali 
spremljajoči dogodki. Osrednji dan letošnjih Tednov vseživljenj-
skega učenja bodo zaključili ob 19.00 s spletnim predavanjem 
dr. Danijele Brečko z naslovom »Izobraževanje je najboljša na-
ložba v prihodnost«. 
 Vir: LU Krško

26. Tedni vseživljenjskega učenja

24 pevk in dva pevca so bili 
razdeljeni v tri starostne sku-
pine (6 do 9 let, 10 do 13 let in 
14 do 17 let) in v takšnem vr-
stnem redu so se tudi predsta-
vili. Vsi so prepevali v živo ob 
vnaprej posnetih glasbenih 
spremljavah. Vse njihove na-
stope je pod budnim očesom 
in ostrim ušesom spremlja-
la štiričlanska strokovna žiri-
ja, ki so jo sestavljali glasbeni 
producent festivala Alen Jelu-
šić, Lucija Jelušić, Jožica Zu-
pančič in Anja Hrastovšek. 
Strokovna žirija je odločila, da 
so bile v starostni skupini od 6 
do 9 let nagrajene tri pevke iz 
Hrvaške, in sicer prva Nikoli-
na Katavić, druga Mia Ištva-
nić in tretja Dina Španić. V 
starostni skupini od 10 do 13 
let so prva tri mesta zasedle 
Mirjana Govorčin, Paola Ro-
kić (obe iz Hrvaške) in Elitsa 
Uzunova (Bolgarija). V staro-
stni skupini od 14 do 17 let 
so bile najboljše: prvouvršče-
na Manca Mihelin, drugouvr-
ščena Lina Banić iz Hrvaške in 

Manca zmagala s svojo pesmijo
BREŽICE – Zadnji avgustovski vikend je bilo v Brežicah vse v znamenju 5. Mednarodnega otroškega pevske-
ga festivala (MOPF). Po dveh polfinalnih v dvorani MC Brežice se je v nedeljskem večeru na brežiškem graj-
skem dvorišču odvil še veliki finale najboljših 26 mladih pevk in pevcev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Bol-
garije. Po mnenju strokovne žirije je velika zmagovalka postala 17-letna Manca Mihelin.

tretjeuvrščena Tjaša Jakup iz 
Šmartnega pri Ljubljani. Velika 
zmagovalka letošnjega festiva-
la je tako postala Manca Mihe-
lin iz Stare vasi na Bizeljskem, 
ki je zapela svojo prvo avtor-
sko pesem Življenje, za kate-
ro je glasbo in besedilo napi-
sala sama, avtor priredbe pa 
je Alex Volasko. To je bil zara-
di starost ne omejitve tudi njen 
zadnji nastop na tem festivalu. 
Svoje glasove je oddalo tudi ob-
činstvo in izbralo tri najboljše. 

Največ glasov je zbral najmlaj-
ši izvajalec, 6-letni Leo Ogri-
zek iz Lovrenca na Dravskem 
polju, na 2. mesto se je uvrstila 
Manca Mihelin in na 3. mesto 
Dina Španić. V finalu sta nasto-
pili še dve mladi pevki iz Posav-
ja, in sicer 13-letna Hana Gru-
bič iz Brestanice s pesmijo At 
last in prav tako 13-letna Eva 
Julija Borovšak iz Župelevca s 
pesmijo Nad mestom se dani. V 
prvem polfinalu se je predsta-
vila tudi 12-letna Hajdi Haler 

s Črešnjic pri Cerkljah ob Krki 
s pesmijo Kaj je to življenje. Na 
letošnjem 5. MOPF Brežice je 
nastopilo skupno 50 pevk in 
pevcev iz šestih držav (Slove-
nija, Hrvaška, Srbija, Bolgarija, 
BiH in Avstrija).

Manca Mihelin nam je takoj 
po zmagi med drugim zaupa-
la: »Ne morem verjeti. Iskreno 
sem v današnjem večeru vze-
la vse bolj na 'easy', nisem pri-
čakovala, da bom v tako moč-
ni konkurenci kar zmagala. Na 
odru sem bila sproščena, govo-
rila sem si: Manca, tvoja naloga 
je samo ta, da izpelješ nastop, 
da pozabiš na vse ostalo in uži-
vaš tiste tri minute na odru. In 
prav to sem naredila. In potem 
– šok! Postala sem zmagovalka 
festivala … Verjetno še kar ne-
kaj časa ne bom mogla verje-
ti, kakšen uspeh sem požela, še 
posebej zato, ker sem pela svo-
jo prvo avtorsko pesem. Seve-
da pa ne bi mogla stati na odru 
in nastopati brez mojih največ-
jih podpornikov – družine, pro-
fesorice petja, vseh, ki so si da-
nes vzeli čas in me prišli v živo 
vzpodbujat, ter ostalih mojih 
podpornikov, ki so zame navi-
jali z mislimi in iskrenimi že-
ljami za moj finalni nastop.« 
Nagrade najboljšim so pode-
ljevali brežiški župan Ivan 
Molan, pevka Brigita Šuler in 
Alen Jelušić. Festival že od vse-
ga začetka organizirata Brigita 
Šuler in Maks Žbogar iz pod-
jetja Partitura d.o.o. Finalni ve-
čer je povezovala Anja Urek in 
so ga posnele tudi TV-kamere, 
saj bo na ogled na kar desetih 
lokalnih televizijah po vsej Slo-
veniji.
 Rok Retelj

Manca�Mihelin� (desno)� je� čustveno� doživela� nenadejano�
zmago;�poleg�nje�še�Lina�Banić�in�Tjaša�Jakup.

LJUBLJANA – Na Kongres-
nem trgu v Ljubljani bo 4. sep-
tembra potekal Veliki dobro-
delni koncert Viljem Julijan za 
otroke z redkimi boleznimi, ki 
ga organizira Društvo Viljem 
Julijan, čigar člani so tudi neka-
teri Posavke in Posavci. Redke 
bolezni so večinoma zelo tež-
ke, neozdravljive, življenjsko 
ogrožajoče in doživljenjske 
bolezni. Pri tem so večina bol-
nikov otroci, ki jim redke bo-
lezni povzročajo veliko stisk 

in trpljenja, zato mali borci in 
njihove družine potrebujejo 
vso pomoč in podporo. Pobu-
dnika dobrodelnega koncerta 
sta skladatelj, kitarist in pevec, 
multiinstrumentalist in glas-
beni producent Gregor Be-
zenšek z umetniškim imenom 
SoulGreg Artist in njegova žena 
Nina, starša fantka Viljema Ju-
lijana, ki je pri starosti dveh let 
in pol izgubil svoj boj s smrto-
nosno neozdravljivo redko bo-
leznijo, a je v svojem kratkem 

življenju postal ambasador ter 
glasnik vseh otrok z redkimi 
boleznimi. Vstopnice so že na 
voljo na vseh prodajnih mestih 
Eventim Si in na njihovih sple-
tni strani.
Podarite donacijo za male 
borce Dobrodelnemu skla-
du Viljem Julijan – otrokom 
z redkimi boleznimi – z na-
kupom vstopnice, z SMS-spo-
ročilom VJ5 na 1919 ali z na-
kazilom na TRR SI56 0400 
1004 6908 898. 

Dobrodelni koncert za male borceCERKLJE OB KRKI – V okviru skupnega usposabljanja pripadni-
kov Slovenske vojske in ameriške kopenske vojske v Evropi, 
imenovanega »Rock Kleščman«, ki bo potekalo od 6. do 17. sep-
tembra, se bodo aktivnosti izvajale na Osrednjem vadišču Slo-
venske vojske Postojna in na letališču Cerklje ob Krki. Prihod le-
tal F-16 na letališče je predviden v torek, 7. 9., v dopoldanskem 
času. Skupno usposabljanje se bo pričelo v sredo, 8. 9., s skokom 
padalcev na letališče Cerklje ob Krki v treh naletih letal in se na-
daljevalo na območju vojašnice s taktičnim usposabljanjem z upo-
rabo manevrskega streliva do četrtka, 9. 9., do 4.00 zjutraj. Pri-
čakujemo sodelovanje okrog 500 pripadnikov ameriške vojske. 
V času padalskih skokov med 17.00 in 24.00 bo prišlo do izklo-
pa električnih vodov v vaseh Gorenje Skopice in Dolenje Skopice 
v bližini letališča. Dobava električne energije se bo nadomestila 
preko vojaških agregatov v sodelovanju z Elektrom Celje. Možne 
so krajše motnje v dobavi elektrike (do 30 minut) v času priklo-
pa in odklopa agregatov. V prvem tednu usposabljanja, med 7. in 
10. 9., bo predvsem dopoldne in popoldne zelo povečan letalski 
promet nad letališčem in posledično tudi hrup. Po končanih na-
črtovanih aktivnostih na letališču se bodo sodelujoči na vaji v če-
trtek, 9. 9., v dopoldanskih urah z vozili premaknili na Osrednje 
vadišče SV, kjer bodo nadaljevali vajo do petka, 17. 9.  Vir: VJM

V okolici letališča bo hrupno

KRŠKO – Zavod MOVIT (Zavod za razvoj mobilnosti mladih), ki 
izvaja naloge Nacionalne agencije v programih Evropske uni-
je, je 13. avgusta objavil rezultate prvih prijavnih rokov progra-
mov Erasmus+ na področju mladine in Evropska solidarnostna 
enota v letu 2021, na katerem je s projektom OOPS! Accidental-
ly on Purpose kandidiral tudi Mladinski center Krško. Projekt je 
bil sprejet in ocenjen s kar 90 točkami od skupaj 100 možnih. 
Projektna ideja se je razvila na podlagi izvedbe delavnic Smeh 
je pol zdravja, ki so jo v Mladinskem centru Krško izvajali v pre-
teklem letu. Ob izvajanju smejalne joge so pri opazovanju ude-
ležencev ter učinkov nanje prišli do vprašanja: Kako smeh in hu-
mor vplivata na duševno zdravje? Recimo: smejati se z nekom 
ali smejati se nekomu? Projekt je namenjen mladinskim delav-
cem in ranljivim mladim, s katerimi delajo. Naslavlja pomembne 
teme, kot so pozitivna samopodoba, medkulturna vključenost 
in izključenost, stereotipi, medvrstniško nasilje ter spletno na-
silje – in ali to počnemo zanalašč (»on purpose«) ali po nesre-
či (»by accident«). 
V sklopu projekta bodo v Mladinskem centru izvedli trening, na-
menjen usposabljanju mladinskih delavcev, kjer bodo prej ome-
njene teme obravnavali skozi metode smejalne joge, nenasilne 
komunikacije, gledališča zatiranih in kreativnega pisanja. Na dan 
smeha in na dan duševnega zdravja bodo z metodo uličnega dela 
pridobljena znanja in veščine preizkušali v praksi, ustanovili pa 
bodo tudi smejalne klube, v katerih se bodo posvečali delu na 
pozitivni samopodobi. Vir: MC Krško

Nov projekt v MC Krško
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NAJUGODNEJŠE 
RAZMERJE MED KVALITETO IN CENO.

Kot je ob tem povedala predse-
dnica sveta KS Dobova Branka 
Stergar, se je pred dvema leto-
ma tudi vaška skupnost Sela pri 
Dobovi prijavila v projekt Moja 
skupnost – sodelujem, in sicer 
z željo po ureditvi medgenera-
cijskega parka v vasi. Najbolj 
aktivna in zaslužna za to, da je 
bilo oddanih veliko glasovnic 
in je bil na koncu njihov pred-
log kot edini iz KS Dobova tudi 
izglasovan, je krajevna svetnica 
in predsednica vaške skupnos-
ti Sela pri Dobovi Zdenka Pe-
telinc, ki se je zavzela in spod-
budila sovaščane pri zbiranju 
glasov. Stergar je še dodala, da 
je bila izvedba njihovega pro-
jekta načrtovana v letu 2021, 
nekaj sredstev pa je bilo na vo-
ljo že leto prej, tako da so lah-
ko ob gasilskem domu postavi-
li tudi novo leseno klop. Doslej 
je bilo za medgeneracijski park 
Sela porabljenih 13.500 evrov 

Park za mlade in odrasle Selane
SELA PRI DOBOVI – 24. avgusta so pri gasilskem domu v Selah pri Dobovi s krajšo otvoritveno slovesnostjo 
namenu predali na novo nastali medgeneracijski park s postavitvijo fitnes naprav za odrasle in igral za ot-
roke. Projekt je bil v celoti financiran iz participativnega proračuna Občine Brežice.

od 15 tisoč, kolikor je odobre-
nih s strani občine.

Brežiški župan Ivan Molan je 
spomnil, da je Občina Breži-
ce v letih 2020 in 2021 name-
nila skupno 200.000 evrov za 
16 projektov participativnega 
proračuna, ki so jih predlaga-
li in izbrali sami občani, višina 
projektov pa ni smela preseči 

15 tisoč evrov. Po njegovih be-
sedah bodo s participativnim 
proračunom nadaljevali tudi 
v naslednjih letih. Podžupanja 
Mila Levec, ki bdi nad izvaja-
njem projektov iz participativ-
nega proračuna, je poudarila, 
da je za projekte participativ-
nega proračuna glasovalo ne-
kaj več kot 4700 občank in ob-
čanov oz. dobrih 22 % vseh 

prebivalcev občine, ki so lah-
ko glasovali. »Če ob zaključku 
drugega leta naredimo bilanco, 
lahko ugotovimo, da so števil-
ni kraji po občini dobili veliko 
naprav za razgibavanje, otro-
ških igral, nekateri so dobili 
igrišča, drugi so obnovili svo-
je večnamenske domove ..., se 
pravi, da so občani dobili tisto, 
za kar po navadi krajevni skup-
nosti zmanjka denarja. Kar me 
še posebej veseli, je to, da ste se 
pri tem participativnem prora-
čunu ljudje med sabo poveza-
li, ko ste zbirali glasove, kar je 
v današnjih časih, ko vsak hiti 
v svojo stran, res lepa gesta,« 
je dejala Levec. Nato so Molan, 
Levec, Stergar in Petelinc pre-
dali namenu novo pridobitev 
v Selah, domači otroci pa so se 
spustili po toboganu in skupaj 
z nekaterimi odraslimi preiz-
kusili pet novih fitnes naprav 
na prostem.  R. Retelj

Novo�pridobitev�so�namenu�predali�skupaj�z�domačimi�otroki.

JESENICE NA DOLENJSKEM – Kulturno umetniško društvo 
Mokriške vrane je v zadnjih mesecih pripravilo kar nekaj 
različnih dogodkov in akcij, med drugim kulturno-orienta-
cijski pohod Lov na vrane in projekt Od mladosti do ’ludos-
ti’, marljivi člani društva so poskrbeli tudi za drugo izdajo 
Mokriških novic.

Kot je zapisala predsednica KUD Mokriške vrane Anja Krušnik 
Cirnski, je bila vranja ideja ustvariti dogodek, ki bo dišal po nos-
talgiji na osnovnošolske dni, pokazal njihov kraj v vsej svoji ze-
leni lepoti, hkrati namignil na to, da jih obdaja bogata kulturna 
dediščina, ter ne nazadnje spet združil ljudi. Prijavljenih so ime-
li kar 13 skupin. Pohodnike je čakalo 11 postojank, ki so od Mo-
kric vodile mimo cerkev, etnološke zbirke Vogrinov hram, po Ja-
kobovi poti. »Dogodek je bil lahko za nekoga športen, za drugega 
kulturen ali pa družaben, turističen, vsekakor pa je bil to dogo-
dek, ki si ga bomo zapomnili. O tem pričajo tudi številke: 43 lov-
cev na vrane in 21 sodelujočih ter 9,8 prehojenega kilometra,« je 
dodala. Zmagovalka prvega Lova na vrane je postala ekipa Bla-
žen med ženami v sestavi Katja Fakin, Andreja Krošelj, An-
dreja Hotko, Danijela Repar Fakin in Stanko Fakin. Projekt 
Od mladosti do norosti je terensko druženje, ki daje poudarek 
malo drugačni kreativnosti. Na teh druženjih, ki potekajo na Ve-
liki Dolini in v Novi vasi, igrajo različne vodne, športne in soci-
alne igre, ustvarjajo z različnimi likovnimi materiali. Septembra 
bodo s tem spet nadaljevali, je pojasnila Krušnik Cirnski. Letos 
so Vrane že izdale Pustne mokriške novice, 18. julija, na ’magda-
lensko’ nedeljo, pa so izšle še Mokriške novice. Te so malo bolj 
resne in so povzetek aktualnega dogajanja. Kot je še izpostavi-
la, poudarek ni na odsotnosti dogajanja, katastrofičnemu zapr-
tju, »temveč na tem, da gremo naprej, obujamo vse tisto, kar smo 
imeli: dogodke, upanje in vrednote«.  R. R.

Vrane prekrakale poletje

Zmagovalna�ekipa�Blažen�med�ženami�(foto:�Drago�Munič)
Dela obnove v cerkvi so trajala 
skoraj eno leto, pri njih so so-
delovali tudi nekateri marlji-
vi župljani, je omenil župnik 
mag. Janez Žakelj, ki je maš-
no daritev obhajal z misijonar-
jem v Malaviju p. Lojzetom 
Podgrajškom. Navedel je, da 
je bila cerkev v celoti očiščena 
in potem prebeljena, za stran-
skima oltarjema so bile doku-
mentirane 500 let stare posli-
kave, ki so zdaj tudi vidne na 
posebni sliki ob vsakem oltar-
ju, oltarji so bili ojačani, štirje 
stari kipi nad glavnim oltarjem 
zaplinjeni, s čimer so uničili 
lesne zajedavce, v prezbiteriju 
je na novo stara slika umirajo-
čega Jožefa, na novo je nareje-
no ozvočenje, speljana elektri-
ka in povsem nova razsvetljava 
ter oprijem na koru, polkna na 
zvoniku so temeljito obnovlje-
na, najbolj vidna razlika je, da 

Mohorjevo v obnovljeni cerkvi
KRŠKA VAS – V tamkajšnji podružnični cerkvi, ki je posvečena zavetnikoma sv. Mohorju in Fortunatu (go-
dujeta 12. julija) so na julijskem žegnanju blagoslovili prenovljeno notranjost cerkve, po maši pa pod ko-
zolcem s krajšim kulturnim programom obeležili še 30-letnico naše domovine.

sta se odstranili stara ograja in 
harmonika na koru ter se za-
menjali s kovano ograjo pred 
korom in zunaj pri vhodu na 
kor, ki posnema desno gotsko 
okno, ki je med najbolj pristni-
mi v cerkvi. Kot je še povedal 
Žakelj, je bil v celoti restavriran 
tudi križev pot v cerkvi ter je 
zdaj v celoti na stenah na levi 

in desni strani. Pod postaja-
mi so vidni botri postaj, ano-
nimni botri pa so napisani za-
daj na okvirju, izjema je deseta 
postaja, kjer so zadaj popisani 
vsi delavci, ki so sodelovali pri 
obnovi, zraven pa dodana ak-
tualna fotografija cerkve. »Ko 
bodo čez mnogo let mogoče 
spet obnavljali cerkev, bo to za-

nimiv dokument nesebične lju-
bezni domačih ljudi do te več 
kot 500 let stare božje hiše,« je 
še izpostavil, obnovljena dela 
blagoslovil, verniki pa so nato 
skupaj zapeli zahvalno pesem. 
V imenu župljanov se je doma-
čemu župniku zahvalila Meli-
ta Zagorc Vegelj, ki mu je izka-
zala hvaležnost, da se je zavzel 
in vodil obnovo krškovaške 
cerkve.

Po maši je pod kozolcem v 
Krški vasi sledil še krajši pro-
gram, ki ga je pripravilo doma-
če Kulturno društvo Ivan Ko-
bal. Vezno besedilo je prebiral 
Marjan Piltaver, nastopili pa 
so MoPZ Ivan Kobal Krška vas 
pod vodstvom Franca Veglja, 
Filip Adlešič na harmoniki, 
Luka, Blaž in Nika Ivanšek 
ter Vegelj in Bogdan Štefanič.
 R. Retelj

V�celoti�je�bil�restavriran�tudi�križev�pot�v�cerkvi.
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Mmmm ... med je prava zakladnica!
Posavje je regija odgovornih čebelarjev, ki pridelujejo odličen med. 

Ste vedeli da:

 je v posavska čebelarska društva včlanjenih preko 400 čebelarjev?

 je najbolje, da med poiščete ravno v svoji okolici, saj je učinek medu največji 
ravno takrat, ko je le ta pridobljen iz okolja v katerem dejansko živimo, pridelan z dobro 

čebelarsko prakso in skrbnostjo za kakovost?

 da je med prava zakladnica koristnih snovi za naš organizem z več pomembnimi vitamini, 
minerali, flavonoidi, protibaketrijskimi snovmi ter obiljem drugega?

Veselimo se, da bo ob koncu projekta zaživela še dodatna ponudba  
teh neprecenljivih domačih dobrot.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

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

CMYK 100 4 87 18

Čebelarski Mozaik

LISCA – 24. julija je na posavskem biseru deseto leto zapo-
red potekala ročna košnja trave in grabljenje trave na naj-
bolj strmem pobočju vrha Lisce v organizaciji KŠTD Blaž 
Jurko Razbor pod Lisco. Potekalo je tudi ocenjevanje ocvir-
kovih potic in puhel.

Kosci in grabljice, ki so prišli od blizu in daleč, so v vročem ju-
lijskem sobotnem popoldnevu prikazali kmečko opravilo ter 
opravili pomembno delo, da se strme travnate površine ne za-
raščajo z grmovjem in ro-
bidami. Vinko Zalezina 
iz zaselka Orehovec v bli-
žini Podgorja ob Sevnič-
ni je spretno klepal kose 
pridnim koscem, da so z 
lahkoto rezali visoko tra-
vo, med katero so se skri-
vale tudi zdravilne rastli-
ne. Kosci in grabljice so se 
lahko odžejali z domačim 
jabolčnikom ali rdečim vi-
nom vinogradnika Stane-
ta Možiča iz zaselka Le-
dina nad Sevnico, ki se z 
vinogradništvom in vinar-
stvom ukvarja ljubiteljsko 
v okviru dopolnile dejav-
nosti in ima med svojimi 
2500 trtami tudi 800 sort 
modre frankinje. Možič je 
član Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj in je s svojim vi-
nom doslej dosegel že mnogo visokih uvrstitev, pred šestimi leti 
pa je njegovo vino postalo tudi županovo vino. Zaključeni koš-
nji in grabljenju je sledilo še iskanje bonbonov v kopicah trave 
ter dričanje s podlogo po pokošeni strmini, kar je bilo v poseb-
no veselje otrokom.
Društvo kmetic Sevnica je po premoru ponovno organiziralo 
ocenjevanje ocvirkovih potic in puhel. Komisija v sestavi Majde 
Jazbec (AKŽ Sevnica) in Nike Udovč (AKŽ Boštanj) ter Karlija 
Kozoleta (Pekarna Kruhek Sevnica) je ocenila devet potic in 15 
puhel. Najvišjo oceno in zlato priznanje za ocvirkovo potico je 
prejela Cilka Krajnc (AKŽ Budna vas). Najboljšo puhlo (navaden 
kruh) je spekla Barbara Zakrajšek (AKŽ Breg). 
 S.�Radi,�foto:�L.�Motore

»Še preden sem se srečal z 
njim, sem spoznal mojstra be-
sede. Ko mi je konec šestdese-
tih let prejšnjega stoletja pri-
šel v roke roman V Sibilinem 
vetru, sem bil na mah oča-
ran, prevzet nad lepoto, slo-
vesnostjo, sijajem, sončno 
žarkostjo slovenske besede, 
presenečen nad njeno novostjo 
in svežino, ki je dotlej nisem 
zaznal pri nobenem našem pi-
satelju. Tu je bila slovenska be-
seda v svoji mediteranski ble-
ščavi, v svoji klasični klenosti, 
v svoji suvereni jasnosti in mla-
dostnem zanosu. Sonce in mor-
je in kamen. Človeku, ki se je v 
prejšnjih desetletjih nekoliko 
sprehodil po španskem in fran-

coskem Parnasu, je bilo takoj 
jasno, da smo pred monumen-
talnim umetnikom besede, ki 
ga na slovenskih literarnih po-
ljanah ne srečamo pogosto, 
nov, izviren, presenetljiv ...« je 
v svojem slavnostnem govoru 
nizal misel za mislijo kardinal 
dr. Franc Rode, ki je daroval 
in vodil sveto mašo ob soma-
ševanju domačega župnika Ja-
neza Furmana in Alfonza Ži-
berta iz boštanjske župnije 
ter kasneje opravil še blagos-

Doprsni kip mojstra besede
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – 22. avgusta je v tamkajšnjem spominskem parku pri cerkvi sv. Helene pote-
kalo slovesno odkritje doprsnega kipa akademika in tržaškega pisatelja Alojza Rebule, ki je jesen svojega 
življenja preživel v Loki, od koder prihaja njegova žena Zora Tavčar Rebula.

lov doprsnega kipa, v katerega 
so vklesani ime in priimek ter 
letnica rojstva in smrti dr. Aloj-
za Rebule, zamejskega Sloven-
ca s Tržaškega, ki je bil zvest 
slovenskemu jeziku in sloven-
ski identiteti, medtem ko je bila 
Loka pri Zidanem Mostu, roj-
stni kraj njegove žene dr. Zore 
Tavčar Rebula (prav tako pi-
sateljice), njegovo zatočišče in 
navdih za pisateljsko ustvarja-
nje.

Močno sled je pustil tudi 
na Tržaškem

»Alojz Rebula je v teku dese-
tletij odigral pomembno vlo-
go ne le v literaturi, temveč 

tudi v javnem življenju. Nje-
govo delovanje je pustilo moč-
no sled na Tržaškem, saj je na-
stopal v različnih okoljih in ne 
le v šoli … Bil je markantna 
osebnost, pojem profesorja in 
intelektualca, ki se ni bal soo-
čenja z drugimi. Vedno je jas-
no in argumentirano podajal 
svoje stališče, zato je bilo nje-
govo telesno slovo boleče, saj 
je utihnil glas človeka, ki smo 
ga poznali tudi osebno – in ne 
le iz knjig ...« je skušala prib-

ližati lik svojega nekdanjega 
profesorja na klasičnem lice-
ju Franceta Prešerna v Trstu 
Neva Zaghet, profesorica slo-
venščine in latinščine ter čla-
nica Slavističnega društva Tr-
st-Gorica-Videm. »Večkrat se je 
v razredu zagledal v daljavo in 
z značilno kretnjo pogladil lase 
ter glasno razmišljal o prebra-
nem odlomku. Poudarek je bil 

vedno na pomenu etične drže 
kot merila za posamezniko-
vo pravo veličino ...« se je spo-
minjala velikega humanista 
in človeka svetovnih nazorov, 
ki je umrl 23. oktobra 2018 
in je pokopan na pokopali-
šču v Loki. O pomenu in vlo-
gi besed nega umetnika, ki je v 
svojih pripovednih delih odpi-
ral tudi bivanjska in eshatolo-
ška vprašanja, sta spregovorila 
še sevniški župan Srečko Oc-
virk in ministrica za Sloven-
ce v zamejstvu in po svetu dr. 
Helena Jaklitsch.

Odkritja ter blagoslova do-

prsnega kipa, ki ga je izdelal za-
savski kipar mag. Zoran Poz-
nič, so se poleg že omenjenih 
udeležili še krajani in krajanke, 
pisateljeva družina, radeški žu-
pan Tomaž Režun, poslanec v 
DZ Republike Slovenije Matjaž 
Han, minister za kulturo dr. Va-
sko Simoniti, predsednik Slo-
venske akademije znanosti in 
umetnosti (SAZU) dr. Peter 

Štih ter predsednik države 
Borut Pahor, ki je novembra 
2014 dr. Alojza Rebulo ob nje-
govi 90-letnici odlikoval z zla-
tim redom za zasluge za izje-
men prispevek k uveljavljanju 
slovenskega jezika, kulture in 
slovenstva v zamejstvu.

Z zapetimi pesmimi so slove-
snost obogatili člani moške 
vokalne skupine Fantje z Raz-
borja, bogoslužni del pa zdru-
ženi MePZ sv. Janeza Krstnika 
Razbor in MePZ Primož Trubar 
Loka ter z igranjem na violino 
Ema Štigl. 
 Smilja Radi

Doprsni�kip�akademika�in�zamejskega�pisatelja�Alojza�Rebule�
sta�odkrila�predsednik�države�Borut�Pahor�in�predsednik�
SAZU Peter Štih.

Kardinal Franc Rode je pred slovesnim odprtjem kipa vodil 
sveto�mašo,�nato�v�svojem�govoru�obudil�spomin�na�pokojnega�
prijatelja�Alojza�Rebulo�ter�blagoslovil�doprsni�kip.�

Košnja, ocvirkova potica in puhla

Lepo�število�koscev�in�grabljic�se�je�udeležilo�že�10.�košnje�
na Lisci.

Razstava ocvirkovih potic in puhel

Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) je odprla prijave na

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij 
delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022.

Na razpis se lahko prijavite delodajalci iz regije Posavje, ki podeljujete kadrovsko štipendijo dijakom 
ali študentom in tako pridobite sofinanciranje v višini 50 oz. 70 % izplačane kadrovske štipendije. 

Hkrati vabimo dijake in študente, da se prijavite delodajalcem na objavljene proste kadrovske 
štipendije za šolsko/študijsko leto 2021/2022 in si zagotovite zaposlitev že v času šolanja.

V petek, 3. 9. 2021, bo objavljen tudi Javni razpis štipendij za študij v tujini na področju kulture 
za šolsko/študijsko leto 2021/2022 z rokom prijave do 15. 10. 2021.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje:  
www.rra-posavje.si. 

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

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

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
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Alojz Rebula, velik humanist in človek svetovnih 
nazorov, je umrl 23. oktobra 2018 in je pokopan na 

pokopališču v Loki.
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Zobje
Zobje+

Poskrbite 
za zdrav 
nasmeh.

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje,
je dne 24. 8. 2021 objavila

JAVNI POZIV
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 

na območju LAS Posavje v letu 2021

EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR).

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 299.408,56 EUR.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k 
uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021, in 
sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje 
operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Rok za prijavo na javni poziv je 14. 10. 2021.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.las-posavje.si.

Dodatne informacije o javnem pozivu daje vodilni partner LAS Posavje, in sicer:
 ◦ po telefonu: 07 488 10 52 ali 07 488 10 40, vsak delovnik med 9. in 14. uro,
 ◦ po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si, 
 ◦ osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, Regionalna 
razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško. 

Aktivnost je sofinancirana s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  
Za vsebino je odgovoren LAS Posavje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS  

za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Kot je povedala povezoval-
ka prireditve Melita Sku-
šek, je društvo nastalo že leta 
1995 kot Aktiv kmečkih žena 
Pod Gorjanci v okviru Društva 
kmetic Krško, leto kasneje je 
bila ustanovljena tudi pevska 
skupina. Pobudnica ustano-
vitve in prva predsednica ak-
tiva je bila Nuška Abram, ki je 
skupaj s članicami ob ustanovi-
tvi občine Kostanjevica na Krki 
aktiv preimenovala v Društvo 
podeželskih žena Pod Gorjan-
ci. Danes društvo že deseto 
leto uspešno vodi Anica Žugič. 
Društvo je vsa leta ostalo zves-
to svojemu poslanstvu, pod 
strokovnim vodstvom Mojce 
Jevšnik pevska skupina goji 
predvsem ljudsko petje, hkra-
ti pa se lotevajo novih izzivov, 
kot so sodelovanje v evrop-
skih projektih. Skupaj s kosta-
njeviško knjižnico pripravljajo 
tradicionalne Ženske  zgodbe, 
ki so hkrati prava demonstra-
cija kulinaričnih dobrot njiho-
vih članic, letne koncerte pevk 
pa je društvo spremenilo v po-
tujoče koncerte z naslovom 
»Pa zapojmo«, ki so prerasli 
v čudovita srečanja ob pesmi, 
predstavitvi posameznih oko-
lij, domačinov in njihovih živ-
ljenjskih zgodb ter z nepozab-
nimi zaključnimi druženji. DPŽ 
aktivno sodeluje tudi z drugimi 

Zveste zbiralke ljudskega izročila
KOSTANJEVICA NA KRKI – Na praznično avgustovsko nedeljo je v senci mogočnih dreves pod arkadami 
nekdanjega cistercijanskega samostana potekala prireditev ob 25-letnici Društva podeželskih žena Pod 
Gorjanci Kostanjevica na Krki in pevske skupine.

društvi in občino, še zlasti ob 
različnih dogodkih, ob občin-
skem prazniku je prejelo zla-
to plaketo. 

Članice DPŽ Pod Gorjanci so 
zveste zbiralke ljudskega iz-
ročila, naj si bo to v kulinariki, 
v povezavi z ljudskimi običaji 
ali ljudskimi pesmimi, zato so 
v goste povabile zbirateljico in 
posredovalko ljudskega izroči-
la in etnološkega gradiva Du-
šico Kunaver, ki je v pogovo-
ru z vodjo kostanjeviške enote 
Valvasorjeve knjižnice Alenko 
Žugič Jakovina pokomentira-
la pesmi, ki so jih zapele kosta-
njeviške pevke. Izpostavila je 
pomen društev kmečkih žena, 
ki so po zatonu 'fantov na vasi' 
postala nosilci šeg in delov-

nih opravil na podeželju. Dru-
štvu je ob četrtstoletnem jubi-
leju čestital in ga za delovanje 
pohvalil tudi župan Ladko Pe-
tretič ter poudaril, da je obči-
na pripomogla k nakupu no-
vih oblek za njihove pevke. 
Vodja krške izpostave JSKD 
Tinka Vukič je društvu pode-
lila jubilejno priznanje obmo-
čne izpostave za 25 let delo-
vanja na področju glasbenega 
poustvarjanja, pevkam pa Ma-
roltove značke. Za več kot de-
setletno udejstvovanje v pev-
ski skupini so srebrne značke 
prejele Marjana Lipoglavšek, 
Jožica Lešnjak, Zinka Olovec, 
Silva Pincolič, Nežka Štokar, 
Fanika Štokar in Vera Toma-
zin, za več kot 15-letno delova-
nje pa zlate značke Slavica Ku-

har, Cvetka Dvornik (obe sta 
v skupini od začetka), Danica 
Molek in Sonja Vrhovšek. 

Predsednica društva Anica Žu-
gič je v svojem nagovoru de-
jala, da so zaradi starosti ved-
no bolj 'srebrno društvo', ki le 
redko 'ozeleni' s kakšno mla-
do novo članico. »Veliko nam 
pomeni občinsko priznanje, 
saj potrjuje, da smo v občini 
in navzven opazne in koristne. 
Priznanje sem kot predsednica 
prevzela jaz, vendar je res na-
menjeno društvu kot celoti, saj 
je 'prisluženo' s sposobnostmi, 
talenti, izzivi in delom vsake 
posebej. Navzven se to poka-
že v prepevanju starih, pozab-
ljenih pesmi, dišečem pecivu 
in svežem kruhu ter prijazno 
postreženih obiskovalcih raz-
ličnih javnih dogodkov,« je de-
jala. Priznanje društva za po-
sebno vestno delo je podelila 
Jožici Janževec za uspešno 
vodenje kulinarične skupine in 
Zinki Olovec, vestni in natančni 
blagajničarki društva. Jubi-
lejno prireditev sta popestri-
la še ena najboljših in najbolj 
prepoznavnih citrark pri nas 
Jasmina Levičar ter ena naj-
bolj znanih slovenskih folklor-
nih skupin, Metliška folklorna 
skupina Ivan Navratil.
� Peter�Pavlovič

»Srce«�društva�je�pevska�skupina,�ki�se�je�predstavila�v�novih�
oblekah,�levo�povezovalka�Melita�Skušek.

SPODNJE DULE – V Športno skakalnem centru Spodnje Dule 
je 21. avgusta potekala tradicionalna tekma v smučarskih 
skokih za pokal KS Gora, po kateri je sledilo še odprtje pre-
novljenega cestnega odseka do skakalnice. S tem so v KS Gora 
zaključili 14-dnevno obeleževanje krajevnega praznika.

Na letošnji tekmi na skakalnicah z doskočiščem na umetni pod-
lagi se je letos pomerilo le 20 tekmovalk in tekmovalcev iz šti-
rih slovenskih skakalnih klubov (ŠD Gora, SK POK Ajdovščina, 
SK Zagorje in ŠD Gamsi Žahenberc), saj so istega dne tekmo v 
smučarskih skokih in nordijski kombinaciji organizirali tudi v 
Mislinji, kljub temu pa so v Športnem društvu Gora lahko tek-
movanje izvedli v treh kategorijah: začetniki, dečki U-12 in ve-
terani. Barve domačega društva oz. sekcije za smučarske skoke 
so zastopali: Nik Martinjak, ki je bil na skakalnici K-7 v katego-
riji začetnikov tretji, Tai Franko, ki je na skakalnici K-33 v ka-
tegoriji dečkov U-12 osvojil 6. mesto, in Stane Martinjak, ki je 
zmagal med veterani.
Po tekmi so predsednik sveta KS Gora Alojz Kerin st., podžupan 
Občine Krško Vlado Grahovac in predsednik ŠD Gora Jože Šin-
kovec uradno predali namenu 450 m dolg, z asfaltno prevleko 
preplasten cestni odcep od naselja Sp. Dule do parkirišča ska-
kalnice. Kot je ob tem povedal Kerin, so morali na doslej maka-
damsko cesto po vsakem večjem nalivu na novo dovažati gramoz, 
urejena in asfaltirana cesta pa bo znižala stroške vzdrževanja, 
obiskovalcem športno-rekreacijskega centra in kmetovalcem na 
bližnjih površinah pa omogočila lažji in varnejši dostop. Finanč-
ni vložek v investicijo, ki so jo izvedli v podjetju Žarn, sta si raz-
delili KS Gora in Občina Krško. B. Mavsar

Do skakalnice po asfaltirani cesti

Šinkovec,�Grahovac� in�Kerin�med�rezanjem�otvoritvenega�
traku



Posavski obzornik - leto XXV, številka 18, četrtek, 2. 9. 202110 GOSPODARSTVO

Fakulteta za industrijski inženiring Novo 
mesto sodeluje v okviru projektu EAGLE 
(prototip predstavlja obliko naprednega 
3D senzorskega sistema za kontrolo ge-
ometrije kompleksnih izdelkov) s podjet-
jema TPV AUTOMOTIVE d.o.o. in Alpineon 
d.o.o., sofinanciran s strani MIZŠ in EU - Ev-
ropski sklad za regionalni razvoj. Razisku-
jemo možnosti izboljšanja vizualne kon-
trole izdelkov. Rešitev iščemo v razvoju 
inovativnih kontrolnih naprav, ki bodo te-
meljile na naprednem senzorskem siste-
mu za 3D kontrolo geometrije kompleks-
nih predmetov. Cilj je doseči stalno 100 % 
kontrolo kakovosti izdelka. Konkurenč-
na prednost pametne industrije se gradi 
predvsem na avtomatizaciji in robotiza-
ciji proizvodnih ter kontrolnih procesov.

Na fakulteti imamo močno raziskovalno 
skupino, z vrhunskimi raziskovalci, ki nu-

dijo odlično podporo industrijskim pro-
jektom ter odlične predavatelje iz gospo-

darstva, ki prenašajo najnovejše znanje 
našim študentom, zaposlenim v industrij-

skem okolju. Dodana vrednost za naše 
študente je v močnem pretoku znanja 
in izkušenj na področjih, ki jih deloda-
jalci in podjetja prepoznajo kot ključne 
za njihov napredek in konkurenčnost v 
globalnem okolju.

Industrija 4.0 – 
izziv za študij strojništva

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

Industrija je že od nekdaj vplivala na ekonomski razvoj posamezne države in 4. industrijska revolucija (Industrija 4.0) je prinesla kombina-
cijo napredne tehnologije in interneta, ki sta pomembno vplivala na hiter razvoj proizvodnje, kakovost izdelkov in konkurenčnost. Pove-
čevanje izkoriščenosti informacij in uporaba komunikacijskih tehnologij omogočajo podjetjem digitalni inženiring ter večjo kakovost pro-
izvodnih procesov in izdelkov. Teh izzivov se zavedamo tudi na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto (FINI NM).

Raziskovalci na projektu EAGLE – napredni senzorski sistemi v pametnih tovarnah
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
tel.: (0)7 39 32 206
e-pošta: referat@fini-unm.si

Vabljeni na informativne dneve, 
vsak četrtek ob 16. uri 

na sedežu fakultete ali virtualno. 
Več informacij na 
www.fini-unm.si.

Na letošnjem 49. Tednu cvička 
je bil za kralja cvička okronan 
že tretji član Društva vinograd-
nikov Malkovec – po Marjanu 
Pircu, ki je bil okronan leta 
2006, in Andreju Tratarju, ki 
si je nadel krono kralja cvička 
leta 2009 – je v letošnjem letu 
ta laskavi naziv osvojil vinogra-
dnik in vinar Matjaž Golob in 
zato so cesto, ki vodi v t. i. mal-
kovški vinogradniški amfitea-
ter, poimenovali kar Cesta cvič-
kovih kraljev, saj imajo na tem 
strmem območju vsi trije cvič-
kovi kralji vsak svoj vinograd. 
»In še četrtega bi imeli, a žal 
ni imel na zalogi dovolj cvička, 
ki ga je treba imeti za razglasi-
tev,« pojasni gostitelj pod bo-
gato brajdo, kjer so pred petimi 
leti postavili »zeleno okno« Tu-
ristične zveze Slovenije in nudi 
prekrasen pogled na eno naj-
lepših vinskih goric v sevniški 
občini in tudi širše.

Aktualni cvičkov kralj, ki bo no-
vembra praznoval abrahama, 
je spoznaval delo v vinogradu 
že kot otrok, saj je vinske trte 
gojil in skrbno negoval tudi nje-
gov stari oče in kasneje oče. »V 
vinogradu smo otroci s srpom 
želi travo, ko smo bili starejši, 
smo nosili brente, ročno mleli 
grozdje in vrteli kamen na sta-

Do dobrega cvička na star način
MALKOVEC – 15. avgusta se je letošnji Cvičkov pohod iz Tržišča do Malkovca, ki je potekal v organizaciji 
Društva vinogradnikov Malkovec, zaključil pri zidanici cvičkovega kralja Matjaža Goloba. Pred tem so pos-
tavili društveni klopotec v vinogradu Uroša Flajsa, ki je dosegel najboljšo oceno za cviček na Tednu cvička 
v Velikem Gabru, vendar ni kandidiral za kralja.

ri stiskalnici. Ker sem bil suh, je 
bila moja naloga, da sem sple-
zal v sod in ga čistil s sirkovo 
krtačo ...« obudi nekaj spomi-
nov sogovornik, ki osvojenega 
naziva kralja cvička ni pričako-
val, saj je s tri tisoč trtami eden 
manjših vinogradnikov. »Po-
goj, da je nekdo kralj cvička, je 
tudi 1500 litrov cvička v sodih 
oziroma cisterni. Leta 1999 je 
eden od vinogradnikov s tega 
konca ravno zavoljo manka ko-
ličine ostal brez krone,« pojas-
ni in nadaljuje, da nima sodob-
nih kletarskih naprav, kot so 
vinifikatorji in hladilni sistemi. 
»Kakovosten cviček je mogoče 

pridelati tudi 
na star način. 
Dokazal sem, 
da lahko de-
lovne roke, 
lastne brbon-
čice in pogos-
te degustacije 
s prijatelji na-
domestijo so-
dobno kletar-
sko opremo 
...« se nasme-
ji in ponudi v 
pokušino ko-
zarček z lju-
beznijo pride-
lanega cvička 
ter nadaljuje 

z zgodbo o šentjanževcu. Le-
-ta je v štirih slikah upodoblje-
na tudi na velikih rezbarjenih 
vratih, ki vodijo v vinsko klet iz 
leta 1870, gre pa takole: »Bo-
gata plemkinja se je zaljubila 
v postavnega kmečkega fanta, 
a ko je za to izvedel njen oče 
kralj je poslal vojsko, ki je fanta 
prijela in ga iz Šentjanža prek 
Brunka peljali na usmrtitev. Na 
poti so srečali ženico, ki je ime-
la v rokah poliček vina. Fantu je 
ponudila kozarec šentjanžev-
ca, cvička, a mladenič ponuje-
nega ni sprejel. V tem času je 
kraljeva hči pri kralju izprosila 
fantovo izpustitev, a sel je pri-

šel prepozno ...« In kaj je nauk 
zgodbe? »Če bi mladenič spre-
jel ponujeno žlahtno kapljico, 
če bi šentjanževca pil, bi bil še 
živ,« poudari gostitelj.

Matjaž Golob se je v pogovo-
ru dotaknil še opuščanja vi-
nogradov, predvsem na vino-
rodnih območjih, kjer uporaba 
modernih delovnih strojev ni 
mogoča. Žal se to dogaja tudi 
na območju t. i. malkovškega 
amfiteatra. »Vse, za kar so se 
trudili naši predniki, obdelo-
vali z veliko ljubezni, se spre-
minja. Tamle so posekali trte 
in zasadili orehe ter lešnike, 
tam se pasejo ovce. Pri sose-
dih so zasadili nove trte, a spo-
dnji del vinograda so na najbolj 
strmem delu opustili, tako da 
se že razrašča grmovje … Tru-
dil se bom, da bo država pris-
luhnila tudi nam, majhnim vi-
nogradnikom, ki večino vino 
pridelujemo v težkih pogojih, 
kjer ni možnosti uporabe mo-
dernih delovnih strojev, zato 
potrebujemo dodatno podpo-
ro, da ne bi prišlo do še večjega 
opuščanja vinogradov,« razkri-
je še del načrtov, ki jih bo sku-
šal uresničiti kot aktualni kralj 
cvička. 
� Smilja�Radi,�
� foto:�S.�Markovič

Kralj�cvička�Matjaž�Golob�v�družbi�Karlince�
Golob,�članice�Aktiva�kmečkih�žena�Tržišče.

ŠEDEM – 27. avgusta so v Društvu vinogradnikov Sremič op-
ravili društveno postavitev klopotca pri vinski kleti Cvet-
ka Jelerja na hribovitem pobočju Šedma. Klopotec, ki od-
ganja ptice z vinogradniških površin, ko je grozdje v zadnji 
fazi dozorevanja, torej najslajše, so letos postavili že devetič.  

Kot je ob tej priložnosti povedal predsednik društva Jože Kode-
la za naš časopis, gre za tradicionalen družabni dogodek, ki naz-
nanja čas prihajajočih trgatev, ki jih bo na svojih vinogradniških 
površinah opravilo tudi dobrih 120 članov društva. Ti se bodo 
spopadli s pridelavo zahtevnega letnika, saj so bile trte najprej 
deležne pozebe, vetra pa ponekod tudi toče, pravi Kodela: »Ne-
kaj grozdja se je sicer še 'obesilo' nazaj. Najbolj prizadeta je bila 
žametna črnina, zato ocenjujemo, da bo v primerjavi z normalni-
mi trgatvami tega grozdja le 10 %, frankinje do 50 %, belih sort 
pa 60 %.« A ne glede na navedeno pričakujejo časovno normal-
no trgatev, pri posameznih sortah največ dva tedna zamika. Zgo-
dnje sorte bodo predvidoma trgali že po 15. septembru, žame-
tno črnino pa v začetku oktobra. 
Sicer so v DV Sremič uspeli domala povsem že realizirati plan 
letos zadanih aktivnosti. Opravili so  strokovno ekskurzijo, oce-
njevanje vin, društveni pohod, se udeležili sejma v Gornji Radgo-
ni in tekmovanja vin modre frankinje v Sevnici, če jim bodo raz-
mere omogočale, pa nameravajo v jesenskem času izvesti še en 
društveni pohod in organizirati izobraževalno delavnico.
 B. Mavsar

Sremiški klopotec poje v Šedmu

Član�društva�Jurij�Štefanič�(levo,�poleg�predsednik�Jože�Kodela)�
je�postavitev�klopotca�pospremil�tudi�z�velikim�hlebcem,�ki�ga�
je dodatno okitil z napisom društva in klopotcem iz testa.
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PRAZNIK OBČINE RADEČE
Investicijski projekti v letu 2021

Črpanje evropskih sredstev je 
tako zaenkrat še vedno omejeno 
pretežno na sredstva CLLD, kate-
rih črpanje poteka prek Lokalne 
akcijske skupine Posavje. Med-
tem ko se ostali CLLD projekti, 
o katerih smo pisali v prejšnjih 
letih, večinoma že zaključujejo 
(Center za starejše – Dobra ener-
gija, Mar nam je za skupnost, Po-
savski ribji krog) ali so že v ce-
loti zaključeni (Oživimo savske 
zgodbe, Stara šola za nove ide-
je), pa je Občina Radeče sredi 
lanskega leta skupaj s partner-
ji KTRC Radeče, Ribiška družina 
Radeče, Posavski muzej Brežice 
in Hortikulturno društvo Radeče 
na javni poziv za izbor operacij 
za uresničevanje ciljev Strategi-
je lokalnega razvoja na območju 
LAS Posavje v letu 2020 Evrop-
skega sklada za pomorstvo in ri-
bištvo (ESPR) prijavila operacijo 
Po-Savski rečni turizem. Za na-
vedeno operacijo je Občina Ra-
deče kot vodilni partner s stra-
ni Agencije RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja v februarju 
letošnjega leta prejela odločbo 
o pravici do sofinancerskih EU 
sredstev v višini 139.000 €, s či-
mer je operacija prejela »zeleno 
luč« za pričetek izvajanja aktiv-
nosti. Celotna vrednost operaci-
je z DDV znaša sicer 193.159,39 
€, razliko med celotno vredno-
stjo in sofinancerskim deležem 
pa z lastnimi sredstvi pokriva-

Čeprav epidemija na izvajanje investicijskih projektov zaenkrat ni imela večjega vpliva, pa se stvari predvsem na ravni državnih organov »vrtijo« malce počasneje kot običajno, 
zato pri izvajanju projektov občasno prihaja do manjših zamikov, na izvajanje projektov pa vplivajo tudi težave, vezane na rast cen gradbenih in ostalih materialov.

jo partnerji v operaciji glede na 
obseg aktivnosti, ki jih v opera-
ciji pokrivajo. Operacija temelji 
na neizkoriščenih turističnih po-
tencialih, ki jih regiji nudi reka 
Sava s pritoki, in hkrati predsta-
vlja nadgradnjo turističnih kapa-
citet in vsebin v posavskem delu 
njenega toka. Izvedba operaci-
je je zastavljena v dveh fazah in 
izvedbi številnih različnih aktiv-
nosti, s katerimi bodo realizira-
ni cilji operacije. Pri aktivnostih 
gre za kombinacijo lokalno-infra-
strukturnih in regijsko-spodbuje-
valnih, usmerjenih v gradnjo te-
meljev za posavsko sodelovanje 
v prihodnosti. Prva faza že po-
teka od časa odobritve opera-
cije naprej in bo zaključena do 
konca letošnjega oktobra, med 
ključnimi aktivnostmi pa zajema 
tudi vzpostavitev ribiške vasice 
na območju ribiškega doma na 
Hotemežu ter izdelavo tradicio-
nalnega savskega čolna tomba-
sa. S koncem prve faze operacije 
se pričenja druga faza, katere za-
ključek je predviden konec junija 
naslednje leto. Operacija z vse-
mi svojimi aktivnostmi sledi dol-
goročnemu cilju razvoja rečno-
-ribolovnega turizma v posavski 
regiji v panogo, sposobno gene-
riranja novih delovnih mest. Na 
območju občine Radeče bodo iz-
vedene aktivnosti nadgradile vsa 
dosedanja vlaganja v razvoj ob-
močja ob reki Savi, ki velja za eno 

najlepših ribolovnih tras v Evro-
pi in je prizorišče številnih med-
narodnih tekmovanj najvišjega 
ranga, obenem pa se z ureditvi-
jo bajerja, didaktične poti okoli 
njega, rekreacijskega parka pri 
mostu in rekreativnih poti po 
hotemeškem polju in naprej pro-
ti Vrhovemu razvija v pravi turi-
stični biser, ki obiskovalcem nudi 
čedalje več možnosti kvalitetne-
ga preživljanja časa na območju 
naše občine.

Na območju ob reki Savi je bila 
v prvih mesecih letošnjega leta 
urejana t. i. prva faza vzdrževal-
ne poti SEL na desni brežini reke 
Save proti Vrhovemu do kmeti-
je Prnaver, na širšem območju 
pa sta bili oz. bosta postavljeni 

še dve novi klopi in fitnes nap-
ravi. Predmet celotnega projek-
ta je sicer urejanje slabih 1.500 
metrov dolge deloma že obsto-
ječe makadamske poti tik ob 
nabrežju reke Save med hote-
meškim bajerjem in pomolom v 
Vrhovem, ki poteka v sodelova-
nju med podjetjem Savske elek-
trarne Ljubljana, d.o.o. in Občino 
Radeče. Z realizacijo projekta, ki 
je razdeljen na dve fazi, bodo Sa-
vske elektrarne Ljubljana, d.o.o. 
pridobile tri metre široko vzdrže-
valno pot za potrebe upravljanja 
s koritom reke Save, Občina Ra-
deče pa nadaljevanje priljublje-
ne sprehajalne poti med Ra-
dečami in Hotemežem vse do 
Vrhovega. Izvedba druge faze je 
trenutno še vedno odvisna od 
hitrosti »mletja birokratskih ko-
les«, v katerih se je zataknilo eno 
od potrebnih soglasij.

Na področju cest je bila ko-
nec lanskega leta urejena jav-
na razsvetljava ceste Burkelc–
Lipa v Vrhovem s šestimi novimi 
svetilkami, v spomladanskih me-
secih letošnjega leta pa je Obči-
na Radeče v sodelovanju z izva-
jalcem del JP Komunala Radeče, 
d.o.o. izvedla generalno obno-
vo dela lokalne ceste Jagnjeni-
ca–Svibno–Sela na odseku nad 
kmetijo Podlesnik. V okviru rea-
lizacije projekta so bila na odse-
ku razdalje 510 metrov izvede-
na zemeljska dela z rušenjem in 
mletjem asfalta za njegovo po-
novno vgraditev, izdelavo nove 
tamponske podlage, asfaltaci-
jo, ureditvijo odvodnjavanja s 

propusti in drenažami ter odstra-
nitvijo kanalet in izdelavo mulde. 

V prvih osmih mesecih letošnje-
ga leta so bili sanirani tudi usadi 
v Podkraju in Zagradu ter stopni-
ce pri jedilnici OŠ Radeče, ureje-
na je bil pešpot proti radeškemu 
gradu, vgrajena mala čistilna 
naprava na območju strelišča 
na Močilnem, obnovljena je 
bila kurilnica v večnamenskem 
objektu na Svibnem, zamenja-
na razsvetljava na tenis igriščih 
ter v okviru nujnih interventnih 
del postavljena začasna varoval-
na palisada na skalnem podoru 
v Zagradu.

Med izvedenimi projekti velja še 
posebej izpostaviti nakup nove 

gasilske avtocisterne PGD Rade-
če, s katerim smo storili velik ko-
rak naprej na področju požarne 
varnosti, ter nakup večnamen-
skega objekta PGD Vrhovo, s ka-
terim je PGD Vrhovo dobilo svo-
je lastne prostore, del objekta pa 
bo oz. je že oddan v komercial-
ne namene.

Med projekti, katerih izvedba je 
načrtovana še v letošnjem letu, 
najprej izpostavljamo projekt 
ureditve pločnika od naselja Ko-
lenov Graben mimo ulice V gaju 
proti radeški železniški postaji. 
Projekt, ki bo izveden v sodelo-
vanju med Direkcijo RS za infra-
strukturo in Občino Radeče, je 
trenutno v fazi izvajanja postop-
ka javnega naročila za izbiro iz-
vajalca del.

V izvedbi je tudi projekt uredi-
tve ploščadi v centru Radeč, med 
bloki oz. pred banko na Ulici OF, s 
katerim bo ploščad dobila novo, 
uporabnikom in obiskovalcem 
prijaznejšo podobo, prav tako se 
že izvajajo dela zamenjave streš-
ne kritine pred postavitvijo foto-
voltaične elektrarne na stavbi ZD 
Radeče, v jesenskih mesecih pa 
so načrtovani tudi rekonstrukci-
ja odseka ceste na Močilno ter 
sanacija usadov na Svibnem in 
Jelovem.

Medtem pa se zamika izvedba 
projekta Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju srednje 
Save – Občina Radeče, usmer-
jenega v dograditev kanaliza-
cijskega sistema v aglomeraciji 

8413-Radeče. Gre za projekt iz 
Dogovora za razvoj regij, v okvi-
ru katerega bosta urejena kana-
lizacijski sistem z vso pripadajočo 
infrastrukturo v naselju Krakovo 
in S-kanal ob reki Savi, opravlje-
na bo prevezava na Titovi ulici, 
zgrajena pa bosta tudi nova ka-
nalizacijska kraka v spodnjem 
Močilnem in Prnovšah/Cesta za 
gradom. Za izvedbo projekta so 
sicer že pridobljena vsa štiri pot-
rebna gradbena dovoljenja.

Vse potrebna dokumentacija je 
pridobljena tudi za izvedbo veli-
kega projekta sanacije plazu na 
Žebniku, načrtovanega v sode-
lovanju s Sektorjem za zmanjše-
vanje posledic naravnih nesreč 
na MOP, medtem ko je trenu-
tno v pripravi tudi še projektna 
dokumentacija za projekte reko-
strukcije regionalne ceste R3-665 
z ureditvijo pločnika na odseku 
od Jagnjenice do tovarne Rade-
če papir nova, energetske sana-
cije Zdravstvenega doma Ra-
deče in Doma kulture Radeče, 
gradnje malonogometnega igri-
šča na Krakovem, sanacije atlet-
ske steze na radeškem stadionu, 
ureditve ceste Močilno–Dobra-
va, ureditve cest na Magolnik in 
izgradnje komunalne infrastruk-
ture na območju OPPN Dobrava.

Dodajamo še, da se je Občina 
Radeče v partnerstvu z ostalimi 
posavskimi občinami ter občina-
ma Mirna in Mokronog-Trebelno 
februarja prijavila na Javni raz-
pis za demonstracijske projek-

te pametnih mest in skupnosti 
»JR PMIS«, sofinanciran s sred-
stvi Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. Projekt Posavje – di-
gitalna regija prihodnosti izraža 
investicijsko namero vzpostavi-
tve pametnih mest s pomočjo 
štirih demonstracijskih rešitev, s 
katerimi se bo vzpostavila upora-
ba naprednih tehnologij za reše-
vanje razvojnih in gospodarskih 
izzivov, s katerimi se soočajo. V 
sklopu projekta bo zasnovana in 
razvita inovativna digitalna plat-
forma, ki bo na enoten način 
povezovala občane vseh osmih 
konzorcijskih občin ter turiste, 
ki te občine obiskujejo. Digitalni 
dvojček pametnih lokalnih skup-
nosti je drugi nivo platforme, ka-
terega funkcija je konstantno 
spremljanje stanja infrastruktu-
re in nadzor nad okoljskimi para-
metri ter spremljanje in nadzor 
energetske učinkovitosti vključe-
nih javnih stavb. Digitalni dvoj-
ček bo v realnem času spremljal 
podatke iz IoT mreže in jih pos-
redoval odgovornim osebam v 
javnih upravah, občinskih služ-
bah in javnih podjetjih. Občina 
Radeče je ob občini Krško edina 
občina, ki je z vgradnjo sistema 
za nadzor kakovosti vode na vo-
dohranu Radeče–Dobrava, sen-
zorsko postajo za nadzor kakovo-
sti vode v parku pred občino in 
centralnim nadzornim sistemom 
v radeški osnovni šoli vključena 
v vseh treh demonstracijskih re-
šitvah. V primeru uspeha na raz-
pisu bo projekt izveden do konca 
avgusta 2023.

Spoštovane, spoštovani,
od našega zadnjega občinskega prazni-
ka je minilo leto dni, naša življenja pa se 
še vedno vrtijo predvsem okoli ene teme. 
Koronavirus se je v zadnjih dveh letih iz-
kazal za precej več kot le za zdravstveno 
tegobo. Prav vsi smo se v tem času mo-
rali prilagoditi novim razmeram, kar nam 
je v veliki meri dobro uspelo. Nikakor pa 
si ne želimo, da bi se ta prilagajanja vlek-
la tudi v prihajajoča leta, ki nam bodo že 
tako nudila dovolj izzivov.
Če s pogledom ostanem na dogodkih zad-
njih mesecev, moram izraziti iskreno za-

dovoljstvo s stanjem na območju naše občine. Hujši zdravstveni 
krizi se nam je uspelo izogniti, razmere so bile doslej dokaj us-
pešno pod nadzorom, številke glede obolelosti nikoli kritične, po-
datki o precepljenosti pa spodbudni in celo daleč najboljši v regi-
ji. Zasluge za to gredo v prvi vrsti vam, občankam in občanom, v 
ozadju pa je potrebno pohvaliti tudi delovanje vseh ostalih de-
ležnikov v boju proti COVID-19, ki so v teh težkih časih ob jasno 
določenih nalogah in tesnem sodelovanju skupaj storili vse, da 
so razmere v Radečah ostale pod nadzorom. Radečanke in Rade-
čani smo tako ponovno dokazali, da znamo stopiti skupaj, ko je 
to potrebno, zato lahko tudi v prihodnost zremo z optimizmom. 
Slednje se kaže tudi v delovanju društev, na katere sem vedno 
znova izredno ponosen, kar se v teh časih izkazuje za popolno-
ma upravičeno. Naša društva namreč kljub težkim časom, šte-
vilnim prepovedim in omejitvam navkljub, po najboljših močeh 
nadaljujejo s svojim delom, se prilagajajo in iščejo rešitve, mi pa 
jim po najboljših močeh pomagamo.
Drage občanke in občani, ob občinskem prazniku vam vsem sku-
paj iskreno čestitam in vam želim obilo zdravja, posebne čestit-
ke pa namenjam prejemnikom občinskih priznanj. 
� Tomaž�Režun,�župan

PRIZNANJA OBČINE RADEČE
Občinski svet Občine Radeče je na svoji 15. redni seji dne 23. 
junija 2021 sprejel sklep, da priznanja Občine Radeče za leto 
2021 prejmejo:

ZLATNIK OBČINE RADEČE

RUDOLF JEVŠEVAR, Vrhovo 53, 1433 Radeče – za vsestransko iz-
jemno delovanje v društvih in organizacijah v KS Vrhovo in širše.

FRANCI ČEČ, Titova ulica 26, 1433 Radeče – za uspešno vodenje 
Zdravstvenega doma Radeče.

SREBRNIK OBČINE RADEČE

NINNA KOZOROG, Betnavska 6, 2000 Maribor – za prostovoljno 
delo in pomoč pri delovanju Ribiške družine Radeče.

DOROTEJA JAZBEC, Jelovo 45, 1433 Radeče – za informiranje jav-
nosti o dogajanju v Radečah in aktivno vključevanje na raznih pod-
ročjih. 

Predloga za podelitev priznanja Častni občan Občine Radeče ni 
bilo, zato se priznanje Častni občan Občine Radeče za leto 2021 
ne podeli.

Dobitnikom priznanj iskreno čestitamo. Priznanja Občine Rade-
če za leto 2021 se bodo nagrajencem podelila na slavnostni seji 
Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo 8. septembra v Domu kul-
ture Radeče.
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Prireditve ob občinskem prazniku
Koledar prireditev je pripravljen na podlagi predvidenih prire-
ditev, ki bodo izvedene, če bodo to dopuščale zdravstvene raz-
mere. V primeru odpovedi prireditev boste obveščeni na splet-
ni strani www.radece.si in s strani organizatorjev.
Obiskovalce prireditev pozivamo k spoštovanju higienskih pri-
poročil in ukrepov NIJZ.

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

Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče
• ob 10.00 v ribiškem domu na Hotemežu 
Predavanje dr. Roberta Brusa: Gospodarjenje z gozdovi v 
prihodnosti, vezano na podnebne spremembe
Organizator: Hortikulturno društvo Radeče, Zavod za gozdove 

Slovenije
• od 13.00 na športnem igrišču v Vrhovem 
2. Festival slovenske goveje juhe

Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo, PGD Vrhovo
• ob 14.00 v Gozdni učilni – hiša na Magolniku
Nega gozda in delo revirnega gozdarja

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

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

Organizator: Župnija Radeče 

Sreda, 8. 9. 2021 
• 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

Četrtek, 9. 9. 2021 
• ob 16.00 v pristanu TRC Savus
Predstavitev društva onkoloških bolnikov, skupine za samopomoč 
Posavje

Organizator: Društvo onkoloških bolnikov, skupina za 
samopomoč Posavje

• ob 16.00 v prostorih Društva invalidov Radeče
Meddruštveni turnir v pikadu

Organizator: Društvo invalidov Radeče
• ob 17.00 v prostorih Društva upokojencev Radeče
Občinsko prvenstvo v šahu

Organizator: Društvo upokojencev Radeče
• ob 18.00 v prostorih Društva invalidov Radeče
Srečanje invalidov 

Organizator: Društvo invalidov Radeče

Petek, 10. 9. 2021 
• ob 15.00 na strelišču na Močilnem
Društveno prvenstvo v streljanju z zračno puško

Organizator: Društvo upokojencev Radeče
• ob 18.00 v Knjižnici Radeče 
Radeče in Tolar – 30 let slovenskega Tolarja

Organizator: Društvo Evronumizmatikov Slovenije, Knjižnica 
Radeče

Sobota, 11. 9. 2021 
• ob 08.00 odhod avtobusa z ŽP Radeče v Zagrad 
Tradicionalni pohod na Nebeško goro

Organizator: Planinsko društvo Radeče
• ob 16.00 pred PGD Radeče 
Slavnostni prevzem novega gasilskega vozila AC 35/60

Organizator: PGD Radeče

Nedelja, 12. 9. 2021 
• ob 9.30 na tekmovalni trasi ob Savi na Hotemežu
Mednarodno tekmovanje v ribolovu – 50. Pokal Sava

Organizator: Ribiška družina Radeče
• ob 15.00 pri podružnični šoli na Svibnem
Nedelja pod lipo, Anina pesem in proslava ob 100-letnici 
Kulturnega društva Svibno

Organizator: Društvo kmečkih žena Arnika, Ljudski pevci iz 
Svibnega in Kulturno društvo Svibno

Torek, 14. 9. 2021 
• ob 09.00 na balinišču Balinček v Radečah
Spominski turnir v balinanju 

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Sreda, 15. 9. 2021
ob 16.00 na Svibnem
Otvoritev obnovljene ceste Svibno (Podlesnik)
Organizator: Občina Radeče

Šolska pot 5, 1433 RADEČE
Tel.: (03) 56 87 004, 56 88 138
E-pošta: gs.lasko-radece@guest.arnes.si
Splet: www.gslasko-radece.si

Občinski praznik je dogodek, posvečen druženju, 
razvoju in ustvarjalnosti kraja, 
k čemur prispevamo tudi mi 

z glasbenimi in plesnimi dejavnostmi. 

Ob prazniku čestitamo vsem občanom 
in vabimo na naše prireditve.

Spoštovane občanke in občani!
Iskrene čestitke ob prazniku naše občine Radeče. Posebno 
voščilo namenjamo vsem dobitnikom občinskih priznanj.

Direktorica Brigita Stopar s sodelavci

Spoštovane občanke in občani!
Iskrene čestitke ob prazniku naše občine Radeče. Posebno 
voščilo namenjamo vsem dobitnikom občinskih priznanj.

Direktorica Brigita Stopar s sodelavci

Srečo najdete v veselju nad doseženim.
                   (Roosevelt)

Omenjeni javni zavod je v 
okviru projekta Večgenera-
cijskega centra Posavje letoš-
nje že šeste Počitniške igrari-
je izvedel v dveh delih (tri dni 
v juniju in dva v juliju ter pet 
dni v avgustu) zaradi števi-
la prijavljenih ter varne izpe-
ljave bogatega programa, saj 
je plavanje in različne igre v 
vodi popestrilo še dogajanje 
na zunanjih površinah baze-
na. »V letošnjem letu je bilo 
zanimanje za Počitniške igra-
rije že tako veliko, da na ža-
lost v prvem terminu nismo 
zmogli zagotoviti brezskrb-
nih igrarij za vse otroke, ki so 
si tega želeli, zato smo v avgu-
stu razpisali še en termin,« po-
jasni direktorica KTRC Rade-
če Duška Kalin ter predstavi 
aktivnosti in sodelujoče, ki so 
omogočili brezskrbne počitni-
ške igrarije tudi v vremensko 
muhastem avgustu, ki je nudil 
zelo malo priložnosti za vod-
ne aktivnosti.

»V sodelovanju s številnimi 
zunanjimi izvajalci in z za-
poslenimi na KTRC Radeče, 
smo otrokom v okviru učnih 
uric ponudili številne možnos-
ti za dvig kompetenc ter razvoj 
spretnosti in veščin s pomočjo 
medgeneracijskega sodelova-
nja. Otroci so spoznavali hal-

Počitniške igrarije na bazenu
NJIVICE – Na radeškem bazenu, ki je umeščen v naravno okolje naselja Njivice, je KTRC Radeče v mesecu 
avgustu skupaj s številnimi prostovoljkami in prostovoljci uspešno izvedel drugi del Počitniških igrarij za 
osnovnošolke in osnovnošolce.

štatsko kulturo v stari železni 
dobi in na podlagi spoznanj 
raziskovalne arheologije pre-
izkušali kuharske recepte tis-
tega časa. S Klubom mažorete 
RAP Radeče so se lahko pre-
izkusili v pravih plesnih kora-
kih, Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Jagnjenica je poskrbelo 
za preizkus v praktičnih ga-
silskih vajah. Z Uršulo Novak 
so se otroci dodobra razmigali, 
Društvo invalidov Radeče pa 
je skupaj z Milojko Grergor-
čič poskrbelo, da so otroci lah-
ko vsrkali tudi nekaj klekljar-
skih spretnosti. Luka Kos je z 

Društvom ljubiteljev likovne 
umetnosti Radeče poskrbel, 
da so otroci uspešno ustvarja-

li s slikarskimi čopiči, Posavski 
muzej Brežice je z najmlajši-
mi poustvarjal krškopoljskega 
prašička in ribice. Tudi udar-
janje žogice s krosmintonski-
mi loparji so pobliže spoznali 
s svetovno prvakinjo Jasmi-

no Keber Šušteršič in Kros-
mintonskim klubom Rade-
če. Zdravstveni dom Radeče 
nas je znova opomnil, kako 
pomembno je pravočasno in 
pravilno nudenje prve pomo-
či, za vrhunec in malo adrena-
lina pa so poskrbeli člani Pla-
ninskega društva Radeče, ki 
so vzpostavili zipline. Z Aljo-
šo Kramarjem in Karate klu-
bom Radeče so spoznavali 
tudi osnove karateja, zadnji 
dan pa je bil namenjen prip-
ravi gledališke igre za starše v 
okviru zaključne prireditve, ki 
jo je obiskal tudi župan občine 
Radeče Tomaž Režun,« sogo-
vornica predstavi utrip na ra-
deškem bazenu v okviru Po-
čitniških igrarij ter se zahvali 
vsem, ki so omogočili prijetne 
in doživetij polne dogodivšči-
ne. Posebno zahvalo je izrekla 
tudi podjetju Baron Internati-
onal, ki je omogočilo, da so se 
otroci na vseh dosedanjih šes-
tih igrarijah tudi posladkali. 

S projektom, ki je potekal pod 
okriljem vodilnega partnerja, 
Ljudske univerze Krško, in bil 
sofinanciran s strani Ministr-
stva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter 
Evropskega socialnega sklada 
v okviru Operativnega pro-
grama za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, želijo nadaljeva-
ti tudi v novem programskem 
obdobju. 
 Smilja Radi

V�veliko�veselje�otrok�je�bil�zipline,�ki�se�je�končal�s�skokom�
v vodo.

Mlade�bistre�glave�so�spozna-
vale osnove klekljanja.
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Cenjene in spoštovani,
prejmite iskreno voščilo ob občinskem prazniku!

S ponosom se ozrite v preteklost, s povezovanjem 
in sodelovanjem pa sooblikujte še boljši jutri 

ter soustvarjajte prihodnost v slogi, spoštovanju, 
sodelovanju in razumevanju. 

Ostanite zdrava skupnost, ki zna poskrbeti za vse 
generacije, od najmlajših do najstarejših. Odločno 

in pogumno uresničujte zastavljene cilje 
znotraj krajevnih skupnosti, celotne radeške 

občine in posavske regije.

Franjo Debelak,
župan Občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci 

Cenjene  občanke in spoštovani občani,
iskreno voščimo ob občinskem prazniku!

Nič ni samo po sebi umevno, 
vsi doseženi cilji so rezultat preudarnih odločitev, 

ki naj tudi v prihodnje obrodijo čim več dobrih sadov. 

Prihodnost so zadovoljne 
občanke in občani, krajanke in krajani, 

zato naj trdno postavljeni temelji tlakujejo pot razvoju, 
a ta naj krepi tudi medosebne odnose 

v spoštovanju in razumevanju. 

Ladko Petretič,
župan Občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci

Spoštovani občanke in občani občine Radeče,

temelj uspešne in razvojno naravnane lokalne skupnosti 
so njeni ljudje, ki s sodelovanjem, enotnostjo, 

medsebojnim spoštovanjem in razumevanjem lahko 
ustvarjajo in uresničujejo nove ideje in sanje o prihodnosti.

Naj bo praznični čas priložnost, da se veselite vsega, 
kar ste že uspeli uresničiti, ter čas, ko boste 
pogumno začrtali vašo skupno prihodnost.

Velika zahvala za tvorno sodelovanje 
v naši posavski zgodbi.

Iskrene čestitke ob prazniku in prijetne praznične dni želim.

Župan Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

s sodelavci

»Pri izvedbi projekta, ki je zas-
tavljen precej inovativno, je 
sodelovalo veliko ljudi, a po-
membno je, da ste domačini 
zaupali in verjeli v izvedbo. 
Trenutna ocena je, da bo vas 
Zavrate prihodnje leto proi-
zvedla z novimi elektrarna-
mi, ki ju napaja sončna ener-
gija, trikrat več elektrike, kot 
jo bo porabila,« je novo in 
okolju prijaznejšo pridobi-

Zavrate so prva energetsko samooskrbna vas
ZAVRATE – Hribovita vasica v občini Radeče, mimo katere vodi pot na Kum in v kateri živi okoli 50 prebivalk in prebivalcev, je konec avgusta postala v skladu z novim 
Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije prva slovenska samooskrbna vas. Projekt so predstavili 26. avgusta pod kozolcem Novakove domačije.

tev predstavil Gregor Novak, 
pobudnik postavitve sonč-
nih elektrarn v vasi, v kateri 
je odraščal in v kateri še ved-
no živita njegova starša. Solas-
tnik skupine Sonce in direktor 
platforme SunContract je med 
drugim še povedal, da domači-
ni v Zavratah ne bodo več pla-
čevali omrežnine, ampak bodo 
v enkratnem znesku plačali le 
priklop na omrežje in strošek 

najema elektrarne. »Stroški 
računa za plačilo električne 
energije se bodo zmanjšali od 
10 do 15 odstotkov. Pri Zajče-
vih, ki imajo nameščeno sonč-
no elektrarno, bo račun manjši 
za 50 odstotkov,« je tekla bese-
da o višini prihranka za gospo-
dinjstvo. Vasica bo z elektriko 
preskrbljena tudi v primeru 
nepredvidljivih vremenskih 
pogojev, saj imajo za rezervo 

15 KW baterijo, ki daje elek-
trično energijo tudi takrat, ko 
ni sonca, predvsem pa zagota-
vlja neko varovalo. Predsednik 
Združenja slovenske fotovol-
taike Primož Tručl je ome-
nil, da ta majhna elektrarna 
ne predstavlja pomembnega 
deleža v proizvodnji, vendar 
je vzor vasem, ki bodo znale 
svojo dobro sončno lego izko-
ristiti, kot so jo v vasi Zavrate. 
Tehnični vodja projekta Matej 
Trošt je pojasnil potek izgra-
dnje - po pridobljenih soglas-
jih in ureditvi zahtevane do-

kumentacije so v sodelovanju 
z vaščani poiskali ter našli tri 
primerne strehe za postavitev 
sončnih elektrarn, kajti zelo 
pomembna sta lega in naklon 
ter čim daljša izpostavljenost 
soncu tekom dneva.  V sklopu 
omenjenega projekta, katere-
ga vrednost je ocenjena na 50 
tisoč evrov, so na Novakovi do-
mačiji poleg sončne elektrar-
ne na strehi stanovanjskega in 
gospodarskega objekta posta-
vili še avtomobilsko električ-
no polnilnico, v gradbeni ka-
nal pri postavitvi elektrarn na Majhna�hribovita�vas�Zavrate�v�radeški�občini�je�postala�energetsko�samooskrbna�vas.

Spominsko�ploščo�za�prvo�energetsko�samooskrbno�vas�v�
Sloveniji so odkrili (od leve proti desni): direktor podjetja 
Sonce�energija�Roman�Gregorn,�Franc�Bogovič,�Tomaž�Režun,�
Gregor�Novak�in�Matej�Trošt.

dveh domačijah pa so položili 
še optični kabel. 

Prihodnost je zelena energija 

Novo pridobitev ter složnost 
vaščank in vaščanov v vasici 
Zavrate, ki so postale s šesti-
mi aktivnimi uporabniki prva 
slovenska vas, ki je 100-od-
stotna samooskrbna s sončno 
energijo s skupno vršno moč-
jo 50kW, je pohvalil radeški žu-
pan Tomaž Režun. Ob tem je 
še omenil, da v občini že več 
let aktivno spodbujajo izvaja-
nje projektov, ki temeljijo na 
samooskrbi in obnovljivih vi-
rih energije ter zbrane sezna-
nil, da bo menjavi strešne kri-
tine na stavbi Zdravstvenega 
doma Radeče sledila še na-
mestitev sončne elektrarne. 
Evropski poslanec Franc Bo-
govič je poudaril, da projekt 
100-odstotne samooskrbne 
vasi pomeni velik mejnik pri 
uvajanju obnovljivih virov ter 
pomemben korak k boljši in 
bolj zeleni Sloveniji ter Evropi. 
»Menim, da so prav obnovljivi 
viri energije tisti, ki lahko od-
ločilno pripomorejo k dosega-
nju okoljsko-energetskih ciljev 
EU ter hkrati dajo nove prilož-
nosti evropskemu kmetijstvu 
in podeželju,« je poudaril. 
 Smilja Radi

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani občine Radeče.

Čestitamo vam ob prazniku vaše občine z iskreno željo, 
da v slogi in medsebojnem spoštovanju še naprej 

dosegate skupne uspehe. 

Še posebej čestitamo letošnjim prejemnikom priznanj, 
ki s svojim delom na raznolikih področjih lepšate in bogatite 

domače kraje ter prispevate k napredku in razvoju vaše občine.

V vedrini praznika so združeni pomembni elementi 
družbene povezanosti. Želimo vam prijetne praznične dni 

in vse dobro na vseh vaših poteh.  

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk,
župan Občine Sevnica, s sodelavci
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ANGELI, ugledališčena poezija

NAJPRISRČNEJŠI VELIKAN, lutkovna predstava

NETOPIR KAZIMIR, lutkovna predstava

GOZD RAJA, glasbena predstava z lutkami

MEHURČKI, dramska predstava

KURE?!, družinski muzikal

RUMENI ABONMA

POŠTA, absurdno tragična komedija

JAZZ, romantična drama

TUTOŠOMATO, komedija

NOVA RASA, satira

BIROKRATI, komedija

VSAK GLAS ŠTEJE, komedija

ZELENI ABONMA

MODRI ABONMA
POŠTA, absurdno tragična komedija

JAZZ, romantična drama

TUTOŠOMATO, komedija

NOVA RASA, satira

PROSLAVA, drama

VSE SIJAJNE STVARI, monodrama

Program abonmajev

GLEDALIŠKI
ABONMAJI
SEZONA 2021/2022

V iskanju središča ...

Spoštovani!

Med novicami, ki jih danes prebirate v spletnih ali tiskanih medijih, so še vedno v ospredju 
tiste, ki poročajo o zaskrbljujočem epidemiološkem stanju v državi. V takšnih razmerah se zdi 
morda precej naivno, če ne celo utopično, da vas vabimo k vpisu gledaliških abonmajev za 
sezono 2021/2022. A vendar v Kulturnem domu Krško ostajamo odločeni, da je ne le prav, 
temveč tudi odgovorno, da vztrajamo in s to vztrajnostjo kljubujemo malodušju, ki nas je 
morda zajelo med to krizo. Navsezadnje je ena od najpomembnejših vlog umetnosti pred-
vsem ta, da skozi njo premišljujemo naš vsakokratni »tukaj in zdaj« in v njej iščemo odgovore 
na dileme časa.

Prihajajočo sezono smo naslovili »V iskanju središča …«.
Potreba po umetnosti najbolj izrazito nastopi tam, kjer se najmočneje uveljavljajo »sile razsre-
diščenja« in kjer se zaostrovanje kriznih razmer približuje točki, na kateri se lahko postopoma 
razsredišči tudi tista že tako krhka solidarnostna vez, ki nas sploh vzpostavlja kot (so)ljudi. 
Morda se resda sliši klišejsko, toda prepričani smo, da je potreba po umetnosti danes večja, 
morda precej večja, kot je bila pred krizo koronavirusne bolezni. In da je gledališka dvorana, 
v kateri smo skupaj priča nečemu skupnemu, lahko prostor, kjer se gradi skupnost. 

Naslov sezone pa obenem izraža tudi našo željo, da bi Kulturni dom Krško znova postal eno 
od središč naših srečevanj in družabnega življenja v Posavju. Poslanstvo kulturnih ustanov 
namreč ni le v oblikovanju programov in prirejanju prireditev, temveč tudi v tem, da postajajo 
središča javnega življenja duha.

V Kulturnem domu Krško smo bili v teh tudi za kulturo posebnih časih ves čas dejavni. Takšni 
bomo tudi v prihodnje. Prednostni cilj na vseh področjih našega delovanja in ustvarjanja na-
mreč ostaja program »v živo«, torej s fizično prisotnostjo nastopajočih in občinstva v dvorani, 
seveda ob upoštevanju vseh veljavnih ukrepov. Hvala vsem, ki to razumete, spoštujete in nas 
tudi v teh časih obiskujete. Obljubljamo, da se bomo za to, da se boste v vseh ozirih pri nas 
počutili prijetno in varno, nadvse trudili tudi na predstavah Zelenega, Modrega in Rumenega 
abonmaja. 

Repertoar prihajajoče sezone prinaša izbor kakovostnih in žanrsko raznovrstnih predstav 
slovenskih poklicnih gledališč. Kljub precej okrnjeni »koronski« sezoni v slovenskih gledališčih 
smo se trudili, da bi oblikovali program, ki bi ponudil reprezentativen vpogled v raznolikost 
avtorskih poetik in sodobnih uprizoritvenih praks, predvsem pa program, ki bi skozi posame-
zne predstave zmogel vzgibati misel in duha.

Spoštovane in spoštovani, toplo vabljeni v našo sredino. 
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Iza Strehar

VSAK GLAS ŠTEJE
Komedija

Nejc Gazvoda

JAZZ
Romantična drama

Rok Vilčnik rokgre

POŠTA
Absurdno tragična komedija o norostih našega 
časa

Jure Karas

BIROKRATI
Komedija

Streha razkošne vile, v kateri 
poteka zabava v maskah. Ve
čer, zvezde, glasba, penina. 
Na balkonu se srečata moški 
in ženska. Oba sta oblečena v 
ptiča. Ona je stara nekaj čez 
trideset, on je sredi štiridese
tih. On je pianist, ki je še rav
nokar igral na zabavi. Ona je ... 
obiskovalka? Natakarica? Za
pleteta se v pogovor. Na kon
cu večera se dogovorita, da se 
bosta na istem balkonu znova 
srečala ob letu osorej. 

Mestno gledališče 
ljubljansko

Svojo najnovejšo absurdno 
tragično komedijo Pošta (2019) 
je Vilčnik postavil na poštni 
urad, ki je včasih služil kot ko
munikacijski center, danes pa 
je samo še eden od členov v 
verigi prenasičene potrošniške 
obsedenosti. 
Ta absurdna tragična komedi
ja med drugim preizprašuje 
postavko časa, ki na poštnem 
uradu na koncu sveta teče 
počasneje. 

Drama SNG Maribor

Vsak glas šteje je politična 
satira, ki prerivanje za oblast in 
barantanje s položaji, kariera
mi in financami kaže tako suho 
in cinično, da vsa banalnost 
golega trgovanja z družbenimi 
odnosi zadene gledalca di
rektno v obraz. Kritično ost 
neposredno usmerja na svoje 
poudarjeno poenostavljene 
like, posredno pa tudi na gle
dalca v dvorani, ki se zlahka 
prepozna v vlogi javnosti tukaj 
in zdaj, te javnosti, ki bodoče 
ali aktualne politike presoja po 
njihovi popularnosti in s tem 
sodeluje v začaranem krogu 
neumnosti in pritlehnosti, ki jo 
gleda na odru.

Slovensko ljudsko 
gledališče Celje

Matjaž Zupančič

NOVA RASA
Satira

V kakšnem času živimo da
nes? Kaj ima sodobna družba 
opraviti z rasizmom, šoviniz
mom, ksenofobijo, sovraštvom 
do tujcev? Ali tudi danes 
obstaja strah pred »izrojeno 
umetnostjo«? Pred nižjimi ra
sami? Ali danes v Evropi in 
po svetu dvigujejo glavo novi 
fašizmi in ali lahko te pojave 
imenujemo s tem imenom? Ali 
so stvari preveč resne, da bi 
odgovore iskali skozi komedi
jo? Nasprotno.
 
SNG Drama Ljubljana

Globoko pod površjem zemlje 
se skriva birokratski aparat, ki 
premleva, razmišlja in zapleta 
na peklenski ravni. Vse bolj 
je jasno, da je nekaj narobe. 
Hudo narobe. In nekdo bo 
moral prevzeti odgovornost. 
Višji sekrétar Feri in nižji re
ferent Bubi sta vraga, zapo
slena za polni delovni čas, kar 
pa ne pomeni, da tudi v res
nici toliko delata. Kljub napol 
budnemu nadzoru njune šefi
ce, gospe Tojfl, se začnejo na
pake v oddelku 99/9 kopičiti. 

Gledališče Koper

Iztok Mlakar 

TUTOŠOMATO
Komedija

Stari mafijaš Manolo Ba
tista, zagovornik tradicio
nalističnega patriarhalnega 
življenja, ima tri hčere, lepe, 
zrele za ženitev, a v njihovo 
bližino ne spusti nobenega 
moškega. Čeprav se starega 
mafijaša vsi na smrt bojijo, se 
okoli hiše začno vrteti mladi 
moški z različnimi nameni. Jim 
bo uspelo doseči, kar si želijo, 
oziroma kar jim je bilo naroče
no? 

SNG Nova Gorica

Ivor Martinić po resnični zgodbi Navida Fadaeeja Nazerja

PROSLAVA
Drama

Martinić je Navidovo osebno 
zgodbo vstavil v širši kon
tekst dogajanja bruseljske 
visoke politike, povezane z 
begunskopriseljeniško pro
blematiko. Tako je nastala iz
razito kontrastna dramaturška 
struktura, sestavljena iz dveh 
delov. Martinić dramaturško 
spretno prikaže kolesje bru
seljske politične birokracije, 
zlasti njeno dvoličnost, pri če
mer radikalno ponazori razliko 
med tistim, kar politiki govorijo 
in sprejemajo v obliki splošnih 
političnih deklaracij, in tistim, 
kar se dejansko dogaja na te
renu.

Drama SNG Maribor

Duncan Macmillan

VSE SIJAJNE STVARI
Monodrama

Vse sijajne stvari je monopsi
hodrama, s primesjo kome
dije, ki gledalca pripravi do 
sodelovanja na neinvaziven 
način in subtilno spregovori o 
depresiji in samomoru. Pan
demija koronavirusa je močno 
zarezala v naš občutek var
nosti. Ker delujeta vzajemno, 
bo povečana anksioznost pri
vedla do nasilja, panike, glo
balne izgube zaupanja v ljudi 
in s tem posredno tudi do izgu
be zaupanja v samega sebe.

SNG Drama Ljubljana

Foto: Damjan Švarc / Drama SNG Maribor

Foto: Peter Giodani / Mestno gledališče ljubljansko Foto: Jaka Babnik / SLG Celje

Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

Foto: Jaka Varmuž / Gledališče Koper

Foto: Peter Uhan / SNG Nova Gorica Foto: Damjan Švarc / Drama SNG Maribor

Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana
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Tone Pavček

ANGELI
Ugledališčena poezija Angeli (2012) je zadnja pe

sniška zbirka Toneta Pavčka 
(19282011). Pesnikova lite
rarna oporoka zaokrožuje in 
končuje njegov izjemen opus, 
v katerem se v spevih vrtinčijo 
življenje, ljubezen in zvestoba.
Istoimenska uprizoritev teme
lji na izbranih pesmih, tistih, ki 
se navezujejo na otroško dušo 
in govore o temeljnih otroških 
kvalitetah kot so čutenje, do
mišljija, igrivost, radovednost, 
sanjanje, odkrivanje in ustvar
janje svetov. 

Lutkovno gledališče 
Ljubljana

Julia Donaldson, Axel Scheffler

NAJPRISRČNEJŠI VELIKAN
Lutkovna predstava

Po Zverjascu in Zverjaščku, ki 
sta premagovala strah v goz
du, polnem plenilcev, in ra
znih dogodivščinah prav nič 
zlobne čarovnice v Bi se gnetli 
na tej metli, je v Lutkovnem 
gledališču Ljubljana zažive
la nova uspešnica svetovno 
priznane škotske avtorice 
Julie Donaldson in nemške
ga ilustratorja Axla Schefflerja 
Najprisrčnejši velikan. V re
žiji Jaka Ivanca, dramatizaciji 
Jureta Karasa in z avtorsko 
glasbo Davorja Hercega igrivo 
upodablja bogastvo medse
bojne pomoči in nesebičnosti.

Lutkovno gledališče 
Ljubljana

Svetlana Makarovič

NETOPIR KAZIMIR
Lutkovna predstava Mali netopir Kazimir starše

ma in drugim netopirjem ne
nehno postavlja vprašanja ter 
tako ves čas kazi mir. Glavno 
vprašanje, ki mu ne da miru, 
je, kdo ali kaj pravzaprav je: 
miš ali ptič ali ... Ker mu nihče 
ne zna odgovoriti, gre najprej 
povprašat miši. Miši se ne 
morejo zediniti; bega jih, ker 
ima Kazimir krila, Miši pa kril 
nikoli niso imele. Zato ga poš
ljejo k ptičem, naj njih povpra
ša, kako je z njim. In sova mu 
zabrusi, da je le navadna miš, 
ki leti …

Lutkovno gledališče MariborFoto: Jaka Varmuž / Lutkovno gledališče Ljubljana Foto: Boštjan Lah / Lutkovno gledališče Maribor

Foto: Gregor Gobec/ Lutkovno gledališče Ljubljana

Ajda Rooss, Peter Kus

GOZD RAJA
Glasbena predstava

Izhodišče uprizoritve so ba
sni o ježku in njegovem naj
boljšem prijatelju medvedku 
ruskega pisatelja za otroke 
Sergeja Kozlova (19402010). 
Živita v gozdu, ki ga skupaj raz
iskujeta, v njem srečujeta dru
ge živali ter opazujeta naravo, 
gozdne pojave in spremembe 
letnih časov. Skozi njun od
nos se razkrivajo teme kot so 
prijateljstvo, samota, strpnost, 
občutljivost, čudenje nad sve
tom in veselje do življenja. Po 
poteh Ježka in Medvedka se 
otroci odpravijo na pustolov
ščino življenja, njegovih tegob, 
lepot in skrivnosti.

Zavod KusKusFoto: Ivo Hans Avberšek / Zavod KusKus

Oton Župančič

MEHURČKI 
Dramska predstava

Župančičevi Mehurčki so za
gotovo najbolj znana in ena 
najbolj priljubljenih pesniških 
zbirk za otroke pri nas. Pesmi 
v njej so tako vedre, svetle, to
ple, očarljive, duhovite in zani
mive, da gledališkim ustvar
jalcem pogosto služijo kot 
pre dloga za gledališke upri
zoritve. Eno od ključnih vlog 
v predstavi bo tokrat imela 
glasba, ki bo slogovno pou
darjene pesmice kar najbolj 
poskušala približati otrokom.

Gledališče KoperFoto: Jaka Varmuž / Gledališče Koper

Cenik abonmaja: Program:

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

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

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

Odrasli
Upokojenci, študentje, dijaki
Podjetja in društva

60 €
40 €
50 €Vabljeni tudi k vpisu 

glasbenega abonmaja 
  ARSonica 2021

Po motivih Lile Prap

KURE?! 
Družinski muzikal

Novoizvaljeni piščanček raz
veseli Ata Petelina, Ma mo Ko
koš ter celotno kurjo družino. 
Zvedavo Malo pišče razisku
je svoje ptičje korenine, dino
zavrske prednike in pravljične
ga petelinjega zmaja, medtem 
pa spoznava tudi manj prijet
ne plati življenja v Rezikinem 
kurniku.

Hiša kulture CeljeFoto: Lea Remic Valenti in Robi Valenti / Hiša kulture Celje
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CENE ABONMAJEV

ZELENI IN MODRI ABONMA

Redna (1)* - 75 € Redna (2)* - 65 €

Upokojenci (1)* - 70 € Upokojenci (2)* - 60 €

Študentje - 30 €

Dijaki - 20 €

*(1) sedeži 1. - 15. vrste sredina, *(2) – ostali sedeži

RUMENI ABONMA

Odrasli – spremljevalec z otrokom: 15 € + 30 €

Odrasli – spremljevalec z dvema ali več otroki: 15 € + 
28 € + 28 € + …

INFORMACIJE O VPISU

V sezoni 2021/2022 razpisujemo Zeleni in Modri abonma za odrasle 
ter Rumeni abonma za otroke od 3. leta starosti dalje.

Repertoar Zelenega in Modrega abonmaja je sestavljen iz 6 predstav, 
od katerih so 4 skupne obema, nadaljnji 2 pa se razlikujeta:

• Zeleni abonma vsebuje 2 dodatni komediji, 
• Modri pa 2 dodatni drami.

Vpis abonmajev bo potekal od 6. septembra do 8. oktobra 2021.

Vpis poteka na blagajni Kulturnega doma Krško vsak delovni dan 
od 10h do 12h in od 15h do 17h.
Kontaktni podatki blagajne: tel.: 07 488 01 94, blagajna@kdkrsko.si

• abonma vam zagotavlja ogled predstav po znižanih cenah - z vpisom namreč prihranite kar 
20 % cene vstopnice za posamezno predstavo

• le abonenti imajo zagotovljen stalni sedež za vse predstave v sezoni
• abonma lahko vpišete takoj, odplačujete pa obročno in si strošek vpisa porazdelite
• brezplačna darilna predstava v aktualni sezoni
• ob hkratnem nakupu Zelenega/Modrega in Rumenega abonmaja ste upravičeni do dodatnih  

15 EUR popusta
• abonmajska kartica je prenosljiva, zato lahko v primeru zadržanosti ogled posamezne  

predstave nekomu podarite
• 15 EUR popusta pri nakupu Rumenega abonmaja za spremljevalca otroka, dodatni popust pri 

nakupu abonmaja za več otrok hkrati
• abonentom omogočamo tudi možnost dodatnih popustov in predhodnih rezervacij za 

določene druge gledališke in glasbeno-scenske dogodke, ki jih organiziramo v aktualni 
sezoni

PRIPELJITE PRIJATELJA
Navdušite za gledališče tudi druge in si še dodatno znižajte ceno abonmaja.  
Vsakemu dosedanjemu abonentu, ki k vpisu abonmaja pripelje novega abonenta, priznamo 
dodaten 20 % popust na ceno abonmaja.

PODARITE GLEDALIŠČE
Gledališki abonma je lahko čudovito in izvirno darilo za prijatelje ali sodelavce.
Ugodnost za podjetja/društva/sindikate: ob vpisu petih abonmajev vam šestega podarimo.

Abonmajske programe Kulturnega doma Krško sofinancira Občina Krško
Ustanovitelj Kulturnega doma Krško je Občina Krško

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2

8270 Krško
T: (07) 4880190

E: info@kdkrsko.si

Zakaj postati abonent Kulturnega doma Krško?

Foto: Jaka Varmuž / Lutkovno gledališče Ljubljana

Foto: Peter Giodani / Mestno gledališče ljubljansko Foto: Jaka Babnik / SLG Celje

* Dosedanji abonenti lahko ob vpisu abonamja unovčite dobropis iz pretekle sezone. 
Informacijo o vrednosti vašega dobropisa pridobite na blagajni Kulturnega doma Krško.

* Unovčite BON21 v Kulturnem domu Krško! Do konca leta 2021 lahko BON21 unovčite tudi 
za nakup abonmajev in vstopnic za posamezne predstave.

Varno na prireditve

V vseh prostorih Kulturnega doma Krško so skladno s smernicami 
NIJZ in veljavnimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa zagotovljeni 
vsi pogoji za varen obisk. 

Pri pripravi publikacije smo uporabili besedila in slikovna gradiva producentov predstav. 
Celostna podoba sezone: Mateja Gačnik / Oblikovanje: Laura Bohorič
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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. 

Muci VIKA (21226B) in MIKA 
(21227B) sta krasni 3-mesečni 
sestrici. Sta zelo prijazni in car-
tljivi muci, ki iščeta odgovoren 
in varen ter če se da tudi skupen 
dom. Če ju želite spoznati, pokli-
čite na 07 496 11 56.

Muc KUKU (21223B) je star 3 
mesece in išče svoj stalen dom. 
Muc je prijazen in igriv, je kastri-
ran in veterinarsko urejen. Išče 
odgovorne lastnike, ki mu bodo 
ponudili obilo cartanja in igre. 

NALA (21245B) je 4-mesečna 
muca, ki je bila najdena na ob-
močju vasi Cerine. Je socializi-
rana, cartljiva in lepo negovana. 
V kolikor se lastnik muce ne bo 
javil, bo iskala nov dom. Za več 
informacij lahko pokličite na 07 
496 11 56.

CENE ABONMAJEV

ZELENI IN MODRI ABONMA

Redna (1)* - 75 € Redna (2)* - 65 €

Upokojenci (1)* - 70 € Upokojenci (2)* - 60 €

Študentje - 30 €

Dijaki - 20 €

*(1) sedeži 1. - 15. vrste sredina, *(2) – ostali sedeži

RUMENI ABONMA

Odrasli – spremljevalec z otrokom: 15 € + 30 €

Odrasli – spremljevalec z dvema ali več otroki: 15 € + 
28 € + 28 € + …

INFORMACIJE O VPISU

V sezoni 2021/2022 razpisujemo Zeleni in Modri abonma za odrasle 
ter Rumeni abonma za otroke od 3. leta starosti dalje.

Repertoar Zelenega in Modrega abonmaja je sestavljen iz 6 predstav, 
od katerih so 4 skupne obema, nadaljnji 2 pa se razlikujeta:

• Zeleni abonma vsebuje 2 dodatni komediji, 
• Modri pa 2 dodatni drami.

Vpis abonmajev bo potekal od 6. septembra do 8. oktobra 2021.

Vpis poteka na blagajni Kulturnega doma Krško vsak delovni dan 
od 10h do 12h in od 15h do 17h.
Kontaktni podatki blagajne: tel.: 07 488 01 94, blagajna@kdkrsko.si

• abonma vam zagotavlja ogled predstav po znižanih cenah - z vpisom namreč prihranite kar 
20 % cene vstopnice za posamezno predstavo

• le abonenti imajo zagotovljen stalni sedež za vse predstave v sezoni
• abonma lahko vpišete takoj, odplačujete pa obročno in si strošek vpisa porazdelite
• brezplačna darilna predstava v aktualni sezoni
• ob hkratnem nakupu Zelenega/Modrega in Rumenega abonmaja ste upravičeni do dodatnih  

15 EUR popusta
• abonmajska kartica je prenosljiva, zato lahko v primeru zadržanosti ogled posamezne  

predstave nekomu podarite
• 15 EUR popusta pri nakupu Rumenega abonmaja za spremljevalca otroka, dodatni popust pri 

nakupu abonmaja za več otrok hkrati
• abonentom omogočamo tudi možnost dodatnih popustov in predhodnih rezervacij za 

določene druge gledališke in glasbeno-scenske dogodke, ki jih organiziramo v aktualni 
sezoni

PRIPELJITE PRIJATELJA
Navdušite za gledališče tudi druge in si še dodatno znižajte ceno abonmaja.  
Vsakemu dosedanjemu abonentu, ki k vpisu abonmaja pripelje novega abonenta, priznamo 
dodaten 20 % popust na ceno abonmaja.

PODARITE GLEDALIŠČE
Gledališki abonma je lahko čudovito in izvirno darilo za prijatelje ali sodelavce.
Ugodnost za podjetja/društva/sindikate: ob vpisu petih abonmajev vam šestega podarimo.

Abonmajske programe Kulturnega doma Krško sofinancira Občina Krško
Ustanovitelj Kulturnega doma Krško je Občina Krško

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2

8270 Krško
T: (07) 4880190

E: info@kdkrsko.si

Zakaj postati abonent Kulturnega doma Krško?

Foto: Jaka Varmuž / Lutkovno gledališče Ljubljana

Foto: Peter Giodani / Mestno gledališče ljubljansko Foto: Jaka Babnik / SLG Celje

* Dosedanji abonenti lahko ob vpisu abonamja unovčite dobropis iz pretekle sezone. 
Informacijo o vrednosti vašega dobropisa pridobite na blagajni Kulturnega doma Krško.

* Unovčite BON21 v Kulturnem domu Krško! Do konca leta 2021 lahko BON21 unovčite tudi 
za nakup abonmajev in vstopnic za posamezne predstave.

Varno na prireditve

V vseh prostorih Kulturnega doma Krško so skladno s smernicami 
NIJZ in veljavnimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa zagotovljeni 
vsi pogoji za varen obisk. 

Pri pripravi publikacije smo uporabili besedila in slikovna gradiva producentov predstav. 
Celostna podoba sezone: Mateja Gačnik / Oblikovanje: Laura Bohorič

Župan Občine Brežice Ivan Molan je 27. avgusta podpisal pogod-
bo s podjetjem LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., ki 
je bilo izbrano za izvajalca v postopku javnega naročanja za izde-
lavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ob-
čine Brežice v vrednosti 483.120 evrov z DDV. 

Občina Brežice bo 
tako v drugi po-
lovici leta 2021 
pristopila k še-
stim spremem-
bam in dopolnit-
vam občinskega 
prostorskega na-
črta – SDOPN6. 
Temeljna usmeri-
tev SDOPN6 bodo 
sprememba in do-
polnitev strokovnih in strateških podlage občine, usklajevanje temelj-
nega prostorsko-razvojnega dokumenta z veljavno zakonodajo ter te-
žnja po razvoju prostora občine Brežice. V spremembe in dopolnitve 
akta je povzetih 335 pobud občanov, med katerimi je 20 gospodar-
sko naravnanih pobud. V prvi fazi se bodo konkretno pripravile no-
velacije in posodobitve strokovnih podlag. Sledijo usklajevanja z več 
deset nosilci urejanja prostora in seznanitev javnosti z javno razgrnit-
vijo. Akt se bo zaključil s sprejemom odloka na občinskem svetu. Za 
postopke je predvideno časovno obdobje 36 mesecev. 
Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine. V 
njem so določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine. Vse-
buje načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena ter določa 
pogoje za umeščanja objektov v prostor. Občinski prostorski načrt 
je pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh 
posegov v prostor v občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev 
za življenje in delo njenih prebivalcev. Ta odlok se upošteva pri izda-
ji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, pri umeščanju objektov 
v prostor, pri spremembi namembnosti objektov in rabe prostora, 
pri pripravi podrobnih prostorskih načrtov in pri drugih posegih, ki 
jih določajo predpisi.

Občina Brežice si je vse od leta 
2015, ko se je zaradi begunske 
krize močno povečal promet 
in s tem obremenitev vozišča 
na odseku državne ceste R2-
420 Dobova–Brežice, ki vodi do 
mejnega prehoda Rigonce ter 
povezuje Slovenijo in Hrvaško, 
prizadevala za obnovo državne 
ceste R2-420, namenjeno bolj-
ši dostopnosti in prometni var-
nosti. Občina je ob možnosti za 

pridobitev  evropskih sredstev 
za namen trajnostne mobilno-
sti ob ureditvi državne ceste R2-
420/1335 Brežice–Dobova za-
čela tudi s pripravo projektne 
dokumentacije za izgradnjo ko-
lesarske povezave Brežice–Do-
bova, ki bo povezala obstoje-
če kolesarske poti in dogradila 
nove z namenom spodbujanja 
trajnostne mobilnosti in izbolj-
šane prometni varnosti.

VREDNOST INVESTICIJ
Pogodbi v skupni vrednosti 
skoraj sedem milijonov evrov 
predstavljata uresničitev del po 
projektu Izgradnja kolesarskih 
povezav in ureditev ceste R2-
420/1335 Brežice–Dobova, iz-
delovalca podjetja Savaprojekt 
d.d. iz Krškega. Vrednost tripar-

Kmalu začetek gradnje kolesarske povezave na 
relaciji Brežice–Dobova in obnove državne ceste 
Župan Občine Brežice Ivan Molan je 11. avgusta 2021 podpisal tripartitno pogodbo za ureditev državne ceste R2-
420/1335 Brežice–Dobova med Občino Brežice, Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) in pooblaščenim izvajalcem za 
podpis pogodbe družbo CGP d.d. (partnerja izvajalca sta še podjetji Gradnje d.o.o. Boštanj in KOP Brežice d.d.) ter po-
godbo med Občino Brežice in družbo CGP d.d. za izgradnjo kolesarske povezave ob državni cesti R2-420 od Brežic (kro-
žišča v Trnju) do Dobove.

titne pogodbe za obnovo dr-
žavne ceste znaša 4.746.043,41 
evrov z DDV za dela obnove vo-
zišča v dveh fazah. Od tega bo 
4.662.693,32 evrov prispevala 
direkcija, preostanek sredstev 
pa občina. Vrednost pogodbe 
med občino in izvajalcem del 
za izgradnjo kolesarske poveza-
ve ob R2-420 Brežice–Dobova 
znaša 2.137.629,69 evrov, pro-
jekt sofinancira Evropska unija 

iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj v okviru Operativne-
ga programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020. Občina Brežice je 
upravičena do črpanja sredstev 
v višini 2,25 milijona evrov, od 
tega 1,8 milijona evrov iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj 
in 0,45 milijona evrov iz držav-
nega proračuna.

POTEK DEL
Prioritetna izvedba del je grad-
nja kolesarske povezave, ki v 
pretežnem delu poteka ločeno 
od vozišča, ter tistega dela vo-
zišča, kjer se gradnja kolesarske 
infrastrukture umešča na vozi-
šče (skozi Mostec, v naselju Do-
bova ter križanje za obrtno cono 
in rekonstrukcija mostu pre-

ko Gabernice). Ta dela morajo 
biti zaključena do 30. 6. 2022. 
Ostala dela, ki se lahko izvaja-
jo samostojno na vozišču ces-
te, pa se izvedejo glede na ter-
minski plan izvajalca, najkasneje 
do 30. 6. 2024. Ureditve kole-
sarske povezave bodo izboljša-
le prometno varnost in zagoto-
vile infrastrukturo za povečanje 
trajnostne mobilnosti oziroma 
rabe okolju prijaznih prevoznih 

sredstev. Začetek gradbenih del 
je predviden v septembru 2021.

VSEBINA INVESTICIJ
Projekt Izgradnja kolesarskih 
povezav in ureditev ceste R2-
420/1335 Brežice–Dobova ob-
sega obnovo vozišča, prilago-
jenega obstoječemu poteku 
ceste, v širini voznega pasu 6 
m, na odseku od krožišča v Trnju 
do avtobusnega postajališča pri 
Gostilni Humek v Dobovi. Povr-
šine za kolesarje se umeščajo lo-
čeno od motornega prometa, v 
večjem delu po kolesarski poti, 
znotraj naselja bodo kolesarji 
vodeni po kolesarskih pasovih 
na vozišču. Kolesarske poti se 
izvedejo ločeno v širini vozišča 
3,5 m ter v skupni okvirni dol-
žini 4,6 km.

Vzporedne ureditve na državni 
cesti, ki bodo potekale ob grad-
nji kolesarske povezave, so veči-
noma namenjene večji promet-
ni varnosti: izgradnja pločnika v 
širini 1,7 m v naselju Mostec od 
kapelice naprej v območju sta-
novanjskih hiš; sredinski otok s 
prehodom skozi vozišče (Mo-
stec), rekonstrukcija mostu pre-
ko Gabernice s konzolno dogra-
ditvijo iz jeklene konstrukcije v 

skupni širini 2,5 m zaradi ume-
stitve kolesarske steze, ki se 
vodi po vozišču;  v priključku za 
Obrtno cono Dobova je pred-
viden nov prehod čez cesto za 
kolesarje z umestitvijo doda-
tnega pasa za levo zavijanje in 
ločilnim prometnim otokom (z 
namenom varnega prečkanja 
ceste); obstoječe avtobusne po-
staje se postavijo izven območja 
vozišča; pred Dobovo, v križišču 
odcepa za Mihalovec in za žele-
zniško postajo, se izvede križišče 
v dvignjenem platoju z umesti-
tvijo prehodov za pešce in ko-
lesarje; zaščita vseh tangiranih 
vodov ter ureditev odvodnjava-
nja na celotni trasi, prestavitev 
obstoječe javne razsvetljave oz. 
dograditev nove v območju kri-
žanj in v naseljih.

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

Ob prazniku občine si običajno vzamemo čas za pogled na prehojeno pot preteklega leta in načrte za 
prihodnje. Dogodki, posvečeni prazniku, so bili vedno priložnost za druženje, ki ga aktualne razmere doma 
in v svetu še vedno omejujejo. Prepričan sem, da boste tudi v prihodnje uspešno odgovarjali na izzive ter 
da boste kot vedno znali poiskati voljo in pripravljenost za sodelovanje ter združeni soustvarjali prebivalcem 
prijazno in spodbudno lokalno skupnost.

Želim vam uspešno delo in uresničitev vseh zastavljenih ciljev. Iskreno čestitam vsem prejemnikom občinskih 
priznanj! 

Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sodelavci

Občina Brežice začela s postopkom sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta

Učencem, dijakom ter šolskim delavcem  
v občini Brežice
Spoštovani učenke in učenci, dijakinje in dijaki, spoštovani učitelj-
ski zbor, ravnatelji ter vsi šolski delavci in sodelavci!

V tem tednu ste vstopili v novo šolsko leto 2021/2022. Vsem vam 
želim predvsem zdravja in dobrega počutja v šoli, tako med so-
šolci kot učitelji in sodelavci. Dobri medsebojni odnosi so v časih 
preizkušenj še toliko bolj pomembni, zato se potrudimo biti po-
trpežljivi, solidarni, odgovorni in prijazni drug do drugega. Ver-
jamem, da boste znali prepoznati morebitne stiske posamezni-
kov v vaši bližini in pomagati po svojih najboljših močeh. Naj bo 
novo šolsko leto priložnost za nove začetke.

Želim vam uspešno delo, varno pot v šolo in ostanite zdravi! 

� Župan�Občine�Brežice�Ivan�Molan�s�sodelavci
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JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega 

podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjske 
površine na Velikem Trnu (del EUP VET 032)

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se jav-
no razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostor-
skega načrta za stanovanjske površine na Velikem Trnu (del EUP 
VET 032), ki ga je izdelal PROPLAN Ivanka Kraljić s.p. v avgu-
stu 2021.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 2. septembra do 
vključno 4. oktobra 2021, v času uradnih ur v prostorih Ob-
čine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in 
varstvo okolja, v prostorih Krajevne skupnosti Veliki Trn ter na 
spletni strani Občine Krško. Javna obravnava bo izvedena v sre-
do, 22. septembra, ob 19.00 uri, v sejni sobi A Občine Krško.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lah-
ko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo 
pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov 
obcina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« nave-
dejo ključne besede »OPPN Veliki Trn«. Ustno se lahko pripom-
be podajo na javni obravnavi.

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

Participativni proračun 2021:  
večina od 20 projektov zaključenih

Občina Krško je lani drugo leto zapored pristopila k participativnemu proračunu – sistemu razporejanja dela proračun-
skega denarja, pri porabi katerega odločajo in sodelujejo občani. Občani so izglasovali 20 projektov, ki jih je občinska 
uprava v letošnjem letu večino že izvedla oz. so še v zaključni fazi. 

Večina projektov participativ-
nega proračuna, ki so jih ob-
čani predlagali in izglasovali za 
leto 2021, so zaključeni:
• Postavitev naprav za ulično 

vadbo, Rožno-Presladol, pre-
dlagatelj Dejan Prosenik

• Razvoj športnega turizma (iz-
posoja kajakov, supov, gorskih 
koles, lokostrelske opreme, 
deske za jadranje, opreme za 
skejtanje), Brestanica, predla-
gatelj Luka Šebek

• Postavitev rekreacijske infra-
strukture ob Savi na relaciji 
HE Krško – Rožno, predlaga-
telj Anej Vovčak

• Ureditev drevoreda medovitih 
rastlin, Dolenja vas, predlaga-
telj Matej Libenšek

• Ozelenitev kraja ob glavni cesti 
skozi Senovo in pri Domu XIV. 
divizije Senovo, Senovo, pre-
dlagatelj Rahman Fazlič

• Pazi, žoga – ureditev varoval-
ne ograje za igrišča na Delavski 
ulici 6, 8, Senovo, predlagate-
ljica Olivera Mirković

• Ureditev klopi in miz ter košev 
pri Koči na Grmadi, Krško, pre-
dlagateljica Jasminka Kovačič

• Ureditev travnatega igrišča v 
Šutni, Podbočje, predlagatelj 
Saša Šavrič

• Obnova prireditvenega pros-
tora na trgu v Podbočju, Pod-
bočje, predlagateljica Ivanka 
Černelič Jurečič

• Postavitev fitnesa na prostem 
v sklopu Parka za druženje in 
šport, Senuše, predlagatelj 
Jože Tomažin

• Namestitev igral v Žadovinku, 
Leskovec pri Krškem, predla-
gatelj Anton Mlakar

• Izgradnja in urejanje okolice 
za postavitev zunanjega vad-
benega fitnesa v naravi pri 

gasilskem domu v Veliki vasi, 
Leskovec pri Krškem, predla-
gatelj Stanislav Arh

• Postavitev igral na prostem 
ob gasilskem domu Brege, Kr-
ško polje, predlagatelj Matjaž 
Račič

Sedem projektov pa je še v izva-
janju, in sicer: 
• Namestitev dveh gugalnic na 

Grmadi (predlagateljica Jas-
minka Kovačič) – oprema je 
že nabavljena, postavitev pa 
bo potekala v sodelovanju s 
Planinskim društvom Videm.

• Preplastitev igrišča pri vrtcu 

Brestanica (predlagatelj An-
ton Zakšek)

• Nadgradnja fitnes naprav v 
športnem parku ŠD Dolenja 
vas, Spodnji Stari Grad – Spo-
dnja Libna (predlagateljica Iva 
Gomilšek) – projekt je v fazi 
nabave materiala za ureditev 
objekta 

• Nabava športne opreme za 
oživljanje starega mestnega 
jedra Krško (predlagateljica 
Andreja Petan) – projekt je v 
fazi nabave še nekaj opreme

• Zbornik Šport v občini Krško - 
Prvo stoletje (predlagateljica 
Mojca Kožuh) – priprava po-
teka, rok zaključka je novem-
ber 2021 

• Sprehajališče okoli raškega 
gradu, Raka (predlagatelj Mar-
tin Lešnjak)

• Ureditev stoletnih pešpoti v KS 
Leskovec pri Krškem (predla-
gatelj Dejan Sevšek)

Letos so občanke in občani pre-
dlagali in izglasovali skupno 26 
projektov, ki jih bo občinska 
uprava izvedla v letu 2022. Hva-
la za sodelovanje.

Igrala�na�prostem�na�Bregah

Državna in evropska sredstva za kolesarsko 
povezavo Krško–Kostanjevica na Krki 
V okviru dogovora za razvoj regij je ministrstvo za infrastrukturo av-
gusta izdalo še osem novih odločitev o podpori za operacije gradnje 
regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobil-
nosti, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Med 
njimi je tudi kolesarska povezava Krško–Kostanjevica na Krki. Pro-
jekt nove kolesarske povezave v dolžini 19,5 kilometra bo obsegal iz-
gradnjo 9,7 kilometra ločenih enostranskih dvosmernih kolesarskih 
stez z vso potrebno opremo in ureditvami, ureditev 2,4 kilometra 
kolesarskih povezav na obstoječih voziščih (talne označbe), ureditev 
5,5 kilometra kolesarskih pasov na vozišču, ureditev 1,4 kilometra 
kolesarskih poti in 0,5 kilometra večnamenskih poti, ki bodo name-
njen tudi kolesarjem. Začetek del, ki bodo potekala po posameznih 
odsekih, bo predvidoma že letos, zaključila pa se bodo predvidoma 
sredi aprila 2023. Od skupne vrednosti 6,7 milijona evrov upravi-
čeni stroški znašajo 4,7 milijona evrov, od tega bosta občini v letih 
2021 do 2023 skupno prejeli 4,4 milijona evrov, in sicer iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj nekaj več kot 3,5 milijona evrov, iz dr-
žavnega proračuna pa nekaj manj kot 890.000 evrov.

ŽUPAN� GOSTIL� ČE-
ŠKEGA�VELEPOSLANI-
KA�–�Ob�robu�odprtja�
razstave� z� naslovom�
Jože�Plečnik�in�Praga,�
ki�je�nastala�na�pobu-
do� Veleposlaništva�
Češke�republike�v�Lju-
bljani,�Uprave�Praške-
ga�gradu�in�Kabineta�predsednika�Češke�republike,�je�župan�Občine�
Krško�mag.�Miran�Stanko�gostil�tudi�veleposlanika�Češke�republi-
ke�v�Sloveniji�Juraja�Chmiela.�Govorila�sta�o�nadaljnjem�sodelo-
vanju�Krškega�s�češkimi�mesti,�predvsem�na�področju�kulturnega�
ustvarjanja,�ter�o�poglabljanju�povezav�med�mesti�in�ljudmi.�Če-
ški�veleposlanik�se�je�županu�ob�tem�zahvalil�za�gostovanje�razsta-
ve�o�Plečniku�ter�predlagal,�da�bi�z�gostujočimi�razstavami�tako�v�
Krškem�kot�na�Češkem�nadaljevali.�Med�drugim�sta�govorila�tudi�
o�prihodnosti�jedrske�energije�v�Sloveniji�v�zvezi�z�gradnjo�druge-
ga�bloka�NEK�ter�o�poglobitvi�sodelovanja�Češke,�Slovenije,�Slo-
vaške�in�Madžarske.

Sodelujte v skupni akciji Živi zdravo. Potuj 
trajnostno. in si prislužite bogate nagrade
Krško se tudi letos pridružuje jubilejnemu 20. Evropskemu ted-
nu mobilnosti, ki s pozivom k trajnostnim oblikam mobilnosti, 
predvsem hoji in kolesarjenju ter uporabi javnega potniškega 
prometa, spodbuja zdrav življenjski slog. 

Vljudno vabimo občanke in občane, da se pridružijo skupni 
akciji, ki letos med 16. in 22. septembrom poteka pod geslom 
»Živi zdravo, potuj trajnostno«. 

Čimvečkrat se v službo, v trgovino ali po drugih opravkih odpra-
vite peš, s kolesom, skirojem ali javnim potniškim prometom. 
Vsi, ki boste v akciji sodelovali, boste prejeli knjižico ugodnosti 
pri lokalnih ponudnikih izdelkov ali storitev na območju občine 
Krško, ob koncu pa se boste vsi potegovali za bogate nagrade:

1. nagrada – KOLO 
2. nagrada – KOLESARSKA ČELADA IN ROKAVICE 
3. nagrada – KOLESARSKA ČELADA

Srečne nagrajence bomo izžrebali 22. septembra na zaključ-
nem dogodku.

Za sodelovanje se morate najkasneje do 15. septembra 2021 
prijaviti na e-naslov romana.pecnik@krsko.si.

Vabljeni k sodelovanju.
Z zdravim življenjskim slogom do bogatih nagrad.

Nacionalni mesec skupnega branja
V svetu, ki se tehnološko razvija z vse večjo hitrostjo, se navade bral-
cev spreminjajo. Spreminja se način branja, s spremenjenim nači-
nom branja pa posledično način mišljenja in dojemanja – celotne-
ga sveta in lastnega življenja. Vse več ljudi je odtujenih od samih 
sebe. Razpadajo skupne vrednote, vezno tkivo humanosti – te ni 
brez empatije, osebnostne zrelosti in vsesplošne iskrenosti, da bi se 
to okrepilo, pa je potrebna vzgoja srca. K tej svoj levji delež prispeva 
tudi branje. In sicer poglobljeno, takšno, ki zahteva svoj čas. Čas, ki 
si ga vzamemo zase, ko beremo, in čas, ki je potreben, da prebrano 
v nas odzvanja in se elementi spoznanj, med branjem vzniknjeni v 
naši notranjosti, vgradijo v tkiva misli in čustev in naredijo odtis, po-
treben, da se sprožajo spremembe, na bolje. V tem oziru je branje 
vrednota in obenem pot, ki vodi do krepitve vrednot. Zato vsi, ki se 
tega zavedamo, kričimo na glas: berite, vzemite si čas. In zato  Na-
cionalni mesec skupnega branja. Da bi vas privabili k branju ali vas 
vsaj ozavestili o pomenu branja. Tudi v Krškem, kjer se na področju 
branja združujemo različni akterji in vsak na svoj način skrbimo za 
plemenitenje duha. Dogodki, umeščeni v okvir Nacionalnega me-
seca skupnega branja, se odvijajo 

med 8. septembrom in 9. oktobrom.

Program, ki smo ga pripravili in se sprotno še dopolnjuje, lahko 
sprem ljate na spletni strani nmsb.pismen.si, posebej za občino Kr-
ško pa ga objavljamo na občinski spletni strani www.krsko.si in na 
spletni strani Valvasorjeve knjižnice Krško www.knjiznica-.si. (R. V.)

Vabljeni k udeležbi in branju.
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Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na 

kolesarsko popotovanje 

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

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

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

s postanki na vseh železniških postajah do Radeč.

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

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.

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

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

odgovornost.

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

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

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

Vabljeni!

POBUDA OBMOČJE ključna beseda 
za glasovanje

Postavitev stojal za kolesa pri novem igrišču 
na Blanci

Območje 1: KS Blanca,  
JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA1

Nakup mize in klopi za uporabo na 
športnem igrišču na Artu

Območje 1: KS Blanca,  
JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA2

Obnovitev dveh lesenih mostičkov na 
Dolnjem Brezovem

Območje 1: KS Blanca,  
JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA3

Postavitev ograje za lovljenje žog v Rovišču 
pri Studencu

Območje 1: KS Blanca,  
JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA4

Ureditev razsvetljave na odru Gasilskega 
doma Studenec

Območje 1: KS Blanca,  
JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA5

Nakup in namestitev projektorjev v kulturni 
dvorani in v učilnici Krajevne skupnosti 
Blanca

Območje 1: KS Blanca,  
JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA6

Postavitev hidranta na območju zaselka 
Agrež

Območje 1: KS Blanca,  
JS Dolnje Brezovo, KS Studenec POBUDA7

Sanacija prostora DoMladih Območje 2: KS Sevnica POBUDA8
Dopolnitev ureditve sprehajalne poti ob Savi Območje 2: KS Sevnica POBUDA9
Posodobitev oglasnih stebričev v Sevnici Območje 2: KS Sevnica POBUDA10
Posodobitev uličnih košev v Sevnici Območje 2: KS Sevnica POBUDA11
Postavitev urbane opreme na območju 
Bazena Sevnica Območje 2: KS Sevnica POBUDA12

Posodobitev novoletne okrasitve v Sevnici Območje 2: KS Sevnica POBUDA13
Ocvetličenje mesta s poudarkom na 
medovitih cvetlicah Območje 2: KS Sevnica POBUDA14

Sanacija sanitarij in večnamenskega 
prostora Večnamenskega doma Šmarčna Območje 3: KS Boštanj POBUDA15

Osvežitev prostorov TVD Partizan Boštanj Območje 3: KS Boštanj POBUDA16
Postavitev defibrilatorja na Konjskem Območje 3: KS Boštanj POBUDA17
Postavitev defibrilatorja na Lukovcu Območje 3: KS Boštanj POBUDA18
Zamenjava inventarja in izboljšave v 
večnamenskem domu na Logu Območje 3: KS Boštanj POBUDA19

Postavitev parkovne opreme in fitnes 
naprav na območju ob Savi na Logu Območje 3: KS Boštanj POBUDA20

Dvignjena lesena pot čez nizko barje Tk pav Območje 4: KS Krmelj in Šentjaž POBUDA21
Ureditev turistično informacijske točke in 
postajališča za avtodome v Šentjanžu Območje 4: KS Krmelj in Šentjaž POBUDA22

Ureditev vasi Leskovec Območje 4: KS Krmelj in Šentjaž POBUDA23
Postavitev košev za košarko na športnem 
igrišču v Češnjicah Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA24

Javne solarne svetilke na Škovcu Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA25
Postavitev defibrilatorja na Dolnjih Orlah Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA26
Postavitev fitnes naprav ob igrišču v Tržišču Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA27
Postavitev otroških igral na Telčah Območje 5: KS Tržišče in KS Primož POBUDA28
Nakup in postavitev klopi v Loki Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje POBUDA29
Parkirišče za Lovrenc in komunalni otok Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje POBUDA30
Ureditev lesene parkovne opreme na 
Razborju Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje POBUDA31

SMS glasovanje - participativni proračun
Od 1. do vključno 10. septembra 2021 poteka SMS glaso-
vanje za umestitev pobud participativnega proračuna v 
občinski proračun za leto 2022. Za oddajo glasu pošiljite 
SMS na 030400 360* s ključno besedo POBUDA in števil-
ko projekta, ki ga podpirate.

Podrobni opisi projektov sodosto-
pni na spletni strani Občine Sevnica.

*Vsak poslan SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku izbranega mobilnega operaterja.

Pričetek izvajanja del za projekt Hidravlične 
izboljšave v občini Sevnica

Pričela so se izvajati gradbena dela v okviru projekta »Hidravlične iz-
boljšave v občini Sevnica«. Poglavitni cilj projekta je povezati vodo-
oskrbne sisteme levega in desnega brega reke Save tako, da bo mo-
goče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov 
desnega brega del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sev-
nica. Dela so se pričela na dveh sklopih, in sicer na sklopu Vodovod 
Log–Orle in vodovod Šentjanž (gradnja črpališča Šentjanž, povezav 
odsekov črpališč ter povezovalnih cevovodov) ter na sklopu Vodo-
vod Zabukovje–Sevnica in Vodovod Handija (gradnja raztežilnikov in 
cevovoda, ki bo povezoval vodne vire Podskalica in višje ležeče pre-
dele severno od mesta Sevnica). Operacija se izvaja v okviru Opera-
tivnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020 za zagotavljanje večje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno 
ustrezno pitno vodo. 

Naložbo�sofinancirata�Republika�Slovenija�in�Evropska�unija�
iz�Kohezijskega�sklada.

Zaradi izvajanja del v sklopu projekta Komunalno opremljanje v Po-
slovni coni Sevnica je na Hermanovi cesti proti železniškem preho-
du čez trebanjsko progo oviran promet z občasnimi zaporami. Iz-
vajalec, podjetje Rafael d.o.o., prosi vse udeležence v prometu za 
upoštevanje prometne signalizacije in strpnost. Namen projekta je 
ustrezna infrastrukturna ureditev Poslovne cone Sevnica. Urejena 
bo dostopna cesta in izvennivojsko križanje z železniško progo. To 
bo prispevalo k razširitvi poslovne cone ter omogočilo obstoječim 
in novim podjetjem boljše in optimalno izvajanje njihove poslov-
ne dejavnosti. Glavni cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje 
za spodbujanje nadaljnjega razvoja malih in srednje velikih podje-
tij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji. Predviden za-
ključek del bo v septembru 2022. 

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

Na območju Poslovne cone Sevnica 
občasno oviran promet 

Projekt Najboljša riba je posavska riba 
predstavili na sejmu AGRA
Na strokovnem posvetu Razvoj pristopa LEADER in CLLD v Sloveniji, 
ki je potekal v sklopu 59. kmetijsko živilskega sejma AGRA, je vodja 
projekta Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti 
Občine Sevnica, zbranim predstavila aktivnosti projekta »Najboljša 
riba je posavska riba«. Strokovni posvet je potekal v organizaciji Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Mreža za podeželje 
in LEADER pisarna), namen posveta pa je bil predstaviti razvoj pri-
stopa LEADER in hkrati obeležiti 30 let delovanja v Sloveniji. 

Projekt Najboljša riba je posavska riba je bil prepoznan kot dobra 
praksa pristopa LEADER, kar je zagotovo potrditev dobrega dela in 
uspešnega sodelovanja z vsemi partnerji projekta. Občina Sevnica je 
bila v projektu vodilni partner. Projekt se je izvajal od 1. septembra 
2017 do 31. maja 2019, poleg Občine Sevnica pa so pri projektu 
sodelovali še Ribiška družina Sevnica, Osnovna šola Velika Dolina, 
Osnovna šola Krmelj, Vrtec Ciciban Sevnica, Osnovna šola Sava Klad-
nika Sevnica, Osnovna šola Boštanj, Osnovna šola Tržišče, Javni za-
vod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Osnovna šola Bistrica 
ob Sotli in Ribogojstvo Goričar. Ob tej priložnosti je Občina Sevnica 
pripravila krajšo video predstavitev projektnih aktivnosti, ki je ob-
javljena na občinski spletni strani. 

Razpis za  
občinska priznanja

Še do 10. septembra je objav-
ljen razpis za zbiranje pred-
logov za dobitnike priznanj 
Občine Sevnica v letu 2021. 
Predloge za podelitev pri-
znanja lahko podajo obča-
ni, podjetja, zavodi, društva, 
združenja, druge organizaci-
je in skupine ter organi lokal-
ne skupnosti. Razpis je v celoti 
objavljen na spletni strani Ob-
čine Sevnica, 

www.obcina-sevnica.si. www.obcina-sevnica.s i
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IZVEDBA AKTIVNOSTI TUDI S POMOČJO  
FINANČNE PODPORE MZI IN MO

Občina Brežice je uspešno kandidirala na javnem razpisu Mini-
strstva za infrastrukturo in Ministrstva za okolje in prostor za so-
financiranje priprave in izvedbe aktivnosti ETM v letu 2021 in 
tako pridobila dodatna finančna sredstva v okviru projekta LIFE 
IP CARE 4 CLIMATE – LIFE 17/IPC/SI/000007. To je bila dodatna 
spodbuda, da so izvajanje nekaterih aktivnosti iz običajnega ter-
mina 16.–22. 9. raztegnili skozi celotni mesec. Tako bodo tudi le-
tos pripravili številne aktivnosti za vse generacije.

DELAVNICE ZA STAREJŠE »GIBAM SE«  
IN »NORDIJSKA HOJA«

Za starejšo populacijo so skupaj s Centrom za krepitev zdravja 
ZD Brežice pripravili delavnico »Gibam se«, kjer bodo udeležen-
ci skozi cel september imeli dvakrat tedensko vodeno vadbo. 
Pred pričetkom in po zaključku vadb bodo udeleženci deležni 
brezplačnega testiranja, kjer bodo ugotavljali napredek vsakega 
posameznika. Vsak udeleženec bo prejel tudi dnevnik gibanja, 
kamor bo lahko dnevno vpisoval svoje telesne aktivnosti. Namen 
delavnice je spodbuditi predvsem starejšo populacijo h giba-
nju za boljše počutje. Prav tako bodo organizirali tudi delavnico 
»Nordijska hoja«, ki se bo odvijala vsak ponedeljek v septembru 
ob 8.00. Udeleženci bodo po predhodni prijavi spoznali osno-
ve nordijske hoje in pravilne uporabe pohodnih palic. Delavni-
ci se bosta odvijali na platoju nogometnega stadiona Brežice. 

PEŠBUS

Pešbus je način aktivne mobilnosti v šolo, kjer otroci hodijo v 
šolo peš po vnaprej določeni trasi in urniku. Udeleženci dobi-
jo kartonček, ki služi kot vozovnica, kamor za vsako opravljeno 
»vožnjo« prejmejo štampiljko. Najbolj aktivni udeleženci bodo 
prejeli praktične nagrade. Pešbus bodo v brežiški občini izvaja-
le tri OŠ, in sicer Artiče, Brežice in Cerklje ob Krki, aktivnost pa se 
bo izvajala predvidoma dva tedna.

LUTKOVNE PREDSTAVE ZA OTROKE V VRTCIH

Najmlajši udeleženci v prometu so zagotovo otroci v vrtcih, ki 
se v promet vključujejo že s prvimi sprehodi. Tako bodo v vsa-
kem vrtcu pripravili preventivne lutkovne predstave na temo 
varnosti v cestnem prometu in pomenu uporabe trajnostne mo-
bilnosti. V obdobju ETM pa bodo skupaj z ZPTM Brežice pripra-
vili prav poseben dogodek, kjer bodo otrokom predstavili slika-
nico za otroke o varnosti v cestnem prometu, ki so jo pripravile 
dijakinje SIC Brežice. 

»V SLUŽBO NA TRAJNOSTNI NAČIN«

Letošnja novost je aktivnost »V službo na trajnostni način«. 
Uslužbence podjetij in javnih zavodov v Brežicah bodo spod-
bujali, da v obdobju ETM prihajajo v službo na trajnostni način, 
torej brez avtomobila. Zainteresirana podjetja vabijo, da se prid-

ružijo akciji in svoje zaposlene spodbujajo k uporabi trajnostne 
mobilnosti. Za najbolj aktivne bodo pripravili praktične nagrade.

FOTO NATEČAJ AMATERSKE FOTOGRAFIJE

Skozi celo letošnje poletje je potekal foto natečaj amaterske fo-
tografije na temo trajnostne mobilnosti. Namen natečaja je, da 
občani, starejši od 14 let, s svojim pametnim mobilnim telefo-
nom posnamejo osebo ali stvar, ki je kakor koli povezana s traj-
nostno mobilnostjo. Najboljše fotografije po mnenju strokovne 
komisije bodo razstavljene v avli Upravne enote Brežice, avtor-
ji pa bodo prejeli praktične nagrade. Rok za oddajo fotografij je 
do petka, 3. 9. 2021.

OSTALE AKTIVNOSTI

Občina Brežice bo v času ETM 2021 dodatno promovirala upo-
rabo trajnostne mobilnosti. Tako bodo skupaj z občinami Rade-
če, Sevnica in Krško organizirali dogodek Kolesarjenje ob Savi, 
skupaj s Športno zvezo Brežice pa družinsko kolesarjenje. Velik 
poudarek bodo dali tudi pohodništvu in tako skupaj z Lojzetom 
Ogorevcem organizirali razne pohode. Organizirali bodo tudi za-
bavno igro »Lov na zaklad«, kjer se bodo udeleženci podali po 
Brežicah in odkrivali znamenitosti.

Celoten program aktivnosti bo objavljen na spletni strani Občine 
Brežice.

Evropski teden mobilnosti 2021 v Brežicah
Evropski teden mobilnosti (ETM) je mednarodni projekt, kjer številne občine po svetu za svoje prebivalce pripravijo aktivnosti za ozaveščanje o pomenu trajnostne mo-
bilnosti in spodbujajo k spremembi potovalnih navad, s čim si prizadevajo k manjši onesnaženosti v mestih. V Sloveniji letos obeležujemo 20. obletnico aktivnega so-
delovanja v ETM. Med aktivnejše občine v Sloveniji spada tudi Občina Brežice, ki v projektu sodeluje že 14. leto zapored. V preteklosti so na podlagi kvalitetno priprav-
ljenega in izpeljanega programa aktivnosti prejeli več pohval, v lanskem letu pa se je uvrstila med tri najbolj aktivne občine med malimi občinami v Sloveniji.
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Jaka, letnik 2005, se je že kot 
enoletnik z očetom Tadejem 
rad igral z žogo, pri petih letih 
pa je začel trenirati nogomet v 
Nogometnem klubu Krško. Od 
1. do 4. razreda osnovne šole 

je treniral tudi judo, ki mu je 
zelo pomagal v razvoju moto-
rike in ohranjanju stabilnosti 
telesnega položaja. Že od sa-
mih začetkov je kazal talent za 
zabijanje golov, tako da je nje-
gov osnovni položaj na igrišču 
položaj centralnega napadalca, 
čeprav je v mlajših selekcijah 
kakšno tekmo odigral tudi kot 
krilni napadalec. Mladi nogo-
metaš se ob tem ne pozabi zah-
valiti vsem trenerjem, ki so ga 
trenirali v NŠ NK Krško in NK 
Krško. Njegov mlajši brat Žiga, 
letnik 2008, je prav tako nogo-
metaš, natančneje vratar, tre-
nutno član selekcije U15 v NK 
Krško. Po osnovni šoli v doma-

Predan nogometu, a tudi šoli
BRESTANICA, LJUBLJANA – V zadnjem času je nase zelo opozoril mladi nogometni up, 16-letni Brestaničan 
Jaka Čuber Potočnik, v novem šolskem letu dijak 2. letnika športnega oddelka Gimnazije Šiška v Ljubljani 
in član kadetske ekipe NK Olimpija, s katero je pred kratkim že podpisal profesionalno pogodbo.

či Brestanici, ki jo je Jaka kon-
čal z odličnim uspehom, šo-
lanje nadaljuje na Gimnaziji 
Šiška, nogomet pa trenira pa 
Olimpiji. Pravi, da je na gimna-
ziji za športnike odlično poskr-
bljeno, da niso v zaostanku z 
učno snovjo, ko so velikokrat 
odsotni od pouka, a se ob tem 
zahtevata tudi red in discipli-
na. Po končani srednji šoli bi 
se rad vpisal na fakulteto in jo 
redno opravljal ob nogometni 
karieri. 

Ponosen, da je član Olimpije

Z Olimpijo je, kot je bilo že uvo-
doma omenjeno, pred kratkim 
podpisal triletno profesional-
no pogodbo. »To je priznanje 

in nagrada za moje doseda-
nje delo, hkrati pa tudi velika 
spodbuda in motivacija za na-
daljnje treniranje in dokazo-
vanje. Veseli me, da mi v klu-
bu zaupajo, verjamejo vame 
in vidijo moj napredek,« pove 
o tem velikem koraku v svo-
ji karieri. Zelo je ponosen, da 
je član tega kluba, v katerem 
so ga lepo sprejeli medse, poln 
lepih besed je tudi za razme-
re v klubu, kjer trenutno igra 
v kadetski ekipi, v načrtu pa 
je, da se priključi k mladinski 
in potem postopoma k član-
ski ekipi. »Zavedam se, da me 
čaka še veliko trdega dela. Moj 
velik cilj in želja je zaigrati v 
članskem moštvu NK Olimpi-
ja na stadionu Stožice v bližnji 

prihodnosti,« ambiciozno do-
daja. Zase pravi, da ga odliku-
jejo velika predanost, volja in 
želja po še večjem napredku v 
nogometni igri in karieri. Zelo 
se je razveselil prvega povabi-
la v kadetsko nogometno re-
prezentanco. »Letos oktobra 
imamo v Celovcu kvalifikacije 
za evropsko prvenstvo U17, ki 
bo potekalo leta 2022 v Izraelu, 
in upam, da se nam s soigralci 
nanj uspe uvrstiti ter da se nam 
že kot 16-letnikom uresničijo 
sanje zaigrati na velikem tek-
movanju,« pravi Jaka. 

Na vprašanje, kakšne so njego-
ve ambicije in cilji v nogometu, 
odgovori, da si v prvi vrsti želi 
ostati zdrav in brez poškodb. 
»S trdim delom (in malo sreče) 
pa lahko pridem tudi na najviš-
ji nivo nogometnega tekmova-
nja. Zavedam se, da bo potreb-
nega še veliko truda, zato so 
moji cilji usmerjeni v izpopol-
njevanje v nogometnih vešči-
nah, da se razvijem v vrhun-
skega igralca in zaigram v 
najmočnejših nogometnih li-
gah, ter seveda uspešno šola-
nje,« še dodaja nogometni up, 
ki je že pritegnil pozornost ne-
katerih nogometnih klubov 
tako iz Slovenije kot iz tujine.
� Peter�Pavlovič,�
 foto: osebni arhiv

Jaka�Čuber�Potočnik

Odlikujejo�ga�velika�predanost,�volja�in�želja�po�napredku.

TAMPERE – Po osvojitvi zlate medalje na svetovnem pokalu 
in štirih medalj na Odprtem prvenstvu Slovaške je na evrop-
skem prvenstvu za kadete, mladince in mlajše člane v fin-
skem Tampereju članica Fight cluba Shony Ela Petan osvo-
jila bronasto medaljo v kategoriji borb mladink do 53 kg.

Na EP je nastopilo 1046 tekmovalcev iz 45 evropskih držav, med 
njimi tudi 28-članska reprezentanca Slovenije, ki je osvojila dve 
peti in dve sedmi mesti, najboljšo uvrstitev in hkrati edino odličje 
Sloveniji pa je priborila ravno Ela Petan. Slednja je v šestnajstini 
finala z 2:1 premagala predstavnico Severne Makedonije Rudi-
no Aliu, v osmini finala z 2:0 Nizozemko Lyano Kaewborisut, 
v četrtfinalu s kar 6:1 Turkinjo Kubro Yazici, v polfinalu pa se 
je srečala z Mio Bitsch iz Nemčije, proti kateri je tudi zaradi ve-
like nenaklonjenosti sodnikov izgubila z 0:1. Sledil je repasažni 
boj za bron z reprezentantko BiH Emino Sipović. Ela se je bo-
rila zelo odločno in zbrano ter zasluženo zmagala z 2:1 in osvo-
jila bron. »Upoštevajoč dejstvo, da na EP lahko nastopa le po en 
predstavnik vsake države, je dosežek izjemen in nedvomno po-
trjuje naše dobro delo, hkrati pa obeta mladi tekmovalki svetlo 
športno pot,« je odličen rezultat svoje varovanke komentiral tre-
ner Sašo Vaš. Omenil je še, da Elo po zelo napornih pripravah 
na prvenstvo čaka krajši odmor, že septembra pa nastop na sve-
tovnem pokalu v Istanbulu. Ela je trenutno na svetovni rang le-
stvici uvrščena na 7. mesto, po zadnjem dosežku bo po lestvici 
zagotovo poskočila za nekaj mest. »V klubu se po najboljših mo-
čeh trudimo mladim uresničiti svoje sanje in si želimo, da bomo 
v prihodnosti poročali še o mnogih uspehih, tako Elinih kot tis-
tih, ki pridno vlagajo v svoj napredek,« je sklenil Vaš. .  R. R

Ela rešila slovensko čast

DNEVI ODPRTIH VRAT MC KRŠKO 

Vabljeni na dneve odprtih vrat v MC Krško! 
Spoznajte naše aktivnosti in zaposlene, ki 
vas bodo z veseljem vključili v aktivnosti 
in vam predstavili naše raznovrstne 
programe. V četrtek, 9. 9, se predstavijo 
društva, ki imajo prostore pri nas.

MC Krško, 
od ponedeljka, 6. 9., do petka, 10. 9. 2021.

TABOR BREZ EKRANOV VOL II 

Tabor poln druženja in aktivnosti v naravi 
brez elektronskih naprav (ekranov) je 
namenjen prostovoljcem MC Krško in 
njihovim mentorjem.
Več informacij na: 
barbara.masnik@mc-krsko.si 

Camping Mozirje, 
od četrtka, 2. 9.,  do nedelje, 5. 9. 2021.

DELAVNICA KREATIVNEGA PISANJA

Bi radi pisali, pa strmite v prazen list 
papirja? Na delavnici boste spoznali 
strukturo pisanja kreativnih besedil, do 
idej, likov, situacij pa bomo prišli na 
zabaven in igriv način. 
Prijave na: 
anja.krusnik-cirnski@mc-krsko.si.

MC Krško, sreda, 8. 9. 2021, ob 16.00.

PRISTANEK NA MARSU

Letošnje leto je posebno leto – revija 
Mars bo prvič izdana v tiskani obliki! Ob 
tem vas lepo vabimo na pogovor Revija 
od A do Ž in druženje z ustvarjalci revije 
Mars. Spoznajte mlade, ki ustvarjajo, 
spreminjajo svet, pomagajo – s pisanjem 
in še s čim drugim.

MC Krško, sreda, 8. 9. 2021, ob 18.00.

ZAKLJUČNA KONFERENCA
PROJEKTA MVP

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

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

DELAVNICA NOVINARSKEGA PISANJA

Novinarsko pisanje zahteva poznavanje 
pravil in trdne strukture ter poznavanje 
teme, ki te ne pusti spati. Spoznajte 
različne novinarske žanre, njihova pravila 
ter se izurite v natančnem pisanju. 
Prijave na: 
nenad.cekrlic@gmail.com 

MC Krško, sobota, 11. 9. 2021, ob 16.00.
ODPIRALNI ČAS INFO TOČKE 
PON – PET: od 8.00 do 22.00

SOB: od 10.00 do 22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO.

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

T: 07/488 -22-86 
E: info@mc-krsko.si

Ela�Petan�(v�zeleno-modri�opravi)�v�družbi�še�treh�dobitnic�
medalj�in�podeljevalcev�(foto:�Fight�klub�Shony)
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Dragica Čadež, ki je bila prva 
univerzitetna profesorica za 
kiparstvo v Sloveniji in sodi 
med najvidnejše slovenske 
umetnike, je sicer tudi sama 
med letošnjim aprilom in av-
gustom s pregledno razstavo 
Zgodba o lesu in glini gosto-
vala v kostanjeviški Galeri-
ji Božidar Jakac, ki so si jo z 
navdušenjem, kot je poveda-
la predsednica društva Bran-
ka Benje, ogledali tudi člani 
društva. Kot je v nadaljeva-
nju opisala tokratno društve-
no kiparsko razstavo predse-
dnica, so na v marcu izvedeni 
delavnici domači ustvarjalci 
z belo šamotno glino, pri če-
mer so na predlog mentorice 
najprej oblikovali figuro mač-
ke, na nizkem reliefu študijo 
zgradbe polžje hišice, izdela-
li malo človeško figuro in še 
masko po  izbiri posamezni-
ka. »Mi kiparimo v glavnem v 

Male plastike na Formi 21
KRŠKO – 19. avgusta je bila v krški Dvorani v parku odprta skupinska kiparska razstava Forma�21, v sklo-
pu katere so razstavljene male plastike desetih članov Društva likovnikov Krško OKO. Krški ustvarjalci so 
dela ustvarili na delavnici pod mentorstvom akademske kiparke Dragice Čadež.

glini. Glina je eden najstarejših 
materialov za kiparske izdel-
ke, je mehkejši in gnetljiv ma-
terial, pri modeliranju pa jo 
lahko dodajamo ali odvzema-
mo. Po sušenju jo lahko žge-
mo in barvamo. Letos smo ob-

likovali male plastike in relief. 
Ob posnemanju in natančnem 
prenašanju podobe v lasten li-
kovni izdelek si krepimo za-
znave in tudi lastno kreativ-
no in kritično mišljenje,« je še 
dejala Benje, Čadež, pod men-

torstvom katere so v kiparski 
delavnici ustvarjali že sedmo 
leto zapored, pa je pohvalila 
ne le zavzetost udeležencev 
pri ustvarjanju, temveč tudi 
koncept postavitve kiparskih 
del, ki so na podstavkih priš-
li še bolj do izraza. 

Forma 21, ki so jo soustvari-
li Branka Benje, Roman Blat-
nik, Iva Gošek, Milena Mra-
ović, Jožica Petrišič, Mihaela 
Prevejšek, Lidija Strle, Sta-
nislav Udvanc, Darja Veljko-
vić in Milena Volk, bo v krški 
dvorani na ogled do 21. sep-
tembra. Odprtje razstave je 
bilo tudi tokrat pospremljeno 
z instrumentalnim glasbenim 
programom, ki sta ga izvedla 
učenka in profesor krške glas-
bene šole, klarinetistka Tita 
Žnideršič ob spremljavi ko-
repetitorja Petra Ureka. 
 Bojana Mavsar

Dragica�Čadež�(levo,�poleg�Branka�Benje)�je�dejala,�da�ji�je�
delo�s�krškimi�likovniki�v�veliko�zadovoljstvo,�saj�so�zelo�uče-
či�in�ustvarjalni.

SEDEM LET NA PREPIHU –  
pogovor z Mirkom Ciglerjem

• četrtek, 2. september, ob 19. uri –  
dvorana v parku v Krškem

V sodelovanju z Založbo Neviodunum vas vabimo na 
predstavitev knjige »Sedem let na prepihu« upokojene-
ga diplomata Mirka Ciglerja, sicer rojaka s Senovega. 
Z avtorjem se bo pogovarjala zgodovinarka in bibliote-
karka Polona Brenčič. Za glasbeno obogatitev večera bo 
poskrbel saksofonist Simon Širec.

ZGODBE SLOVENSKE ARHITEKTURE – 
pogovor s Špelo Kuhar in Robertom Potokarjem

• torek, 7. september, ob 18. uri –  
mestni park pred knjižnico

V okviru projekta Beletrinini trubadurji (Založba Belet-
rina) bomo gostili arhitekta, publicista in avtorja knjige 
»Zgodbe slovenske arhitekture« Špelo Kuhar in Rober-
ta Potokarja. Z njima se bo pogovarjal dolgoletni novi-
nar in televizijski voditelj Slavko Bobovnik.

KRESNIKOV VEČER –  
literarni večer z Borutom Kraševcem

• torek, 14. september, ob 18. uri –  
mestni park pred knjižnico

V tokratnem poletnem večeru, ki ga skupaj pripravlja-
mo z Javnim skladom za kulturne dejavnosti OI Krško, 
bomo gostili pisatelja in prevajalca Boruta Kraševca, 
letošnjega dobitnika Delove literarne nagrade kresnik za 
roman Agni. Z avtorjem se bo pogovarjal literarni kri-
tik dr. Igor Divjak.

POTAPLJAŠKO DRUŠTVO KRŠKO – 
fotografska razstava

• september - oktober 2021 –  
osrednja knjižnica v Krškem

Člani Potapljaškega društva Krško se že vrsto let aktivno 
ukvarjajo s podvodno fotografijo. Kako čudovit in pes-
ter je svet pod vodno gladino potrjujejo s fotografijami 
osupljivih bitij in izjemnih prizorov, ki so jih uzrli med 
potapljanjem doma in po svetu. 

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA

• 8. september - 9. oktober 2021

Vseslovenski akciji vzpodbujanja branja med vsemi ge-
neracijami se v Valvasorjevi knjižnici Krško pridružuje-
mo s kar nekaj dogodki. Program bo objavljen na splet-
ni strani www.knjiznica-krsko.si. 

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V SEPTEMBRU

Razstava mladih umetnic, ki 
sta se v preteklih letih s pro-
nicljivima ustvarjalnima pra-
ksama uveljavili na domačem 
umetniškem prizorišču, je, kot 
sta poudarila tako direktor ga-
lerije Goran Milovanović kot 
kustos razstave Miha Colner, 
predvsem dialoška, kar je v 
današnjem času precej red-
ko. »Tako lahko pokažemo dve 
različni umetniški praksi v re-
lativno neposrednem dialogu. 
Takšne stvari se po mojih izku-
šnjah večkrat načrtujejo, manj-
krat pa udejanijo,« je povedal 
Colner. V lapidariju so sooče-
na njuna izjemno specifična in 
raznolika dela, ki jih povezuje 
tematska usmerjenost v obrav-
navo nekaterih univerzalnih 
vprašanj o vpetosti in ujetosti 
slehernika v kolesje družbe-
nih kalupov, normativov, pra-
vil in pričakovanj, ki neredko 
povzročajo dolgoročne posle-

Umetniški dialog Lee in Tajde
KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki so jesensko razstavno sezono na 
zadnji avgustovski petek odprli z razstavo mladih umetnic, ki izhajata iz sevniške občine, Lee Culetto in 
Tajde Novšak z naslovom »Kalupi�vsakdana�/�Everyday�Restraints«.

dice. Obe mladi umetnici na-
mreč v svojih delih tematizira-
ta vsakdanje ujetosti v različne 
normative in kalupe, ki jih po-
samezniku nalaga družba, najsi 
bo to zunanji videz ali impera-
tiv uspeha. »Družba postavlja 
pravila, ki se jih moramo drža-
ti, če nočemo iz te družbe iz-

pasti ali postati neke vrste so-
ciopati. So pa lahko družbena 
pravila včasih do posameznika, 
ki jim ne ustreza ali jim noče 
ustrezati, precej kruta,« je še 
dejal Colner. 

Lea Culetto (1995), ki je di-
plomirala in magistrirala iz sli-

karstva na Akademiji za likov-
no umetnost in oblikovanje v 
Ljubljani, deluje pa kot neod-
visna ustvarjalka na področju 
vizualne umetnosti in obliko-
vanja tekstila, tako predsta-
vlja barvite, skoraj nasičene 
podobe in prostorske instala-
cije iz vsakodnevnih materia-
lov, predvsem tekstila, s čimer 
naslavlja še vedno vsepriso-
tne družbene anomalije, ki te-
meljijo na družbenem spolu 
in statusu. Dela Tajde Novšak 
(1994), ki je diplomirala in ma-
gistrirala iz kiparstva na Aka-
demiji za likovno umetnost in 
oblikovanje v Ljubljani, danes 
pa deluje kot svobodna ume-
tnica, so kiparska in prostor-
ska, robustna in mračna, naka-
zujejo pa na ujetost v spone in 
konvencije, ki jih posamezni-
ku nalagajo različni družbeni 
dogovori.
� P.�Pavlovič

Tajda�Novšak�(levo)�razstavlja�robustna�kovinska�dela,�Lea�
Culetto pa tekstilne instalacije.

BREŽICE – Člani Fotokluba 
Brežice so po poletnem po-
čitniškem času ponovno pri-
pravili nekaj aktivnosti na fo-
tografskem področju. Tako so 
svojo fotografsko zgodbo, ki 
je nastajala ob snemanju et-
nografskega igranega filma 
Tak ti je tu blu f košjo, posta-
vili na hodnike občinske stav-
be. S tem še dodatno promovi-
rajo kapelska prizadevanja po 
ohranjanju naše kulturne de-
diščine. Kot je znano, trenut-
no potekajo filmski večeri po 
brežiški občini, na katerih čla-
ni Sekcije za ohranitev dediš-

čine pri KD Kapele prikazuje-
jo najnovejši film. Fotografije 

na razstavi so tako pomem-
bno gradivo za zanamce. Sicer 

pa so brežiški fotografi v mis-
lih in pripravah na spominsko 
fotografsko razstavo, posveče-
no njihovemu preminulemu 
ustanovnemu članu društva 
Vladu Bucalu. Njemu v čast in 
spomin bodo danes, v četrtek, 
2. septembra, ob 19. uri odpr-
li fotografsko razstavo »Vlado 
Bucalo – spomin ostane« v avli 
Doma kulture v Brežicah. Va-
bijo vse ljubitelje fotografij. Ob 
tem se bodo člani društva po-
klonili spominu na njihovega 
člana. Na odprtju razstave bo 
veljal pogoj PCT. 
 R.�R./vir:�FK�Brežice

Drevi razstava v spomin Bucalu

Nekateri�člani�FK�Brežice�ob�razstavljenih�fotografijah�na�
občinskem�hodniku�(foto:�Matej�Kramžer)

KOSTANJEVICA NA KRKI – Mestece na otoku je bilo v zadnjem 
tednu avgusta v znamenju zdaj že tradicionalnega Festivala kul-
ture Kostanjevica (FKK), ki ga je četrto leto zapored pripravilo 
tamkajšnje mladinsko društvo. V teh petih dneh, od srede do ne-
delje, so se na dvorišču Galerije Božidar Jakac zvrstile štiri gleda-
liške predstave, na koncertnem prizorišču v središču mesta pa 
osem glasbenih skupin, poleg tega so izvedli delavnico kreativ-
nega pisanja, literarni zajtrk in za zaključek še okroglo mizo o 
kulturni identiteti Kostanjevice na Krki, posvečeno Ladu Smre-
karju. Kot je poudaril programski vodja festivala, znani dramski 
in TV-igralec Stane Tomazin, so se po lani zaradi strožjih epide-
mioloških ukrepov okrnjenem festivalu letos vrnili v polni moči. 
Letošnja posebnost je bila dosledno preverjanje izpolnjevanja 
pogoja PCT pri obiskovalcih festivala. »Z naše strani glede tega 
ni težav, ker je jasno tako določeno. Nekateri ljudje to sprejme-
jo, nekateri pač ne,« je pojasnil Tomazin in dodal, da je FKK »že 
od samega začetka en velik rizik«, saj gredo vsako leto na vse ali 
nič, »ampak v celoti gledano se nam ves ta rizik poplača«. Več o 
festivalu pa v naslednji številki časopisa. 
 P. P.

FKK letos ponovno na polno
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Četrtek, 2. 9.

• od 16.30 do 19.30 v atriju 
Mencingerjeve hiše Krško (CKŽ 
2): delavnica grlenega petja z 
Zvezdano Novaković (obvezna 
e-prijava)

• ob 19.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: predstavitev knjige Mirka 
Ciglerja »Sedem let na prepihu 
(članki 2014–2021)«

Petek, 3. 9.

• od 9.00 dalje v Sevnici: Doživ-
ljajski vikend Sevnica – ob 9.00 
zbor na parkirišču pri Gostilni 
Plausteiner: Medena tura – spo-
znavanje sladkih zgodb Sevni-
ce, ob 11.00 na Glavnem trgu 
19: odprtje novih prostorov Do-
življaja, TA Posavje in TIP ter 
praznovanje 15-letnice delo-
vanja KŠTM Sevnica, od 15.00 
do 22.00 v starem mestnem je-
dru Sevnice: Sevn'ška kuhinja 
na trgu 

• ob 18.00 v atriju Mencingerje-
ve hiše Krško (CKŽ 2): koncert 
ZveN & DrummingCellist 

Sobota, 4. 9.

• ob 9.00 v Domu XIV. divizije 
Senovo: otvoritev razstave »Kaj 
so nevladne organizacije« (na 
ogled bo vsako soboto do konca 
meseca v sklopu tržnice)

• od 9.00 dalje v Sevnici: Doživ-
ljajski vikend Sevnica – od 9.00 
do 12.00 v starem mestnem 
jedru Sevnice: tržnica ponu-
dnikov KBZ Sevnica Premium 
in sevniški festival praženega 
krompirja, od 8.00 do 12.00 
na parkirišču pri HTC: meseč-
ni sejem, od 8.00 do 12.00 na 
parkirišču pri NLB: kmečka tr-
žnica Sevnica

• ob 17.00 v športnem parku v 
Spodnjem Starem Gradu: me-
morialni dan ŠD Dolenja vas – 
spominska prireditev, otvoritev 
fitnessa in pogostitev

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: Poletje 
na gradu Rajhenburg – koncert 

kam v posavju
davna gradišča od neolitika do 
Slovanov (Dunaj in Gora nad 
Krškim) (TVU 2021)

• ob 10.00 v VGC Posavje, Krško: 
Pravljična malha (TVU 2021) 

• ob 17.00 v dvorani A Občine Kr-
ško: predstavitev portala zVEM 
(e-zdravstvo, e-naročanje, pre-
gled čakalnih vrst) (TVU 2021)

• ob 19.00 na gradu Sevnica: Pi-
žama in Sašo Stare, stand up ve-
čer

Petek, 10. 9.

• od 16.00 dalje v starem 
mestnem jedru Krškega: Mesec 
okusov Posavja – Ulični okusi: 
okusni grižljaji in fina vina, Com-
bo Big band KK s pevkami

• ob 16.00 v MC Brežice: KULT-
-UM (TVU 2021)

• od 17.00 do 19.00 v MC Sev-
nica: predstavitev knjige Živa-
li spregovorijo avtorice Irene 
Ameršek z delavnico

• ob 18.30 v atriju Mencingerje-
ve hiše Krško: predavanje Lee 
Likozar ob mednarodni noči ne-
topirjev »Netopirji, skriti prebi-
valci Mencingerjeve hiše Krško« 
(TVU 2021)

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: Poletje na 
gradu Rajhenburg – koncert Dua 
Atanasovski z gosti

Sobota, 11. 9.

• ob 16.00 v MC Krško: delavni-
ca novinarskega pisanja (TVU 
2021)

• ob 19.00 v MC Brežice: premi-
era predstave v sklopu projekta 
ClimeArt (TVU 2021)

Ponedeljek, 13. 9.

• ob 16.00 na Dunaju nad 
Krškim: Po energijskih točkah 
Dunaja (TVU 2021)

• ob 16.00 v MC Sevnica: ustvar-
jalnica Hitri prstki

• od 16.30 do 19.30 v atriju 
Mencingerjeve hiše Krško: pri-
povedovalska delavnica z Ire-
no Cerar (potrebna e-prijava) 
(TVU 2021)

Torek, 14. 9.

• ob 18.00 v mestnem parku 
pred Valvasorjevo knjižnico Kr-
ško: Kresnikov večer – literar-
ni večer z Borutom Kraševcem 
(TVU 2021)

Sreda, 15. 9.

• v starem mestnem jedru Krške-
ga: ulična razstava »Ej, ženske, 
dajmo se v krila!« (TVU 2021)

• od 9.00 do 12.00 na ploščadi 
pred KD Krško: Parada učenja 
(TVU 2021)

• ob 14.00 na Ljudski univer-
zi Krško: delavnica v Svetoval-
nem središču za mlade in brez-
poselne »Načrtovanje in skrb za 
lastno kariero v sodobnem sve-
tu« (TVU 2021)

• od 16.00 do 17.00 v MC Sevni-
ca: delavnica Kako se učiti

• od 17.00 do 18.00 v MC Sev-
nica: nagradni kviz Pokaži kaj 
znaš

• ob 19.00 na ZOOM-u (prijave na 
tanja.cizl@lukrsko.si): predava-
nje dr. Danijele Brečko »Izobra-
ževanje je najboljša investicija v 
prihodnost« (TVU 2021)

Katje Šulc »Caricias / Božanja«

Nedelja, 5. 9.

• ob 16.00 v parku gradu Sev-
nica: dobrodelna modna revija 
Ženske za ženske

Ponedeljek, 6. 9.

• ob 16.00 v MC Sevnica: ustvar-
jalnica Hitri prstki

• v MC Krško: dnevi odprtih vrat 
(do petka, 10. 9.)

• ob 18.00 v VGC Posavje, Krško: 
otvoritev Tednov vseživljenjske-
ga učenja (TVU) 2021

Torek, 7. 9.

• ob 18.00 v mestnem parku pred 
Valvasorjevo knjižnico Krško: 
Zgodbe slovenske arhitekture 
– pogovor s Špelo Kuhar in Ro-
bertom Potokarjem (TVU 2021)

Sreda, 8. 9.

• ob 8.00 na Ljudski univerzi Kr-
ško: delavnica za brezposelne v 
Svetovalnem središču Posavje – 
mednarodni dan pismenosti in 
predstavitev inštrumenta SVOS 
(TVU 2021)

• od 9.00 do 17.00 na Ljudski 
univerzi Krško: dan odprtih 
vrat, informativni dan za vpis v 
OŠ za odrasle (TVU 2021)

• ob 10.00 v VGC Posavje, Kr-
ško: Beri mi, berem ti – literar-
no druženje za vse generacije 
(TVU 2021)

• ob 16.00 v MC Krško: delavnica 
kreativnega pisanja (TVU 2021)

• od 17.00 do 18.00 v MC Sev-
nica: nagradni kviz Pokaži, kaj 
znaš

• ob 18.00 v MC Krško: Pristanek 
na Marsu – pogovor in druženje 
z ekipo revije Mars (TVU 2021)

• od 18.00 do 19.00 v MC Sevni-
ca: Feelozofija

Četrtek, 9. 9.

• ob 9.00 na Dunaju nad Krškim: 
terensko predavanje »Staro-

Založba Neviodunum Krško v sodelovanju 
z Valvasorjevo knjižnico Krško vabi

v četrtek, 2. septembra 2021, ob 19. uri 
v Dvorano v parku v Krškem

na predstavitev nove knjige iz založbe Neviodunum

Avtorja z bogatimi diplomatskimi izkušnjami, vrhunskega geopolitičnega 
analitika in publicista, sicer pa rojaka s Senovega, bo v pogovoru predstavila 

zgodovinarka in bibliotekarka Polona Brenčič.

O poslanstvu posavske založbe v širšem kulturnem prostoru bo spregovorila 
Maruša Mavsar, direktorica Zavoda Neviodunum.

Za glasbeno spremljavo bo poskrbel odlični instrumentalist Simon Širec.

Lepo vabljeni!

Živimo v nemirnem miru. Zdelo se nam je, da v času suhih krav, virus kovida-19 nas 
je opomnil, da nam je šlo v resnici kar dobro.

Članek v časopisu živi v odnosu do novic dneva, v knjigi v odnosu do celotne knjige. Zato 
knjižna objava ni enaka časopisnemu seštevku, temveč dobi svoje lastno, novo življenje. 

(Mirko Cigler)    

Svetujemo, da pred obiskom dogodka preverite veljavne ukrepe glede epidemije covid-19 
na področju izvajanja kulturnih prireditev! 

(članki 2014–2021)

Mitsuki se v svojih petdesetih sooča s 
svojim propadlim zakonom, fizično in 

čustveno je izžeta tudi zaradi večletnih skrbi za svoja ostarela 
in bolna starša. Osrednje teme pripovedi so tako položaj 
žensk in počutje žensk v srednjih letih, obremenjujoča skrb 
za ostarele starše, neetičnost krutega podaljševanja življenja 
starostnikov, soočanje z zapravljenim življenjem, partnerska 
zavrženost, gmotna odvisnost od partnerjev in odnosi z 
njimi, obremenjujoča družbena in družinska zgodovina ter 
breme tradicije. Sporočilen roman o tem, kako se spraviti s 
svojim lastnim življenjem.

knjižnice BrežiceKrškoSevnica vabimo k branju

JAPONSKA KNJIŽEVNOST 
Minae Mizumura 
Mamina zapuščina
prevedel Iztok Ilc, Litera 2019, 499 strani

Direktorju ameriškega imigracijskega 
centra na otoku Ellis, skozi katerega so šle 

množice priseljencev, se v zadnjih dneh pred zaprtjem vračajo 
spomini, ki jih je vestno beležil v dnevnik: o pokojni ženi Liz, 
o Nelli, izseljenki s Sardinije z nenavadno preteklostjo, ter 
o drugih usodnih in tragičnih dogodkih. V trenutku resnice 
doživi svoje neuspehe in občutke krivde, čeprav se zaveda, 
da človek ne zmore obvladovati svoje usode. Skozi njegovo 
pripoved odmevajo zgodbe o izgnanstvu, preseljevanju, 
upanju, ljubezni in strasti ter zapletenosti najusodnejših 
človekovih odločitev.

FRANCOSKA KNJIŽEVNOST
Gaëlle Josse
Poslednji varuh otoka Ellis
prevedla Jedrt Lapuh Maležič, Miš 2019, 163 strani

Katja Šulc - 
Caricias / Božanja 

koncert 
grad Rajhenburg

sobota, 4. 9., ob 20. uri

Duo Atanasovski z gosti 
koncert iz cikla ARSonica 2021 

grad Rajhenburg
petek, 10. 9., ob 20. uri

Big Foot Mama - Akustika
koncert 

petek, 17. 9., ob 20. uri
Kulturni dom Krško

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

Mestni muzej Krško razpisuje
fotografski natečaj z naslovom

Neznana krajina
Tema natečaja izhaja s slike Franja Stiplovška, 

ki prikazuj vas v občini Krško.

Vabimo vas, da ugotovite,  katera vas je na sliki, jo 

pošljejo poljubno število digitalnih ali natisnjenih 

nagrajene.

Podrobnosti o natečaju: 
www.mestnimuzejkrsko.si

(07) 492 10 98
nina.sotelsek@mestnimuzejkrsko.si
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Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Martin�Štefanič�in�Helena�Renko,�oba�iz�Krškega,�7.�av-
gust�2021,�grad�Sevnica�(foto:�Mia�Zupančič)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Karmen Kokot, Kozje – 

deklico,
• Katja Kostevc Urek, 

Brežice – deklico,
• Nika Brin, Pristava pri 

Mestinju – dečka,
• Sandra Špeljak, Bizeljsko – 

dečka in deklico,
• Nika Kink, Mali Kamen – 

deklico,
• Ardijana Berisha, Krško – 

deklico,
• Mehrija Čerim Halilčević, 

Senovo – deklico,
• Monik Lipar, Blanca – 

dečka,
• Teja Grm, Krško – deklico, 
• Vita Sotlar, Mali Vrh – 

deklico,
• Viktorija Balon, Sukošan 

(Hrvaška) – dečka,
• Barbara Požun, Leskovec 

pri Krškem – deklico,
• Marina Cvirn, Rožno – 

dečka,
• Nuša Plaznik, Sevnica – 

dečka,
• Barbara Grilc, Senovo – 

dečka.
ČESTITAMO!

rojstva poroke

• Aleksander Kuhar in 
Špela Švab, oba iz Sevnice,

• Matej Božič in Ines Matuc, 
oba iz Velikega Podloga,

• Franc Jordan z Dolnje 
Prekope in Ivana Mužar iz 
Mihalovca,

• Anže Mihelin in Simona 
Bukovinski, oba s 
Koritnega,

• Alen Miklavž in Mateja 
Gačnik, oba iz Podbočja,

• Aljoša Sršen in Ališa 
Ribarič, oba z Nove Gore,

• Matic Prah in Slavica 
Ivandić, oba iz Velikih 
Malenc,

• Matjaž Urbanč iz Gorenjih 
Radulj in Barbara Kastelic 
iz Šmarja-Sap,

• Stanko Deželak in Vesna 
Zupančič, oba z Brega,

• David Škrbina z Drnovega 
in Tjaša Štrasner iz 
Krškega,

• Jernej Novosel in Tina 
Novosel, oba iz Perišča,

• Darko Kramar in Tjaša 
Zidanič, oba iz Vrhja.

ČESTITAMO!

Edini kot zdravilo
brez recepta

Brez konzervansov 
in barvil
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KRŠKO – Dom starejših ob-
čanov Krško je v začetku 
poletja od Občine Krško 
prejel v upravljanje prosto-
re v zgornji etaži Mercator-
jeve trgovine Podmornica 
na Vidmu, v kateri bo sre-
di septembra zaživel Dnev-
ni center za izvajanje dnev-
nega varstva starejših oseb.

Dnevno varstvo je oblika in-
stitucionalnega varstva, na-
menjena posameznikom, ki 
še ne potrebujejo celodnevne 
stacionarne oskrbe in si že-
lijo oziroma potrebujejo po-
moč, nadzor ali organizirano 
obliko bivanja le za določe-
no število ur dnevno. Osnov-
ni kriterij za vključitev oseb v 
dnevno varstvo je, da se upo-
rabniki dnevno vračajo do-
mov. Namenjeno je uporabni-
kom, starejšim od 65 let, ki so 
doma osamljeni, si želijo dru-
ženja in so že odvisni od po-
moči druge osebe, čez dan pa 
doma nimajo nikogar, ki bi za-
nje poskrbel. Starejšim je na ta 
način omogočeno, da s pomoč-
jo dnevnega varstva čim dlje 
ostanejo v domačem okolju in 
na ta način lažje premostijo 
čas do potencialnega spreje-
ma v celodnevno institucio-
nalno varstvo. Dnevni center 
je prostorsko opremljen in 
prilagojen izvajanju  dnevne-
ga varstva starejših, prav tako 
zunanje parkirne površine in 
sam dostop do objekta omo-

Podmornica bo kmalu zaživela

gočajo svojcem, da pripeljejo 
svojega najbližjega v nepos-
redno bližino vhoda brez do-
datne izgube časa.

Dnevno varstvo, v katerem 
bo uporabnikom omogočeno 
druženje z vrstniki in vključi-
tev v organizirane dejavnosti, 
se bo izvajalo v skladu s pred-
pisi izvajanja institucionalne-
ga varstva pet dni v tednu, to 
je od ponedeljka do petka, naj-
več 10 ur dnevno. Nosilka dela 
v novem centru bo Karolina 
Planinšek, srednja medicin-

ska sestra in diplomirana so-
cialna delavka, ki je tekom 
poklicne poti pridobila veliko 
znanja in izkušenj pri delu s 
starostniki. Kot pravi, se vese-
li dela in skupnega soustvarja-
nja na novem delovnem mes-
tu: »Moja vloga v okviru dela 
v dnevnem centru bo skrb za 
kakovostno in aktivno pre-
življanje časa vsakega uporab-
nika. Aktivnosti bodo usmer-
jene k ohranjanju in širjenju 
kognitivnih in gibalnih spo-
sobnosti ter k ohranjanju so-
cialne mreže. Na voljo bodo 
razne ustvarjalne delavnice, 
kot so petje, ročna dela, likov-
na dela, telovadba, kulinarič-
no ustvarjanje, treningi spo-
mina in podobno. Pri tem bo 
vsa moja skrb usmerjena v to, 
da se bomo prilagodili željam, 
potrebam in zmožnostim vsa-
kega, ki bo z nami v dnevnem 
centru.« V DSO bodo storitev 
začeli izvajati 15. septembra. 

� B.�M./vir:�DSO�Krško

DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
Kovinarska 13, 8270 KRŠKO
Telefon: 07 / 488 18 50 | www.dsokrsko.si

Telefon: 07 / 488 18 50

Vabimo vas na dan odprtih vrat Dnevnega centra 
Podmornica v četrtek, 9. septembra, med 10. in 16. uro. 
Zainteresirani si lahko ogledate prostore in pridobite 
informacije v zvezi z dnevnim varstvom starejših oseb. 

Vljudno vabljeni! 

Karolina Planinšek

Ste že kaj pogrešali gledališke predstave? Če je odgovor 
pritrdilen, je zdaj pravi čas, da se pridružite Kulturnemu domu 
Krško in Posavskemu obzorniku, ki sta že pripravljena na novo 
gledališko sezono! 

Igrajte se z nami in si priigrajte vstopnice za ogled kakovostnih in 
žanrsko raznovrstnih predstav slovenskih poklicnih gledališč. Vse, 
kar morate storiti, je, da odgovorite na sledeče vprašanje:

Kako so v Kulturnem domu Krško naslovili prihajajočo gledališ-
ko sezono? Namig: Odgovor boste našli na teh časopisnih straneh. 

S sodelovanjem imate možnost osvojiti eno izmed treh nagrad:
1. dve vstopnici za ogled predstave Zelenega ali Modrega 

abonmaja;
2. dve vstopnici za ogled predstave Rumenega abonmaja;
3. družinska vstopnica za ogled gradu Rajhenburg.

Pravilen odgovor z osebnimi podatki pošljite po elektronski pošti 
na nagradna.igra@posavje.info ali na naslov: Posavski obzornik, 
p.p. 288, 8270 Krško. 

Rok za pošiljanje odgovorov je do 13. septembra 2021. 

 S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da so njegovi osebni podatki v 
primeru prejema nagrade objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, 

v skladu z zakonodajo (GDPR).

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

prejeli smo

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga pogrešamo

iz Ostrešja.

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu.

MARTIN KOZINC

Veseli�s�teboj�smo�živeli,
žalostni,�ker�te�več�ni�…
Ostali�so�živi�spomini.

Z nami potuješ vse dni.

25. avgusta sta minili dve leti, 
odkar nas je zapustil naš dragi mož, 

oče, ate, tast, brat, stric

SPOMIN

z Razteza.

Hvala vsem, ki ga imate v lepem spominu, postojite pred njegovim 
preranim grobom in prižigate sveče. Pogrešamo te.

Vsi njegovi

ANTON – TONI PRIBOŽIČ

Ni�te�več�na�dvorišču,�ne�v�hiši,
nikjer�se�tvoj�glas�več�ne�sliši.
Srce�je�onemoglo,�dih�je�zastal,
a v naših srcih vedno boš ostal.

22. avgusta je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustil

SPOMIN

Ko pridemo domov, bi ti radi povedali veliko stvari … a tebe ni več 
tam … vsaj ne več tako, kot bi si mi želeli. Povsod si, a istočasno nikjer. 
Iskrena hvala vsem, ki našo mamo nosite v spominu in z lepo mislijo 
postojite ob njenem grobu. Neizmerno te pogrešamo.

Žalujoči: vsi njeni

iz Dobove.
ROZALIJA BLAŽINČ

Spomini�so�kot�iskre, 
ki�pod�pepelom�tlijo, 

a�ko�jih�razgrneš, 
vedno�znova�zažarijo. 

(J.�W.�Goethe)

31. avgusta je minilo dolgih 10 let, odkar nas je zapustila 
naša draga žena, mama, tašča, babica in prababica

ZAHVALA

FRANCI DIRNBEK 
V 69. letu starosti nas je po težki bolezni zapustil naš dragi mož, 

ati, tast, dedek in brat 

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, 
sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče, darovane svete maše in denarne prispevke. 
Srčno se zahvaljujemo tudi govorniku Franciju Kenetu za besede 
slovesa, župniku Kšeli in pevcem za duhovno spremstvo našega 
dragega Francija do nebeških poljan ter pogrebni službi in 
pogrebcem. 
Ljubi Franci, naj te reka naših solza na krilih hvaležnosti, ljubezni, 
družinskega objema in topline vseh naših src odpelje v spokojen sen 
in miren, varen dom angelov.

Prazen�dom�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče,�
ni�več�tvojega�smehljaja,�

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

Zato�pot�nas�vodi�tja,�
kjer�sredi�tišine�spiš,�

a�v�naših�srcih�še�živiš.�

iz Brezine. 

Žalujoči: žena Branka, hči Mateja z družino  
in ostalo sorodstvo

zahvale, spomin

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

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

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

zahvale, spomin

Valvasorjeva knjižnica Krško, Svet zavoda, Cesta krških žrtev 26, 
Krško, na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (UL RS, št. 
87/2001, 96/2002-ZUJIK in 92/2015), 14. in 15. člena Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško (UL 
RS, št. 8/2020), 34. člena Statuta javnega zavoda Valvasorjeva 
knjižnica Krško (sprejet na 1. redni seji Sveta zavoda dne 20. 10. 
2020) in sklepa Sveta zavoda o postopku izbora in imenovanja 
direktorja javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško, z dne 24. 
8. 2021, razpisuje delovno mesto:

Direktorja / direktorice Valvasorjeve knjižnice Krško

Kandidati / kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, 
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

• univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s 
specializacijo ali magisterijem družboslovne smeri,

• opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
• najmanj 5 let delovnih izkušenj,
• aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega 

jezika,
• druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.

K prijavi morajo kandidati / kandidatke predložiti program dela 
in razvoja zavoda.
Mandat direktorja / direktorice Valvasorjeve knjižnice Krško 
traja 5 let. Izbrani kandidat / kandidatka bo delo začel / začela 
opravljati 1. 1. 2022.
Kandidati / kandidatke pošljejo pisne prijave z življenjepisom 
in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v zaprti ovojnici 
z označbo »Ne odpiraj – javni razpis: direktor / direktorica 
Valvasorjeve knjižnice Krško« priporočeno na naslov: 
Valvasorjeva knjižnica Krško, Svet zavoda, Cesta krških žrtev 
26, 8270 Krško v roku 8 dni od objave tega razpisa.
Kandidati / kandidatke bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v 
zakonitem roku. 
Kandidat / kandidatka, ki se prijavi na razpisano delovno mesto, 
priloži izjavo, da soglaša, da se lahko njegovi / njeni osebni 
podatki javno obravnavajo na seji občinskega sveta, če je izbran 
/ izbrana in se zanj / zanjo zaprosi za soglasje oziroma mnenje 
k imenovanju.  

Svet�zavoda�Valvasorjeve�knjižnice�Krško

Odprto pismo županu zaradi 
zapore cestnih povezav na 
relacijo Krško–Brestanica
Spoštovani župan!

To pismo naslavljam na več naslovnikov: predvsem vsem, ki bi lah-
ko kaj več povedali o problematiki zapor�glavnih�cest�med�Bre-
stanico (Senovim) in Krškim do sredine oktobra. Hkrati pa že-
lim z njim seznaniti tudi širšo javnost, zato sem prosil za objavo 
tudi v Posavskem obzorniku.
Sam se po teh cestah vozim v službo in domov vsak delovnik – to-
rej najmanj dvakrat dnevno – in sem najprej z veseljem sprejel no-
vico, da se bo naredilo krožišče na brestaniškem mostu, ker je bilo 
dosedanje križišče res nevarno. Kljub zapori je promet nekako po-
tekal dokaj normalno; na zapori nisem nikoli čakal več kot pet mi-
nut, hkrati pa sem velikokrat uporabil tudi cesto skozi Sotelsko, 
tako da nisem imel večjih težav. Seveda se na tej relaciji vozi veli-
ko sotrpinov s Senovega in njegovega zaledja (Kozjanskega), Bre-
stanice, Sevnice, zraven pa poteka tu tudi celoten tranzitni pro-
met proti Celju in naprej.
No, ta začasna ovira, ki smo jo nekako sprejeli, pa se je 18. 8. 2021 
spremenila v pravo moro. Začela so se dela na cesti skozi Sotelsko, 
ki se bodo po terminskem načrtu zaključila konec oktobra. Seve-
da je to povzročilo popoln kaos, zastoje in slabo voljo vseh, ki smo 
udeleženi v teh zastojih. 
Sprašujem se, kako se lahko zgodi pri tako izkušenemu investitor-

ju, kot ste na Občini Krško, da pri načrtovanju takih del ne pomisli 
na situacijo, ki bo nastala ob zapori edinih dveh cest na tem kori-
dorju, kjer se vsak dan vozi na tisoče ljudi. Sprašujem se, ali gre za 
malomarnost služb, ki so pripravljale razpise in načrtovale dela, 
ali pa celo za popolno ignoranco do svojih občanov in ostalih, ki 
se vozimo na tej relaciji. 
Odgovorni, ki so pripravljali tako investicijo, bi se vsekakor mora-
li postaviti v situacijo tistih, ki vsak dan v koloni stojimo pred za-
poro po skoraj celo uro, seveda nervozni, saj si po opravljeni služ-
bi želimo čim prej priti domov. Ne smemo seveda zanemariti tudi 
tega, da v času, ko naj bi se zavzemali za čim manjše obremenje-
vanje okolja, ta motorna vozila v stoječi koloni izpuščajo enormne 
količine ogljikovih in drugih strupenih snovi.
Ko strokovne službe načrtujejo taka dela, ki imajo za posledico za-
poro edinih cest na tako pomembnem koridorju, kot je relacija Kr-
ško–Celje, mora vsak izkušen strokovnjak preveriti vsa dejstva in 
pričakovane posledice, prvenstveno pa tudi, kako bo to vplivalo na 
prebivalce in vse ljudi, ki potujejo na tej relaciji. Ravno takšno raz-
mišljanje in posledično ravnanje, ko ljudje postajamo nepomembni 
in brez kakršnegakoli vzvoda, da bi lahko vplivali na nepremišlje-
ne odločitve oblastnih organov, je postalo moteče, tako na občin-
ski ravni kot tudi v družbi nasploh. 
Vsekakor je sedaj situacija glede zapore obeh cest nevzdržna, zato 
predlagam, da odgovorne osebe na Občini skušajo rešiti situacijo. 
Verjamem, da bi se dalo dela pri izgradnji nove pilotne stene za-
makniti v čas, ko bo končano krožišče na brestaniškem mostu, saj 
bi s tem dejanjem prihranili veliko časa in energije vsem, ki vsak 
delovnik stojimo v zaporah cest. Pokazali bi tudi, da se trudite 
ohranjati čistejše okolje, in vsekakor preprečili veliko slabe volje, 
predvsem na vaš račun, ker ste s svojim nestrokovnim ravnanjem 
povzročili takšno kaotično situacijo. 
V upanju na takojšnjo razrešitev nastale situacije vas lepo pozd-
ravljam.
� Gorazd�Pozvek

V SPOMIN

Vsak, ki je vsaj bežno poznal našega Tineta, dolgoletnega ravnatelja 
Ekonomske in trgovske šole Brežice, je vedel, da je bil vedno najprej 
Človek, šele po tem ravnatelj. 
Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomiral iz slovenščine in 
primerjalne književnosti. Dolga leta je poučeval slovenščino v 
gimnazijskem in ekonomskem programu v Brežicah. Leta 1996 
je prevzel vodenje Gimnazije in ekonomske šole Brežice in s tem 
nadzor nad gradnjo nove šolske stavbe na Bizeljski cesti, kjer je 
nastala »njegova« ETrŠ.
Vse svoje pedagoško poslanstvo je vložil v razvoj in napredek 
strokovnega izobraževanja v Brežicah, kar ne pomeni samo sodobne 
infrastrukture, temveč tudi širjenje izobraževalne ponudbe z novimi 
in zanimivimi programi. Zato, da bi posavski dijaki imeli možnost 
šolanja v svoji regiji, zato, da mladi ne bi zapuščali tega obmejnega 
okolja, ki ga je tudi sam branil med osamosvojitveno vojno.
Rad je bival v svojem domačem okolju, kjer se je sproščal z 
dejavnostmi, ki so ga povezovale z naravo in ljudmi. Tudi z 
nami, njegovimi sodelavci. Vedno smo lahko računali na njegovo 
razumevanje in toplo besedo. Vzel si je čas za vsakdanji klepet in 
za strokovne razprave. Njegovo veliko spoštovanje sočloveka nam 
je dajalo motivacijo in voljo za delo z dijaki. Tudi njim je vedno 
izkazoval naklonjenost in spoštovanje, razumel je njihove stiske in 
dileme. In mladi so mu ravno zato zaupali in ga znali ceniti.
Njegovi dijaki in sodelavci, prijatelji in znanci ne bomo nikoli 
pozabili njegovih čudovitih govorov in izbranih besed, s katerimi nas 
je vedno znova presunil in v nas vzbudil samospraševanje ter iskanje 
odgovorov na večna vprašanja našega bivanja. S tem je izkazoval 
tudi svojo veliko ljubezen do slovenskega jezika in literature, saj je 
v govore vpletal motive iz slovenske besedne umetnosti ravno na 
prava mesta ob pravih trenutkih, da smo v njih našli pravo misel. In 
ob tem smo ostali brez besed …
Tako kot smo brez besed danes, ko se moramo posloviti od dragega 
Tineta. Človeka, sodelavca, učitelja in ravnatelja. Bil je velik človek, 
a se ob njem nihče ni počutil majhnega.

� Kolektiv�SIC�Brežice�družini�izreka�iskreno�sožalje.

MARTIN ŠOŠKO
(1954–2021)
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ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in denarno pomoč. 
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za odpete 
žalostinke, izvajalcu Tišine ter pogrebni službi Žičkar. Še posebej 
pa se zahvaljujemo gospe Mariji Jovica, ki je v zadnjih letih njenega 
življenja skrbela za njo. Vsem še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: vsi njeni

MARIJA TEREZIKA 
ZEVNIK

stanujoča v Zagrebu – rojena v Črneči vasi 13. 

6. avgusta 2021 nas je zapustila 

ZAHVALA

DUŠANA RATEŠIĆA
z Rajca

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, 
brata, strica, svaka in botra

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za izrečeno ustno in pisno sožalje, podarjene sveče, cvetje in denarno 
pomoč. Zahvaljujemo se osebju Urgentnega centra Brežice, zdravnici 
Božici Ljušanin Grbavac in sestri Nataši Ajster, pogrebni službi Žičkar, 
gospodu župniku Janezu Zdešarju in Josipu Čuligu, Ireni Munič Zorko 
za lepe besede slovesa, pevcem, izvajalcu Tišine ter vsem ostalim za 
pomoč pri organizaciji pogreba.
Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam 
kakorkoli pomagali in nam stali ob strani v teh težkih trenutkih ter 
našega Dušana pospremili na poti do večnosti.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga imamo radi

Kogar�imaš�rad,
nikoli ne umre.

Le�daleč,�daleč�je�...

ZAHVALA

MARTIN RADEJ
V tihem julijskem večeru nas je za vedno zapustil naš dragi 

Vsem, ki ste se poslovili od njega, nam stisnili roko, darovali cvetje, 
sveče in svete maše, vsem najlepša hvala. Hvala sorodnikom in 
sosedom za pomoč in podporo, Zoranu Jankoviču za čutne besede 
slovesa. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni 
službi Kostak za organizacijo pogreba in cvetličarni Kerin za 
aranžma. Hvala harmonikarju Galu za zaigrano melodijo in pevcem 
Rajhenburškega okteta za zapete žalostinke. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

Z žalostjo v srcu: vsi njegovi

V�siju�zlatega�obzorja�
plava�tvoja�duša,�

a srce moje melodijo 
tvojo zdaj posluša. 

ZAHVALA

DRAGOMIRJA LEKIĆA 
iz Bušeče vasi

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjene sveče in denarne prispevke. Posebej se 
zahvaljujemo Pogrebnim storitvam in cvetličarni Žičkar, govorcema za 
lepo izrečene poslovilne besede, pevcem in za igranje Tišine, članom 
Šole zdravja, praporščakoma Društva izgnancev, kolektivu OŠ Cerklje 
ob Krki ter pilotu in celotni posadki za častni prelet ob njegovem 
slovesu.
Posebna zahvala gre dr. Kseniji Žnidaršič za vso podporo in osebju 
Internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice za ves trud in skrb v 
zadnjih mesecih njegovega življenja.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Potuj,�brat�moj,
�potuj�k�najinim�ljubljenim,�

a�vedi,�da�mi�joče�srce.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

roj. Gorenc, z Rake 

Iskrena zahvala vsem, ki ste se prišli poslovit od naše mame, hvala 
za vse darove, svete maše in izrečene besede sožalja. Še zlasti hvala 
Mirjam za ganljiv govor, duhovnikoma Boštjanu Gorišku in Francu 
Levičarju za darovano sveto mašo, raškim pevcem in trobentaču ter 
pogrebni službi Blatnik.

Vsem in vsakemu še enkrat hvala!

FANIKE GLAVIČ

Ni�besed�več�tvojih,
ni�več�stiska�tvojih�rok,

ostal�le�nate�nam�spomin�je,
ki�kaže�nam�življenja�pot.

Ob izgubi naše drage

ZAHVALA

Žalujoči: žena Tinika s svojimi

iz Mrčnih sel 16
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom za pomoč v najtežjih trenutkih, za izrečeno sožalje, 
podarjene sveče, denarno pomoč in za darovane svete maše ter 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se 
internemu oddelku 2 Splošne bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin v 
času njegove bolezni, pogrebni službi Kostak za organizacijo sočutne 
pogrebne slovesnosti, Blažu Sotošku za poslovilne besede ter župniku 
gospodu Ivanu Šelihu za poslovilni obred. Hvala tudi vsem tistim, ki 
ste nam kakor koli pomagali, pa vas v zahvali nismo posebej imenovali.

ZVONKA GORJUPA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, 
očeta, tasta in ata

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

iz Leskovca pri Krškem

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče ter denarno pomoč.
Hvala gospodu župniku Ludviku za lepo opravljen obred, pogrebni
službi Žičkar in pevcem za lepo odpete pesmi. Še enkrat iskrena hvala
vsem, ki ste nam ob teh težkih trenutkih stali ob strani.

BRANKA SIMONČIČA

Ob boleči izgubi našega sina, očeta in 
dedota

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za tolažilne besede in izrečeno sožalje. Zahvaljujemo se tudi osebju 
Trubarjevega doma v Loki za skrbno nego v zadnjih mesecih 
njegovega življenja. Hvala za darovane sveče, svete maše in 
denarne prispevke. V zahvalo tudi vsem, ki ste se prišli poslovit in 
ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: hčerka, sinova, sestre in brat z družinami

JANEZA ZAHRASTNIKA 
s Počakovega pri Radečah

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, 
brata, dedka in pradedka

SPOMIN

Vsi njegovi

Hvala vsem, ki ga ohranjate v svojih mislih, postojite ob njegovem 
grobu in mu prižigate sveče.

GABRIJEL TURK

Vsi,�ki�radi�jih�imamo,
nikdar�ne�umro,

le v nas se preselijo
in�naprej,�naprej�živijo,

so in tu ostanejo.
(Janez Medvešek)

28. avgusta je minilo eno leto, odkar nas je 
zapustil naš dragi

ZAHVALA

MAGDALENE – MAJDE 
STARC

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice,
 tašče, sestre in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem ter kolektivoma Nuklearne elekratrne Krško in GEM 
Krško za izrečeno ustno in pisno sožalje, darovano cvetje, sveče, 
svete maše in denarne prispevke. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri 
izvedbi pogrebne slovesnosti, in tudi tistim, ki vas nismo posebej 
imenovali, pa ste nam kakor koli pomagali in nam stali ob strani v teh 
težkih trenutkih in našo drago mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in�čakala,�da�prideš�ti,

in�sedla�bo�na�rožna�tla
in�jokala,�ker�te�ni.
(Simon�Gregorčič)

iz Dolenje Lepe vasi 3

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

JOŽE REMIH

S solzami v očeh in bolečino v srcu 
sporočamo, da nas je v 67. letu starosti 

zapustil naš dragi mož, oče, dedi, brat, stric 
in bratranec

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za globoko izrečeno sožalje, tolažbo, sveče, cvetje 
in denarno pomoč ter podarjene svete maše. Zahvaljujemo se 
dr. Evi Medvešček za njeno dolgoletno podporo, dr. Mariji Čeh in 
revmatološki ambulanti enodnevne bolnišnice Novo mesto, dr. Tanji 
Žužek, dr. Luki Andrejčiču ter zdravnikom na oddelku za intenzivno 
medicino Splošne bolnišnice Novo mesto. Zahvala gre tudi pogrebni 
službi Kostak Krško za organizacijo pogreba, cvetličarni Irena za 
pripravo cvetja, gospodu župniku Ivanu Šelihu za opravljen svečan 
obred, govornici Ireni Gmajnar za napisane in prebrane besede 
slovesa, pevcem z Rake za zapete žalostinke, izvajalcu tišine 
in gostišču Senica za gostoljubnost in pogostitev. Še enkrat se 
zahvaljujemo vsem, ki ste našega Jožeta pospremili na njegovi zadnji 
poti ter ga boste ohranili v srcu in lepem spominu. 

Nasmehe�z�obrazov�si�izbrisal,
utišal�glasen�smeh,

grenke�solze�si�narisal
in�postal�si�večni�svet.

Čeprav�tiho�in�hitro�si�odšel,�
sedaj�v�naših�srcih�boš�živel.

iz Šedma pri Senovem.

Žena Ivana, hči Darja z družino, vnukinji Kaja in Nika, 
sestra Marija in ostalo sorodstvo
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Prodam krmni krompir za 
pujse. Tel.: 041 489 067

Gozdarstvo Zalokar, nudi-
mo: posek, spravilo, odkup 
in prodajo lesa. Obžagova-
nje dreves, drva. Zalokar 
Mitja s.p., Drnovo 74, Le-
skovec pri Krškem. 
Tel.: 040 980 690

Prodam peletni gorilnik Faso-
li Sun 7, polž in 200-litrski za-
logovnik; vse staro 5 let, cena 
550 €. Zraven priložim še peč 
za centralno kurjavo v delujo-
čem stanju. Tel.: 040 426 842

Prodam suha hrastova drva. 
Tel.: 041 625 917

Prodam bukova, gabrova, 
hrastova, brezova, kostanjeva 
drva; hlodovina ali cepljena na 
polena. Možna dostava v okoli-
ci Brežic in Krške vasi. 
Tel.: 031 388 709

Prodam betonske sohe za vi-
nograd in trte za kurjavo za ka-
min. Tel.: 031 306 543

Prodam suha bukova drva. 
Tel.: 041 510 812

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

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

Odkupujemo kostanjeve dro-
gove (za elektrogospodar-
stvo), dolžine 9–11 m (tudi 
neobeljene). SES d.o.o., Ope-
karska ulica 22, Maribor. 
Tel.: 041 865 596

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

Prodam železno tračno (pant) 
žago s trifaznim elektromotor-
jem; cena 500 €. 
Tel.: 040 426 842

Prodam pšenično slamo v 
kockah. Tel.: 031 843 282

Prodam mešana drva in okro-
gle bale sena, košene letos; 
okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574 

NEPREMIČNINE
Prodam hišo, ki obsega 3-sob-
no opremljeno stanovanje, ga-
ražo in kletne prostore, z vr-
tom v starem delu Krškega. EI 
narejena. Tel.: 040 163 212

Oddam opremljeno pisarno, 
velikosti 32 m² (klima, cen-
tralno ogrevanje, optika, par-
kirišče), lokacija Finžgarjeva 1, 
Brežice! CRP d.o.o., Finžgarje-
va 1, Brežice, tel.: 041 339 199

Oddam skladišče v pritličju, 
velikosti 70 m², lokacija Bre-
žice, dostop direktno na lokal-
no cesto. CRP d.o.o., Finžgarje-
va 1, Brežice, tel.: 041 339 199

Kupim manjšo parcelo z lese-
nim objektom (hramom) ali z 
možnostjo postavitve takšne-
ga objekta. Tel.: 031 673 445

AVTOMOBILIZEM

Prodam Citroen C8, letnik 
2005, tehnično pregledan ju-
nija 2021; cena 1.100 €. 
Tel.: 051 804 888
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

UPS PACKA 
Martina Tomažič s. p.

Čiščenje poslovnih in 
proizvodnih prostorov

Znojile pri Studencu 3, 8293 Studenec

Tel.: 040 661 883

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

Prodam suha nasekana drva 
(bukev, akacija, hrast) za cen-
tralno kurjavo; akcijska cena 
z dostavo 55 €/m³, Gornji Le-
nart. Tel.: 051 448 214

Prodam leseno kad 10 hl, le-
sen sod (oblit, konzerviran) 
5 hl, rostfrei cisterno 600 l in 
kratko žagana brezova drva. 
Tel.: 051 477 243

Kupim traktor IMT, Zetor, 
Univerzal, Deutz, Ursus, Tomo 
Vinkovič, Štore ali podobno. 
Tel.: 031 788 905

Prodam dve cisterni, eno 400 l 
in eno 600 l, ali menjam za ko-
ruzo. Tel.: 031 278 754

Prodam harmoniko Lubas – 
CFB, nakladalko SIP 17 m³, te-
ličko simentalko, staro 3 me-
sece, in klavirsko harmoniko, 
60-basno. Tel.: 031 302 355

Prodam koruzo, bikca, stare-
ga 5 mesecev in nakladač Riko. 
Tel.: 051 773 825

Prodam silokombajn SIP Vi-
har 40, hidravlični pomik, lepo 
ohranjen; cena po dogovoru, 
okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136 (Franc)

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam koruzo, pakirano v 
vrečah, možna dostava, in pa-
jek na 4 vretena. 
Tel.: 051 499 355 

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

Prodamo vino, večje količi-
ne in stekleničeno. Suho: na-
mizno rdeče, mešano belo, 
laški rizling, beli pinot, sauvig-
non, frankinjo, rosé. Polslad-
ko: renski rizling, rosé. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 738 843

Prodam 400 kg lanske koruze 
in 300 kg ječmena, naravno su-
šeno. Tel.: 041 820 904

ŽIVALI

Prodam telico simentalko, 
brejo 5 mesecev; okolica Rake, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 030 267 924 

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Vsak delovnik po 18. uri 
nudimo bele piščance za 

nadaljnjo rejo, rjave, 
grahaste, črne in bele jarkice 

ter enoletne rjave kokoši.
Nudimo tudi prašiče.

PERUTNINARSTVO CIGLAR
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obvešča, da zbira naročila 
za bele kilogramske 

piščance in jarkice, ki bodo 
7. in 10. septembra ter 

enodnevne piščance, ki so 
na voljo vsak četrtek.

Naročila sprejemamo tel. 
št. 031 676 724 ali 07 49 
73-190 med 9. in 17. uro.

Priporoča se Perutninarstvo 
Ciglar s Senovega.
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Kokoši nesnice iz KMETIJE ŠRAJ
Naše kokoši vzredimo v talni reji, so zdrave 

in odporne, zaščitimo jih proti 
osmim boleznim.

Kokoši pripeljemo v Krško, Brežice, Sevnico, 
Kostanjevico na Krki, Radeče, Bistrico ob 

Sotli, po dogovoru tudi v ostale kraje 
ali celo na dom.

Naročila: 031 751 675, 
kmetija.sraj@gmail.com

leghorn belerjave
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon.–pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (19/2021) bo izšla v 
četrtek, 16. septembra 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 9. september 2021.

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

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

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

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

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Veroniki Pintarič, Cundrovec 9, 8250 
Brežice. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. SPEV - Špelca
 2. (1.) PIK - Pesem našega srca
 3. (2.) Ans. RAUBARJI - Pogrešam te, domača vas
 4. (3.) Ans. ŠENTJANCI - Rojen v napačnem času
 5. (4.) Ans. TOMAŽA ROTA - V življenju štejejo trenutki
 6. (10.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Srečno srce
 7. (6.) Ans. ŠPADNI FANTJE - Ne pozabi
 8. (7.) ANDREJ SVETLIN IN OBERKRAINERJI - Ljubica
   pojdi z menoj nocoj
 9. (8.) Ans. DAR - Še enkrat zapojmo
 10. (-.) PUSTROUŽEKI - Pohorskemu godcu

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Petra Finka - Tam dol' za vasjo

Kupon št. 587
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, 4. 9. 2021, ob 20. uri

031 621 522, 07 49 21 563

Perutnina Rostohar
Spoštovani, obveščamo vas, da si lahko vsak 

delavnik med 16. in 18. uro priskrbite bele piščance 
za nadaljno rejo ter mlade rjave in grahaste jarkice.
 Sprejemamo že naročila za kilogramske piščance, 

ki si jih lahko priskrbite 8. in 30. septembra 
v popoldanskem času.

Razprodaja enoletnih kokoši nesnic bo 
22. septembra od 16. ure dalje. Er
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KRŠKO – V krškem mestnem parku je 24. avgusta pod večer 
potekal šesti letošnji Poletni večer v parku, na katerem sta 
organizatorja – Valvasorjeva knjižnica Krško in krška ob-
močna izpostava JSKD v sodelovanju z založbo Beletrina – 
gostila češka pesnika Petra Borkovca in Olgo Stehlíkovájo.

Večer je namreč potekal v znamenju mednarodnega pesniškega 
festivala Dnevi poezije in vina, ki je med 24. in 28. avgustom po-
tekal na Ptuju, ki ga Valvasorjeva knjižnica v Krškem kot enem 
izmed prireditvenih festivalskih prizorišč gosti že vrsto let. Na 
pesniško in glasbenem obarvanem večeru sta se z avtorsko poe-
zijo obiskovalcem predstavila pesnika Petr Borkovec in Olga 
Stehlíková, prevode njunih pesmi je prebirala Ema Premk Bo-
gataj iz Beletrine, kot glasbena gosta pa sta zbrane navdušila tudi 
violinist Luka Dukarić in harmonikar Tomaž Rožanec.
Češki pesnik Petr Borkovec (1970) je sicer eden izmed treh leto-
šnjih častnih gostov pesniškega festivala. Je avtor več pesniških 
zbirk, za svoje pesniško ustvarjanje je prejel že številna prizna-
nja. Na Češkem je urednik dveh revij za umetnost in literarno 
ustvarjanje, obenem pa iz ruskega jezika prevaja poezijo in dram-
ske igre. Olga Stehlíková (1977) dela kot neodvisna pisateljica, 
urednica in kritičarka na področju sodobne češke književnosti. 
Je urednica literarnih programov na češki radioteleviziji, usta-
noviteljica spletnega časopisa Ravt in moderatorka literarnih 
prireditev.
 B. Mavsar

Dan češke poezije v Krškem

Petr�Borkovec,�Olga�Stehlíková�in�Ema�Premk�Bogataj,�zadaj�
Luka�Dukarić�in�Tomaž�Rožanec

Prodam prašiča za zakol, vino 
cviček, frankinjo in žganje. 
Tel.: 051 870 909 

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

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

Prodam prašiča krškopoljca, 
težkega okoli 170 kg, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 432 445

Ugodno prodam šest krško-
poljskih pujskov, težkih 30–
50 kg. Tel.: 031 290 916

Prodam dve teleti cik-lim in 
mešana metrska drva, 12 m. 
Tel.: 070 820 330

Prodam kravo, brejo 5 me-
secev, teličko, staro 4 mesece, 
plemenskega bika limuzina, 
starega 16 mesecev; vsi pasni, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 742 730

Prodam prašiče od 30 do 60 
kg, krmljene z domačo hrano; 
okolica Sevnice. 
Tel.: 041 390 068

Prodam kravo belgijsko plavo, 
pašno in mirno, staro 25 mese-
cev. Tel.: 07 49 77 095

Prodam prašiče od 100 do 
150 kg, možna dostava. 
Tel.: 041 525 628 

Prodam prašiče, težke 50–70 
in 100–150 kg, možen zakol; 
mladico, brejo 4 mesece, in oc-
virke – mast. Tel.: 051 872 179

Prodam odojke, težke 20–25 
kg, hranjene z domačo krmo; 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 576 801

Prodam brejo telico limuzin 
ali telico, staro 10 mesecev; 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 731 249

Prodam prašiče za zakol, hra-
njene z domačo hrano, in obi-
ralnik koruze Tornado 40. 
Tel.: 051 483 103

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

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

Prodam čoln Elan GT 402 s 
prikolico (motor Yamaha 40); 
inox cisterno 600 l; polnilno li-
nijo s filtri. Tel.: 041 652 714

Star moški, ki ne rabi osebne 
pomoči, išče resno, redoljub-
no in zdravo gospo, da bi mu 
v Brežicah proti plačilu, prib-
ližno 3x mesečno ali po dogo-
voru, uredila in čistila bivalne 
prostore, kopalnico ter tudi kaj 
zlikala. Zainteresirane prosim, 
da se javijo na tel.: 051 305 692

Podarite odvečne knjige. Pok-
ličite, pridem z veseljem, jih 
odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225

Prodam avto prikolico s ce-
rado in Fidel črpalko za vino. 
Tel.: 041 732 934

Iščem osebo za občasno po-
moč in oskrbo starejših zakon-
cev v Krškem. 
Tel.: 040 883 540

Za zbirko kupim stare vojaške 
stvari (čelade, bajonete, uni-
forme, medalje, sablje in osta-
lo opremo). Tel.: 040 422 023

POHIŠTVO, OPREMA
Prodam posteljni okvir (90 x 
200), nov, še zapakiran, masiv-
ni les, in novo moško kolo; vse 
za simbolično ceno. 
Tel.: 041 223 120

Prodam mizo in klopi iz 
masivnega lesa (200 cm, 
skoraj novo) za zidanico 
ali vrtno uto. 
Tel.: 040 233 235

Prodam jedilno mizo s stoli in 
mizo za računalnik. 
Tel.: 041 498 661

Prodam starinsko spalnico 
(oreh, češnja), dobro ohranje-
na, polnila bogato izrezljana. 
Tel.: 051 314 412

STIKI

Iščem resno žensko, staro od 
60 do 68 let, ki bi bila priprav-
ljena živeti pri meni, samo res-
ne ponudbe. Tel.: 031 562 475

Iščem gospo za družbo v 
Stubičkih Toplicah s 66-letnim 
gospodom za tri dni, brez va-
ših stroškov. Tel.: 068 942 669

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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3.9.  Sevn'ška kuhinja na trgu
 info@kstm.si

4.9.  Večer Penin Albiana
 info@albiana.si
 
7.9.  Dan odprtih vrat- voden ogled 
 proizvodnje in Tržnice Evrosad
 info@evrosad.si
  
8.9.  Tri lučke na obisku pri Ježu
 gostisce.jez@gmail.com
 
10.9. Ulični okusi Krško
 info@cptkrsko.si

 14.9.  Dan odprtih vrat- voden ogled 
 proizvodnje in Tržnice Evrosad
 info@evrosad.si

 17.9.  Delavnica izdelava čokoladnih 
 pralin z degustacijo vin in ogledom 
 čokoladnice 
 (Hiša trt, vin in čokolade Kunej)
 ales@kunej.com

16.9. Gostilna Repovž na obisku pri  
 Slapšaku (Domaine Slapšak)
 info@gostilna-repovz.si

17.9.  Gostovanje Okusi Posavja v Celovcu

18.9.  Večer Isteničevih penin in Melitinih  
 okusov (Bubka bar)
 bubkabar@gmail.com

24.9.  Kulinarični večer z Nušo Derenda 
 pri Kunstu
 gostilna@kunst.si
 
1.10.  Zaključek Okusov Posavja na gradu  
 Rajhenburg
 info@cptkrsko.si

Več informacij: 
www.visitkrsko.com

10. september 2021 od 16.00

STARO MESTNO JEDRO

Okusni grižljaji in fina vina
Combo Big band KK s pevkami

www.visitkrsko.com

PEŠ CONA 
PRI TUŠ-U


