
ZAPELI IN ZAPLESALI SO POD LIPO ZELENO – Šola je bila vedno gibalo razvoja in v majhnem Svibnem 
v občini Radeče so na podružnično šolo, ki jo v novem šolskem letu obiskuje 20 učenk in učencev, 
zelo ponosni. Mlade bistre glave so vključene tudi v dogajanje na vasi ter s svojimi plesnimi, pevskimi, 
igralskimi in recitacijskimi nastopi popestrijo marsikatero prireditev. Njihovemu plesnemu nastopu so 
obiskovalke in obiskovalci zaploskali tudi na nedeljski slovesnosti ob 100-letnici Kulturnega društva 
Svibno. Bosi in v oblačilih, kot so jih pred stoletjem nosile njihove babice in dedki, so veselo zarajali ter 
zapeli in marsikomu se je orosilo oko, vsem pa se je narisal na obraz širok nasmeh. Več o dogajanju na 
str. 8.  Foto: Smilja Radi 
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Danes posvet o Romih
BREŽICE – Danes bo v večnamenski dvorani MC Brežice pote-
kal posvet o aktualnih vprašanjih, povezanih z romsko popula-
cijo v občini Brežice, predvsem na območju KS Velika Dolina in 
Jesenice na Dolenjskem. Spomnimo, da je v juliju civilna inicia-
tiva zaradi po njihovem vedno bolj pereče romske problemati-
ke sklicala srečanje, ki se ga je udeležilo več kot 160 krajanov. 
Na njem so izpostavili zaskrbljenost glede razvoja dogodkov, 
ki so se pojavili po naselitvi dveh družin romske skupnosti, za-
radi česar domačini zaznavajo povečanje števila kršitev javne-
ga reda in miru ter kaznivih dejanj. Med številni vabljenimi na 
posvet je tudi pet ministrov, predsednik DZ, posavski poslan-
ci, predstavniki policije, CSD Posavje, Okrožnega državnega to-
žilstva v Krškem, ravnateljice nekaterih OŠ v brežiški občini, 
predsedniki svetov KS, predstavniki CI krajanov KS Velika Do-
lina in Jesenice na Dolenjskem ter člani Komisije za spremlja-
nje položaja romske skupnosti v občini Brežice.  R. R.
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Rehabilitacija za vse življenje

V 25 letih so veliko napredovali

Naj učenje krepi in radosti

Spoznali blagodejno moč gozda

Ne hoje ne kolesa se ne naveliča

Pridelek majhen, a kakovosten

Prihodnost na dobrih temeljih

Dom za vse generacije

Na Šentvid, Cirnik ali Špiček?

Matej Leskovšek, fotoreporter in 
urednik:

Fotograf mora 
razvijati svoj stil, 
če želi biti zanimiv 
urednikom
 str. 4 in 5

Posavski nevladniki  
niso obupali

V prispevku smo osvetlili dejavnosti nekaterih 
nevladnih organizacij v Posavju v epidemičnem 
obdobju in prišli do zaključka, da so se kljub vsem 
izzivom in preprekam, ki so jim prišli naproti v času 
koronavirusa, uspele zoperstaviti s hitrim odzivom 
in fleksibilnostjo ter tako svojim članom, da ne bi 
povsem obmirovali, kljub temu omogočile neka-
tere aktivnosti.

Stran 3

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 30. septembra.

Danes je dan D
za krško papirnico

Delničarji krške papirnice Vipap Videm, ki že več 
kot dva meseca ne obratuje, bodo na današnji 
skupščini odločali o dokapitalizaciji družbe in s tem 
njeni nadaljnji usodi. Bodo stroji v tovarni, ki jo je 
pred več kot 80 leti zasnoval Fran Bonač, še kdaj 
zaropotali ali za vedno utihnili?

Stran 10

Več na strani 9
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Na slavnostnem dogodku je 
župan Tomaž Režun v svo-
jem govoru povezal pretek-
lost, sedanjost in prihodnost. 
»Naša občina danes praznu-
je in se spominja dveh ključ-
nih dogodkov v svoji zgodovi-
ni: podelitve mestnih pravic 
največjemu naselju v občini 

ter vračanja radeških izgnank 
in izgnancev v rodni kraj ob 
koncu druge svetovne voj-
ne,« je dejal v uvodnem delu 
in nato predstavil nekatere 
že izvedene projekte ter pro-
jekte, ki so v izvajanju in v na-
črtovanju. »Upam si trditi, da 
navkljub številnim omejitvam 
naši projekti dokaj normalno 
tečejo naprej in ravno v teh 
dneh v okviru projekta Posav

ski rečni turizem, sofinancira-
nega s sredstvi iz Evropskega 
slada za pomorstvo in ribištvo, 
rastejo objekti ribiške vasi-
ce na Hotemežu. Operacija z 
vsemi svojimi aktivnostmi sle-
di dolgoročnemu cilju razvo-
ja rečnoribolovnega turiz-
ma v posavski regiji v panogo, 

sposobno generiranja novih 
delovnih mest,« je izpostavil 
projekt, ki bo na območju ra-
deške občine nadgradil dose-
danja vlaganja v razvoj ribo-
lovnega območja ob reki Savi, 
ki se z ureditvijo bajerja v bli-
žini ribiškega doma na Hote-
mežu in didaktične poti okoli 
njega, rekreacijskega parka ob 
Savi v centru Radeč ter rekre-
ativnih poti po hotemeškem 

polju razvija v pravi turistič-
ni biser za aktivno preživlja-
nje prostega časa. V zaključku 
svojega govora je še pohva-
lil sodelovanje med posavski-
mi občinami, delovanje dru-
štev v občini, razveseljujejo pa 
tudi uspehi športnic in špor-
tnikov ter kulturnih ustvar-
jalk in ustvarjalcev. »Življenje 
kljub ukrepom za preprečeva-
nje širjenja koronavirusa teče 
dalje,« je zaključil ter zaželel 
prijetne praznične dni.

Priznanja hortikulturnega 
društva

Tako kot pretekla leta je tudi 
v letošnjem letu Hortikultur-
no društvo Radeče ocenjevalo 
urejenost hiš, kmetij in štirih 
krajevnih skupnosti v obči-
ni. Komisija je bila na ogledu 
v pomladanskem in poznopo-
letnem času ter sklenila, da 
priznanja za najlepše urejeno 
krajevno skupnost ne podeli, 
odločila pa se je za podelitev 
dveh posebnih pohval. Pred-
sednica radeškega hortikul-
turnega društva Jovanka Kra-
njec in direktorica občinske 
uprave mag. Marjetka Lipec 
sta podelili priznanje za tret-
je mesto v kategoriji najlep-
še urejena hiša družini Ravni-
kar iz Radeč, za drugo družini 

Medved z Jagnjenice in za prvo 
družina Klanšek iz Vrhovega. 
Priznanje za tretje mesto v ka-
tegoriji najlepše urejene kme-
tije je prejela družina Starina 
z Jagnjenice, družina Novak s 
Počakovega za drugo in dru-
žina Trebežnik iz Žebnika za 
prvo mesto. Posebno pohvalo 
je prejela za urejenost svojega 
doma Slavica Kavšek Novak 
s Počakovega, podjetje Komu-
nala Radeče pa za cvetlično 
ureditev spomenika tehniške 
dediščine – železnega mostu 
čez Savo.

Dva srebrnika in dva zlatnika

Prvi mož radeške občine je v 
zaključnem delu prireditve, 
ki so jo z nastopom obogati-
li članice in člani Godalnega 
orkestra Strunikat in Gleda-
liško društvo Radeče, pove-
zovala pa jo je Lara Mihelič, 
podelil letošnja najvišja občin-
ska priznanja. Srebrnik je pre-
jela zdravnica in humanitar-
ka Ninna Kozorog, ki se rada 
vrača v Radeče, kjer je pre-
živela svoje otroštvo in mla-
dost. Njeno prostovoljno delo 
je med drugim povezano tudi 
z delovanjem Ribiške druži-
ne Radeče. Srebrnik je prejela 
še Doroteja Jazbec z Jelove-
ga, ki je dejavna v PGD Rade-

če, s svojim spletnim portalom 
skrbi za informiranje javnosti 
o dogajanju v radeški obči-
ni, dogodke zadnjih dveh let 
je zbrala tudi v dveh almana-
hih, trenutno pa se posveča 
nastajanju knjige o Jelovem in 
Zavratah. Zlatnik Občine Ra-
deče je prejel direktor ZD Ra-
deče Franci Čeč, ki uspešno 
vodi zdravstveno ustanovo, v 
okviru katere deluje tudi Cen-
ter za starejše Dobra energija. 
Zlatnik je za svoje prizadevno 
delo v PGD Vrhovo in za izje-
mno delovanje v društvih ter 
organizacijah v KS Vrhovo in 
širše prejel Rudolf Jevševar, 
ki se je zahvalil v imenu vseh 

dobitnikov priznanj.

Pred osrednjo slovesnostjo 
je delegacija predstavnikov 
ZZB NOV Slovenije, Društva 
izgnancev Slovenije, Zveze 
vojnih veteranov za vredno-
te NOB Slovenije in Zveza po-
licijskih veteranskih društev 
Sever odnesla venec k Plečni-
kovemu spomeniku in k spo-
meniku ZVVS. Obiskovalke in 
obiskovalce so pred vhodom 
v kulturni dom pozdravili z 
zaigranimi skladbami člani-
ce in člani radeške godbe ter 
s plesnimi koraki radeške ma-
žorete. 
 Smilja Radi

Radečani prihodnost gradijo na dobrih temeljih 
RADEČE – 8. septembra se je v tukajšnjem Domu kulture odvijala osrednja slovesnost ob radeškem občinskem prazniku. Na njej so podelili štiri občinska prizna-
nja – dva srebrnika in dva zlatnika najzaslužnejšim posameznicam in posameznikom, ki s svojim delovanjem bogatijo življenje v skupnosti. Radeško hortikultur-
no društvo je podelilo priznanja za najbolj urejene hiše in kmetije ter dve posebni pohvali.

Prejemniki priznanj radeškega hortikulturnega društva s 
podeljevalkama in moderatorko prireditve

Prejemniki občinskih priznanj z županom (od leve proti 
desni): Doroteja Jazbec, Franci Čeč, Rudi Jevševar in Tomaž 
Režun; Ninna Kozorog je pisno opravičila svojo odsotnost.

BISTRICA OB SOTLI – V sklo-
pu obiska Vlade RS v Savinj-
ski regiji se je 14. septembra 
zjutraj minister za okolje in 
prostor mag. Andrej Vizjak 
v Bistrici ob Sotli srečal s tu-
kajšnjim županom Franjem 
Debelakom. Predebatirala 
sta trenutno najbolj perečo 
problematiko v občini, zlasti 
načrtovano novogradnjo te-
lovadnice in vrtca v Bistrici.

Po besedah ministra mag. 
Andreja Vizjaka je bila iz-
postavljena predvsem proble-
matika oz. težava zagotavljanja 
lastnega deleža pri tako veli-
kem projektu za tako majhno 
občino. Pri petmilijonski in-
vesticiji je namreč težko za-
gotoviti lastni delež oz. 50 % 
celotnega zneska, če ima ob-
čina v resnici manjši prora-
čun od tega deleža, je izjavil 
in dodal, da so iskali možnos-
ti, kako zaradi specifičnos-
ti tega območja, razvojnih po-
treb in interesa države, da 
ohranja poseljenost obmejnih 
problemskih območij, priti do 
boljšega deleža sofinancira-
nja na teh obmejnih območjih. 
»Tu sva se z županom dogovo-
rila dvoje, in sicer sem dal za-
vezo, da bomo to investicijo 
uvrstili med pomembne inve-
sticije na podlagi interventne-
ga zakona o odpravi ovir pri iz-
vedbi pomembnih investicij, na 
katerega seznam bomo uvrstili 
tudi gradnjo nove telovadnice 

Vizjak dal zavezo Debelaku

in vrtca v Bistrici ob Sotli. Kot 
drugo pa Ministrstvo za okolje 
in prostor izdeluje novo stra-
tegijo prostorskega razvoja, 
ki je v zaključni fazi in v kate-
ri izpostavljamo pomembnost 
ohranjanja poselitve in razvo-
ja obmejnih problemskih ob-
močij. Namreč, nič nam ne po-
maga, če imamo mejo, a tam ni 
ljudi,« je pojasnil minister Viz-
jak, rekoč, da morajo tudi na 
obmejnih območjih omogočiti 
normalno in primerljivo življe-
nje kot v mestih. Izpostavil je še 
pomen širokopasovnih omre-
žij v teh obmejnih območjih, ki 
pomenijo primerljivejše življe-
nje tistim, ki živijo v mestih. 

Bistriški župan Franjo Debe-
lak je povedal, da se ne zgodi 
tako pogosto, da pride kak mi-
nister v Bistrico ob Sotli, zato 
je še toliko bolj vesel Vizjako-
vega obiska. Po njegovem je 

pomembno, da državne insti-
tucije opozorijo na težave ob-
mejnih problemskih območij, 
zato je vesel pozitivnega pri-
stopa s strani ministra. »Me-
nim, da bomo v sodelovanju z 
okoljskim in šolskim ministr-
stvom prišli do projekta grad-
nje telovadnice in vrtca v na-
šem kraju. Občina Bistrica ob 
Sotli je namreč 100odstotno 
v Kozjanskem regijskem parku 
in 99odstotno v Naturi 2000 
ter smo zaradi tega velikokrat 
prikrajšani za neke razvojne 
priložnosti,« tako Debelak, ki je 
prepričan, da ravno takšen in-
teraktivni pristop, torej z nak-
lonjenostjo ministra za okolje 
in prostor ter upoštevanjem 
prej omenjenih dejavnikov za 
točkovanje v razpisih Ministr-
stva za izobraževanje, znanost 
in šport, prinaša razvojni na-
predek občine.
 R. Retelj

Minister Vizjak in župan Debelak pred občinsko stavbo

POSAVJE – Število okužb z 
novim koronavirusom zno-
va močno narašča. Dnev-
no povprečje novih okužb v 
državi se bliža številki 1000, 
skupno število okuženih je 
že preseglo 11 tisoč, hospi-
taliziranih pa je skoraj 350. 
Ker je delež cepljenih pro-
ti covidu-19 še naprej do-
kaj nizek (slabih 45 %) oz. 
med nižjimi v Evropi, je dr-
žava zaostrila ukrepe, od 
včeraj je tako praktično pov-
sod treba izpolnjevati pogoj 
PCT.

Posavje je sicer še vedno med 
slovenskimi regijami z najniž-
jim deležem okuženih, a tudi 
pri nas covid številke iz dne-
va v dan naraščajo. V zadnjem 
tednu beležimo v povprečju 30 
okužb dnevno (v prvih dveh 
tedna jih je bilo skupaj 105), 
skupno število okuženih pa se 
je približalo 300, kar je na rav-
ni začetka maja.Večje število 
okuženih oz. pozitivnih na PCR 
in HAG testiranjih v posavskih 
zdravstvenih ustanovah zazna-
vajo zlasti skozi povečan obisk 
v covid ambulantah, opažajo 
tudi, da se je povprečna starost 
okuženih glede na pretekle va-
love epidemije znižala. V brež-
iški bolnišnici so od 9. avgusta 
dalje, ko so po zdravstveno po-
moč na urgenco začeli prihaja-
ti prvi covid pozitivni bolniki, 
obravnavali 20 tovrstnih paci-
entov, od teh jih je osem potre-

bovalo bolnišnično zdravljenje 
in so bili premeščeni v eno od 
bolnišnic s covid oddelkom. 
Sicer pa smo v Posavju kljub 
vsakotedenskim cepilnim ak-
cijam, ki jih zdravstveni domo-
vi organizirajo tako na matič-
nih lokacijah kot na terenu, še 
vedno pri zgolj slabih 42od-
stotnem deležu polno ceplje-
nih proti covidu19. V zadnjih 
dneh, zlasti po vladni zaostrit-
vi ukrepov, so zaznali povečan 
interes za cepljenje, kar priča-
kujejo tudi v naslednjih dneh.

V prvem septembrskem ted-
nu je bila v središču pozornos-
ti slovenske javnosti OŠ Breži-
ce, kjer je moralo zaradi stika 
z okuženo (cepljeno) učiteljico 
na konferenci zadnji dan poči-
tnic v karanteno 31 (neceplje-
nih) strokovnih delavcev in en 
oddelek (9. b), medtem ko so 
bili cepljeni strokovni delavci 
in prebolevniki na delovnem 
mestu. Kot je povedala rav-
nateljica mag. Marija Lubši-
na Novak, nihče izmed tistih, 
ki so bili v karanteni, ni zbolel, 
tako da so se po desetih dneh 
vsi vrnili na delo. Ravnatelji-
ca je po zaključku 'afere' poja-
snila, da so na šolski kolektiv 
zelo slabo vplivali nekateri od-
zivi oz. komentarji oseb, ki se 
ne strinjajo s covid19 politiko 
države. Na šolo so po epošti 
in družbenih omrežjih prihaja-
le grožnje zaposlenim in zlas-
ti njej glede tega, ali bodo tudi 

v bodoče še upoštevali navodi-
la NIJZ ipd.

Sicer pa se z grožnjami in 
predvsem verbalnim nasiljem 
vsakodnevno srečujejo izvajal-
ke testiranj v zdravstvenih do-
movih. »Veliko nezadovoljstvo 
zaznavamo pri uporabnikih, ki 
so se primorani testirati zara-
di narave dela/zaposlitve, ki 
jo opravljajo. Žal so naši izva-
jalci testiranja nemalokrat tis-
ti, na katere uporabniki stresa-
jo svoj odpor in nestrinjanje z 
ukrepi vlade,« pravi direktori-
ca ZD Krško Tatjana Fabjan-
čič Pavlič. Podobno ugotavlja 
tudi direktor ZD Brežice Dra-
žen Levojević, rekoč, da se nji-
hovi zaposleni soočajo pred-
vsem z žalitvami, grožnjami, 
veliko nestrpnostjo in nespo-
štovanjem njihovega dela, di-
rektorica ZD Sevnica Vladi-
mira Tomšič pa pravi, da 
zaradi vse pogostejših prime-
rov (zaenkrat verbalnega) na-
silja razmišljajo o varnostniku 
na vhodu v stavbo. V brežiški 
bolnišnici doslej sicer niso za-
beležili primerov nasilja ali 
groženj zdravstvenim delav-
cem, »je pa vprašanje, kako 
bo s tem od 15. 9. dalje, ko je 
tudi za uporabnike zdravstve-
nih storitev na podlagi vladne-
ga odloka obvezno izpolnjeva-
nje PCT pogoja pred vstopom 
v ustanovo«, je dodala direkto-
rica Anica Hribar. 
 Peter Pavlovič

Četrti val spremlja tudi nasilje
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V Zavodu Dobra družba, ki je 
regionalno stičišče NVO iz Po-
savja, so po besedah direktori-
ce Andreje Pavlin delo seveda 
prilagodili situaciji, organiza-
cijam so bili na voljo več po 
spletu in telefonu. Pomagali 
so jim pri prilagoditvah njiho-
vih vsebin in prenosu storitev 
na splet, omogočili brezplač-
no uporabo Zooma, izobraže-
vanje za moderacijo spletnih 
dogodkov, jih sproti informi-
rali o vseh pomembnih spre-
membah, kot je odrejanje 
dela od doma, svetovali pri iz-
vedbi zbora članov na dalja-
vo ipd. Pri prilagajanju aktiv-
nosti so jim bili v pomembno 
oporo tudi s strani financer-
ja programa stičišča, Ministr-
stva za javno upravo. Pravi, da 
so lastnosti NVO predvsem fle-
ksibilnost, strokovnost, dobro 
poznavanje terena in odziva-
nje na potrebe v družbi. Tako 
so se te tudi v epidemiji hit-
ro odzvale, sodelovale s civil-
no zaščito pri oskrbi s hrano, 
dostavi zdravil, okrepile učno 
pomoč, psihoterapijo po sple-
tu itd. »Ne smemo pozabiti, da 
so v nekaterih NVO tudi zapos-
leni, ki so žonglirali med delom 
od doma in varstvom oz. šola-
njem svojih otrok,« je opozo-
rila. Tako kot v celotni državi 
se tudi v nevladnem sektorju 
srečujejo s padcem motivaci-
je, »a vidimo tudi že izboljša-
nja, organizacije se povezuje-
jo, načrtujejo nove programe 
in storitve«.

Soočali so se s stiskami ljudi 
in upadom članstva

In kako so se na drugačno situ-
acijo odzvali v nekaterih posa-
vskih NVO? V Družinskem in-
štitutu Zaupanje Sevnica so 
se po besedah direktorja Da-
mijana Ganca v času korone 
hitro odzvali, v času zaprtja 
odprli brezplačno telefonsko 
številko, da so se  ljudje, ki so 
se znašli v stiski, lahko pogo-
varjali s strokovnimi delav-
ci. »Lahko povem, da je pred-
vsem v zadnjem letu dni po 
številu izrazito izstopala rav-
no potreba po terapevtski po-

moči, predvsem ljudem brez 
socialne mreže, ki na ta način 
prehajajo v naše aktivnosti,« je 
pojasnil. V Dnevnem centru 
Ozara Brežice niso smeli iz-
vajati skupinskih aktivnosti. V 
Dnevni center so lahko njiho-
vi uporabniki prihajali le na in-
dividualne pogovore ob pred-
hodni najavi. V kontaktu so bili 
z večino preko telefona, epo-
šte in družabnih omrežij, kar 
pa se seveda ne more enačiti 
z osebnim stikom, sta navedli 
Tatjana Hlava in Janja Jure-
čič. Izpostavili sta, da se je ve-
liko njihovih uporabnikov ob 
vsem tem znašlo v dodatni du-
ševni stiski. »Na splošno lahko 
ocenimo, da se je število upo-
rabnikov v tem času zmanjša-
lo, saj je bil prisoten strah pred 
okužbo, vsi so se raje zadrže-
vali doma, pa tudi naši progra-
mi so delovali okrnjeno. Števi-
lo se je spremenilo tudi zaradi 
smrti nekaj uporabnikov. Ne-
katerim našim članom se je 
poslabšalo tudi zdravstve-
no stanje in so bili v tem času 
hospitalizirani. Ko so se ukre-
pi nekoliko sprostili, smo zače-

li skupinske aktivnosti izvajati 
na prostem – pohodi, druže-
nja pred našo hišo ipd.,« sta 
pojasnili in še omenili, da se 
je zmanjšalo tudi število ak-
tivnih prostovoljcev. V dru-
štvu Zmagovita pot Krško, 
v katerem se ukvarjajo z ure-
janjem zasvojenih z alkoho-
lom in drugimi psihoaktivni-

mi snovmi ter njihovimi svojci, 
in to po bolnišničnem ali am-
bulantnem zdravljenju, so po 
navedbah predsednice Ivanke 
Zevnik sčasoma prešli na vir-
tualna srečanja, kjer pa je nas-
tal problem. »Naši uporabniki 
so iz ranljivih skupin, vsi niso 
vešči tega ali nimajo nikogar, ki 
bi jih vpeljal v ta način srečeva-
nja. Tako da smo opravljali tudi 
veliko individualnih telefon-
skih razgovorov. Naloge smo 
uporabnikom pošiljali tudi po 
pošti in nato telefonsko prede-
lali. Dodatne aktivnosti smo za 
nekaj časa opustili. Takoj ko je 
bilo mogoče, pa smo organizi-
rali krajše sprehode, kar je za 
nas tudi terapevtsko delo, raz-
govori, sprostitev, razmišlja-
nje … Smo pa v tem času izdali 
tudi bilten s članki življenjskih 
izkušenj naših članov,« je opi-
sala in dodala, da so imeli čla-
ni društva v tem času kvečje-
mu še več problemov, kar se 
jim pozna tudi v upadu član-
stva. »Za naše delo je pomemb-
na kontinuiteta, če tega ni, hit-
ro pademo v stare navade in 
odhod iz skupine je prehiter, 

možnost ponovnega pitja pa se 
poveča. Stiske ljudi v teh časih 
so velike, moči za njihovo reše-
vanje pa malo,« pravi. Za člane 
Društva gluhih in naglušnih 
(DGN) Posavja iz Krškega, ki 
ga vodi Vlasta Moškon, so bile 
omejitve druženj in uporaba 
mask po njenih besedah zelo 
boleče, naenkrat so bili odre-
zani od informacij, osebnih 
stikov in osebne pomoči pri 
razlagah in svetovanjih. Nas-
tajali so novi izrazi, kretnje, ki 
jih osebe z okvaro sluha niso 
poznale in uporabljale. »Zdelo 
se nam je, da je za uporabnike 
svet kar naenkrat obstal. Sli-
šeči težko razumemo, kakšno 
vrednost in nujo predstavlja 
za osebe z okvaro sluha osebni 
kontakt in pogovor, predvsem 
pa razumevanje situacije in iz-
razov,« je izpostavila in dodala, 
da so veliko truda vložili v raz-
lago zahtev NIJZ glede ceplje-
nja, testiranja, samotestiranja, 
vseh postopkov itd., ki so bile 
neslišečim resnično težko ra-
zumljive. O dejavnostih še ene 
posavske NVO, Koronarnega 

kluba Brežice, v času epide-
mije pa v posebnem prispev-
ku na str. 6.

Treba se je bilo znajti

V Zavodu Svibna iz Brezovske 
Gore, na čelu katerega je Ber-
nardka Zorko, že sicer dos-
ti dejavnosti izvajajo na pros-
tem, v naravi, tako da v tem 
delu ni bilo toliko ohromitve. 

So pa težje izvajali izobraževal-
ne in druge aktivnosti v hlad-
nejšem obdobju leta. Po nje-
nih besedah so tako prekinili s 
krožkom ljudskega petja. So se 
pa zato bolj posvetili razisko-
valnorazvojnemu delu, pred-
vsem v okviru projekta Ajdo-
vske zgodbe iz Posavja. »Želje 
po kakovostnem druženju in 
uporabnih znanjih še vedno 
so, deloma jih uresničujemo v 
okviru raziskovalnega dela na 
terenu,« razlaga. Zavodu za 
medijsko produkcijo in izo-
braževanje LIJAmedia iz Kr-
škega so, kot je odgovorila Mia 
Brunej, večino naročniških de-
javnosti v roku nekaj dni odpo-
vedali in se še dandanes niso 
postavile nazaj. »A ker smo v 
NVO sektorju zaradi nestal-
nosti narave dela precej prila-
godljivi, smo hitro našli rešitve 
za projektne aktivnosti, pred-
vsem tiste za mlade. V trenut-
ku smo aktivnosti poenostavi-
li in preselili na splet. Tudi ob 
načrtovanju novih smo ves čas 
imeli v mislih to, da je treba ak-
tivnosti načrtovati tako, da se 
lahko izvajajo tako v živo kot 
prek spleta. Pri slednjem nam 
je bilo pomembno predvsem, 
da z mladimi ohranimo stik, 
smo pozorni na kakšne more-
bitne stiske, poskušamo ohra-
njati motivacijo in omogočamo 
druženje, hkrati pa prinašamo 
nova znanja in omogočamo iz-
kušnje,« je opisala in našte-
la izvedene aktivnosti v tem 
času: tematski fotonatečaji, 
spletne delavnice fotografi-
je, snemanja in stop animaci-
je, individualna svetovanja na 
področju uporabe multimedi-
je. Plesno društvo Imani iz 
Brežic je kljub epidemičnemu 
letu letega zaključilo uspešno, 

je poudarila predsednica Kse-
nija Herakovič. »Ob zaključ-
ku šolskega leta smo z vsemi 
našimi dvajsetimi plesnimi 
skupinami izvedli interne na-
stope. S petimi plesnimi sku-
pinami Sodobnega plesa smo 
zaplesali na Območni revi-
ji plesnih skupin, na reviji pa 
so bile s strani selektorice kar 
tri plesne skupine izbrane za 
Regijsko revijo plesnih skupin 

Dolenjske, Bele krajine in Po-
savja 2021. Prav tako smo bili 
zelo uspešni na državnem pr-
venstvu Plesne zveze Sloveni-
je, na katerem smo s kar 43 hip 
hop tekmovalci osvojili odlična 
mesta v raznih kategorijah, tri-
je mladinski pari pa so bili rav-
no v teh dneh na evropskem 
prvenstvu v hip hopu na Polj-

skem,« je naštela dosežke in še 
omenila, da je bilo delo učite-
ljic in plesalcev na veliko zah-
tevnejši ravni, saj so se plesne 
vaje delno izvajale preko Zoo-
ma. V Turističnem društvu 
Podbočje so iskali alternati-
vo dosedanjim utrjenim prire-
ditvam in akcijam, je sporoči-
la Ivanka Černelič Jurečič in 
navedla, da je odpadel več kot 
20letni tradicionalni pohod 
na Stari grad na božični dan, 
so pa zato v manjšem obsegu 
izdelali adventni venček in ga 
postavili na podboški trg. Po-
mlad jih je okupirala z obno-
vo prostora na trgu. »Vmes se 

je našla še kakšna luknja gle-
de ukrepov in smo izvedli turi-
stično vodenje pa tudi odmev-
no ’vamperijo’, v okviru katere 
smo nov trg svečano odprli,« je 
potrdila dejstvo, da jim je iska-
nje drugih možnosti in idej kar 
uspevalo.

Brez NVO bi bila družba veliko 
manj aktivna

Kot še izpostavlja Andreja Pa-
vlin, nevladne organizacije 
prinašajo dopolnitev in boga-
titev vseh storitev javne koris-
ti, od tega da se otroci lahko 
ukvarjajo s športom, do tega, 
da obstajajo organizacije, kot 
npr. Ozara, ki s svojim delom 
prispevajo h krepitvi duševne-
ga zdravja in pogosto prepreči-
jo hospitalizacije in na koncu 
tudi samomore. »Zelo škodlji-
va in žaljiva je komunikaci-
ja o nevladnih organizacijah 
kot nekakšnih ’zažiralcih’ dr-
žavnega denarja in nekom, ki 
je sam sebi namen. Organiza-
cije delujemo transparentno, 
objavljamo svoje rezultate, le-
tna poročila društev so javno 
objavljena v Ajpesu ...« pra-
vi in še omenja, da posame-
zni razpisovalci (občine, mi-
nistrstva) sproti pregledujejo 
njihove rezultate in na podla-
gi leteh odobrijo nakazila. Po-
leg tega na nacionalni ravni po 
podatkih za leto 2019 le okoli 
38 % sredstev NVO prihaja iz 
javnih virov, ostalo so donaci-
je, članarine, prihodki iz pro-

daje ipd. Vlasta Moškon do-
daja, da NVO »ves čas bijemo 
bitko s tem, da družba in okolje 
spozna našo pomembnost in 
potrebo izvajanja programov 
za naše uporabnike. Navaje-
ni smo racionalno porablja-
ti sredstva, nimamo napredo-
vanj, stimulacije in dodatkov, 
imamo pa veliko srce za lju-
di, ki potrebujejo našo pomoč 
in razumevanje.« Mia Brunej 
pa poudarja, da bi bila družba 
brez nevladnih organizacij ve-
liko manj ustvarjalna in aktiv-
na ter tudi manj srečna.

 Rok Retelj

NVO Posavja v času epidemije

Hitro odzivne, ko je bilo najbolj potrebno
POSAVJE – V Sloveniji je registriranih dobrih 27.000 nevladnih organizacij (NVO), to so v prvi vrsti društva, ustanove in (zasebni) zavodi. Tudi njih je tako kot vsa 
ostala področja delovanja družbe epidemija novega koronavirusa dodobra prizadela, saj so se kar naenkrat znašle pred izzivom, ko so se morale na nastalo situ-
acijo hitro prilagoditi, če so želele kolikor toliko normalno delovati tudi v epidemičnem obdobju. Zahvaljujoč predvsem njihovi prilagodljivosti in hitri odzivnosti 
so uspele prebroditi ta poseben čas, ki še kar traja.

Konzorcij Močni povezani in učinkoviti – za večjo vključenost 
vseh sestavlja šest nevladnih organizacij, kot pridruženi par-
tner pa sodeluje tudi Občina Sevnica. Od nevladnih organizacij 
so vključeni DI Zaupanje kot prijavitelj, LIJAmedia, Mladinsko 
društvo Bistrica ob Sotli, DGN Posavja, Zavod Dobra družba in 
Zavod EMMA – center za pomoč žrtvam nasilja. »Namen kon-
zorcija je, da skupaj strokovno rastemo, prijavljamo skupaj pro-
jekte, identificiramo potrebe ranljivih skupin v Posavju in se kot 
nevladniki skupaj odzivamo na potrebe, ki v družbi niso pokrite 
s strani drugih podsistemov in na teh področjih si prizadevamo 
razvijati svoje projektne ideje in naše aktivnosti,« je razložil Da-
mijan Ganc in dodal, da zelo pomembno vlogo in sinergijo v kon-
zorciju opravlja tudi Zavod Dobra družba, ki pomaga nevlad-
nim organizacijam v Posavju k profesionalizaciji. »Pomagajo 
nam s prijavljanjem razpisov na državni ravni, pri medmreže-
nju med organizacijami, da se med seboj spoznavamo, spozna-
vamo programe drugih organizacij in tako lažje napredujemo, 
hkrati pa nam Dobra družba omogoča tudi različna izobraže-
vanja za strokovno rast,« je še izpostavil Ganc.

V LIJAmedii so, ko je bilo spet možno aktivnosti izvajati v živo, 
izvedli tudi fotografske delavnice za otroke (foto: LIJAmedia).

Predstavniki nekaterih posavskih NVO: (z leve) Urška Kozole 
(DGN Posavja), Andreja Pavlin (Zavod Dobra družba), Damijan 
Ganc (Družinski inštitut Zaupanje), Tjaša Penev (Zavod Dobra 
družba) in Vlasta Moškon (DGN Posavja) (foto: B. Mavsar)

»Zelo škodljiva in žaljiva je komunikacija  
o nevladnih organizacijah kot nekakšnih 
’zažiralcih’ državnega denarja in nekom,  

ki je sam sebi namen.«

LAŠKO, POSAVJE – Minuli ponedeljek je v Laškem potekala po-
delitev pristopnih certifikatov Družbeno odgovoren delodaja-
lec, projekta, katerega nosilec je Ekvilib Inštitut s partnerji. Pre-
jelo jih je 62 podjetij in organizacij, med njimi so tudi posavske: 
Zdravstveni dom Radeče, invalidsko podjetje Narayan, skupina 
Kostak, Komunala Brežice, Hortikultura Brežice, Javni zavod za 
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica in ePo-
savje Media. Na letnem srečanju so imetniki certifikatov razp-
ravljali o vodenju, odnosih in zdravju na delovnem mestu v raz-
merah epidemije koronavirusa, hibridnem delu v praksi ter si 
izmenjevali izkušnje ob primerih dobrih praks.  P. P.

Certifikati DOD tudi v Posavje
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(NE)VARNE ZEBRE? – Sevniški policisti so 10. 9. v Sevnici 
obravnavali nesrečo, v kateri je 76letni voznik osebnega vo-
zila na prehodu za pešce trčil v 13letno peško, ki je prečkala 
cestišče. Dekle je v nesreči utrpelo hujše poškodbe, policisti 
pa so nepozornega voznika kazensko ovadili. Tudi krški poli-
cisti so tri dni kasneje obravnavali nesrečo, ki se je pripetila 
v večernih urah na prehodu za pešce na Vidmu. Zakrivil jo je 
72letni voznik, ki je zbil 18letnega mladeniča, ki je pravilno 
prečkal cestišče. Na srečo je ta utrpel lažje poškodbe, vozniku 
pa so izdali plačilni nalog. 

Krški policisti so bili 8. 9. zvečer obveščeni o padcu moške-
ga med vožnjo z električnim skirojem po pločniku v Krškem. 
Med oskrbo 36letnega moškega v bolnišnici, ta si je namreč 
pri padcu zlomil prst, so zanj odredili tudi preizkus alkoholi-
ziranosti, ki je pokazal 0,41 mg/l alkohola v izdihanem zraku. 

BAKRENI ŽLEBOVI GREDO V PROMET – Sevniški policisti so 
8. 9. opravili ogled »oskubljenega« kozolca na Trščini, s katere-
ga so neznanci sneli in pokradli približno 18 m bakrenih žle-
bov in odtočnih cevi. Isti ali drugi storilci so se še enkrat vrnili v 
isto vinorodno naselje južno od Tržišča, saj je eden izmed tam-
kajšnjih 'vikendašev' ugotovil, da je bilo tudi z njegove počitni-
ške hišice med 8. in 13. 9. snetih 3 m bakrenih žlebov in cevi.

V noči na 10. 9. je na Gubčevi ulici v Brežicah neznanec z dvo-
rišča stanovanjske hiše odpeljal osebno vozilo Renault clio, 
črne barve, registrskih oznak KK FN320. V izvedbo kaznive-
ga dejanja storilcu ni bilo treba vložiti veliko napora, saj je le 
sedel v vozilo in se odpeljal. Lastnik je namreč vozilo pustil 
odklenjeno, v njem pa tudi kontaktne ključe. Z dvorišča stano-
vanjske hiše na Jesenicah je neznanec med 6. in 11. 9. ukradel 
žensko srebrnooranžno treking kolo znamke Balance 7000. 

NOČNO RAJANJE NA GAZICAH – 6. 9. zvečer so policisti pos-
redovali na Gazicah, saj je glasno predvajanje iz tamkajšnjega 
naselja motilo počitek okoliških prebivalcev. 51letniku so po-
licisti zaradi kršenja javnega reda in miru napisali plačilni na-
log, kar pa je sila raztogotilo opitega 27letnika, ki je policistu 
zagrozil s požigom njegove hiše pa tudi hiše njegovih staršev. 
Mlademu, a že staremu znancu policije grozi zaporna kazen 
od enega do petih let. Zbrala: B. M.

Anka Vučajnk, Rigonce: Poznam ta sistem, ko 
se več ljudi skupaj vozi v službo, in pozdrav-
ljam tak način prevoza, ki je veliko bolj trajno-
stno naravnan. Ne nazadnje sem ga tudi že sama 
prakticirala, saj sem sodelavko pobrala in sva se 
skupaj odpeljali do delovnega mesta. Poznam 
tudi kar nekaj ljudi, ki se poslužujejo takšnega 

načina prevoza, še posebej če se vozijo dlje v službo.

Boštjan Špiler, Bizeljsko: Souporabe vozila si-
cer nisem osebno nikoli prakticiral, se pa prin-
cipa več peš in manj z avtomobilom držim vsak 
dan. Ker vse krajše poti, ki jih moram narediti, 
pa če me čas ne preganja, opravim peš, na po-
što, trgovino in drugam, vmes pa poberem še 
kakšno smet. Vem pa, da se eni poslužujejo so-

uporabe vozila, predvsem mladi, in to je vsekakor za pozdraviti.

Dea Micić, Dolenje Skopice: To je super ideja, 
saj s tem prihranimo pri gorivu, manj onesnažu-
jemo okolje, poleg tega pa se še malo družimo. 
Vem za ljudi, ki se dobijo na določenem mestu 
in se potem skupaj odpeljejo v službo, je pa se-
veda pogoj za to, da imajo usklajen delovni čas. 
Jaz imam takšno službo, da mi tega ne dopušča, 

saj dnevno spreminjam okolje in se vozim sama.

Nika Kramžar, Kamenško pri Šentjanžu: 
Takšna oblika prevoza mi ni tuja in zdi se mi 
primerna že zaradi varovanja okolja, saj gre na 
ta način manj emisij ogljikovega dioksida v zrak. 
V času študija sem se na fakulteto vozila skupaj 
s kolegico in bi se tudi na delovno mesto, če bi 
imela to možnost; ali pa, da bi lahko parkirala 

ter uporabila javno prevozno sredstvo, kot je avtobus ali vlak.

Ste za souporabo avtomobila?
September je mesec, posvečen tudi okolju prijaznim obli-
kam mobilnosti, med katerimi je sistem souporabe avto-
mobila za potrebe prevoza v službo. Ali poznate ta kon-
cept oz. ste kdaj razmišljali o tem, da bi se na ta način 
vozili v službo, morda poznate koga, ki ga uporablja?

anketa

Za trenutek se vrniva v čas 
tvojega odraščanja v kraju 
ob Savi, kaj ti je najbolj os-
talo v spominu?
Med nepozabne spomine lah-
ko štejem zagotovo poletni 
čas, ki sem ga z vrstniki pre-
življal na sevniškem bazenu. 
Bil je naša stična točka. Tukaj 
sem se včlanil tudi v plaval-
ni klub, ki ga je vodil profesor 
športne vzgoje Brane Teraž. 
Zaradi boljših tekmovalnih 
pogojev in želje po dobrih re-
zultatih smo se dvakrat na te-
den vozili na treninge v Krško, 
kjer smo plavali skupaj s ’ce-
lulozarji’. Spomnim se še, da 
smo zavidali plavalcem iz Le-
skovca pri Krškem, ki so lahko 
v manjšem 25metrskem ba-
zenu tamkajšnje osnovne šole 
trenirali skozi celo leto. Sev-
niški plavalci smo si želeli, da 
bi bil tudi naš bazen uporaben 
skozi celotno leto, da bi lahko 
redno dvakrat dnevno trenira-
li doma, kar je pogoj za vidnej-
še uvrstitve na tekmovanjih, a 
naša želja je ostala, žal, neure-
sničena. S plavalnim klubom 
smo imeli zimske priprave na 
Lisci in ker je bilo v tistih časih 
dovolj snega, smo uživali v raz-
ličnih zimskih aktivnostih. Za 
tovrstne užitke na snegu v bli-
žini domačega kraja so danes 
mlajše generacije prikrajšane, 
do česar je med drugim pri-
peljalo tudi globalno segreva-
nje planeta in ob tem se zdi, da 
še nismo pripravljeni na spre-
membe našega stila življenja v 
dobrobit naše Zemlje.  

Kaj je vplivalo na to, da si 
izbral študij nemcistike, si 
se morda videl v razredu 
kot učitelj?
Moram reči, da imam jezike 
zelo rad in že v osnovni šoli 
sem fakultativno obiskoval 
pouk nemškega jezika, kjer 
sem pridobil dobre osnove, 
tako da sem potem tudi na gi-
mnaziji izbral kot prvi tuji je-
zik nemščino. Temu je sledila 
odločitev za pedagoško smer 
študija nemškega jezika s knji-
ževnostjo, kjer sem imel mož-
nost raziskovati tudi razvoj 
fotografije in za svoje diplom-
sko delo sem izbral delo nem-
škega fotografa dr. Ericha Sa-
lomona s konca 19. stoletja, ki 
je tudi manj znan začetnik ’fo-
tožurnalizma’. Ob raziskovanju 
njegovega življenja in dela sem 
pregledal njegov celoten arhiv, 
seveda v nemškem jeziku, ker 
je bila tudi diplomska naloga 
v celoti napisana v nemškem 
jeziku, saj so vsa predavanja 
na Oddelku germanistike na 
Filozofski fakulteti v Ljublja-
ni potekala v nemščini. No, na 
ta način sta se lepo poveza-

li študijska smer in poklicna 
pot fotografa, ki sem jo sprejel 
kot izziv. V razredu kot profe-
sor nemščine nisem stal niko-

li, sem pa dobil nekaj izkušenj 
in vpogled v delo v razredu, ko 
sem opravljal obvezno prakso 
v času študija na brežiški gim-
naziji pri profesorici Zlati Hri-
bernik, ki me je učila že kot di-
jaka.   

Zaključenemu študiju je sle-
dilo resno in odgovorno fo-
tografsko delo, kakšni so bili 
začetki in kako si gradil od-
nos do podob, da si jih ločil 
od povprečnih?
To je še eden mojih prijetnih 
spominov na mladost. Z nasta-
janjem fotografije sem se soo-
čil že kot otrok, ker je moja sta-
ra mama v svojih mladih letih 
delala v foto studiu Lik v Ce-
lju in je imela doma vedno čr-
nobele fotografije ter posebne 
škarje za obrezovanje. Kot sre-
dnješolec sem za vikende za-
čel delati kot tonski tehnik na 
Radiu Sevnica in ne vem točno, 
katerega leta je sevniški radio 
postal del Radia Brežice, a spo-
minjam se časopisa SavaGlas, 
ki je bil del obeh radijskih hiš. 
Takrat sem dobil priložnost za 
fotografiranje s službenim fo-
toaparatom in najraje sem v 
fotografski objektiv ujel utrip 
na koncertih. Ko sem začel z 
obiskovanjem prvega letnika 
fakultete, sem začel kot  zuna-
nji sodelavec, t. i. Freelancer 
oziroma pogodbenik, delati za 
tednik Mladina kot fotorepor-
ter, kasneje sem zasedel tudi 
mesto urednika fotografije pri 
Mladini. 

Dobra fotografija se te mora 
čustveno dotakniti; katera 
čustva bo prebudila, je precej 
odvisno od teme, ki jo prikazu-

je. Če fotografija gledalca pus-
ti ravnodušnega, lahko to po-
meni, da ga tema ne zanima ali 
pa morda fotografija ni dobra. 
Vedno seveda ne uspe in vča-
sih naredimo fotografijo samo 
zaradi tega, da nekaj doku-
mentiramo. Za dobre fotogra-
fije se je mogoče včasih tudi v 
naprej pripraviti, predvideti si-
tuacijo in to lahko izkoristimo 
za nastanek dobrega fotograf-
skega posnetka. Sam igram ki-
taro in vem, kako so komadi 
narejeni, zato sem na koncertu 
vedno čakal na pravi trenutek, 
da sem naredil dober posne-
tek. Kdor se je včasih ukvarjal 
s katerim izmed športov, bo 
prav tako vedel, kdaj bo nasto-
pil trenutek, vreden, da ga uja-
me skozi fotoobjektiv. 

Vsi, ki se ukvarjajo s fotogra-
fijo poklicno, morajo tehnič-
no obvladati svoje delovno 
orodje ter biti ves čas pozor-
ni in fokusirani na to, kar poč-
nejo. Več kot delaš na dogod-
kih ali zgodbah, več izkušenj 
in občutka pridobiš za nasta-
nek dobre fotografije. Dogaja-
jo se tudi napake, a iz njih se 
lahko marsičesa naučiš. Po-
membno je tudi, da se izobra-
žuješ in spremljaš razvoj; sedaj 
je na pohodu digitalna fotogra-
fija, ki ji bo morda kmalu sle-
dilo nekaj novega, še bolj ino-
vativnega. Vsak fotograf mora 
razvijati tudi svoj prepoznaven 
stil, če želi biti zanimiv uredni-
kom, a najbolj pomembno je, 

da imaš to delo resnično rad. 

Kot fotoporočevalec si bil na 
nekaterih svetovnih kriznih 
žariščih, kaj se ti je najbolj 
vtisnilo v spomin, si se mor-
da kdaj sam znašel v nevar-
nosti?
V času zaposlitve na Mladi-
ni so me začela zanimati tudi 
krizna žarišča, tako da sem bil 
leta 2006 v Iraku ravno v tis-
tem času, ko so obesili nekda-
njega iraškega predsednika Sa-
dama Huseina zaradi zločinov 
proti človeštvu, vendar nisem 
naredil nobene fotografije. S 
kolegom sva bivala v Kurdis-
tanu, kjer sva spremljala upor 
Kurdov, Huseina pa so obesili 
v Bagdadu in bilo je prenevar-
no, da bi se podala na pot. Pri 
bivanju v tujini, še posebej na 
kriznih območjih, se skušaš v 
naprej pripraviti na situacijo, 
kolikor je seveda mogoče, ker 
se ni za 'hecat' in v končni fazi 
fotografija ni vredna kakšne 
trajne poškodbe ali pa celo 
smrti. Seveda te vedno lahko 
kaj preseneti, ker vsega pač 
ne moreš predvideti, in potem 
se pripeti nesreča in zato so 
žrtve tudi med novinarji. Vsak-
do, ki se ukvarja s tem poslom, 
se tega zaveda in gre zavestno 
pokrivat takšne dogodke. To 
je del vojnega poročanja, da se 
zavedaš nevarnosti, ker je tež-
ko pet tisoč kilometrov stran 
poročati o nekem dogodku; 
moraš biti zraven bojišča, ker 
drugače ne gre.

V Sloveniji si sodeloval z 
mnogimi medijskimi hiša-
mi, kako je prišlo do sodelo-
vanja s svetovno znano me-
dijsko hišo The New York 
Times, kjer si postal fotou-
rednik za Azijo?
S fotografijo se poklicno 
ukvarjam že 14 let in v ozad-
ju je predvsem zelo veliko dela. 
Vedno sem se trudil, kjerko-
li sem že fotografiral, ali za 
Mladino, STA ali Siol.net, dela-
ti tako, kot da bi delal za The 
New York Times. Nikoli ni-
sem prišel na dogodek, nare-
dil en portret ali dva in odšel. 
Kot fotograf sem vedno dal in 
še dajem 100 odstotkov od 
sebe, vedno sem imel spošto-
vanje do potretiranca, subjek-
tov in zgodbe. Nikoli ni bilo 
pomembno, ali je šlo samo za 
osebo ali socialno zgodbo, kot 
so bili na primer begunci, teni-
ški turnir v Portorožu itd. Me-
nim, da se je ta način mojega 
dela, resen in odgovoren pri-
stop, obrestoval.  

Povabilu k sodelovanju v naj-
večji in prepoznavni sve-
tovni medijski hiši The New 

Matej Leskovšek, fotoreporter in urednik:

Matej Leskovšek (foto: Peter Skrlep)

Fotograf mora razvijati svoj stil, 
če želi biti zanimiv urednikom
SEVNICA – V septembru se je na krajšem obisku v domačem kraju mudil Matej Leskovšek, predstavnik 
mlajše generacije fotoreporterjev, ki je v letošnjem poletju zasedel mesto urednika fotografije za obmo-
čje Azije pri svetovno znani časopisni hiši The New York Times. Profesor nemščine po izobrazbi se je začel 
koncertni in reportažni fotografiji posvečati že v času študija, kasneje je opozoril nase tudi kot poročeva-
lec s svetovnih kriznih žarišč iz Egipta, Španije, Gaze in Sirije. 
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Kot je 6. septembra na otvo-
ritvi Tednov vseživljenjskega 
učenja (TVU), ki letos poteka-
jo pod krovno temo Učenje je 
življenje – naj krepi in radosti!, 
povedala direktorica Ljudske 

univerze Krško (LU) Nataša 
Kršak, se je letos manifesta-
ciji festivala učenosti LU pri
družilo kar 35 organizacij iz 
izobraževalnih, storitvenih in 
drugih panog, v sodelovanju s 
katerimi bo do 9. oktobra izve-
denih kar 117 prireditev. Te se 
bodo navezovale na teme Be-
remo skupaj – za znanje in za-
bavo!, Samooskrba in gastro-
nomija, Starajoča se družba 
in medgeneracijsko povezo-

vanje, Digitalna preobrazba 
družbe, Kulturna dediščina – 
spoznajmo, varujmo in ohra-
nimo!, Trajnostni razvoj – lo-
kalno in globalno!, Vključenost 
in medkulturni izzivi in Voda 

za vse – globalni pomen vode. 
Otvoritev TVU je potekala pred 
Večgeneracijskim centrom 
Posavje v starem mestnem 
jedru Krškega. Z instrumen-
talnim nastopom sta jo pope-
strila saksofonist Lenart Rož-
man in kitarist Miha Koretič, 
obiskovalci pa so si ob tej pri-
ložnosti lahko ogledali tudi na 
stojnicah razstavljene izdelke 
članic ročnodelskega krožka, 
ki deluje pri LU Krško.

Parada učenja kot hvalospev 
znanja in modrosti

Na Paradi učenja, ki je 15. sep-
tembra potekala na plošča-
di pred krškim kulturnim do-
mom, je posamezna področja 
delovanja in s tem poveza-
na znanja na stojnicah v do-
poldanskih urah ob spremlja-
jočem kulturnem programu 

promoviralo učenost kar 22 
organizacij, v spremljajo-
čih popoldanskih dogodkih, 
ki so se zvrstili po vseh več-
jih posavskih občinah, pa še 
16 prirediteljev, ki so pri

pravili raznovrstne delavnice 
in predavanja. In če so se do-
poldanskega dela Parade uče-
nja udeležili predvsem učen-
ci, srednješolci, študentje ter 
obiskovalci v tretjem življenj-
skem obdobju, so popoldan-
ske delavnice pritegnile tudi 
delovno aktivno prebivalstvo. 
Parado učenja, ki jo je povezo-
vala Klara Eva Kukovičič, je 

zvečer zaokrožilo spletno pre-
davanje dr. Daniele Brečko z 
naslovom Izobraževanje je naj-
boljša investicija v prihodnost.

 Bojana Mavsar

�

�

�

York Times, ki sem ga prejel 
v letošnjem juniju, je verje-
tno botrovalo moje dosedanje 
uredniško delo pri mednaro-
dni novinarski agenciji Reut-
ers. Ta skupno zaposluje prib-
ližno 2700 novinarjev in 600 
fotoreporterjev na približno 
200 lokacijah po vsem svetu. 
Zaradi dela v eni največjih ti-
skovnih agencij na svetu sem 
se preselil v Gdynio na Poljsko 
ter skrbel za ekipo 30 podu-
rednikov fotografije. Skrbeli 
smo za koordinacijo, editira-
nje lete, ko so bili Reutersovi 
fotografi prisotni na vseh po-
membnih svetovnih dogod-
kih, od športnih, kulturnih do 
protokolarnih obiskov in tako 
naprej. Ko smo v uredništvo 
prejeli fotografije, smo izbi-
rali ter izbrali najprimernejše 
za objavo. Naj poudarim, da je 
za kakovostno uredniško delo 
treba imeti visoke novinarske 
standarde, znanje in izkušnje, 
ki jih potem prenašaš na mlaj-
še urednike in tudi fotografe, 
da gre potem v svet res naj-
boljša fotografija. Sodelova-
nje z The New York Timesom 
je nekaj, kar prinaša novo pog-
lavje v moje življenje in želim 
si, da bi upravičil zaupanje.

Ali boš kot fotourednik po-
grešal delo na terenu?
V bistvu gre za popolnoma 
drugačen način dela in vse 
skupaj mi predstavlja izjemno 
motivacijo, saj se zavedam, da 
bom delal za časopis in organi-
zacijo, ki obvlada medijski po-
sel in v njem se spoštuje tudi 
fotografija, kar sem morda v 

Sloveniji pogrešal. Urednik 
fotografije mora spremlja-
ti najboljše fotografe v regi-
ji ter vzdrževati visok nivo vi-
zualne podobe in fotografije, 
ki se objavljajo v časopisu. Iz-
jemno pomemben je varnostni 
vidik pri nevarnejših zgodbah, 
na vojna in nevarna območja 
vedno pošiljamo najizkuše-
nejše fotoreporterje. Ja, malo 
bom pogrešal delo na terenu, 
a zagotovo bo priložnost, da 
se bom tudi sam podal v lov 
za kakšno dobro fotografsko 
zgodbo. 

Novo delovno mesto prina-
ša spremembo kraja biva-
nja, mar ne?
Od nekdaj mi je bilo všeč spo-
znavanje novih kultur in mest, 
tako da mi bivanje v Seulu, v 
glavnem mestu Južne Koreje, 
od koder bom koordiniral delo 
fotoreporterjev na terenu, ne 
predstavlja ovire. Drži, da bom 
potreboval en dan za pot do-
mov, a to dandanes ni težava, 
tako kot ne bo problem niti ča-
sovni zamik, saj je Koreja se-
dem ur pred nami. Dela se ve-
selim, ker vem, da bom delal 
z najboljšimi na svetu, tako 
novinarji, uredniki kot foto-
grafi. Za kakovostno opra-
vljanje dela bom imel na vo-
ljo tudi dovolj velika finančna 
sredstva in zato bomo lahko 
izpeljali zelo dobre projekte 
za različne edicije – tako sple-
tne kot tiskane. V Seulu bom 
kot fotourednik pri The New 
York Timesu zadolžen za spre-
mljanje dogajanj na območju 
celotne Azije, v vseh azijskih 

državah, od Pakistana do Afga-
nistana, Rusije, Kitajske, Kore-
je, Japonske, Indije, Vietnama, 
Avstralije, Nove Zelandije … 

Azija je trenutno v središču 
zanimanja zaradi dogajanja 
v Afganistanu, nam lahko 
poveš kaj več o tem?
Dogajanje v Afganistanu s so-
delavci spremljam vsak dan že 
od konca letošnjega maja. Si-
tuacija na terenu je resna in 
kako se bo razpletla, je tež-
ko predvideti. Po 20 letih voj-
ne, krvavi spopadi tam divjajo 
nepretrgoma od leta 1978, so 
se Američani umaknili, ker ni 
bilo želenih rezultatov. Ali je ta 
odločitev dobra ali slaba, tež-
ko presojam, vendar smo novi-
narji in fotografi pri dokumen-
tiranju dogodkov pomembni, 
ker v končni fazi smo mi tisti, 
ki naredimo prvi osnutek zgo-
dovine. Ženske se upirajo, pro-
testirajo zaradi kršenja njiho-
vih pravic, mi pa lahko samo 
opazujemo in poročamo, kar 
je naša naloga. Če bi želeli ak-
tivno poseči v samo dogajanje, 
ga usmerjati, potem bi že bili 
aktivisti in ne bi bili več po-
ročevalci. Seveda pridejo tre-
nutki, ko nehaš biti fotograf in 
pomagaš pomoči potrebnemu 
– v končni fazi smo vsi ljudje 
in pomagaš, če nekdo rabi po-
moč. To je bolj pomembno kot 
pa dobra fotografija.

Nekaj časa je bila v središču 
svetovne javnosti tudi Slo-
venija in Sevnica, od koder 
prihaja bivša prva dama ZDA 
Melanija Trump. Se ti zdi, da 

smo Sevničani (in Sloven-
ci nasploh) dovolj izkoris-
tili neposredno povezavo s 
prvo damo?
Življenje Melanije Trump je 
njena izbira življenjske poti, ki 
jo je pripeljala do naziva prve 
dame ZDA. Sprašujem se, ko-
liko zaslug ima Slovenija za ta 
njen ’dosežek’, položaj. Odgo-
vor je, mislim, jasen – družina 
je bila tista, ki ji je bila ves čas 
v oporo in ji je še vedno. Nov 
dom je našla preko oceana in 
to je treba spoštovati. V času 
predsedovanja Melanijinega 
moža sta tako Sevnica kot Slo-
venija zagotovo pridobili na 
prepoznavnosti, saj se je po 
izvolitvi predsedniškega para, 
v katerem je bila prva dama 
Sevničanka in Slovenka, poja-
vljalo v medijih veliko več za-
nimanja za Sevnico in Sloveni-
jo – tudi sam sem naredil nekaj 
zgodb na to temo – a menim, 
da se je treba ves čas truditi in 
se opreti na lastne moči, zna-
nje, izkušnje, iznajdljivost itd. 
ter ne čakati, kaj bo kdo drug 
komu prinesel ali podaril.

Kakšen je tvoj pogled na živ-
ljenje, imaš moto, ki te vodi? 
Verjeti je treba vase in spre-
jemati izzive, saj z njimi dobi-
vamo nove izkušnje, znanje in 
ne nazadnje s tem preizkuša-
mo tudi lastne zmogljivosti. V 
vsem, kar počnemo, moramo 
najti neko zadovoljstvo, za us-
peh pa se moramo vedno tru-
diti; s povprečjem ne smemo 
biti nikoli zadovoljni. 

 Smilja Radi

Naj učenje krepi in radosti
KRŠKO, POSAVJE – Ljudska univerza Krško se 26. leto zapored z organizacijo Tednov vseživljenjskega uče-
nja pridružuje enomesečni manifestaciji in promociji izobraževanja in učenja v vseh življenjskih obdobjih, 
ki ga pod sloganom »Slovenija, učeča se dežela« na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Sloveni-
je, v Posavju pa že omenjena ljudska univerza.

Ob otvoritvi letošnjih TVU so na ogled razstavile izdelke 
članice ročnodelskega krožka, ki deluje pri LU Krško.

Na delavnici GEN energije, ki jo je vodil Garsia Kosinac, so se 
mladi s kratkimi eksperimenti seznanili s čarobnim svetom 
elektrike s pomočjo Kolumbovega jajca, magnetnega vlakca, 
levitacijske lučke in Teslovega transformatorja.

BREŽICE – Po več kot trimesečnem premoru se bodo v ponede-
ljek, 20. septembra, na 19. seji sestali članice in člani Občinskega 
sveta občine Brežice. Na dnevnem redu imajo 14 točk, med temi 
tudi sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta »Dograditev Zdravstvenega doma Brežice«. V Lekarni 
Brežice in ZD Brežice se že nekaj časa soočajo s prostorsko sti-
sko. Lekarna ima premalo prostorov za izvajanje celovite lekar-
niške dejavnosti, zaradi prostorske stiske v objektu ZD Brežice pa 
je oteženo izvajanje obstoječih dejavnosti in onemogočeno pri-
javljanje na nove programe zdravstvene dejavnosti. Z izgradnjo 
prizidka bi rešili problematiko na treh področjih delovanja, in si-
cer na področju otroških in šolskih dispanzerjev, laboratorijske 
dejavnosti ter medicine dela, prometa in športa. Izvedbena dela 
so načrtovana med aprilom 2022 in junijem 2024, sofinancerji 
dobrih 6 milijonov vredne investicije pa Občina Brežice, Lekar-
na Brežice in Eko sklad. Svetniki bodo sprejemali tudi dopolnjen 
odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Brežice 
ter spremenjen odlok o preoblikovanju JZ Zavod za šport Breži-
ce, oba po skrajšanem postopku. Na dnevnem redu je tudi sklep 
o podelitvi priznanj Občine Brežice za leto 2021, torej bomo iz-
vedeli, kdo so letošnji občinski nagrajenci.  R. R.

Prizidek ZD Brežice v potrditev

KRŠKO – Krški občinski svet bo imel 23. septembra prvo redno 
popočitniško sejo, na dnevni red katere je župan mag. Miran 
Stanko z občinsko upravo uvrstil 20 točk s podtočkami. Med 
prvimi bodo svetniki obravnavali investicijski program dogra-
ditve in rekonstrukcije gasilskega doma Leskovec pri Krškem, v 
katerem bo med drugim ponovno urejena tudi dvorana za kul-
turne prireditve. Predvidoma bodo svetniki soglašali tudi z iz-
gradnjo nadstrešnice za bibliobus v neposredni bližini gradnje 
novega objekta knjižnice, v nadaljevanju seje pa se bodo sezna-
nili tudi z izvrševanjem občinskega proračuna v prvem polletju 
letos. Obravnavali bodo tudi predlog letnega programa športa 
v občini za leto 2022 in finančno shemo športnega programa, v 
sprejem pa med drugim prejeli tudi program ukrepov za Rome, 
ki se nanaša na reševanje njihovih bivanjskih razmer, področje 
zagotavljanja zdravja in zdravega življenjskega okolja, sofinan-
ciranje malih čistilnih naprav, zmanjšanje brezposelnosti, redno 
vključevanje otrok v vzgojnoizobraževalni proces, zagotavljanje 
kolektivnih pravic romske skupnosti, povrnitev škode na objek-
tih in napravah, ki je bila povzročena s strani pripadnikov rom-
ske skupnosti, in izobraževanje odraslih.  B. M.

Krški svetniki ponovno v klopeh

SEVNICA – Stranka Naša Dežela je 2. septembra na sevniškem 
gradu organizirala okroglo mizo z naslovom »Izzivi mladih in 
njihov položaj v družbi«. Vodili so jo predsednica Naše Dežele 
dr. Aleksandra Pivec, predstavnik Odbora za mlade Aleks Bor-
don, predsednica Naše Dežele Posavje Jelena Ilišević Gramc in 
koordinator Naše Dežele Dolenjska Matjaž Pavlin. Ugotovili so, 
da imajo mladi številne izzive, na katere bo družba morala od-
govoriti v najkrajšem možnem času, če jih hoče zadržati doma.

O izzivih in položaju mladih
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Posavski osnovnošolci in 
osnovnošolke so v mese-
cu septembru začeli sko-
zi različne elemente igre 
ter izkustvenega učenja s 
spoznavanjem vodnih eko-
sistemov in mlade bistre 
glave so nam zaupale nekaj 
o ribah ter varovanju voda. 
»Ribe živijo v potokih, rekah 
in morju. Lovijo jih ribiči z 
ribiškimi palicami, ki ima-
jo na koncu trnek, na kate-
rega se ujame riba. Ulovlje-
ne ribe lahko pripravimo kot 
jed. Moja mami jih običajno 
speče v veliki ponvi in po-
tem jih pojemo. Oči mi pe-
čeno ribo očisti, ker imajo 
ribe koščice, ki jih ne smem 
pojesti,« pripoveduje četr-
tošolka Ema. Njen sošo-
lec Timotej doda: »Na Lis-

ci je fino, ker je dober zrak 
in se lepo vidi v dolino. Vidi-
mo tudi reko Savo, v kate-
ri živi zelo veliko rib. Ribiči 
sedijo v čolnih in lovijo ribe, 
nato jih odnesejo domov, da 

jih pojedo. Ribe so zdrave.« 
Tretješolec Luka ponosno 
pove, da je ribič njegov stric 
in včasih ulovi zelo veliko 
ribo. »Imenuje se som in 
ker je velik in težek se tež-

ko hitro premika v vodi. Ima 
velika usta in velike brke,« 
navdušeno opiše soma, ki 
je ena od ribjih specialitet 
v kulinariki. Petošolec Mar-
ko pove: »Včasih lovim ribe 
v reki Krki, ker živim v njeni 
bližini. Lovim zlasti pisance, 
zelenke in rdečeoke. Včasih 
jih spustim nazaj v vodo, 
včasih jih odnesem domov, 
kjer jih očistimo in speče-
mo. Krka je kar čista reka, 
ampak lahko bi bila še bolj, 
v njej plava kar precej sme-
ti, zlasti plastenk, pločevink, 
steklenic, vrečk … Pomem-
bno je, da je reka čista za-
radi živali, saj sicer dobijo to 
plastiko v svojo hrano ali pa 
se vanjo ujamejo. Tudi ribe 
in ostale živali imajo rade 
čisto življenjsko okolje.«

O ribah skozi otroške oči
Ali veste, katere so prostoživeče ribe v naravnem okolju, katere vrste rib je mogoče vzgojiti v ribogojnici, 
koliko vrst ribjih jedi lahko pripravimo, poznate morda katero izmed pesmi, ki omenja ribo, ribico? Projekt 
Z RIBAMI DO ZDRAVJA skuša odgovoriti na zastavljena vprašanja na enodnevnih ali večdnevnih delavnicah, 
ki potekajo na Lisci in s katere se širi prečudovit pogled na sijočo reko Savo, v čigar nedrjih se skriva mno-
go različnih vrst rib (postrv, krap, som, sčuka, klen, mrena, navadni ostriž ...). 
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Projekt Z RIBAMI DO ZDRAVJA sofinancirata Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ter Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna Občina 
Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020, je Ministrstvo 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Otroci so si z zanimanjem ogledali ribogojnico  
in veliko spraševali.

Kot razlaga Alojz Brajkovič, 
ki je pred leti tudi sam doži-
vel srčni infarkt, so v Koro-
narni klub Brežice včlanjeni 
tako koronarni bolniki, njiho-
vi svojci kot tudi druge osebe 
s težavami srčnožilnega siste-
ma. Od prvotnih 42 članov ob 
ustanovitvi pred 15 leti jih ima 
danes več kot 320. Koronarni 
klub združuje bolnike s stabil-
no angino pektoris, po srčnem 
infarktu, s srčnim popušča-
njem, po premostitveni opera-
ciji, širitvi koronarnih arterij z 
vstavljenimi umetnimi zaklop-
kami ali srčnim spodbujevalni-
kom ter s prisotnimi dejavniki 
tveganja (krvni tlak, diabetes, 
holesterol itd.). »Smo edino to-
vrstno društvo v Posavski re-
giji, ki nadaljuje rehabilitacijo 
srčnih bolnikov po tem, ko se 
vrnejo iz toplic, in z njo omo-
goča krepitev telesne kondici-
je, psihične stabilnosti, izbolj-
šanje zdravstvenega stanja, in 
kar je zelo pomembno, omogo-
ča navezovanje stikov in dru-
ženje bolnikov s podobnimi te-
žavami,« pojasnjuje Brajkovič 
in še podrobneje opiše osnovni 
namen delovanja društva: »Iz-
vajanje vseživljenjske rehabili-
tacije, ki jo sestavljajo rehabi-
litacijska vadba v telovadnici, 
na prostem in v vodi, pohodi, 
strokovna predavanja pred-

Rehabilitacija za vse življenje
BREŽICE – Med nevladnimi organizacijami iz brežiške občine je tudi Koronarni klub Brežice, ki vključuje 
ljudi s težavami srčno-žilnega sistema. Ustanovljen je bil leta 2006 in je edino društvo v Posavju, ki nada-
ljuje rehabilitacijo srčnih bolnikov, začeto v toplicah. Deseto leto ga vodi Alojz Brajkovič.

vsem o srčnožilnih boleznih 
in preprečevanju napredova-
nja bolezni, delavnice zdrave 
prehrane, tečaji prve pomoči 
z defibrilatorjem, izredno po-
memben del pa je druženje 
članov in njihovih svojcev, kaj-
ti zavedati se je treba, da se za-
radi bolezni zmanjšajo fizične 
zmožnosti in se je treba vklju-
čiti v okolje, ki bolnika razu-
me in mu lahko svetuje.« Kot 
še dodaja, so organizirani v 
sedmih vadbenih skupinah, ki 
delujejo v Posavju. Že od vse-
ga začetka vadijo v Brežicah, 
kasneje so se vadbe postopo-
ma začele še v Krškem, Dobo-
vi, Senovem, Bistrici ob Sotli, 
Kostanjevici na Krki in Veli-
kem Podlogu. Po Brajkoviče-

vih besedah tedensko izvajajo 
14 ur rehabilitacijske vadbe, 
v vseh skupinah pospešuje-
jo vsakodnevno živahno hojo 
in druge oblike fizičnih aktiv-
nosti. Predvsem z vadbo zunaj 
krepijo fizično moč, mišično 
strukturo in skušajo zmanj-
šati jemanje zdravil, pozitivno 
vpliva seveda tudi na psihično 
stanje človeka. Vadba poteka 
pod strokovnim vodstvom di-
plomiranih medicinskih sester 
in fizioterapevtk. Letno orga-
nizirajo vsaj deset zdravstve-
nih predavanj zdravnikov za 
prebivalstvo, izvajajo številne 
oblike druženja članov, svoj-
cev in občanov. Strokovna 
predavanja – vsa so brezplač-
na – potekajo tudi na lokaci-

jah vadbenih skupin, s čimer 
so dostopnejši širši javnosti. 
V času epidemije so morali 
prilagoditi svoje programe iz-
vajanja vseživljenjske vadbe, 
njihovi prostovoljci so s čla-
ni neprestano ohranjali stike 
bodisi s telefonskimi pogovo-
ri bodisi po elektronski pošti, 
spremljali njihovo počutje ter 
po potrebi svetovali in poma-
gali. V tem letu so kljub vno-
vičnim omejitvam druženja in 
izvajanja programov uspeli iz-
peljati vsaj nekaj predavanj 
tudi v živo, vadbo so izvajali 
večinoma samo na prostem, za 
vse člane kluba so izdali osem 
zloženk s koristnimi napotki, 
obnovili spletno stran kluba, 
posodobili kontaktne podat-
ke o članih itd. V prihodno-
sti si želijo pridobiti tudi nove 
člane v mlajši starostni skupi-
ni okrog 50 let. »Kljub dejstvu, 
da se število oseb s koronarni-
mi obolenji povečuje, vseeno 
ugotavljamo, da se mlajši ne 
vključujejo v naš klub. Zato 
bomo preko referenčnih am-
bulant poskusili stopiti v stik 
s potencialnimi kandidati ter 
jim predstaviti naše programe 
in aktivnosti,« še pove Brajko-
vič in omeni, da so njihovi čla-
ni večinoma tudi že vsi ceplje-
ni proti covidu19.
 Rok Retelj

Alojz Brajkovič

KRŠKO – V prostorih Inštituta za energetiko Univerze v Maribo-
ru je 2. septembra potekalo 3. srečanje Alumni kluba Fakultete 
za energetiko Univerze v Mariboru, v katerega so vključeni bivši 
študenti Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, ki so štu-
dij uspešno zaključili na I., II. ali III. stopnji. Po uvodnem pozdra-

vu dekana fakultete prof. dr. Sebastijana Semeta ter prodeka-
na za študentska vprašanja Klemna Srpčiča je dekan predstavil 
najpomembnejše dosežke fakultete, najodmevnejše projekte in 
pridobitve v zadnjem obdobju ter najpomembnejše dolgoročne 
cilje fakultete v naslednjih letih. Osrednji del srečanja je bil rezer-
viran za strokovno predavanje poslovnega direktorja GEN ener-
gije d.o.o. Danijela Levičarja z naslovom »Strateški pogled na 
razvoj energetike«. V zaključku so svoja vrata odprli tudi labora-
toriji Inštituta za energetiko Fakultete za energetiko Univerze v 
Mariboru, kjer je bila predstavljena tudi najnovejša raziskovalna 
oprema, ki jo je fakulteta pridobila v letu 2021. Kot je že običaj-
no, je zaključek minil v znamenju navezovanja stikov med ude-
leženci ter obujanju spominov na študentska leta, letos sicer v 
malce okrnjeni obliki zaradi upoštevanja ukrepov za prepreče-
vanje okužb z novim koronavirusom.
 P. P./vir: FE Krško

3. srečanje Alumni kluba FE

Udeleženci srečanja bivših študentov fakultete

SENOVO – V avli Doma XIV. divizije je do konca septembra 
na ogled stripovska razstava Kaj so nevladne organizacije? 
Gre za potujočo razstavo, ki bo v organizaciji Zavoda Dobra 
družba, regionalnega stičišča nevladnih organizacij Posav-
ja, v oktobru na ogled še v Brežicah in v novembru v Sevnici.

Pričujoča stripovska razstava je nastala kot rezultat sodelova-
nja CNOVS, krovne mreže nevladnih organizacij, in Mirovnega 
inštituta, njen avtor pa je akademski slikar, ilustrator, karikatu-
rist, stripar in pedagog Ciril Horjak – dr. Horowitz. Razstava s 
prijetnimi stripovskimi ilustracijami in besedilom na poljuden 
način pojasnjuje, kdo so nevladne organizacije, da te delujejo na 
različnih področjih družbenega in društvenega življenja, od kul-
ture, športa, turizma, zdravja, varovanja okolja, sociale do civilne 
zaščite, člani različnih društev in zavodov pa s prostovoljnim in 
požrtvovalnim delovanjem prispevajo k lepšemu bivanju in na-
predku celotne družbe. Andreja Pavlin, direktorica Zavoda Dob-
ra družba, je ob otvoritvi dejala, da je razstava namenjena tako 
odraščajoči kot ostali populaciji, saj pri svojem delu ugotavlja-
jo, da je področje delovanja mnogim še nepoznano oz. se mnogi 
še ne zavedajo, da so vsa prostovoljna društva in zavodi na po-
dročju humanitarnega delovanja del družine nevladnih organi-
zacij, ki delujejo neprofitno in neodvisno od države. Hkrati se je 
ob otvoritvi razstave 4. septembra na Senovem predstavil tudi  
v Posavju delujoči konzorcij nevladnih organizacij, ki je izvaja-
lec projekta Močni povezani in učinkoviti – za večjo vključenost 
vseh. Nosilec projekta je Družinski inštitut Zaupanje, partnerji v 
projektu pa so še že omenjeni Zavod Dobra družba, LIJAmedia – 
zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje, Mladinsko dru-
štvo Bistrica ob Sotli, Društvo gluhih in naglušnih Posavja in Za-
vod EMMA – center za pomoč žrtvam nasilja. Več o konzorciju in 
delovanju nevladnih organizacij na str. 3.
 Bojana Mavsar

Stripovska razstava na Senovem

Razstava s prijetnimi stripovskimi ilustracijami in besedilom 
na poljuden način pojasnjuje, kaj so nevladne organizacije 
ter na katerih področjih družbenega in društvenega življenja 
delujejo.
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EKO sklad
subvencija
do 2.500 €

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

ZDOLE – Člani Turi-
stično hortikulturne-
ga društva Zdole so 
se 3. septembra zbra-
li v novem Domu kra-
janov Zdole na 26. re-
dnem letnem zboru. 
Društvo je kljub epi-
demiološkim ukre-
pom in za društva 
izredno težkem po-
ložaju izvedlo večino 
aktivnosti, ki so v 26 

letih delovanja postale tradicionalne. Del dogodkov se je odvi-
jal v živo, del pa virtualno (objave na facebook strani društva in 
lokalnih medijih). Tokratni zbor članov je bil tudi volilni, saj se 
je letos iztekel mandat predsedniku društva Marjanu Gričar-
ju, ki je bil na čelu društva uspešnih osem let. Za novo predse-
dnico so izvolili Romano Žnideršič in ji zaželeli uspešno delo 
na novi poti. Romana je v uvodnem pozdravu in zahvali za za-
upanje mandata povedala, da si želi, da bi društvo tudi v bodo-
če delovalo aktivno, z novo energijo in osvežitvijo obstoječega 
programa, predvsem z medgeneracijskim sodelovanjem kraja-
nov. Zbrane je nagovoril tudi predsednik sveta KS Zdole Marjan 
Zorko. Zahvalil se jim je za vse prostovoljne ure in dejavnosti, 
ki izredno bogatijo vsebino društva, ter za uspešno sodelovanje 
s Krajevno skupnostjo in promocijo kraja. Po uradnem delu so 
zbrani nazdravili uspešnemu letu in novim ciljem, ki so si jih zas-
tavili za letošnje in del prihodnjega leta.
 Vir: THD Zdole

THD Zdole vodi Romana Žnideršič

Marjan Gričar je čestital naslednici 
Romani Žnideršič.

VELIKI TRN – V Društvu 
za ohranitev podeželja 
Veliki Trn so 14. avgusta v 
Naši hiši 470 pripravili ku-
harsko delavnico. Zadišalo 
je po okusni obari, čebul-
nem in navadnem  kruhu, 
saj so članice pod budnim 
očesom Mojce Pirc na-
pekle več vrst slastnega 
slanega peciva. Vse dob-
rote so ponudile koscem, 
grabljicam in gledalcem, 
ki so se zbrali na kmetiji 
Kerin v Lepi vasi, kjer sta 
jih gospodarica Mimi in 
gospodar Janko sprejela z 
odprtimi rokami. Kosci so 
lahko sklepali kose na že 
pripravljenih stolih za kle-

panje kose – klepcih, preverili ostrino in se posvetovali med se-
boj. Vesela družba se je odpravila na breg, kjer so se kosci hitro 
postavili v vrsto. Zasedba je bila pisana kot travnik, kadar pol-
no zacveti – od mladih pa vse do malo starejših, ki so že presto-
pili 70letnico. Grabljice so pridno razmetavale pokošeno otavo, 
med njimi pa so bili tudi najmlajši. Članice Društva za ohranitev 
podeželja so poskrbele, da grla niso ostajala suha, z drobnimi 
prigrizki pa nadomeščala izgubljeno moč. Po opravljenem delu 
so se vsi udeleženci okrepčali z izvrstno obaro in dišečim toplim 
kruhom, domača gospodinja pa je poskrbela tudi za slastno pe-
čenko. Smeha in dobre volje je bilo v izobilju, na veselje vseh se 
je oglasila  tudi harmonika. Sobota je na Velikem Trnu in v Lepi 
vasi minila v druženju, učenju, sodelovanju in je bila zaznamo-
vana z veselim razpoloženjem. 
 Irena Janc

Ste vedeli, da so čebelnjaki del 
slovenske kulturne krajine?

 Slovani imamo čebelarjenje in s tem čebelnjake skoraj v krvi, saj so 
imeli naši predniki posebne čebelnjake izdolbljene v duplih dreves.  

Imenovali so jih "ulnjaki".

 Ulnjaki so se najpogosteje nahajali v gozdu, do 15. stoletja pa so se čebelnjaki 
postopno preselili v bližino domov.

 Da bodo čebelnjaki ostali del našega podeželja in da se bomo prepletali z znanjem o tradicijah v 
Sloveniji, bo poskrbljeno tudi v projektu Čebelarski mozaik. Med drugim bo povsem nov čebelnjak 

zaživel na območju kompleksa kulturnega spomenika – Pleteršnikove domačije v Pišecah.

 Veselimo se ga in sladkosti, ki jih bodo pridelale pridne čebelice v sožitju s čebelarji.

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

Kuhali, kosili in se družili

Kosili so kosci vseh generacij.

Investicija, ki je v skupni vred-
nosti znašala nekaj več kot 
400.000 evrov, je rezultat pri 
projektu sklenjenega par-
tnerstva, je povedal predse-
dnik sveta KS Andreas Repše, 
pri čemer je družba Kostak na 
podlagi sporazuma o izpolnit-
vi zavez zaradi nadgradnje po-
selitvenemu območju bližnjega 
Centra za ravnanje z odpadki 
Spodnji Stari Grad financirala 
izgradnjo objekta do 3. grad-
bene faze, Občina Krško in KS 
pa sta zagotovili postopno do-
končanje del s sredstvi iz ob-
činskega in krajevnega prora-
čuna: »Objekt je zgrajen iz dveh 
pomembnejših prostorov, to je 
velike in male dvorane. Prva bo 
služila za izvedbo prireditev, 
srečanj ter aktivnosti za raz-
lične interesne skupine, med-
tem ko bo mala dvorana služi-
la predvsem za sestanke KS.« 
Poleg tega se v objektu, katere-
ga uporabne površine so enake 

Dom za vse generacije
SPODNJI STARI GRAD – Po sedmih letih od začetka investicije so predsednik sveta KS Spodnji Stari Grad – 
Spodnja Libna Andreas Repše, podžupan Občine Krško Vlado Grahovac in predsednik uprave družbe Kos-
tak Miljenko Muha 11. septembra namenu predali tukajšnji večnamenski dom.

številu občin v Sloveniji, doda-
ja Repše, saj te znašajo 212 m2, 
nahajajo še sanitarni prostori 
in majhna, a sodobno opre-
mljena kuhinja. Repše je izra-
zil prepričanje, da so s tem us-
peli zagotoviti pogoje za dober 

razvoj društvenega delovanje 
v kraju tako sedanjim kot pri-
hodnjim generacijam vaščank 
in vaščanov z območja KS, ki 
je sicer z nekaj prek 300 pre-
bivalci in po površini najmanj-
ša krajevna skupnost na obmo-
čju občine.

Miljenko Muja, predsednik 
uprave družbe Kostak, je ob 
tem za naš časopis povedal, da 
mineva 'sedem pravljičnih let' 
od položitve temeljnega kam-
na za izgradnjo večnamenske-
ga doma, ko so z Občino Krško 
pristopili k sofinanciranju in-
vesticije iz naslova sobivanja 
krajank in krajanov z dejav-
nostjo centra za ravnanje od-
padkov. »Resda smo v teh le-
tih imeli vzpone in padce v 
komunikaciji, a smo vselej us-
peli vzpostaviti korektno so-
delovanje z občankami in ob-
čani ter si prizadevali v kar se 
da hitrem času rešiti vse njiho-
ve pripombe. Naša želja je, da 
bi objekt res služil namenu in 
da bi ga koristile vse generaci-
je vaščanov.« Ob tem je Muha 
izrazil željo, da bi v Kostaku us-
peli do konca leta 2022 zgradi-
ti in predati namenu nov cen-

ter za ravnanje z odpadki, za 
katerega so že oddali vlogo za 
gradbeno dovoljenje: »V novo-
načrtovanem objektu bodo vsi 
prepeljani odpadki pod streho, 
s čimer se bodo minimalizirali 
vsi vplivi na okolje, kar bo pri-
spevalo k višji kakovosti življe-
nja krajanov.«

Pred uradnim dejanjem re-
zanja otvoritvenega traku so 
mladi krajani na drogovih 
dvignili slovensko in občinsko 
zastavo ter zastavo Evropske 
unije, ki so jim jih izročili po-
slanec v DZ RS Dušan Šiško, 
podžupan Vlado Grahovac in 
Miljenko Muha, žal pa je na če-
trtem drogu, namenjenem kra-

jevni zastavi, zaplapolal žalni 
prapor v spomin na premi-
nulega krajana, kateremu so 
se vsi navzoči poklonili z mi-
nuto molka. Sicer so slovesni 
ton prireditvi, po kateri je sle-
dil ogledov prostorov in pogo-
stitev krajanov, poleg govorcev 
in župnika Janeza Turinka, ki 
je blagoslovil objekt, z instru-
mentalnimi nastopi prispeva-
li izvrstni mladi instrumenta-
listi, večina njih z območja KS, 
že v uvodu pa je slovensko hi-
mno zapel priznan slovenski 
basist Janko Volčanšek, prav 
tako domačin, medtem ko sta 
vezni tekst spretno skozi pri-
reditev prepletala Jernej Re-
pše in Nikita Stergar.

 Bojana Mavsar

Miljenko Muha, Andreas Repše in Vlado Grahovac še pred 
zadnjim uradnim dejanjem, po katerem je bil večnamenski 
dom tudi uradno predan namenu.

VELIKI KAMEN – Občina Krško je na Velikem Kamnu v 
neposredni bližini gasilskega doma odkupila starejše objekte, 
ki so že ogrožali mimoidoče tik ob cesti, in v teh dneh začela 
tudi z rušenjem. Občina je s to naložbo, vredno okoli 34.000 
evrov, zagotovila javni večnamenski prostor, velik približno 
1300 kvadratnih metrov, na katerem bo Krajevna skupnost 
Koprivnica uredila prostor za dejavnosti domačih društev, 
predvsem gasilskega društva, ter za druge aktivnosti v kraju 
tako za mlade kot ostale. Vir: Občina Krško

Mladi domačini so dvignili 
zastave.
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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.

Četrtek, 16. 9. 2021 
• ob 9.00 na Radeški tržnici
Regijski pohod PZDU Posavje

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Sobota, 18. 9. 2021 
• ob 08.00 pri TRC Savus
Kolesarsko popotovanje »S kolesom ob Savi« od Radeč do Brežic

Organizator: Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice

Nedelja, 19. 9. 2021
• ob 10.00 na igrišču na Jagnjenici  
Turnir v malem nogometu Marjanov memorial

Organizator: Telesnokulturno društvo Jagnjenica 

Torek, 21. 9. 2021 
• ob 09.00 na balinišču Balinček v Radečah
Balinarski turnir za ženske »Pokal prijateljstva«

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Četrtek, 23. 9. 2021 
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče
Abonma odrasli: Ne sprehajaj se no vendar čisto gola! (KD Gle-
dališče Velenje)
(za abonente sezone 2019/2020 in izven)

Organizator: Gledališko društvo Radeče

Petek, 24. 9. 2021
• ob 17.30 na otroškem igrišču v Vrhovem 
Otroci beremo

Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo

• ob 19.00 v Župnijski cerkvi sv. Petra v Radečah
Medeninasti koncert

Organizator: Glasbena šola Laško – Radeče 

Ponedeljek, 27. 9. 2021
• ob 13.30 pri TRC Savus
Pohod po Učni poti Savus

Organizator: KTRC Radeče, Združenje Europa Donna

• ob 17.00 na Radeški tržnici
ŠtantFest – Kuhajmo lokalno

Organizator: KTRC Radeče

Torek, 28. 9. 2021
• ob 16.00 pod cerkvijo na Svibnem
Otvoritev interpretacijskega okna v Svibnem (e-Gradovi Posavja)

Organizator: KTRC Radeče

Sreda, 29. 9. 2021 
• ob 17.00 pri Ribiškem domu na Hotemežu 
Otvoritev Ribiške vasice v okviru projekta Po-Savski rečni turizem

Organizator: Občina Radeče

Četrtek, 30. 9. 2021 
• ob 17.00 pri večnamenskem objektu na Svibnem 
Otvoritev obnovljene kotlovnice v večnamenskem objektu Svib-
no 18 a

Organizator: Občina Radeče

Petek, 1. 10. 2021 
• ob 17.00 na parkirišču pred ZD Radeče
Radeče zdravo mesto – objemi sonce; podpis listine in predaja 
fotovoltaične elektrarne v uporabo

Organizator: Združenje Europa Donna  
in Zdravstveni dom Radeče

V uvodu so medicinske sestre 
udeleženkam in udeležen-
cem dogodka, ki so izpolni-
li tudi kratek vprašalnik, pri 
lovski koči izmerile krvni tak, 
nato se je dogajanje preselilo 
h gozdarski hiši, kjer je zbra-
ne pozdravil župan Tomaž 
Režun, nato so se odvila stro-
kovna predavanja ter vodena 
gozdna terapija.

Dr. Mateja Kišek z znane do-
mačije na Močilnem, kjer ras-
te najdebelejše več kot 300 
let staro drevo v Sloveniji (v 
prsnem obsegu kostanj meri 
11,10 metra) je predstavila 
ekosocialno funkcijo gozda 
ter zdravilne učinke dreves. 
»Ljudje se vse bolj zavedamo, 
da v stresnem tempu vsak-
danjega življenja potrebuje-
mo sprostitev in umiritev, ki 
jo lahko na najbolj enostaven 
način najdemo v gozdu! Goz-
dna kopel krepi imunski sis-
tem in zaradi tega je pripo-
ročljivo čim večkrat zahajati 
v gozd. Narava nas pomirja 
in nam pomaga doseči men-
talno mirnost, zbranost, jas-
ne misli in empatijo. Gozd je 
prostor, kjer smo doma,« je iz-
postavila pomen gozda in nje-
govih zdravilnih učinkov. 

Biologinja in urednica revi-

Spoznali blagodejno moč gozda
MAGOLNIK – Pri lovski koči in hiši na Magolniku, ki stojita v osrčju gozdnega območja Jatne, se je 31. avgu-
sta v organizaciji ZD Radeče in Sveta uporabnikov odvijal poseben program, poimenovan Gozdna terapija. 
Udeleženke in udeleženci so spoznavali blagodejno moč gozda.

je ’Svet ptic’ Petra Vrh Vre-
zec je v svojem predavanju 
povezala znanje iz biologije 
še z glasbo, saj je tudi klasič-
na operna pevka. »Kako ptice 
pojejo in zakaj? Ali s človeš-
kim glasom ali glasbenimi in-
štrumenti res lahko oponaša-
mo imenitno ptičjo pesem?« je 
spraševala zbrane ter nato z 
zvočnimi posnetki predstavi-
la različna ptičja oglašanja, če-
mur je sledilo prepoznavanje 
ptičjih glasov v gozdu. Priso-
tni so prisluhnili še najlepšim 
klasičnim skladbam priznanih 
skladateljev, ki so dobili nav-
dih za notni zapis po slišanem 
ptičjem petju. Posebno glas-

beno doživetje so bile še od-
pete pesmi – Mojčina pesem, 
slovenska ljudska Kukavica in 
samospev Slavec ruskega skla-
datelja Alabieva. 

Cvetka Avguštin, dr. med., 
specialistka interne in social-
ne medicine, dejavna in pre-
poznavna zagovornica zdra-
vega življenjskega sloga, je 
spregovorila o gozdni medici-
ni, ki je v svetu vse bolj pre-
poznana kot inovativna veja 
preventivne medicine. »Goz-
dna terapija ni naravoslovni 
sprehod niti športni pohod, 
temveč je umirjen in čuječ 
sprehod v gozdu ali drugem 

naravnem okolju s poudar-
kom na povezovanju z naravo 
in doživljanju narave z vsemi 
čutili, brez telesnega napre-
zanja. Da izkusimo kar največ 
dobrodejnih učinkov nara-
ve, ti sprehodi potekajo po-
časi in večinoma tudi v tišini. 
V določenem naravnem oko-
lju prisotna bitja opazujemo 
pozorno, poglobljeno in na-
vezujemo pristen stik z njimi 
– in s samim seboj ...« je tekla 
predstavitev zdravilnih učin-
kov gozda oz. gozdne terapi-
je, ki izvira z Japonske, kjer v 
dolgoletno tradicijo gozdne 
medicine vključujejo gozdno 
terapijo kot del preventive v 
zdravstvenem sistemu.

V zaključnem delu zanimive-
ga dogodka so posadili drevo. 
»Tako kot drevo si tudi Zdrav
stveni dom Radeče želi stalno 
rasti, obilno obroditi ter imeti 
močne korenine in ostati pro-
žno,«  je povabila moderator-
ka prireditve in predsednica 
sveta uporabnikov ZD Rade-
če Vesna Bregar k zasaditvi 
drevesa direktorja radeškega 
zdravstvenega doma Franci-
ja Čeča, strokovno direktorico 
in zdravnico Biljano Kesić ter 
glavno sestro Tanjo Udovč. 
 Smilja Radi, 
 foto: I. Gospodarič

Udeleženke in udeleženci programa Gozdna terapija so 
spoznavali številne blagodejne učinke gozda.

Začetki delovanja Kulturne-
ga društva Svibno segajo v 
leto 1921, ko so v šoli posta-
vili premični oder, na kate-
rem je bila 26. junija istega 
leta uspešno odigrana prva 
predstava in v naslednjih le-
tih so sledile še mnoge uprizo-
ritve dramskih del ter ostalih 
nastopov šolarjev in odraslih – 
šola je postala zbirališče mla-
dih in starejših, kar se je oh-
ranilo vse do današnjih dni. 
Delovanje društva je prekini-
la druga svetovna vojna, v ka-
teri je bila velika večina va-
ščank in vaščanov pregnanih 
s svojih domov. Po vrnitvi na 
rodno grudo, ko se je začela 
obnova zapuščenih domov, je 
oživelo tudi delovanje društva. 
»Ljudje so bili željni druženja, 
zabave in sprostitve, da bi po-
tisnili v pozabo težke čase, ki 
so jih preživeli. Vsako sezono 
se je kulturno društvo v kra-
ju predstavilo z najmanj eno, 
a večinoma z dvema gledali-
škima predstavama, odhajali 
pa so tudi na gostovanja,« je 
obudila del spominov pove-
zovalka prireditve Viktorija 
Kmetič. 

Ob 90letnici delovanja je svi-
bensko kulturno društvo v so-
delovanju z domačim turistič-

Pod lipo praznovali 100 let
SVIBNO – V hriboviti vasici v radeški občini je 12. septembra KD Svibno v sodelovanju z Društvom kmečkih 
žena Arnika na prostoru pred podružnično šolo pripravilo prijeten dogodek, na katerem so tradicionalno 
prireditev Nedelja pod lipo in Anina pesem povezali še s praznovanjem 100-letnice kulturnega društva.

nim društvom in Zavodom 
Svibna pripravilo na prostem 
(v bližini razvalin nekdanje-
ga gradu plemenitih vitezov 
Ostrovrharjev, ki jih v svoji 
Turjaški Rozamundi omenja 
tudi pesnik France Prešeren) 
krstno uprizoritev romantič-
ne tragedije Viljem Ostrovr-
har in v vasi si želijo še kakšne 
podobne uprizoritve. Od leta 
2006 deluje v okviru društva 
tudi sekcija Ljudski pevci s 
Svibna. Članice in člani, ki jih 
vodi Tatjana Kavšek, prepe-
vajo zdravice, ponarodele lju-
bezenske in cerkvene pesmi, 

pesmi slovesa in dobrodošli-
ce, s krajšimi gledališkimi vlož-
ki pa obujajo tudi stare ljudske 
običaje. »Veseli nas, da Kultur-
no društvo Svibno po stotih le-
tih še vedno deluje ter vztra-
ja,« je sledila še pohvala in 
nato je radeški župan Tomaž 
Režun predal predsednici svi-
benskega kulturnega društva 
Veroniki Kmetič Podlesnik 
priznanje Ivana Pešca za leto 
2021 za posebne dosežke na 
področju kulture. Poseben ki-
pec, ki je miniatura Plečniko-
vega spomenika, izdelan iz 
kovine v barvi brona, bi mo-

ralo društvo prejeti že febru-
arju na proslavi ob kulturnem 
prazniku, a zaradi spoštova-
nja ukrepov za zajezitev širje-
nja koronavirusa je bila pode-
litev izpeljana ob 100letnici. 
»Društvo je vzor vsem nam in 
bodočim generacijam,« je dejal 
predsednik KS Svibno Primož 
Knez in podobnega mnenje je 
bil tudi predsednik Turistične-
ga društva Svibno Anton Ren-
ko ter članice Društva kmeč-
kih žena Arnika.

Na slovesni prireditvi, na kate-
ri so članice Društva kmečkih 
žena Arnika pripravile tudi 
razstavo domačih dobrot, sta 
zbrane popeljala v preteklost 
Franci Gros in Jure Renko v 
vlogi nekdanjih vitezov z Ostre-
ga vrha. S plesnim venčkom 
so nastop obogatili učenke in 
učenci podružnične osnovne 
šole, NZA Jatna kvintet z dve-
ma veselima domačima viža-
ma, s ponarodelima pesmima 
Ljudski pevci s Svibna, predsta-
vil se je tudi svibanski cerkveni 
pevski zbor. V zaključku je nav-
dušila z izborom različnih ple-
sov slovenskih pokrajin, pove-
zanih v koreografijo Pozdrav 
iz Slovenije, Folklorna skupina 
Tine Rožanc iz Ljubljane. 
 Smilja Radi

Ob 100-letnici KD Svibno je župan Tomaž Režun predal 
predsednici društva Veroniki Kmetič Podlesnik priznanje v 
obliki kipca za dosežke na področju kulturnega delovanja. 
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Kot je povedal predsednik 
društva Martin Kvartuh, šte-
je društvo 160 članov, pred-
vsem iz obmejnih KS Velika 
Dolina in Jesenice na Dolenj-
skem, nekaj pa tudi iz drugih 
krajev v brežiški občini in šir-
še. V četrtstoletnem obdobju 
so naredili velik napredek na 
področju izobraževanja vino-
gradnikov, tako na področju 
varstva vinske trte kot tudi 
na področju pridelave vin. To 
dokazujejo z udeležbo na raz-
ličnih ocenjevanjih vin širom 
po Sloveniji, kjer njihovi čla-
ni dosegajo zelo visoke oce-
ne. »Ponosni smo, da je dru-
štvo povezovalno in odprto 
za vse dogodke, ki se dogajajo 
v naši okolici, saj radi prisko-
čimo s stojnico ter predstavi-
mo vina naših vinogradnikov. 
V društvu se bomo tudi v bo-
doče trudili, da bodo naši kra-
ji še bolj prepoznavni po dob-
ri kapljici in prisrčnih ljudeh,« 
je še dejal Kvartuh. Društvu je 
ob jubileju čestital tudi župan 
Ivan Molan, ki je ob tem iz-
postavil aktivnosti občin za 
spodbujanje pridelave kvalite-
tnih vin, npr. projekt Župano-
vo vino. V lanskem letu je bil 
za županovo vino izbran ravno 
cviček člana dolinskojeseni-
škega društva Ljuba Semeni-
ča. V imenu Zveze društev vi-

V 25 letih so veliko napredovali
GAJ – Na izletniški kmetiji Svetnik je 21. avgusta potekala prireditev ob 25-letnici Društva vinogradnikov 
Dolina – Jesenice, ki združuje pridelovalce z obmejnega območja. Podelili so tudi priznanja za društveno in 
druga ocenjevanja vin, novi društveni kralj cvička je postal Roman Zofič s Cirnika.

nogradnikov Dolenjske se je 
prireditve udeležil in društvo 
pohvalil za vključevanje v ak-
tivnosti zveze njen podpred-
sednik Jože Bašelj.

Osrednji del prireditve je bila 
podelitev priznanj sodelujo-
čim na društvenem ocenjeva-
nju vin, ki so ga letos izvedli 
na dveh lokacijah. Na ocenje-
vanje so prejeli kar 132 vzor-
cev vin. Kot je v imenu obeh 
komisij, ki sta ocenjevali vina, 
povedala Milena Rožman, je 
vinski letnik 2020 zaradi spo-
mladanske pozebe sicer skro-
men po količini, a zelo dober 
po kvaliteti: »Posledica manj-
ših pridelkov in vremensko 
lepe jeseni so lepa in harmo-

nična vina. Na ocenjevanju 
je bilo prijetno preseneče-
nje dolenjsko belo vino, kjer 
so vsi vzorci dosegli kakovos-
ten razred, to so harmonična, 
pitna vina s prijetno kislino 
in cvetico. Tudi cvički letni-
ka 2020 so v večini pitni, niso 
trpki, prijetno sveži, z dobro 
aromatiko.« Med belimi sor-
tnimi vini je pohvalila pred-
vsem chardonnaye in sauvig-
none, pa tudi laške rizlinge, za 
modro frankinjo pa je dejala, 
da je lanski letnik šolski pri-
mer trditve »manj pridelka – 
višja kakovost«, saj so to vina 
»z močnim telesom, lepo bar-
vo, izraženo sortnostjo in har-
monijo«. 

Kvartuh je nato skupaj z Mo-
lanom, Bašljem in Rožmanovo 
podelil priznanja: 43 velikih 
zlatih medalj, 25 zlatih me-
dalj, 26 srebrnih medalj in 22 
pisnih priznanj. Laskavi naziv 
društvenega kralja cvička si je 
prislužil Roman Zofič s Cirni-
ka, ki mu je krono predal lan-
ski zmagovalec Branko Vog-
rin z Velike Doline. »Oglasite 
se, pa bom natočil,« je bil kra-
tek in jedrnat novi kralj. Pose-
bej so izpostavili še zmagoval-
ca med dolenjskimi belimi vini 
Rudija Kosa z Rajca. Kvartuh 
je podelil tudi priznanja, ki 
so si jih člani društva prislu-
žili na letošnjem tednu cvič-
ka v Velikem Gabru (ena ve-
lika zlata medalja – Stanislav 
Barkovič za cviček, štiri zla-
te in pet srebrnih medalj ter 
štiri pisna priznanja), na oce-
njevanju vin Vino Slovenija v 
Gornji Radgoni (Stanislav Bar-
kovič je prejel dve zlati medalji 
za cviček, družina Bizjak dve 
srebrni medalji za cviček, Mi-
lan Valek pa srebrni meda-
lji za cviček in suho penino). 
Prireditev na idilični lokaciji 
pri Črpičevih so s petjem po-
pestrili pevci MoPZ Slavček, s 
humornimi vložki pa Nadica 
Črpič in Sandi Šumlaj.

 Peter Pavlovič

Novi društveni kralj cvička Roman Zofič (na sredini), levo 
Vogrin in Kvartuh, desno Bašelj, Rožman in Molan

SPODNJI STARI GRAD – V 
športnem parku v Spodnjem 
Starem Gradu je na prvo sep-
tembrsko soboto potekal 
prvi memorialni dan Špor-
tnega društva Dolenja vas, 
ki so ga pripravili v spomin 
na njihove preminule člane. 
Ob tem so še uradno odprli 
fitnes park na prostem.

Kot je povedala predsednica 
ŠD Dolenja vas Iva Gomilšek, 
so se odločili 4. Gretin memo-
rial v tenisu nadgraditi z me-
morialnim dnem tudi za ostale 
preminule člane društva. »To 
so bili člani, ki smo jih imeli 
radi in so tako ali drugače zaz-
namovali naše življenje ter pri-
spevali k razvoju in uspehom 
tega športnega društva,« je na 
kratki spominski prireditvi po-
jasnila Gomilškova in naštela 
naslednja imena: Ivan Debe-
lak, Vlado Debelak, Franc Di-
mec st., Dejan Dvorančič, Toni 
Gajšek, Janko Gramc, Karl 
Levstik st., Vinko Molan, Gre-
ta Novak, Vinko Novak, Silvo 
Pezdirc, Boris Rodman, Vinko 
Salmič, Pavle Skočaj, Mile Su-
šac, Branko Špiler, Maks Špiler, 
Branka Tomše, Branko Turn
šek, Ivan Vanič, Boris Vogrinc, 
Janez Volčanšek, Franc Zor-
ko st., Tine Zorko in Jože Žit-
nik. ŠD Dolenja vas, ki deluje 
že 38 let, sicer združuje prib-
ližno 160 članov tako iz KS 
Dolenja vas kot iz pred dese-
tletjem ustanovljene KS Spo-

Spomnili so se preminulih članov

dnji Stari Grad – Spodnja Lib-
na. V društvu delujejo sekcije 
za nogomet, odbojko, tenis in 
balinanje, v teh športih pa so 
se pomerili tudi na tokratnem 
dogodku.

Na nogometni tekmi med eki-
pama KS Dolenja vas in KS 
Spodnji Stari Grad – Spodnja 
Libna je s 4:3 zmagala prva in 
osvojila prehodni pokal. Na 4. 
Gretinem memorialu v meša-
nih parih v tenisu je sodelova-
lo 16 tekmovalcev, zmagala sta 
Tina Turk Milanović in Aljaž 
Zajc. Na turnirju parov v od-
bojki je sodelovalo 18 tekmo-
valcev, najboljša sta bila Anže 
Obreza in Aljaž Zajc. Na noč-
nem turnirju parov v balina-
nju je balinalo 18 tekmovalcev, 
zmagala sta Klemen Dimec in 
Duško Pangrčič. Pripravili so 
tudi manjšo razstavo fotografij 

z utrinki iz zgodovine društva, 
ob katerih so privreli na dan 
številni spomini. 

Dogodek so izkoristili tudi za 
uradno odprtje fitnes parka 
na prostem, ki so ga postavili 
v okviru participativnega pro-
računa občine Krško in z njim 
še popestrili športni park, ki 
ga sestavljajo že travnato in 
asfaltno igrišče za nogomet, 
balinišče, tenis igrišče, igri-
šče za odbojko na umetni tra-
vi ter otroška igrala. »Naprave 
za vadbo so izdelane s poseb-
nim poudarkom na varnosti, 
funkcionalnosti in ne nazad-
nje privlačnosti. Želimo si, da 
bi privabile čim več rekreaci-
je željnih obiskovalcev in pove-
zale krajane iz obeh krajevnih 
skupnosti,« je ob tem dejala 
Gomilškova.
 P. Pavlovič

Spomine na preminule člane so obujali tudi ob razstavi 
fotografij.
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Kar je za ljudi, je tudi za živali. Glede na najnovejše svetovne 
trende in metode zdravljenja hišnih ljubljenčkov vam predsta-
vljamo hiperbarično kisikovo terapijo. Hiperbarične komore za 
male živali so že postale standardni del veterinarske prakse v 
Ameriki in Aziji. Po novem je ta storitev na voljo tudi pri nas.

V hiperbarični komori 
dihamo 100 % čisti kisik, 
pod nadzorovanim oz. 
reguliranim tlakom, ki je 
večji od atmosferskega. 
Kisik, po telesu vezan na 
hemoglobin, prenašajo 
rdeče krvničke. Poško-
dovano tkivo potrebuje 
več kisika, da celice pre-
živijo.
Zdravljenje v hiperbarič-
ni komori je nujno pot-
rebno pri npr. hudih za-
strupitvah z ogljikovim monoksidom, dimom ali parami, bistveno 
pa prispeva k celjenju ran, nastalih zaradi ozeblin in opeklin. Kisi-
kova terapija je učinkovita kot dodatno zdravljenje, kot na primer 
pri poškodbah tkiv, ki nastanejo po obsevanju. 
Dobra dodatna terapija je lahko tudi ob kirurških posegih in anti-
biotični terapiji pri bolnikih s kroničnim vnetjem kosti in kostnega 
mozga. Enako tudi pri ranah, ki se slabo celijo zaradi slabega pre-
toka krvi. Zdravljenje v hiperbarični komori se uporablja tudi pri 
nekaterih drugih zdravstvenih težavah, kot so infekcije, nenadna 
naglušnost in slepota kot posledica slabe prekrvavitve mrežnice. 
Hiperbarično zdravljenje je priporočljivo tako za bolne kot za zdra-
ve živali, da bi preprečili razne bolezni in izboljšali počutje, saj več-
ja raven kisika pozitivno vpliva na celoten organizem. Za iste na-
mene se hiperbarična komora uporablja tudi pri ljudeh v Splošni 
bolnišnici Brežice.

Marija Kodrič s.p., Gornji Lenart 69, 8253 Artiče,  
031/823-455

predstavljamo

Hiperbarična komora  
za male živali

→→  PPoommooččnniikk  pprrii  tteehhnnoollooggiijjii  ggrraaddnnjjee                                                                                                        
→→  BBoollnniiččaarr  nneeggoovvaalleecc          →→  GGaassttrroonnoomm  hhootteelliirr                                                                  

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

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

→→  LLooggiissttiiččnnoo  iinnžžeenniirrssttvvoo  ((VVSSŠŠ))                                              
            

                                                                                                                      

                  RROOGG..  SSLLAATTIINNAA      CCEELLJJEE      KKRRŠŠKKOO      LLJJUUBBLLJJAANNAA      MMUURRSSKKAA  SSOOBBOOTTAA

SREDNJA STROKOVNA IN POKLICNA ŠOLA ZA ODRASLE                                                                     
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA ODRASLE                                                                                    

 

 

VPISI 2021/2022 
1144  OODDLLIIČČNNIIHH                                              
PPRROOGGRRAAMMOOVV                                                                

NNAA  55  LLOOKKAACCIIJJAAHH                                                      
IINN  MMOOŽŽNNOOSSTT                                                      
PPOOVVRRAAČČIILLAA                                                            
ŠŠOOLLNNIINNEE!!

 

 

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



Posavski obzornik - leto XXV, številka 19, četrtek, 16. 9. 202110 GOSPODARSTVO

Kot pravi direktorica direkcije 
Kadri Martina Brec, je v skr-
bi za dobro počutje zaposlenih 
na delu pomembno, da imajo 

vodje in sodelavci spoštovan-
je do vsakega zaposlenega, so 
odprti za pogovor in pripravl-
jeni poslušati ter skupno reše-
vati izzive v različnih situaci-
jah. V podjetju so zato razvili 
skrbno voden sistem razvo-
ja zaposlenih. Ob prihodu v 
podjetje za vsakega zaposle-
nega pripravijo skrbno načr-
tovan program usposabljanja 
za delovno mesto, v katerem 
mentor, izkušenejši in veš-
či posameznik, na novega za-

Imajo skrbno voden sistem razvoja zaposlenih
ŠENTLENART, BREZINA – Uspešna podjetja se zavedajo pomena vlaganja v razvoj svojih zaposlenih. Med njimi je tudi TPV Automotive, razvojni dobavitelj, ki de-
luje na globalnem trgu avtomobilske industrije. V brežiški občini ima kar dve svoji tovarni – v Šentlenartu in Brezini, kamor je letos iz Novega mesta preselil tudi 
svoj razvojno-prodajni center, kmalu pa se mu bodo pridružile tudi ostale skupne službe in vodstvo podjetja.

poslenega prenaša svoje znan-
je, kompetence, veščine pa 
tudi prepričanja in vredno-
te podjetja. Mentorje izbirajo 
na osnovi strokovnega znanja, 
komunikacijske spretnosti, sa-
mozavesti, pozitivnega odnosa 
do izobraževanja in dela ter iz-
ražene strokovne in osebnost-
ne avtoritete. Vsak mentor ima 
opravljeno posebno usposabl-
janje za mentorje. TPV Auto-
motive vsako leto razpisuje 
štipendije za strokovne sme-
ri strojništva, elektrotehni-
ke, informatike, mehatronike 
in orodjarje. V sodelovanju s 
šolstvom opravljajo tudi men-
toriranje diplomskih in magis-
trskih nalog, organizirajo va-
jeništvo in omogočajo šolske 
prakse. V podjetju podpira-
jo in financirajo tudi študij 
ob delu. Enkrat letno izberejo 
najbolj izvirno diplomsko delo 
in podelijo priznanje Martina 
Severja, še navaja kadrovska 
direktorica.

Redno spremljanje 
kompetenc zaposlenih

TPV Automotive ima vzpo-
stavljen sistem priznavanja 
interne strokovne kvalifikaci-
je. Zaposleni, ki opravljajo do-
ločeno strokovno delo, tako 

lahko napredujejo z inter-
nim priznavanjem višje stop-
nje strokovnosti, ki bi si jo pri-
dobili skozi delovne izkušnje, 
izobraževanja in usposabl-
janja ter dokazovanja znan-
ja, strokovnosti, sposobnos-
ti, veščin in spretnosti pri 
tekočem delovanju v podjet-
ju. »Kompetence zaposlenih 
– znanja, usposobljenosti in 
veščine, ki omogočajo opravl-
janje del na delovnem mestu 
pa tudi osebnostne in vedenj-
ske značilnosti, prepričanja, 
samopodoba in vrednote, ki 

prav tako pomembno vpliva-
jo na motiviranost zaposlenih 
in uspešnost, v TPV Automoti-
ve redno spremljamo in ocen-
jujemo s kompleksno in zane-
sljivo metodo 360 stopinj. Kot 
pove že ime samo, ta metoda 
zajema pogled na zaposlenega 
iz različnih zornih kotov – tako 
s strani vodij in podrejenih 
kot tudi sodelavcev in samo-
ocenitve. Odstopanje trenutne 
stopnje razvitosti kompetenc 
od pričakovane pa daje dob-
ro izhodišče za pripravo pla-
na izobraževanj zaposlenih,« 

opiše kadrovska direktorica. 
Slednja še omenja, da imajo v 
podjetju opredeljen tudi sis-
tem letnih razvojnih pogovo-
rov, znotraj katerih se vodja s 
sodelavcem pogovori o zado-
voljstvu pri delu in z delom, 
željah o delu v prihodnje in 
možnostih za nadaljnji razvoj 
kariere. Vzpostavljen imajo 
sistem ciljnega vodenja, ki jim 
omogoča vzdrževanje pogo-
jev za doseganje dolgoročnih 
strateških ciljev podjetja ter 
določanje in nagrajevanje de-
lovne uspešnosti zaposlenih. 

Sistem nasledstev  
in kroženja

Na osnovi spremljanja razvoja 
posameznika in prepoznavan-
ja ključnih kadrovskih poten-
cialov izvajajo psihometrič-
na testiranja in individualne 
intervjuje o posameznikovi 
razvojni motivaciji. Na podla-
gi tega zastavijo individualni 
razvojni načrt kariere, ki opre-
deljuje planirano nasledstvo 
oz. zasedbo delovnega mesta, 
zahtevana ključna znanja in 
veščine za predlagano delov-
no mesto, planirane aktivnos-
ti, izobraževanja ter aktivnosti 
samoučenja. Za vodilna delov-
na mesta imajo tako načrto-

van sistem nasledstev in kro-
ženja. Kot še pravi kadrovska 
direktorica, podlago za stra-
teško načrtovanje razvoja za-
poslenih podajo tudi rezulta-
ti opravljenih letnih raziskav 
zavzetosti zaposlenih, ki jo v 
TPV Automotive merijo po 
metodologiji Gallup. »Zavze-
tost opisuje, kako zaposleni 
racionalno razmišljajo o svoji 
organizaciji, kako čutijo o njej 
ter v kolikšni meri so aktivni 
pri doseganju  organizacijskih 
ciljev do kupcev, sodelavcev in 
drugih deležnikov organizaci-
je. Predstavlja bolj psihološko 
navezanost zaposlenih na or-
ganizacijo, v kateri so zapos-
leni, kot fizično,« pojasni in 
doda, da v podjetju spodbuja-
jo in nagrajujejo inovativnost 
vsakega posameznika, vpel-
jan imajo namreč odprt sis-
tem inoviranja. To pomeni, da 
vsak zaposleni lahko podaja 
pobude ali predloge skozi celo 
leto. Vse sprejete in realizira-
ne predloge nagradijo, vsako 
leto pa na organiziranem dne-
vu inovativnosti tudi skrbno 
ovrednotijo in določijo najko-
ristnejše predloge leta, ki so 
tudi primerno nagrajeni. 

 Rok Retelj, 
 foto: TPV Automotive

V podjetju TPV Automotive so razvili skrbno voden sistem 
razvoja zaposlenih.

Direktorica direkcije Kadri 
Martina Brec

V okviru finančnega prestruk-
turiranja naj bi delničarji 
RIDG Holding z dokapitaliza-
cijo osnovni kapital s stvar-
nim vložkom povečali z oko-
li 45,7 mio na 47,7 mio evrov. 
Obenem naj bi na podlagi ukre-
pa sanacije poslovanja in raz-
dolževanja delničarje pozvali 
k podpisu pogodb o konverzi-
ji terjatev, ki bi v višini najmanj 
9,2 mio evrov prešle v kapital-
ske rezerve družbe, s tem, da 
je bila konverzija dolga okoli 
10,2 mio evrov izvedena že v 
aprilu in maju letos z upnikom 
Vipap CZ. Javno objavljen sklic 
današnje skupščine je tudi edi-
ni javni dokument, ki ga je pod-
jetje, ob objavi prodaje 28.000 
m2 površine za industrijskimi 
objekti v avgustu, objavilo v le-
tošnjem letu. 

Sicer je bila uprava družbe od 
maja dalje povsem neodziv-
na na naša novinarska poiz-
vedovanja o situaciji v podje-
tju, ki smo jih naslovili nanjo 
na podlagi več sporočil, ki smo 
jih prejeli v uredništvo s stra-
ni zaposlenih, ki so bili bodisi 
na čakanju na domu bodisi de-
lavcev, ki so kot zaposleni v zu-
nanjih podjetjih izvajali podiz-
vajalska ali druga storitvena 
dela v družbi. V poletnih me-
secih smo bili (neuradno) tudi 
seznanjeni, da naj bi nekaj za-

Negotova usoda Vipap Vidma: čakajoč Godota
KRŠKO – Na za danes sklicani skupščini družbe Vipap Videm bodo delničarji odločali o nadaljnji usodi tovarne. Po dvomesečnem zastoju je namreč, kot so navedli 
v upravi, ponovni zagon tovarne pogojen z dokapitalizacijo družbe s strani delničarjev češkega lastnika RIDG Holding v višini najmanj dveh milijonov evrov.

poslenih prejelo odpoved de-
lovnega razmerja s strani de-
lodajalca, po drugi strani so 
nas posamezniki tudi sezna-
njali, da so si v skrbi za social-
no varnost zaradi neobratova-
nja tovarne poiskali zaposlitev 
v drugih družbah na območju 
Posavja. Pred dnevi je do nas 
prišla tudi neuradna infor-
macija, da je odpoved delov-
nega razmerja poleg še nekaj 
strokovnjakov, ki so zapusti-
li podjetje, podala tudi članica 
uprave. A kot da bi z začetkom 
novega šolskega leta ponovno 
steklo poslovno leto, smo 1. 
septembra v uredništvo preje-
li tudi osemvrstično pojasnilo 
predsednika uprave in direk-
torja družbe Vipap Videm Pe-

tra Domina, v katerem navaja, 
da je podjetje sredi procesa fi-
nančnega in operativnega pre-
strukturiranja, da je bila 17. 8. 
sanirana tehnična okvara, »ki 
je nastopila 19. 7. kot posle-
dica nepredvidenega strojelo-
ma, preboja na električnem ka-
blovodu, ki napaja tehnologijo 
predelave odpadnega papirja«, 
in da je vnovičen zagon tovar-
ne po dvomesečnem zasto-
ju odvisen od dokapitalizacije 
delničarjev ter da je poslova-
nje družbe bistveno okrnjeno.

Dvom v modre odločitve

Skope informacije v zvezi s po-
slovanjem očitajo poslovod-
stvu tudi v sindikatu Vipap 

Vidma in Konfederaciji sindi-
katov Slovenije Pergam. Ka-
kor sta zapisala Metka Rasi-
nec, predsednica sindikata v 
tovarni, in predsednik Perga-
ma Jakob Počivavšek v skup-
ni izjavi, spremljajo več kot dva 
meseca trajajočo zaustavitev 
proizvodnje z veliko zaskrblje-
nostjo: »Kljub temu da podjetje 
zaenkrat skladno z zakonom in 
kolektivnimi pogodbami po-
ravnava obveznosti do zapo-
slenih, je tudi iz zadnjega ob-
vestila vodstva zaposlenim in 
poslovnim partnerjem jasno 
razvidno, da podjetje za na-
daljevanje proizvodnje nujno 
potrebuje dodatna sredstva. 
Seveda je z nadaljevanjem 
proizvodnje povezana tudi oh-
ranitev delovnih mest zapo-
slenih v družbi. Sindikat je bil 
z dejstvom, da družba nujno 
potrebuje sredstva za doka-
pitalizacijo, seznanjen šele na 
sestanku v mesecu avgustu, do 
katerega je prišlo na zahtevo 
sindikata. Žal niti poslovodstvo 
niti člani nadzornega sveta 
niso prej opozarjali sveta de-
lavcev in sindikata na razme-
re, ki so pripeljale do zausta-
vitve proizvodnje, objektivnih 
informacij pa praktično ni bilo 
ali pa so bile skrajno skope. Za-
gotovo je stanje, v katerem je 
danes podjetje, deloma mogo-
če pripisati gospodarskim raz-

meram, povezanih z epidemi-
jo, kljub temu pa dvomimo, da 
je to edini razlog in je del odgo-
vornosti zelo verjetno mogoče 
pripisati tudi poslovnim odlo-
čitvam poslovodstva in prepo-
znemu ukrepanju nadzornega 
sveta.« Ob tem sindikat opo-
zarja, da je Vipap Videm izje-
mno pomemben zaposlovalec 
na območju Krškega, saj naj 
bi bilo po njihovih ocenah od 
proizvodnje v podjetju odvis-
nih bistveno večje število pre-
bivalcev bližnje in daljne oko-
lice, po njihovih ocenah naj bi 
šlo za okoli 1.500 ljudi.

Bonačeva dediščina bi lahko 
nesla zlata jajca

Situacijo v Vipap Vidmu pred-
vsem preko podjetnikov in 
obrtnikov spremljajo tudi na 
Območni obrtnopodjetni-
ški zbornici Krško. Kot pra-
vi direktorica zbornice Janja 
Starc, so na poslovanje druž-
be poslovno vezani številni 
podjetniki in obrtniki iz Kr-
škega in širše okolice. Z vidi-
ka članov zbornice in obstoje-
čih delovnih mest v tovarni je 
vsekakor treba upati na poziti-
ven izid skupščine delničarjev, 
meni direktorica obrtne zbor-
nice, in tudi, da je treba osta-
ti na realnih tleh, saj »grehi« 
podjetja niso nastali čez noč in 

se bržkone vlečejo iz desetle-
tja v desetletje, zaradi česar bi 
bilo krivično vso odgovornost 
prelagati zgolj na nove lastni-
ke, lokalno skupnost in državo: 
»Morda pa bilo na tem mestu 
ponovno smotrno vprašanje, 
zakaj niso tisti, ki so imeli že 
pred tremi desetletji škarje in 
platno v rokah, ustrezno ukre-
pali?« 

Janja Starc je nedvomno ena iz-
med tistih, ki se še kako zave-
da, da so bile slovenske upra-
ve, sestavljene predvsem iz 
domačih strokovnjakov, tis-
te, ki so »zakockale« Bonače-
vo dediščino, ki bi bila lahko 
z manj pohlepa in s smotrnim 
upravljanjem kokoš, ki bi nes-
la srebrna, če ne že zlata jajca, 
predvsem pa večjemu številu 
občanov Posavja zagotavljala 
kruh. Zagotavlja pa, da bodo 
na OOZ Krško kot reprezenta-
tivni predstavnik obrtnikov in 
malega gospodarstva v prime-
ru neuspešne dokapitalizacije 
svojim članom nudili podporo 
in pomoč s svetovanji, pred-
vsem s pravnega področja, kot 
je statusno preoblikovanje, de-
lovnopravno področje in tudi 
podporo pri promociji njiho-
vih storitev tako v lokalnem 
kot širšem nacionalnem in 
mednarodnem prostoru.
 Bojana Mavsar

Iz tovarniških dimnikov krške 'Celuloze' se celo poletje ni 
pokadil dim in vprašanje je, ali se bo še kdaj … (foto: P. P.).
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PROIZVODNJA – AVGUST 2021

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 6 ZP <1 - 30 50 1 100 2 -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB6 2.084.167 47 11

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(D-2)
*	 -	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti.
**	 -	pri	uporabi	D-2	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti	emisij

V slabih dveh mesecih prevzeli  
kar 800 kg uporabnih stvari

Lepo vabljeni vsako soboto, med 8. in 12. uro, na tržnico 
v Brežicah. Zaradi zagotavljanja zdravja in varnosti obis
kovalcev je lokacija opremljena z razkužilom in z navodi
lom, da je treba poskrbeti za higieno rok, kihanja in kašlja 
ter ohranjati medsebojno razdaljo najmanj 1,5 m.

Projekt smo na brežiški komunali začeli junija 2015 in do 
danes v ponovno uporabo predali že več kot 81.000 upo
rabnih predmetov. S tem smo razveselili marsikoga, ki si 

v teh časih tež
ko kaj privoš
či in hkrati od
ložili kar 25 ton 
manj kosovne
ga odpada. Ob
čani najbolj po
gosto prinesejo oblačila, obutev, igrače, 
otroško opremo, gospodinjske aparate in 
drugo. Cilj družbeno odgovorne pobude je 
spodbuditi občanke in občane k ponovni 
uporabi stvari in s tem k zmanjšanju količi
ne odloženih kosovnih odpadkov. 
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Projekt brezplačne izmenjave stvari »Prinesi – odnesi« je po nekajmesečni 
prekinitvi poleti znova odprl svoja vrata. Veseli nas, da je projekt še ved-
no zelo iskan in obiskan, kar dokazuje tudi količina stvari, ki ste jih občani 
prinesli v slabih dveh mesecih.

Lepa jesenska 
kombinacaija

Čudoviti dekorativni izdelki čakajo 
novega lastnika.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Reka Krka ob zelo 
nizkem septembrskem vodostaju močno cve-
ti. Kot je pojasnila vodja novomeške izpostave 
Zavoda za varstvo narave Barbara Kink, je t. i. 
cvetenje reke, sicer običajno za poletni čas, vse 
pogostejše in daljše: »Prihaja do razmnoževa-
nja rjavih alg, prav tako je vidna prekomerna 
razrast vodnega rastlinja, kar je posledica pred-
vsem prevelike količine nitratov v vodi, ki so 
hranila za te rastline.« Alge sicer niso strupe-
ne in nevarne za naše zdravje, seveda pa pogled 
na reko, ki ponekod bolj spominja na močvirje, 
ni prijeten. Povprečna temperatura Krke se je v 
zadnjih 50 letih dvignila za 1,5 stopinje Celzija, 
kar močno vpliva na zmanjševanje populacije 

rib v njej in poginov školjk. Da bi ta proces us-
tavili, bo v bodoče potrebno usklajeno sodelo-
vanje vodarstva, kmetijstva, turizma in prostor-
skega načrtovanja.  P. P.

Vse toplejša Krka močno cveti
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Kam gremo? Na Šentvid, Cirnik ali Špiček?
BREŽICE – Lepo vreme v teh poznih poletnih dneh kar vabi, da čim več prostega časa preživimo v naravi. Znanstveniki so namreč odkrili, da čas, preživet v nara-
vi, vpliva na fizične spremembe v možganih. In očitno se tega vedno bolj zavedajo tudi številni pohodniki, tekači, kolesarji v občini Brežice, saj jih je še posebej ob 
tako lepem vremenu mogoče srečati na vsakem koraku. Nekaj izmed njih smo ob začetku Evropskega tedna mobilnosti (seznam aktivnosti si oglejte na naslednji 
strani), ki tudi letos poudarja, da moramo živeti zdravo in potovati trajnostno, med drugim prosili, da povedo, kaj jim pomeni gibanje v naravi.  R. R.

Samo Krušnik, Ribnica: Gibanje v naravi 
je del mojega vsakdana, skoraj vsak dan ob 
vsakem vremenu si vzamem čas za hojo ali 
kolesarjenje po gozdu. Občudujem drevesa 
in zemljo v vsej njihovi velikosti. Zjutraj, po-
poldan ali zvečer, če dežuje, sneži ali sije son-
ce, sem pripravljen potovati skozi dimenzi-

je narave. Dostikrat svoje podvige objavim na Facebooku, da 
bi vzpodbudil tudi ostale, da že samo z gibanjem v naravi, ki 
zdravi vse, naredimo veliko. Čez teden se večino časa smukam 
po lokalnih gozdovih (npr. Cirnik), drugače pa je v mojem srcu 
Pohorje.

Anita Veršec, Bizeljsko: Redno gibanje oz. 
hoja mi pomeni zelo učinkovito vstopanje 
v fizično in ravno tako duševno plat moje-
ga zdravja. Zavedam se, da z rednim giba-
njem oz. hojo pozitivno in čudežno vplivam 
na okolico, svoje bližnje in sebe. Kot pravi 
Hanh: 'Čudež ni hoja po vodi. Čudež je ho-

diti po zeleni zemlji, bivati globoko v sedanjem trenutku in se 
počutiti resnično živ.' Zato ustvarjajmo čudeže z rednim giba-
njem in hojo! Najraje začnem svoj dan s hojo na 'moj Špiček' 
in to je zame čudež.

Jure Krošl, Brežice: Redno gibanje mi daje 
energijo, saj se po delovniku, kjer večino časa 
preživim v pisarni, s hojo in tekom počutim 
veliko bolje in imam več pozitivne energije. 
V poletnem času večinoma kolesarim, če pa 
je slabše vreme, izberem hojo v kombinaci-
ji s tekom. Z rednim gibanjem/hojo si zago-

tovo zgled drugim, saj redno gibanje vpliva na boljše počutje, 
zdravje in posledično na boljše razpoloženje v družbi, kar pre-
našaš na ljudi v svoji okolici. Med vikendi najraje hodim zgodaj 
zjutraj (ob 6. uri), saj imam potem čez dan veliko več energije, 
kot pa če bi poležaval celo dopoldne. Med tednom pa večinoma 
okoli 16. ure, da imam potem še čas za druženje.

Borut Pelko, Brežice: Redno gibanje in hoja, 
predvsem v naravi, mi zadnja leta pomeni-
ta veliko, da ne rečem kar način življenja. Ne 
predstavljam si dneva brez hoje ali teka v 
naravi, poleti tudi plavanja. Prvo počnem iz-
ključno v naravnem okolju – gozdu, po mož-
nosti v hrib, in četudi sem teku oz. hoji, po-

gosto bosonogi, dodal še druge oblike telesne aktivnosti, gre 
pri vsem skupaj več kot le za gibanje. V poplavi prehranskih 
svetovalcev in fitnes trenerjev si ne delam utvar, da s svojo ak-
tivnostjo kaj veliko doprinesem k aktivnosti ostalih, sem pa 
vsekakor vesel, če sem komu lahko za zgled. Načeloma se v 
naravo najraje odpravim zjutraj, saj se je povsem naravno pre-
bujati skupaj z njo. Če tega zaradi dnevnega urnika ne uspem, 
pa svojo aktivnost opravim popoldne ali zvečer, pogosto tudi 
ponoči. Prizadevam si, da uspem gibalne aktivnosti v naravi 
opraviti vsak dan. Najraje grem na Šentvid, saj je kombinaci-
ja vsega, kar potrebujem. Kadar imam na razpolago več časa, 
me pot zanese tudi na Cirnik, Špiček ali Veliki Vrh, nekajkrat 
letno tudi na Lisco.

Sara Gregl, Ljubljana: Redno gibanje in hoja 
mi pomenita zdrav življenjski slog, saj z nji-
ma ohranjam svoje telo v kondicijski priprav-
ljenosti ter tudi v ravnovesju. Priznam, včasih 
zmanjka energije za sprehod po službi, am-
pak treba si je le obuti superge in oditi čez 
vrata, nato pa se vrneš domov napolnjen z 

energijo, saj predelaš izzive, s katerimi si se srečal čez dan. Zelo 
rada objavim objavo osvajanja vrhov na Instagramu, da še os-
talim približam, kako lepo naravo in hribe imamo pri nas v Slo-
veniji. Zelo sem vesela, ko vidim ljudi, da se gibajo in so aktivni, 
pa tudi če gre za okoliški hrib. Ob delavnikih poskušam vsak 
dan po službi iti na sprehod, saj je res neverjetno, koliko doda-
tne energije pridobim s tem za preostanek popoldneva. Viken-
di so rezervirani za bolj oddaljene vrhove in daljše izlete ali pa 
za domače gričke, naše Posavsko hribovje. Ker trenutno živim 
v Ljubljani, se z veseljem vračam v domače konce in takrat z 
mami osvojiva Šentvid ali pa podaljšava še do Velikega Cirni-
ka. Najraje pa grem na Brežiško morje, kjer se zame čas ustavi.

Damijana Štraser, Brežice: Hoja oz. obi-
skovanje hribov je del mojega življenja. Ko-
nec leta 2019 sem se odločila, da bom vsak 
dan hodila. Lahko potrdim, da je bila to ena 
najboljših možnih odločitev. Z obiskovanjem 
hribov in hojo sem naredila korenite spre-
membe v življenju ter premagala kar nekaj 

strahov, kot je recimo strah pred višino, na kar sem zelo po-
nosna. Leta 2020 sem naredila 400 vzponov in verjamem, da 
sem marsikoga spodbudila k hoji. Pisalo mi je kar nekaj ljudi, 
da občudujejo mojo vztrajnost in sem jih spodbudila, da so tudi 
sami pričeli z gibanjem. Zelo sem vesela takšnih pozitivnih in-
formacij. Hodim zjutraj in zvečer. Med vikendi obiskujem tudi 
bolj oddaljene hribe. Pri srcu so mi trije hribi, in sicer Sv. Vid, 
ki ga redno obiskujem, potem je tukaj 'moj hrib' Janina v Ro-
gaški Slatini, ki ga obiščem vedno, ko sem doma.

Lojze Ogorevc, Brežice: Hoja je osnovna ob-
lika gibanja, ki jo izvajamo vsi ljudje, ki seveda 
damo kaj na to, hodimo lahko tudi bosi, kar je 
zadnje čase zelo zanimivo, predvsem pa zdra-
vo. Že kot otrok sem hodil veliko bos, zadnje 
čase pa samo zaradi zdravja. Vemo, kako je 
zdravo hoditi bos, ko dobimo stik z naravo, 

uravnava se pravilna drža hrbtenice, odpravljamo glavobo-
le, krepimo noge, masiramo vse točke na stopalu in krepimo 
imunski sistem, ki ga v teh časih še kako potrebujemo. Vsak 
dan prehodim, tudi delno pretečem zelene poljane na Šen-
tviški gori – do cerkvice sv. Vida, tako da imam vsak dan svojo 
pot, ki je dolga osem kilometrov, dostikrat tudi po dvakrat na 
dan. Potem prehodim tudi Veliki Špiček in Veliki Cirnik. Zelo 
zdravo je hoditi bos po jutranji rosi ... Lahko rečem, da me ljud-
je videvajo na vseh teh poteh in sem nekako vzgled vsem, ki 
na to nekaj dajo ter se tudi opogumijo, preizkusijo. Ker se vsa 
leta ukvarjam z glasbo, sem naredil tudi avtorsko pesem Bo-
sonog naokrog.

www.PosavskiObzornik.si

Letos je 67letni Igor Kra-
njec iz Krškega v počastitev 
samostojnosti Slovenije s ko-
lesarjenjem skozi vse sloven-
ske regije v tednu dni obkro-
žil Slovenijo in prevozil 891 
km. Hkrati je s to turo obele-
žil tudi svojih 30 zaporednih 
let večdnevnega kolesarjenja. 
V zadnjem desetletju se nanje 
podaja sam, pred tem pa jih je 
20 let opravljal v družbi ko-
legov iz PGD Krško, katerega 
član je že 55 let. Ne nazadnje 
je bil tudi pobudnik večdnev-
nih kolesarskih tur in idejni 
oče še nekaterih drugih špor-
tnih akcij, s katerimi so doma-
či rekreativni navdušenci obe-
ležili posebne jubileje, kot so, 
denimo, na prelomu tisočletja 
24urna vožnja okoli mestne-
ga jedra Krškega, ob 500le-
tnici kmečkih uporov je vsak 
izmed 25 kolesarjev iz vrst 
krških prostovoljnih gasilcev 
prevozil 500 km okoli starega 
mestnega jedra, v letu 2017 so 
ob 500letnici protestantizma 
člani Planinskega društva Vi-

dem in krškega Območnega 
združenja veteranov vojne za 
Slovenijo (Igor je član obeh 
društev) prehodilo 500 km na 
relaciji od Krškega do bresta-
niškega mosta. In še kaj bi se 
našlo v bogati Igorjevi športni 
zakladnici, od treniranja kara-
teja do pretečenih malih ma-
ratonov po slovenskih krajih.

Čas ni njegov gospodar

Tisto, kar poganja kri po nje-
govih žilah, je užitek, ki ga ob 
tem občuti: »Odločitve so hi-
pne. Ko me prime, se oblečem 
in sedem na kolo. Pravzaprav 
najraje kolesarim sam, da si 
lahko tudi sam odrejam tem-
po, naredim postanek, kakšno 
fotografijo za spomin, spi-
jem pivo, si pogledam kakšno 
znamenitost, čeprav si, vsaj 
na večdnevnih kolesarjenjih, 
praviloma vzamem več časa 
za ogled tistega kraja in njego-
ve okolice, kjer prenočujem. 
Na srečo čas ni moj gospodar, 
saj sem se že pri 56 letih, ne-

koliko prej na račun benefici-
rane dobe zaradi dela s svin-
cem v tiskarni Papirkonfekcije 
in zatem Papirotiju, upokojil.« 
Za svoje športno udejstvovanje 
Igor ne izvaja nobenih poseb-
nih prehranskih ali kondicij-
skih priprav, ne pije energet-
skih napitkov niti ne uživa živil 
za višjo športno moč, temveč 

si kondici-
jo konstan-
tno ohranja. 
Še preden se 
je letos v ju-
liju podal na 
kolesarjenje 
okoli Sloveni-
je, je imel za 
seboj že oko-
li 1000 km 
hoje v hrib in 
teka ter opra-
vljenih okvir-
no 1.500 km 
vožnje s ko-
lesom. Aktiv-
nosti opra-
vlja skozi celo 
leto, v pov-

prečju vsak drug dan. Pred 
leti je kolesaril tudi v hladnej-
ših mesecih, sedaj pa sede na 
kolo šele, ko so temperature 
prijaznejše, medtem ko po-
hodništvo, bodisi sam bodisi 
v družbi članov planinskega 
društva ali veteranov, goji sko-
zi celo leto, pri čemer so mu 
zimske ture in gazenje po sne-

gu še posebej pri srcu. ’Podži-
gajo’ ga tudi posamezni izzi-
vi, kot denimo letošnji vzpon 
na 1611 m visok Vršič, ki ga je, 
obtežen s 5,5 kg težkim nahrb-
tnikom, osvojil brez sestopa s 
kolesa, ali kot je povedal: »Ta 
vzpon mi je predstavljal pravo 
pravcato češnjo na torti. Sicer 
pa se ne hoje ne kolesa ne na-
veličam. Upam, da bom oboje 
lahko opravljal še vsaj 30 let, 
saj leta niso ovira, leta so zgolj 
številke (smeh, op. p.).« 

S cestnim kolesom se je sicer 
spoprijateljil že v prvi polovi-
ci 80. let prejšnjega stoletja: 
»Moje prvo kolo je bilo rablje-
no RollsRoyce kolo na deset 
prestav in še z usnjenim se-
dežem. Tistega kolesa in da-
našnjega karbonskega kolesa 
pravzaprav ni več mogoče pri-
merjati, to je tako, kot bi pri-
merjal avto Fičo in sodoben 
model Mercedesa. V 30 letih 
je prišlo do bistvenih spre-
memb v materialu tudi pri 
športnih oblačilih in ostali op-

remi. Predvsem pa opažam, da 
je prišlo v zadnjih desetih le-
tih, vsaj kar se tiče Slovenije, 
do neverjetnega porasta števi-
la ljudi, ki se ukvarja s kolesar-
jenjem in tudi do same popula-
rizacije tega športa, da kolo kot 
prevozno sredstvo postaja vse 
bolj enakovredno drugim vo-
zilom v prometu, čeprav opa-
žam, da je vselej najbolj kri-
tično spomladansko obdobje, 
ko vozniki osebnih in tovor-
nih vozil s tesnim prehiteva-
njem še izkazujejo nestrpnost 
do kolesarjev, jih silijo na ban-
kine, trobijo, a se nas nekje do 
začetka poletja že navadijo in 
postanejo strpnejši. Zelo viden 
je tudi napredek na področju 
urejanja infrastrukture, saj je 
danes bistveno več kot še pred 
desetletjem urejenih kolesar-
skih poti, zaradi česar je mogo-
če že relativno zelo varno kole-
sariti. Kar me še posebej veseli, 
tudi v Posavju gredo trendi v 
smeri zagotavljanja večje var-
nosti kolesarjev.«
 Bojana Mavsar

Ne hoje ne kolesa se ne naveliča
KRŠKO – Krčan Igor Kranjec pravi, da upa, da bo lahko vrtel pedala in lahkih nog hodil naokrog še vsaj 30 let, kajti oboje je že prav toliko časa njegov nepogrešlji-
vi način življenja. Vsako leto opravi tudi daljšo, večdnevno kolesarsko turo. Samo z njimi je v 30 letih prevozil 22 držav in »naklepal« 22.840 km.  

Igor Kranjec
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Dan, datum Ura Aktivnost Izvajalec Lokacija Kontakt/Prijave

Ponedeljek 13. 9. – 
petek 24. 9. 2021

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

7:00–15:00 »V službo na trajnostni način« Občina Brežice, Gospodarske družbe in 
javni zavodi v Brežicah Brežice Damjan Žerjav (051 675 408)

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

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

10:00–17:00 Lov na zaklad po znamenitostih Brežic Občina Brežice, ZPTM Brežice Damjan Žerjav (051 675 408)

Četrtek, 16. 9. 2021
8:00 Delavnica za starejše »Gibam se« Center za krepitev zdravja ZD Brežice Ploščad pred nogometnim stadionom Damjan Žerjav (051 675 408)

Helena Hostar (051 222 039)

16:00 Otvoritev fotografske razstave na temo 
trajnostne mobilnosti Foto klub Brežice Avla Upravne enote Davor Lipej (041 325 730)

Petek, 17. 9. 2021 13:30 Predstavitev sistema izposoje koles 
»Bržkolo« za dijake in študente Občina Brežice Pri tržnici Brežice Damjan Žerjav (051 675 408)

Sobota, 18. 9. 2021
9:00 Otroški Živ žav, Predstavitev otroške knjige ZPTM Brežice in SIC Brežice Park pri MC Brežice Loriana Bogovič
8:00–14:00 S kolesom ob Savi Občine Brežice, Krško, Sevnica, Radeče Ob Savi od Radeč do Brežic Damjan Žerjav (051 675 408)

Nedelja 19. 9. 2021
9:00 (Bosonogi) Družinski pohod na Špiček po 

Lojzetovi poti Lojze Ogorevc Pišece – Špiček Lojze Ogorevc (040 881 146)

10:00 Družinsko kolesarjenje po Brežicah Športna zveza Brežice Terme Paradiso – Živalski vrt na Jasi – Terme 
Paradiso Jaka Lenart (041 781 207)

Ponedeljek, 20. 9. 2021 8:00 Delavnica: Nordijska hoja Center za krepitev zdravja ZD Brežice Ploščad pred nogometnim stadionom Damjan Žerjav (051 675 408)
Helena Hostar (051 222 039)

Torek, 21. 9. 2021
6:00–16:00 Dan brez avtomobila Občina Brežice, Zavod za Šport Brežice 

in partnerji
Cesta prvih borcev od občinske uprave do 
cerkve Sv. Lovrenca Damjan Žerjav (051 675 408)

8:00 Delavnica za starejše »Gibam se« Center za krepitev zdravja ZD Brežice Ploščad pred nogometnim stadionom Damjan Žerjav (051 675 408)
Helena Hostar (051 222 039)

Sreda, 22. 9. 2021 9:00 Bosonogi pohod na Šentvid po Lojzetovi 
poti Lojze Ogorevc Motel Čatež ob Savi – Šentvid Lojze Ogorevc (040 881 146)

Četrtek, 23. 9. 2021 8:00–18:00 Dan slovenskega športa (individualni 
tekaški maraton)

Športna zveza Brežice, Zavod za šport 
Brežice Brežice Jaka Lenart (041 781 207)

Številne aktivnosti v sklopu ETM 2021 v Brežicah
Občina Brežice je tudi letos v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka pod geslom »Živi zdravo. Potuj trajnostno«, pripravila številne aktivnosti. Večina aktivnosti je za ude-
ležence brezplačnih, udeleženci pa bodo prejeli tudi praktične nagrade.

Celoten podrobnejši program aktivnosti je objavljen na spletni strani Občine Brežice. Za dodatne informacije glede aktivnosti na damjan.zerjav@brezice.si oz. na tel: 051 675 408. 

Kot je navedla koordinatorka 
projekta Anja Urek, je Obči-
na Brežice skupaj s partnerji, 
ki v lokalnem okolju delujejo 
na področju športa in športne-
ga turizma, marca letos oddala 
prijavo za kandidaturo za pre-
jem naziva Brežice – Evrop-
sko mesto športa 2022. Naziv 
vsako leto podeljuje Evropska 
zveza prestolnic in mest špor-
ta (ACES Europe), ki omogoča 
kandidaturo za naziv v treh ka-
tegorijah, in sicer prestolnica 
športa, mesto športa ali skup-
nost športa. Občina Brežice 
kandidira v kategoriji mesto 
športa, saj je kriterij za kate-
gorijo število prebivalcev. Pri-
dobivanje naziva poteka v več 
korakih, ključna pa je oddaja 
kandidature za naziv v obliki 
t. i. BID File, ki mora vključe-
vati različne opise aktivnosti 
občine na področju športa. 
Naslednji korak je prihod de-
legatov komisije ACES Europe 
v Brežice, ki so 12. septembra 
začeli z dvodnevno evalvacijo 
zapisanega na terenu. »Glav-
no vodilo kandidature se gla-
si: Brežice – mesto športa za 

Bodo Brežice prišle do laskavega naziva?

vse generacije! S pridobitvi-
jo naziva in aktivnostmi, ki bi 
jih izvedli v letu 2022, želimo 
povečati promocijo aktivne-
ga življenjskega sloga za vse 
generacije po celotni občini 
in promocijo naše občine kot 
odlične destinacije za domače 
in tuje goste ter za še večji ra-
zvoj športnega turizma,« je še 
poudarila Anja Urek. Po bese-
dah župana Ivana Molana se 
je občina odločila za kandida-
turo na podlagi številnih argu-

mentov – od dosežkov špor-
tnikov do rednih vlaganj v 
športno infrastrukturo in pro-
grame športa. »Naziv Evrop-
sko mesto športa 2022 pred-
stavlja priložnost za promocijo 
ter bo hkrati spodbuda in pri-
znanje vsem prostovoljcem, 
ki v občini delujejo na podro-
čju športa. Naziv prinaša mož-
nost za povečanje investicij na 
področju športa, tudi z zaseb-
nimi vlagatelji, in je dobra po-
potnica pri nadaljnjem razvoju 

tako športa kot turizma, z na-
menom občanom in obiskoval-
cem zagotoviti čim bolj kako-
vostno bivanje v skupnosti,« 
je dejal.

Navdušeni nad videnim  
v Brežicah

Svoje vtise obiska brežiške ob-
čine je povzel generalni sekre-
tar ACES Europe Hugo Alon-
so, ki je izrazil navdušenje nad 
tem, kar je videl, predvsem 
nad bogastvom voda v občini 
ter seveda športno infrastruk-
turo in politiko razvoja špor-
ta. Izpostavil je več kot 100 
objektov športne infrastruktu-
re in številne programe špor-
ta, ki jih ima občina Brežice, 
ter še posebej izpostavil po-
datek, da Občina Brežice na-
menja za področje športa sko-
raj 7 % svojega proračuna, kar 
je dvakrat več od evropskega 
povprečja – to znaša med 2 % 
in 3 % proračunov mest oz. 
lokalnih skupnosti. Omenil je 
tudi sedem ciljev občine, t. i. 
veličastnih sedem, ki jih želi 
občina izpolniti v naslednjih 

petih letih in jih je v nadalje-
vanju predstavila v. d. direk-
torice občinske uprave Pa-
tricia Čular. Ti so: aktivacija 
občanov in povečanje športno 
aktivnih občanov s 35 % na 
45 %; zagotavljanje optimal-
nih pogojev za športnorekre-
ativno udejstvovanje za vse 
generacije; zagotavljanje pri-
merne športne infrastruktu-
re na podeželju in zagotovitev 
redne športne vadbe; zago-
tavljanje dostopnosti in skla-

dnosti z zeleno mobilnostjo; 
povezovanje zdravstvenih or-
ganizacij s športnimi društvi/
klubi in aktivnostmi – »vadba 
za zdravje, vadba na recept«; 
vzpostavitev oz. razširitev do-
stopne športne infrastruktu-
re, razširitev in prilagoditev 
dostopnih športnih progra-
mov za gibalno ovirane osebe 
in invalide ter uvedba dodatne 
ure športne vzgoje v osnovne 
in srednje šole v občini.
 Rok Retelj

Brežiška ekipa, ki stoji za kandidaturo, s predstavniki ACES 
Europe

BREŽICE – Občina Brežice je 13. septembra na novinarski konferenci uradno napovedala kandidaturo za naziv Evropsko mesto športa 2022. Odločitev o podelitvi 
naziva bo znana v roku dveh tednov, je napovedal generalni sekretar ACES Europe, ki podeljuje naziv, Hugo Alonso.

Na ogledu športnega parka v Dobovi (foto: Občina Brežice)
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Kot nam je povedal Janko 
Matjašič iz sromeljske Vinske 
kleti Martina in Janko Matja-
šič, ki vsako leto za svoja pri-
delana vina prejme vrsto pri-
znanj in odlikovanj, je letos 
trta zaradi pretoplega konca 
zime začela prehitro brsteti, 
čemur je sledila izrazita ohla-
ditev – ponekod so se tempe-
rature spustile od 6 do 8 °C. 

Po njegovih besedah so najbolj 
pozebli žametna črnina, rume-
ni muškat in modra frankinja. 
Ostale bele sorte so pozeble 
nekoliko manj, odvisno od lege 
vinograda, dejstvo pa je, da so 
najbolj pozeble najboljše vino-
gradniške lege. Potem je bila 
deževna in nekoliko premrzla 
pomlad, zato je trta zaostajala 
v razvoju. Sledilo je vroče po-
letje z veliko sončnimi dnevi 

Sadovi narave v Posavju
T e m a t s k e  s t r a n i  P o s a v s k e g a  o b z o r n i k a ,  1 6 .  s e p t e m b e r  2 0 2 1

Začetek trgatve in obiranja sadja

Pridelka bo letos malo, a bo kakovosten
POSAVJE – Vinogradništvo in sadjarstvo sta v Posavju pomembni gospodarski panogi in hkrati tudi priljubljeni 'popoldanski' dejavnosti, ki imata velik pomen 
tudi za videz naše krajine in posledično njeno turistično zanimivost. V teh dneh se začenjata tako obiranje sadja kot trgatev grozdja, na njun 'izkupiček' pa so v 
veliki meri vplivale letošnje vremenske nevšečnosti, zlasti huda pozeba v začetku aprila.

in trta je počasi nadoknadila 
zaostanek v razvoju. V avgu-
stu in predvsem v prvi polo-
vici septembra smo imeli zelo 
lepo in toplo vreme, tako da 
grozdje lepo dozoreva, je opi-
sal Matjašič in dodal, da bo po 
količini pridelek grozdja pre-
cej manjši, kakovost grozdja 
pa kaže na zelo dober, mogo-
če celo vrhunski letnik. »Gle-

de na spomladansko pozebo 
bo predvsem pri rdečih sor-
tah, ki so bile bolj prizadete, 
treba upoštevati, da grozdje 
ne bo enakomerno dozoreva-
lo. Zato bo treba biti pazljiv že 
pri trgatvi, da se nedozorelo 
grozdje ne pomeša z dozore-
lim, sicer bomo imeli preveč 
grobe tanine in previsoke ki-
sline ter neugodne pH vred-
nosti,« svetuje. 

Če lahko, še malo počakajte

Trgatev se je dejansko priče-
la že v minulih dneh, zlasti pri 
vinogradnikih, ki se ukvarja-
jo s pridelavo penin, saj mora-
jo grozdje v ta namen potrgati 
prej.  »Sladkorji so lepi in viso-
ki, ni pa sladkor edina sestavi-
na, ki določa kakovost grozdja, 
je pa enostavna za meriti, zato 
se začetek trgatve določa pred-
vsem na podlagi tega,« pravi 
Milena Rožman z brežiške iz-
postave KGZ Novo mesto. Ne-
kateri vinogradniki namera-
vajo začeti tudi že s trgatvijo 
rdečih sort grozdja, zlasti fran-
kinje, manjši vinogradniki tudi 
žametne črnine, saj jo je zara-
di pozebe precej malo in lepo 
zori. A Rožman opozarja, da je 
treba biti pri rdečem grozdju 
pozoren tudi na zrelost pešk 
oz. na t. i. taninsko zrelost, ki 
pa se je pri običajnih meritvah 
za določanje zrelosti ne meri: 
»Tisti, ki res hočejo neko kvali-
teto, bodo še počakali.« Po dru-
gi strani pa je grozdje zelo na 
udaru ptičev, saj zanje v tem 
času ni hrane recimo v gozdo-
vih, zato napadajo vse zoreče 
sadje. »Če razmere dopuščajo, 
svetujem še počakati s trgat-
vijo, če pa je naval ptic preve-
lik, pa je treba reševati, kar je 
še na trtah,« meni sogovorni-
ca. Kar se kvalitete tiče, se letos 
pričakuje dober do zelo dober 
letnik, količinsko pa bo seve-

da zaradi spomladanske poze-
be manjši, kot ocenjuje Mile-
na Rožman, od 30 do 40 %. 
»Največji izpad bo pri žamet-
ni črnini, kjer so nekateri trsi 
povsem prazni, na nekaterih 
je le en grozd na mladico ali še 
manj. Žametovke, ki je bila vča-
sih vsa obložena in je bilo ve-
dro grozdja po trti, že nekaj let 
ni več.«  

V Kleti Krško pričakujejo, da 
bo glavnina letošnje trgatve 
opravljena v septembru. Le-
tošnje količine bodo, kot je bilo 
že omenjeno, zaradi pozebe in 

ponekod toče zelo nizke. Oce-
njujejo, da bodo prejeli v klet 
okvirno 40 % pogodbenih ko-
ličin, kar predstavlja velik iz-
ziv, saj imajo navedeno količino 
tako rekoč že vnaprej razpro-
dano, zato obstaja veliko tve-
ganje, da bo vina celo zmanj-
kalo. »Želimo si, da se končno 
nekaj naredi na vinskem redu 
in ceni, kajti če narava ni dovolj 
zgovorna sama po sebi, ne vi-
dimo druge rešitve,« pravi nji-
hova vodja marketinga Kata-
rina Simončič. Začeli so oz. 
bodo s trgatvijo zgodnjih be-
lih in rdečih sort, ki jih name-

njajo peninam. V krški kleti so 
se v zadnjem času osredotoči-
li na tri področja: prvo je vino 
cviček kot paradno vino kleti, 
ki mu bodo v bodoče posveti-
li še več pozornosti za dose-
ganje še višje kakovosti skozi 
sadnost in pitnost, drugo po-
dročje je modra frankinja kot 
žametno vino Posavja, tretje pa 
so peneča vina.

Najprej pozeba, nato še suša 
in vročina

Tudi za sadjarje je letošnje leto 
težavno. Kot pojasnjuje Mar-
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V harmoniji z naravo

Vrtni center

Vinogradništvo nima le gospodarskega pomena, ampak 
pomembno vpliva tudi na videz naše krajine (foto: P. P.).

Vse naprave za jesensko čiščenje vrta 
in okolice hiše so vam na voljo na 
spletu in v Kmetijski trgovini Cerjak.
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zuje. Molan opozarja, da je na 
artiškem koncu le še približno 
deset sadjarskih kmetij, vsako 
leto katera na novo ugasne. 

Mavsar meni, da je treba kljub 
vsem nevšečnostim, ki so le-
tos spremljale pridelavo sad-
ja, z optimizmom zreti v nasle-
dnjo sezono, ob tej priliki pa 
vabi potrošnike, naj kupuje-
jo kmetijske pridelke in izdel-
ke slovenskih pridelovalcev: 
»Lokalna trajnostna oskrba 
ima poleg bolj kakovostnih ži-
vil še širši družbeni pomen. Z 
nakupovanjem lokalnih pri-
delkov in podpiranjem lokal-
nih kmetovalcev podpiramo lo-
kalno kmetijstvo, samooskrbo 
in okolje ter skrbimo za to, da 
bodo kmetije v naši skupnos-
ti obstajale tudi v prihodno-
sti. Tako bodo imeli tudi pri-
hodnji rodovi vedno dostop 
do polnovredne, sveže in hra-
nil polne lokalne hrane ter lo-
kalnemu okolju prilagojenih 
okusov.«
 Peter Pavlovič, Rok Retelj

Strožji ukrepi za zajezitev šir-
jenja bolezni covid19 so tudi 
pri organizaciji te prireditve 
na prostem terjali davek sko-
zi v primerjavi s preteklimi leti 
znatno nižji obisk s strani obi-
skovalcev, saj so morali ti na 
vseh vstopih na z železno og-
rajo ograjeno prizorišče pre-
dložiti varnostnikom bodisi 
digitalno bodisi tiskano doka-
zilo o izpolnjevanju PCTpogo-
ja s QRkodo. 

Glede na to, da je bil prete-
žni del obiskovalcev, ki so se 
namenili na prireditev, brez 
ustreznega potrdila in na vsto-
pu zavrnjen, je bil organizator 
– Center za podjetništvo in 
turizem Krško – deležen izza 
druge strani ograje nemalo 

kritik in zgražanja, četudi ne-
upravičeno, saj je lahko prire-
ditev izvedel le pod takšnimi 
pogoji. Posledično je bil iz-
kupiček ponudnikov na stoj-
nicah – Hiša trt, vina in čo-
kolade Kunej, Albiana, Vina 
Jelenič, Reset Brewery, Kru-
hek Krško, Gostilna Pečnik in 
Melitini okusi – manjši od na-
dejanega, so pa na svoj račun 

prišli obiskovalci, ki so zados-
tili vsaj enemu od treh pogo-
jev, saj so pri ponudnikih hit-
ro prišli na vrsto, na voljo pa je 
bilo tudi zadostno število pro-
stih sedežev za vse, ki so želeli 
sede prisluhniti melodijam in 
pesmim v izvedbi izvrstnih in-
strumentalistov in pevk Com-
bo Big banda Krško.    
 B. Mavsar

tin Mavsar, specialist za kme-
tijsko tehniko in sadjarstvo na 
Kmetijsko gozdarskem zavo-
du Novo mesto, se je letošnja 
sadjarska sezona začela spod-
budno in optimistično. »Zim-
ski pregled cvetnega nastavka 
je nakazoval dobro letino pri 
vseh sadnih vrstah. Žal so se 
v prvi dekadi aprila tempera-
ture zraka spustile krepko pod 
ledišče. Dan pred prvim pad-
cem temperatur smo bili pri-
ča tudi debeli snežni odeji, ki 
je ponekod merila več kot 10 
cm,« spomni na spomladan-
sko vremensko katastrofo v 
času, ko so bili koščičarji fe-
nološko v polnem cvetenju oz. 
se je pri večini faza cvetenja že 
zaključevala, medtem ko so se 
pri pečkarjih pričeli odpirati 
prvi cvetovi. »Nizke tempera-
ture, ki so se ponekod približa-
le tudi –10 stopinj Celzija, so že 
kazale, da bo škoda zelo velika. 
Slednje se je tudi potrdilo pri 
kasnejših pregledih v nasadih,« 
nadaljuje. Na območju Posav-

ja, Dolenjske in Bele krajine so 
tako sadjarji ostali brez pridel-
ka koščičarjev. Manjša izjema 
so le redke mikrolokacije, kjer 
je ostal kakšen plod. Nekoliko 
manjši izpad, a še vedno zelo 
velik, beležijo pri pečkarjih, 
kjer ocenjujejo, da bo le tretjina 
običajnega pridelka. Prav tako 
je škoda zaradi nizkih tempe-
ratur nastala tudi pri jagodič-
ju. »Letošnjo letino poleg že 
omenjenih nizkih temperatur 
krojijo tudi ostali ekstremi. Tu 
mislim predvsem na dve sušni 
obdobji, kjer je primanjkova-
lo padavin, ter vročinski stres, 
ki je ustavil razvoj rastlin. Po-
manjkanju padavin smo priča 
tudi v zadnjem obdobju, ko bi 
morali plodovi pred obiranjem 
nekoliko pridobiti na debelini 
in masi,« še dodaja Mavsar.

Poziv: Kupujmo lokalno

Tudi predsednik Sadjarskega 
društva Artiče Mitja Molan 
ugotavlja, da je spomladan-

ska pozeba terjala svoj davek 
zlasti glede količine pridelka. 
Pri tem kot zanimivost doda-
ja, da so bile letos tipične sad-
jarske lege celo bolj prizadete 
kot tiste, ki so označene za ne-
tipične. »Določene sorte jablan 
– podobno velja tudi za košči-
čarje – so skoraj v celoti ali pa 
kar 100odstotno pozeble (npr. 
idared, jonagold), druga zani-
mivost pa je, da sta imeli sor-
ti gala in zlati delišes veliko 
nastavkov, ampak so bili naj-
boljši cvetovi na žalost uni-
čeni, tako da so jabolka obču-
tno drobnejša, poleg tega je 
kot posledica pozebe priso-
tna tudi mrežavost. Vprašanje, 
kako bodo slovenski trgovci in 
seveda potrošniki to sprejeli. 
So pa ta jabolka zelo okusna, 
sladka, čvrsta, jesen je namreč 
lepa,« pojasnjuje Molan. Leti-
na 2021 je tako še ena v nizu 
letin, ki niso idealne. Sadjar-
stvo je pač panoga, ki je poleg 
razmer na trgu vezana tudi na 
podnebne spremembe, to se iz 
leta v leto žal vedno bolj doka-

Sadjarstvo je na udaru podnebnih sprememb, zaradi česar je 
sadjarskih kmetij čedalje manj (foto: R. R.).

Ulični okusi dobri, obiska pa malo
KRŠKO – 10. septembra so na Centru za podjetništvo in turizem v peš coni v starem mestnem jedru v sodelovanju z vinarji, pivovarjem in lokalni kulinaričnimi 
ponudniki v okviru tritedenske prireditve Okusi Posavja pripravili ulično prireditev s spremljajočim glasbenim programom.  

S strani otrok je bila najbolj oblegana čokoladna stojnica.

Glasbeni program so izvedli instrumentalisti in pevke Combo 
Big banda Krško.

Žal ni bilo drena, kot smo ga bili vajeni na tem priljubljenem dogodku v preteklih letih.

Pivovarske vrste je zastopala ekipa brežiške Pivovarne Reset.
www.PosavskiObzornik.si

KRŠKO – V Mencingerjevi hiši v starem mestnem jedru je 
8. septembra potekalo odprtje VII. posavske razstave roč-
nih del pod okriljem Pokrajinske zveze društev upokojencev 
Posavje v sodelovanju z Društvom upokojencev Krško ter ob 
podpori Kulturnega doma Krško oz. Mestnega muzeja Krško. 

Na razstavi z naslovom »Barvita jesen« svoja dela razstavlja-
jo člani društev upokojencev iz Posavje, in sicer: DU Krško, DU 
Raka, DU Bizeljsko, DU Brežice, DU Tržišče, DU Radeče, DU Kosta-
njevica, DU Bre-
stanica ter DU 
Sevnica. Odprtje 
razstave je pove-
zovala Marga-
reta Marjetič iz 
KD Svoboda Bre-
stanica, z ljud-
skimi pesmimi 
pa sta večer po-
pestrila teno-
rist Marko Žele-
znik ter Roman 
Drstvenšek na 
harmoniki, rav-
no tako člana KD 
Svoboda Brestanica.
Po uvodnem pozdravu Marjetičeve je zbrane pozdravila predse-
dnica DU Krško Snežana Resman in povabila k ogledu razstave, 
zatem pa je besedo predala predsedniku PZDU Posavje Jožetu 
Žnidariču, ki je med drugim dejal: »Danes je veliko kiča po sve-
tu. Naše stvari pa so iz srca narejene in podarjene. Koliko vbodov, 
koliko razmišljanja je bilo vloženega v ta ročna dela.« Predstav-
nik Zveze društev upokojencev Slovenije Branko Suhadolnik je 
med drugim dejal: »Rokodelstvo in druženje sta pomembna, tako 
kot prenos znanja, zato želimo to spodbujati.« Podžupanja Obči-
ne Krško Ana Somrak pa je povedala: »Od vas rokodelcev sem 
se naučila, da gre pri vašem delu za prenos znanja, odprli ste se 
proti naši družbi.« Ob koncu prireditve sta predstavnikom vseh 
sodelujočih društev Resmanova in Žnidarič podarila cvet v znak 
zahvale in v spodbudo za nadaljnje delo. Rokodelska razstava z 
naslovom »Barvita jesen« v Mencingerjevi hiši je na ogled še v 
četrtek in petek, 16. in 17. septembra, od 10. do 18. ure, 16. sep-
tembra bo potekala še zadnja izmed treh delavnic, ki jo bo vodi-
la Brigita Heberle Martini iz DU Bizeljsko. 
 A. Kališnik  

Upokojenska »Barvita jesen«

Razstava je, kot pove že naslov, zelo barvita.

KOSILNIKIZGRABLJALNIKI OBRAČALNIKI

VELIKI KRONE BONUS
02 82 31 555

MEHANIZACIJA-MILER.SI

Z NAKUPOM DO 31.12.2021
PRIHRANITE 555€!
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Mladi v praksi je bil s sredstvi 
Evropskega socialnega sklada 
in Republike Slovenije sofinan-
ciran projekt, namenjen vklju-
čevanju mladih iskalcev zapo-
slitve na trg dela s pomočjo 
inovativnih pristopov. V pro-
jekt, katerega prijavitelj in no-

silec je bil MC Krško, je bilo 
vključenih skupno 40 mladih, 
starih med 15 in 29 let, iz Po-
savske in Savinjske statistične 
regije ter Jugovzhodne Slove-
nije. Kot smo slišali na pov-
zetku izvedenih aktivnosti in 
rezultatov, gre za enega naju-
spešnejših projektov, saj se je 
uspelo kar 62,5 % sodelujo-
čim v projektu tudi zaposliti. 
Iz naše regije, kot je povedala 
Snežana Čović, vodja projekta 

Z borze v zaposlitev 11 mladih
BRESTANICA, KRŠKO – Na gradu Rajhenburg so 2. septembra predstavniki Mladinskega centra Krško in 
konzorcijskih partnerjev Celjski mladinski center in Mladinski center BIT iz Črnomlja predstavili zaključ-
ke projekta Mladi v praksi (krajše MVP), ki se je po letu in pol izvajanja zaključil s 15. septembrom. 

MVP v MC Krško, kar 11 od 18 
vključenim, ki so se zaposlili v 
mladinskem centru, osnovni 
šoli, kulturni ustanovi, farma-
ciji, turizmu in ostalih gospo-
darskih panogah. Ob navede-
nih se en udeleženec podaja na 
samostojno podjetniško pot, a 

trenutno še nima registrira-
nega podjetja, ena udeleženka 
je zaposlena preko podjemne 
pogodbe, en udeleženec tre-
nutno opravlja še usposablja-
nje na delovnem mestu, ven-
dar slednji trije po klasifikaciji 
zaposlitve ne štejejo v kazalnik 
zaposlitve, so pa prav tako us-
pešni na svoji poklicni poti, ne-
kaj sodelujočih v projektu pa 
se je odločilo za nadaljnje izo-
braževanje oz. študij.

Sklepni ugotovitvi ob zaključ-
ku projekta sta bili, da se je 
projekt MVP izkazal za uspe-
šnega, kar sta potrdili tudi Po-
lona Mirt, direktorica sevniš-
ke območne enote Zavoda za 
zaposlovanje, ter direktorica 
Urada RS za mladino mag. Do-
lores Kores, vendar je hkra-
ti tudi opozoril na problema-
tiko zaposlovanja mladih, kar 
narekuje še večje povezova-
nje in angažiranje institucij, ki 
se ukvarjajo s področjem mla-
dih, lokalne skupnosti, gospo-
darstva in drugih subjektov 
tudi v bodoče.

Na zaključni konferenci so ob 
že navedenih projekt in njegov 

potek predstavili še strokov-
na delavka MVP v Krškem Ta-
nja Brate, mentorici v izvede-
nih delavnicah Maša Mlakar 
in Barbara Masnik, direkto-
rica MC Krško Manuela Boj-
nec, predstavnika MC iz Celja 
in Črnomlja Senta Jevšenak 
in Jurij Matkovič, trije mladi 
iskalci zaposlitve, udeležen-
ci projekta MVP iz Krškega, 
Celja in Črnomlja in podžu-
panja Občine Krško Ana So-
mrak. Z glasbenim nastopom 
sta zaključno konferenco po-
pestrila Maja Weiss in Robert 
Petan, program pa je povezo-
vala Anja Krušnik Cirnski.

 Bojana Mavsar

Vodja projekta MVP Snežana Čović in strokovna delavka Tanja 
Brate sta ob zaključku prejeli dresa (foto: Andrej Matjašič). 

Zdravila in ženske
Letošnji, že 17. dan slovenskih lekarn, ki ga praznujemo 26. 
septembra 2021, bo posvečen ženskam, ki se v različnih živl-
jenjskih obdobjih srečujejo tudi z zanje specifičnimi zdravstve-
nimi težavami. Tako v letošnji informativni knjižici, ki smo jo 
člani Sekcije farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farma-
cevtskem društvu pripravili ob letošnjem dnevu slovenskih le-
karn, opozarjamo uporabnice na pravilno in dosledno uporabo 
predpisanih zdravil, pri samozdravljenju pa na pravilno izbiro 
zdravila brez recepta in na ustreznost samozdravljenja v obdob-
ju nosečnosti in dojenja. Dotaknili smo se tudi neplodnosti, saj 
ta narašča, težave z zanositvijo ima namreč vsak šesti do sedmi 
par. Poleg zdravstvenih težav, značilnih za ženske, uporabnice 
ozaveščamo tudi o uporabi kontracepcije in o fizioloških spre-
membah, ki jih lahko prinese obdobje menopavze.

V Lekarni na Vidmu vam bomo z veseljem predali informativ-
no knjižico z naslovom »Zdravila in ženske«, ki ponuja razgi-
bano in poučno vsebino, za katero verjamemo, da jo boste z 
zanimanjem prebrale tako ženske kot tudi moški.

www.lekarnanavidmu.si

KRŠKO – V tradicionalni akciji revije Viva »Moj zdravnik« je v ka-
tegoriji družinski zdravnik največ glasov prejel Željko Pleša iz 
Zdravstvenega centra Aristotel. Pleša ima že 34 let delovne dobe, 
od tega zadnjih 18 dela v omenjenem krškem zdravstvenem cen-
tru. Prepričan je, da imajo družinski zdravniki, ki poznajo ne le pa-
cienta, ampak ponavadi tudi njegovo družino, v tem pomembne-
ga asa v rokavu, ki jim pomaga pri postavljanju hitre in pravilne 
diagnoze. Všeč sta mu medicina in delo z ljudmi, moti pa ga vse 
večji obseg administrativnih opravil, ki v zadnjih letih spremljajo 
zdravniško obravnavo. Za svoje bolnike si vedno vzame čas. »No-
čem biti avtoriteta in nastopati s pozicije moči, pacient je tisti, ki 
odloča. Moja naloga je, da mu pojasnim težave, možnosti zdravlje-
nja in mu povem, da je izbira njegova, jaz pa mu bom pomagal to-
liko, kolikor se bo le dalo,« pravi priljubljeni zdravnik.  P. P.

Pleša moj družinski zdravnik
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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. 

GOLDIE (21216P) je pasji sam-
ček, star približno dve leti. Je 
srednje rasti in tehta cca. 30 kg. 
Je prijazen, igriv, nežen in vesel. 
Rad ima ljudi in je primeren za 
družine z večjimi otroki. Nava-
jen je povodca, je aktiven in rad 
teka. Želi si družine in dom, kjer 
bo lahko tekal po dvorišču. 

REX (21198RGS) priden kuža 
manjše rasti, star 10 let. V zave-
tišče je prišel zaradi smrti svo-
jega lastnika. Rex obožuje spre-
hode in gibanje, za svoja leta je 
še zelo aktiven in pred njim je še 
lep preostanek življenja. 

PLUTO (21175S) je tri leta star 
kuža večje rasti, tehta cca. 35 
kg. V zavetišče je prišel zaradi 
inšpekcijskega odvzema. Pluto 
je priden in prijazen, naučil se 
je hoje na povodcu. Išče odgo-
voren dom, kjer bo član družine. 
Primeren je za izkušene skrbnike 
in družine z večjimi otroki. 

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!

Župan Občine Brežice Ivan Molan ob prvem šolskem dnevu tradici-
onalno obišče eno od osmih osnovnih šol v občini. Ob začetku no-
vega šolskega leta 2021/2022 je župan obiskal OŠ Velika Dolina in 
na prostem pred šolo pozdravil učenke in učence, ki letos prvič vsto-
pajo v šolo. V nadaljevanju je župan obiskal tudi oddelke vrtca pri 
šoli. Ob tej priložnosti je župan novi ravnateljici Anji Zevnik s šop-
kom zaželel uspešno delo, otrokom v vrtcu pa je predal simbolično 
darilo – knjige za šolsko knjižnico. OŠ Velika Dolina trenutno obisku-
je 126 učenk in učencev, v prvi razred je vpisanih 12 učenk in učen-
cev, v vrtcu pa skrbijo za 56 otrok, v tem šolskem letu so v vrtcu od-
prli dodatni polovični oddelek.

DARUJMO KRI - 
REŠUJMO ŽIVLJENJA!

Kri ostaja nenadomestljivo 
zdravilo, ki bolnikom omogoča 
ohranjanje zdravja, prepreče-
vanje posledic in preprečeva-
nje smrti. To omogočajo krvo-
dajalci, saj si pri tovrstnem 
zdravljenju lahko pomagamo 
le ljudje med seboj. Krvoda-
jalec ste lahko, če ste zdravi, 
stari od 18 do 65 let in teh-
tate najmanj 50 kilogramov. 
Ženske lahko dajejo kri vsa-
ke 4 mesece, moški vsake 3 
mesece. 

Območno združenje Rdeče-
ga križa Brežice v sodelovanju 
z RKS, ZZTM Ljubljana in Ob-
čino Brežice organizira krvo-
dajalsko akcijo v Mladinskem 
centru Brežice (Gubčeva ulica 
10/a, Brežice) v
• PONEDELJEK, 20. 9. 2021, 

z vpisom od 8.00 do 13.00
• TOREK, 21. 9. 2021, z 

vpisom od 7.00 do 13.00

Prosimo vas, da pokličite in se 
naročite na darovanje krvi.
Kontaktne številke: 
051 389 270, 051 671 147 ali 
030 716 796.

Vljudno vabljeni!

Kot je dejal župan Ivan Molan, 
občina ureja Trdinovo ulico fa-
zno – v letih 2018 in 2019 je bila 
izvedena 3. faza, v letu 2021 se 
bo uredila 2. faza, spomladi nas-
lednje leto pa še krajša 1. faza. 
Druga faza obsega urejanja oz. 
obnovo Trdinove ulice na odse-
ku med Hrastinsko ulico in ulico 
Marof (jug). 

Namen projekta je tudi umiri-
ti promet, zato je predvideno, 
da se križišče Hrastinske in Trdi-
nove ulice izvede v platoju, od 

Na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom Zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) župan Občine Breži-
ce objavlja

JAVNO RAZGRNITEV dopolnjenega osnutka 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

za navezovalno cesto Šentlenart v Brežicah,

ki bo potekala od 23. 9. 2021 do vključno 25. 10. 2021 v času 
uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in KS Šentle-
nart. Nova navezovalna cesta se ureja na območju Šentlenarta 
v Brežicah za potrebe napajanja območja proizvodno-obrtnih 
dejavnosti in načrtovanega poslovno-oskrbnega območja ter 
stanovanjskega območja. Gradivo bo objavljeno tudi na sple-
tni strani občine www.brezice.si (Sporočila za javnost) ter na 
naslovu www.brezice.si/sl/prostor. 
Javna obravnava prostorskega akta bo v sredo, 20. 10. 2021, 
ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice. V kolikor bi prišlo do 
sprememb zaradi ukrepov pristojnih inštitucij za zajezitev koro-
navirusa, boste o le-teh seznanjeni preko spletne strani občine 
www.brezice.si pod rubriko Sporočila za javnost.
Pisne pripombe in mnenja na prostorski akt lahko zainteresi-
rani v času javne razgrnitve podate pisno po pošti na Občino 
Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice ali na elektronski naslov tanja.rus@brezice.si. Občina bo 
preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela sta-
lišča, ki bodo objavljena na zgoraj navedenih spletnih straneh.

Župan Občine Brežice Ivan Molan

Prvi šolski dan je župan preživel s prvošolci  
na OŠ Velika Dolina

Obnova Trdinove ulice v Brežicah
Občina Brežice redno namenja sredstva za investicije, ki izboljšujejo varnost za udeležence v prometu. V letu 2021 ob-
čina ureja Trdinovo ulico v dolžini 300 m na odseku med Hrastinsko ulico in ulico Marof v Brežicah. Cilj investicije je 
rekonstrukcija ceste, izgradnja pločnika in umirjanje prometa za večjo varnost udeležencev v prometu. Gradbena dela 
bodo predvidoma končana do konca leta 2021. Gradbena dela so bila nekaj časa v mirovanju, ker je izvajalec čakal na 
potreben material (PVC jaške) za nadaljevanje del.

križišča Hrastinske proti jugu se 
rekonstruira dotrajano vozišče, 
na vzhodno stran vozišča pa se 

umesti 2–2,5 m širok pločnik. Po 
celi ulici se hitrost omeji na 30 
km/h, na vozišču pa bo označe-

no, da si cesto z vozili delijo kole-
sarji. Pogodbena vrednost inve-
sticije znaša cca. 225.000 evrov, 
sredstva zagotavlja proračun 
Občine Brežice.

Tretja faza obnove Trdinove uli-
ce je bila dokončana v letu 2019, 
obsegala je dela na 160 m dol-
gem odseku med Dobovsko ces-
to in ulico Marof (jug) v vrednos-
ti 149.000 evrov. Obsegala je 
rekonstrukcijo vozišča z ustre-
zno prilagoditvijo oz. izboljša-
njem tehničnih elementov ceste 
ter izgradnjo pločnika v širini 2,5 
m. Odsek je bil tudi razsvetljen 
z novo cestno razsvetljavo, ure-
jeno je bilo odvodnjavanje in 
prilagojena vsa potrebna infra-
struktura, kar je pomembno iz-
boljšalo prometno varnost na 
odseku, kjer je bil prej nepregle-
den in nevaren ovinek.
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Javni razpis o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva  

in podeželja v občini Krško za leto 2021
Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za ure-
sničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja 
za leto 2021, in sicer za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij.
Rok za oddajo vlog je petek, 1. oktober 2021. Pisne vloge priča-
kujemo na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletni strani ali v sprejemni pisarni Občine Krško. Dodatne 
informacije v času uradnih ur med 8. in 10. uro: Magda Kroš-
elj, tel.: 07/49 81 319, e-pošta: magdalena.kroselj@krsko.si.

Evropski teden mobilnosti v občini Krško 
Občina Krško se med 16. in 22. septembrom tudi letos pridružuje vseevropskemu projektu Evropski teden mobilnosti, 
ki poteka pod geslom »Živi zdravo. Potuj trajnostno. Župan mag. Miran Stanko je projekte in načrte na tem področju 
predstavil na včerajšnji novinarski konferenci.

Na področju kolesarskih poti 
je eden večjih projektov go-
tovo kolesarska povezava Kr-
ško-Kostanjevica na Krki, za 
katero bosta občini Krško in 
Kostanjevica na Krki za skup-
ni projekt iz EU sredstev preje-
li 4,4 milijona evrov od celotne 
vrednosti projekta, ki znaša 6,7 
milijona evrov. Projekt nove ko-
lesarske povezave v dolžini 19,5 
kilometra se bo začel predvido-
ma že letos in se bo po načr-
tih zaključil spomladi 2023. Od 
skupne vrednosti 6,7 milijona 
evrov upravičeni stroški znaša-
jo 4,7 milijona evrov, od tega 
bosta občini v letih 2021 do 
2023 skupno prejeli 4,4 milijo-
na evrov, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj ne-
kaj več kot 3,5 milijona evrov, iz 
državnega proračuna pa nekaj 
manj kot 890.000 evrov.

Za dnevne migracije je bila ure-
jena kolesarska povezava Vi-
dem–Brestanica skozi Sotelsko. 
Občina Krško aktivno sodeluje 
tudi z Direkcijo RS za infrastruk-
turo, ki načrtuje vzpostavitev 
daljinske kolesarske poveza-
ve Senovo–Kozje. Hkrati z re-
konstrukcijo ceste od Brestani-
ce do ribnikov v Mačkovcih, ki 
se je s prvo etapo že začela, bo 
ob cestni povezavi vse do ribni-
kov urejena kolesarska oz. več-
namenska pot za kolesarje in 
pešce.

Tečejo tudi aktivnosti za širitev 
avtomatskega sistema izposo-
je koles, in sicer s tremi novi-
mi postajami, na Senovem pri 
Domu XIV. divizije Senovo, pri 
Bazenu Brestanica in v Spo-
dnjem Starem Gradu v bliži-
ni večnamenskega doma. Vse 
od septembra 2017, ko je bil 

v Krškem vzpostavljen sistem 
brezplačen izposoje koles, ima 
do danes 346 aktivnih upo-
rabnikov in skupno 9150 izpo-
soj. Trenutno je v uporabi skup-
no 40 koles na osmih postajah. 
Do konca novembra bodo 
vzpostavljene tri nove postaje z 
dodatnimi 15 kolesi. 

Na področju peš prometa je že 
izdelana projektna dokumen-
tacija za izgradnjo peš mostu 
preko Save z Vidma do stare-
ga mestnega jedra, trenutno je 
postopek za izbor izvajalca zau-
stavljen in bo stekel, ko se bodo 
razmere na trgu jekla ustalile. 

Na področju javnega potniške-
ga prometa vedno več občanov 
uporablja mestni avtobus, za ka-
terega iz proračuna namenimo 
100.000 evrov letno, v prihod-
nje pa bo znesek še višji, saj sta 

bili v septembru uvedeni dve 
dodatni avtobusni liniji, ki bos-
ta javni promet še približali po-
trebam občanov. 

V letu 2021 smo posodobili tri 
avtobusna postajališča v kra-
jevni skupnosti Podbočje, na 
Narplu in na Sremiški cesti v Kr-
škem. Trenutno poteka obnova 
avtobusnih postajališč ob glavni 
cesti Krško–Sevnica v Gornjem 
Pijav škem.

Na področju optimiziranja mo-
tornega prometa poteka pripra-
va na izdelavo študije variant 
prometnega režima v starem 
mestnem jedru Krškega. DRSI 
izvaja signalizacijo za umirjanje 
prometa ob ribniku Resa.

Podrobnejši program Evropske-
ga tedna mobilnosti 2021 v ob-
čini Krško na www.krsko.si.

Potem ko je Občina Krško s pomočjo evropskih sredstev v letu 2012 
grad Rajhenburg v Brestanici celovito obnovila, želi urediti tudi šir-
ši okoliški prostor, ki bo nadgrajeval vsebine gradu. Na brežini nad 
gradom, na območju, kjer stoji večnadstropna stavba (t. i. policij-
ski blok), nekoč pa je bil tam velik zelenjavnozeliščni vrt, bo Ob-
čina Krško uredila park. V prvi fazi so arheologi izvedli predhodne 
arheološke raziskave, sledila je rušitev policijskega bloka. 

Grad s predgradjem in nekoliko širšim območjem, ki obsega pla-
to nekdanjega vrta, južna in vzhodna gozdnata pobočja in obdelo-
valne površine na severu, je skupaj z nekdanjim pokopališčem tra-
pistov zavarovan kot spomenik državnega pomena. Nad gradom, 
kjer se je nekoč bohotil velik zelenjavno-zeliščni vrt, je bila med le-
toma 1948 in1949 zgrajena stavba za osebje kazenske ustanove, po-
imenovana policijski blok, s tem pa je bilo območje spomenika raz-
vrednoteno. Po rušitvi objekta, ki ga je občina v letu 2020 odkupila 
od družbe Dežele mesnine Kranjske, je na platoju v izmeri 6300 kva-
dratnih metrov nad gradom načrtovana ureditev prostora, ki bo po-
nujal možnost za ponovno vzpostavitev parka. Ta mesec so poteka-
le arheološke raziskave, izsledki pa bodo podlaga za končno obliko 
parka. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev parka in 
razpis za izvajalca del. Projekt, ocenjen na 250.000 evrov, naj bi bil 
zaključen do pomladi naslednje leto.

Nad gradom Rajhenburg bo (ponovno) urejen park

V OBČINI KRŠKO LETOS 313 PRVOŠOLČKOV - Župan občine Krško 
mag. Miran Stanko je prvi šolski dan v šolske klopi pospremil prvo-
šolke in prvošolčke na OŠ Jurija Dalmatina Krško, ki je začela jubilej-
no, 50. leto. V občini Krško je na osmih osnovnih šolah v šolske klopi 
prvič sedlo 313 prvošolk in prvošolcev, skupno pa je vpisanih 2586 
učenk in učencev. Tako ravnateljica Valentina Gerjevič kot župan sta 
72 prvošolkam in prvošolcem krške osnovne šole na krajši uvodni 
slovesnosti zaželela prijeten začetek šolskih dni ter veliko uspeha. 
OŠ Jurija Dalmatina Krško bo v tem šolskem letu skupno obiskova-
lo 770 učenk in učencev. Sicer pa je na področju osnovnošolskega 
izobraževanja ena večjih naložb v občini Krško v tem letu gradnja 
podružnične OŠ in vrtca v Velikem Podlogu, tečejo pa tudi aktivno-
sti za gradnjo novega objekta OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem.

Občina Krško nadaljuje s financiranjem vrtca  
v Kerinovem Grmu
Z 31. avgustom se je zaključil projekt Skupaj za znanje, v katerega 
je bil vključen tudi vrtec Kerinov Grm, a ta z delom nadaljuje tudi v 
novem šolskem letu, saj je Občinski svet Občine Krško na zadnji seji 
podal zeleno luč, da vrtec v šolskem letu 2021/2022 financira Ob-
čina Krško. Vrtec v Kerinovem Grmu je tako tudi v tem šolskem letu 
odprl vrata za romske otroke od dveh do šestih let, projekt pa izva-
ja Osnovna šola Leskovec pri Krškem. Občina bo v tem letu za stro-
ške dela vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice, svetovalne delavke, 
pomočnice kuharja in hišnika oz. šoferja, stroške materiala in pre-
hrane iz občinskega proračuna namenila nekaj več kot 99.000 evrov.

Začetek rekonstrukcije ceste skozi Stolovnik

Potem ko je Občina Krško lansko jesen zaključila z obnovo in razširit-
vijo Ceste na ribnik pri gostišču Pohle, kasneje pa zgradila nov most 
čez Lokovški potok v Stolovniku, so se prejšnji teden začela dela prve 
etape rekonstrukcije ceste proti Stolovniku. In sicer na odseku od 
križišča cest za Anže in Stolovnik do konca naselja Gorica. Ta odsek 
ceste bo zato do predvidoma konca januarja 2022 zaprt, zaenkrat 
pa bo obvoz urejen skozi naselje Gorica. Celoten projekt rekonstruk-
cije ceste od naselja Gorica skozi Stolovnik do ribnikov Mačkovci bo 
potekal v štirih fazah, poleg rekonstrukcije vozišča pa bodo uredili 
tudi večnamensko pot za pešce in kolesarje na levi strani ceste Bre-
stanica-Stolovnik. Za prvo fazo ima občina v proračunu zagotovlje-
nih nekaj več kot 500.000 evrov. K obnovi je občina pristopila s ci-
ljem zagotoviti večjo varnost za vse udeležence v prometu, zato ob 
zapori ceste prosimo za razumevanje in potrpežljivost.

Občina Krško pristopa k pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za območje 

AVTOLINE v starem mestnem jedru Krško 

Vabimo vas,
da s predlogi in morebitnimi pripombami sodelujete že v 
najzgodnejši fazi priprave prostorskega akta, torej v fazi 

izhodišč za pripravo OPPN, ki so objavljena na spletni strani 
Občine Krško v rubriki »Obvestila in objave – Novice in objave.

Vaše predloge in pripombe na izhodišča za pripravo OPPN nam 
lahko do vključno 20. septembra 2021 posredujete na naslov: 
Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali na elektronski naslov 
obcina.krsko@krsko.si, pri čemer navedite: Izhodišča za pripravo 
OPPN za območje AVTOLINE, zadeva št. 3503-9/2021 O502.

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

posameznih zgodovinskih stavb za leto 2021
Občina Krško je objavila Javni razpis za sofinanciranje obno-
ve mestnega jedra Krško, trg Brestanica in posameznih zgodo-
vinskih stavb za leto 2021, katerega predmet je:
• sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno ob-

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

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

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu mo-
rajo prispeti najkasneje do vključno ponedeljka, 18. oktobra 
2021, na naslov Občina Krško, oddelek za gospodarske delav-
nosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Kr-
ško www.krsko.si ali na Oddelku za gospodarske dejavnosti.
Dodatne informacije: Miloš Kukovičič, tel. 07/49 81 309 v času 
uradnih ur ali e-pošta: milos.kukovicic@krsko.si.
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Posameznike, skupine, razrede, ekipe, 
društva in organizacije tudi letos vabimo 
k sodelovanju v posebnem izzivu na sple-
tnem portalu https://gibaj.sevnica.si/, 
kjer je možno beležiti pohode, spremlja-
ti število prehojenih, pretečenih ali pre-
kolesarjenih kilometrov ter sočasno tudi 
prihranek izpusta CO2 in ocenjeno pora-
bo kalorij.

Osrednji dogodek, »Parkirni dan«, bo v soboto, 18. septembra, 
dopoldan na parkirišču pri sevniški kmečki tržnici; s prikazom vad-
be 1000 gibov, popravljalnico in izposojevalnico koles, malim oste-
otlonom in sprejemom kolesarjev na poti od Radeč do Brežic. V 
primeru slabega vremena bo izvedba vsebin prilagojena, sprem-
ljajte našo spletno stran in družbena omrežja. 
Udeležba oziroma sodelovanje na dogodkih sta možna v skladu 
z veljavnimi ukrepi preprečevanja širjenja okužbe s covidom-19.

Največja trenutno aktualna investicija na področju vzgoje in izobra-
ževanja v občini Sevnica je obnova objekta Panorama v Boštanju – 
bodočega vrtca v sončnih barvah, ki bo malčke sprejel v mesecu ok-
tobru.  Foto: Občina Sevnica

Razpisa za štipendiranje bodočih 
prevzemnikov kmetij in za deficitarne poklice
Odprta sta javna razpisa za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij in za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022. 
Razpisna dokumentacija obeh razpisov je dostopna na spletni strani www.obcinasevnica.si oziroma na Oddelku za go-
spodarske dejavnosti Občine Sevnica. Rok za oddajo vloge na oba razpisa je do vključno 15. oktobra 2021. 

Namen ukrepa štipendiranja 
bodočih prevzemnikov kmetij 
je finančna pomoč pri izobra-
ževanju rednih dijakov, študen-
tov kmetijske, živilske in gozdar-
ske stroke iz občine, ki bodo po 
končanem šolanju ostali in de-
lali na domači kmetiji kot njeni 
bodoči prevzemniki. Cilj ukre-
pa je povečati strokovno uspo-
sobljenost nosilcev kmetijskih 
gospodarstev, s čimer se spod-
buja tudi uvajanje novih znanj 
in tehnologij kmetijske proizvo-
dnje. Upravičenec do štipendije 

mora imeti stalno prebivališče v 
občini Sevnica in živeti na kmeti-
ji, ki je vpisana v register kmetij-
skih gospodarstev v občini Sev-
nica. Višina razpisanih sredstev 
je 14.280 evrov. Prejemniki ob-
činske štipendije ne morejo biti 
hkrati tudi prejemniki državne 
štipendije ali druge občinske 
štipendije.

Občina Sevnica razpisuje tudi 
25 štipendij za šolsko leto 
2021/2022 za izobraževanje za 
pridobitev izobrazbe za nasled-

nje deficitarne poklice: kamno-
sek, tesar, izdelovalec kovinskih 
konstrukcij, oblikovalec kovin-
-orodjar, elektrikar, avtokaro-
serist, avtoserviser, pek, mesar, 
slaščičar, gastronomske in hotel-
ske storitve (kuhar), mizar, zidar, 
klepar-krovec, izvajalec suho-
montažne gradnje, slikopleskar-
-črkoslikar, tapetnik, pečar, pola-
galec keramičnih oblog, gozdar, 
dimnikar, inštalater strojnih in-
stalacij, kemijski tehnik, gastro-
nomsko-turistični tehnik, gastro-
nomski tehnik, strojni tehnik, 

elektrotehnik in lesarski tehnik. 
Štipendije se dodeljujejo posa-
meznikom z namenom zago-
tavljanja ustreznega kadra na 
trgu dela glede na povpraše-
vanje delodajalcev ter spodbu-
janja vpisa na vrste in področ-
ja izobraževanja, ki pospešujejo 
gospodarski razvoj in izboljšu-
jejo zaposljivost, ter tistih pod-
ročij izobraževanja, za katere ni 
dovolj zanimanja. Skupna viši-
na razpisanih sredstev znaša 24 
tisoč evrov, višina mesečne šti-
pendije znaša 80 evrov.

Javni poziv za prijavo prireditev  
ob občinskem prazniku
Bliža se november, ki je po tradiciji namenjen praznovanju ob-
činskega praznika, druženju in povezovanju. Priprava tradici-
onalnega koledarja dogodkov ob občinskem prazniku zahte-
va predvsem odgovornost, da tradicijo prilagodimo razmeram 
časa. Društva, zveze društev ter podjetja in organizacije v obči-
ni Sevnica vabimo, da nas seznanite o nameri priprave dogod-
kov v počastitev občinskega praznika, za katere menite, da jih 
bo mogoče izvesti oziroma prilagoditi dani situaciji.
Naprošamo vas, da nam podatke na izpolnjenem obrazcu, do-
stopnem na občinski spletni strani, posredujete najpozneje do 
30. septembra 2021 na naslov Občine Sevnica (Glavni trg 19 a, 
8290 Sevnica) ali po e-pošti kabinet.zupana@obcina-sevnica.si. 
Ob spremljanju aktualnih priporočil pristojnih institucij bomo 
skupaj z organizatorji sproti presodili možnosti in primerne na-
čine izvedbe dogodkov. Za dodatne informacije in pojasnila lah-
ko pokličete v Kabinet župana Občine Sevnica na telefonsko šte-
vilko 07/81 61 213.

Evropski teden mobilnosti v občini Sevnica
»Živi zdravo. Potuj trajnostno.« Pod tem sloganom Evropski teden mobilnosti pozdravlja-
mo tudi v občini Sevnica.
V sklopu letošnjega 20. jubilejnega tedna mobilnosti bodo od 16. do 22. septembra pod okriljem društev in organiza-
cij potekale različne aktivnosti, ki spodbujajo gibanje v povezavi s trajnostnimi spremembami potovalnih navad. Prav 
tako bodo posebno pozornost tem vrednotam in pomenu gibanja v sklopu vzgojnoizobraževalnih programov name-
njali po šolah in vrtcih.

Evropski teden mobilnosti smo pozdravili tudi v okviru občinske uprave. Nabavljeno je bilo novo prevozno sredstvo – kolo, ki bo na vo-
ljo za službene namene. Na prvo službeno pot s kolesom se je ob tem odpeljal župan Srečko Ocvirk, in sicer na srečanje ponudnikov Ko-
lektivne blagovne znamke Sevnica v Hotel Ajdovec.   Foto: Občina Sevnica

Sevnica, gibaj se!

Sprehodili smo se po prenovljeni Panorami
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Najprimernejše mesto za rib
nik je v delu vrta, ki ni nepos
redno izpostavljen soncu, 
vendar ga ne smemo posta
viti  v preveč senčno obmo
čje, če želimo imeti cvetoče 
vodne rastline. Ribniku naj 
ne delajo sence niti listavci 
niti iglavci. Ribnik sodi pod 
enostaven objekt, zato zanj 
ne potrebujemo gradbene
ga dovoljenja, seveda, če 
njegova površina ne prese
ga 30 m2.

Ko izberemo mesto za vodni 
vrt, se lahko lotimo gradnje: 
z vrvico označimo območje 
in obliko ter začnimo kopa
ti. Pomembno je, da znotraj 
označene površine ribnika, 
ki naj znaša vsaj 2 m2, izkop
ljemo luknjo z različnimi ni
voji: prva polica s širno naj
manj 25 cm naj bo na globini 
med 15 in 20 cm; druga poli
ca s širino najmanj 30 cm naj 
bo na globini od 20 do 50 cm; 
tretja, zadnja polica predsta
vlja dno ribnika na globini naj 
vsaj 80 cm (v poletni vroči
ni se bodo ribe umaknile na 
mrzlo dno, pozimi bodo na 
takrat toplejšem dnu prezi
mile). 

Naslednji korak je obloga 
iz mivke (idealna debelina 
sloja iz mivke je med 5 in 
10 cm), ki naj bo enakomer
no razporejena po vseh slo
jih ribnika. Naslednja plast 
je zaščitni filc. Ta naj prekri
va celoten ribnik in sega tudi 
malce čez rob. Čez vse to 
povlečemo folijo, ki naj prav 
tako sega čez rob ribnika. 
Po robovih, obrežnem delu, 
razporedimo okrasne kam
ne, ki jih utrdimo z betonom. 
Ko je robnik dokončan in ob
režje utrjeno, ribnik napolni
mo z vodo in priključimo filt
rirni sistem, ki je sestavljen 
iz petih delov: glavne črpal
ke, filtrirne posode, UVna
prave, cevi in rastlinskega 
filtra. Naštetemu dodamo 
še površinski pobiralec ne
čistoče, ki pobira žuželke, in
sekte in ostale smeti na gla
dini vode. 

Morda niste vedeli: za izde
lavo ribnika lahko uporabi
mo tudi vnaprej narejene 
kalupe ali namenske folije za 
ribnike. Kalupi, ki so name
njeni manjšim ribnikom, so 
izdelani iz steklenih vlaken 
ali posebne odporne pla

stike. Folije za ribnike lah
ko uporabimo pri ribnikih 
vseh velikosti in oblik (nji
hovo polaganje je prepros
to in hitro, ne potrebujemo 
posebnih znanj).

RASTLINE ZA VRTNI RIBNIK

Rastline predstavljajo osnov
no kuliso vsakega ribnika, ne 
glede na velikost; prebival
cem in občasnim obiskoval
cem ribnika pa nudijo varen 
prostor za počitek. Rastlinje 
v ribnik zasadimo 10 do 14 
dni od njegove postavitve 
(voda se v tem času malo 
stabilizira). Priporočljivo je, 
da rastline zasadimo posto
poma, saj potrebujejo sezo
no ali dve, da se lepo razrast
ejo. Priporočljivo je tudi, da 
izberemo rastline, ki omogo
čajo čiščenje vode.  

Izbor rastlin je pester: pre
čudoviti lokvanji, cvetoči iri
si, bela kalužnica, rogozi s 
svojimi cvetovi na visokih 
pecljih … Hitro rastoče ra
stline (vodni ježek) so odlič
ni porabniki hranil, s čimer 
ovirajo rast alg. Plavajoče 
rastline (vodna solata) po
magajo pri senčenju ribni
ka, s čimer preprečujejo se
grevanje vode, algam pa 
odvzamejo ključni vir energi
je – svetlobo. Podvodne rast
line, kot je na primer vodna 
kuga, v vodo oddajajo kisik 
ter naravne algicide, ki do
datno zavirajo rast alg. Z iz
jemo lokvanjev lahko vse ra
stline sadimo na prvo polico, 
nekatere pa dobro uspevajo 
tudi v bolj globoki vodi – na 
drugi ali tretji polici.

Ne pozabimo: vodni vrtovi v 
bližini naših domov so tudi 
pribežališče za živali in tako 
v njih najdejo svoj dom raz
lične vrste dvoživk, kačji pas
tirji itd. V vodnem vrtu živijo 

pisane zlate ribice in japon
ski koi krapi, nekateri imajo v 
ribnikih pajčolanke ... 

BRALKINA IZKUŠNJA Z 
VODNIM VRTOM

O postavitvi manjšega 
vrtnega ribnika smo se po
govarjali tudi z bralko, ki nam 
je zaupala marsikaj zanimi
vega, saj ob svojem majh
nem vodnem vrtu, v kate
rem so našle svoj dom tudi 
žabice, rada preživlja čas ter 
opazuje dogajanje v njem in 
ob njem.

»Postavitvi ribnika je pred 
dvajsetimi leti botrovalo 
nak ljučje. V akvariju so se 
preveč razmnožile zlate ri
bice, zato smo jim postavi
li domovanje ob robu cvet
ličnega in zelenjavnega vrta, 
za kar smo uporabili okroglo 
in več kot meter globoko pla
stično posodo, ki smo jo vko
pali v zemljo. Ker z ribnikom 
nismo imeli izkušenj, je bilo 
treba pridobiti nekaj osnov
nih informacij, da bi ribice po 
preselitvi ostale žive ter bi se 
v vodi dobro počutile. Vodo 
smo v ribnik natočili iz pipe, 
zato je bilo nujno, da ’počiva’ 
nekaj dni ter si pridobi sko
zi dnevno in nočno svetlobo 
vse tisto, kar mora vsebova
ti stoječa voda. Ker smo na 
dno nasuli nekaj vrtne zem
lje, je bila voda v začetku kal
na, čez nekaj dni pa se je že 
očistila. V plastično ’gajbo’ 
smo pričvrstili še korenino 
lokvanja in obtežili z velikim 
kamnom, da je vse skupaj 
potonilo na dno. Bilo je zgo
daj spomladi, a že dovolj top
lo, da se je voda primerno 
segrela in v njej so živahno 
zaplavale ribice,« obudi spo
min sogovornica. 

»Narava je neverjetna umet
nica in vedno znova prese

neča. Kotiček ob ribniku je 
postal obljuden, saj je bilo z 
vsakim pogledom v zibajo
čo se vodo vedno kaj druga
če. Kmalu so se po vodni gla
dini začeli drsati vodni pajki, 
iz vode so pokukali prvi li
sti lokvanja, ki so postajali 
vedno večji. Na njih so začeli 
posedati kačji pastirji in sko
zi travo se je priplazila celo 
belouška. Nek poletni večer 
je v njem zaregljala žaba in li
sti hoste so se pogosto pre
mikali, kajti v njih se je skri
vala krastača. Voda je počasi 
tudi hlapela, zato jo je bilo 
treba doliti. Ker so ob robo
vih v vročini nastajale alge 
in jih je novo natočena voda 
prekrila, so bile ribice nav
dušene, saj so dobile svojo 
’poslastico’. Ugotovili smo, 
da so bile skrbi v zvezi z rib
nikom odveč, kajti lokvanj je 
nezahtevna rastlina, zlate ri
bice pa hvaležne ’invazivke’, 
ki se prilagodijo vsakršne
mu vodnemu okolju. Hrane 
so imele na pretek, saj jim je 
šel v slast vse mogoči mrčes, 
najraje pa so se mastile s ko
marji, ki jih je voda privabila, 
da bi v njej poskrbeli za svoj 
zarod, kar pa jim ob živah
nem ribjem življu ni uspe
lo,« nadaljuje z opisovanjem 
dogajanja v vodi in nad njo. 
»Svoj življenjski prostor so v 
ribniku obdržale tudi žabe, 
ki so poskušale imeti v vodi 
svoje potomce in so pre
ko vode razpele mrest, ki je 
kljuboval le toliko časa, dok
ler se vztrajno ribje občestvo 
ni prebilo mimo voskastih lis
tov lokvanja in si vsak dan 
znova privoščilo obilno po
jedino. Ribe so sicer dobiva
le obilne obroke za njih kup
ljene hrane, ampak jim je bila 
druga hrana, ki se je znašla v 
ribniku, zanimivejša. Celo do 
svojega zaroda niso bile pri
zanesljive, a zlate ribice ima
jo kot mladiči varovalno črn

kasto barvo ter so izredno 
hitre in previdne. Šele v dru
gem letu starosti se prične
jo barvati in kmalu je bilo v 
ribniku vse pisano, ene ribi
ce so ostale sivočrne, druge 
so se obarvale oranžno, tret
je so postale rdečerumen
kaste, nekatere so imele na 
sebi več barv ...« teče zani
miva in doživeta pripoved.

»Ob ribniku pa nismo pose
dali le družinski člani, pač pa 
tudi mačke, ki so se navdu
ševale nad pitjem vode ter 
oprezale za ribami. Včasih je 
kateri celo uspel lovski pod
vig in je nič hudega slutečo 
ribico ogrebla s šapo, vanjo 
zasadila ostre kremplje ter 
jo izvlekla na kopno. Očitno 
pa zlate ribice le niso tako 
okusne, saj so ostanki osta
li za mravlje, ki so dokonča
le pojedino,« teče opis življe
nja v naravi, v kateri je vse 
prav, kar se zgodi. »Navadi
li smo se na utrip ob ribniku, 
a tudi na neljube prizore, saj 
nanje nismo imeli vpliva; do
bili pa smo tudi mnogo na
ukov, ki so nas spominja
li, da je življenje lepo, a zna 
kaj hitro postati tudi okrut
no,« razmišlja sogovornica 
ter nadaljuje, da bi lahko rib
nik ogradili, a so ga obložili 
le s kamenjem, ki ga je sča
soma obrasla trava in trav
niške rastline, tako da se 
morajo mačke sedaj potru
diti, če želijo piti vodo, ribe 
pa imajo dovolj časa za umik 
v globino. »V globino se ribi
ce umaknejo tudi pozimi, ko 
hibernirajo, zato jih je pot
rebno pravočasno preneha
ti hraniti, spomladi pa poča
kati, da se voda spet segreje 
najmanj do deset stopinj,« 
sledi pojasnilo.  

»Ribnik nam še vedno daje 
neverjetno energijo. V njem 
se okopa luna, ki zna ska
liti vodo, a že čez nekaj dni 
poskrbi, da je spet kristal
no čista. Odsev v njem iš
čejo sončni žarki, ki se bi
serno lesketajo in po vodi 
igrivo poplesujejo, pa tudi 
oblaki prikazujejo podobno 
sliko. Po dežju se preko rib
nika zavihti tanka mavrica, 
včasih pa se mavrični od
sev izriše ob škropljenju z 
vrtno cevjo. Vsi mogoči ptiči 
se znajo mimogrede oprha
ti v vodi, netopirji ga zvečer 
nizko preletavajo, slovenski 
kolibri, metulj velerilec, pa 
v mraku rad sede na priprt 
lokvanjev cvet. Ob hudi vro
čini srka vodne kapljice velik 
osji roj, ki se nekam izgubi ob 
sončnem zahodu,« skuša so
govornica z besedami nasli
kati življenjski utrip domače
ga ribnika.  S. R.

V vročih poletnih mesecih je pogled na ribnik s cvetočimi lokvanji prava paša za oči in nekateri si, če imajo dovolj prostora, uredijo majhen ribnik v bližini svo-
jih bivališč. Ribnik je zanimiv vodni vrt, v katerem lahko najdejo svoj dom poleg lokvanjev še katere druge vodne rastline in prav tako majhne ribe (včasih vanj 
zaidejo tudi poskočne žabice). Se sprašujete, kam postaviti ribnik, kako ga zgraditi in vzdrževati, katere rastline sodijo vanj? Na vsa ta vprašanja boste našli 
odgovore v nadaljevanju rubrike VRTOVI POSAVJA. Prijetno branje!

Navadni repik –  
cvet iskrenosti

Rastlina raste na suhih in 
pustih travnikih, ob robovih 
gozdov, na neobdelanih tleh 
in robovih poti. Iz podzemne 
korenike požene pokončno 
steblo, ki je v zgornjem delu 
poraslo s kratkimi in dolgimi 
dlakami ter redkimi žleznimi 
laski. Pritlični listi oblikujejo 
rozeto, stebelni so razvršče
ni spiralasto. Številni rumeni 
cvetovi tvorijo dolgo, gosto 
grozdasto socvetje. V višino 
zraste do 100 cm. Cveti od 
junija do septembra, cvetovi 
imajo značilen vonj po marelicah. Zelišče nabiramo od ju
nija do septembra, brez spodnjih olesenelih delov stebla 
(odrežemo ga 30 centimetrov pod vrhom). Sušimo v sen
ci na prepihu ali v sušilniku samo do 40°C, da se ne uniči
jo zdravilne učinkovine. Posušeno zel hranimo v temnem, 
zračnem prostoru v papirnati vrečki, steklenem kozarcu 
ali drugih primernih posodah (nikakor ne v kovinskih).  

Navadni repik je velikokrat sestavina mešanih čajev pri 
težavah z boleznimi črevesja, mehurja, žolčnika, ledvic, 
jeter in želodca, pri vnetju dlesni in žrela (z njim pevci in 
govorniki tudi negujejo glas). Za pripravo čaja potrebu
jemo dve kavni čajni žlički suhega repika, ki ga prelijemo 
z litrom vrele vode, ki naj stoji deset minut, nato ga pre
cedimo in ob težavah popijemo dve do tri skodelice na 
dan (čaj lahko tudi grgramo ter izpiramo grlo in žrelo). 
Za zdravilne obloge prelijemo tri velike žlice repikovih 
suhih listov z litrom vročega vina, pokrijemo, ohladimo 
in precedimo. V tekočino namočimo gazo in pripravimo 
obkladke pri krčnih žilah ter nekaterih kožnih boleznih.

 Viktorija Senica, cvetličarka

Vodni vrt s cvetočimi lokvanji  
in zelenimi vodnimi rastlinami

Vodni vrt je lahko kotiček za sprostitev.
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HRASTNIK – Člani Društva invalidov (DI) Sevnica so se v Hrastni-
ku udeležili regijskega prvenstva Zveze delovnih invalidov Slo-
venije (ZDIS) Posavje/Zasavje z Dolenjsko v pikadu ekipno. So-
delovali so Jože Kelnarič, Janez  Gole, Jože Simonišek in Ivan 
Umek (na fotografiji). Prvo mesto na prvenstvu so osvojili člani 
DI Hrastnik, drugo DI Sevnica, tretje DI Krško.  R. N.

Uspešni v pikadu

MRTVICE, PIRAN – 
22letni Gregor Kle-
menčič – Činč z Mrtvic 
se je 12. avgusta odpra-
vil na pot s kolesom 
(Rogovim ponijem) iz 
Goričkega v Piran. Kot 
nam je povedal, je star-
tal zgodaj zjutraj v vasi 
Hodoš, ki leži tik ob 
madžarski meji. Prvi 
dan je prekolesaril 165 
km dolgo pot iz Hodo-
ša do Žalca. »Del poti 
od Slovenske Bistri-
ce do Celja je bil fizič-
no kar zahteven, saj je 
bilo kar nekaj vzponov 
in spustov,« je priznal. 
V popoldanskih urah 
je prispel do hostla v 
Žalcu, kjer je prespal. 
Zgodaj zjutraj nasled-
nji dan je nadaljeval 
135kilometrsko pot 
iz Žalca do Razdrtega. 
Vmes si je v Trojanah 
vzel čas za polurni počitek in se okrepčal s svežim trojanskim 
krofom, je omenil Klemenčič, ki je tako spet lažje nadaljeval pot 
čez trojanske griče. Tretji dan, 14. avgusta, je prekolesaril 84 km, 
z Razdrtega čez Portorož in ob dveh popoldne prispel na cilj v Pi-
ran, kjer so ga pričakali njegovi domači. Kot je še dodal, je bila ce-
lotna pot dolga 384 km. Prekolesaril jo je v 19 urah s povprečno 
hitrostjo 20 km/h, kar je za takšno kolo kar velika hitrost. »Tako 
sem izpolnil svoj lastni cilj in željo,« je ob tem izjavil. Mlademu 
ljubitelju vseh športov in adrenalinskemu navdušencu želimo 
še veliko podobnih uspehov in izzivov ter srečno na dveh sep-
tembrskih vzdržljivostnih dogodkih Red Bull Goni Pony na Vršič 
in Red Bull 400 Planica teku.
  R. R.

Z Goričkega v Piran – s ponijem

Gregor Klemenčič na cilju svoje poti 
na Tartinijevem trgu v Piranu (foto: 
osebni arhiv)

LISCA – 7. in 8. avgusta se je na posavskem biseru, ki ima 
tudi vzletišče za jadralne padalce, odvijala jubilejna, že 30. 
Paralisca – najstarejši tradicionalni festival jadralnega lete-
nja, ki ne pusti nikogar ravnodušnega, ne jadralcev ne gle-
dalk in gledalcev. 

»Vremenska napoved za sobotno popoldne je napovedovala mo-
čan veter, zato smo začeli s preletaško tekmo že v dopoldanskem 
času. Po hitrem ’briefingu’ smo šli takoj v zrak. Tekmo v sklopu 
tekmovanja ’Hike&Fly’ za Zeleni izziv so zaznamovale nizke vi-
šine, večina jadralcev sploh ni prišla nad višino Lisce, kajti veter 
je bil ravno še znotraj letljivega. Nedelja je prinesla sprejemljiv 
veter za letenje in letalne višine so bile veliko boljše kot v sobo-
to. Prvi tekmovalni letalni dan je v cilju pristalo 12, naslednji pa 
10 jadralnih pilotov,« je sporočilo radeško društvo jadralnih pa-
dalcev Condor, ki je pred tekmovalnima dnevoma na Lisci in s 
pristankom v vasi Kompolje izvedlo tudi polete v tandemu, kar 
je bilo za udeleženke in udeležence poleta posebno doživetje. 
»Paralisca je uspela nad pričakovanji, sploh zaradi slabe napo-
vedi vremena. Organizacija je bila na nivoju in super druženje s 
piloti iz cele Slovenije so razlog, zakaj se radi vračamo na Lisco. 
Se vidimo prihodnje leto!« so zaključili s povabilom na dogodek 
prihodnje poletje.  S. R., foto: DJP Condor Radeče

Jubilejna 30. Paralisca

Polet z jadralnim padalom je posebna izkušnja.

LISCA – 29. avgusta je v or-
ganizaciji KD Sevnica pote-
kal tradicionalni »Skok na 
Lisco«, ki se ga je udeležilo 
45 kolesarjev in sedm kole-
sark. Na cilj je najhitreje pri-
kolesarila Katarina Novak 
(37:05), druga je bila Klara 
Turk (40:51), tretja Tajda 
Glamoščak (40:53). Najhi-
trejši v moški konkurenci in 
skupni zmagovalec je postal 
Jan Trotovšek (29:48), dru-
go mesto je osvojil Miran 
Cvet (30:20), tretje Matej 
Mercina (30:24). Najstarej-
ša tekmovalka je bila 72le-

tna Irena Berčon, ki je na Lisco prikolesarila v dobri uri. Najhi-
trejši Sevničan je bil Silvester Rak (40:04). »Posavje ima izreden 
relief za razvoj in treninge tekmovalnega kolesarstva in prav tako 
za rekreativne dejavnosti. Upamo, da se vsi kolesarji združimo 
naslednje leto ob jubilejnem 30. Skoku na Lisco, ki bo 28. avgusta 
2022. Zahvaljujemo se vsem kolesarjem in kolesarkam za ude-
ležbo, sponzorjem ter članom KD Sevnica za pomoč pri izvedbi«, 
je sporočil predsednik KD Sevnica Domen Malus ter povabil še 
na kolesarsko prireditev »S kolesom ob Savi« od Radeč do Bre-
žic, ki se bo odvijala 18. septembra.  S. R., foto: KD Sevnica

52 kolesarjev osvojilo Lisco 

Zmagovalec Jan Trotovšek (v 
ospredju)

BREŽICE – Kajakaš Jakob 
Stojanović, doma iz Brežic, 
je po osmem mestu na ju-
nijskem evropskem prven-
stvu v Poznanu na Poljskem 
potrdil odlično formo in os-
vojil osmo mesto med mla-
dinci na 500 m še na svetov-
nem prvenstvu U18 in U23 v 
mestu MontemorOVelho na 
Portugalskem. Izvrstno je na-
stopil že v kvalifikacijah kaja-
kašev na 500 metrov, kjer se 
je brez težav uvrstil v polfina-

le. V polfinalni skupini je v cilj priveslal kot tretji ter tako še ulovil 
vozovnico za finale A. Naslova svetovnega mladinskega prvaka 
se je veselil Španec Alex Graneri, ki je bil od mladega slovenske-
ga reprezentanta hitrejši za sedem sekund. Na omenjenem sve-
tovnem prvenstvu, ki je potekalo od 3. do 6. septembra, je sode-
lovalo več kot 1000 tekmovalcev iz 56 držav. Jakob je kajakaško 
pot začel v KKK Čatež in jo pri 15 letih nadaljeval v Kajak klubu 
Soške Elektrarne. Kadar mu čas dopušča, se še vedno vrača na 
Čatež in z veseljem sodeluje pri treningih mlajših tekmovalcev 
KKK Čatež. P. P./vir: L. S.

Brežiški kajakaš osmi na svetu

Jakob Stojanović

SEVNICA – V Plezalnem klubu Sevnica organizirajo začetni te-
čaj športnega plezanja za odrasle, na katerem se boste naučili 
varnega in samostojnega športnega plezanja. Začetek tečaja bo 
v soboto, 2. oktobra, v Športnem domu Sevnica, vodil pa ga bo 
Vili Guček. Več informacij na plezalniklubsevnica@gmail.com 
ali 070 358 497.

Vabijo na tečaj plezanja

PRILIPE, MAČKOVCI – Mladi Brežičan Alex Novak, ki pri svo-
jih rosnih desetih naravnost blesti na motokros dirkah, je 
imel v dveh septembrskih vikendih obilo razlogov za vese-
lje. Najprej je na domačem terenu na Prilipah osvojil naslov 
podprvaka najtežje od evropskih con, nato pa je teden dni 
kasneje v Mačkovcih potrdil prvi naslov državnega prvaka 
v razredu do 65 kubičnih centimetrov.

Minuli vikend je to-
rej na progi v Mačk-
ovcih z zmago v obeh 
vožnjah Alex Novak 
osvojil svoj prvi na-
slov državnega pr-
vaka Slovenije. Ker je 
star šele deset let, bo 
tudi v naslednji sezo-
ni vozil v razredu do 
65 ccm, a kot je doka-
zal že prvo sezono, je 
enostavno premočen 
za svoje tudi dve leti 
starejše tekmovalce v 
istem razredu. Še te-
den prej pa je Alex na 
zadnji od petih dirk 
na domačih Prilipah 
na dirki Evropskega prvenstva jugozahodne cone z osvojitvijo 
četrtega mesta v skupnem seštevku s šestega skočil na drugo in 
s tem osvojil naslov podprvaka v najtežji od štirih evropskih con 
pod pokroviteljstvom FIM Europe. Za vložen trud in potovanja po 
Evropi je verjetno zanj kot za celo ekipo najlepša nagrada uvr-
stitev v veliki finale, ki bo potekal prihajajočo nedeljo v sklopu 
dirke MXGP za veliko nagrado Sardinije. Pomembno je pouda-
riti, da so v tej coni nastopali dirkači iz 12 držav, in sicer iz Por-
tugalske, Španije, Andore, Francije, Monaka, Italije, San Marina, 
Švice, Avstrije, Lihtenštajna, Hrvaške in Slovenije. Alex Novak je 
med prvo petnajsterico v skupnem seštevku te cone edini z le-
tnico rojstva 2011, vsi ostali konkurenti so letniki 2009 ali 2010. 
Po dirki na Prilipah sta z očetom Alešem, ki skrbi za sinove mo-
torje, strnila vtise. Alex je izjavil: »Super se počutim, ker grem 
na finalno dirko na Sardinijo, saj bom tam videl vse moje velike 
vzornike, ki dirkajo v MXGP. Še najbolj se veselim, da bom v živo 
videl Jeffreyja Herlingsa, največjega konkurenta Tima Gajser-
ja, saj vozi isto blagovno znamko motorja kot jaz.« Oče Aleš je do-
dal, da so vse neprespane noči zaradi priprave Alexovih motor-
jev in voženj po Evropi z rezultati poplačane in pozabljene, ter 
se zahvalil vsem sponzorjem in prijateljem, ki podpirajo Alexo-
vo ekipo.  R. R./M. P.

Alex za nagrado še na Sardinijo

Alex z očetom Alešem, trenerjem Miljen-
kom Pernarjem in Mitjo Pungarčičem 
(foto: David Boštjančič)

NAGYHALASZ, KRŠKO – Z dirko v madžarskem Nagyhalaszu 
se je zaključilo odprto državno prvenstvo Slovenije, Slovaške 
in Madžarske v speedwayu. Še drugo leto zapored je državni 
naslov osvojil Sremičan Matic Ivačič, sicer član ST Lendava.

Na dirki na Madžarskem, 
četrti v skupnem prven-
stvu, je zaradi obveznosti 
v poljski ligi manjkal Nick 
Škorja (AMD Krško). Ma-
tic Ivačič v finalu ni bil kos 
zelo razpoloženemu Polja-
ku Pawlu Miesiacu, prehi-
tela pa sta ga tudi Madžar 
Dennisz Fazekas in Po-
ljak Dawid Rempala, kljub 
temu pa je vnovič prišel do 
naslova državnega prvaka. 
»Z dirko ne morem biti za-
dovoljen, saj je bilo očitno sojenje podrejeno domačim voznikom. 
Steza je bila zelo trda, zato so bila prehitevanja skoraj nemogoča. 
Vesel sem, da sem si priboril drugo zvezdico v državnem prven-
stvu. Hvala moji ekipi, sponzorjem in vsem, ki me podpirajo,« je 
povedal Ivačič, ki je bil najboljši tudi v skupnem prvenstvu treh 
držav, kjer sta se za njim zvrstila Anže Grmek (AMTK Ljubljana) 
in Škorja, v državnem prvenstvu pa sta zamenjala mesti. Veteran 
Denis Štojs (AMD Krško) je v osmi vožnji padel in se lažje poš-
kodoval, zato ni več nastopil ter tako na žalost izgubil 3. mesto v 
državnem prvenstvu Slovenije, saj ga je prehitel Grmek, ki je os-
vojil tudi naslov državnega prvaka med mladinci. 
Tretja dirka skupnega državnega prvenstva je 28. avgusta pote-
kala na stadionu Matije Gubca, suvereno pa jo je dobil Ivačič pred 
Škorjo, Čehom Petrom Chlupačem in domačinom Štojsom. Vo-
znike je med treningom sicer nekoliko oviral dež, kar se je poz-
nalo tudi v prvih vožnjah, saj je bila steza kar pošteno drseča, a 
k sreči to ni terjalo hudih padcev in se je izteklo brez poškodb. 
 P. Pavlovič

Ivačič še drugič državni prvak 

Matic Ivačič je drugo leto zapored 
postal državni prvak Slovenije v 
speedwayu (foto: AMZS).
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RADEČE – V začetku letošnjega poletja se je v parku Dvor, v 
katerem ima že več kot pol stoletja svoje prostore Prevzgojni 
dom Radeče, odvijala predstavitev pesniškega prvenca Duša 
na papirju mladega pisca Ensarja Salihbašića.

Ensar Salihbašić se je 
rodil v Bosni in Herce-
govini, po ločitvi star-
šev pa je z očetom in 
mlajšim bratom prišel 
v Slovenijo ter skušal 
najti svoj prostor pod 
soncem. Nespametna 
dejanja, nepremišljene 
odločitve ter čustvene 
stiske so ga pripeljale 
v radeški prevzgojni 
dom. V njem je preži-
vel tri leta ter ga kma-
lu po izidu in predsta-
vitvi pesniške zbirke 
Duša na papirju v leto-
šnjem poletju zapustil. 
Pesmi, ki jih mladi sno-
valec imenuje »izpove-
dno stihokleparstvo«, 
so globoko osebnoiz-
povedne, skupna pa 

jim je želja po lepšem in srečnejšem življenju. Pesmi je pisal v 
trenutkih, ko mu je bilo najtežje. V dneh, ko ni mogel izpovedati 
svojih občutkov in čustev, je vzel v roke svinčnik in papir in be-
sede so se rojevale. »Na papir lahko daš vse, zna čuvati skriv-
nosti,« je dejal 21letni mladenič, ki je v pogovoru z Jerco Vuče-
tič Nagode, pedagoginjo v radeškem prevzgojnem domu, počasi 
razkrival drobce iz svojega življenja. 
Na literarnem dogodku je Ensarjeve pesmi v njegovem mater-
nem jeziku prebirala Biljana Vilendečić Seidl, ki je poskrbela 
tudi za prevod. Jerca Vučetič Nagode, ki je pesmi zbrala in ure-
dila, jih je prebrala v slovenščini in vsaka prebrana pesem se je 
dotaknila navzočih ter prebudila mnoga iskrena čustva. Povabi-
lu na predstavitev pesniške zbirke Duša na papirju, ki jo bogati-
jo ilustracije mladoletnika iz radeškega prevzgojnega doma, so 
se med drugim udeležili Ensarjevi trije vzgojitelji iz Logatca, za-
porniški duhovnik Robert Friškovec in župan Tomaž Režun. 
 S. Radi

BRESTANICA – 23. avgusta je v Okrogli dvorani gradu Raj-
henburg v okviru Literarne sekcije KD Svoboda Brestani-
ca in ob podpori Občine Krško potekal literarni večer ob 
rojstvu knjige Pravljični konci izpod peresa pesnice z ume-
tniškim imenom Zala Teo. 

Najprej je vse zbrane nagovorila kar umetnica sama. Med dru-
gim je dejala: »Lepo je, ko nekdo 'zasveti' ob tvoji stvaritvi. Moja 
umet niška duša se tako končno smehlja.« Zahvalila se je Marga-
reti Marjetič iz KD Svoboda Brestanica, ki je ob podpori Občine 
Krško ponudila založništvo omenjeni pesniški zbirki. Večer je z 
lepo besedo povezovala Vida Dvoršek, ki je skupaj s pesnico tudi 
odrecitirala nekaj Zalinih pesmi, na odru pa je zablestela tudi pev-
ka Anaja skupaj s kitaristom z umetniškim imenom Meerunn.
Pesnica je na razgiban in slikovit način predstavila svoje pesmi, 
ko pa se je večer prevesil v zaključni del, je nekaj besed poveda-
la še predsednica KD Svoboda Brestanica Margareta Marjetič, ki 
je med drugim dejala, da so v društvu tokrat izdali pesniško zbir-
ko »naše deklice iz literarne sekcije«. 
Takole pa je za naš časopis dejala pesnica Zala Teo, s katero smo 
pokramljali po zaključku uradnega dela večera: »Svoje pesmi 
doživljam zelo intimno. Tako knjigo kot nocojšnji dogodek sem 
ustvarila res z dušo in srcem.« O nastajanju pesniške zbirke pa 
je pesnica povedala takole: »Pri enajstih letih sem napisala prvo 
pesem, zbirka je nastajala vse do danes.« Pesničina zaključna mi-
sel je bila: »Vsekakor tisto, kar človek napiše pred dvajsetimi leti, 
ustvarja tisto, kar človek napiše danes.« 
 A. Kališnik

Ensarjeva Duša na papirju

Ensar Salihbašić pri podpisovanju 
svojega pesniškega prvenca

»Pravljični konci« Zale Teo

Pravljične konce so skupaj pričarali od leve proti desni: pevka 
Anaja, kitarist Meerunn, pesnica Zala Teo ter povezovalka 
večera Vida Dvoršek.

Avtobiografski roman popisuje avtorjevo 
travmatično izkušnjo prisilnega pohoda 

in bivanja v turškem delovnem taborišču po porazu Grčije 
v grško-turški vojni, kamor ujetnike sestradane, žejne, bolne 
in povsem izčrpane ženejo v notranjost Anatolije. Na tej poti 
so na milost in nemilost prepuščeni pripeki ter maščevalni 
okrutnosti vojakov in lokalnega prebivalstva, tako da za sabo 
nenehno puščajo davek smrti, v delovnem taborišču pa jih 
»posojajo« za suženjsko delo okoliškim kmetom. Pretresljiva 
pripoved, ki sredi trpljenja odpira prostor tudi za subjektivno, 
poetično in ironično.

knjižnice BrežiceKrškoSevnica vabimo k branju

GRŠKA KNJIŽEVNOST 
Elias Venezis 
Številka 31328
prevedla Lara Unuk
Cankarjeva založba 2019, 222 strani

Roman se začenja leta 2002, na dan, 
ko je Szymek na obisku pri babici še 

zadnjič zatopljen v brezskrbno igro z najboljšim prijateljem, 
na dan, ko zaradi prometne nesreče izgubi oba starša. 
Odslej živi pri njej, pisatelj pa se izkaže za pretanjenega 
prisluškovalca njegovi otroški duši, tesnobam in strahu, ob 
skokih v preteklost pa izrisuje travmatično mladost babice, 
v katere otroštvo je zarezala vojna. Pred nami se tako 
odvijeta življenjski usodi predstavnikov dveh generacij, ki ju 
zaznamuje predvsem nezmožnost komunikacije.

POLJSKA KNJIŽEVNOST
Jakub Małecki
Rja
prevedel Klemen Pisk
Sodobnost International 2020, 252 strani

DOM NA FREE – SOBA Z NAMENOM

Prostor za druženje, delanje domačih nalog, učno pomoč, igre … 
Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne. Od 14.00 – 15.30 
je čas za šolsko delo, od 15.30 – 17.00 pa za zabavne vsebine. 
Vsak dan od torka do petka, od 6. 9. 2021 dalje. 
Več informacij: anja.krusnik-cirnski@mc-krsko.si 

MC Krško, od torka do ponedeljka, 14.00 – 17.00.

SKATE SREDE

Furaš bajk, bmx, skejt? Poznaš kakšne zanimive trike? Pridruži 
se nam na zabavnem druženju in furanju vsako sredo v 
septembru od 17. ure naprej na skate parku pod Mladinskim 
centrom Krško. V primeru dežja bo skate sreda odpovedana! 
Več informacij: nejc.jordan@mc-krsko.si 

MC Krško, vsako sredo v septembru, ob 17.00.

DEBATNI VEČERI Z NENADOM IN NEJCEM

Mesec september je mesec novih začetkov! Rad debatiraš 
in filozofiraš o smislu življenja? Nisi sam. Pridruži se nam na 
debatnih večerih z Nenadom in Nejcem vsak četrtek v 
septembru in se spusti v globoke filozofske razprave. Sapere 
aude! Več informacij: nejc.jordan@mc-krsko.si

MC Krško, vsak četrtek v septembru, ob 19.00.

MC DIRENDAJ: IZDELAVA KNJIŽNIH KAZALK

Radi berete in ustvarjate? Na sobotni ustvarjalni delavni-
ci MC Direndaj si bomo izdelali več različnih knjižnih kazalk v 
različnih tehnikah, da bo branje še bolj zabavno. Delavnica je 
brezplačna, ves material za izdelavo bo na voljo na delavnici. 
Prijave na: tanja.brate@gmail.com

MC Krško, sobota, 25. 9. 2021, 10.00 – 12.00.

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
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Razstava predstavlja umetni-
ke, ki so študirali v Zagrebu, ter 
njihova dela do 2. svetovne voj-
ne. Zagreb je bil namreč v ob-
dobju med obema vojnama ži-
vahna metropola, kulturno in 
izobraževalno središče z edino 
likovno akademijo v Kraljevini 
Jugoslaviji, ki jo je med letoma 
1923 in 1944 vodil Ivan Mešt-
rović. Na njej so v tem času štu-
dirali številni umetniki iz celot-
ne kraljevine, med njimi tudi 
skoraj 100 slovenskih ume-
tnic in umetnikov, na primer 
Zoran Mušič, Gabrijel Stupica, 
Zoran Didek, France Mihelič, 
Miha Maleš, France Gorše, Ni-
kolaj Pirnat, Marij Pregelj, Ma-
ksim Sedej, Mira Pregelj, Fran-
čišek Smerdu, Boris in Zdenko 
Kalin, Bara Remec ter števil-
ni drugi, ki so delovali kot sli-
karji, kiparji, scenografi, likov-
ni pedagogi, kulturni delavci 
in teoretiki ter tudi kot prvi 
profesorji Akademije likovnih 
umetnosti v Ljubljani, ustano-
vljene leta 1945. Med umetni-
ki zagrebške akademije so se 
spletla trajna prijateljstva, nek-
danji profesorji in študentje so 
postali kolegi, nekdanji sošolci 
sodelavci, umetniki in umetni-
ce so skupaj razstavljali, delo-
vali v društvih, zasedali v od-
borih in sooblikovali umetnost 
20. stoletja. 

Avtorici razstave, kustosinji 
dr. Asta Vrečko iz kostanje-
viške galerije in Dajana Vlai-
savljević iz zagrebškega mu-
zeja, kjer je bila razstava na 
ogled od 20. aprila do 20. ju-
nija, sta na razstavo umesti-
li več kot 130 slikarskih in ki-
parskih del ter grafik okoli 50 
različnih avtorjev ter veliko ar-
hivskega gradiva iz časa akade-
mije, nekatera dela so bila sku-
paj razstavljena že v času pred 
vojno. Kot je povedal direktor 
Galerije Božidar Jakac Goran 
Milovanović, je za kostanje-
viško postavitev razstava ne-
koliko spremenjena oz. je več 
poudarka na hrvaških avtorjih, 
nekatera njihova dela so deni-
mo v Sloveniji na ogled prvič 

po drugi svetovni vojni, prav 
tako bo možno prvič po vojni 
videti nekatera dela iz zaseb-
nih zbirk. Umetniška dela slo-
venskih avtorjev in avtoric so 
predstavljena skupaj z deli nji-
hovih hrvaških kolegov Antu-
na Motike, Otona Postružnika, 
Marijana Detonija, Frana Šimu-
novića, Slavka Kopača in profe-
sorjev Ljube Babića, Vladimira 
Becića, Ivana Meštrovića, Krste 
Hegedušića, Marina Tartag-
lie in drugih. Poleg del iz zbirk 
Nacionalnega muzeja moder-
ne umetnosti iz Zagreba, ki se 
predstavlja z 48 deli, in Galeri-
je Božidar Jakac so razstavlje-
na dela in dokumentarno gra-
divo še iz Narodnega muzeja v 
Beogradu ter 15 slovenskih in 

hrvaških javnih institucij, šte-
vilnih zasebnih zbirk in arhiva 
Akademije likovnih umetnosti 
v Zagrebu.
 
Ob razstavi je izšla dvojezič-
na slovenskoangleška mo-
nografija z besedili direktorja 
Galerije Božidar Jakac Gora-
na Milovanovića in direktorja 
Nacionalnega muzeja moder-
ne umetnosti (Moderne ga-
lerije) Branka Franceschija 
ter avtoric in avtorja dr. Aste 
Vrečko, Dajane Vlaisavljević, 
Adriane Novina, vodje arhiva 
Akademije likovnih umetnosti 
v Zagrebu, Brede Ilich Klanč-
nik, upokojene višje muzej-
ske svetnice Moderne galerije 
v Ljubljani, in umetnostnega 
zgodovinarja mag. Gojka Zu-
pana. Katalog je oblikoval Ma-
tic Tršar. Razstava bo na ogled 
od 10. septembra 2021 do 13. 
februarja 2022. 

S tem projektom Galerija Bo-
židar Jakac nadaljuje medna-
rodna sodelovanja na področju 
raziskovanja umetnosti med 
obema vojnama, ki jih je zače-
la z razstavo Obrazi ekspresio-
nizma (1905–1925). Častni po-
krovitelj mednarodne razstave 
je predsednik Republike Slove-
nije Borut Pahor. 
 Peter Pavlovič

Slikarska poezija o ženskah
SEVNICA – V grajskem oknu Radogost in v razstavnem pro-
storu Stare galerije na sevniškem gradu so v septembru na 
ogled slikarska dela Rezke Arnuš iz Dolenjskih Toplic. Sli-
karka ustvarja kljub petodstotnemu vidu.

Likovna ustvarjalka, ki se je bar-
vam in likom na slikarskih plat-
nih začela posvečati ob odhodu 
v pokoj, je najprej upodablja-
la podobe Bele krajine skozi ti-
hožitja in krajinske slike, potem 
se je začela posvečati slikanju fi-
gur, ki spominjajo na kubistično 
slikarstvo. »Ker ne vidim detaj-
lov, slikam ploskve in jih zlagam, 
zarobljam, skladam. Malenkosti 
in detajlov ne vidim, tudi obra-
zov ne prepoznam, vidim le gro-
be obrise. Barve se izgubljajo v 

sivino, če pa se približam platnu in pogledam s strani, oživijo,« 
pojasni upokojena fizioterapevtka, ki je kot srednješolka počasi 
začela izgubljati vid. Slikanje je bila njena otroška želja, bela pa-

lica, ki jo uporabljajo slepi pri hoji zunaj doma, ne, vendar, kot 
pravi, se z njo ne boji iti na cesto, strah jo je samo, da ne bi mog-
la več slikati, kajti njen vid je samo še petodstoten. 
»Slike Rezke Arnuš so močne in zelo stvarne. To so slike ženske 
o ženskah, zato so globoko občutene in povedo marsikaj o žen-
skem pogledu na svet. In ta pogled je konkreten in življenjski, ne-
žen in živahno svetel pa vendar zelo telesen in realen,« opiše sli-
karska dela Rudi Stopar, ki je bil gostitelj Radogost večera, ki se 
že več kot desetletje odvija na sevniškem gradu redno prvo sre-
do v mesecu (krajši premor je bil le v lanskoletni razglašeni epi-
demiji, ko so bile kulturne ustanove zaprte). Zanimiv umetniški 
večer je s pripovedjo o vilah, belokranjskih plesalkah na vodni 
gladini zelene Kolpe, obogatila slikarkina nečakinja Lucija Kle-
menčič.  S. Radi, foto: L. Motore

Rudi Stopar in slikarka Rezka 
Arnuš

Ženska figuralika na slikarskih platnih 

Utrjujejo (stare) vezi z Zagrebom
KOSTANJEVICA NA KRKI – V novih razstavnih prostorih Galerije Božidar Jakac so 10. septembra odprli razsta-
vo »Vezi. Zagrebška likovna akademija in slovenski umetniki med obema vojnama«, ki so jo pripravili v sode-
lovanju z Nacionalnim muzejem moderne umetnosti Zagreb in Akademijo likovnih umetnosti v Zagrebu.

Branko Franceshci, dr. Asta Vrečko, Goran Milovanović in 
Dajana Vlaisavljević v razstavnih prostorih

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

Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki

JESEN V GALERIJI
OBČASNE RAZSTAVE:

Vezi. Zagrebška likovna akademija in slovenski 
umetniki med obema vojnama
na ogled do 13. februarja 2022 

Tomaž Furlan: I Made This
petek, 24. september, ob 19. uri, otvoritev razstave

Lea Culetto in Tajda Novšak: Kalupi vsakdana 
na ogled do 31. oktobra 

RE/FORMA VIVA: Dokumentarna razstava ob 60-
letnici Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva 
na ogled do 26. septembra

JAVNO VODSTVO po razstavi Vezi. Zagrebška likovna 
akademija in slovenski umetniki med obema vojnama 
sobota, 18. september, ob 11. uri

Vljudno vabljeni!
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Četrtek, 16. 9.

• ob 17.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: tečaj 
grafičnih tehnik za odrasle – ko-
lagrafija (štiri srečanja)

• ob 18.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: Dnevi etnografskega 
filma – projekcija filma Tobač-
ni spomini

• ob 19.00 preko aplikacije 
Zoom: brezplačno online preda-
vanje na temo »Pomoči in ozdra-
vitve po duhovni poti s pomočjo 
učenja Bruna Gröninga« 

Petek, 17. 9.

• ob 17.00 na gradu Podsre-
da: steklarska razstava članov 
Društva steklarjev Slovenije 

• ob 18.00 preko Zooma: spletni 
potopis Marte Perčič »Moja In-
dija« (TVU 2021)

• ob 19.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: odprtje slikarske 
razstave Ive Tratnik »Igrače in 
kosti«

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: akustični koncert skupi-
ne Big Foot Mama

Sobota, 18. 9.

• ob 11.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: javno 
vodstvo po razstavi »Vezi. Za-
grebška likovna akademija in 
slovenski umetniki med obema 
vojnama«

• ob 18.00 na grajskem dvorišču 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert MoPZ Kapele »Prvih 50 
let«, ob 50. obletnici petja Vla-
da Hotka

kam v posavju
tov: 1 – OKUS« (TVU 2021)

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: vodstvo po razstavi 
»Fran Bonač in tovarna celulo-
ze na Vidmu pri Krškem« (TVU 
2021)

• ob 17.00 na Inštitutu za svobo-
do oblačenje Brestanica: delav-
nica krojenja »Ustvarimo si svo-
ja krila« (TVU 2021)

Četrtek, 23. 9.

• ob 16.00 na Ljudski univerzi 
Krško: delavnica »Življenjepis v 
Canvi« (TVU 2021)

• ob 18.00 v VGC Posavje Krško: 
medgeneracijska delavnica »Vr-
tiljak besed – beremo, pišemo, 
rišemo« (TVU 2021)

• ob 18.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: tematska regijska likovna 
razstava »Videz tipnega«

Petek, 24. 9.

• ob 9.00 na Ljudski univerzi Kr-
ško: delavnica »Kakšen učni tip 
in stil imam?« (TVU 2021)

• ob 9.00 v Centru za krepi-
tev zdravja Brežice: predava-
nje »(Pre)poznamo demenco?« 
(TVU 2021)

• ob 16.00 v VGC Posavje Krško: 
ustvarjalna delavnica »Zvezko-
veznica – knjigica iz papirja in 
kartona« (TVU 2021)

• ob 17.30 na ZPTM Brežice: de-
lavnica »Triki hitrega, lažjega in 
zabavnega učenja za starše in 
pedagoge« (TVU 2021)

• ob 19.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: odpr-
tje razstave Tomaža Furlana »I 
Made This«

Sobota, 25. 9.

• ob 9.00 na ZPTM Brežice: delav-
nica »Triki hitrega, lažjega in za-
bavnega učenja za dijake in štu-
dente« (TVU 2021)

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj – Kazalke  za knjige (TVU 
2021)

• ob 11.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: pravljični pripovedovalski 
nastopa Boštjana Gorenca Piža-
me ob glasbeni spremljavi Sreč-
ka Meha

• od 14.00 dalje na platoju pred 
kulturnim domom v Dobovi: pri-
reditev Kulinarični izzivi

• ob 16.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: Spoznajmo rudar-
sko dediščino – pohod od gradu 
Rajhenburg po trasi nekdanje 
rudniške železnice (TVU 2021)

• ob 17.00 v Mencingerjevi hiši 
Krško: Ex terra otroci 2021 
(TVU 2021)

• ob 18.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: odprtje prostorske 
postavitve Mateje Kavčič »Dre-
vo«

• ob 19.30 na grajskem dvorišču 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert »V ritmih bossa nove 
z Ario«

• ob 20.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: koncert Gorana Bojčevske-
ga & Matije Dedića »V dvoje«, 
koncert iz cikla ARSonica 2021

Nedelja, 26. 9.

• ob 8.00 na nogometnem igri-
šču pri Trimček baru na Blanci: 
Kolofest – kolesarjenje po sev-
niški občini z zaključnim druže-
njem(TVU 2021)

• ob 18.00 preko Zooma: spletno 
predavanje »Skrivnosti vedske 
astrologije« (TVU 2021)

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: koncert 
Peter Dirnbek & Vox Populi

Ponedeljek, 20. 9.

• ob 16.00 v ZPTM Brežice: Z 
roko v roki, po vaši in naši poti 
(TVU 2021)

• ob 16.30 v Mencingerjevi hiši 
Krško: umetnost pripovedova-
nja pravljic z Ireno Cerar (TVU 
2021)

• ob 18.00 na Senovem: Iz prete-
klosti za sedanjost, Od zrna do 
kruha – etnološka razstava na 
Senovem s peko prosjač(TVU 
2021)

Torek, 21. 9.

• ob 19.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: predstavitev knjige dr. To-
maža Grušovnika Hotena neve-
dnost in pogovor z avrorjem

Sreda, 22. 9.

• ob 8.00 na Ljudski univerzi Kr-
ško: delavnica »Zemljevid ži-
vljenjskega prostora« (TVU 
2021)

• ob 16.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: javno vodstvo ob med-
narodnem dnevu gluhih 

• ob 16.00 na Ljudski univerzi 
Krško: delavnica »Načrtujemo 
čas učenja glede na naš biori-
tem« (TVU 2021)

• ob 16.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: vodstvo po razstavi »Po 
Posavju z žlico in čašo, Pet ču-

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

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

VIDEZ TIPNEGA –  
tematska regijska likovna razstava

• četrtek, 23. september, ob 18. uri –  
Dvorana v parku v Krškem

V zadnjem poletnem večeru, ki ga skupaj pripravljamo 
z JSKD OI Krško, bomo odprli tematsko regijsko likov-
no razstavo, na kateri bo predstavljenih dvajset likov-
nih ustvarjalcev iz Posavja, Dolenjske in Bele krajine. 
Razstavo bo odprla podžupanja občine Krško Ana Nuša 
Somrak, strokovno oceno po podala Nataša Mirtič, glas-
beno bo prireditev obogatil Uroš Polanec. 

ZDAJ SI TVOJA MOJA – literarni večer 

• četrtek, 30. september, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

V mesecu septembru, ko obeležujemo svetovni mesec 
Alzheimerjeve bolezni, bomo skupaj s Kulturno-ume-
tniškim društvom Liber pripravili literarni večer z Vid-
ko Kuselj, na kateri bo predstavljena v letu 2021 bogato 
dopolnjena izdaja knjige o njeni življenjski preizkušnji. 

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 pester 
je svet pod vodno gladino potrjujejo s fotografijami osu-
pljivih bitij in izjemnih prizorov, ki so jih uzrli med po-
tapljanjem 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 sple-
tni strani www.knjiznica-krsko.si.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V SEPTEMBRU

Dnevi etnografskega filma: 
PROJEKCIJA FILMA TOBAČNI 
SPOMINI
16. september, 18.00 

JAVNO VODSTVO ob 
mednarodnem dnevu gluhih 
22. september, 16.00

SVETOVNI DAN TURIZMA
prost vstop v muzej 
27. september, 10.00–18.00

SIMFONIJA KOLORISTIČNIH 
IZRAZOV V SLIKAH JOŽETA 
CESARJA, odprtje razstave 
30. september, 19.00

SEJEM ROKODELSKIH ZNANJ IN 
VEŠČIN ter GRAJSKA TRŽNICA 
STARIN
2. oktober, 9.00–13.00

PO
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od 1949

www.pmb.si         Posavski muzej Brežice   

Ponedeljek, 27. 9.

• ob 9.00 v Centru za krepitev 
zdravja Brežice: predavanje »Te-
žave z nespečnostjo in kako se 
z njimi spoprijeti« (TVU 2021)

• ob 9.00 na Ljudski univerzi Kr-
ško: delavnica »Moj video življe-
njepis« (TVU 2021)

• od 10.00 do 18.00 v Posavskem 
muzeju Brežice, prosto vstop ob 
svetovnem dnevu turizma

• ob 16.00 pri Tončkovem domu 
na Lisci: vodenje po Jurkovi poti 
na Lisco (TVU 2021)

• ob 16.30 v Mencingerjevi hiši 
Krško: umetnost pripovedova-

nja pravljic z Ireno Cerar (TVU 
2021)

Torek, 28. 9.

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: predstavitev publikacije 
»Od zapiskov za kuhinjo hotela 
Triglav (1925) do knjige recep-
tov« (TVU 2021)

Sreda, 29. 9.

• ob 16.00 na DGN Posavja Kr-
ško: Gledamo besede z očmi, 
govorimo z rokami (TVU 2021)

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

Big Foot Mama
akustični koncert

petek, 17. 9., ob 20. uri
-----------------------------------
Peter Dirnbek & Vox Populi

koncert
sobota, 18. 9., ob 20. uri

------------------------------
Tomaž Grušovnik: 
Hotena nevednost

predstavitev knjige in pogovor
torek, 21. 9., ob 19. uri

------------------------------
Meh Pižaminih pravljic

pripovedovanje
sobota, 25. 9., ob 11. uri

---------------------------------
Goran Bojčevski & Matija Dedić: 

V dvoje
koncert iz cikla ARSonica 2021

sobota, 25. 9., ob 20. uri
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Posavska pevka priredila legendarno Avsenikovo 
skladbo; prvenec Nike in Mateja s pomenljivim nas-
lovom Skupaj midva. Tokrat preberite:

Posavska pevka Nina Berger predstavlja predelavo legen-
darne skladbe Ansambla bratov Avsenik, v kateri je ujeta 
nota ljubezni, subtilne energije in iskrenih čustev. »Sklad-
ba Čakala bom me je z vso svojo lepoto in strastjo navdu-
šila, zato jo tokrat predstavljam v novi preobleki. Na ži-

vljenjski poti me namreč 
vodi ljubezen do glasbe 
in različnih glasbenih na-
pevov. Petje je zame izraz 
najglobljega dela sebe. V 
glasbi najdem resničnost 
življenja, hrepenenja in 
preprostih resnic. Sklad-
ba izžareva vse to ter še 
mnogo več. Navdušila me 
je s svojo preprosto lepo-
to, subtilnostjo in čudovi-
to melodijo. Besedilo je 
kot zapoved ljubezni, v 
njem je ujeta pisana pa-
leta čustev, ki jih glasba 
preslikava v čudovito me-

lodijo,« nam je zaupala o pesmi, ki jo je v originalu pela 
Ema Prodnik. Nina je zanjo posnela tudi videospot. Pev-
ka, ki sicer prihaja iz Krškega, že nekaj let intenzivno raz-
iskuje svoj glas in pevski izraz. Je pedagoginja, ob študiju 
je študirala tudi solo petje. Ima izredno širok repertoar, ki 
sega vse od opere, zabavne glasbe, narodnozabavne glas-
be do šansona, jazza, slovenske ljudske pesmi, muzikala, 
še posebej pa ji je pri srcu country glasba. Prireja samo-
stojne koncerte, ki so navadno zasnovani v projekt, v so-
delovanje pa povabi ekipo odličnih priznanih glasbenikov. 
V sebi je nedavno odkrila tudi žilico za ustvarjanje glas-
be in tako je lansko leto izdala debitantski singel z naslo-
vom Luna sanjava.

Spoznajte Niko Čižmek in Mateja Bana iz okolice Brežic, 
nov glasbeni duo na slovenski glasbeni sceni. »Z glasbo se 
oba ukvarjava 
že od otroštva 
oz. bolje reče-
no, glasba naju 
spremlja že od 
otroštva dalje. 
V obeh druži-
nah je vsaj en 
glasbenik, pri 
Niki so vključ-
no z njo igrali citre še starejša sestra in oče, sama pa je na-
stopala na otroških festivalih, tudi s svojo pesmijo. Matej 
prav tako prihaja iz glasbene okolice. Ne nazadnje je Bri-
gita Šuler sestrična njegove mame, sam pa se lahko po-
hvali s tem, da igra v ansamblu Trio Fakini,« sporoča jav-
nosti mlad glasbeni parček, poln energije, ki jo prelivata v 
nove melodije za poslušalce. Njuna prva skladba nosi na-
slov Skupaj midva. Za melodijo in besedilo je poskrbel Ma-
tej, aranžma zanjo sta naredila Tone Ban ter Miki Vlaho-
vič, ki se ga boste spomnili iz skupine Victory. Zanjo sta 
posnela tudi videospot. 

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1. nagrada:  vodena degustacija s pivovarjem v Pivovarni  
 Reset d.o.o. za 2 osebi
2. nagrada:  večerja s pijačo v Pivnici Reset za 2 osebi
3. nagrada:  darilni paket piv Reset (6 steklenic)

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 23. sep-
tembra, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, 
ali po epošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Kri-
žanka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči sogla-
ša, da so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade 
objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skla-
du z zakonodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitva-
mi bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

RESET PIVOVARNA d.o.o.
Prečna pot 3, 8250 Brežice

Geslo 17/2021 številke:

Z VAMI ŽE DVAJSET LET
Nagrade, ki jih podarja OŠTARIJA MARGARETA, Skat d.o.o., 
Cesta 4. julija 22, Krško, prejmejo:

1. nagrada:  mehiška plošča za dve osebi; Mateja Novak,  
 Krško
2. nagrada:  dve pici po izbiri; Urh Kodrič, Cerklje ob Krki 
3. nagrada:  tiramisu za dve osebi; Tina Macur, Brestanica

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Roku Blatniku, Gorenje Lepovče 71, 
Ribnica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

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

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Franca Ocvirka – Noč na morju

Kupon št. 588
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, 11. 9. 2021, ob 20. uri

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

PIRAN – Kot je sporočila predse-
dnica Društva likovnikov Breži-
ce Zlatka Vučinić, se je njihov 
član Jože Šterk, ki sodeluje na 
letošnjem 56. likovnem shodu 
Extempore Piran, s svojim li-
kovnim delom pod naslovom 
SEQUENCE uvrstil v ožji izbor 
del na razstavi v Mestni galeri-
ji Piran in prejel veliko hotelsko 
nagrado. »Extempore Piran je 
izjemno priljubljen likovni do-
godek, prepoznaven po svojem 
tekmovalnem značaju in dolgi, 
več kot polstoletni tradiciji. Ude-
ležujejo se ga akademsko izo-
braženi in ljubiteljski ustvarjalci 
vseh generacij iz Slovenije in tujine, predvsem sosednjih držav,« 
je še dodala v zapisu in seveda Šterku čestitala za prejeto nagra-
do.  R. R./vir: DLB

Šterku nagrada v Piranu

Jože Šterk ob svojem likov-
nem delu in z veliko hotelsko 
nagrado v rokah (foto: DLB)
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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

Mateja Gačnik iz Šutne in Alen Miklavž iz Podbočja, 14. 
avgust 2021, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Kr-
ki (foto: Jure Gačnik)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Urška Pečnik, Brestanica 
– dečka,

• Sara Hojski, Krško – dečka,
• Ana Novak Kolar, Brežice 

– deklico,
• Ana Seferović, Krško – 

deklico,
• Tadeja Kežman, Podvinje 

– dečka,
• Vanja Arnšek, Krajna Brda 

– dečka,
• Tjaša Krošelj, Vrhje – 

dečka,
• Lucija Moravac, Trebče – 

dečka,
• Aleksandra Novak, Krško 

– deklico,
• Valentina Balija, Bistrica 

ob Sotli – dečka,
• Katarina Podlesnik, 

Šentjanž – dečka,
• Jasmina Zorko, Dolenji 

Leskovec – dečka,
• Ana Pleterski, Podgorje 

pri Pišecah – dečka,
• Janja Petrišič, Kapele – 

dečka,
• Stanka Musar, Šentjanž – 

deklico,

rojstva

poroke

• Rihard Jankovič z Boršta 
in Anja Špehar s Črešnjic 
pri Cerkljah ob Krki,

• Davorin Pompe iz Krškega 
in Maruša Škaler iz 
Spodnjega Starega Grada,

• Marko Kovačevič 
Rudolf iz Brežic in Ana 
Kapraljević iz Ljubljane,

• Igor Povh iz Ribnice 
in Petra Volčanšek iz 
Arnovega sela,

• Luka Koprivc iz Glogovega 
Broda in Asja Omerzu iz 
Brezine,

• Miran Rupar iz Dvorske 
vasi in Rosana Černelič iz 
Dobrove,

• Gregor Šterk iz Površja 
in Judita Francekovič iz 
Brežic.

ČESTITAMO!

najstarejši pri nas

Hribi in gore še vedno vabijo
SEVNICA – V eni izmed preteklih številk ča-
sopisa smo predstavili eno najstarejših šol-
skih stavb v Posavju, ki stoji v Kostanjevici 
na Krki. Tokrat predstavljamo najstarejše 
planinsko društvo v Posavju – Planinsko 
društvo Lisca Sevnica, ki je nastalo na te-
meljih Posavske podružnice Slovenskega 
planinskega društva. 

Posavska podružni-
ca Slovenskega pla-
ninskega društva 
(SPD) je bila usta-
novljena 5. okto-
bra 1905 v Sevnici, 
njen predsednik je 
postal sevniški no-
tar Franc Veršec. Na 
Lisci je podružnica 
19. junija 1932 ob 
množični udeležbi 
slovenskih in hrva-
ških planincev slo-
vesno odprla nov 
planinski dom v bli-
žini Jurkove koče, ki 
je bila zgrajena leta 
1902 na pobudo učitelja Blaža Jurka z Razbor-
ja pod Lisco. Najaktivnejši organizatorji pla-
ninskih pohodov do 2. svetovne vojne so bili 
Ante Beg, Alojz Baša, Andrej Gostiša, Blaž Jur-
ko in Ljudevit Stiasny. Ti so organizirali planin-
ske pohode in izlete – najpogosteje na bližnje 
hribe v Posavju (zelo dobro sta bila obiskana 
Lovrenc in Veliko Kozje) ter na Triglav. Ljude-
vit Stiasny je, na primer, leta 1923 vodil 13 pla-
nincev za pet dni na Triglav. 

Po 2. svetovni vojni se je Posavska podružnica 
SPD leta 1948 preimenovala v Planinsko dru-

štvo Krško in istega leta so prizadevni člani na 
novo zgradili Jurkovo kočo (kočo in dom so 28. 
junija 1944 požgali partizani, da bi nemškim 
okupatorskim enotam preprečili bivanje na Li-
sci). Na pobudo takratnega ravnatelja gimna-
zije v Krškem Jožeta Košoroka in predsednika 
društva Toneta Čebularja – Tončka so nato po-
savski planinci s prostovoljnim delom in pod-
poro kolektivov ter podjetij iz Krškega, Sevni-

ce, Brežic in Radeč 
ter s prispevkom 
Slovenskega pla-
ninskega društva 
leta 1952 namenu 
predali še na novo 
zgrajen planin-
ski dom ter ga po-
imenovali Tončkov 
dom. V letu 1957 
se je PD Krško pre-
imenovalo v PD Li-
sca Videm – Krško, 
v začetku 70. let 
20. stol. pa v PD Li-
sca Sevnica – Krško 
in nato v letu 1998 
v PD Lisca Sevnica. 

Sevniško planinsko društvo, ki bo leta 2025 
praznovalo 120 let razvoja, ima okoli 600 čla-
nov. Ti delujejo v različnih odsekih, klubih in 
skupinah; leta 2002 so ustanovili še planinsko 
pevsko skupino Encijan. PD Lisca Sevnica je la-
stnik Jurkove koče na Lisci in od leta 1994 Pla-
ninskega zavetišča Pod Svetim Rokom, od leta 
2002 upravlja s Planinskim zavetiščem Slatna 
pod Poncami. Lastnica Tončkovega doma je od 
leta 2014 Občina Sevnica. 

 S. Radi, foto: L. M.

Planinska skupina prostovoljcev ob nedograjenem 
Tončkovem domu na Lisci (arhiv družine Čebular).

JELŠE – 9. avgusta je v krogu svojih najbližjih praznoval 90 let 
Anton Strgar z Jelš. Ob častitljivem jubileju so ga obiskali in mu 
zaželeli še mnogo zdravih let tudi krški podžupan Silvo Kro-
šelj, predsednica sveta KS Veliki Podlog Karolina Cizerle ter 
predstavnice krajevnih organizacij RK Veliki Podlog in DIS 1941–
1945 Leskovec pri Krškem. Slavljenec Anton je kot drugorojeni 
otrok odraščal še s štirimi brati in dvema sestrama v družini Str-
gar, ki je bila med drugo svetovno vojno izgnana v Nemčijo. V izg-

nanstvu je s še starejšim bratom delal na kmetiji v bližini taboriš-
ča, z delom pa nadaljeval tudi po vrnitvi v domovino, pri čemer 
je najdaljši delovni staž oddelal in dočakal upokojitev v podjet-
ju IGM Sava. Z ženo Rozalijo, s katero sta se poročila leta 1969, 
sta s trdim delom na Jelšah ustvarila topel dom hčerki Magdi 
ter sinovoma Borisu in Jožetu. Poleg njih zakonca Strgar danes 
razveseljujejo tudi vnuki Matija, Žiga in Jurij.
 Vir in foto: Tatjana Longo

KRŽIŠČE PRI RAKI – 6. avgu-
sta je praznovala 92. rojstni dan 
Julijana Štajnar iz Kržišča pri 
Raki. Julijana, rojena v družini 
Novak v sosednji vasi Mali Ko-
ren, se je v Kržišče preselila po 
poroki z danes že pokojnim Vin-
kom Štajnarjem, v zakonu pa so 
se jima rodili tri hčerke in sin 
Vinko ml., s čigar družino tudi 
živi. Ob njenem praznovanju 
osebnega jubileja se je z dobrimi 
željami svojcem pridružila tudi 
predsednica Krajevne organiza-
cije Rdečega križa Raka Marija 
Vrhovšek.  B. M. 

90 let Antona Strgarja z Jelš

Slavljenec Anton Strgar (spredaj desno) v krogu svoje družine

Častitljiva leta Julijane Štajnar

Julijana Štajnar

SELCE NAD BLANCO – V 
cerkvi sv. Antona sta 24. 
julija 50 let skupnega živ-
ljenja proslavila zakonca 
Nada in Vinko Grilc. Nju-
na skupna pot se je začela 
januarja 1971. Zavidljivih 
50 let kompromisa, spo-
štovanja, vzponov in pad-
cev, ustvarjanja, grajenja, 
kmetovanja, prilagajanja 
in sledenja ciljem. V zako-
nu so se rodili trije otroci, 
imata tudi sedem vnukov. 
Do sedaj sta srečno krma-
rila med čermi življenja in premagala vse ovire, ki so ju izobliko-
vale v človeka, kakršna sta. »Draga starša, ostanita zdrava, po-
vezana in polna življenja; najlepših in najboljših reči na svetu ne 
moremo videti niti se jih dotakniti, a čutimo jih s srcem,« so jima 
zaželeli otroci. M. Č., foto A. Č.

Zlatoporočenca Nada in Vinko

Zlatoporočenca Nada in Vinko Grilc

• Anja Konda, Sajevce – 
deklico,

• Tina Klavžar, Rožno – 
deklico,

• Jana Fantov Zevnik, 
Brežice – deklico.

ČESTITAMO!

KRŠKO – 31. 8. 1931 se je v 
Globokem v družini Cvetko 
kot prva od treh hčera rodila 
Ljudmila. Leta 1958 se je po-
ročila z Edvinom Kocjanom in 

še isto leto se jima je rodil sin 
Edi. Z možem sta si zgradila 
hišo v Stari vasi na Vidmu, kjer 
so srečno živeli do leta 2009, 
ko sta s sinom izgubila moža 
in očeta. Mnogi se je spomi-
njamo kot dolgoletne, zelo 
prijazne in ustrežljive trgovke 
iz trafike na Vidmu Tobačna 
Ljubljana, kjer se je leta 1986 
upokojila. Zanjo na stara leta 
lepo in skrbno skrbi sin Edi. 
V jeseni življenja si Ljudmila 
čas krajša z gledanjem televi-
zije, družbo pa ji dela psička 
Bela. Želimo ji zdravja in oseb-
ne moči ter veselja. 

 Stanka Bogovič

90 let Ljudmile 
Kocjan

Jubilantka s sinom Edijem

V zadnjih dveh tednih ste se igrali z nami in si v nagradni igri, 
ki smo jo pripravili v sodelovanju s Kulturnim domom Krško, 
priigrali vstopnice za ogled predstav nove abonmajske sezo-
ne. Pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje je bil »V iska-
nju središča ...«. Izžrebali smo naslednje nagrajence:

1. nagrada:  dve vstopnici za ogled predstave Zelenega ali 
Modrega abonmaja prejme: Marijana Levstik, Boštanj;
2. nagrada:  dve vstopnici za ogled predstave Rumenega 
abonmaja prejme: Branko Slivšek, Leskovec pri Krškem;
3. nagrada:  družinsko vstopnico za ogled gradu Rajhenburg 
prejme: Sandra Vlaški, Dobova.

Nagrajenci bodo o prevzemu vstopnic obveščeni s strani Kultur-
nega doma Krško. Dodatne informacije na info@kd-krsko.si.

 

Rezultati nagradne igre
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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

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

IN MEMORIAM

Stane je bil čudovit človek. Umrl je hitro in prehitro, brez možnosti, 
da bi se na koncu zagrizeno bojeval za življenje, pa vseeno spravljen 
z ljudmi, ki smo ga obkrožali in poznali.
Njegovo življenje je bilo bogato. Bogatega je naredil s svojim delom 
v šolstvu kot učitelj, ravnatelj in direktor, v občinski politiki, kjer je 
bil vodilni funkcionar na različnih dolžnostih in velik demokrat že 
pred družbenimi spremembami v letih 1990–1991. V času priprav 
na osamosvajanje Slovenije je prevzel eno najtežjih političnih 
dolžnosti v Občini Brežice in postal sekretar sekretariata za 
obrambo v izvršnem svetu. Bil je tudi edini posavski politik, ki smo 
ga posavski teritorialci vključili v tajni vojaški projekt Manevrske 
strukture narodne zaščite. Postavljen je bil na dolžnost namestnika 
načelnika pokrajinskega štaba Narodne zaščite, kjer je s svojim 
vojaškim znanjem kot dolgoletni častnik TO in izkušen politik 
ter velik domoljub, sodeloval pri pripravi tajnih vojaških načrtov 
v primeru uporabe Jugoslovanske ljudske armade za preprečitev 
osamosvajanja Slovenije.
Njegove izjemne osebne karakterne lastnosti so mu oblikovale 
odločitev, da bo dal svoj velik prispevek v času vojne za osamosvojitev 
Slovenije in pri graditvi TO ter Slovenske vojske kot obrambne 
sile slovenskega naroda. Njegovo znanje, odločnost in pogum – v 
zahtevnih trenutkih vojne – so bili odločilni pri nevarnih civilno
vojaških nalogah kot so bile postavljanje protitankovskih ovir na 
komunikacijah, mobilizacijske naloge za dopolnjevanje enot TO in 
Milice, kakor tudi sprejem in namestitev prebeglih pripadnikov JLA. 
Kot poveljnik vojašnice TO in kasneje SV Cerklje ob Krki je bil vedno 
pozitiven zgled visokega častnika vsem svojim podrejenim.
Za velikimi ljudmi ostajajo velika dela. Vse kar je Stane obljubil je 
tudi izpolnil.
Kaj naj bi še rekel v slovo? V duši je praznina in misel ostaja brez 
poleta in nedorečena. Osebno se ga bom spominjal kot pravega 
vojaškega tovariša ter iskrenega in iskrivega sodelavca in prijatelja.
Posavski in še posebej brežiški teritorialci, veterani in častniki 
smo mu hvaležni za vsa opravljena dejanja in ponosni, da je bil naš 
sopotnik.
 Mitja Teropšič

STANISLAV 
ZLOBKO, 

učitelj, politik in vojak
(1947–2021) 

SPOMIN

Žalujoči: vsi njegovi

JOŽE VOGRIN 

Pravijo, da čas vse pozdravi ... 
Vendar ne ozdravi odhoda

 naših ljubljenih oseb ... 
Samo živeti moramo naprej ... 

20. septembra bo minilo dolgih in žalostnih 
5 let, odkar nas je zapustil naš dragi mož, 

oče, brat, dedek, stric in tast

iz Brezja pri Veliki Dolini. 

SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga spominjate v molitvi in z lepo mislijo 
postojite ob njegovem grobu.

Vedno njegovi žena Nežika, hčerki Jožica in Tina z družino

MARTIN KROŠELJ –  
DARINKO

Kjer si ti,
tja pot nas vodi ...

Enaki sta usodi,
čas razdalje krajša.

13. septembra pred petimi leti se je od nas za 
vedno poslovil naš dragi mož, oče in stari oče

iz Curnovca pri Sromljah.

Uspešna skupina podjetij

RESISTEC UPR d.o.o.&Co.k.d.,
ATHOS Elektrosistemi d.o.o. in METALTEC d.o.o.

ZARADI ŠIRJENJA POSLOVANJA
IŠČEMO NOVE SODELAVCE

(sestavljalce v proizvodnem procesu, vzdrževalce, nastavljalce strojev in hišnika).

Prijave zbiramo  na info@resistec.si ali na naslovu
Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki.

Več na www.resistec.si ali po telefonu na 07 48 10 100

Odgovor na odprto pismo županu 
zaradi zapore cestnih povezav na 
relacijo Krško-Brestanica
(Posavski obzornik št. 18, 2. 9. 2021, str. 28)

Spoštovani,
zavedam se, da istočasna popolna zapora ceste skozi Sotelsko in 
delna zapora ceste Krško–Sevnica zaradi gradnje krožišča na mo-
stu pri Brestanici podaljšuje čas vožnje zaradi zastojev, a je do tega 
prišlo zgolj zaradi spleta okoliščin. Žal pri postopkih javnega na-
ročanja pride tudi do nepredvidenih zapletov in posledično do po-
daljševanja postopka ter do kasnejšega začetka del na terenu, kar 
se je zgodilo tudi v primeru gradnje krožišča v Brestanici. Začetek 
gradnje krožišča na državni cesti, ki ga vodi Direkcija RS za infra-
strukturo, je bil namreč načrtovan že bistveno prej. A se je razpis za 
izvajalca zaradi revizijskih postopkov zavlekel, zato se je gradnja 
začela nekaj mesecev kasneje, kot je bilo sprva načrtovano.
Načrtovanje in priprava projektne dokumentacije za sanacijo 
škarpe s pilotno steno v Sotelskem pa se je prav tako začelo. Izved-
ba tega projekta je res nujna, saj je pobočje nestabilno, zato prihaja 
do nagibanja zidu in izrivanja posameznih kamnov, zato smo pris-
topili k sanaciji. Po prvotnih načrtih naj bi se gradnja krožišča v 
Brestanici v času začetka del v Sotelskem že zaključila, v kolikor se 
ne bi razpisni postopek zaradi revizije zavlekel. Občina Krško pa se 
je z naložbo obnove škarpe v Sotelskem že prijavila na razpis Mini-
strstva za okolje, na katerem bomo pridobili večino sredstev. Pogo-
ji tega razpisa narekujejo, da mora biti projekt do konca oktobra 
letos zaključen. Zaradi tega skrajnega roka smo morali s sanacijo 
začeti istočasno, ko žal še vedno potekajo dela izgradnje krožišča 
na državni cesti. O tem smo občane tudi obvestili. Zaradi nastale 

SPOMIN

iz Orehovega pri Sevnici.

26. septembra bo minilo leto,  
odkar nas je zapustila naša draga

Vsi njeni

ANA KOLETO

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal!

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

situacije smo Direkciji RS za infrastrukturo posredovali več pobud 
po optimizaciji pretočnosti zapore na gradbišču krožišča Bresta-
nica, predvsem ob jutranjih in popoldanskih konicah, kar je izva-
jalec tudi upošteval.
Gotovo se vsi strinjamo, da sta oba projekta nujna, predvsem pa 
bosta zagotavljala varnost vseh udeležencev v prometu. A vsaka 
naložba zahteva svoj čas, še posebej pa obnove na cestah, zato vlju-
dno prosim za razumevanje in potrpežljivost. Verjamem, da bo gle-
de na potek del in trud izvajalcev gradbišče na krožišču pri Bre-
stanici zaključeno še pred rokom in da bo cesta prevozna prej kot 
sredi oktobra. 
 Miran Stanko, župan

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

TRŽIŠČE – Leta 2006 je v Aktivu kmečkih žena Tržišče za-
živela plesna skupina, ki je s svojim prvim plesnim nasto-
pom doživela odličen odziv. Skupina zadnja tri leta deluje 
pod okriljem Društva upokojencev Tržišče in 27. avgusta se 
je ob 15-letnici delovanja predstavila domačemu občinstvu.

Plesalke so prvo leto nastopale brez imena, zato jih je na dogod-
ku v domačem kraju, na katerem je nastopil tudi slovenski kan-
tavtor Tomaž Domicelj, leta poimenoval Mlade žurerke. Za da-
mami, med katerimi šteje najmlajša 16, najstarejša pa malo več 
kot 70 let, so številni plesni nastopi, a zanje je še vedno najlepši 
nastop pred domačo publiko in tako so letošnjo 15letnico de-
lovanja z različnimi plesnimi koreografijami obeležile v doma-
či kulturni dvorani ter ob tem obudile tudi nekaj prijetnih spo-
minov. Mlade žurerke plesne korake vadijo pod vodstvom Irene 
Muzga (v prvem desetletju je bila mentorica tudi Edita Skušek 
Kirar), ki za vsak ples sestavi plesne korake ob izbrani glasbi ter 
ob tem upošteva tudi telesne zmožnosti plesalk. »Vodi in povezu-
je nas veselje do glasbe, plesa, druženja in zabave, a tudi potreba 
po ohranjanju zdravja ter vitalnosti. Ples je darovanje in prazno-
vanje,« povedo razigrane članice. Pri praznovanju se je Mladim 
žurerkam pridružila še osnovnošolska mažoretna skupina, ki jo 
vodi Tadeja Mrgole, folklorna skupina Brusači iz Radeč, plesna 
skupina OŠ Tržišče, ki jih vodi Irena Muzga ter orientalska ples-
na skupina Irry Dance iz Šmarij pri Jelšah.

Prijeten plesni večer, ki ga je povezoval znan radijski in televi-
zijski voditelj Darko Povše se je zaključil s pozdravnim nago-
vorom predsednika DU Tržišče Vinka Sitarja in sevniškega žu-
pana Srečka Ocvirka, za pogostitev na zunanjih površinah so 
poskrbele članice Aktiva kmečkih žena Tržišče, za rujno kaplji-
co pa Društvo vinogradnikov Malkovec.  Smilja Radi

Ples je darovanje in praznovanje

Plesna skupina Mlade žurerke je v domači kulturni dvorani 
obeležila 15 let delovanja.

S spletom orientalskih plesov je navdušila skupina Irry Dance, 
ki v letošnjem letu prav tako obeležuje 15-letnico.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

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

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

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

ZAHVALA

Za vsa izrečena sožalja, darovane sveče in vso pomoč se zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, osebju ZD Brežice, osebju 
Centra za socialno delo, enota Brežice, g. župniku Milanu Kšeli, 
cvetličarni Colarič in pogrebni službi Komunale Brežice. V naših 
srcih si.

Vsi njegovi

MARTINA ŠETINCA 
iz Brezine. 

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo, 

a ko jih razgrneš, 
vedno znova zažarijo. 

(J. W. Goethe) 

V petek, 20. avgusta 2021, smo se poslovili  
od našega dragega očeta in starega očeta

ZAHVALA

MARTIN ŠOŠKO

V 67. letu starosti nas je zapustil naš dragi 
mož, oče, dedi, brat in prijatelj

Ob boleči izgubi se za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in 
svete maše ter denarne prispevke iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem. Posebej 
se zahvaljujemo kolektivu SIC Brežice za v spomin napisane tople 
besede kakor tudi intervencijski enoti TO za poklon v slovo ob žari. 
Hvala gospodu župniku Jožetu Packu za opravljen cerkveni obred z 
mašo. Hvala izvajalcu Tišine in pogrebni službi Žičkar za pogrebne 
storitve. Hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam 
kakor koli pomagali in nam stali ob strani v teh težkih trenutkih. 

Nisi se izgubil kot zven v tihoto, 
nisi odšel v nič in pozabo, 

po tebi merim stvarem pomen 
in tvojo pesem skušam peti za tabo. 

(T. Pavček)

iz Brežic. 

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

STANISLAV ZLOBKO
27. avgusta 2021  

se je od nas za vedno poslovil 

Ob njegovi smrti se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za pomoč in izraze sožalja. Hvala 
SB Brežice in OI Ljubljana za nego in zdravljenje v času njegove težke 
bolezni. Posebna zahvala ge. Andreji Kerin za nesebično pomoč v 
času njegovega zdravljenja. Hvala pripadnikom SV, OZVVS Brežice, 
posebej g. Darku Udoviču in g. Štefanu Stipiču, pri organizaciji 
pogreba. Hvala govornikom, pevcem in pogrebni službi Žičkar. Hvala 
vsem, ki ste kakorkoli pomagali, a vas nismo posebej imenovali, pa 
ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in se v tako velikem številu 
poslovili od njega na njegovi zadnji poti.

Hvala tudi tebi, ljubljeni mož, oče, dedek, brat, stric, svak, prijatelj 
in dober sosed, da smo lahko bili del tvojega življenja. Za vedno boš 
ostal v naših srcih.

Drevje polno popkov
in zvezd, namesto mene živi.

Vse, kar sem jaz rekel,
vam v šepetu mehkem 

bodo pravile noči.
(M. Crnjanski)

z Gazic 14.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Z žalostjo v srcu: vsi njeni

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za darovano cvetje, sveče, svete maše, denarne prispevke 
ter izrečena ustna in pisna sožalja. Hvala Cvetličarni Lilija, pogrebni 
službi Kostak za organizacijo pogreba, g. župniku za lepo opravljen 
obred, zahvala pevcem za duhovno spremstvo naše ljube mame in 
za odigrano žalostinko.
Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili k večnemu počitku.

TEREZIJE BUČAR

Ni se ti uspelo posloviti,
morala si čez noč oditi,

zaspala si za vedno, naša draga mama,
v sanjah k tebi smo prišli,

se tam od vseh nas si poslovila,
v večnem miru zdaj lepo tam spi.

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše 
drage mame

s Senuš

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujem vsem prijateljem, sorodnikom in znancem, ki 
ste mi kakorkoli pomagali v teh težkih trenutkih. Vsem sem hvaležen 
za izrečeno sožalje, podarjene sveče in denarno pomoč. Zahvala gre 
tudi pogrebni službi Žičkar za pomoč pri organizaciji pogrebne 
slovesnosti, gospodu Janezu Žaklju za opravljen poslovilni obred 
in izrečene besede o njeni življenjski poti, praporščaku Društva 
upokojencev Brežice ter izvajalcu Tišine. Iskrena hvala sodelavcem 
Dinosa Brežice in družini Oštrbenk z Žejnega. 
Vsem, ki ste se prišli od mame poslovit in ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: sin Silvo z družino in ostalo sorodstvo

IVANKE ŽIBERT
z Dolenjih Skopic

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

Mrtev je tisti, ki ga pozabijo. 
(Kant)

Ob izgubi naše drage mame, babice, sestre  
in tete

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavkam 
in znancem, ki ste se prišli poslovit od naše drage Milke, nam izrekli 
sožalje, ji darovali cvetje, svete maše, sveče in jo v tako velikem 
številu pospremili k preranemu grobu. Posebna zahvala ge. Marjeti 
Reberšek za čustven poslovilni govor. Hvala gospodu župniku 
Boštjanu Gorišku za opravljen poslovilni obred in darovano mašo. 
Hvala pevcem pod vodstvom Blaža Klemenčiča za zapete žalostinke, 
izvajalcu Tišine ter pogrebni službi Blatnik. Hvala vsem, ki jo boste 
ohranili v svojem lepem spominu. 

Žalujoči: Jože in vsi njeni

MILKE ŽVAR 
(1958–2021) z Gmajne 6a pri Raki 

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas. 

So vezi močnejše, brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas. 

(Mila Kačič)

Ob boleči izgubi drage 

ZAHVALA

Ob izgubi našega ata se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje, 
in vsem, ki ste se udeležili pogreba.
Posebna zahvala gre osebni zdravnici dr. Brilej za skrb za zdravje 
našega očeta.
Zahvaljujemo se pevcem brestaniškega okteta za odpete žalostinke, 
govornikom Toniju in Blažu, praporščakoma, društvu ZZB NOB 
Senovo in DU Senovo, g. župniku in pogrebni službi Kostak. Še enkrat 
hvala vsem, tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

FRANC UDUČ 
z Malega Kamna.

Izgubili smo skrbnega moža, očeta, starega 
očeta, pradedka, tovariša in zavednega 

Slovenca.

V 94. letu nas je zapustil

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovane sveče in svete 
maše ter denarne prispevke. Posebna zahvala pogrebni službi Žičkar, 
Lovski družini Čatež za izvedbo pogreba ter praporščakom in lovcem 
sosednjih lovskih družin.
Zahvaljujemo se tudi g. Jožetu Packu za lepo opravljen cerkveni 
obred, pevcem za zapete pesmi in g. Rudiju Velnerju za besede 
slovesa ob odprtem grobu. Hvala sodelavkam in sodelavcem Term 
Čatež ter Matejevim sodelavcem za darovana sredstva.
Hvala tudi vsem, ki vas v zahvali nismo posebej omenili, pa ste nam 
v teh težkih trenutkih stali ob strani in se v tako velikem številu 
poslovili od našega Ivana.

Žalujoči: vsi njegovi

IVANA JALOVCA
z Žejnega 2

Tvoje srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin 
bo vedno ostal.

Ob boleči in nenadni izgubi našega očeta, 
moža, brata, strica, bratranca, prijatelja in 

dobrega soseda

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem. Zahvala g. župniku Turinku za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi Kostak in pevcem za lepo petje. Zahvala vsem za 
podarjene sveče, cvetje in denarno pomoč.

Žalujoči: vsi njegovi

ALOJZA HABINCA 
s Kremena

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

ostala pa je le bolečina
in tiha solza večnega spomina.

Ob nenadni in boleči izgubi ljubega moža, očeta, dedka, pradedka, 
brata, strica in dobrega soseda

JOŽEFE

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naših dragih staršev, starih staršev, sestre, 
brata, svakinje in svaka

IVANA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za tolažilne besede ter izrečena ustna in pisna sožalja. Hvala vsem, 
ki ste darovali sveče, cvetje, denarne prispevke in svete maše. 
Zahvala gre tudi Patriciji za prebrane besede slovesa, prav tako 
vsem, ki ste sodelovali pri izvedbi pogrebne slovesnosti, in tistim, 
ki ste naša ljuba starša pospremili na njuni poti do večnosti.

Počivajta v miru.
Žalujoči: vsi njuni

KOZMUSA

in

Kako je hiša strašno prazna,
odkar vaju v njej več ni,
prej bila tako prijazna,
zdaj otožna se nam zdi.

roj. Seničar

iz Stržišča 27, Sevnica
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Ugodno prodam kole za fižol, 
smrekove sušice. 
Tel.: 041 847 896

Prodam 11 metrov suhih bu-
kovih drv, možen razrez in do-
stava. Tel.: 041 827 776

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

Prodam vino in grozdje mod-
re frankinje ter rabljene be-
tonske stebre 8 x 8 x 2700 cm. 
Tel.: 031 669 848

Prodam cisterni za vino 250 l 
in 200 l ter stiskalnico na vre-
teno z lesenim košem 100 l. 
Tel.: 041 521 380

Prodam dve cisterni za vino 
600 in 300 l, dve plinski jeklen-
ki in prekopalnik za vrt (freza). 
Tel.: 031 670 586

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

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.ekopeleti.si

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 nerjaveči cisterni, 
600 l in 430 l, po ugodni ceni. 
Tel.: 041 984 810

Prodam rostfrei cisterni 600 
in 300 l, enkrat rabljeno. 
Tel.: 040 634 004

Prodam rostfrei cisterne 500 
in 300 l. Tel.: 070 415 739

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

Prodam debelo kravo za za-
kol, seneno mleko in grozdje 
bakoš ter jabolka bobovec. 
Tel.: 051 815 574

NEPREMIČNINE
Prodam stanovanjsko hišo, 
Dolenji Boštanj 19a. 
Tel.: 041 789 610

Oddamo poslovni prostor (30 
m²) za pisarno, trgovino ali 
drugo dejavnost, vhod z glav-
ne ceste, najemnina 70 €. 
Tel.: 041 328 168

Prodam zazidljivo posest v 
Krajnih Brdih. Trenutno je 
travnik, vrt in 4x4 lopa. Posest 
ima mejnike in je vpisana v ze-
mljiško knjigo. 
Tel.: 031 803 067

AVTOMOBILIZEM

Zelo ugodno prodamo črni 
Kia Sportage 4x4, avto je vo-
zen; cena po ogledu. 
Tel.: 07 81 84 403

KMETIJSTVO

Prodam novo cisterno, 2500 
l; cena po dogovoru. Prodam 
tudi dve breji telici simental-
ki in šarole. Tel.: 031 233 277 
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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.

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 samohodno vinogra-
dniško škropilnico Solo mi-
nor 100 l, cisterni 500 in 300 
l, kadi 1000 in 500 l; cena po 
dogovoru. Tel.: 040 670 666

Prodam krompir za ozimnico, 
bel, sorte rudolf, cena 0,50 €/
kg.  Tel.: 041 895 974

Prodam cisterne, dve 400 l in 
eno 600 l, ali menjam za koru-
zo. Tel.:  031 278 754

Prodam mlin – pecljalnik za 
grozdje (trifazni motor). 
Tel.: 041 243 343 

Prodam cisterno inox 500 l 
in tri pipe; cena po dogovoru. 
Tel.: 031 858 594

ŽIVALI

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

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

Prodamo pujske, težke okrog 
30 kg, za odojke in nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 662 730

Prodam prašiče, težke 45 kg. 
Tel.: 031 614 745 

Prodam ali menjam za telice – 
vola, starega 30 mesecev. 
Tel.: 031 851 115

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

Ugodno prodam mesnate pra-
šiče, težke od 70 do 100 kg, Ži-
bert, Blanca. Tel.: 031 751 324

Prodam pujske, težke 60–70 
kg. Tel.: 07 49 77 450

Prodam bikca, stara dva me-
seca, frizijske in rjave pasme. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 575 471

Prodam prašiče od 35 do 60 
kg, krmljene z domačo hrano. 
Okolica Sevnice. 
Tel.: 041 390 068

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

Prodam odojke, domača reja. 
Cena po dogovoru. Okolica 
Brežic/Posavje. 
Tel.: 041 560 136

Prodam kravo limuzin, breja 
3,5 m, pašna, in bikca limuzin, 
starega 5 mesecev. Cena pri 
ogledu. Tel: 040 742 730 
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Kokoši nesnice s 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 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 zakol ter mlade rjave jarkice pred nesnostjo.

 Sprejemamo že naročila za kilogramske piščance, 
ki si jih lahko priskrbite 30. septembra in 15. oktobra

v popoldanskem času.
Razprodaja enoletnih kokoši nesnic bo 

22. septembra od 16. ure dalje. Er
ika
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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 14085917) – 
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
Epošta: 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
Epošta: 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
Epošta: 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, epošti 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 (20/2021) bo izšla v 
četrtek, 30. septembra 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 23. september 2021.

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

Prodam kravo, staro 6 let, bre-
jo 7 mesecev, ter hlevski gnoj 
– kompost. Tel.: 051 412 886

Prodam zelo lepo teličko LS, 
staro 10 dni, potomka 850 kg 
težke krave. Tel.: 041 392 648

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

Prodam prašiče od 60 do 150 
kg in odojke od 25 do 30 kg, 
možen zakol. Tel.: 051 872 179

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 klavirsko harmoni-
ko, 96basno, Melodija Men-
geš, servisno uglašena; cena 
480 €. Tel.: 041 665 554

Čistilni servis Nina, čišče-
nje stanovanj, hiš in po-
slovnih prostorov. Ugo-
dno, hitro in čisto! Lisec 
Nina s.p., Lukovec 4 c, Bo-
štanj, tel.: 041 722 676

Prodam peč na kurilno olje 
Eurotherm 120 l, bojler na pe-
čici je gorilec Joannes, ter kun-
ce, en samec in dve samici. 
Tel.: 041 871 790

Prodamo elektronski Orgeln 
Hohner (200 €), hladilnik Sie-
mens (25 €), zamrzovalni box 
105 x 85 x 70 cm (40 €), hladil-
nik kombi 160 x 60 (30 €), za-
mrzovalno skrinjo (25 €), kole-
sa (eno 20 €). Tel.: 051 767 075 

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

MEGA-PARADIŽNIK – Letošnje 
vremenske razmere so bile oči-
tno zelo naklonjene pridelavi paradižnika. Bralec Aleksander 
Dular nam je poslal fotografijo velikanskega paradižnika, ki 
je tehtal kar 1673 gramov, pridelal pa ga je njegov sosed Jo-
žef Černelič iz Podgorja pri Pišecah. Slednji, kot je še sporočil 
Dular, sam poskrbi za seme in tudi vzgoji sadike paradižnika.

PERUTNINARSTVO CIGLAR
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obvešča, da lahko dobite
piščance za dopitanje vsak

delavnik med 16. in 17. uro. 
Rjave jarkice bodo na voljo

21. septembra,
enodnevni beli piščanci

pa vsak četrtek. 
Zbiramo naročila za

oktobrski termin piščancev 
na tel. št. 031 676 724 ali 

07 49 73 190 med 9. in 17. uro.

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.

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

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

 

BREŽICE – V Posavskem mu-
zeju Brežice je 9. septembra 
potekala regionalna delav-
nica projekta Water Contin-
gency Management in the 
Sava River Basin (WACOM) 
z naslovom »Priprava simu-
lacije štabne vaje: Nesreča z 
razlitjem velike količine naf-
tnih derivatov na lokaciji Zi-
dani Most«, ki jo je organizi-
rala družba Hidroelektrarne 
na Spodnji Savi v sodelova-
nju s Fakulteto za gradbe-
ništvo in geodezijo Univer-
ze v Ljubljani, Mednarodno 
komisijo za Savski bazen, 
Direkcijo za vode Republi-
ke Slovenije, Ministrstvom 
za morje, promet in infra-
strukturo Republike Hrva-
ške in Hrvaškimi vodami.

Delavnica je bila namenjena 
oblikovanju izhodišč za pripra-
vo in uspešno izvedbo simula-
cije štabne vaje, ki se načrtuje 
v maju 2022. Udeleženci iz Hr-
vaške in Slovenije so analizira-
li njen scenarij in določili vloge 
različnih institucij pri izvedbi 
vaje v primeru nepričakova-
nega onesnaženja reke Save na 
lokaciji Zidani Most. Prav tako 

Ključ je v pripravljenosti
so simulirali postopke komu-
nikacije in sprejemanje odlo-
čitev ter razvoj scenarijev za 
postopke pristojnih institu-
cij v Sloveniji in na Hrvaškem, 
vezanih na podobne situacije.

Direktor družbe HESS Bogdan 
Barbič je v nagovoru izposta-
vil, da dejavnost družbe Hi-
droelektrarne na Spodnji Savi 
ni omejena zgolj na primar-
no ukvarjanje s proizvodnjo 
električne energije, temveč je 
veliko širša. »V okviru večna-
menskega projekta se ukvar-
jamo tudi s protipoplavno zaš-
čito in poplavnimi razmerami, 
spremljamo kvaliteto vode in 
ostala dogajanja na reki. Gle-
de na to, da Savo budno sprem-
ljamo 24 ur dnevno, smo tudi 
med prvimi, ki lahko zaznamo 
kakršno koli nepravilnost. Slo-
venski pregovor pravi 'Nesre-
ča nikoli ne počiva', zato je iz-
redno pomembno, da vemo, 
kako v takih primerih ravna-
ti. Projekt WACOM bo k temu 
nedvomno pripomogel, proto-
koli, aktivnosti in materiali, ki 
bodo v njegovem okviru nasta-
li, pa bodo uporabni za nas vse. 
Narava je nepredvidljiva, seve-

da pa si želimo, da do situacij, 
kjer bi bilo ta znanja potrebno 
uporabiti, ne bi prišlo.« Duška 
Kunštek, ravnateljica uprave 
za notranjo plovbo pri Ministr-
stvu za morje, promet in infra-
strukturo Republike Hrvaške 
in predsedujoča Savski komi-
siji, se je prav tako strinjala, da 
je regionalna delavnica posta-
vila trden temelj za vse bodoče 
simulacije, ki nas čakajo v nas-
lednjem letu, in skupne aktiv-
nosti v izrednih razmerah, ki 
si jih ne želimo, so pa možne. 
»Tudi Hrvaška s svojimi insti-
tucijami stremi k sodelova-
nju in usklajenemu delovanju 
z državami porečja Save. Reka 
Sava je izrazito nemirna reka 
in nosi veliko izzivov, katerim 
se bomo tudi s pomočjo aktiv-
nosti projekta WACOM uspeš-
no zoperstavljali in ustvarili 
postopke in načine delovanja, 
ki bodo naše življenje naredi-
li varnejše.« Projekt WACOM 
je sofinanciran s strani Pro-
grama transnacionalnega so-
delovanja Interreg Podonavje 
in vključuje ključne partnerje 
iz štirih držav na porečju reke 
Save. 
 P. P./vir: HESS

BROD – Ko so se v zadnjih dneh 
avgusta v bližini lesenega mo-
stu na Brodu pri Podbočju po-
javili gradbeni stroji, je marsik-
do pomislil, da se je že začela 
napovedana gradnja novega 
betonskega mostu. A (žal) še 
ne gre za to, pač pa za vzdrže-
valna dela oz. odstranjevanje 
nanosa z zarastjo ob levi bre-
žini, s čimer želijo, kot so po-
jasnili na Direkciji RS za vode, 
»zmanjšati vpliv erozije vode 
na desno brežino ter izboljšati 
prevodnost korita reke Krke«. 
Kot so nam še pojasnili, v sklo-
pu del, ki jih izvaja koncesionar, 
podjetje VGP Novo mesto, po-
segajo tudi v skupino otokov 
dolvodno od mostu. »Zaradi 
novonastalega otoka in nala-
ganja naplavin je zmanjšana 
pretočnost kanala, ki poteka 
ob desni strani otokov. Posle-
dično se je matica toka preu-

Da bo Krka lažje »dihala«
smerila v levi 
kanal. Z deli 
n a m e r a v a -
mo odstrani-
ti novonastali 
otok ob desni 
strani ter tako 
r a z p o r e d i -
ti pretok vode 
na oba kanala. 
Na otokih je 
prisotno tudi 
večje število 
podrtih in dotrajanih dreves, ki 
jih bomo v sklopu del odstra-
nili.« Dela, katerih vrednost je 
ocenjena na približno 135 tisoč 
evrov, bodo predvidoma kon-
čana v letošnjem letu.

Kar se tiče novega mostu, pa 
bo treba še malo počakati. Kot 
je znano, je bila po večmeseč-
nem zaprtju mostu (od avgu-
sta 2019 do januarja 2020) lani 

sprejeta odločitev o gradnji no-
vega mostu in izbrana naju-
streznejša varianta – gredni 
armiranobetonski most s štiri-
mi podporami v reki na loka-
ciji obstoječega lesenega mo-
stu. Z razpisom za gradnjo – če 
bo pravočasno izdelana doku-
mentacija, urejene zemljiško-
knjižne zadeve in zagotovlje-
no financiranje – naj bi pričeli 
konec leta 2022.  P. P.

Odstranjevanje nanosov iz Krke
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O danes 38letnem Davi-
du Smukoviču smo pisali že 
pred sedmimi leti, ko je izdal 
prvo knjigo Korenine cerkljan-
ske fare. Odločil se je, da bo na-
tančne rekonstrukcije domačij 
in rodovnike naredil tudi še za 
sosednji svetokriško in čate-
ško župnijo, saj njegovi pred-
niki izhajajo tudi od tam. To je 
bil zanj velik izziv, saj ima še 
družino in službo, priznava, a 
je bil od vsega začetka prepri-
čan, da bo zmogel. Letos mu je 
uspelo izdati še tri knjige, in si-
cer dopolnjeno izdajo Koreni-
ne cerkljanske fare, Korenine 
svetokriške fare in Korenine 
čateške fare. Najobsežnejša je 
svetokriška, ki ima 1397 stra-
ni in zajema 41 vasi, cerkljan-
ska ima po dodanih približno 
sto straneh zdaj 1126 strani in 
zajema 13 vasi, čateška pa ima 
743 strani in 15 vasi. V vseh 
treh knjigah, katerih tiskanje 
je omogočila Občina Breži-
ce, je med seboj povezal sko-
raj 40 tisoč ljudi, devet tisoč v 
Koreninah cerkljanske fare in 
več kot 30 tisoč v ostalih dveh, 
saj so še vedno ohranjene sta-
rejše matične knjige, ki zaje-
majo podatke tudi do treh ge-
neracij nazaj. »V knjigah niso 
zgolj rodoslovni podatki, tem-
več tudi zgodovina krajev, za-

S tremi knjigami je povezal skoraj 40 tisoč ljudi
RAČJA VAS – David Smukovič iz Račje vasi je v letu 2021 končal več kot deset let trajajoč rodoslovno-knjižni projekt – trilogijo o župnijah: Cerklje ob Krki, Sv. Križ 
– Podbočje in Čatež ob Savi. Gre za natančne rekonstrukcije domačij od okrog leta 1700 do leta 1910. Med seboj je tako povezal blizu 40 tisoč ljudi in naredil vse 
rodovnike v teh župnijah. S knjigami je želel približati bogato zgodovino tukajšnjih krajev.

nimive zgodbe, stare fotografi-
je, obdelani statistični podatki 
in drugo,« pojasni David, ki se 
z rodoslovjem ukvarja že od 
leta 2007, kot sam pravi, pa 
je vloženega dela v vse izdaje 
knjig za deset let, oz. preraču-
nano v ure, za kar deset tisoč 
ur, sem pa spadajo raziskova-
nje, pisanje, obiski v nadškofij-
skih in župnijskih arhivih itd. 

Zanimivost: v svetokriški fari 
izginilo sedem cerkva

Vsaka od knjig ima še določene 
dodatke. V Koreninah svetok-
riške fare so tako zajete tudi tri 
uskoške vasi Poklek, Cerovica 
in Novo Selo Žumberačko, ki so 

nekdaj spadale pod svetokri-
ško župnijo. Pri tem David kot 
zanimivost omenja, da je pri 
svojem raziskovanju ugotovil, 
da je v obdobju od Valvasorja 
oz. sredine 17. stoletja do fran-
ciscejskega katastra oz. okoli 
leta 1825 v svetokriški župni-
ji izginilo sedem cerkva, zakaj 
so bile opuščene, ni znano. To 
so bile cerkve sv. Mihaela na 
Bočju, sv. Lovrenca na Brez-
ju v Podbočju, sv. Benedikta 
na Vinjem Vrhu, sv. Janeza Kr-
stnika v Gadovi peči, sv. Jakoba 
na lokaciji sedanjega pokopali-
šča v Podbočju, sv. Jurija na Sli-
novcah in sv. Vida pri današnji 
vasi Gradnje. »V hribovskih va-
seh je bilo življenje veliko tež-

je kot v dolini, niso imeli toliko 
zemlje, ljudje so prej umirali. 
V dolinskih vaseh je populaci-
ja rasla, nastajale so nove kme-
tije, zato so se skozi zgodovino 
veliko bolj spreminjale kot hri-
bovske,« dodaja. Razširjena iz-
daja Korenin cerkljanske fare 
vsebuje še nekaj dodatnih vasi, 
ki mejijo na župnijo Cerklje ob 
Krki, in rodovnike ljudi, ki so 
se v cerkljansko preselili iz le-
skovške župnije. Pri Koreni-
nah čateške fare so vključeni 
podatki od leta 1789 dalje, od-
kar obstaja župnija, kot jo poz-
namo danes, pred tem je vanjo 
spadala tudi Velika Dolina. Kot 
zaključek te knjige je dodal še 
popis vseh gospodarjev iz oko-
li leta 1830 z velikostjo kmetij 
po hišnih številkah in vaseh za 
župnijo Leskovec pri Krškem 
ter rekonstrukcijo mesta Bre-
žice s predmestjem po hišah 
od zadnje četrtine 18. stole-
tja do leta 1848, povsem na 
koncu pa je še Davidov rodov-
nik, ki predstavlja neke vrste 
zaključno dejanje zadnje od 
treh knjig. »S svojim rodovni-
kom sem takrat začel in sedaj 
tudi končal,« izpostavi. Za na-
slovnice vseh treh knjig je pos-
krbel Davidov brat, akademski 
slikar Gregor Smukovič.

S knjigami širša zgodovina 
postane osebna

Postregel je tudi z določenimi 
zanimivimi odkritji med razi-
skovanjem. Tako je na nekda-
nji utrdbi Gradišče pri Velikih 
Malencah stala zgodnjekrščan-
ska cerkev, na prostoru med 
Borštom in Krško vasjo, kjer 
so danes »gomile«, kot pravi-
jo domačini, pa so se leta 2017 
ob zelo vročem poletju na fo-

tografiji iz zraka lahko videle 
nenaravne formacije preme-
ra 60 metrov, kar kaže, da je 
bilo v preteklosti na tej loka-
ciji verjetno prazgodovinsko 
naselje, a tega do danes ni še 
nihče podrobneje raziskal. Lo-
til se je tudi genetskega rodo-

slovja (ker ni bilo več pisnih 
virov), s katerim je lahko ugo-
tovil skupne prednike. Nadalje 
še pove: »Namen mojih knjig 
je ljudem čim bolj približati 
zgodovino brežiške, krške in 
kostanjeviške občine in oko-
liških krajev. S knjigami tako 
širša zgodovina prostora pos-
tane osebna, saj si s pomočjo 
mojih knjig ljudje lahko izdela-
jo natančne rodovnike za svoje 
družine oz. za osebe, ki jih zani-
majo, vse do leta 1910. Lahko 
spremljajo, kam vse so se soro-
dniki in drugi ljudje preseljeva-
li, s čim so se ukvarjali, zakaj so 
umrli idr.« Kot pravi, bo najbolj 
zadovoljen in mu bo največ po-
menilo, ko bo lahko osrečil ne-
koga, ki doslej ni nikoli razisko-
val svojega rodovnika in lahko 
sedaj v teh knjigah najde svoje 
korenine, svoje prednike. Ima 
tudi spletno stran www.dsko-
renine.com, kjer lahko izves-
te nekaj osnovnih informacij o 
knjigah, objavljena so njihova 
kazala ter avtorjev kontakt in 
ponudba. Vse tri knjige so se-
veda na voljo tudi za naročilo. 
David ob koncu še z olajšanjem 
izjavi, da se bo zdaj končno več 
lahko posvetil svojim otrokom, 
v prihodnosti pa bi se rad lo-
til še kakšnega podobnega pro-
jekta.   Rok Retelj

David Smukovič z vsemi tremi na novo izdanimi knjigami

Korenine svetokriške fare 
je Davidova najobsežnejša 
knjiga (foto: D. S.). 

Zbrane, med katerimi je bil 
tudi državni poslanec in ob-
činski svetnik Dušan Šiško, je 
pozdravila direktorica Valva-
sorjeve knjižnice Krško Urška 
Lobnikar Paunović, ki je na 
kratko predstavila življenjsko 
in poklicno pot avtorja ter po-
vedala, da je zaradi prireditve 
v Krškem skrajšal udeležbo na 
Blejskem strateškem forumu. 
Maruša Mavsar, direktorica 
izdajateljske in medijske hiše 
Zavod Neviodunum, je uvodo-
ma dejala, da je knjiga Mirka 
Ciglerja še ena knjižna izdaja 
v nizu že izdanih del, s kateri-
mi krška založba bogati pestro 
bero knjig domačih avtorjev, 

Predstavili Ciglerjevih »Sedem let na prepihu« 
KRŠKO – V organizaciji Zavoda Neviodunum in Valvasorjeve knjižnice Krško je bila 2. septembra v Dvorani v parku predstavljena knjiga »Sedem let na prepihu«, 
ki jo je spisal senovski rojak Mirko Cigler, sicer vojaški ataše, diplomat in veleposlanik, ki po upokojitvi veliko časa namenja publicistični dejavnosti.

ki bodisi bivajo in ustvarjajo v 
posavskem prostoru bodisi gre 
za rojake, ki so še povezani z 
domačimi kraji ter so se s svo-
jim literarnim ustvarjanjem 
in delom na drugih področjih 
uveljavili v slovenskem ali tu-
jem prostoru. S Ciglerjevo knji-
go »Sedem let na prepihu« Ne-
viodunum hkrati obeležuje 20 
let svojega delovanja.

Mirko Cigler se je rodil leta 
1951 v Brežicah, svoja otroška 
in mladostna leta pa je preži-
vljal na Senovem. Po konča-
ni brežiški gimnaziji in zatem 
študiju na Vojaški akademiji v 
Beogradu je bil namestnik vo-

jaškega atašeja v Pekingu. Leta 
1985 je končal generalštab-
ni kolidž v Ameriki in na be-
ograjski akademiji magistri-
ral iz mednarodnih odnosov. 
Opravljal je visoke poveljniš-
ke naloge v opazovalni misiji 
Združenih narodov v Iranu, po 
vrnitvi v Beograd pa v general-
štabu JLA vodil področje med-
narodnih mirovnih sil. Ob iz-
bruhu osamosvojitvene vojne 
za Slovenijo je izstopil iz JLA in 
se leta 1992 zaposlil na sloven-
skem zunanjem ministrstvu 
ter delal doma in po svetu kot 
svetovalec in diplomat na po-
dročju multilateralno politič-
novarnostnih razmer od Bru-
slja, Dunaja do ZDA. Leta 2011 

se je z družino, soprogo Moj-
co in njuno hčerko Pio, vrnil v 
Ljubljano, kjer je vodil analize 
ter politično in strateško načr-
tovanje, leto kasneje pa se je 
upokojil. Kot geopolitični anali-
tik globalnih zunanjepolitičnih 
in varnostno vojaških zadev ter 
položaja Slovenije v svetu od 
leta 2014 dalje piše za Objek-
tiv, sobotno prilogo časopisa 
Dnevnik. Še vedno je aktiven 
v Klubu nekdanjih slovenskih 
veleposlanikov, v Slovenskem 
društvu za mednarodne odno-
se in v Združenju slovenskih 
mirovnikov. Več o Mirku Cigler-
ju boste lahko v pogovoru z njim 
prebrali v eni izmed prihodnjih 
številk Posav skega obzornika. 

Na spodbudo bralcev njego-
vih člankov v Dnevniku, znan-
cev in prijateljev, med njimi 
Braneta Petana iz Krškega, 
s katerim sta skupaj gulila gi-
mnazijske in zatem tudi štu-
dijske klopi, se je avtor odlo-
čil za izdajo knjige pri Založbi 
Neviodunum. Uredniško delo 
sta opravila Polona Brenčič 
in Silvester Mavsar, z likov-
no podobo pa je knjigo opre-
mil akademski slikar Matej 
Stupica. V njej kot poznava-
lec in analitik na 500 straneh 
razgrinja razmerje sil in sve-
ta s političnega, varnostnega 
in ekonomskega vidika, odsti-
ra ozadja svetovnih in sloven-
skih politik in politikov, nji-
hove modre poteze pa tudi 

spodrsljaje in piše o položaju 
Slovenije v Evropski uniji in 
svetu med leti 2014 in 2021. 
Na predstavitvi njegovega 
knjižnega prvenca v Krškem 
sta se v pogovoru s souredni-
co knjige, zgodovinarko in bi-
bliotekarko Polono Brenčič, 
sprehodila od njegovih otro-
ških in mladostnih let na Se-
novem do službe na Kitajskem 
ter komentirala tudi nekatere 
aktualne teme iz knjige. Za in-
termezzo je z igranjem na sa-
ksofon poskrbel Simon Širec 
iz Novega mesta, sicer tudi pe-
dagog na Glasbeni šoli Brežice.

 Bojana Mavsar,
 foto: Peter Pavlovič

Mirko Cigler: 
Sedem let na prepihu
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Mirko Cigler med predstavitvijo svojega knjižnega prvenca 
v Krškem 

Zbrani na prireditvi, spredaj levo direktorica Zavoda 
Neviodunum Maruša Mavsar in poslanec Dušan Šiško, desno 
direktorica knjižnice Urška Lobnikar Paunović in Ciglerjeva 
žena Mojca


