
RUMENA DRUŽINA ZAPLESALA V NOVIH 20 LET – Kljub okrnjenemu dogajanju v sklopu t. i. brežiškega 
oktobra, ki mu v tej številki pozornost namenjamo s stranmi ob prazniku občine Brežice, so nekaj 
dogodkov le uspeli izpeljati. Eden od teh se je odvil tudi ob 20-letnici mažoretk iz Dobove, ki so svoj 
jubilej »začinile« z okroglo mizo in odprtjem razstave, čeprav so se nadejale veliko bolj slovesne in 
množične prireditve. »Rumena družina«, kot si same pravijo, je resnično posrečen izraz, kar so dokazale 
tudi z nastopom na brežiškem grajskem dvorišču (na fotografiji mažoretke senior in junior skupine). Biti 
mažoretka namreč ne pomeni samo plesa in vihtenja palice, ampak tudi povezanost v pravem pomenu 
besede. O mažoretnem dogodku krajše na str. 27, še več pa v naslednji številki.  Foto: Rok Retelj
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V Krškem rebalans proračunov
KRŠKO – Za 22. oktober je župan mag. Miran Stanko sklical 
16. sejo občinskega sveta, seveda pod pogojem, če se situacija 
v zvezi s covid-19 ne bo drastično poslabšala. Za obravnavo je 
predviden že tretji rebalans proračunov 2020 in 2021. Spre-
membo proračuna za letošnje leto so pripravili zaradi pričako-
vanih nižjih prihodkov, ki naj bi po novem znašali dobrih 41,5 
milijona evrov, odhodki pa 43,5 milijona evrov. V primerjavi 
z letom 2020 se za okvirno milijon evrov zvišujejo prihodki 
v proračunu 2021, odhodki pa naj bi v prihodnjem letu zna-
šali 44,7 milijona evrov. Skupno je sicer za obravnavo na seji 
predvidenih 14 točk dnevnega reda. Svetniki bodo predvido-
ma potrdili nekaj predlogov, ki so jih kot osnutke obravnava-
li že na predhodnih sejah, prvič pa se bodo seznanili z osnut-
kom pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Krško 
v najem in z osnutkom strategije 2020–2023, po kateri naj bi 
Krško postalo »pametno mesto«.  B. M. 

AKTUALNO

Zvone Černelič, 
ekološki kmet – biodinamik:

Seveda si ne želim 
biti edini 'čudak' 
v vasi
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Kaj bo z uporabniki,
če se bo MOST podrl?

Izvajalci pilotnega projekta MOST v krški občini, 
ki se z novim letom zaključuje, iščejo možnosti za 
njegovo nadaljevanje do uveljavitve novega zako-
na o dolgotrajni oskrbi. Slednji gre po javni razpra-
vi v medresorsko usklajevanje in nato v obravnavo 
v Državnem zboru.

Stran 3

OBČINA BREŽICE 
PRAZNUJE

Tematske strani 19–22

VOŠČILA OB PRAZNIKU 
OBČINE BREŽICE

Strani 23–27

Tečaj CPP – B kategorija

Krško, 19. 10. 2020, ob 15:30

Zbiramo prijave za 
TRENING VARNE VOŽNJE!

Info: 031 564 147
www.prah.si

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



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 21, četrtek, 15. 10. 20202 UTRIP REGIJE

Da gre za v kmetijskem podsis-
temu vabljivo funkcijo, priča 
podatek, da se je za članstvo v 
najvišjem organu KGZS, svetu 
KGZS, iz katerega se voli tudi 
novega predsednika zbornice 
ter vse ostale organe zbornice 
(dva podpredsednika, upravni 
in nadzorni odbor, častno raz-
sodišče in stalna arbitraža), 
v skupini fizičnih oseb za 41 
mest potegovalo 278 kandida-
tov s 14 list, za 13 mest v sku-
pini pravnih oseb pa 46 kan-
didatov. Za člane v posamezne 
svete 13 območnih enot so 
kandidirale 703 fizične in 39 
pravnih oseb. Volilna udeležba 
v skupini fizičnih oseb je zna-
šala 8,63 %, v skupini pravnih 
oseb pa 41,71 %. 

V svet KGZS so bili v 8. volilni 
enoti Brežice, ki obsega obmo-
čja občin Brežice, Krško, Sev-
nica in Kostanjevica na Krki, 
kot fizične osebe izvoljeni Loj-
ze Kerin s Straže pri Krškem 
(Društvo SKZ – Slovenska 
kmečka zveza), Roman Žveg-
lič iz Stržišča v sevniški ob-
čini (Društvo članov sindika-
ta kmetov) in Martin Mavsar 
z Gore nad Krškim (Društvo 
slovenski kmet), kot pravna 
oseba pa Simon Kerin (pre-
dlagatelj: Župnija Sveti Križ 
– Podbočje) iz Dolšc v kosta-
njeviški občini. Med 41 fizič-
nimi osebami ima največ, kar 
15 mest v svetu KGZS, Društvo 
SKZ - Slovenska kmečka zve-

za (ki velja za 'satelit' stranke 
SLS), po šest mest imata Dru-
štvo Forum za kmetijstvo in 
podeželje pri SDS ter Društvo 
slovenski kmet, pet pa Kmečka 
lista – Društvo za kmetijstvo in 
razvoj podeželja.

Razvijati kapital kmetijstva 
in podeželja

Na 'zmagovalni' listi Društva 
SKZ - Slovenske kmečke zve-
ze je bil v svet KGZS izvoljen 
znani vinogradnik Lojze Kerin. 
Čeprav je bil že doslej precej 
aktiven v stanovskih združe-
njih, je v zborničnem sistemu 
novinec, a kot pravi, čuti pos-
lanstvo, da nekaj naredi tudi v 
njem. »V mojem interesu je, da 
se sliši glas kmeta na ministr-
stvih in pri zakonodajalcu, saj 
je pogosto še premalo močna. 
Zbornico je treba ojačati, da 
bo tako kot denimo v Avstri-
ji, kjer zakonodajalec vpraša 

zbornico za mnenje pri prip-
ravi zakonov,« meni. Pravi, da 
bo zagovarjal ideje in potrebe 
posavskega območja, v kate-
rem je bil izvoljen, seveda se 
bo zavzemal za vinogradni-
ško-vinarsko panogo, iz katere 
izhaja, »ampak moram gleda-
ti širše, saj so zame glasovali 
tudi kmetje iz drugih panog«, 
dodaja.

Opazen uspeh na volitvah je s 
šestimi izvoljenimi člani zabe-
ležilo Društvo slovenski kmet, 
med njimi je tudi sadjar Martin 
Mavsar. »Izvolitev v svet KGZS 
mi pomeni veliko priznanje za 
moje dosedanje delo na števil-
nih strokovnih področjih v Po-
savju in širše. Vsem, ki so gla-
sovali za našo listo, bi se rad 
ob tej priložnosti najlepše zah-
valil za izkazano zaupanje,« je 
sporočil v izjavi za naš časopis. 
»Naši cilji so učinkovito služi-
ti članom zbornice in skupaj z 

vsemi razvijati družbeni, go-
spodarski in socialni kapital 
kmetijstva in vseh prebival-
cev podeželja. Učinkovito že-
limo izkoristiti potenciale in 
sredstva, ki jih za razvoj na-
menjajo domače in evropske 
institucije. Kmetijsko gozdar-
ska zbornica je najpomemb-
nejša nevladna organizacija 
kmetov, gozdarjev in ljudi, ki 
živijo na podeželju, saj je sti-
čišče informacij, izvor znanja, 
omrežje sodelovanja in jedro 
zagovorništva interesov. Ko-
risti našega skupnega dela bo 
imel vsak, ki živi, dela ali uživa 
v zdravi slovenski hrani in le-
potah našega podeželja.«

Že precej izkušenj v združe-
njih kmetov ima že doseda-
nji član sveta KGZS, nekdanji 
predsednik Sindikata kme-
tov Slovenije Roman Žveglič. 
Potem ko so imeli v sindikatu 
kmetov v prejšnjem mandatu 

le enega 'poslanca', jih imajo 
zdaj tri, kar ocenjuje kot po-
zitiven premik, čeprav to še 
ni to, kar so si želeli. »Kme-
tje zbornice niso vzeli za svo-
je, kar se odraža v nizki volilni 
udeležbi,« pravi Žveglič. Meni, 
da je treba okrepiti zastopstvo 
kmetov, tudi pri sprejemanju 
predpisov, odlokov in zakonov, 
ki se tičejo področja kmetij-
stva, zbornica pa mora posta-
ti bolj aktivna pri prenašanju 
znanja na svoje članstvo ter 
sodelovati z ostalimi poslov-
nimi subjekti na tem podro-
čju, zlasti zadrugami. 

V skupini pravnih oseb se je v 
svet KGZS prebil Simon Kerin, 
zaposlen v podjetju Benefi-
cij, ki upravlja z gozdovi v las-
ti novomeške škofije. Njego-
va prvenstvena skrb bo tako 
zavzemanje za pravice lastni-
kov gozdov, ki se, kot pravi, ne 
smejo poslabšati, kvečjemu iz-

boljšati. »Gozd je javno dobro 
in prav je tako, bi pa bile lahko 
nekatere stvari bolj v korist la-
stnikov,« pravi Kerin, novinec 
v organih zbornice, zato se želi 
še poučiti o njenem delovanju. 
Zavzemal se bo tudi za intere-
se ljudi na podeželju, da se jim 
prisluhne in pomaga ter da 
posledično podeželje ostane 
tako poseljeno kot obdelano.

Izvoljen tudi svet regijske 
zbornice

V svet brežiške območne eno-
te KGZS, ene od 13 območnih 
enot v državi, so bili kot fizič-
ne osebe izvoljeni Simon Zev-
nik z Dolenjih Skopic (Kmečka 
lista – društvo za razvoj kme-
tijstva in podeželja), Ivan Ko-
žar z Reštanja, Benjamin Ba-
škovič iz Mrzlave vasi in Franc 
Jordan z Malenc (vsi Društvo 
SKZ – Slovenska kmečka zve-
za), Boris Orešek iz Sevnice in 
Jernej Jazbec iz Drožanja (oba 
Društvo članov sindikata kme-
tov), Franc Vranetič iz Kapel 
(Kmečko društvo Nova Slove-
nija), Barbara Zakrajšek iz 
Šentjurja na Polju in Damjan 
Pavlovič iz Bušeče vasi (Dru-
štvo slovenski kmet) in Mi-
hael Petančič s Piršenbrega 
(Društvo Forum za kmetijstvo 
in podeželje SDS), kot pravna 
oseba pa že prej omenjeni Si-
mon Kerin.

� Peter�Pavlovič

Da se bo glas (posavskih) kmetov bolj slišal
SLOVENIJA, POSAVJE – 30. septembra in 4. oktobra so potekale volitve članov sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in članov svetov območnih 
enot KGZS v prvi (fizične osebe) in drugi (pravne osebe) volilni skupini. Interese posavskega kmetijstva v svetu KGZS bodo zastopali Lojze Kerin, Roman Žveglič 
in Martin Mavsar kot fizične osebe ter Simon Kerin kot pravna oseba.

Lojze Kerin Martin Mavsar Roman�Žveglič Simon Kerin

KRŠKO – S 1. oktobrom je svet zavoda Mladinskega centra 
Krško imenoval za vršilko dolžnosti direktorice, največ za 
obdobje enega leta, univerzitetno diplomirano zgodovinar-
ko Mihaelo Kovačič iz Krškega.

Mladinski center Krško je bil 
ustanovljen v letu 2000, v pra-
ksi pa z delovanjem zaživel dob-
ro leto kasneje. Kot prvi direktor 
ga je vodil Robert Ostrelič, ki ga 
je leta 2006 kot vršilka dolžnos-
ti direktorja in leta 2008 kot di-
rektorica nasledila Mirjana Kli-
nec. Po njenem odhodu je bil 
leta 2011 za direktorja imeno-
van Mitja Valentinc, ki je zadnje 
leto opravljal funkcijo kot vršilec 
dolžnosti direktorja. Po več ne-
uspelih razpisih je svet zavoda s 
1. oktobrom za vršilko dolžnos-

ti, največ za dobo enega leta, imenoval Mihaelo Kovačič iz Kr-
škega, ki je bila po ustanovitvi MC tudi prva zaposlena v javnem 
zavodu kot koordinatorka mladinskih, izobraževalnih, preven-
tivnih programov ter projektov LAS Posavje. 
Kovačičeva je torej s področjem delovanja zavoda in z delom z 
mladimi dodobra seznanjena, prioritetno pa se želi, kot je pove-
dala, posvetiti kvalitetnejšemu delu z mladimi: »Tisto, kar si že-
lim v prihodnosti za Mladinski center, je, da se res posvetimo bolj 
kvalitetnemu mladinskemu delu, vzpostavimo tesnejši osebni stik 
z mladimi, da smo mi koristni za okolje in mladi za lokalno skup-
nost, da pripomoremo k ustvarjanju prijetne atmosfere v Krškem. 
Predvsem pa si želim, da bi bil MC še naprej stičišče mladih, da 
bi se ti pri nas počutili varno in se učili skozi delo na neformalen 
način, kar ocenjujem, da je tudi naše osnovno poslanstvo.« Tre-
nutno MC Krško šteje kar 18 zaposlenih, kar je največ v njegovi 
20-letni zgodovini delovanja. Kovačičeva je povedala, da je veliko 
pogodb o zaposlitvi sklenjenih za določen čas, vezanih na trajanje 
posameznih projektov, pri čemer gre pri večini mladih za njihovo 
prvo zaposlitev, skozi katero si pridobivajo prve delovne izkušnje. 
 B. Mavsar

Kovačičeva na čelu MC Krško

Mihaela�Kovačič

Za pogrebno storitev 200 evrov

Potem ko je bil na julijski seji 
sprejet odlok o pokopališkem 
redu občine Brežice, ki kot 
obvezno javno gospodarsko 
službo (JGS) predpisuje 24-
urno dežurno pogrebno služ-
bo in jo na območju brežiške 
občine opravlja JP Komuna-
la Brežice d.o.o., so na tokra-
tni seji svetniki obravnavali 
sklep o sprejemu elaborata o 
oblikovanju in potrditvi cene 
te službe. Elaborat je podrob-
neje predstavil Darko Ferlan 
iz Komunale Brežice, ki je uvo-
doma omenil, da prvič obliku-
jejo ceno, ker do zdaj še niso 
imeli osnove za njeno obliko-
vanje. »V sklopu 24-urne de-
žurne pogrebne službe prev-
zemamo pokojnika na mestu 
smrti samo v občini Brežice,« 
je pojasnil storitev, na podla-

gi katere je pokojnik pripeljan 
na lokacijo pogrebne službe, 
v hladilnice pri pokopališču 
v Brežicah. V to službo spada 
še prevoz na obdukcijo, kadar 
smrt ne nastane v zdravstve-
ni ustanovi, največkrat je to SB 
Brežice, in prevoz do pristoj-
ne institucije v primeru da-
rovanja organov, je navedel. 
Po normativih, ki jih je obli-
kovala Zbornica komunalne-
ga gospodarstva, je predvide-
no, koliko ljudi je potrebnih za 
opravljanje te službe (najmanj 
dve osebi), vozil, transportnih 
krst in podobne opreme, ki 
služi za opravljanje te dejav-
nosti. Vse to je vezano na šte-
vilo pokojnikov, kar je eden od 
elementov, na podlagi katerih 
se oblikuje cena storitve. »Ker 
imamo v občini Brežice bol-

nišnico, je število pokojnikov 
večje kot v drugih občinah. V 
zadnjem petletnem obdobju 
je bilo povprečno 385 pokoj-
nikov na leto, opravi pa se 26 
obdukcij letno v primerih, ko 
pokojnik ni umrl v bolnišnici,« 
je Ferlan nanizal nekaj podat-
kov in dodal, da ko se sešteje-
jo vsi letni stroški in delijo z 
letnim številom pokojnikov, 
pridemo do cene storitve 24-
urne dežurne pogrebne služ-
be 203,88 evra (brez DDV), ki 
jo plačajo naročniki pogreba. 
Glede na število pokojnikov je 
predvidenih pet zaposlenih, 
ki bodo opravljali omenjeno 
službo, med njimi bodo tudi 
zunanji izvajalci, je še omenil. 
Svetnik Stane Tomše (SMC) 
je še pred glasovanjem sicer 
opozoril, da cena za svojce, ki 
imajo že tako precej stroškov s 
pogrebom, pomeni kar veliko 
obremenitev. Glede na to, da je 
bil na seji elaborat sprejet, je 
cena ostala nespremenjena in 
začne veljati s 1. novembrom.

V sklopu druge »komunalne« 
točke je direktorica Komunale 
Brežice mag. Jadranka Novo-

selc predstavila letno poroči-
lo 2019 in poročilo o izvaja-
nju GJS. Dotaknila se je tudi 
hčerinskih podjetij komu-
nale Zelkom in Ekosocial. Po 
njenih navedbah so v Zelko-
mu, ki je imel konec lanskega 
leta enega zaposlenega, izvaja-
li predvsem projekte, ki so jih 
pridobili s prijavami na razpi-
se, in se prijavili na javno na-
ročilo komunale za gradbena 
dela ter bili izbrani kot naju-
godnejši ponudnik. V Ekosoci-
alu je bil do konca aprila lani 
ena zaposlena oseba, ukvarja-
li pa so se s konceptom zele-
nih prireditev (ponudba vra-
čljivih kozarcev za prireditve, 
ki so jih prali v SB Brežice). 
»Ekosocial je trenutno v mi-
rovanju in bo treba razmis-
liti, kako naprej,« je dodala. 
Prihodki komunale v lanskem 
letu so bili 6,2 milijona evrov, 
čisti dobiček pa dobrih 19 ti-
soč evrov, od tega pri GJS sko-
raj 16 tisoč evrov izgube (na 
področju oskrbe s pitno vodo), 
pri drugih dejavnostih pa 35 
tisoč evrov dobička.

 Rok Retelj

BREŽICE – Svetnice in svetniki Občinskega sveta občine Brežice so 5. oktobra opravili 14. sejo v tem manda-
tu. Na dnevnem redu sta bili tudi točki o elaboratu in potrditvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe ter 
poslovnem poročilu Komunale Brežice za lansko leto. Občinski svet je vse tudi potrdil.

BISTRICA OB SOTLI, KOSTANJEVICA NA KRKI – Za jutri, 16. 
oktobra, je sklicana 13. redna seja OS Bistrica ob Sotli, za sre-
do, 21. oktobra, pa 10. redna seja OS Kostanjevica na Krki. Na 
obeh sejah bodo med drugim odločali o rebalansih letošnjih 
občinskih proračunov.  P. P.

Rebalansa v najmanjših občinah
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Kot je v uvodu v posvet, ki ga 
je povezoval Sandi Lekše, po-
vedala direktorica CSD Posavje 
Marina Novak Rabzelj, mora 
biti dolgotrajna oskrba skrb 
vsakega izmed nas, saj se vsi 
staramo in obstaja velika ver-
jetnost, da bomo potrebova-
li storitve dolgotrajne oskrbe. 
V Posavju že skoraj tri dese-
tletja izvajajo socialnovarstve-
no storitev pomoč na domu, ki 
jo trenutno koristi več kot 400 
uporabnikov, zadnji dve leti pa 
v občini Krško poteka že ome-
njeni pilotni projekt MOST. 
»Želimo, da se MOST z novim 
letom ne podre, zato pričaku-
jem, da pripravimo pripombe 
na zakon o dolgotrajni oskrbi 
in raziščemo možnosti za na-
daljevanje projekta vsaj do im-
plementacije zakona,« je še de-
jala. 

Krški župan mag. Miran 
Stanko je projekt MOST iz-
postavil kot vzor za druge 
občine v državi, programe, 
namenjene starejši popula-
ciji v občini, pa je podrobne-
je predstavila direktorica ob-
činske uprave Melita Čopar. 
V zvezi s sprejemanjem zako-
nodaje je dejala, da si lokalne 
skupnosti želijo predvsem (fi-
nančno) vzdržen sistem dolgo-
trajne oskrbe, kot dilemo pa iz-
postavila nekaj nedorečenosti 
glede pristojnosti občin oz. dr-
žave. 

Nov steber socialne varnosti

Novosti, ki jih prinaša zakon 
o dolgotrajni oskrbi (čaka 

ga še zahtevno medresorsko 
usklajevanje) je podrobne-
je predstavila mag. Klavdija 
Kobal Stravs, direktorica Di-
rektorata za dolgotrajno oskr-
bo na Ministrstvu za zdravje. Z 
dolgotrajno oskrbo kot novim 
stebrom socialne varnosti že-
lijo vsakomur zagotoviti pra-
vico do cenovno dostopnih 
in kakovostnih storitev dol-
gotrajne oskrbe, zlasti oskr-
be na domu in storitev skup-
nosti. Nov zakon predvideva 
uvedbo novega obveznega za-
varovanja za dolgotrajno os-
krbo (zaposlene z minimal-

no plačo naj bi stalo 9 evrov, 
s povprečno plačo 17 evrov, 
upokojence pa 5-6 evrov me-
sečno), enotno oceno upravi-
čenosti, primerljive pravice za 
primerljive potrebe, možnost 
izbire oblike pravice, nove 
storitve, njihovo koordinira-
no izvajanje in integriran nad-
zor, višji delež javnih virov ter 
zmanjšanje finančne obreme-
nitve posameznika, družine 
in lokalnih skupnosti. Za nje-
govo izvajanje naj bi potrebo-

vali dodatnih 336 milijonov 
evrov letno, ki naj bi jih zago-
tovili z omenjenim novim za-
varovanjem. Posveta se je ude-
ležil tudi državni sekretar na 
Ministrstvu za delo, družino 
in socialne zadeve mag. Cveto 
Uršič in poudaril, da zakono-
daja o dolgotrajni oskrbi sledi 
2. členu Ustave RS, v katerem 
piše, da je Slovenija socialna 
država. 

Pozitivni učinki MOST-a

Vodja pomoči na domu in pro-
jekta MOST na CSD Posavje 
Carmen Rajer je predstavila 
učinke omenjenega pilotnega 
projekta, ki ga v občini Krško 
izvajajo zadnji dve leti. Gre za 

nadgradnjo pomoči na domu, 
ki jo izvajajo že 28 let, trenu-
tno za 184 oseb. »Povezali 
smo se z različnimi partnerji 
ter iskali in preizkusili števil-
ne nove rešitve. Nekatere so 
se izkazale za dobre, druge za 
nekoliko manj. Veliko smo se 
naučili o drugih in o sebi ter 
ugotovili, da če se ne povezuje-

mo, ciljev ne moremo doseči,« 
je povzela dveletne izkušnje. 
Doslej so imeli v različne pro-
jektne aktivnosti vključenih 
238 oseb, trenutno pa je vklju-
čen 101 upravičenec. Razpon 
vključenih oseb je bil od 24 do 
95 let, torej ne gre le za sta-
rejše, ampak tudi za precejšen 
delež mlajših oseb po poškod-
bah, kapeh ipd., ki niso imele 
možnosti namestitve v usta-
novi. Na terenu opažajo šte-
vilne pozitivne učinke projek-
tnih aktivnosti. Na vprašanje, 
kaj bo z uporabniki po zaključ-
ku projekta, je Kobal Strauso-
va odgovorila, da so se že na 
začetku projekta zavedali, da 
projekta zaradi sredstev kohe-
zijske politike ne bo mogoče 
podaljšati in da so vključene 
uporabnike opozarjali, da se 
projektne aktivnosti in s tem 
tudi storitve enkrat iztečejo. 
»So pa ti upravičenci na domu 
dve leti prejemali storitve, do 
katerih v obstoječi ureditvi ne 
bi imeli možnosti dostopati. 
Projekt je pokazal precej po-
zitivnih učinkov, kar vsekakor 
šteje,« je še dodala.

Evropski poslanec Franc Bo-
govič je poudaril, da Slovenija 
za dolgotrajno oskrbo name-
nja le tretjino sredstev glede 
na EU povprečje. »Covid kriza 
je še okrepila zavedanje o pod-
hranjenosti tega področja,« je 
dejal. V Posavju smo na tem 
področju po njegovem pre-
pričanju naredili že marsikaj, 
tudi v bodočem, zakonsko ure-
jenem sistemu pa vidi ključ-
no vlogo občin. »Srce zgodbe 

je pomoč na domu + projekt 
MOST. Ta se ne sme podreti, 
ampak ga moramo še okre-
piti,« je menil in se zavzel za 
čimprejšnji sprejem zakona, 
ki bo pogoj za pridobitev EU 
sredstev.

Zakon o dolgotrajni oskrbi, kot 
je bilo zapisano uvodoma, zdaj 
čaka medresorsko usklajeva-
nje in nato obravnava v Držav-
nem zboru. Prilagoditi oz. z 
njim uskladiti bo treba kar ne-
kaj ostalih zakonov in pravilni-
kov. Po načrtih se bo po spre-
jemu in uveljavitvi zakona s 1. 
junijem 2021 začela reorga-
nizacija socialnovarstvenega 
sistema in umeščanje (poten-
cialnih) upravičencev v kate-
gorije, začetek izvajanja zako-

na pa je predviden za 1. junij 
2022. Koliko ljudi bi bilo glede 
na kriterije v predlogu zako-
na upravičenih do dolgotrajne 
oskrbe, je v tem trenutku ne-
mogoče natančno reči. V obči-
ni Krško so v okviru pilotnega 
projekta skozi posebno orod-
je kot upravičene do dolgotraj-
ne oskrbe ocenili 269 oseb, ki 
živijo doma, tem pa je po be-
sedah Rajerjeve treba prište-
ti še oskrbovance v domovih 
in VDC-jih, bolnike v negoval-
nih oddelkih bolnišnic ter vsaj 
del oseb, ki so trenutno v sis-
temu osebne asistence. Število 
bo tako znatno višje od števila 
ljudi, ki so trenutno v sistemu 
pomoči na domu.

� Peter�Pavlovič

Starejši v Posavju

15.800 starejših
od 65 let

več kot 400 uporabnikov 
pomoči na domu

precej več upravičencev 
do dolgotrajne oskrbe

Za pravičen in vzdržen sistem dolgotrajne oskrbe
KRŠKO – V okviru pilotnega projekta Integrirane oskrbe v občini Krško MOST je 2. oktobra v prostorih Občine Krško potekal strokovni posvet o prihodnosti dol-
gotrajne oskrbe v Sloveniji. Sprejemanje zakonodaje o dolgotrajni oskrbi je po desetletju snovanja namreč v zaključni fazi. Do 5. oktobra so na Ministrstvu za 
zdravje sprejemali pripombe na predlog zakona, ki gre zdaj v (zahtevno) medresorsko usklajevanje.

Mag.�Klavdija�Kobal�Stravs

Carmen Rajer

Po 5. oktobru je začelo ob-
čutno naraščati zlasti število 
potrjenih okužb v občini Kr-
ško. »Poznamo nekaj žarišč 
okužb, kjer se je število obo-
lelih po pričakovanju poveče-
valo, nekaj pa je tudi sporadič-
nih okužb, brez jasnega izvora 
okužbe. Bistveno se je poveča-
lo tudi število odvzetih brisov, 
saj je v populaciji v porastu 
število prehladnih obolenj, kar 

je tudi pričakovano glede na 
letni čas,« ob tem pravi direk-
torica Zdravstvenega doma Kr-
ško Tatjana Fabjančič Pavlič. 
V covid ambulanti, ki je organi-
zirana v zabojnikih na parkiri-
šču za zdravstvenim domom, 
odvzem brisov poteka enkrat 
dnevno po sistemu 'drive in'. 
»Vse brise, ki so naročeni do 
11. ure dopoldan, odvzamemo 
isti dan, rezultati so praviloma 
znani že v večernih urah,« pra-
vi direktorica. 

Število okužb narašča, pred nami novi ukrepi
POSAVJE – Če smo bili pred 14 dnevi lahko zadovoljni z epidemiološko sliko Posavja, zdaj ne moremo več biti, saj je število potrjenih okužb z novim koronaviru-
som zelo naraslo, trenutno jih je že 138 (Sevnica 59, Krško 45, Brežice 17, Radeče devet, Kostanjevica na Krki šest in Bistrica ob Sotli dve). Na ravni države smo s 
707 okužbami v torek pri 4248 okuženih posameznikih, 210 hospitaliziranih bolnikih, med njimi 35 na intenzivni negi. 

Najhuje je v TDU Loka

Minuli konec tedna je prišlo 
do večjega izbruha potrjenih 
okužb v Trubarjevem domu 
upokojencev Loka pri Zidanem 
Mostu. Okužba s covid-19 je 
bila do srede zjutraj potrjena 
pri 34 stanovalcih in 14 zapo-
slenih, nam je sporočil direk-
tor doma mag. Robert Po-
točnik. »Podatki kažejo, da je 

virus v našo sredino udaril bli-
skovito in z vso silo. To pred-
stavlja tudi za nas zaposlene 
šok, zlasti zaradi dejstva, da 
smo vse ukrepe, predpisane s 
strani pristojnih institucij, ves 
čas dosledno izvajali oziro-
ma smo poleg njih uvedli celo 
nekatere dodatne ukrepe. Po 
drugi strani so te številke od-
raz zelo široko zastavljenega 
testiranja,« je javnosti sporočil 
Potočnik. Okužene stanovalce 
so namestili v prostore za rde-

čo cono, vendar ti zadoščajo 
le za nastanitev 20 stanoval-
cev, zato so v rdečo cono spre-
menili še eno nadstropje. Ena 
stanovalka z okužbo je umrla, 
vendar je smrt nastopila zara-
di drugih zdravstvenih zaple-
tov, simptomi covida-19 se pri 
njej niso razvili. Pri treh stano-
valcih v rdeči coni so se razvili 
znaki okužbe in eden od njih je 
bil hospitaliziran, pri dveh pa 
so simptomi blagi in pod nad-
zorom. »Osebje za stanovalce 
skrbi po svojih najboljših mo-
čeh, zato so deležni vseh sto-
ritev, ki jih potrebujejo. Za to 
se bomo trudili tudi v prihod-
nje, vse do dne, ko bomo virus 
izkoreninili iz naše sredine in 
se bo naše življenje povrnilo v 
normalne tirnice,« je še sporo-
čil Potočnik. 

Okužbo so potrdili tudi pri sta-
novalki posebne enote DUO 
Impoljca in nato še pri eni za-
posleni. »Znotraj enote smo 
ustrezno organizirali življe-

nje tako, da lahko zagotavlja-
mo kar se da varne razmere 
in tako preprečujemo širjenje 
okužbe. Vzpostavljeni sta rde-
ča in siva cona, v katerih se iz-
vajajo potrebna nega in oskrba 
stanovalcev in stanovalk. So-
delujemo s pristojnimi ustano-
vami in strokovnjaki, s kateri-
mi smo kontinuirano v stikih,« 
je sporočila direktorica Darja 
Cizelj. Zadnji hip smo izvede-
li še, da so okužbo potrdili tudi 
pri zaposleni in dveh stanoval-
kah v brežiškem domu upoko-
jencev.

Medtem je direktorica DSO Kr-
ško Nuša Masnik zavrnila in-
formacijo, ki se je širila na Fa-
cebooku, da so v domu izolirali 
30 stanovalcev in jih obravna-
vajo kot covid pozitivne. »Tre-
nutno smo vsi v domu, tako 
204 stanovalci kot 129 zapo-
slenih, brez znakov okužb z 
virusom. Vedno poudarim, da 
gre zahvala za to veliki skrbi za 
varno delo vsem zaposlenim in 

tudi vsem svojcem. Vsi skupaj 
se s svojim odgovornim obna-
šanjem trudimo, da ne bi priš-
lo do vnosa virusa,« je zavrni-
la lažne informacije.

SB Brežice že sprejela 
prve covid bolnike

Splošna bolnišnica Brežice je 
bila konec prejšnjega tedna 
uvrščena na seznam covid bol-
nišnic, ki sprejemajo tudi covid 
pozitivne paciente. V ta namen 
so pripravili del Internega 2 
oddelka z desetimi posteljami. 
Kot nam je pojasnila direktori-
ca bolnišnice Anica Hribar, so 
se v soglasju z Ministrstvom za 
zdravje dogovorili s SB Novo 
mesto, da slednja vseh svojih 
20 postelj nameni obravna-
vi akutnih bolnikov (ki potre-
bujejo bolnišnično zdravlje-
nje), SB Brežice pa prevzame 
možnost začasne namestitve 
desetih neakutnih oskrbovan-
cev iz socialno-varstvenih za-
vodov (SVZ). V ponedeljek so 

sprejeli prva dva oskrbovanca 
SVZ, naslednji dan pa še ene-
ga. »Gre za začasno namestitev 
oskrbovancev iz SVZ, pravilo-
ma do treh dni. V tem času se 
morajo v SVZ, iz katerih sprej-
memo oskrbovance, organi-
zirati tako, da formirajo tudi 
rdečo cono, oskrbovanci pa 
se vrnejo nazaj v svoje bival-
no okolje,« dodaja.

Potem ko so z 9. oktobrom sto-
pili v veljavo ukrepi iz druge-
ga svežnja v t. i. oranžni fazi 
(omejitve glede zbiranja lju-
di, števila oseb v zaprtih jav-
nih prostorih itd.), je Vlada RS 
včeraj (14. oktobra) odloča-
la o sprejemu tretjega svežnja 
ukrepov (zaprtje gostinskih 
lokalov, športnih objektov in 
prepoved obiskov v bolnišni-
cah itd.). Ukrepi naj bi bili raz-
lični za posamezna območja 
oz. milejši tam, kjer je relativ-
no manj okužb.

� Peter�Pavlovič

Največ potrjenih okužb je v občinah Krško in Sevnica.
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PES 'SPELJAL' GOSPODARJA V NESREČO – 7. 10. zjutraj je 
v brežiškem Trnju voznik osebnega vozila, ki je pripeljal iz 
smeri Dobove, trčil v 52-letnega pešca, ki je nenadoma stekel 
na cestišče in počepnil k svojemu psu. Slednji mu je pred tem 
med sprehodom ušel na cesto, vanj pa je trčil voznik kombi-
ja. 52-letnega moškega so iz brežiške bolnišnice prepeljali na 
zdravljenje v UKC Ljubljana.

ZLATNINA, GOTOVINA IN KOLO – 5. 10. se je v dopoldanskih 
urah na dvorišče stanovanjske hiše v Leskovcu pri Krškem z 
osebnim vozilom sive barve, ljubljanskih registrskih oznak, 
pripeljal neznanec, ki se je lažno predstavljal za uslužbenca 
telekomunikacijskega podjetja. Medtem ko je starejšo stano-
valko zamotil s pogovorom in jo zvabil iz hiše, je njegov paj-
daš smuknil v hišo, naredil inventuro razpoložljivega premo-
ženja in si prisvojil za okoli 3000 evrov zlatega nakita. Da je 
okradena, je ženska ugotovila šele po njunem odhodu. Žal bo 
po opisu osumljenca, da gre za moškega srednjih let in moč-
nejše postave, tega težko izslediti.
6. 10. je med 17.30  in  21.30 na Raki neznanec izkoristil od-
sotnost domačih, vlomil v hišo skozi balkonska vrata in si pris-
vojil za okoli 1500 evrov zlatnine in denarja. In če je bila v na-
vedenih krajah na udaru zlatnina, je bil zmikavt v Brežicah 
'športno naravnan', saj je med 7. in 12. 10. iz kolesarnice blo-
ka na Vodnikovi ulici odpeljal črno moško treking kolo Speci-
alized sirrus.

'POJOČA TRAVICA' – Zaradi suma posesti prepovedane dro-
ge so policisti PP Brežice na podlagi odredbe sodišča opravili 
hišno preiskavo pri osumljencu z območja Dobove, med kate-
ro so našli in zasegli 35 sadik konoplje, 5 kg rastlinskih delcev 
konoplje in pripomočke za gojenje. Gojitelja bodo kazensko 
ovadili proizvodnje in prometa z nedovoljenimi substancami 
in ostalega, kar po črki zakona tej nelegalni dejavnosti pritiče. 

MOŠKI SE JE ZNESEL NAD PARTNERKO – Policisti PP Krško 
so naložili ukrep prepovedi približevanja 40-letnemu moške-
mu, ki je pretepel in poškodoval svojo partnerko. Bojda moš-
ki ni prvič dokazoval svoje premoči nad žensko, je pa upati, 
da mu za to niti ne bo več dala priložnosti. V vsakem prime-
ru bodo moškega kazensko ovadili zaradi nasilja v družini in 
povzročitve telesne poškodbe.� Zbrala:�B.�M.

Jelica Kelava, Loka pri Zidanem Mostu: Glede 
koronavirusa imam nešteto pomislekov – koliko 
ljudi je umrlo za gripo, ljudje umirajo tudi za ra-
kom ali katero izmed drugih bolezni, a nihče ne 
paničari. Zdi se mi, da gre za namerno ustvar-
janje preplaha, da bi bilo čim manj stikov med 
ljudmi. Sprašujem se še o smiselnosti nošnje 

mask zaradi zraka, ki ga izdihnemo in ponovno vdihnemo.

Borut Voglar, Veliki Obrež: Predvsem čez po-
letje so se ljudje preveč sprostili, veliko je bilo 
tudi zasebnih zabav in okužbe so, logično, spet 
začele naraščati. Bolj kot to, da so ukrepi prema-
lo strogi, so premalo pametni. Država bi se mo-
rala zavedati, da bo z virusom treba živeti. Naj 
zaščiti najbolj ranljive in pomaga bolnim, zdra-

vim pa omogoči normalno življenje še naprej.

Ivan Selič, Krško: Po moje so največji krivci za 
širjenje okužb gostinski lokali. V trgovini je za 
enega kupca z masko predvidenih 20 m2, v go-
stinskem lokalu pa za mizo sedi deset ljudi brez 
mask. Ljudje iz raznih koncev se še vedno pre-
več družijo, premalo se upoštevajo ukrepi. Me-
nim, da imam pravico do zdravega življenja, am-

pak ta pravica zahteva v tem primeru tudi odrekanje.

Marica Božičnik, Koprivnica: Menim, da smo 
se premalo dosledno držali ukrepov. Hodim k 
maši in opažam, da predvsem mladi ne nosijo 
mask. Starejši se še kar držijo ukrepov, zlasti 
mladi pa bi morali te stvari jemati bolj resno. Na 
podeželju ukrepov ne občutimo toliko, saj smo 
veliko zunaj na svežem zraku, v mestih je mor-

da bolj neprijetno, najbrž pa se bo to še zaostrilo.

V zadnjih desetih dneh smo tudi v našem okolju priča sko-
kovitemu porastu okužb z novim koronavirusom. Čemu 
to pripisujete, smo se premalo dosledno držali predpisa-
nih ukrepov? So se vam zdeli dosedanji ukrepi (pre)stro-
gi, pričakujete oz. se bojite, da se bodo še zaostrili?

anketa

Smo bili premalo dosledni?

Zvone Černelič, ekološki kmet – biodinamik in prejemnik oktobrske nagrade:

Seveda si ne želim biti
edini 'čudak' v vasi

Kako ste začeli s kmetova-
njem?
S kmetijstvom sem povezan 
že od majhnega. Po konča-
ni srednji kmetijski šoli si ni-
sem predstavljal, da bi lahko 
počel kaj drugega. Ko sem bil 
star deset let, so na trg priš-
li herbicidi, traktorji, stro-
ji itd. in že takrat sem razmi-
šljal, da se nam bo tak način 
kmetovanja nekoč maščeval. 
Pred 28 leti sva z ženo kupila 
posestvo z 2,5 hektarja zem-
lje, kjer zdaj živimo, in že takoj 
naslednje leto smo posadili ja-
gode. Že tri leta kasneje sem se 
odločil, da jih ne bom več škro-
pil. Kmetijski svetovalci so pri-
tiskali, da jih je treba škropi-
ti tudi po petkrat na leto, a še 
dobro, da je enkrat za 15 me-
trov nasada jagod zmanjkalo 
škropiva in sem ugotovil, da 
ni prav nobene razlike, tudi 
če niso škropljene. Ko sem se 
zavestno odločil, da škropiv ne 
bom več uporabljal, sem se s 
tem ’hvalil’ naokoli, a mi je od 
začetka malokdo verjel, se je 
pa tudi že našel kakšen, ki mi 
je dal prav. No, zdaj spet škro-
pimo, a pri biodinamiki kemija 
ni prisotna. Do leta 2000 smo 
pridelovali samo jagode, nato 
smo začeli vključevati tudi ze-
lenjavo, najprej kumare in pa-
priko, sodelovali smo tudi z 
novomeško zadrugo. Pojav-
ljati so se začele prve težave 
s prodajo, zato sem se odločil, 
da grem kar na tržnico. In mo-
ram reči, da še nikoli do zdaj 
z nje nisem odhajal slabe vo-
lje. Do leta 2003 smo kmeto-
vali klasično, od tega leta dalje 
pa se je začelo ekološko kme-
tovanje. Na začetku sem potre-
boval predvsem trezno glavo, 
trdno vero vase in podporo 
družine, in vse to sem imel, 
da mi je uspelo. 

Še dobro, da na začetku nismo 
imeli denarja in smo posledič-
no zamudili ves napredek, kar 
se tiče pridelovanja zelenjave, 
od velikih hladilnic do kom-
bijev za razvažanje. Vso zele-
njavo zvozim v avtu, čeprav 
mi kdaj kak kmet reče, da je 
to hobi program, a lahko zatr-
dim, da ni, saj zvozim velike 
količine, prodajam pa seveda 
tudi doma. Moram reči, da ne 
zavržemo niti enega kilogra-
ma pridelkov, tudi če kaj osta-
ne, vse porabimo. Večkrat me 
vprašajo, kako gre prodaja, in 
odvrnem, da težko – preveč je 
strank in premalo kupcev. Pro-
daja se nam povečuje, tudi na 
račun te zgodbe z osvojenim 
evropskim priznanjem, veseli 
dejstvo, da je vedno več inte-
resentov iz domačega okolja.

Kateri so glavni pridelki 
vaše kmetije?
Pridelujemo med 30 in 35 
vrst zelenjave čez celo leto, 
naenkrat pa je je po nava-
di na razpolago do 20. Težko 
izpostavim, kaj je na prvem 
mestu, vsekakor so že na za-
četku sezone, aprila, udarni 
artikel in zelo zaželene jago-

de. Omeniti velja sladki krom-
pir, posebno vrsto, ki izhaja iz 
Peruja. Gre za pravo vitamin-
sko bombo, en kilogram ima 
toliko betakarotena kot 25 ki-
logramov brokolija in je zelo 
primeren za sladkorne bolni-
ke, saj ima glikemični indeks 
nič. Po količini imamo največ 
paprike, eno vrsto bomo za-
čeli obirati šele zdaj in bo na 
voljo tudi še decembra. Po za-
četnih 2,5 hektarja smo priš-
li na 6,5 hektarja lastne zem-
lje, 34 hektarjev pa je imamo v 
najemu v desetih vaseh po ob-
čini. Glavnina je travinje, zele-
njavo in jagode gojimo samo 
na 1,5 hektarja. Imamo tudi 
živino, krave dojilje, ki se pa-
sejo v osmih vaseh. Ko sem že 
ravno pri živini, lahko povem, 
da naša ne jé žit, saj presnovo 
prežvekovalcev prekisajo, in v 
hlevu ni nikoli umazana, pred-
vsem zaradi visokega nasti-
lja in dovolj prostora v hlevu. 
Tudi naše kokoši imajo vedno 
noge na travi, ki je zaradi ved-
no primerne obremenitve ne 
uničijo niti pozimi. Pri nas na-
mreč damo veliko na dobro-
bit živali.

Kako postavljate ceno svo-
jim izdelkom? Iz česa je 
sestavljena?
Dobro vprašanje. Na prvem 
mestu je zagotovo kakovost, 

na drugem pa človek, proda-
jalec, torej oseba, ki izdelek 
ponuja. Po moji oceni mora 
biti pri ponujanju določenega 
izdelka 70 % človeka zraven. 
Ponuditi je treba na primeren 
način. In če je primerno in zau-
panja vredno, boš hitro ugoto-
vil, saj bodo stranke rade pri-
hajale k tebi. 

Vrsto let že prodajate na tr-
žnici v Ljubljani, kjer vas je 
več. Kako je z nadzorom, da 
vsi res prodajate ekološke 
izdelke?
Na eko tržnici v Ljubljani se 
nas po navadi zbere okoli 30. 
Osebno sem tam ob sredah in 
sobotah, in sicer med aprilom 
in septembrom, do začetka 
decembra sem samo ob sobo-
tah, čez zimo pa ne hodim. Da 
so vsi izdelki res ekološki, še 
največ pove zaupanje strank, 
celo pred certifikatom. Lahko 
rečem, da moraš biti neumen, 
da bi svoje zaupanje zapravil. 
Zdi se mi, da ljudje vedno bolj 
cenijo ekološke izdelke, tisti, 
ki prihajajo na tržnico, tako in 
tako že cenijo to vrsto pridela-
ve. Sicer pa imam več inšpek-
cijskih nadzorov letno tako 
doma kot na tržnici, enkrat 
sem jih imel celo šest, vendar 
to ni samo ekološka kontrola. 
Skratka, glavni kontrolorji so 
stranke, ki prepoznajo mar-
sikaj. Tisti, ki jedo ekološke 
izdelke, imajo namreč bolj-
ši okus in znajo ločiti te stva-
ri. Tako mi je enkrat nek moš-
ki dejal, da njegova žena med 
devetimi ponudniki prepozna 
naš korenček, saj ima druga-
čen okus od ostalih. Spet nek-
do drug mi je rekel, da naše ja-
gode njihovi otroci z veseljem 
pojedo, medtem ko italijan-

skih ekoloških iz trgovine ne. 
Slišal sem tudi, da si je stran-
ka z našo zelenjavo v pol leta 
pozdravila črevesje. Takšnih 
pozitivnih odzivov je kar ne-
kaj in tudi zato sem doslej 
maja vsako leto – letos je si-
cer zaradi epidemije ni bilo – 
pred OŠ Brežice organiziral t. i. 
eko praznik z eko tržnico, da 
bi tudi otroci lahko spoznali 
prednosti ekološke pridelave. 

Kaj bi se moralo spremeniti, 
da bi Slovenija postala eko 
oaza, kot je večkrat slišati? 
Kje so konkretne in največ-
je ovire?
Zagotovo pri prenosu znanja z 
ekološkega na konvencional-
no kmetovanje. Da bi bilo pre-
malo povpraševanja po ekolo-
ških izdelkih, ne bo držalo, ker 
je povpraševanje večje od po-
nudbe. Rešitev vidim v obratni 
smeri. V Sloveniji je 6 % ekolo-
ških kmetij in 10,5 % površin z 
ekološko pridelavo. Med temi 
je kar nekaj zelo sposobnih 
ekoloških kmetov s širokim 
znanjem, ki bi ga lahko pre-
nesli na ostale. To se sicer že 
dogaja, a bi bilo treba še bolj 
pospešiti. Dejstvo je, da bi mo-
rala politika stroko napeljati v 
to smer, da tiste kmete, ki ne 
verjamejo v ekološko pridela-
vo, odpeljejo na eko kmetije, 
da se prepričajo na lastne oči. 
Z zgledom dobrih praks bi se 
dalo marsikaj storiti. Preveč je 
uporabe kemije v kmetijstvu, 
za tem seveda stoji farmacevt-
ski oz. kemični lobi, ki podpi-
ra industrijsko kmetijstvo. Žal 
je veliko kmetov zavedenih in 
ne poznajo druge, boljše plati 
in si ne vzamejo časa, da bi si 
šli pogledat boljše primere od 
svojega. Klasičen kmet tudi že 
zaradi svojega ponosa ne bo 
šel do eko kmeta, saj misli, da 
ima veliko večjo kmetijo, in to, 
s čimer se ukvarja eko kmet, 
označuje kot hobi program, 
kot sem že prej omenil, da sem 
bil tudi sam že priča takšnim 
očitkom. 

Seveda si ne želim, da bi bil 
edini ’čudak’ v vasi, ki se 
ukvarja s tovrstno pridelavo. 
Če bi se dejansko vsi ukvarja-
li z eko kmetovanjem, bi bilo 
marsikaj bolje – za vse bi bilo 
dovolj prostora, zaposlili bi 
lahko več ljudi, ki bi imeli kaj 
delati, okolje bi se popravilo, 
zdravje ljudi bistveno izbolj-
šalo. Kot ekološki kmet ne de-
lam popolnoma nič novega, na 
ekološki način so kmetovali 
že predniki, nato pa je konec 
šestdesetih v kmetijstvo priš-
la kemija. Večkrat sem že izja-
vil in bom ponovil – Slovenija 
bi lahko v 15 do 20 letih posta-

DEČNO SELO – K besedi smo povabili letošnjega brežiškega oktobrskega nagrajenca Zvoneta Černeliča, 
gospodarja Ekološke in biodinamične kmetije Černelič iz Dečnega sela, ki je bila junija letos izbrana za 
najboljši vzor v Evropi, saj je na natečaju Rural Inspiration Awards 2020 prejela največ glasov javnosti in 
s tem priznanje Evropske komisije za navdihujoče prakse v kmetijstvu. Sogovornik je pravi zgled, kako je 
mogoče uspešno kmetovati tudi brez škodljivih kemikalij. 

Zvone�Černelič
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la ekološka, kmetijska, samo-
oskrbna država, če bi postavi-
la prave ljudi na prava mesta. 
Verjamem, da bo enkrat eko-
loški, biodinamični način pri-
delave normalen standard kot 
nekoč.

Prehraniti je treba vedno 
več ljudi. Ali jih po vašem 
mnenju ekološko kmetij-
stvo dejansko lahko?
Absolutno lahko. Hrane je da-
nes bistveno preveč in se je 
tudi ogromne količine zavrže, 
kot smo lahko slišali, je vsak 
Slovenec leta 2018 zavrgel 
povprečno kar 68 kilogramov 
hrane. Ekološko pridelana 
hrana se ne zavrže, ker je bolj 
spoštovana, energetsko boga-
tejša, ima v sebi več hranilnih 
snovi, ne nahrani samo telesa, 
ampak tudi našega duha, pa 
tudi manj je porabimo. Za pri-
merjavo: za naše telo bo veli-
ko bolj zdravo, če bomo pojed-
li en kos polnozrnatega kruha 
kot pa pol kilograma bele štru-
ce. Prav tako bi lahko kapital, 
ki se po nepotrebnem zaprav-
lja za vso industrijsko pridela-
no hrano, preusmerili v razvoj 
znanja, s katerim bi lahko bi-
stveno povečali količine hra-
ne, da ljudje ne bi bili lačni, 
predvsem v nerazvitem sve-
tu, kjer tega znanja ni. Manj je 
več, bi moralo biti glavno vo-
dilo pri tem.

Treba bi bilo tudi zmanjša-
ti živinorejo. Z zelenjavo, žiti 
in sadjem se na eni površi-
ni prehrani bistveno več lju-
di kot pa z mesom, kar je tudi 

veliko bolj zdravo, če je seve-
da tudi zdravo pridelano. Zelo 
me zmoti, ko na veliko promo-
virajo izraze ’domače’, ’lokal-
no’, ’slovensko’, nihče pa se pri 
tem ne vpraša, ali je tudi pri-
delano na zdrav način. Lahko 
je domače in slovensko, a če ni 
ekološko pridelano … Tudi se 
najbolj ne strinjam z napisom 
na vrečkah, ki smo jih dobili z 
ministrstva – ekološko + lo-
kalno = idealno. Sicer to lahko 
drži, lahko pa tudi razumemo 
ekološko plus integrirano je 
lokalno, kar seveda ni v redu. 
Bolj bi bilo pravilno pridela-
no ekološko lokalno je ideal-
no. Pri tem vemo, da ekološko 
pomeni, da ni uporabe kemi-
je, lokalno pa je vse tisto, kar 
je pridelano v tej okolici, nje-
gove prednosti pa so, da s tem 
podpiramo domačega kmeta, 
zelenjava je bolj sveže obra-
na, pa tudi manj je prevozov, 
kar pomeni čistejši zrak. In ku-
harice v šolah zdaj poudarjajo, 
da je hrana lokalna. Če bi bilo 
povrh tega še ekološko, bi bil 
tisti vrhunec. 

Katerih ekoloških živil v 
Sloveniji po vaših izkušnjah 
primanjkuje, da bi bili bolj 
samooskrbni?
Najbolj primanjkuje zelenjave, 
jagodičevja in žit ter predela-
ve iz teh, mesa je sicer dovolj, 
a iz več razlogov ne pride do 
potrošnika. Za še večjo samo-
oskrbo bi potrebovali še več 
rastlinjakov, da bi lahko pri-
delovali tudi pozimi, za pride-
lovanje določenih vrst zelenja-
ve tudi v zimskem času bi bilo 

treba kmete še dodatno izob-
raziti. Tukaj vidim rešitev, da 
bi država sofinancirala zapo-
slovanje ljudi na kmetijah. To 
bi bilo veliko bolj smiselno kot 
npr. naložbe v hleve. 

Kakšne so vaše konkretne 
izkušnje z biodinamiko? 
Na naši kmetiji smo s preu-
smeritvijo iz ekološke v bio-
dinamično začeli v letu 2012, 
uradno smo biodinamična 
kmetija z blagovno znamko 

Demeter postali leta 2014. 
Osem let torej že prideluje-
mo po biodinamiki in iz leta 
v leto opažam, da so stva-
ri vedno boljše in vedno bolj 
verjamem v njih, kar mi daje 
dodatno spodbudo. Nima pa 
pravega smisla, da bi tak na-
čin pridelave nekomu vsiljeva-
li, ker je to lahko potem tudi 
kontraproduktivno. Kot zani-
mivost naj povem, da sem za 
kmetijske svetovalce že imel 
predavanje o biodinamiki, ne-
kateri so me tudi že obiskali, 
tako da si lahko razlagam, da 
biodinamiko tudi podpirajo. Z 
določenimi svetovalci več kot 
odlično sodelujem in so mi v 
veliko pomoč, jaz pa njim. Moj 
način kmetovanja sprejemajo 
z odprtimi rokami.
Preusmeritev v biodinamično 

kmetovanje od začetka ne po-
meni večje razlike, ampak se 
le-ta opaža postopoma iz leta 
v leto. Prvi večji čudež, ki mi 
je uspel z biodinamiko, je bilo 
reševanje mraza pri kumarah 
– z baldrijanom. Na hektar po-
vršine zadostuje približno 40 
litrov vode in sto kapljic bal-
drijanovega preparata. Ker je 
baldrijan element toplote, je 
preprečil, da bi kumare zmr-
znile, čeprav je temperatura 
padla na -3,5 °C. To sem do-

končno opazil in začel verjeti 
dan kasneje, ko jih zaradi dru-
gih obveznosti nisem ponovno 
poškropil, temperatura je bila 
-1,5 °C – in kumare so zmrzni-
le. Da biodinamika res deluje, 
vidim na njivah, travi, pridel-
kih, plodnosti živine …, slišim 
od ljudi, da je nekaj drugače, 
bolje. 

Uporabljate tudi lastna se-
mena? Kako gledate na sa-
mopreskrbo z lastnimi se-
meni?
Seveda, čeprav vsega ne more-
mo predelati sami zaradi pro-
cesa križanja. Treba je čim več 
težiti k temu, da imamo svoja 
semena, kajti če se bomo pre-
pustili multinacionalkam, je 
konec blizu. V Sloveniji lahko 
brez težav sami zase pridela-

Najprej so bila podeljena pri-
znanja na podlagi rezulta-
tov občinskega ocenjevanja 
MDLG. V kategoriji vaških je-

der so prva tri mesta osvoji-
le Pišece (priznanje je prevze-
la Anica Butkovič), Dvorce in 
Artiče (zanje Ida Ostrelič). V 
kategoriji vasi je bil vrstni red 
naslednji: Črešnjice, Rigon-
ce (zanje Branko Proselc) in 
Jereslavec (zanj Milan Blaže-
vič). V kategoriji krajevnih sre-
dišč je zmagala Dobova (zanjo 
Sonja Cvetkovič) pred Kape-
lami (zanje Robert Lubšina) 
in Krško vasjo (zanjo Darja 
Cerjak Lopatič). Priznanja je 
podeljeval brežiški župan Ivan 
Molan. Nato je bila na vrsti še 
podelitev priznanj glede na 

Najlepše urejeni so Kostanjevica, Sevnica in Krško
DOBOVA – Občinska turistična zveza (OTZ) Brežice je 29. septembra v dvorani kulturnega doma v Dobovi podelila priznanja najlepše urejenim krajem ob zaključ-
ku projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna 2020 (MDLG). Na regijski ravni so prva mesta osvojili Kostanjevica na Krki, Sevnica in Krško, na občinski pa Pišece, 
Črešnjice in Dobova.

regijsko ocenjevanje MDLG. 
V kategoriji izletniških krajev 
je največ točk dosegla Kosta-
njevica na Krki (zanjo Robert 

Zagorc), na drugem mestu je 
bila Brestanica (zanjo Sonja 
Živič), na tretjem pa Dobova 
(zanjo Sonja Cvetkovič). V ka-
tegoriji manjših mest je prvo 
mesto pripadlo Sevnici (zanjo 
Annemarie Culetto), dru-
go pa Senovemu (zanj Maja 
Šušteršič). V kategoriji sre-
dnjih mest je Krško (zanj Šu-
šteršičeva) premagalo Breži-
ce (zanj župan Ivan Molan). 
Priznanja je podeljevala Šu-
šteršičeva. Pri podelitvi posa-
meznemu nagrajenemu kraju 
so izpostavili tiste točke, ki so 
prepričale ocenjevalno komi-

sijo, da podeli priznanje v po-
samezni kategoriji. »Dolenjske 
Benetke«, kot pravijo Kosta-
njevici na Krki, na majhni po-
vršini nudijo veliko razkoš-
ja, od kopanja in čolnarjenja 
po Krki, raziskovanja bogate 
kulturne ponudbe do kultur-
nih spomenikov, kot so leseni 
mostovi in elementi sakralne 
dediščine. Sevnica se ponaša s 
številnimi prireditvami, zelo se 
trudi na turističnem področju, 
ki mu pečat v zadnjem času 
daje predvsem to, da je prva 
dama ZDA doma prav iz tega 
mesta. Veduto mesta Krško 
pomembno sooblikujejo med 
drugim Valvasorjeva knjižni-
ca, Mencingerjeva hiša, Mestni 
muzej, samostanski kompleks 
s cerkvijo in pet cerkva v sta-
rem delu mesta, prenovljeno 
staro mestno jedro ter zgrad-
be s kulturno in zgodovinsko 
vsebino. 

Letošnja realizacija za pozabo

Kot je uvodoma dejala pred-
sednica OTZ Brežice Bran-
ka Stergar, so 27. septembra 
obeležili svetovni dan turiz-
ma. »Dan, ko bi se v normal-
nih razmerah ponašal s šte-
vilnimi prireditvami, druženji, 
pohodi in raznimi dogodki, po-

vezanimi s turizmom, pri kate-
rih bi imela pomembno vlogo 
turistična društva. A letoš-
nje leto je posebno leto, ki ga 
je zaznamovala 'korona'. Veli-
ko je govora, da je le-ta priza-
dela turistično panogo. Tudi 
v turističnih društvih bo le-
tošnja realizacija takšna, da jo 
bo najbolje čim prej pozabiti,« 
je povedala in dodala, da bi šte-
vilna društva letos praznova-
la okrogle obletnice, pri čemer 
je izrazila upanje, da bodo to 
lahko normalno storila v pri-
hodnjem letu. Prebrala je tudi 
zapis s strani Turistične zve-
ze Slovenije (TZS), ki je ob le-
tošnji temi svetovnega dne-
va turizma »Turizem in razvoj 

podeželja« izpostavila, da ge-
neralni sekretar Svetovne tu-
ristične organizacije Združe-
nih narodov ob tej priložnosti 
poudarja, da turizem pomaga 
podeželskim skupnostim oh-
ranjati edinstveno naravno in 
kulturno dediščino ter pod-

pira projekte ohranjanja, naj 
gre za ogrožene živalske in ra-
stlinske vrste, izgubljene tradi-
cije ali kulinarične običaje. Vse 
našteto sodi med temeljna pos-
lanstva TZS kot krovne organi-
zacije 360 turističnih društev 

iz vse Slovenije, v katerih de-
luje kar 30 tisoč predanih pro-
stovoljcev. 

Nekaj besed sta zbranim na-
menila še članica ocenjeval-
ne komisije Milena Vranetič 
in župan Ivan Molan. Vraneti-
čeva je navedla, da je projekt 
MDLG letos potekal že 29., nje-
gov namen pa je, da v svojem 
prostoru ljudje spoznajo lepo 
in gostoljubno deželo. Po žu-
panovih besedah so se zma-
govalni kraji v brežiški obči-
ni v lanskem letu zelo uspešno 
potegovali tudi za participativ-
ni proračun »in verjamem, da 
bodo projekti iz participativne-
ga proračuna, ki so zelo pove-
zani s krajevnim utripom, dali 
še dodaten zagon turističnim 
društvom v krajih«. Pred posa-
meznimi podelitvami so pred-
vajali še krajša filma s predsta-

vitvami nagrajenih krajev. 
Večer, ki ga je povezovala Anja 
Urek, so s prepevanjem po-
pestrili Kapelski pubje, sekci-
ja Kulturnega društva Kapele. 

 Rok Retelj

Najboljši�v�kategoriji�krajevnih�središč

Prejemniki� priznanj� v� kategoriji� izletniških� krajev� s�
Šušteršičevo�in�Vranetičevo

Stergarjeva: V turističnih društvih bo letošnja 
realizacija takšna, da jo bo najbolje pozabiti.

mo semena, pomembno je le, 
da izmenjava semen kroži. 

Kako se v biodinamičnem, 
ekološkem kmetijstvu spo-
padate z vedno pogostejši-
mi vremenskimi ujmami in 
njihovimi posledicami (ško-
dljivci, bolezni ...)? V čem je 
pravzaprav razlika med va-
šimi ukrepi in ukrepi inten-
zivne kmetijske pridelave?
Ker je biodinamična kmetija 
kot neka celota in kot mešana 
kmetija ni specializirana samo 
na eno področje kmetijstva, ti 
narava vsega ne more uničiti 
in pobrati. Poleg tega imamo 
večino naše zelenjave in jagod 
v zavarovanih prostorih, kar 
zagotovo predstavlja pred-
nost in lahko pridelke zaščiti-
mo pred ujmami. Kot biodina-
mični kmet si prizadevam, da 
bo zemlja vsako leto v boljšem 
stanju, pri intenzivni pridelavi 
je ravno nasprotno – vidimo, 
da je zemlja vedno bolj utruje-
na ter že umira in se ’joče’. To-
liko kot vzamemo iz nje, mora-
mo poskrbeti, da ji damo tudi 
toliko nazaj oz. še več. Da jo 
bomo ohranili za naše potom-
ce in nas bo prehranjevala še 
naprej. Z industrijskim nači-
nom obdelave se nam ne piše 
nič dobrega.

Kako ste doživeli karanteno 
v času epidemije?
Po pravici povedano sploh ni-
sem občutil, da je kaj druga-
če, ker je bil ravno pomlad-
ni čas in je takrat zunaj veliko 
dela, pa tudi povpraševanje se 
je zelo povečalo. Na kmetiji si 

vedno zaposlen z delom in to 
predstavlja prednost. Moj re-
cept za čim bolj kvalitetno 
preživet čas, v katerem smo 
se znašli, je ’motiko v roke pa 
na vrt’. Resnično lahko s tem 
preženeš stres in psihične te-
žave, ki jih je imelo veliko lju-
di. Delo na vrtu, polju te zapo-
sli, pa še na svežem zraku si. 
Smisel karantene je po dru-
gi strani zapreti ljudi za štiri 
stene in to je narobe. Zato si 
upam trditi, da je bilo najbolj-
še delovno mesto v času ka-
rantene delo na kmetiji, ki je 
bilo tudi bolj cenjeno.

Kaj vam pomenita osvojeno 
evropsko priznanje in pre-
jem oktobrske nagrade?
Ko sem izvedel za prejem pri-
znanja Evropske komisije, 
sem bil seveda zelo pozitiv-
no presenečen. Vedno je tre-
ba biti pripravljen na prese-
nečenja. Da lahko kmetija iz 
ene majhne Slovenije oz. iz 
Dečnega sela premaga kon-
kurente iz Španije, Nemčije in 
drugih velikih držav, je skoraj 
neverjetno. Ko sem kasneje v 
glavi zavrtel film nazaj, sem bil 
kar presenečen, kdo vse je gla-
soval za našo kmetijo. Osvoje-
no priznanje primerjam kar s 
Prešernovo nagrado, saj je kot 
nagrada za življenjsko delo in 
seveda tudi velika obveza za 
naprej. Da sem med prejemni-
ki oktobrske nagrade, in to kot 
kmet, pa se mi zdi še nekoli-
ko več vredno, saj veš, da tvo-
je delo nekaj velja tudi v lokal-
ni skupnosti.
 Rok Retelj

Zelo me zmoti, ko na veliko promovirajo izraze 
’domače’, ’lokalno’, ’slovensko’, 

nihče pa se pri tem ne vpraša, ali je tudi pridelano 
na zdrav način. Lahko je domače in slovensko, 

a če ni ekološko pridelano …
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OE NIJZ Celje drugo leto izvaja 
projekt SOPA – Skupaj za odgo-
voren odnos do pitja alkohola, 
s katerim želijo zmanjšati pitje 
alkohola v Sloveniji in v okviru 
katerega izvajajo aktivnosti v 
18 lokalnih okoljih. Na dogod-
ku so sodelovali tudi predstav-
niki šestih nevladnih organiza-
cij, ki sodelujejo v omenjenem 
projektu, in sicer Društvo za 
zdravje srca in ožilja – podru-
žnica Posavje, Zveza prijate-
ljev mladine Krško, Športna 
zveza Brežice, Dnevni center 
ŠENT CELEIA Celje, Društvo 
paraplegikov jugozahodne 
Štajerske in Škofijska Karitas 
Celje. Kot je za naš medij izja-
vila Sonja Bučar z OE NIJZ Ce-
lje, želijo en dan v letu nameni-
ti pogovorom o zdravih izbirah 
in alternativah škodljivemu in 
tveganemu pitju ter ozavesti-
ti javnost o škodljivosti pitja in 

»Za rakom dojk vsako leto zbo-
li okoli 1400 žensk in okoli 10 
moških, umre jih okoli 400,« je 
v uvodu svojega nagovora na-
nizala nekaj statističnih po-
datkov članica upravnega od-
bora Združenja Europa Donna 
Slovenija Darja Molan, ena iz-
med posavskih žena in mater 

z izkušnjo raka dojk, o kateri 
je napisala tudi knjigo. »V Eu-
ropi Donni posebej poudarja-
mo pomen samopregledovanja 
dojk, saj je mogoče z zgodnjim 

Roza pentlja, ki osvešča
RADEČE – 29. septembra je pred zdravstvenim domom v Radečah potekala prireditev »Zaveži pentljo in za-
pleši z menoj«, s katero je Združenje Europa Donna Slovenija želelo poudariti pomen zgodnjega odkriva-
nja raka dojk in rodil, rednega mesečnega samopregledovanja dojk ter učinke zdravljenja bolezni ob do-
volj zgodnjem odkritju.

odkritjem bolezen ustaviti,« je 
poudarila in nadaljevala, da rak 
ne izbira, zato je pomembno 
ozaveščanje o zgodnjem odkri-
vanju ter takojšnjem učinkovi-
tem zdravljenju te zahrbtne 
bolezni in zato si Združenje Eu-
ropa Donna Slovenija že vrsto 
let prizadeva širšo slovensko 
javnost opozoriti, da smo za 
svoje zdravje v prvi vrsti od-
govorni sami in k njemu pri-
spevamo z zdravim življenj-
skim slogom. »Redno gibanje, 
zdrava in uravnotežena pre-
hrana ter ohranjanje primer-

ne telesne teže predstavljajo 
tri preproste, vendar ključne 
odločitve za zdravje,« so spod-
bujajoče besede, katerim sta se 
na prireditvi pridružila tudi di-
rektor ZD Radeče Franci Čeč in 
župan Tomaž Režun. 

Spremljevalni kulturni pro-
gram so oblikovali Milla Mar-
janović in Julija Povše, učen-
ki OŠ Marjana Nemca Radeče, 
ki sta navdušili s pesmijo Do-
ber dan življenje pevke Ditke, 
na katero so zaplesale tudi ra-
deške mažoretke. Z živahno 

solo plesno točko v latino rit-
mih se je predstavila domačin-
ka in članica Združenja Europa 
Donna Slovenija Vesna Bregar 
s plesalcem Tomijem. »Ples mi 
veliko pomeni, daje mi moč, da 
z nasmehom pričakam vsak 
nov podarjen dan,« je poveda-
la po odplesani salsi. 

Celotna prireditev, ki jo je po-
vezoval domačin Alen Pod-
lesnik, radijski voditelj, je po-
tekala v skladu s priporočili 
NIJZ, zato so obiskovalkam in 
obiskovalcem ob prihodu na 
prireditveni prostor izmerili 
telesno temperaturo ter izpol-
nili poseben anketni vprašal-
nik o trenutnem zdravstvenem 
stanju. Številne organizacije, 
društva, šola, vrtec in posa-
mezniki so okrasili z majhni-
mi in velikimi roza pentljicami 
mestno središče in sprehajal-
no pot ob Savi, radeška eno-
ta Varstveno delovnega centra 
Golovec pa prireditveni pros-
tor. Članice klekljarske sekcije 
Nitke so prispevale simbolična 
darila za nastopajoče. 
� Smilja�Radi

Vstop�v�rožnati�oktober�so�povezali�s�plesom�in�radostnim�
nasmehom,� ki� so� ga� radeške�mažorete� privabile� tudi� na�
obraze�obiskovalk�in�obiskovalcev.

Članica� upravnega� odbora�
Združenja� Europa� Donna�
Slovenija� Darja� Molan� in�
koordinatorica� združenja�
Vesna�Bregar

Razbijajo mite o alkoholu
BREŽICE – Območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Celje je v sodelovanju z Občino 
Brežice in Centrom za krepitev zdravja ZD Brežice 21. septembra na ploščadi nogometnega stadiona Bre-
žice pripravila dogodek »Dan brez alkohola«, na katerem so javnost ozaveščali o škodljivih posledicah čez-
mernega pitja alkohola.

posledicah, ki jih alkohol prina-
ša tako za posameznika kot za 
družbo. »Tega se na tovrstnih 
dogodkih lotevamo z raznimi 
aktivnostmi in igrami, na način, 
da privabimo ljudi, da razmisli-
jo o mitih o alkoholu, ki prevla-

dujejo v Sloveniji ter jih skupaj 
razbijamo, nudimo jim gradi-
va z nasveti o zdravem življenj-
skem slogu itd.,« je opisala.

Kot je še dejala, je v Posavju al-
koholna problematika kar pe-

reča, saj odraža ali celo ne-
koliko presega slovensko 
povprečje – 43 % Slovencev 
namreč pije čezmerno. »To po-
meni približno 10,5 litra čiste-
ga alkohola na vsakega pre-
bivalca Slovenije na leto (za 
primerjavo: Evropa ima 9,8, 
svet 6,5), kar je približno 90 li-
trov piva, 45 litrov vina in dva 
litra žgane pijače na vsakega 
prebivalca, pri čemer vemo, da 
ne pijejo čisto vsi,« je postregla 
s podatki in dodala, da je meja 
manj tveganega pitja alkohola 
ena merica na dan za ženske 
in dve merici na dan za moš-
ke (merica je 1 deciliter vina, 
2,5 decilitra piva in 0,3 decili-
tra žganja). »To so dnevne ko-
ličine, pri katerih se ne kaže-
jo dolgoročne posledice na 
zdravje,« je pojasnila. Več na 
www.posavskiobzornik.si.
 Rok Retelj

Na�stojnicah�so�ozaveščali�o�škodljivih�posledicah�prekomer-
nega�pitja�alkohola.

KRŠKO – Pred 30 leti je Generalna skupščina Združenih narodov 
1. oktober razglasila za mednarodni dan starejših. Ker je letošnje 
leto tako močno zaznamovala pandemija covida-19, je bila letos 
glavna tema tega dne posvečena zdravju starejših. V Domu sta-
rejših občanov Krško so zaposleni stanovalcem pripravili pose-
ben program, v katerem so izpostavili pomen zdravja, solidar-
nosti in ljubezni do sočloveka. Program je prepletala slovenska 
glasba zimzelenih uspešnic, ravno tako v izvedbi domskega pev-
skega zbora zaposlenih. Kot se za pravo praznovanje spodobi, so 
se stanovalci ob koncu še posladkali s torto velikanko, ki so jo 
pripravili v domski kuhinji. 
� Vir:�DSO�Krško

Obeležili mednarodni dan starejših

Zaposleni�so�stanovalcem�pripravili�program,�v�katerem�je�
zapel�tudi�domski�pevski�zbor.

BREŽICE – Zasebno podjetje Plus rešitve, ki ga vodi Ana-
marija Toth Kostevc, po novem deluje v novih, sodobnejših 
prostorih, ki se nahajajo v poslovno-stanovanjskem objektu 
Trobentica v Brežicah (Hrastinska pot 42). Tu lahko stran-
ke obiščejo Psihološki center Plus rešitve, ki so ga uradno 
odprli 2. oktobra.

»Želimo si, da bi nov Psihološki center Plus rešitve predstavljal 
nek doprinos v lokalno okolje, saj opažamo, da je vse večja pot-
reba po psiholoških storitvah. Naše storitve se nanašajo tako na 
posameznike kot tudi podjetja in organizacije, katerim želimo 
ponuditi celostne rešitve. Posamezniki se na nas obračajo s pot-
rebo po psihoterapijah, svetovanjih in psihodiagnostikah, kjer iz-
delamo mnenje. Podjetja in organizacije pa povprašujejo po po-
moči pri zaposlovanju, selekciji kadra, delavnicah, svetovanjih 
pa tudi terapevtskih zadevah. Želimo ponuditi čim bolj strokov-
ne storitve,« nam je povedala Anamarija Toth Kostevc, po iz-
obrazbi univerzitetna diplomirana psihologinja. Psihološki cen-
ter ima zdaj ločene prostore – predavalnico, terapevtsko sobo, 
pisarno, sanitarije. »S tega vidika smo dosegli osnovne standar-
de tudi za kakšne večje razpise, mednarodne projekte, saj želi-
mo tudi na ta način okolju ponuditi dodano vrednost,« še pravi. 
Podjetje, ki ima sedež v Dečnem selu, sicer obstaja od leta 2007, 
ko je Toth Kostevčeva (takrat še Toth Pope) ustanovila Zasebno 
psihološko ordinacijo, v kateri je začela z izvajanjem psiholo-
ških pregledov in svetovanj za potrebe posameznikov. V podje-
tju pomagajo še Tadeja Štravs, Liza Paič Dornik in Teja Ban-
del Castro ter nekateri drugi sodelavci.
 R. Retelj

Odgovor na vse večjo potrebo
po psiholoških storitvah

Anamarija�Toth�Kostevc�v�svoji�novi�pisarni

BREŽICE – Pri Domu upokojencev Brežice je 19. septembra 
potekal drugačen Dan za spremembe, ki ga je že 11. leto za-
pored organizirala Slovenska filantropija v 60 krajih v drža-
vi. Slogan letošnje prostovoljske akcije, namenjene starej-
šim, je bil »Dobro za ljudi, dobro za planet«.

Prostovoljne akcije na Dnevih za spremembe so običajno poteka-
le v aprilu, letos pa jih glede na takratne razmere ni bilo moč iz-
peljati, zato so potekale v septembru. Akciji so se pridružili tudi 
v Društvu upokojencev Brežice (DUB) oz. programu Starejši za 
starejše, ki ga vodi Ana Kalin, in za stanovalce Doma upokojen-
cev Brežice organizirali obisk Policijskega pihalnega orkestra iz 
Ljubljane, ki ga sestavlja kar 37 glasbenikov. Godbeniki so v do-
poldanskem času izza ograje oskrbovancem doma (v domu jih 
je 156) priredili pravi pravcati koncert. Oskrbovanci, zbrani na 
balkonih in pred domom na dveh lokacijah v varni medsebojni fi-
zični razdalji, so s ploskanjem izražali navdušenje nad nevsakda-
njim glasbenim dogodkom. V času, ko koronakriza močno ogroža 
predvsem starejše po domovih za upokojence po Sloveniji, je bil 
tak glasbeni dogodek ljudem, ki jim bivanje v domu nalaga zelo 
omejene socialne stike zaradi nevarnosti širitve koronavirusa, 
prava poslastica in zelo dobrodošla sprememba. 
� Saša�Pohar,�DU�Brežice

Na dnevu za spremembe 
prisluhnili koncertu orkestra

Stanovalci�so�koncert�orkestra�spremljali�z�balkonov�in�pred�
domom.
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SENOVO – Na Osnovni šoli XIV. divizije Senovo so 25. septembra 
predstavniki domačega turističnega društva in šole z manjšo slo-
vesnostjo obeležili spomin na velikega prijatelja Senovega, po-
kojnega geologa mag. Bogoljuba Aničića (1936–2010). V priso-
tnosti ožjih družinskih članov Aničiće družine, hčerke Maše z 
vnukoma in sina Miloša, je slednji z ravnateljem šole Vinkom 
Hostarjem odkril spominsko vitrino, ki bo prikazovala življenje 
in delo mag. Aničića. Vitrino nameravajo v bodoče dopolnjeva-
ti, saj si želijo, da bi tako sedanjim kot bodočim generacijam se-
novskih osnovnošolcev kakor tudi obiskovalcem tamkaj urejene 
geološke zbirke lahko kar se da v večjem obsegu predstavili širi-
no dela, ki ga je mag. Aničić opravil pri kartiranju, geotehniških 
raziskavah za hidroelektrarne na spodnji Savi in raziskavah pre-
moga na Senovem. Ob tem je Aničić veliko prizadevanj vložil tudi 
v ureditev in promocijo geološke zbirke na šoli, bil pa je tudi so-
avtor brošur o bohorskih slapovih in geološki zgradbi Bohorja. 
� B.�M./vir�in�foto:�TD�Senovo

Vitrina v spomin na Aničića

Miloš�Aničić�in�Vinko�Hostar�med�odkritjem�spominske�vitrine

�

�

�

Praznik kozjanskega jabolka 
se tradicionalno začne s poho-
dom po travniških sadovnjakih 
v okolici Podsrede. Skupina 40 
pohodnikov se je zbrala pred 
Domom krajanov v Podsredi, 
od koder so se napotili pro-
ti Podsredškemu drevoredu, 
ki je bil zasajen v letu 2019 ob 
20-letnici prireditve z 20 dre-
vesi jablan sorte carjevič. Vsa-
ko drevo ima svojega skrbnika, 
tokrat so posadili še eno jabla-
no, katere skrbnik bo letos ro-
jeni Leon Konečnik iz Podsre-
de.

Od drevoreda so se podali pro-
ti Dobravčevemu sadovnjaku, 
ki je pomemben krajinski ele-
ment podsredške izjemne kul-
turne krajine. Pohodniki so 
občudovali stara mogočna 
jablanova drevesa, ki so z ob-
sežnimi krošnjami in debeli-
mi debli in vejami izjemno po-
memben življenjski prostor za 
ptice, hkrati pa pomemben vir 
zdravega sadja. Naprej so zavi-
li proti Kukovičičevemu mlinu 
ob reki Bistrici, kjer sta jih pri-
jazno sprejela Toni Kukovi-
čič in njegova hči Špela. Toni 
jim je pripovedoval o obnovi 
mlina in jim razkazal njegovo 

Pohod, nova jablana in carjevič
PODSREDA – V Kozjanskem parku so 4. oktobra kot uvod v vsakoletno prireditev Praznik kozjanske-
ga jabolka sicer izvedli tradicionalni, že 12. pohod po travniških sadovnjakih in zasadili novo jablano v 
Podsreški drevored, ostale dogodke pa so čez nekaj dni zaradi trenutne epidemiološke slike odpovedali.

notranjost, Špela je poskrbe-
la, da so pohodniki poskusi-
li različne vrste kruha, nama-
ze in izvrstna peciva, ki jih je 
pripravila njena mama Maja. 
S prijetnimi vtisi so nadalje-
vali pot po dolini potoka Dup-
la, od koder so se kar strmo 
povzpeli do zaselka Zaravno 
na Gradišču, kjer je kolekcijski 
sadovnjak Kozjanskega parka. 
Tu so pohodniki poizkusili le-
tošnji jabolčni sok in izvede-
li več o sadovnjaku, v katerem 
raste kar 115 sort jablan in 60 
sort hrušk. Pot so nadaljeva-
li proti Starim Svetim goram 
nad Podsredo. Ob poti so lah-

ko občudovali izjemne pogle-
de na dolino reke Bistrice, sre-
dnjeveški trg Podsreda in grad 
Podsreda. Iz Starih Svetih gor 
so se po lepo obnovljenih ka-
pelicah križevega pota spusti-
li do izhodišča poti in tako po-
hod zaokrožili.

Ostale predvidene dogodke 
v okviru 21. Praznika kozjan-
skega jabolka so morali odpo-
vedati. Tako tudi niso podeli-
li naziva carjevič, ki ga vsako 
leto prejme najskrbnejši la-
stnik travniškega sadovnjaka 
za tekoče leto, so ga pa izbra-
li. Ocenjevali so 17 lastnikov 

travniških sadovnjakov na ob-
močju Kozjanskega regijskega 
parka, največje število točk pa 
je zbral sadjar Jože Kozole iz 
Vetrnika. Letošnji carjevič bo 
ustoličen naslednje leto na 22. 
Prazniku kozjanskega jabolka. 
Odpovedali so tudi odprtje raz-
stav Stare sorte jabolk in Cvetje 
ob plotu, kljub temu pa si lah-
ko obe razstavi po predhodni 
najavi do konca oktobra ogle-
date v Slovensko-bavarski hiši 
v Podsredi. »Drugo leto, ko bo 
svet zopet zdrav, se vidimo na 
22. Prazniku kozjanskega ja-
bolka. Do takrat pa ostanimo 
skupaj in narazen,« so sporo-
čili iz Podsrede. 

P.�Pavlovič,
foto:�Kozjanski�park

Skrbni�nove�jablane�bo�letos�rojeni�Leon�Konečnik.

Z vami že 55 let

Obiščite nas, presenečeni boste nad našo ponudbo!

LONČNE KRIZANTEME
IN REZANO CVETJE

AKCIJA!!!  

Nagrobni pesek 
in vaze Nagrobni aranžmaji 

in sveče

www.cvetlicarna-kerin.si

Od 5. 10. do 1. 11. bo potekala prodaja 
tudi na pokopališču Senovo, od 9. do 17. ure.

A na žalost se je že pri leto-
šnjem, drugem, praznova-
nju zalomilo – ukrepi države 
in predvsem previdnost pred 
morebitnim širjenjem koro-
navirusa so povzročili, da so 
priprave na slovesnost pote-
kale drugače, nazadnje pa so 

se zaradi nezmožnosti izved-
be povsem ustavile. »V naši 
krajevni skupnosti letos načr-
tov niso prekrižale le poseb-
ne zdravstvene razmere, tem-
več nas je prebivalce KS Loka 
konec avgusta pretresla nevih-
ta s točo, ki je za seboj pustila 
nered ter zaskrbljenost in ža-
lost domačinov,« pripoveduje 

V Loki letos brez praznovanja?
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – Leto dni nazaj so se v oktobru krajanke in krajani  razveselili prve obeležitve 
praznika krajevne skupnosti in na slavnostni prireditvi, na kateri so odkrili doprsni kip Ferdinandu Ripš-
lu, so bili enoglasni, da bodo vsako leto ponovili in še nadgradili praznično dogajanje. 

krajanka, ki meni, da je treba 
v vsaki stvari najti nekaj pozi-
tivnega in na to jo je spomnila 
tudi starejša sovaščanka, ki jo 
je srečala na sprehodu. »Rek-
la je, da je zadnje čase veliko 
razmišljala, zakaj bi bila ujma, 
ki je uničila strehe, avtomobi-
le, pridelke, lahko sploh pozi-
tivna. Povedala mi je, da je po 
dolgem razmisleku ugotovila, 
da so sosedje, prijatelji, znan-
ci združili moči pri odpravlja-
nju posledic, ki sta jih povzroči-
la toča in hud veter. Na strehi je 
bilo tudi po 20 'pobov', a so bili 
dobre volje, čeprav so imeli og-
romno dela,« opiše srečanje, na 
katerem so se je izrečene bese-
de močno dotaknile – spoznala 
je, da bistvo praznika ni le pri-
reditev, temveč predvsem ob-
čutek pripadnosti kraju, po-
vezanost in sodelovanje med 
ljudmi. 

»Vse našteto smo domačinke in 
domačini nedavno že pokazali, 
torej smo na nek način izrazili 
to, kar bi sicer ujeli v praznično 
dogajanje,« nadaljuje in doda, 
da je mesec oktober tudi pri-
ložnost, da se – četudi v kro-
gu najbližjih – spomnimo, da 
je lepo živeti v krajevni skup-
nosti, kajti »zemlja domača ni 
prazna beseda: del je moje-
ga življenja, in če se mi vzame 
zemlja, se mi je tudi vzelo živ-
ljenje …« ponazori razmišlja-

nje še z besedami velikana slo-
venskega pripovedništva Ivana 
Tavčarja. »Drage sokrajanke in 
sokrajani, iskrene čestitke ob 

prazniku KS Loka,« še zaželi v 
lastnem imenu in predsedni-
ka KS Loka pri Zidanem Mostu 
Aleksandra Fileja.  S.�Radi

Na lanskoletnem praznova-
nju�krajevnega�praznika�so�
odkrili�doprsni�kip�zaslužne-
mu�krajanu�Ferdinandu�Ripš-
lu,�v�letošnjem�letu�so�izdali�
knjigo�o�njegovem�življenju.

SEDMI�DAN�POKLICEV�–�V�Mladinskem�centru�Krško�je�30.�
septembra� že� sedmo� leto� zapored� potekal� Dan� poklicev,�
namenjen� učencem� devetih� razredov,� ki� se� bodo� kmalu�
odločali�o�nadaljevanju�šolanja�in�izbiri�poklica.�Tokrat�se�ga�
je�udeležilo�29�učencev�OŠ�Marjana�Nemca�Radeče,�ki�so�imeli�
priložnost�v�obliki�odprtega�dialoga�z�delodajalci�spoznati�
celo�paleto�poklicev.�Vir:�MC�Krško

Jože�Kozole�
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RADEČE – Radeško mestno središče je bogatejše za nov nad-
strešek pred vhodom v radeški zdravstveni dom in lično 
obnovljeno parkirišče, ki ga lepšajo še zasajena drevesa in 
zeliščna zelenica s klopicami. S prerezom traku so obe pri-
dobitvi predali namenu 29. septembra.

»Leto dni nazaj je potekalo v kletnih prostorih zdravstvenega 
doma odprtje centra za starejše Dobra energija, danes predaja-
mo namenu nov nadstrešek in obnovljeno parkirišče, česar sem 
iskreno vesel, velika zahvala pa gre direktorju zdravstvenega 
doma, ki je dal pobudo za ti dve ureditvi,« je dejal prvi mož ra-
deške občine. Direktor ZD Radeče Franci Čeč se je za uspešno 
realizacijo poimensko zahvalil županu Tomažu Režunu in pod-
županu Janezu Prešičku ter strokovnim sodelavkam in sodelav-
cem radeške občinske uprave – bivši in sedanji direktorici upra-
ve, Brigiti Stopar in mag. Marjetki Lipec, višjemu svetovalcu 
za projektno delo in investicije mag. Matjažu Šušteršiču in viš-
jemu svetovalcu za gospodarstvo Daliborju Crljenkoviću, To-
mažu Knavsu iz Komunale Radeče ter izvajalcem podjetja AGM 
Nemec. »Spet smo priča spodbudnemu dogodku – dokončanju 
prenovljenega parkirišča, širšega prostora v središču kraja, še 
posebej namenjenega vsem tistim, ki gredo v zdravstveni dom. 
Naj bodo preko tega blagoslova vsi, ki bodo vstopali in izstopali, 
napolnjeni z novim upanjem in svetlim pogledom v prihodnost,« 
je zaželel župnik Miro Bergelj. Finančna sredstva v višini slabih 
200 tisoč evrov sta zagotovila Občina Radeče in Zdravstveni dom 
Radeče.  S.�Radi�

Odprtje tržnice je potekalo na 
trgu v središču vasi ob zapetih 
pesmih moške vokalne skupi-
ne Lira iz Krmelja. Na tržnici, 
ki je bila v preteklosti del pri-
ljubljene Bučarijade, so svo-
je domače pridelke in izdelke 
postavili na ogled ter na pro-
daj domači izdelovalci unikat-

nih izdelkov domače obrti in 
pridelovalci hrane. »Odkar je 
tržnica v Šentjanžu, sem vsa-
ko leto tukaj,« pove Magda Si-
gmund iz Budne vasi pri Šen-
tjanžu ob predstavitvi izdelkov 
Čebelarstva Sigmund in likov-
nih izdelkov Kulturno-ume-
tniškega društva Budna vas. 
»Obisk tržnice je glede na raz-
mere zadovoljiv, čeprav je 
obisk manjši kot v preteklih 

Domači rokodelci in razstava 
ŠENTJANŽ – Zadnjo nedeljo v letošnjem septembru se je v Šentjanžu odvijalo odprtje Šentjanške tržnice in 
razstave likovnih del, nastalih na julijski, že deseti likovni koloniji ArtEko, ki se zadnjih šest let odvija na 
Felicijanovi domačiji v Peklu.

letih, a pomembno je, da smo 
prisotni, da se predstavimo z 
našim delom, izdelki ...« oceni 
še vzdušje na dogodku. Na eni 
izmed stojnic se je predstavlja-
la tudi OŠ Milana Majcna Šent-
janž z izdelki, ki so jih učen-
ke in učenci naredili v okviru 
tehniškega dne – barvito stoj-

nico so krasili leseni magnet-
ki, prikupna okrasna strašila, 
lesen nakit, pisane obešanke, 
jesenske deklice, narejene iz 
lončkov za sajenje, ter gnezdil-
nice za ptice (štiri gnezdilnice 
so namestili tudi v naravoslov-
ni učilnici Tk pav). 

»S tržnico smo začeli pred več 
kot desetimi leti v okviru Bu-
čarijade in takrat se je na njej 

predstavil samo en ponudnik 
iz domačega okolja, a potem se 
je število ponudnikov iz sevniš-
ke občine, in to z raznoliko po-
nudbo, začelo povečevati in 
na to smo zelo ponosni,« pove 
član TD Šentjanž Zdravko Re-
mar in doda, da bi si nekate-
ri sodelujoči na Šentjanški tr-
žnici želeli, da bi se ta odvijala 
vsak mesec. »Nakup iz rok gos-
podarja je čedalje bolj čislan,« 
še pove in doda, da šentjanško 
turistično društvo, ki je bilo 
ustanovljeno na pobuda Jože-
ta Repovža, v letošnjem letu 
obeležuje 20 let delovanja in 
pred njim je še najmanj toliko 
uspešnih let.

Razstava s sporočilom

Svoja likovna dela za razsta-
vo na temo »Človek, največ-
ji onesnaževalec«, postavlje-
no na zunanji steni Repovževe 
štale, so prispevali Tina Ko-
nec, Tatjana Mijatović, Ve-
sna Davidovič, Nena Bedek, 
Judith Zgonec, Tone Zgonec, 
Ana Jazbec, Matic Svažič, Bra-
ne Širca, Robert Jurak, Bram 
d´Hont in Jerca Šantej, ki je 
bila tudi vodja (tako kot pre-
tekla leta) 10. likovne koloni-

je ArtEko v Peklu. Zbrane na 
odprtju razstave so nagovo-
rili predsednica TD Šentjanž 
Petra Majcen, predsednik KS 
Šentjanž Boštjan Repovž in 
slikarka Jerca Šantej. 

Pred odprtjem razstave likov-
nih del so si obiskovalke in obi-
skovalci lahko v šentjanškem 
kulturnem domu ogledali do-
kumentarni film Tomaža Pav-
koviča o poletnem dogajanju v 
Peklu, kjer zadnjih šest let po-
teka na Felicijanovi domačiji 
posebna likovna manifestaci-
ja ArtEko, namenjena varova-
nju okolja v organizaciji Zavo-
da MUK Qra in Turističnega 
društva Šentjanž. Organizator-
ji in udeleženci (v desetih letih 
se je omenjene likovne delavni-
ce udeležilo 40 likovnih ustvar-
jalk in ustvarjalcev) vsako leto 
posebej opozarjajo na grožnjo 
onesnaževanja okolja ter na 
pomen ohranjanja čiste in ne-
okrnjene narave ter naravne 
in kulturne dediščine. ArtEko 
si zadnja leta prizadeva tudi, da 
bi domačija v naravnem okolju, 
v zavetju gozda in vode, posta-
la shajališče za umetnike, ki jim 
ni vseeno za usodo našega pla-
neta.  Smilja�Radi

Na�Šentjanški�tržnici�so�se�z�lastnimi�izdelki�predstavili�tudi�
učenke�in�učenci�domače�osnovne�šole.

Razstavljena�dela�na�Repoževi�štali,�ki�vabijo�k�ogledu�že�
deseto�leto,�je�predstavila�pobudnica�in�vodja�likovne�kolonije�
ArtEko�Jerca�Šantej.

Odprli nadstrešek in parkirišče 

Novi� pridobitvi� so� namenu� predali� predsednica� sveta�
uporabnikov�javnega�zdravstvenega�zavoda�Vesna�Bregar,�
župan�Tomaž�Režun�in�direktor�ZD�Radeče�Franci�Čeč.

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 
61/2017) ter na podlagi 49. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list 
RS, št. 52/2006-UPB1, 110/2009 in 92/2012) župan občine Radeče s 
tem javnim naznanilom obvešča občane in zainteresirano javnost o

JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za del enote urejanja EUP RA 11/8 
stanovanjsko območje Dobrava v Radečah

I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za del enote urejanja EUP RA 11/8 stanovanjsko 
območje Dobrava v Radečah, ki ga je izdelalo podjetje AR Projekt 
d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica, pod št. 9/2019.

Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora – 
ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/2017).

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno za obdobje 30 dni, in 
sicer od ponedeljka, 28. septembra 2020, do vključno torka, 27. 
oktobra 2020, v sejni sobi Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 
1433 Radeče v času uradnih ur. 

Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi 
zainteresirani, tako fizične kot pravne osebe, organizacije in skup-
nosti.

III.
V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava, ki bo 
v sredo, 21. oktobra 2020, ob 16. uri v sejni sobi Občine Radeče.

IV.
Pisne pripombe in predloge, ki se nanašajo na dopolnjen osnutek 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja 
EUP RA 11/8 stanovanjsko območje Dobrava v Radečah, zainteresi-
rani podajo v času javne razgrnitve v knjigo pripomb in predlogov, 
ki bo v sejni sobi Občine Radeče, na javni obravnavi ali posreduje-
jo po pošti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 
Radeče ali info@radece.si.

V.
To javno naznanilo se objavi na krajevno običajen način na oglasni 
deski Občine Radeče, kabelski televiziji, spletni strani Občine Rade-
če in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan občine Radeče
Tomaž Režun l.r.

Vstopna Covid točka za občane občin 
Laško in Radeče – Zdravstveni dom Laško

Obveščamo vas, da je Zdravstveni dom Laško (ZDL) od 21. sep-
tembra 2020 dalje vstopna COVID točka za občane občin Laško 
in Radeče. 

Na parkirišču Zdravstvenega doma Laško je organizirana COVID 
cona, s postavitvijo treh kontejnerjev, kjer bodo obravnavani pa-
cienti s sumom na koronavirusno bolezen 19 (covid-19).

Kontejner 1: Ambulanta – VSTOPNA TOČKA ZA ODRASLE
Kontejner 2: Ambulanta – VSTOPNA TOČKA ZA OTROKE
Kontejner 3: VSTOPNA TOČKA ZA ODVZEM BRISOV

NAROČANJE
Na vstopno točko paciente napoti samo izbrani osebni/nado-
mestni zdravnik ali pediater ali dežurni zdravnik s področij, ki jih 
pokrivata ZD Laško in ZD Radeče.

w w w . r a d e c e . s i

LJUBLJANA – 28. septembra je v atriju Mestnega muzeja Ljublja-
na potekala zaključna prireditev Kulturna šola 2020, ki jo je 14. 
leto zapored organiziral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. 
Kulturni program je oblikovala OŠ Boštanj, lanska prejemnica 
naziva ’Naj kulturna osnovna šola 2019’. S skrbno pripravljenim 
program so navdušili Otroški pevski zbor OŠ Boštanj z zborovod-
kinjo Tadejo Udovč (na fotografiji) ter šolska gledališka skupina 
s predstavo ’Skrinja zgodb naše šole’ z mentorico Zdenko Ko-
zinc. Zbrane na prireditvi, ki se je je udeležil tudi podžupan ob-
čine Sevnica Janez Kukec, je pozdravila ravnateljica OŠ Boštanj 
Vesna Vidic Jeraj ter ob tem poudarila, da si na šoli prizadeva-
jo učenkam in učencem ponuditi spekter raznolikih kulturnih 
dejavnosti, katerih vsebine skrbno nadgrajujejo, dopolnjujejo 
in prepletajo z inovativnostjo, kreativnostjo ter prodornostjo. 
Letošnji naziv ’Naj kulturna šola 2020’ je prejela OŠ Ajdovščina. 
 S.�R./vir:�OŠ�Boštanj

Kultura ni samo beseda
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ribogojstvo

PAJK

OKUSI POSAVSKO RIBO: OKUSI RIBO

Pod sloganom Okusi Ribo se je vrs uspešnih EU 

projektov na območju Posavja pridružil še omenjeni 

projekt Okusi posavsko ribo. S projektom želimo 

projektni partnerji oboga turisčno ponudbo 

območja in poveča samooskrbo z ribami. Ena od 

glavnih akvnos je tudi obnova ribnika Resa, ki postaja 

vse bolj priljubljen koček za doživetja v naravi. Ribnik 

bo s pomočjo projekta pridobil nove turisčne 

atrakcije, ki bodo poučne in namenjene predvsem 

otrokom. 

Med gastronomskimi posebnostmi pridobivajo ribe in 

ribji izdelki vse večji pomen. Trendi v turizmu kažejo, da 

obiskovalec želi dožive potovanje, izkusi lokalno 

kuhinjo in uje treking po brezpotjih, kar ga movira za 

vnovično vrnitev v desnacijo. Projekt nam bo 

omogočil združi naravne danos, kot so ribnik Resa,  

pohodne,  kolesarske po, Bohorske slapove, lokalne 

vinarje s turisčnim ponudnikom Tri Lučke. Nadejamo 

se novih atrakvnih turisčnih produktov, ki bodo 

zanimivi tako za domače, kot tudi tuje goste.  

Projektni partnerji: Vodilni partner: Občina Krško, 

ostali partnerji: CPT Krško, TD Senovo, Restavracija Tri 

lučke d.o.o. in Ribogojnica Pajk.

Način financiranja: Operacijo Okusi ribo sofinancira 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Skupna 

vrednost projekta: 276.964,62 eur, od tega Občina 

Krško: 179,08 eur, vrednost sofinanciranja Občine 

Krško: 53.708,32 eur.

Projekt se izvaja 13 mesecev in bo zaključen do 31. 10. 

2020. 

Povezava na stran ESPR v Sloveniji: www.eu-skladi.si in 

LAS: www.las-posavje.si

Glavne akvnos in rezulta:

Revitalizacija ribnika Resa bo potekala z namestvijo 

novih inštalacij za otroke (otroška igrala, hiška na 

drevesu, iglu, splav). V sklopu projekta  bodo 

opravljena vzdrževalna dela na ribniku, zamenjani 

leseni pilo za zavarovanje brežin, odstranjene 

invazivne rastline, urejene po ter zelenice. Pri ribniku 

bo nameščena nova informacijska tabla.

Razvoj novih turisčnih produktov z e-kolesi za izbrane 

po (pohodne po, kolesarske po in panoramske po, 

ki bodo vključevale različne vinarje, Grad Rajhenburg, 

naravne znamenitos in posebnos s poudarkom na 

Bohorskih slapovih). V projektu bodo nastale po 

označene z gpx koordinatami, ki jih bo pripravilo TD 

Senovo. Produk bodo nadgrajeni v posebna doživetja 

ter bodo vključevali ponudbo projektnega partnerja 

Restavracija Tri Lučke d.o.o.. Akvnos bomo 

podkrepili s pripravo promocijskega materiala v obliki 

fotografij, filmov in spominkov. Naštete akvnos bo 

vodil CPT Krško.

Razvoj novih prodajnih po in nakup gospodarskega 

vozila za transport - dostavo  rib iz lastne Ribogojnice 

Pajk. Vzpostavljene bodo nove povezave med 

ribogojcem in gosnci v regiji. Ribogojnica  bo sveže 

ribe dostavljala na različne lokacije po regiji. V sklopu 

ribogojstva bo urejen piknik prostor, kjer si bodo gostje 

lahko v lastni režiji pripravljali ribe na žaru. 

Izobraževanja in usposabljanja za pripravo rib za 

različne ciljne skupine. Tematski dogodki bodo 

potekali na več lokacijah po celotni regiji Posavje z 

namenom povečanja uživanja lokalnih rib predvsem 

pri starostnikih. Izvedene bodo šri kuharske 

delavnice. Šri delavnice in terenski ogledi pa bodo 

pripravljani za otroke, ki se bodo seznanjali z naravo in 

posebnostmi Bohorskih slapov ter Ribnika Resa.   

Foto: Franc Šavrič

Projekt Okusi posavsko ribo: Okusi ribo sofinancira Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino 
odgovarja Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operavnega 
programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo 
za kmejstvo, gozdarstvo in prehrano.

Evropska unija Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo

Republika Slovenija

Logopi partnerjev projekta

KRŠKO – V sklopu projekta 
Okusi posavsko ribo, kate-
rega vodilni partner je Obči-
na Krško, v njem pa sodeluje-
jo še CPT Krško, Restavracija 
Tri lučke, Ribogojstvo Pajk in 
Turistično društvo Senovo, so 
bile pretekli teden ob ribniku 
na Resi dokončane tri lesene 
instalacije, namenjene spro-
ščanju, igri in učenju.

»Želja je bila, da ribnik posta-
ne čim bolj zanimiv, tako za ot-
roke kot ostale obiskovalce lo-
kacije. V ta namen je izvajalec 

na podlagi idejne zasnove CPT 
Krško postavil leseno gnezdo, 
v katerega se bodo otroci lah-
ko povzpeli po lestvi iz vrvi, kar 
spodbuja določene spretnos-
ti, zatem pa si skozi lini gnez-
da, narejeni v vejevju, ogleda-
li okolico. Naslednja instalacija 
je z lesom nadkrit iglu s sede-
ži in mizico, ki bo nudil manj-
ši prostor za ustvarjanje v na-
ravi, denimo risanje, počitek 
ali celo piknik, tretja instalaci-

ja pa je splav, velik 3x3 m, ki 
sprejme določeno število ljudi, 
na njem pa je na manjši klopci 
možno tudi posedeti. Splav je 
namenjen vsem generacijam, 
seveda pa ga bodo lahko obi-
skovalci uporabljali na lastno 
odgovornost, pri čemer gre 
vseeno pripomniti, da ga naj 
manjši otroci uporabljajo le ob 
spremstvu in pod budnim oče-
som odrasle osebe,« je pove-
dal Rafael Jurečič, koordinator 
projekta Okusi posavsko ribo 
na Občini Krško. Igrala so na-
rejena iz globinsko impregni-
ranega lesa in imajo certifikat.

Lesena igrala ob ribniku Resa

Projekt Okusi posavsko ribo: Okusi ribo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo. Za vsebino odgovarja Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za 

pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Pajk. Vzpostavljene bodo nove povezave med 

ribogojcem in gosnci v regiji. Ribogojnica  bo sveže 

ribe dostavljala na različne lokacije po regiji. V sklopu 

ribogojstva bo urejen piknik prostor, kjer si bodo gostje 

lahko v lastni režiji pripravljali ribe na žaru. 

Izobraževanja in usposabljanja za pripravo rib za 

različne ciljne skupine. Tematski dogodki bodo 

potekali na več lokacijah po celotni regiji Posavje z 

namenom povečanja uživanja lokalnih rib predvsem 

pri starostnikih. Izvedene bodo šri kuharske 

delavnice. Šri delavnice in terenski ogledi pa bodo 

pripravljani za otroke, ki se bodo seznanjali z naravo in 

posebnostmi Bohorskih slapov ter Ribnika Resa.   

Foto: Franc Šavrič

Projekt Okusi posavsko ribo: Okusi ribo sofinancira Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino 
odgovarja Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operavnega 
programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo 
za kmejstvo, gozdarstvo in prehrano.

Evropska unija Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo

Republika Slovenija

Logopi partnerjev projekta
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Člani in članice Društva vinograd-
nikov Kostanjevica na Krki so na prvo oktobrsko popoldne 
obrali grozdje z mestne trte, potomke najstarejše vinske 
trte na svetu z mariborskega Lenta, ki od leta 2002 raste 
ob južnem obzidju nekdanjega cistercijanskega samostana.

Trta, ki so jo posadili ob praznovanju 750-letnice kostanjeviških 
mestnih pravic, je letos zaradi pozebe obrodila dokaj skromno, le 
dobre pol brente grozdja se je nabralo, iz katerega bodo iztisnili 
okoli deset litrov protokolarnega vina. K trgatvi sta najprej pris-
topila kostanjeviški župan Ladko Petretič in ambasador cvička 
Vinko Štemberger, nato pa so se jima pridružili še nekateri čla-
ni in članice društva.
Kot je povedal predsednik kostanjeviških vinogradnikov Stane 
Tomazin, z dogodkom simbolično zaključujejo vinogradniško 
leto, ki jim letos ni bilo najbolj naklonjeno, najprej zaradi že ome-
njene pozebe, ponekod pa je pridelek kasneje oklestila še toča. 
»Morda pa bo manjši pridelek pripomogel, da bodo cene vina kaj 
višje,« je še dejal. Župan Petretič, tudi sam vinogradnik, je opo-
zoril na neurejene razmere na trgu vina, zlasti cvička, za kar so 
si pridelovalci pogosto krivi tudi sami. »Primorska vina držijo 
ceno, pri nas pa ga eden začne prodajati po en evro, drugi pa ga 
ponuja že po 80 centov,« je bil kritičen. Štemberger je menil, da 
bodo morali pridelovalci cvička stopiti skupaj in narediti načrt, 
kako obrniti trend in cvičku spet povrniti nekaj (izgubljene) slave.
Po opravljeni trgatvi so podelili še priznanja z letošnjega društve-
nega ocenjevanja vin in s tedna cvička v Trebnjem. Največji 'paket' 
priznanj, vključno z dvema medaljama s tedna cvička, je dobil vi-
nogradnik Matej Kuhar iz Črneče vasi. Dogodek sta povezovala 
Ajda – Lea in Urban – Urh Jakše, z zvoki harmonike pa ga je po-
pestril še Matija Tomazin.� P.�Pavlovič

Letošnji pridelek je skromnejši

Grozdje�z�mestne�trte�so�hitro�potrgali.

Na splav s klopjo vodita podest in mostiček.

Pogled na gnezdo  
in v ozadju iglu

Nahrbtnik je namenjen temu, 
da si otrok iz vrtca sposodi sli-
kanice, ki mu jih nato doma 
berejo starši, kar je zelo po-
membno za razvoj bralne kul-
ture. Po dogovorjenem času ga 
prinese nazaj in tako omogočl, 
da si ga izposodi naslednja 
družina. Tako lahko bralni 
nahrbtnik celo leto potuje s sli-
kanicami od ene do druge dru-
žine ter se tako na prijazen na-
čin načrtno razvija branje pri 
družinah. Bralni nahrbtnik 
zdaj seveda ne more potovati 
klasično, a smo se vseeno od-
ločili, da izvedemo prireditev 
in podelimo nahrbtnike. Vrtci 
imajo sicer podobna navodi-
la kot knjižnice, torej mora-
jo knjige po izposoji v karan-
teno, bodo pa bolj spodbujali 
starše, naj otrokom berejo sli-
kanice, ki jih imajo doma,« je 
pojasnil Uroš Brezovšek iz 
Zveze prijateljev mladine Kr-
ško, ki je tudi povezoval prire-
ditev. Po en bralni nahrbtnik 
je simbolično dobilo vseh 21 
vrtcev v Posavju, zaradi raz-
mer pa so se podelitve lah-
ko udeležile le predstavnice 
vrtcev brez otrok. 

Udeležence podelitve je poz-
dravila ravnateljica OŠ Raka 
Nina Pirc, nato jih je nagovo-
ril slavnostni gost, predsednik 

Najmlajše spodbujajo k branju
RAKA – V okviru Nacionalnega meseca skupnega branja in Tedna otroka je 7. oktobra na OŠ Raka predsednik 
Državnega zbora Igor Zorčič podelil bralne nahrbtnike predstavnicam vrtcev v Posavju. Bralni nahrbtnik je 
projekt Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, namenjen spodbujanju branja med predšolskimi otroki. 

Državnega zbora Igor Zor-
čič. »Zdi se mi ključnega po-
mena, da s prireditvami, kot 
je današnja, dajemo pomen 
spodbujanju branja,« je pou-
daril in spomnil, da letos obe-
ležujemo 500-letnico rojstva 
'prvoborca' za slovenski je-
zik, posavskega rojaka Ada-
ma Bohoriča. »Če se poskuša-
mo preslikati v tisti čas, ko ni 
bilo ne računalnikov ne TV ne 
ostalih medijev, ko je bila pisa-
na beseda zelo redka in ko je 
preko oblastnih institucij pre-
vladovala nemščina, si težko 
predstavljamo, kako velik ko-
rak so naredili Bohorič, Dal-
matin, Trubar in ostali pro-
testantski pisci, ki so začeli 

govorjeno besedo pisati v knji-
ge. Zato je na nas odgovornost, 
da veliko delo tistega časa na-
daljujemo. Ne samo s tem, ko 
v lastni družini spodbujamo 
otroke k branju, ampak tudi s 
tem, da preko dogodkov, kot je 
današnji, in majhnih akcij oza-
veščamo o pomenu branja,« je 
nadaljeval. »Upam, da bomo z 
današnjo akcijo to generaci-
jo spodbudili k temu, da bodo 
del svojega časa namenili knji-
gi in da bodo to navado prene-
sli tudi naprej.« 

Zbrane sta nagovorila še žu-
pan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko in predsednik 
ZPM Krško Vinko Hostar in 

oba pozdravila namen projek-
ta. Stanko je poudaril, da Obči-
na Krško kot 'branju prijazna 
občina' s pomočjo sofinanci-
ranja programov skrbi, da se 
bogata tradicija bralne kultu-
re v občini ohranja na viso-
kem nivoju. Hostar je predsta-
vil program Tedna otroka, ki 
se začne vsak prvi ponedeljek 
v oktobru, v letošnjem letu pa 
je potekal pod sloganom Od-
govor je pogovor in se s tem 
navezoval na 30 let delovanja 
Telefona za otroke in mlado-
stnike – TOM. V okviru prire-
ditve so se gostje srečali tudi s 
predstavniki učencev, ki sode-
lujejo v projektu 'Aktivno drža-
vljanstvo'. Otroci so z vprašanji 
dobili vpogled v delovanje par-
lamentarnih služb, lokalne sa-
mouprave in programa Otroški 
parlamenti.

Preden je Zorčič podelil bral-
ne nahrbtnike predstavnicam 
posavskih vrtcev, je s pouč-
no pravljico za odrasle z nas-
lovom Največji zaklad nasto-
pila pravljičarka Irena Cerar, 
ki je zbrane opomnila, da naj-
večji zaklad niso materialne 
dobrine, temveč naši domači. 
Še pred podelitvijo je Cerarje-
va nastopila tudi za tri oddel-
ke raškega vrtca.
� Peter�Pavlovič

Predsednik�DZ�Igor�Zorčič�je�bralni�nahrbtnik�predal�tudi�
predstavnici�domačega�vrtca�Poloni�Baznik�Dvojmoč.
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PROIZVODNJA – SEPTEMBER 2020

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 1* TG - - 353 - 10 - 1 -

PB 2* TG - - 348 - 36 - 2 -

PB 2* ZP - - 230 - 10 - - -

PB 3* ZP - - 225 - 7 - - -

PB 4* ZP <1 - 91 - 1,5 - 0 -

PB 5* ZP <1 - 72 - 1 - 0 -

PB 5* TG <1 - 84 - 7 - 0 -

PB 6 ZP <1 - 41 50 2,3 100 0,9 mg/m3 -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4,

PB5 in PB6
18.265.133 367 37

CPB 18, 8280 Brestanica

*Za obratovanje pod 500 ur letno ni predpisanih mejnih vrednosti.

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(D-2)

RADEČE – V radeški papirnici so aprila letos začeli z izdelavo an-
tibakterijskega papirja. Testiranje, ki je bilo opravljeno v neodvi-
snem laboratoriju MSL Solutions Provider v Veliki Britaniji, je po-
kazalo do 94-odstotno zmanjšanje sposobnosti preživetja novega 
koronavirusa na njem v dveh urah. Antibakterijski papir je zašči-
ten tudi proti velikemu številu bakterij (testi so potrdili, da se na 
papirju ne morejo razviti gram-negativne, gram-pozitivne in na 
antibiotike odporne bakterije). V podjetju Radeče papir nova so 
mnenja, da je antibakterijski papir dobra rešitev za vsako orga-
nizacijo, kjer papirno poslovanje ostaja pomemben del delovne-
ga procesa, in za tiste izdelke iz papirja, ki prehajajo iz rok v roke 
številnih ljudi. S. R.

Antibakterijski papir iz Radeč

V Brežicah je gotovo kar nekaj 
mladih 'lokalpatriotov', a ne-
kateri se ne zadovoljijo zlahka 
s trenutnim stanjem v Posav-
ju, ko regiji manjka novih go-
spodarskih investicij. Čeprav 
so za delom morali drugam, 
pa kraju, v katerem so zrasli, 
želijo vrniti čim več dobrega. 
To vsekakor velja za družino 
Čabraja, Tonija in Marka, ki 
se jima kot organizator proce-
sov pridružuje še oče Anton. 
»Samo poglejte našo generaci-
jo – za poslovnimi priložnost-
mi moramo drugam, pa ima-
mo Brežice zelo radi in bi z 
veseljem tu tudi bivali, ker je 
tu naš dom. Res je, da sva mid-
va že večkrat poskušala prebi-
ti neke miselne zidove okolice 
z idejami in konkretnimi ana-
lizami, da bi regija in Brežice 
začeli verjeti, da, če združi-
mo moči kot skupnost, lahko 
pripeljemo razvoj prav sem, v 
Brežice, s tem pa zmanjšamo 
beg možganov iz kraja in regi-
je,« sta svoje cilje opisala Toni 
in Marko. 

Ekskluzivna novica o novi investiciji

Prepričali so jih, da verjamejo v Brežice
BREŽICE – Odjeknila je novica, tokrat na srečo dobra, namreč da se uspešno zaključujejo več mesecev trajajoče priprave in zahtevna pogajanja, da bi podjetje City 
Connect, s sedežem na Irskem, v Brežicah odprlo t. i. 'ICT Research and data center' oziroma posebno raziskovalno-komunikacijsko-podatkovno središče. Na va-
bilo, podprto z različnimi analizami treh Brežičanov, tako v Brežice prihaja irsko-ameriška investicija. 

Toni, kateremu je informacij-
sko-komunikacijska tehnolo-
gija pravzaprav domače sid-
rišče znanja, in Marko, ki je 
delal kot gospodarski pravnik 
v gospodarstvu, sedaj pa dela 
v sodstvu, sta na primer pred 
leti pripravila analitične pod-
lage za gospodarsko-logistično 
središče Feniks. Kljub temu da 
ideja še ni zaživela, sta ostala 
budna in ves čas aktivno iskala 
nove priložnosti za Brežice, ki 
bi bile povezane z modernej-
šo tehnologijo. Tako sta se ob 
novici, da se podjetje z irsko-a-
meriškim kapitalom širi in za-
radi rastočega obsega poslova-
nja ter povečanih zahtev svojih 
poslovnih partnerjev išče nove 
lokacije, takoj zakopala v delo. 
»Prepričati nekoga s tako do-
vršenimi razvojnimi strategija-
mi, kot so City Connect, da opa-
zi male Brežice, nam je bil velik 
izziv,« opišeta občutke ob pod-
jetniškem podvigu. Vedela sta, 
da mora vsak »zakaj« s strani 
vodstva in lastnikov mednaro-
dnega podjetja, ki ima sicer ne-

kaj priznanih naročnikov tudi 
v Sloveniji, a 80 % prihodkov 
ustvari na zahodnih trgih in ki 
so do tega posredovanja res-
no ciljali na lokacije v drugih 
državah, prinesti svoj odločen 
»zato«. 

Pristojna ministrstva in 
Občina Brežice pozdravili 
prizadevanja

»Na osnovi naših raziskav trga, 
hitrega pregleda kadrovskega 
potenciala, mikroekonomskih 
in makroekonomskih analiz 
in vsega predstavljenega gra-
diva so investitorji na svoj ra-
zvojni zemljevid dodali Breži-
ce,« opišeta. 

City Connect dnevno poslu-
je s podjetji, ki se ukvarjajo 
predvsem s telekomunikacij-

skimi, energetskimi ali zava-
rovalniškimi dejavnostmi in 
t. i. gaming, igralno industri-
jo. V Brežicah bi najprej od-
prli podporni center za svoje 
stranke, Contact Center BPO, 
ki bi pokrival tudi video-iden-
tifikacijo, podprli prodajne ka-
nale, kasneje pa uvedli še nu-
denje mrežne in podatkovne 
varnosti in storitev upravlja-
nja v »informacijskem obla-
ku«, različna svetovanja ipd. 
Oče Anton, ki z zanosom 
spremlja miselne preskoke 
obeh sinov, in je vajen poga-
jalskih veščin, je investicijo 
celostno predstavil tudi župa-
nu Ivanu Molanu. Občina je 
pozdravila namero in obljubi-
la podporo projektu. Prav tako 
so se izkazala ministrstva in 
nekateri vplivni posamezniki, 
ki so v ideji prepoznali poten-
cial in decentralizacijski vpliv 
takega projekta.  

Delo v manjšem kraju je del 
njihove uspešne strategije

Pred nekaj dnevi smo se tako 
ob prihodu v Brežice srečali s 
predstavnikom investitorjev 
Markom Dagelićem. Dagelić 
je med mnogimi vodstvenimi 
kadri podjetij komunikacijske 
tehnologije znan kot izjemno 
sposoben usmerjevalec razvoj-

nih procesov, ki s svojo pove-
zovalno politiko že več kot 
desetletje svetuje najboljšim 
podjetjem na svetu.

»Ljudje so naš osnovni kapital, 
zato nam je na prvem mestu 
njihovo zadovoljstvo. Ste vide-
li, kakšne enota imamo drugje? 
Ker se morajo ljudje dobro po-
čutiti, biti zadovoljni, pri delu 
napredovati. Naša akademija 
za premike v karieri zelo dob-
ro deluje. 80 odstotkov zapo-
slitev dajemo za nedoločen čas, 
ker vlagamo v ljudi, medtem ko 
drugi morda vlagajo v druge 
stvari. Toni in Marko sta dobro 
razumela našo posebno stra-
tegijo, ki temelji na odpiranju 
poslovnih enot v manjših mes-
tih. Dolgoletne izkušnje so nam 
namreč pokazale, da v manjših 
krajih lažje zgradimo in negu-
jemo naš odnos z zaposlenimi 
in da so ravno v manjših mes-
tih zaposleni bolj zvesti podje-
tju in skupnim ciljem. Brežice 
želimo postaviti kot nov steber 
za pokrivanje srednje in zahod-
ne Evrope. Vi imate tu sposob-
ne ljudi, veliko ljudi govori an-
gleško in nemško, poleg tega je 
bližina Zagreba ugodna, mi pa 
že zdaj organsko rastemo, kar 
na nivoju celotne skupine po-
meni celo 100 odstotkov le-
tno,« zatrjuje Dagelić. 

Ker se ukvarjajo s podpo-
ro (spletni) prodaji, je posel 
podjetja City Connect v pre-
teklih mesecih le še posko-
čil, ponazori Dagelić »Na sre-
čo delujemo predvsem v takih 
industrijah, kot so npr. teleko-
munikacije, dostava elektrike, 
hrane ipd., ki so v tem času 
samo rasle. Prav tako je situa-
cija z epidemijo marsikatere-
mu podjetju končno odprla oči 
glede pomena digitalizacije in 
varnosti podatkov. Ugotovili 
so, da v razmerah, ko ni lah-
ko zaposliti ljudi, lahko raču-
najo na znanje in fleksibilnost 
takega partnerja, kot smo mi. 
Danes moraš biti dosegljiv ka-
darkoli, kjerkoli in to nudimo 
mi. Imamo ta 'know-how' mo-
del, kanale, ki jih drugi nimajo. 
'Korona' je pravzaprav poka-
zala, kako pomembne so ko-
munikacije in kakšna global-
na vas je svet. In ob tem, ko 
poslovanja podjetij povezuje-
mo s spletom, naši zaposleni 
lahko ostajajo v svojih mestih. 
V krajih, kjer so se rodili, imajo 
družine, kjer so doma.« 

Toni, Marko in Anton Čabra-
ja ostajajo optimisti in se rav-
nokar trudijo še s podporo 
vsem formalnim postopkom 
za ustanovitev poslovne eno-
te podjetja v Brežicah: »Točno 
to. Če ali ko se to uresniči, že-
limo, da imajo ljudje iz te regi-
je možnost za način življenja, 
ki združuje bivanje v kraju, ki 
ga imaš rad, s kariernim ra-
zvojem in hkrati, da v regijo 
vstopijo novi centri komuni-
kacijske tehnologije, znanj in 
razvoja v smeri, ki obeta delo 
še dolga desetletja.« 

Marko Dagelić, predsednik 
nadzornega sveta družbe City 
Connect, je pozdravil vizionar-
stvo in odločnost Čabrajevih 
in napovedal, da nameravajo 
že v začetku leta 2021, če bo le 
možno, zaposliti okoli 80 lju-
di, v dveh letih pa že okoli 200. 

� Maruša�Mavsar,
� foto:�R.�Retelj

Toni�Čabraja�(levo)�in�Marko�Čabraja�(desno)�s�predstavnikom�investitorjev�Markom�Dagelićem�
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Je eno redkih podjetij v Sloveniji, ki v tako širokem obse-
gu združuje znanje in izkušnje strokovnjakov na področju 
gradnje objektov in načrtovanja prostora. Specializirano je 
za storitve inženirja, ki zajemajo obvladovanje celotnega 
procesa gradnje, od opredelitve investicijske namere vse 
do pridobitve uporabnega dovoljenja. Glavne veje dejav-
nosti so urbanistično načrtovanje, tehnično projektiranje 
in svetovalni inženiring. V vseh etapah gradnje, od naku-
pa zemljišča dalje, je družba usmerjena v spoštovanje oko-
lja, pri tem se lahko pohvalijo z obvladovanjem ekoreme-
diacijskih procesov.

Začetki segajo v leto 1947, ko je bila ustanovljena druž-
ba Okrajno gradbeno podjetje – »Ograd« Krško, ki je pred 
45 leti registrirala projektivno dejavnost kot začetek da-
našnjega Savaprojekta. Na pobudo g. Silvina Greina je IGM 
Sava Krško pod vodstvom g. Jožeta Muleja zaradi pove-
čanih lastnih potreb in potreb zunanjih naročnikov usta-
novil posebno delovno enoto Projektivni biro. Silvin Grein 
se je prvi zaposlil v Projektivnem biroju ter kot prvi direk-
tor prevzel vodenje delovne enote. V letu 1983 se je ce-
lovita delovna organizacija IGMP Sava Krško oblikovala v 
eno izmed več temeljnih organizacij – Temeljno organiza-
cijo združenega dela Savaprojekt (TOZD), ki jo je v tistem 
času vodil Vojko Omerzu. 

Po začetnih letih projektiranja gradbenih projektov, pro-
storskem in urbanističnem planiranju je podjetje kmalu 
postalo vodilno na širšem posavsko-dolenjskem podro-
čju oziroma na trgu celotne Jugoslavije. Sledila so obdob-
ja rasti in osamosvajanja znotraj matične družbe ter ob-
dobje preoblikovanja v 90. letih. 

V letu 2001 je družba registrirala dejavnost svetovalne-
ga inženiringa in s tem naredila velik korak k celovitosti 
storitve. Savaprojekt je eno redkih podjetij, ki je ves čas 
raslo, se razvijalo in izpopolnjevalo v enovitem podjetju. 

Družbo vodi uprava z dvema članoma – Peter Žigante 
kot glavni direktor je vodenje Savaprojekta prevzel že v 
letu 1990 in družbo uspešno vodi še danes ter namestnik 
glavnega direktorja Urban Žigante. Organizacija podje-
tja je zasnovana tako, da glavni direktor imenuje izvršne 
direktorje za področje inženiringa, tehničnega projekti-
ranja in urbanizma. 

Interdisciplinarni pristop s pravočasnim strokovnim 
svetovanjem že v začetku investicije, ki omogoča 

celovite rešitve

Investitorjem v procesu gradnje v sklopu več kot 80 tržnih 
produktov ponujajo celovito strokovno tehnično, pravno, 
ekonomsko in drugo organizacijsko pomoč, skratka, vse 
potrebne aktivnosti za uspešno dejavnost prostorske-
ga načrtovanja, projektiranja in tehničnega svetovanja v 
smislu njihovega povezovanja in koordiniranja. Pri tem pa 
se trudijo, da v največji možni meri zasledujejo in zadovo-
ljujejo interes investitorja. 

Svoje znanje uresničujejo na širokem področju energeti-
ke, šolstva, sociale, športa, rekreacije, industrije, turizma, 
stanovanjsko poslovnem področju, pri izgradnji bencinskih 
servisov ter pri obnovi kulturnih objektov. 

Vodijo državne razvojne projekte, občinske investicije, in-
vesticije drugih javnih naročnikov kot tudi projekte zaseb-
nih partnerjev. 

Med večje naročnike sodijo Lonstroff Logatec, Krka Novo 
mesto, INFRA Leskovec pri Krškem, Luka Koper, SIJ Acroni 
Jesenice, Nuklearna elektrarna Krško, OMV Slovenija, Gen 
energija Krško, Hidroelektrarne na spodnji Savi – HESS, 
DARS Ljubljana, Direkcija Republike Slovenije za infrastruk-
turo, ELES Ljubljana, Elektro Ljubljana, Institut Jožef Ste-
fan, Nacionalni inštitut za biologijo, GKN Driveline Zreče, 
Kering S1 Ljubljana, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo 
za notranje zadeve, Belimed Grosuplje, Termoelektrarna 
Brestanica ipd.

Eden največjih projektov v zadnjem času je uspešen celovit 
inženiring v fazi priprave in izvedbe novega proizvodnega 
objekta Lonstroff v Obrtni coni Logatec, površine 15.000 
m2. Šlo je za zelo pomembno investicijo, posebej za sloven-
sko gospodarstvo. Japonski Sumitomo Rubber Industries je 
preko svoje hčerinske družbe Lonstroff AG iz Švice z novim 
proizvodnim objektom omogočil delo 180 ljudem, saj so us-
pešno zagnali proizvodnjo medicinskih elastomerov. Vo-
denje in izvajanje tako obsežne investicije predstavlja ve-
lik profesionalni izziv, prav tako pa zahteva visoko stopnjo 
strokovnosti, močno timsko povezanost in organiziranost, 
hitro izmenjavo informacij ter znanja med vsemi udeležen-
ci (investitorjem, izvajalcem gradnje, upravnimi organi, lo-
kalno skupnostjo ...). Veliko prednost pri uspešni realizaciji 
investicije v Savaprojektu vidijo ravno v zagotavljanju ce-
lovitega spektra investicijskih aktivnosti na enem mestu. 
Da je šlo res za objekt ogromnih dimenzij in strokovnih iz-
zivov, kažejo številke s področja gradbenih del: na objektu 
je več kot 10.000 m3 vgrajenega betona, 250.000 kg jekle-
nih konstrukcij ter 800.000 kg vgrajene armature. Priključ-
na moč za ogrevanje objekta znaša 900 kW ter za hlaje-
nje in tehnologije 2.000 kW. Vgrajenih je 50 prezračevalnih 
sistemov in 30 km cevovodov. Na področju elektro instala-
cij je zgovoren podatek o moči transformatorske postaje v 
objektu, ki znaša kar 6 MW.

Kakovost je odločilna za uspeh na trgu, zato sistem kako-
vosti vzdržujejo na ravni zahtev mednarodnega standar-
da za vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 9001:2015.

Z razvojem dejavnosti je raslo tudi število zaposlenih. Vse-
kakor so za uspeh in razvoj podjetja zaslužni visoko uspo-
sobljeni in pripadni ljudje. Zavedajo se, da so kadri njihovo 
največje bogastvo, zato redno izobražujejo svoje zaposle-
ne in stavijo na štipendiranje perspektivnih študentov. 
Trenutno zaposlujejo več kot 50 strokovnjakov s področij 
gradbeništva, strojništva, arhitekture, krajinske arhitektu-
re, elektrotehnike, ekologije, geografije, ekonomije in prava. 

45 let je častitljivo obdobje, v katerem so nekateri sode-
lavci dozoreli od štipendistov do vrhunskih strokovnja-
kov. Brez nenehnega zagotavljanja razvoja in prenašanja 
znanj na mlajše sodelavce tega jubileja družba zagotovo 
ne bi dočakala.

V letu 2009 je bil glavni direktor Peter Žigante nagrajen z 
nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške do-
sežke, ki pomeni velik dosežek za posameznika kot tudi za 
podjetje. Je nagrada za znanje, izkušnje, talent, ustvarjal-

nost, sodelovanje in timsko delo. Na vse to stavijo v Sa-
vaprojektu. Zadovoljstvo naročnikov pa ni vezano zgolj na 
dober kader ali na dober tehnični ali prostorski dokument, 
temveč tudi na odnos in komunikacijo, zato tem veščinam 
posvečajo veliko časa. 

Poseben poudarek dajejo tudi družbeni odgovornosti, ki 
jo vidijo kot ključen element delovanja družbe. V obliki de-
narja in storitev že desetletja pomagajo društvom, pred-
vsem športnim, in svoj del dohodka namenjajo tudi v hu-
manitarne namene.

Kot svoje ključne prednosti vidijo razpolaganje z lastnimi 
strokovnjaki vseh strok, to je kombinacija izkušenega in 
mladega kadra s svežimi idejami, izkušnje na področju zelo 
zahtevnih gradenj, izkušnje na področju okoljskih postop-
kov in integralnih postopkov izdaje gradbenega dovoljenja 
ter z načrtovanjem BIM tehnologije. Vključeni so v različ-
ne organizacije in združenja, tako so aktivni v Gospodarski 
zbornici Slovenije, Inženirski zbornici Slovenije, Zbornici za 
arhitekturo in prostor Slovenije, Slovenskem združenju za 
informacijsko modeliranje gradenj – siBIM, Društvu urbani-
stov in prostorskih planerjev Slovenije ter mnogih drugih.

Njihovi glavni projekti so tisti, ki jih krasi tehnološka zah-
tevnost ter postopkovna in okoljska problematika. To 
prednost večkrat prepoznajo predvsem tuja podjetja pa 
tudi nekatera resna slovenska podjetja, ki večkrat inve-
stirajo v gradbene projekte. Konkurenco v lokalnem oko-
lju prepoznajo pri enostavnejših projektih, ki jih lahko ob-
vladujejo tudi kadrovsko manjša podjetja. V Savaprojektu 
so trenutno aktualne večje naloge, tako državne kot pri-
vatne, npr. izdelava projektne dokumentacije za izvedbo 
infrastruktrurnih ureditev na HE Mokrice, izdelava projek-
tnih dokumentacij za več objektov investitorja Krka Novo 
mesto, svetovalni inženiring pri izgradnji Biotehnološke-
ga stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo. 

Družba svojo prihodnost gradi na strokovnjakih, ki so se 
pridružili v zadnjih letih. Njihov cilj je uvajanje novih teh-
nologij projektiranja ter nadaljevanje dela s takšnimi sve-
tovalnimi inženirji, ki so sposobni voditi največje projekte 
v Sloveniji kot tudi tujini. 

V Savaprojektu so ponosni na prehojeno pot, še posebej na 
to, da so prispevali k takšnemu izgledu občine Krško, regi-
je Posavje in Slovenije, kot ga lahko danes uživamo. Njihovi 
cilji za prihodnost so dvig ugleda inženirja, integralno na-
črtovanje ter poudarek na celoviti storitvi od ideje do pre-
daje ključa v roke, saj pri izvajanju kompletnega svetoval-
nega inženiringa najbolj pokažejo svoje znanje. 

Upajo, da bo njihov pomen v prihodnosti bolj prepoznala 
tudi lokalna skupnost v Krškem. 

Še naprej želijo ostati vodilni na svojem področju, prispe-
vati k razvoju novosti ter izboljšanju projektnih rešitev z 
uvajanjem novih tehnologij in principov delovanja v pro-
storu. Njihov moto se glasi: »Ustvarjalni krog se nikoli ne 
ustavi!« 

Naj bo tako tudi v prihodnosti, ko bo mlada generacija še 
naprej opravljala poslanstvo ustvarjanja. 

Z znanjem in drznostjo že 45    let

SAVAPROJEKT KRŠKO – 
uspešna zgodovina 45-letnega 
delovanja in obetavna prihodnost

Podjetje Savaprojekt d.d. iz Krškega v letošnjem letu obeležuje 45 let uspešnega delovanja. 

Uprava družbe in izvršni direktorji Savaprojekt d.d.
Institut »Jožef Stefan«, poslovni objekt Odseka znanosti 

o okolju – O2 na Reaktorskem centru v Podgorici

Lonstroff Logatec
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Mestna središča Posavja s svojo dediščino, 
katere del so tudi obrtne dejavnosti, imajo 
odličen potencial za razvoj in nadgradnjo tu-
ristične ponudbe. V okviru projekta, ki je po-
tekal od maja 2019 in se izteka v začetku leta 
2021, so projektni partnerji uredili prostor 
kavarne v Mestnem muzeju Krško, izvedli raz-
iskave za nadgradnjo turistične ponudbe, po-
vezane z dediščino (obrti preteklosti, obla-
čilni videz, kulinarika, zgodovinsko pohištvo, 
čolnarjenje), izobraževanja s področja trže-
nja nove ponudbe ter povezovali ponudnike 
v mestnih središčih s ciljem oblikovanja sku-
pne ponudbe in promocije.

Rezultati projekta se kažejo predvsem v 
novo urejeni kavarni v Krškem, ki bo ponu-
jala različne dogodke in atraktivno ponud-
bo, izdelan oblačilni videz za ponudnike in 

obiskovalce mestnih središč, v Mencinger-
jevi hiši urejajo mestno šivalnico, v kateri 
bodo izvajali tudi usposabljanja, v starem 

mestnem jedru Krškega je potekal dogo-
dek Dan starih obrti, jedi in pijač, na kate-
rem so se predstavili različni obrtniki s svo-
jimi izdelki. 

Skozi projekt je vodilni partner projekta Ob-
močna obrtno-podjetniška zbornica Krško 
izdelala publikacijo z naslovom Mestotvor-
ne obrti v Kostanjevici na Krki, v izdelavi je 
dokumentarni film o obrteh v Kostanjevici 
na Krki, izvedla delavnice o čolnarjenju in 
izdelavi tradicionalnih čolnov, oblikovan je 
spominek, organizirali bodo izobraževanja 
o trženju produktov projekta.

Občina Sevnica je v starem mestnem jedru 
uredila razstavno-turistični prostor. V obno-
vljenem delu tega prostora, ki se nahaja v 
Trškem dvorcu, so pripravili razstavo z nas-
lovom Po sledeh obrtništva v občini Sevni-
ca, ki zajema obrtništvo v razponu od srede 
19. do srede 20. stoletja, in sicer čevljarstvo, 
krojaštvo, šiviljstvo, ključavničarstvo, kle-
parstvo, mizarstvo, mlinarstvo, pekarstvo, 
mesarstvo, brivstvo-frizerstvo, urarstvo-zla-
tarstvo, lekarništvo in gostilničarstvo v po-
vezavi z letoviščarstvom.  Za osnovnošolce 
so organizirali naravoslovne dneve na temo 
oživljanja mestnih središč. Z vodičem so si 
ogledali staro mestno jedro in se pogovar-
jali o obrteh, ki so se izvajale v majhnih tr-
ških središčih, kot je Sevnica. Ob prižganem 
ognju jim je kovač Janko pokazal, kako se 
oblikuje železo. Sledil je ogled razstave Po 
sledeh obrtništva v Sevnici in likovno ustvar-
janje na temo ureditve Sevnice.

V Občini Bistrica ob Sotli že vrsto let zori ide-
ja o muzeju kovaštva, saj je Občina Bistrica 
ob Sotli pred leti dobila lastništvo nad eno 
od najstarejših kovačij v kraju, zato so z na-
menom priprave stalne razstave kovaškega 
orodja to v celoti obnovili, v drugi fazi pa 
bodo uredili razstavno mesto. V neposredni 

bližini občinske stavbe stoji objekt, imeno-
van Gabronka, po nekaterih podatkih iz leta 
1890. Na objektu so v tem času do danes 
izvajali razna vzdrževalna dela in prenove 
zaradi potreb uporabe posameznih prosto-
rov. V okviru zadnjih prenov so v letih 2012 - 
2017 na celotni stavbi obnovili fasado, stav-
bno pohištvo in streho, notranje prostore 
dela stavbe na V delu in srednji del stavbe. 
Predmet obdelave po projektu je bila uredi-

tev pomožnega prostora v delu tretjega dela 
stavbe, v katerem bodo deponirali in polni-
li električna kolesa, s katerimi se bodo lah-
ko obiskovalci popeljali po območju starih 
obrti, si ogledali skozi projekt nastalo stal-
no kovaško razstavo ter med drugim obiskali 
tudi lokalnega kovača, ki bo predstavil svo-
je delo. Za izvajanje različnih dogodkov v tr-
škem jedru je Občina Bistrica ob Sotli naba-
vila mize, garniture in stojnice, saj želijo na 
dogodke povabiti tudi obrtnike in jim omo-
gočiti čim boljše pogoje za predstavitev svo-
je dejavnosti.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Oživljanje mestnih središč z dediščino starih obrti
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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Posavski projekt Urbana obrt v zaključni fazi

Posavski projekt Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti oz. Urbana obrt, ki ga vodi Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško, kot partnerji pa sodeluje-
jo še Občine Krško, Sevnica in Bistrica ob Sotli ter Zavod Dobra družba, vreden okoli 148.000 evrov, želi vrniti življenje v mesta in ozavestiti lokalno prebivalstvo 
o pomenu ohranjanja kulturne in obrtne dediščine. Z evropskimi sredstvi podprt projekt predstavlja inovativno pobudo za oživljanje urbanih središč na način, 
da se vrnejo obrtniki, ki predstavljajo temelj gospodarske stabilnosti in razvoja, prinašajo nova delovna mesta in predstavljajo bogato kulturno-zgodovinsko de-
diščino urbanih središč Posavja. 

V kavarni Mestnega muzeja Krško vabijo na poseben dan. 

Na dnevu starih obrti, jedi in pijač so se predstavili različni obrtniki s svojimi izdelki.

Z enega od naravoslovnih dni v Sevnici na temo oživljanja mestnih središč

Publikacija:  
Mestotvorne obrti v Kostanjevici na Krki
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Večgeneracijski center Posavje ima tri središča za druženje: v Kr-
škem, Brežicah in Sevnici, projekt pa se izvaja v vseh šestih posa-
vskih občinah. Prijaviteljica je Ljudska univerza Krško, partnerja 
v projektu sta Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Breži-
ce ter Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice. Pri izvajanju projek-
ta sodelujejo tudi številne posavske organizacije.

Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne. Izvajanje pro-
jekta sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti ter Evropski socialni sklad v okviru Operativ-
nega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020, del sredstev pa iz lastnih sredstev zagotavlja-
jo tudi partnerji v projektu in občine v Posavju.

Večgeneracijski center Posavje – rastemo, se povezujemo ...
Večgeneracijski center je predvsem prostor druženja in povezo-
vanja. Dnevno so uporabnikom na voljo številne izobraževalne 
in druge aktivnosti. Veseli smo, da se število zadovoljnih uporab-
nikov vsako leto povečuje, zato izvajamo vse več raznovstnih ka-
kovostnih vsebin. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da narašča tudi 
število aktivnih prostovoljcev v projektu.

Leto
Število ur 

informiranja in 
druženja

Število ur 
aktivnosti

Število 
vključenih 

uporabnikov

Število 
vključenih 

prostovoljcev
2017 4225 1908 1737 71
2018 4968 2295 2215 77

2019 4894 2425 2675 86
2020* 3722 2126 2027 80

*podatek do 30. 9. 2020

Akivnosti Večgeneracijskega centra – tudi na daljavo
V tem letu se Večgeneracijski center Posavje srečuje z izzivom, 
kako delovati v razmerah, ko je potrebno varovati zdravje posa-
meznika in družbe ter hkrati izvajati zastavljeni program. Med 
epidemijo koronavirusa je delo centra potekalo na daljavo, z 
uporabo različnih komunikacijskih tehnologij. Tehnologija ne 
more nadomestiti osebnega medčloveškega stika, vendar v 
izred nih razmerah omogoča ljudem povezanost in podporo ter 
lajša osamljenost. Zato tudi za prihajajoče obdobje pripravljamo 
prilagojene aktivnosti, ki jih bo mogoče izvajati na daljavo. Pred-
vsem bomo skušali z uporabniki ohranjati povezanost in boga-
titi njihov vsakdan z različnimi vsebinami. 

PREDSTAVITEV NAŠIH TREH SREDIŠČ ZA DRUŽENJE

VGC Posavje, enota Krško

Sedež večgeneracijskega centra je v Krškem (Cesta krških žrtev 
44). Za uporabnike je odprt vsak delovni dan od 8. do 18. ure. 
V prijetno opremljenem prostoru se uporabniki družijo, soobli-
kujejo in se vključujejo v različne aktivnosti, si izmenjujejo in-
formacije, strokovne sodelavke pa smo na voljo za pogovor in 
svetovanje. 

V našem centru je živahno skoraj vsak dan. Za udeležence prip-
ravljamo različne vsebine in aktivnosti: medgeneracijska in med-
kulturna srečanja, ustvarjalne in druge delavnice za starejše, in-
valide, otroke in mlade, tečaje slovenskega jezika za priseljence, 
delavnice in dogodke za iskalce zaposlitve, predavanja za star-
še, učno pomoč in druge aktivnosti za otroke in mladostnike. Po-
sebej se razveselimo obiskov otrok iz OŠ dr. Mihajla Rostoharja, 
s katerimi skupaj ustvarjamo, kuhamo, prirejamo čajanke, plese 
in karaoke. V Kerinovem Grmu skupaj z otroki beremo pravljice 
in ustvarjamo, z mamicami pa se pogovarjamo o vzgojnih izzi-
vih in družinskih temah. Aktivnosti izvajamo tudi v Kostanjevici 
na Krki, pri izvajanju programa počitniških aktivnosti za otroke 
sodeluje Društvo Terra Vera.

Veseli smo odlične sprejetosti v okolju in sodelovanja s številni-
mi institucijami. Ponosni smo na naše prostovoljce, ki prinašajo 
v center svoje talente in bogatijo naše vsebine.

Odtisi kulturne dediščine –  
ročna poslikava majčk med počitnicami

Kontakt:
Ljudska univerza Krško
Cesta krških žrtev 44, 8270 Krško
Tel: 051 279 632
E-pošta: info@vgc-posavje.si
W: https://www.vgc-posavje.si
Strokovni sodelavki: Mojca Pompe Stopar in Tanja Cizl

VGC Posavje, enota Brežice

V Brežicah se prostor neformalnega druženja uporabnikov naha-
ja v prostorih Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Breži-
ce. Druženje uporabnikov poteka ob ponedeljkih, torkih in petkih 
med 8. in 14. uro. Uporabnikom je v času neformalnega druže-
nja za svetovanje ali pogovor na voljo strokovna sodelavka v pro-
gramu.

V Brežicah smo v štirih letih delovanja pripravili, organizirali in iz-
vedli številne aktivnosti, privabili številne udeležence in prosto-
voljce, ki so opravili ogromno prostovoljskega dela. Odlično so-
delujemo z lokalnimi organizacijami in društvi. Na enoti Brežice 
potekajo predvsem aktivnosti za starejše (različne gibalne aktiv-
nosti, pohodi, igranje citer, plesni tečaj, ročna dela, kreativne de-
lavnice, soba zdravja, delavnice za ohranjanje kognitivnih funkcij, 
srečanja za prostovoljce, računalniške delavnice, kuharske delav-
nice …), za mlajše (počitniške aktivnosti, različne delavnice in dru-
ženja) ter medgeneracijsko povezovanje. Program se vsako leto 
širi in tako v svoje vrste vabi vedno nove uporabnike. Prav tako 
iz leta v leto narašča število vključenih prostovoljcev, s pomoč-
jo katerih lahko izpeljemo tako pester in bogat program. Potre-
be po tovrstnih programih so velike, zato širimo svoje delovanje 
tudi na obrobje občine.

Izdelava Fačkov na OŠ Artiče

Kontakt:
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino 
Gubčeva 10a, 8250 Brežice
Tel: 064 245 587
E-pošta: vgc.brezice@zptm.si
W: https://www.vgc-posavje.si
Strokovna sodelavka: mag. Mihaela Kežman

VGC Posavje, enota Sevnica

V Sevnici je prostor neformalnega druženja uporabnikov v pro-
storih Mladinskega centra Sevnica (Trg svobode 10). Druženje 
uporabnikov poteka ob torkih in četrtkih od 13. in 19. ure. Stro-
kovna sodelavka je uporabnikom na voljo za pogovor in sveto-
vanje ob torkih, sredah in četrtkih v dopoldanskem času v pro-
storih Družinskega inštituta Zaupanje v Sevnici (Trg svobode 11).

 V centru že več let tečejo aktivnosti klekljarske skupine Bucike, 
medgeneracijska vadbena skupina tai chija, skupina prostovolj-
cev, zelo aktivni so tudi obiskovalci tečaja slovenskega jezika, 
skupina za starše in mladi. V času počitnic smo v sodelovanju s 
KŠTM Sevnica in KTRC Radeče uspešno izvedli počitniške aktiv-
nosti, v začetku šolskega leta pa je ponovno oživela Akademi-
ja prostovoljskega dela z mladimi. Izvedli smo dve čistilni akci-
ji, in sicer smo pred pričetkom šole uredili mladinski center, ob 
dnevu za spremembe pa smo se lotili čiščenja okolice. Zelo smo 
ponosni na obiskanost in nivo tečaja slovenskega jezika za pri-
seljence, kvaliteten in izobražen kader ter navdušenost nad po-
nujenim programom. Septembra je začela delovati tudi skupina 
za starše, v kateri si starši lahko pridobijo nove veščine za vzgo-
jo otrok. Podporo nudimo tudi brezposelnim osebam, vse leto 
pa se veselimo obiskov otrok in mladih.

Akademija prostovoljskega dela

Kontakt:
Družinski inštitut Zaupanje
Trg svobode 11, Sevnica
Tel: 041 772 245
E-pošta: vgc.posavje.sevnica@gmail.com
W: https://www.vgc-posavje.si
Strokovna sodelavka: Margareta Lešnik

Vabljeni k vključitvi in spremljanju naših aktivnosti!

Naš koledar aktivnosti ter dogodke lahko spremljate na spletni 
strani: www.vgc-posavje.si 
ter facebook strani: www.facebook.com/vgcposavje.si. 
 VIR: VGC Posavje

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

CMYK 100 4 87 18

OBČINA
BISTRICA OB SOTLI

Pestre aktivnosti v Večgeneracijskem centru Posavje
V Posavju že četrto leto izvajamo zanimiv projekt, namenjen vsem prebivalcem regije. Predstavljamo ga pod skupnim imenom »Večgeneracijski center Posavje«. Cilj pro-
jekta je prispevati k dvigu kakovosti življenja naših občanov, pomagati pri njihovem vključevanju v družbo ter krepiti medgeneracijsko solidarnost. 

Preglednica: Število ur informiranja, neformalnega druženja in aktiv-
nosti ter število vključenih udeležencev in prostovoljcev po letih

POVABILO PROSTOVOLJCEM 
ZA VKLJUČITEV V PROGRAM

Program Večgeneracijskega centra Posavje bogati že vsaj 80 
prostovoljcev, ki sodelujejo pri izvedbi številnih aktivnosti 
(medgeneracijska klekljarska skupina, skupinska učna po-
moč, pomoč pri izvajanju počitniških aktivnosti za otroke, 
pomoč pri izvajanju počitniškega varstva, pomoč na domu 
starejšim, spremstvo starejših, pomoč pri izvajanju delavnic 
za mlade, izvajanje ročnodelskih delavnic, pomoč pri izvaja-
nju delavnic za invalide, otroke s posebnimi potrebami, po-
moč pri izvajanju delavnic Vadba za zdrav vsakdan idr.) ter 
prispevajo k prijetnemu vzdušju v času neformalnega druže-
nja uporabnikov. Brez njihovega bogatega znanja, izkušenj 
in človeških vrlin v programu ne bi mogli ponuditi tako ši-
roke palete aktivnosti in doseči toliko različnih uporabnikov. 

V našo ekipo z veseljem vabimo nove prostovoljce, da se 
nam pridružite pri oblikovanju in izvajanju programa!
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Bogastvo domačega vrta

Marjeta Gasior ima rada spremembe, zato vsako leto ustvari kaj novega in v njenem cvetličnem vrtu vedno stoji tudi kakšna nova skulptura.

KOTIČEK ZA DUŠO, TELO IN OKO
Marjeta Gasior iz Župeče vasi v brežiški občini zelo rada ustvarja in tako je za svoj kotiček ob družinski hiši, ki so ga od zgodnje pomladi do pozne jeseni krasile različne vrste rož, ustva-
rila še  poseben kipec. Pri izdelavi je uporabila stare odeje in brisače ter vse skupaj zmešala z betonom in nato oblikovala ob pomoči moža posebno skulpturo. »Včasih sem zbirala kore-
nine dreves in nato iz njih ustvarjala različne skulpture, rada imam tudi glino,« še pove in doda, da je sončnica zrasla pet metrov visoko, njena semena pa so z veseljem pozobali ptički. 

Črni bezeg – dišeč in blagodejen
Je velik grm, ki zraste v višino do 7 
metrov. Običajno uspeva na gozd-
nem robu in v bližini človeških bi-
vališč, a najdemo ga tudi v vrtovih, 
kamor seme običajno prinesejo pti-
ce. Črni bezeg je dobil ime po črnih 
jagodah, ki se razvijejo iz cvetov. 
Cvetovi so drobni, bele barve in 
cvetijo maja in junija ter imajo mo-
čan, značilen vonj. Jagode dozori-
jo avgusta in septembra. Zdravilni 
so prav vsi deli, od listov do mladih 

poganjkov do lubja in vej ter cve-
tov in črnih jagod,  ki jih nabiramo, 
ko so popolnoma zrele. Bezgove ja-
gode lahko uporabimo pri pripra-
vi sladic, marmelad, sadnih omak, 
za izdelavo bezgovega soka, vina, 
likerja ... Bezgove cvetove lahko 
ocvremo ali jih uporabimo kot za-
čimbo; uporabljajo se tudi za čaj.

 Viktorija Senica, cvetličarka

Ali ste, spoštovane bralke, cenjeni bralci opazili, v kakš-
ne čudovite jesenske barve se počasi oblači narava in 
da se naši vrtovi počasi pripravljajo na počitek?

Rože na balkonih izgubljajo cvetoči lesk; sadje, ki ga je 
bilo v letošnjem letu obilo, je pobrano in obrano; v do-
mačih vrtovih je mogoče še nabrati solato ali kakšen 
drug pridelek; koruzna polja so požeta in kmalu bodo 
preorana ... 

Naj prinese jesen še mnogo lepega, dobrega in pri-
srčnega.
  Uredništvo

Jagode (Fragaria) skupaj 
z malinami, ribezom in bo-
rovnicami uvrščamo v sku-
pino jagodičastega sadja 
ali jagodičevja, medtem ko 
gozdne jagode uvrščamo 
tudi med gozdne sadeže. 
Jagoda je zaradi svoje pri-
ljubljenosti, okusa in barve 
v mnogih deželah poimeno-
vana ’kraljica poletja’.

Poznamo več vrst jagod – 
med najbolj znanimi je vrt-
na jagoda, ki jo z latinskim 
imenom označujemo kot 
Fragaria ananassa in je po-
navadi tista, ki jo imamo v 
mislih, kadar govorimo o ja-
godah. Znani so trije tipi ja-
god: enkrat rodne jagode, 
ki skoraj vse plodove obli-
kujejo pozno spomladi ali 
zgodaj poleti; mesečne ja-
gode, ki nas razvajajo v po-
letnih mesecih pa vse do je-
seni; gozdne jagode, ki svoje 
drobne, vendar izredno aro-
matične plodove ponujajo 
le enkrat letno in to pozno 
spomladi ali zgodaj pole-
ti. Gozdne jagode so dobro 
poznali naši predniki, ki so 

jih nabirali po obširnih goz-
dovih. 

Sočne in dišeče jagode lah-
ko vzgojimo sami na vrtu, 
a kdor nima vrta, si jih lah-
ko vzgoji v loncih ali koritih. 
Sadimo jih zgodaj spomladi 
ali proti koncu avgusta. Sve-
že plodove nekaterih vrst ja-
god lahko uživamo od konca 
maja do prve zmrzali. Sveže 
jagode so sestavljene pre-
težno iz vode, ki predstavlja 
več kot 90 odstotkov njiho-
ve teže (približno pet od-
stotkov teže svežih jagod 
predstavljajo ogljikovi hi-
drati, pri čemer močno pre-
vladuje fruktoza, glukoze je 
polovico manj). 100 g sve-
žih jagod vsebuje približno 
dva grama prehranskih vla-
knin ter v povprečju zados-
ti četrtini dnevnih potreb 
po vitaminu C. Kljub manjši 
vsebnosti raznolikih vitami-
nov in mineralov pa so jago-
de izvrsten vir antioksidan-
tov. So tudi sladke.

Jagode, ki jih želim izpostavi-
ti, so sorte irma. So večkrat 

rodne in primerne za veči-
no leg v Sloveniji. Imajo buj-
no rast, so odporne na ne-
ugodne vremenske razmere 
(na spomladansko pozebo, 
sušo in mraz), odporne so 
na listne in koreninske bo-
lezni. Znane so po visoki 
rodnosti,  saj cvetijo od zgo-
dnje pomladi do prvega mra-
zu pozno jeseni. Njeni plodo-
vi so sočni, intenzivno rdeči 
in svetleči. Izredno dišijo, so 
aromatični in zaradi visoke 
vsebnosti kislin in sladkor-
jev zelo okusni.

SAJENJE JAGOD

Jagode sadimo v del vrta, 
kjer bodo rasle tri do štiri 

leta (po štirih letih bodo ja-
gode slabše kvalitete in na-
domestili jih bomo z novimi 
sadikami). Na manjših po-
vršinah oblikujemo klasič-
no gredico 1,2–1,3 m širo-
ko. Sadike jagod posadimo v 
tri vrste z razmakom 40 cm 
med vrsticami in 30 cm med 
sadikami v vrsti. Predhodno 
gredico pognojimo s kom-
postom ali organskimi gnoji-
li, po sajenju pa dobro zalije-
mo. Dognojimo jih lahko tudi 
med cvetenjem in zorenjem, 
saj imajo jagode rade kom-
post in sadjarska pripravlje-
na gnojila za jagodičevje.

Zastirke iz slame ne polaga-
mo spomladi, saj prepreču-

je ogrevanje zemlje in potem 
nam kasnijo z rastjo; lahko 
pa zastirko iz slame položi-
mo pred zorenjem, da plo-
dovi niso umazani, se hitreje 
posušijo, in tako tudi zmanj-
šamo pojav plesni na plodo-
vih, hkrati pa zastirka pre-
prečuje izhlapevanje iz tal 
in ovira rast plevela.

VZDRŽEVANJE 
OBSTOJEČIH GREDIC

Pozno jeseni lahko jagode 
razmnožimo kar iz matič-
nih rastlin. Ponavadi iz njih 
odženejo živice, ki ob doti-
ku z zemljo poženejo koreni-
ne. Te mlade rastline odreže-
mo od matične rastline in si 

jih posadimo v lončke ali di-
rektno na stalno mesto, na 
novo gredico. Tako bodo do 
pomladi že vraščene in imeli 
bomo novo pomlajeno gre-
dico jagod za naslednja tri ali 
štiri leta.

Zgodaj spomladi, še preden 
začnejo odganjati, sadike 
očistimo suhih in poškodo-
vanih listov, odstranimo vse 
liste, napadene z glivični-
mi boleznimi, ki povzroča-
jo pegavost (rdeča in bela 
listna pegavost), napadene 
liste porežemo in zažgemo. 
Nasad pognojimo in zem-
ljo okoli grmov plitvo zrah-
ljamo. Vzdržujemo zračne in 
ne pregoste grme.

Veliko užitkov ob gojenju ja-
godičevja vam želim, s svo-
jimi sladkimi plodovi naj vam 
povrnejo vaš trud, za zdrav-
je in dobro počutje pa jih za-
užijte čim več.

Renata Felicijan Šturbej,
dipl. ing. agronomije in 

hortikulture,
Cvetličarna ZelenaPika

Vrtovi Posavja – skupaj se učimo

Sočne in dišeče jagode – kraljice poletja

… imajo otroci zelo radi.Jagode, rdeče in sočne …
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Izpred artiške šole so se »Ka-
pljice«, opremljene s pelerina-
mi in v škorenjčkih, peš odpra-
vile čez bližnji travnik in skozi 
Banov gozd, kamor po nava-
di otroci radi zahajajo, ter se 
ustavile na travniku ob gozdu, 
kjer je bil predviden prostor za 
izpust sove. Le-to so lahko še 
zadnjič pobožali, preden jo je 
vzgojiteljica Martina Makovec 

Žagar izpustila v zrak in sova je 
mirno odletela ter se izgubila 
med številnimi drevesi. Vzgo-
jiteljica je ob tem povedala ce-
lotno zgodbo okrog sove, ki si-
cer ni bila tista, ki so jo prvotno 
našli. »V mesecu juliju, ko smo 
se iz tega gozda vračali v vr-
tec, smo na pločniku na vro-

Dež jih ni zmotil, sova je spet v naravi
ARTIČE – V deževnem dopoldnevu 7. oktobra so otroci iz skupine Kapljice iz Gozdnega vrtca Ringaraja pri OŠ Artiče s svojima vzgojiteljicama Martino Makovec 
Žagar in Ano Kocijan po dveh prestavitvah končno le dočakali trenutek, ko so lahko z velikim pričakovanjem in zvedavimi očmi pospremili izpust lesne sove na-
zaj v njeno okolje.

čem opoldanskem soncu naš-
li sovo, ki je ob našem prihodu, 
ker smo bili zelo glasni, zače-
la obračati glavo, zaradi česar 
smo jo tudi opazili. Videli smo, 
da ima zlomljeno perut in nogo 
ter da sama ne bi mogla preži-
veti v naravi, zato smo jo od-
nesli v vrtec. Po koncu delov-
nega dneva sem jo odpeljala na 
veterinarsko postajo v Lesko-

vec pri Krškem, kjer sem izve-
dela, da so za okrevanje takih 
živali najbolj specializirani v 
Zavetišču za živali prosto žive-
čih vrst na Muti, kamor je odšla 
še isti dan,« je pojasnila vzgoji-
teljica in nadaljevala: »V začet-
ku jeseni sem poklicala v za-
vetišče in povprašala, kako je 

z njo. Veterinar dr. Zlatko Go-
lob mi je povedal, da je okreva-
la in jo lahko pridemo iskat ter 
spustimo nazaj v naravo. Sovo 
smo pripeljali spet v Artiče, a 
se nam je zgodil neljubi pripet-
ljaj. Tisto jutro, ko je bila v vrt-
cu, je eden od vrtčevskih otrok 
pokukal v škatlo in jo preveč 
odprl, tako da je sova, k sreči 
brez poškodb, zletela skozi od-
prto okno in se izgubila v na-
ravi. A ker je bilo pričakovanje 
otrok tako veliko, sem poklica-
la na Muto in vprašala, če ima-
jo še kakšno sovo, ki bi jo lahko 
izpustili v naravno okolje. Od-
govor je bil pritrdilen.« Nato je 
trajalo še kak teden, da so pri 
drugi lesni sovi najprej pre-
izkusili, če je sposobna živeti 
sama v naravi. Ker je »presta-
la« preizkus, so jo tako lahko 
končno pripeljali v Artiče in 
končno je prišel dan, ko so jo 
lahko izpustili, je navedla Ma-
kovec Žagarjeva in še dodala, 
da se je ta druga sova zaletela 
v okno in si poškodovala oko, 
zaradi česar je oslepela, a je 
kljub temu sposobna življenja 
v naravi, ker bi drugače ostala v 
zavetišču v dolgotrajni oskrbi. 

Veliko so se naučili o sovah

Kot je še dejala, so se z otro-
ki v zadnjih tednih pogovar-

jali o sovah. »Otroci in njiho-
vi starši so se zelo vživeli v to 
zgodbo, v igralnici imamo ve-
liko različnih izdelkov, ki smo 
jih ustvarjali na to temo. Tudi 
sama sem se s pomočjo staršev 
in Mladinskega oddelka Valva-
sorjeve knjižnice Krško nauči-
la zelo veliko o lesnih sovah. Iz-
jemno smo počaščeni, da smo 
lahko priča takšni zgodbi in do-
godku v naravi,« je še izjavila. 

Ob tej priložnosti se je zahvali-
la Nuklearni elektrarni Krško, 
ki je sponzorirala prevoz sove, 
vsem staršem in ravnateljici 
artiške šole Vesni Bogovič, ki 
so jih podpirali pri tem njiho-
vem podvigu. Otroci so bili se-
veda ob tem dogodku več kot 
navdušeni. Kot so nam zaupa-
li, so zelo veseli, da so lahko 
sovo ponovno izpustili tja, ka-
mor spada – v naravo. Veliko 

so se tudi naučili o tej gozdni 
ptici, saj smo lahko iz njihovih 
ust slišali, da se sova prehra-
njuje z voluharji, mišmi, žaba-
mi, pupki, močeradi, rovkami 
itd. 22 »Kapljic« je upravičilo 
svoje ime, saj so otroci raje, kot 
da bi se vrnili v igralnico, osta-
li še nekaj časa v mokrem goz-
du, ki je postal tako rekoč že 
njihov drugi dom.
 Rok Retelj

Vzgojiteljica�Martina�Makovec�Žagar�z�lesno�sovo

Skupina�Kapljice�iz�Gozdnega�vrtca�pri�OŠ�Artiče

KRŠKO – Ker krške mažoretke pogrešajo čas, ki so ga inten-
zivno preživele skupaj med vajami in nastopi, so jo lahkih 
nog naokrog mahnile na Rako. Kot so zapisale, so si namreč 
zadale cilj, da skupen čas preživijo v naravi in ob tem raziš-
čejo tudi kraje po občini Krško.

»Prva v vrsti je bila Raka, manjši kraj le nekaj kilometrov iz Kr-
škega. Kakor hitro je bilo možno, smo z asfalta stopile proti goz-
du, kjer smo se igrale in plesale. Od daleč smo si ogledale prav 
posebno železnico. Ne, po njej ne pelje potniški vlak, še manj to-
vorni. Skrita med drevesi, je namenjena posebnim dogodivšči-
nam. Med potepanjem mimo sadovnjakov in vinogradov smo 
nabrale še kostanj. Morda bi morala biti naša naslednja dogodi-
vščina kostanjev piknik? Prečudovit razgled na Gorjance in šir-
no krško kotlino nas je navdajal vso pot. Z rožami obdane hiše, 
prestrašene mačke in prijazni psi so nas pozdravljali vse do gra-
du Raka. Tam smo najprej zaplesale in se okrepčale. In za konec 
vstopile na dvorišče gradu, kjer smo se zopet igrale in plesale. Po 
treh urah smo se vrnile h gasilskemu domu, kjer smo našo pot 
in druženje zaključile na igralih,« so zapisale. In dodale, da bodo 
s potepi in raziskovanji krajev, gričev in dolin nadaljevale, med 
prvimi kraji po Raki nameravajo raziskati kotičke Zdol z okolico.
� B.�M./vir�in�foto:�Mažoretni�klub�Baton�Krško

Krške mažorete so za začetek
»odplesale« na Rako

Potep�po�Raki�in�okolici�so�mažoretke�zaključile�na�igralih�pri�
raškem�gasilskem�domu.
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Drage občanke in občani 
občine Brežice,

praznični čas je priložnost, ko se lahko s ponosom in veseljem 
ozrete v preteklost, na že opravljeno delo, se odločno in 
pogumno podate novim izzivom naproti, hkrati pa ste z upanjem 
in smelimi načrti osredotočeni na prihodnost. 
Ob tem vam želim veliko uspeha in vam iskreno čestitam, še 
posebej pa vsem letošnjim nagrajenkam in nagrajencem.
Z željo, da bomo tudi v prihodnje gradili našo skupno, posavsko 
zgodbo, vam želim prijetne praznične dni.

Mag. Miran Stanko, 
župan občine Krško, s sodelavci

Pregled porabe sredstev NORP za leto 2019
Sedmo leto zapored je Občina Krško v sodelovanju z Nuklearno elektrarno Krško, GEN energijo, Agencijo za radioak-
tivne odpadke in Skladom za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK pripravila le-
tno poročilo o porabi nadomestila zaradi omejene rabe prostora. V letu 2019 so v okviru nedavčnih prihodkov pro-
računa občine Krško prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta 
znašali 8,9 milijona evrov.
Občina je ta sredstva namenila 
predvsem v zagotavljanje kako-
vostne infrastrukture na podro-
čju prometa, predšolske vzgoje 
in šolstva, kulture, mladih, izo-
braževanja, socialnega varstva, 
spodbujanja razvoja malega go-
spodarstva, civilne zaščite in po-
žarne varnosti.

Med večjimi projekti, ki so bili v 
lanskem letu financirani iz tega 
vira, so nadaljevanje izgradnje 
obvoznice v Krškem, aktivnosti 
za dograditev in širitev prosto-
rov Valvasorjeve knjižnice Krško, 
aktivnosti za novogradnjo vrtca 
pri OŠ XIV. divizije Senovo, dozi-

dava in rekonstrukcija OŠ Kop-
rivnica, ureditev komunalne 
infrastrukture Gorica – Jelše, ob-
nova občinskih in državnih cest, 
pločnikov, mostov in ureditev 
kolesarskih povezav, rekonstruk-
cija ulic na Vidmu, aktivnosti za 
izgradnjo prizidka in obnovo ga-
silskega doma PGE Krško in PGD 
Videm ob Savi, vzdrževanja in 
obnove kulturnih spomenikov, 
rekonstrukcija objekta na cesti 
CKŽ 44 za vzpostavitev Podjetni-
škega inkubatorja Krško, razvoj 
malega gospodarstva, naložbe v 
kmetijstvo in drugo.

Okoli 20 % iz naslova nado-

mestila zaradi omejene rabe 
prostora na območju jedrske-
ga objekta Občina Krško name-
nja za individualno rabo, kot je 
npr. subvencioniranje komu-
nalnega prispevka v višini od 
75 do 88 %, sofinanciranje in-
dividualnih hišnih kanalizacij-
skih priključ kov in malih čistil-
nih naprav do 70 % upravičenih 
stroškov, sofinanciranje razlike v 
ceni vrtcev, in sicer dodatno zni-
žanje plačil staršev za 30 %, sub-
vencioniranje počitniškega dela 
mladih v višini 27.587 evrov, so-
financiranje posvetovalnice za 
starše v višini 25.745 evrov, so-
financiranje letovanja šestošol-

cev, brezplačna šola v naravi, za 
novoletne prireditve obdaritve 
otrok v višini 34.385 evrov, 300 
evrov ob rojstvu vsakega otroka 
(v lanskem letu skupno 77.400 
evrov), subvencioniranje pomo-
či na domu v višini 39.999 evrov, 
subvencija mestnega prome-
ta (v 2019 za ta namen 97.493 
evrov) ter seveda individualna 
nadomestila občanom, ki živi-
jo v 1500-metrskem pasu oko-
li jedrskega objekta. V 2019 je 
bilo nadomestilo v skupni viši-
ni 120.424 evrov izplačano 216 
upravičencem.

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Velikem 
Podlogu po načrtih zaključena prihodnje leto
Občina Krško je sredi julija nadaljevala z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v KS Veliki Podlog, in sicer v samem nase-
lju Veliki Podlog z okoli 260 prebivalci. Gre za naložbo v višini 1,6 milijona evrov, ki jo občina v celoti krije iz občinske-
ga proračuna. Dela naj bi se po načrtih zaključila v prvi polovici prihodnjega leta.

Naložba obsega izgradnjo kana-
lizacijskega sistema v skupni dol-
žini 2068 metrov. Odpadne ko-
munalne vode iz naselja se preko 
novega kanalizacijskega omrež-
ja odvajajo na obstoječe kanali-
zacijsko omrežje in vodijo do bi-
ološke čistilne naprave v Jelšah. 
Nova kanalizacija za naselje Ve-
liki Podlog bo obsegala deset 
glavnih gravitacijskih kanalov (v 
dolžini 1.669 m), dve črpališči in 
tlačni vod v dolžini 399 m. Pred-
videna je tudi izgradnja novega 
omrežja cestne razsvetljave, ob-
nova vodovoda ter novega širo-
kopasovnega omrežja.

Trenutno se na gradbišču zaklju-
čuje izgradnja glavnih kanaliza-
cijskih kanalov in primarnega 
vodovoda od podružnične šole 

proti Gržeči vasi. Sledi obnova 
vodovoda na sekundarnih vodih 
in hišnih priključkov, istočasno 
pa tudi elektro kablovoda.

Sočasno z izgradnjo glavnih ka-
nalizacijskih kanalov se izvaja-
jo tudi sekundarni priključki do 
obstoječih greznic pri posame-
znih uporabnikih. Za sekundar-
ne priključke lahko občani s pri-
javo na razpis Občine Krško za 
leto 2021 pridobijo sofinancira-
na sredstva do višine 70 % upra-
vičenih stroškov. Posamezni upo-
rabniki se bodo na novozgrajeni 
kanalizacijski sistem lahko prik-
ljučili po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja za fekalno kanaliza-
cijo, kar je načrtovano 1. mar-
ca 2021.

Navdušiti ali spodbuditi k branju ni enostavno, včasih te zamika 
naslov ali aktualna in zanimiva tema, nova pisateljica ali pa 
Nobelov nagrajenec za književnost. Pri knjigi Plan B pa gre za 
nekaj več, našo pozornost plenita tako odličen pisateljev slog 
kot izjemne zgodbe o iskanju rešitev za Zemljo, za človeštvo 
kot tudi poskus za človečnost. Pisec opozarja na stanje narave, 
ekološki diskurz pa preigrava z različnimi inovacijskimi rešitvami, 
ki bi z napredno tehnologijo omogočile npr. zmanjšanje 
toplogrednih plinov. Ugotavlja, da naravna bogastva državi ne 
zagotavljajo nujno blaginje in razvoja, velikokrat je na izgubi 
prav lokalno prebivalstvo. Ob revolucionarnih tehnologijah pa 
usmerja našo pozornost enkrat na tehnološko prevlado, drugič 
na prevlado kapitala ter se iz centrov politične moči vrača 
nazaj k naravi. Zmanjšana poraba fosilnih goriv in maksimalni 
izkoristek solarne, vetrne, geotermalne energije, energije, ki 
nastaja ob sežiganju odpadkov, skratka spreminjanje naravnih 
virov energije v električno, je tema, ki jo v nadaljevanju razsvetli 
ter nas pripravlja na novo mobilnost. Električni pogon, pogon 
na metanol, tekoči naravni plin ali vodik, so možnosti, ki bodo 
spremenile naše navade, našo miselnost, navsezadnje tudi našo 
nečimrnost. Najmanj to je potrebno, da presežemo ego-eko 
naravnanost in »trajnostno« usmerjenost.
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Miljenko Muha, predsednik 
uprave delniške družbe Kostak, v 
branje priporoča knjigo slovenskega 
avtorja Boštjana Videmška in fotografa 
Matjaža Krivica z naslovom Plan B: pionirji boja s 
podnebno krizo in prihodnost mobilnosti. 

“

Občina Krško je s septembrom zaključila z 2. fazo obnove objek-
ta OŠ Koprivnica, ki je obsegala gradnjo prizidka in rekonstrukci-
jo kuhinje na OŠ Koprivnica. Skupna vrednost naložbe znaša 1,2 
milijona evrov.

Kot je poudaril župan občine Krško mag. Miran Stanko, so v letu 
2018 začeli z obnovo kurilnice, z 2. fazo obnove oz. gradnjo prizid-
ka pa nadaljevali v letu 2019. Tako so na osnovni šoli pridobili dve 
novi učilnici, v kateri sta 3. in 6. razred, dva kabineta ter novo knji-
žnico, skupno na 270 kvadratnih metrih bruto površine, razširjena 
in popolnoma obnovljena je tudi kuhinja z novo opremo in jedilni-
ca, energetsko saniran je montažni del. Kot je poudaril ravnatelj OŠ 
Koprivnica Jože Ivačič, pridobitve pomenijo kvalitetnejše delo, pri-
jaznejše za učence in zaposlene.
Celotna vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov, od tega prva 
faza 200.000 evrov, okoli milijona pa je vredna naložba v prizidek 
in obnovo kuhinje.

Občina Krško skozi različne pro-
jekte in z različnimi aktivnostmi 
nadgrajuje podobo mestnega je-
dra Krškega ter s tem tudi doga-
janje in življenje v tem delu mes-
ta. V okviru projekta revitalizacije starega mestnega jedra je Občina 
Krško pristopila k obnovi druge v nizu skupaj sedmih za mesto po-
membnih in razpoznavnih gas – prečnih prehodov iz mesta do reke, 
in sicer gase med CKŽ 11 in CKŽ 13. t. i. Poštne gase. Dolgoročni cilj je 
vse mestne gase povezati v skupno zgodbo, jih označiti in predstaviti 
kot mestno posebnost, turistično atrakcijo, mesto pa spet na ta na-
čin povezati s Savo. Zasnovo so pripravile članice KD Prostor vmes, 
idejna zasnova pa predvideva tlakovanje, osvetlitve, ureditev sedišč 
in interaktivne table. Ena od krških gas ob CKŽ 36 pa je že bila ure-
jena v okviru participativnega proračuna, in sicer na pobudo dveh 
občank Anje Omerzu in Marije Vrlja.
V okviru projekta Črno belo bogastvo s Krškega polja so v neposre-
dni bližini mladinskega oddelka Valvasorjeve knjižnice Krško posta-
vili novo, atraktivno inštalacijo. Gre za atraktivne črke v obliki napi-
sa Krško, ki služi kot točka za fotografiranje.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je čestital mladi šahistki 
Šahovskega kluba Triglav Krško Pii Marie Ružič, ki je na evropskem 
spletnem mladinskem prvenstvu v šahu sredi septembra v katego-
riji deklet do 16 let zasedla odlično 3. mesto. Letos je zaradi raz-
mer z novim koronavirusom evropsko mladinsko prvenstvo v šahu 
med 18. in 21. septembrom potekalo preko spleta. Slovenska dele-
gacija je pod budnim očesom mednarodnega sodnika ter selektorja 
reprezentance igrala na sedežu Šahovske zveze Slovenije v Ljubljani. 
Kot pravijo v domačem klubu, gre za izjemen uspeh, še toliko bolj, 
ker se še ni zgodilo, da bi slovenski nosilec medalje z mladinskega 
evropskega ali svetovnega prvenstva prihodnje leto ponovno dose-
gel uvrstitev med najboljše tri. 

Urejanje krških gas v starem mestnem jedru Zaključena obnova in izgradnja prizidka na OŠ 
Koprivnica 

Župan čestital domači šahistki za uspeh na 
evropskem mladinskem prvenstvu
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Spoštovane občanke, 
spoštovani občani občine Brežice.

Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo. Naj bo 
praznik močna vez za krepitev skupnosti, v kateri živite in jo 

soustvarjate, nove pridobitve v vaši občini pa naj vam dajejo 
svežih spodbud in navdiha.

Še posebej čestitamo vsem prejemnikom občinskih priznanj, ki 
z vidnimi uspehi in dosežki še posebej zaznamujete življenje v 

občini Brežice.

Na nadaljnji poti vam želimo veliko uspehov in doseženih ciljev. 
Nadgrajujmo jih skupaj tudi v bodoče v okviru naše skupne 

razvojne regije.

Praznovanje občinskega praznika naj bo prijetno in 
izpopolnjujoče. Na vsakodnevnih poteh pa naj vas spremljajo 

zdravje, optimizem in dobra volja.

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica, s sodelavci

Med 5. do 18. oktobrom poteka nacionalna akcija za večjo varnost 
pešcev s sloganom Bodi preViden. Z akcijo Agencija za varnost pro-
meta opozarja na varnost pešcev, ki so med najbolj ranljivimi udele-
ženci v prometu, s poudarkom na varnosti otrok in starejših.
Največ nesreč z udeležbo pešcev se zgodi v jesenskih in zimskih 
mesecih, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa zaradi vre-
menskih razmer spolzke. Upoštevajmo prometna pravila, se ved-
no prepričajmo o varnosti prečkanja ceste in poskrbimo za vidnost 
z uporabo odsevnikov.
 Foto: Občina Sevnica

Obisk ministra za javno upravo v Sevnici
V sklopu obiskov slovenskih občin in upravnih enot je bil v začetku oktobra na obisku v sevniški občini minister za jav-
no upravo Boštjan Koritnik. 

Program obiska se je pričel na 
Občini Sevnica, kjer se je mi-
nister sestal z županom Sreč-
kom Ocvirkom, v. d. načelnico 
Upravne enote Sevnica Heleno 
Guček, drugimi predstavniki ob-
čine in upravne enote, obisku pa 

se je pridružil tudi poslanec To-
maž Lisec.

Razprava je tekla predvsem 

na temo usklajevanja izvajanja 
ukrepov za preprečevanje bolez-
ni covid-19 in delovanja uprav-
nih enot, da lahko le-te nemote-
no zagotavljajo svoje storitve, v 
luči varnosti tako za stranke kot 
za zaposlene.

Ena od tem je bila tudi ureditev 
arhivskih prostorov v Loki pri Zi-
danem Mostu. Ministrstvo za 
javno upravo je od občine pro-

store odkupilo za namene sev-
niške upravne enote, ki jih je 
potrebno še adaptirati in opre-
miti, kar bo po besedah ministra 
urejeno še v letošnjem letu.

Župan in minister sta spregovo-
rila na temo financiranja in ciljev 
vlade k izboljšanju finančnega 
položaja slovenskih občin z zvi-
šanjem povprečnine in s spreje-
tjem Zakona o finančni razbre-
menitvi občin.

V Kulturni dvorani Sevnica je mi-
nister obisk nadaljeval na sku-
pnem sestanku s predstavniki 
upravnih ustanov v občini Sev-
nica. Na sestanku so se pridruži-
li še vodje Območne geodetske 
uprave Sevnica, sevniške enote 
Centra za socialno delo Posavje, 
sevniške območne službe Zavo-
da Republike Slovenije za zapo-

slovanje, Okrajnega sodišča v 
Sevnici in Finančnega urada Bre-
žice. Vsebina je bila namenjena 
organizaciji in dostopnosti sto-
ritev državnih inštitucij v obči-
ni ter digitalizaciji upravnih sto-
ritev.
Minister je odgovoril na več ak-
tualnih vprašanj, s strani priso-
tnih pa je bila izražena potreba 
po okrepitvi razvoja območij, 
oddaljenih od središča države. 
Minister je predstavil idejo o 
vzpostavitvi regionalnih delov-
nih točk, ki bi omogočale, da bi 
zaposleni v Ljubljani ali Maribo-
ru delo nekaj dni na teden op-
ravljali na delovnih postajah v 
različnih manjših mestih po Slo-
veniji, s čimer bi okrepili tudi ra-
zvoj lokalnih središč.

 Foto: Občina Sevnica

Nadaljevanje srečanja v Kulturni dvorani Sevnica

Na sestanku so se pridružili še drugi predstavniki upravnih ustanov

Sredi Glavnega trga v Sevnici vse od leta 1754 stoji kužno zname-
nje, ki ga poznamo tudi pod imenom Martinovo znamenje – po do-
natorju Martinu Šinkovcu. Na pobudo, prejeto na podlagi participa-
tivnega proračuna, so v teku restavratorsko-konzervatorska dela. V 
soglasju s celjsko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine jih iz-
vaja akademski kipar in restavrator Aleksander Šiles.
 Foto: Občina Sevnica

Urejanje Martinovega znamenja 
na sevniškem Glavnem trgu

Jutri, 16. oktobra 2020, bo v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, objavljen 
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja 
z divjadjo v občini Sevnica za obdobje 2018–2019, in sicer za izved-
bo biomeliorativnih, biotehničnih in ostalih ukrepov.
Upravičenci do sofinanciranja so lovske družine – koncesionarji, ki 
imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju obči-
ne Sevnica. Predmet sofinanciranja posamezni lovski družini je viši-
na nakazane koncesije po posamezni lovski družini oziroma lovišču 
s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki znaša 
nad 20 evrov. Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede 
na lovno površino lovišča, ki leži v občini.
Višina razpisnih sredstev je 5.593,10 evrov in je enaka znesku 
sredstev, ki jih je občina prejela od koncesijske dajatve od lova za 
leto 2018 in 2019. Rok za oddajo vloge je 6. november 2020. 

Javna razgrnitev in javna obravnava 
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Sevnica 3 
Občina Sevnica obvešča o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopol-
njenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 (v nadaljevanju: 
SD OPN 3). Predmet javnega naznanila je tudi seznam parcel, ki 
se jim s SD OPN 3 spreminja namenska raba prostora in bo objav-
ljen na spletni strani Občine in na oglasni deski Občine Sevnica. 

Javna razgrnitev bo potekala od 26. oktobra do 24. novembra 2020 
v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica v času ura-
dnih ur, na spletni strani Občine Sevnica na povezavi https://www.
obcina-sevnica.si/informacije/Uradne-objave in na spletnem por-
talu PISO (https://www.geoprostor.net/piso). 

Načrtovani datum javne obravnave je 11. november 2020 ob 17. 
uri v Kulturni dvorani Sevnica, pri čemer bodo upoštevane aktual-
ne določbe glede omejitev zbiranja in higienska priporočila Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje. 

V času javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka SD OPN 
3 lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, 
organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo 
z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve 
na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica v času uradnih ur, 
na javni obravnavi z vpisom v knjigo pripomb in predlogov, pisno 
na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani www.obcina-sevnica.si 
in bodo najkasneje zadnji dan javne razgrnitve poslane po pošti na 
naslov Občine Sevnica. Rok za oddajo pripomb in predlogov pote-
če na zadnji dan javne razgrnitve.

Občina Sevnica bo pripombe in predloge preučila in do njih zavze-
la stališča, ki jih bo obravnaval in se do njih opredelil občinski svet. 
Stališča bodo nato objavljena na občinski spletni strani in na ogla-
sni deski občine. 
 Občina Sevnica

Sofinanciranje trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo

Rožnati oktober v Sevnici
Rožnati oktober je svetovni me-
sec osveščanja o raku dojk. Na 
pomen preventive, zgodnje-
ga odkrivanja in učinkovitega 
zdravljenja bolezni v Sevnici tudi 
letos opozarjajo lična, v rožnate 
pletenine ovita drevesa. Na fo-
tografiji je v rožnato ovito drevo 
v starem mestnem jedru Sevni-
ce, družbo pa mu delajo še dre-
vesa pri zdravstvenem domu, pri 
srednji šoli, na parkirišču za HTC 
in na Trgu svobode.

 Foto: Občina Sevnica

Bodi preViden

Z odgovornim ravnanjem zaščitimo sebe in druge
Nova covid-19 realnost nas spremlja od letošnje pomladi in vse 
kaže na to, da bo z nami ostala. Kljub ukrepom, zaradi katerih smo 
morali spremeniti svoje navade in prilagoditi svoje vedenje, je po-
membno, da ostanemo prijazni in solidarni ter da v naši lokalni 
skupnosti povezano skrbimo drug za drugega. Z upoštevanjem 
ukrepov za preprečevanje širjenja virusa izražamo skrb in solidar-
nost do ranljivih skupin. Z odgovornim ravnanjem zaščitimo sebe in 
tiste, ki jih imamo radi. Prav je, da v primeru, če zbolimo, to pove-
mo tistim, s katerimi smo bili v stiku, in na tak način zaščitimo njih 
in tiste, s katerimi so bili v stiku oni. Samo tako bomo skupaj uspeš-
ni pri zajezitvi širjenja virusa v naši lokalni skupnosti.
 Občina Sevnica
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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.

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.

ČRNI (20223KK) 
je srednje velik mešanec z nem-
škim ovčarjem. Je zelo igriv in ži-
vahen 7 let star kuža. Rad ima 
dolge sprehode, obvlada hojo 
na povodcu, je ubogljiv in prija-
zen do drugih psov. Primeren za 
družine s starejšimi otroci. Išče 
varen in odgovoren dom.

OLDI (20222KK) 
je živahen in prijazen 11-letni 
kuža manjše rasti. Vajen je hoje 
na povodcu in tudi notranjega 
bivanja, rad ima ljudi, je ubog-
ljiv in se dobro razume z drugi-
mi psi. Išče odgovorno družino, 
ki mu bo nudila topel dom.

Na podlagi 16. člena Zakona o določanju območij ter o imenovan-
ju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) 
župan občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
predloga Odloka o imenovanju novih ulic v naselju Brežice,

ki bo potekala od 19. 10. 2020 do vključno 2. 11. 2020 v času ura-
dnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Kra-
jevne skupnosti Zakot-Bukošek-Trnje.

Predmet predloga odloka je imenovanje novonastalih dveh ulic 
v naselju Brežice, ki potekata iz Kregarjeve ulice, na odseku od 
Prežihove ulice do Kocbekove ulice. Novi ulici se imenujeta Rož-
na ulica in Travniška pot.

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na predlog odloka, lah-
ko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigi pri-
pomb na občini in krajevni skupnosti ali posredujejo po pošti na 
Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice ali po e-pošti: obcina.brezice@brezice.si.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih za-
vzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si – na podstrani Oddelka za prostor ter na občin-
ski oglasni deski Oddelka za prostor.

Župan občine Brežice
Ivan Molan

Za kmetovanje, prijazno do nara-
ve, je kmetija Černelič v konku-
renci s 77 prijavljenimi kmetijami 
iz celotne Evrope z največ gla-
sov javnosti zasedla prvo mesto 
v kategoriji »Popular vote« in je 
tako dober primer, kako uspešno 
kmetovati tudi brez uporabe ke-
mičnih sredstev.
 
»To priznanje iz Bruslja je kot 
Prešernova nagrada za življenj-
sko delo. Občinsko priznanje 
pa je še posebej pomembno in 
vredno, saj je to priznanje iz do-
mačega kraja,« je povedal Zvone 
Černelič.

Pionirsko delo na področju po-
mena pridelave zdrave hrane 
brez pesticidov je v naši obči-
ni opravila kmetija Černelič. Na 
ekološki način kmetujejo že od 
leta 2003, v letu 2014 pa so pri-
dobili tudi DEMETER certifikat. 
Svoje pridelke sočasno pridelu-
jejo po načelih biodinamike. No-
silec dejavnosti Zvone Černelič 
se je z biodinamičnim načinom 
pridelave po naključju seznanil 
na potepu po Beli krajini, kjer je 
obiskal tamkajšnjo biodinamič-
no kmetijo, ki ga je navdihnila, 
da je začel tudi sam raziskovati 
in postopoma svojo dotlej eko-
loško kmetijo preusmeril v bio-
dinamičen način. To je dokaz, da 
se z vztrajnim delom ter pošte-
nostjo do sebe in narave dá do-

Objava javnega naznanila o 
javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za umestitev sončne 
elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3

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 umestitev sončne elektrarne 

na območju odlagališča za sedimente D3,

ki bo potekala od 16. 10. 2020 do vključno 16. 11. 2020.

Predmet prostorskega akta se nanaša na umestitev sončne 
elektrarne na desnem bregu reke Save na območje odlaga-
lišča sedimentov ob akumulacijskem bazenu hidroelektrar-
ne Brežice. Gradivo je objavljeno na spletni strani na občine 
www.brezice.si pod rubriko Sporočila za javnost ter na naslo-
vu www.brezice.si/sl/prostor. 

Javna obravnava prostorskega akta bo v sredo, 21. 10. 2020, 
ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice in po potrebi naslednjo 
sredo, 28. 10. 2020, ob 16. uri.

Zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa Občina Brežice sle-
di izvajanju preventivnih ukrepov pristojnih državnih institu-
cij, katerim se prilagodi način izvedbe javne razgrnitve in javne 
obravnave tega akta. V času javne razgrnitve sta osebni vpog-
led prostorskega akta ter udeležitev na javni obravnavi mogo-
ča po predhodni najavi in potrditvi termina, ki ga dogovorite 
s pristojno osebo občine Tanjo Rus (tel. št. 07/620 55 73, e-po-
šta: tanja.rus@brezice.si). 

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

Župan obiskal biodinamično kmetijo Černelič, 
ki je bila izbrana za najboljši zgled v Evropi
Župan občine Brežice Ivan Molan je obiskal biodinamično kmetijo Černelič, ki je prejemnica nagrade evropske javno-
sti, Rural Inspiration Awards, ki jo podeljujeta Evropska komisija in Mreža za razvoj podeželja za projekte s temo bio-
gospodarstva in blaženja podnebnih sprememb. V spomin na tako velik dosežek sta župan Ivan Molan in nagrajenec 
Zvone Černelič skupaj s člani društva za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda na kmetiji posadila drevo.

seči priznanja za svoje delo, kot 
je nagrada na natečaju Rural In-
spiration Awards 2020. 

Občina Brežice je prepoznala 
delo gospoda Černeliča na po-
dročju biodinamičnega kmeto-
vanja, zato bo prejel oktobrsko 
nagrado kot najvišje priznanje 
občine. »Kmetijstvo je poleg go-
spodarstva in turizma v občini 
Brežice ena izmed ključnih de-
javnosti. Zelo smo veseli, da je 
naš občan gospod Černelič pre-
jel evropsko priznanje, prav tako 
pa tudi nagrado občinskega sve-
ta, saj je Občina Brežice njego-
vo dejavnost prepoznala kot po-
membno. Ob tej priložnosti pa 
gospodu Černeliču iskreno čes-
titam tako za evropsko kot tudi 
občinsko priznanje, ki ga bo pre-
jel na svečani seji občinskega 
sveta, ki bo 27. oktobra,« je po-

vedal župan Ivan Molan.

Ob tem je župan še dodal, da 
Občina Brežice finančno pod-
pira  ekološko kmetijstvo preko 
ekološke tržnice in najrazličnej-
ših strokovnih predavanj. Obči-
na sofinancira tudi investicije v 
primarno kmetijsko proizvodnjo, 
kot so nakup kmetijske mehani-
zacije, rastlinjakov, protitočnih 
mrež, gradnje in adaptacije go-
spodarskih objektov. Tako vsako 
leto nameni za ekološko kme-

tijstvo 3.000 evrov, za razvoj-
ne programe kmetij pa 100.000 
evrov. 

Ravno tako Občina Brežice pod-
pira dejavnost društev na po-
dročju kmetijstva v višini 15.000 
evrov, v sklopu katere se sofinan-
cira društveno ocenjevanje vin, 
strokovno izobraževanje ter iz-
vedbe strokovnih ekskurzij. Ob-
čina tudi skrbi za promocijo kme-
tijstva kot panoge in promocijo 
kmetovalcev ter kmetijskih pri-
delkov. Vsako leto je tako name-
njeno za promocijo kmetijstva 
15.000 evrov, ki so namenjeni 
za organiziranje kmetijskih fo-
rumov, kjer se predstavijo aktu-
alne teme na področju kmetij-
stva, sofinanciranje tekmovanja 
v oranju, razstave ajdovega kola-
ča, ocenjevanje vin za županovo 
vino in podobne promocijske ak-
tivnosti. V letošnjem letu je Ob-
čina Brežice pristopila k izdelavi 
potrebne dokumentacije za pri-
javo na razpis za posodobitev na-
makalnega sistema Arnovo selo.

Voščilo ob bližnjem 
dnevu suverenosti, 25. oktobru
Spoštovane občanke, spoštovani občani, bralke in bralci 
Posavskega obzornika!

25. oktobra letos bomo šestič v zgodovini naše Slovenije 
obeležili dan suverenosti, ki je posvečen spominu na 
dan, ko je leta 1991 po osamosvojitveni vojni še zadnji 
vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil slovensko 
ozemlje.

Voščim vam za državni praznik z željo, da tudi v teh 
zahtevnih časih ohranimo spomin na ključne dogodke 
in ljudi, ki so bili odločilni pri rojstvu in obrambi naše 
samostojne države.

Vsem nam želim volje in moči za sodelovanje in skupno 
prizadevanje pri ustvarjanju kakovostnega življenja v naši 
lokalni skupnosti in regiji.

Župan občine Brežice Ivan Molan s sodelavci

Brežiški oktober – 
obvestilo o odpovedi dogodkov

Na izvedbo dogodkov in pogoje izvedbe dogodkov programa Brež-
iškega oktobra vplivajo aktualna priporočila NIJZ za preprečevanje 
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter veljavnih določil Odlo-
ka o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Zaradi naraščanja števila okužb z virusom SARS-CoV-2 v državi so 
se nekateri organizatorji odločili, da odpovejo že načrtovane do-
godke in prireditve. Prosijo za razumevanje.
Aktualne odpovedi dogodkov lahko dnevno spremljate na sple-
tni strani občine www.brezice.si/sl/breziski-oktober/.

• 2. 10. 2020 –  Otvoritev prenovljenega vaškega središča Čatež 
ob Savi in zasaditev vaške lipe

• 10. 10. 2020 – 2. Pohod po Poti suverenosti Pišece  
(odpovedano 5. 10. 2020)

• 10. 10. 2020 – 19. mednarodni badminton turnir MOPi za po-
kal Občine Brežice (odpovedano 8. 10. 2020)

• 16. 10. 2020 – Slavnostna seja ob 20. obletnici Vinogradniške-
ga društva Pišece (odpovedano 12. 10. 2020)

• 17. 10. 2020 – 2. tradicionalni turnir v kegljanju s kroglo na 
vrvici v Bušeči vasi (odpovedano 12. 10. 2020)

• 18. 10. 2020 – 25. tek po vinski cesti  
(odpovedano 13. 10. 2020) 

• 18. 10. 2020 – Koncert ob 5. obletnici Pleteršnikovih ljudskih 
pevcev (odpovedano 6. 10. 2020)

• 24. 10. 2020 – 44. pohod Po poteh Brežiške čete  
(odpovedano 12. 10. 2020)
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Cenjene občanke, spoštovani občani,
iskreno voščimo ob prazniku vaše občine!

Mnogo je stvari, ki plemenitijo življenje, a skrb za 
sočloveka je tista, ki naj ostaja še naprej v ospredju – 

še posebej v teh časih, ko je na preizkušnji marsikaj 
zaradi širjenja koronavirusa.

Zdi se, da so postale omejitve del našega vsakdana, 
a poleg tega, da so naše varovalo, so tudi priložnost za 

premislek o tem, kako vidimo prihodnost: 
kaj je treba v njej izboljšati, spremeniti,  oplemenititi … 

Vsak podarjen trenutek je biser na ogrlici Življenja 
in naj bodo ti trenutki polni medsebojnega zaupanja, 

razumevanja, spoštovanja, sodelovanja … 

Župan občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak s sodelavci

Cenjene občanke, spoštovani občani,
prejmite iskreno voščilo!

Spremembe so del življenja in potrebno jih je 
sprejemati v dobrobit tako posameznika kot skupnosti, 

zato je pomembno, da so vse sprejete odločitve 
skrbno premišljene in preudarne. 

Povezovanje in sodelovanje ob spoštovanju 
ter razumevanju posameznikove enkratnosti 

ustvarja dobre pogoje za boljši jutri – 
tudi v posebnih razmerah, kot je sedanji čas, 

zaznamovan z željo po zajezitvi širjenja koronavirusa. 

Naj bo praznovanje prijetno in optimistično!

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci 

Občina Brežice praznujeObčina Brežice praznuje

Spoštovane občanke in občani,
ob prazniku občine Brežice 

vam čestitamo in vam želimo 
veliko vztrajnosti in odločnosti

za uspešen razvoj skupnosti 
in blaginjo vsakogar od nas.

Predsednica Sveta 
Alenka Černelič Krošelj

in člani Sveta KS

Spoštovane občanke, občani,
krajanke in krajani!

Praznik je priložnost, 
da se družimo s prijatelji in znanci.

Želimo vam prijetno praznovanje in dobro 
počutje v našem kraju.

Predsednik Ivan Urek in Svet KS Kapele

Ob prazniku občine Brežice 
iskreno čestitamo in se zahvaljujemo vsem, 

ki s svojim delom in udejstvovanji 
na različnih področjih prispevajo k družbenemu razvoju.

Predsednica Mateja Kmetič in Svet KS Bizeljsko

Krajevna skupnost Bizeljsko

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku 

in želimo vesele praznične dni, 
veliko medsebojnega razumevanja in 

osebnega zadovoljstva.
 

Predsednica Branka Stergar
in Svet KS Dobova

KRAJEVNA SKUPNOST 
VELIKA DOLINA

Iskrene čestitke vsem občankam in občanom občine Brežice.

Ob novih pridobitvah v letošnjem letu pa še posebej želimo
 krajankam in krajanom obilo dobrega počutja v naši krajevni skupnosti.

Predsednik Marijan Žibert in Svet KS Velika Dolina

Občinski praznik je vredno spoštova� in praznova�, 
saj nas povezuje z doseženimi uspehi in pozi�vnimi željami.

Iskrene čes�tke!

Predsednik Aleš Burja 
in Svet KS Jesenice na Dolenjskem

Spoštovane občanke in občani občine Brežice, 
spoštovani župan, podžupanja in podžupana,
spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Ob vašem občinskem prazniku vam v svojem imenu in v 
imenu naših občank in občanov izrekam iskrene čestitke, 

hkrati pa se vam iskreno zahvaljujem za dosedanje plodno 
sodelovanje med našima občinama v okviru posavske regije.

 Prepričan sem, da bomo to sodelovanje v dobro obeh 
občin in tudi regije v prihodnosti še nadgradili. V teh časih 

pa vsem vam in vašim občanom še posebej želimo obilo 
zdravja in čim bolj stabilne razmere. 

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

Praznovanje je odsev dobrega dela,
ki ga ljudje oblikujejo v skupnosti.

Želimo vam veselo praznovanje
in naj se dobri občutki ob tem 

razširijo skozi vse leto.

Predsednik in Svet KS Cerklje ob Krki

Mesec, v katerem praznuje občina Brežice, t. i. brežiški oktober, se preveša v 
drugo polovico. Po navadi je svoj praznik obeležila s številnimi dogodki in prire-
ditvami, ki jih pripravljajo marljivi predstavniki različnih organizacij, s čimer do-
kazujejo svoje uspešno delovanje skozi leto. A letos je vse drugače. Novi korona-
virus je močno zarezal tudi v dogajanje brežiškega oktobra. Predvidenih je bilo 
veliko manj dogodkov in prireditev, a kot kaže, jih bo na koncu izpeljanih še dos-
ti manj, saj so morali organizatorji nekatere že odpovedati, nekaj pa jih še visi 
v zraku, odvisno od vladnih ukrepov. Med drugim odpade tudi tradicionalni po-
hod po poteh Brežiške čete, ki bi bil že 44. po vrsti, in ravno spominu na usta-
novitev te čete je posvečen praznik občine Brežice (28. oktober). Kljub temu so 
nekaj dogodkov uspeli spraviti pod streho, o katerih pišemo na prazničnih stra-
neh, ki so napolnjene še z drugimi vsebinami. Čestitkam ob prazniku občine Bre-
žice se pridružuje tudi uredništvo Posavskega obzornika.
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Veter in valovi 
so vedno na strani veščega navigatorja. 

Iskrene čestitke ob prazniku občine Brežice 
in še na mnoga uspešna plutja.
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Program se je začel s sveča-
nim dvigom slovenske zasta-
ve, ki zdaj plapola na novem 
drogu ob brežiški šoli. Zasta-
vo so ob spremstvu prapor-
ščakov veteranskih združenj 
prinesli člani Zastavnega voda 
Območnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo ter naj 
učenca OŠ Brežice v šolskem 
letu 2019/2020 Liana Naka-
ni in Žiga Suša. Sledil je na-
govor predsednika Pokrajin-
skega odbora zveze veteranov 
vojne za Slovenijo Posavje An-
tona Supančiča, ki je mlade 
seznanil s pomembnimi mej-
niki v procesu osamosvajanja 
naše države. »Zastava naj nam 
bo vedno simbol, ne samo naše 
države, ampak tudi enotnosti, 
ne glede na razlike v ideologi-
ji, strankarski pripadnosti ali 
čemer koli drugem. Naj nam 
bo to vodilo tudi v bodoče,« je 
sklenil. Zatem je župan občine 
Brežice Ivan Molan spomnil 
na to, da občina svoj praznik 
praznuje 28. oktobra, na dan, 
ko je bila leta 1941 ustanov-
ljena Brežiška četa in dodal, 
da se na občini vedno veseli-
jo dosežkov brežiških učenk in 
učencev. 

Ravnateljica mag. Marija Lub-
šina Novak je dejala, da so po-

Rastoča knjiga je mnogo več
BREŽICE – Ob 4. obletnici pridružitve projektu Rastoča knjiga OŠ Brežice so 2. oktobra pri skulpturi eHrast 
ponovno pripravili slavnostni kulturni dogodek. V prvem delu prireditve so se poklonili državi in njenim 
simbolom, v drugem so se navezali na praznovanje občinskega praznika, v tretjem pa na dan šole in Rasto-
čo knjigo.

nosni, da so že četrto leto del 
vseslovenskega in mednaro-
dnega gibanja Rastoča knjiga, 
ki ga je pod svoje okrilje vzel 
Državni svet RS in postal nje-
gov častni pokrovitelj. Vsako 
leto njihovo skulpturo eHrast 
obogatijo novi okraski, ki so 
plod uspehov učencev in uči-
teljev v minulem šolskem letu. 
Kot je navedla, je zaradi od-
povedi številnih šolskih tek-
movanj iz znanja, športa in 
glasbe, zlasti tistih najvišje-
ga ranga, ki se navadno odvi-
jajo v spomladanskem času, 
letošnja bera dosežkov učen-
cev skromnejša kot leta doslej. 
Kljub temu so nekateri učen-
ci nastopali na različnih dru-

gih, predvsem športnih tek-
movanjih izven šole. Odločili 
so se, da jim ponudijo prilož-
nost, da se predstavijo na po-
sebnih stojnicah. Ti učenci so: 
Žan Krošelj (nogometaš in 
tolkalist), Gal Krajnčič (no-
gometaš), Naja Pinterič (ka-
jakašica na divjih vodah), Ti-
motej Rostohar (rokometaš), 
Tjaša in Saša Petković (kara-
teistki), Marko Škul (smučar-
ski skakalec), Veritsa Yaneva 
in Hana Šišak Molan (obe te-
nisačici), Ema Menoni (pla-
valka) ter Alex Novak (mo-
tokrosist). Nato so predstavili 
odlične dosežke učenk in učen-
cev oz. šole v minulem šolskem 
letu, za kar so si zaslužili obe-

šene okraske različnih oblik 
na eHrastu. Izpostavljeni so 
bili: učenke PP NIS (mentori-
ca Hedvika Lopatič), Jak Ro-
van (mentor Miran Abram), 
Aleksander Škof (mentori-
ci Mihaela Cekuta in Mate-
ja Kovačič). Šola je bila uspe-
šna na razpisu za dva Erasmus 
projekta, ki ju bo vodila in ju 
je tudi predstavila Petra Vaš 
– Šolsko izobraževanje za uči-
telje in Strateška partnerstva, 
folklorna skupina Kresnice 
OŠ Brežice pod mentorstvom 
Zdenke Dušič je v prejšnjem 
šolskem letu obeležila 15 let 
delovanja.

Za vse dosežke je učencem, 
njihovim mentorjem, vodstvu 
šole in drugim učiteljem česti-
tal predsednik Državnega zbo-
ra RS Igor Zorčič. Pohvalil je 
projekt Rastoča knjiga, »ki ni 
samo projekt, ki skrbi za na-
rodno identiteto in promovi-
ra knjigo, ampak je mnogo več 
– skrbi tudi za to, da se bomo 
razvijali v mislečo in solidar-
no družbo ter družbo, v kateri 
bo vsakdo imel enake možnos-
ti«. Ob koncu je spregovoril še 
’idejni oče’ Rastoče knjige dr. 
Janez Gabrijelčič. 

 Rok Retelj

Posebno�pozornost�so�namenili�učencem�OŠ�Brežice,�ki�so�tudi�
odlični�in�perspektivni�športniki.

BREŽICE, MOSTEC – V minulem sobotnem dopoldnevu je 
Društvo za oživitev mesta Brežice organiziralo strokovni 
sprehod od Brežic do Mosteca oz. od Trga Jožeta Toporišiča 
do njegove rojstne hiše na Mostecu. Namen dogodka je bil 
po besedah predsednice društva Anite Radkovič predvsem 
povezati se z drugimi skrbniki dediščine in povezati mesto 
z drugimi kraji občine.

Sprehod so udeleženci začeli na Toporišičevem trgu, v parku 
pred Domom kulture Brežice in cerkvijo sv. Roka, od koder so 
se odpravili do nasipa ob Savi, po njem pa nato peš proti Moste-
cu. Vmes so se ustavili ob savskih brzicah, ki jim domačini pravijo 
pečine. Ob prihodu na Mostec so za nekaj časa postali pri rojstni 
hiši jezikoslovca dr. Jožeta Toporišiča, na kateri je tudi spominska 
plošča, v njej pa prebiva Toporišičeva svakinja Reza Toporišič, 
ki je udeležence sprehoda pozdravila v družbi z jezikoslovčevo 
nečakinjo Ivano Baškovič, sicer ravnateljico OŠ dr. Jožeta Topo-
rišiča Dobova, ter nekaterimi Moščankami in Moščanci. V bližini 
je tudi eden od vaških vodnjakov, kjer so, kot je razložila doma-
činka Tina Škaler, letos s pomočjo vaških otrok uredili kultur-
ni kotiček z dvema knjigobežnicama in razstavljenimi izdelki 
otrok – lutkami iz kuhalnic na temo zgodbe o Mojci Pokrajcu-
lji. Kot je še dejala Radkovičeva, se po uspešnem Toporišičevem 
letu (2015–2016) odvijajo različne aktivnosti, predvsem pa je 
pomembno povezovanje sorodnih pobud, kot je Civilna pobuda 
v spomin akademiku dr. Jožetu Toporišiču. S sprehodom so obe-
ležili tudi njegov rojstni dan, ki je 11. oktobra. Pohodniki so se 
nato spet odpravili proti izhodiščni točki, še prej pa se sprehodi-
li mimo broda na Mostecu in po Strugi, nekdanjem rokavu Save.
 R. Retelj

Sprehod v Toporišičevo čast

Pohodniki� in� Toporišičevi� sorodnici� pred� rojstno� hišo� na�
Mostecu
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www.infra.si

Vsem občankam in občanom občine Brežice 
želimo prijetno praznovanje.

Iskrene čestitke ob prazniku občine Brežice.
Naj bo v teh prazničnih dneh veliko priložnosti za 

krepitev medsebojnega sodelovanja in povezovanja.

Investicijski in izvajalski inženiring Boršt d.o.o.

BREŽICE: Boršt 12b, Cerklje ob Krki
KRŠKO: MDB 2a, Leskovec pri Krškem
T: 07/490 22 60, www.sl-inzeniring.si

Na voljo tudi poslovni prostori
v Brežicah.

info@sl-inzeniring.si

Oddamo v pritličju
80 m2 pisarniških površin

SL-inženiring

KRŠKO

Čestitamo ob prazniku!

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

www.megamik.si 
PecarstvoMegamik

Ob prazniku občine Brežice čestitamo in želimo prijetno toplo zimo.

Ob prazniku občine Brežice želimo občankam 
in občanom veliko op�mizma, zdravja, 

medsebojnega razumevanja.
Naj bo oktober praznično razpoložen in priložnost 
za nove ideje, cilje in svetel pogled v prihodnost!

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca 
z enotama

Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica

Po izvedenih slovenski in ga-
silski himni je prisotne gasil-
ke in gasilce, ki jih je bilo za-
radi koronaukrepov veliko 
manj, kot bi jih bilo v normal-
nih okoliščinah, najprej nago-
voril predsednik GZ Brežice 
Herman Premelč. Poudaril 
je, da je letošnje praznovanje 
dneva gasilcev drugačno, kot 
so ga bili vajeni v preteklih le-
tih, saj združujejo kar pet po-
membnih dogodkov za gasilce 
GZ Brežice in občane občine 
Brežice. »Tu mislim na tradici-
onalni dan gasilcev GZ Breži-
ce, praznovanje 65. obletnice 
delovanja GZ Brežice in kar tri 
prevzeme gasilskih vozil,« je 
navedel. Dodal je, da so se za-
radi omejitev, ki jih je povzro-
čila epidemija novega koro-
navirusa, pojavile težave na 
področjih vaj, izobraževanj in 
zdravniških pregledov, odpadli 
pa so tudi številni že načrtova-
ni dogodki, kot so gasilska tek-
movanja, kvizi gasilske mladi-
ne itd. V 31 društev GZ Brežice 
(in eno industrijsko) je vklju-
čenih 3053 prostovoljcev (34 
% gasilk in 66 % gasilcev), kar 
predstavlja kar 12 % celotne-
ga prebivalstva občine Breži-
ce. Operativnih gasilcev je 608, 
je navedel prvi mož GZ Breži-
ce in še povedal: »Dokaz dob-
rega sodelovanja z županom in 
civilno zaščito je tudi ureditev 
vadišča sil zaščite in reševa-
nja občine Brežice v Slovenski 
vasi. Naj povem, da to ni poli-
gon iz programa Gasilske zve-
ze Slovenije, temveč zemljišče 
v velikosti slabega pol hektar-
ja s stoječim objektom in pri-
padajočo infrastrukturo, ki jo 
v skladu z zmožnostmi oprem-
ljamo, tako da bomo lahko ga-
silci izvajali permanentna in 

Izjemno leto za brežiške gasilce
BREŽICE – 9. oktobra je na grajskem dvorišču v Brežicah potekala slovesnost ob letošnjem dnevu gasilcev 
Gasilske zveze Brežice, na kateri so v mesecu požarne varnosti obeležili tudi 65 let delovanja GZ Brežice in 
uradno predali v operativno uporabo kar tri gasilska vozila, kar se ne zgodi ravno vsako leto.

osnovna usposabljanja opera-
tivcev.« 

Kot je še povedal, so vsi sku-
paj ponosni na prevzem kar 
treh gasilskih vozil, ob kon-
cu leta pa bodo bogatejši še za 
novo vozilo GV-1, namenjeno 
PGD Pišece. »Res izjemno leto 
na področju nabav opreme in 
tehnike,« je pristavil. Za njim 
je zbrane nagovoril podpred-
sednik Gasilske zveze Slove-
nije Jože Derlink ter pohvalil 
in čestital gasilcem GZ Brežice 
za njihovo nesebično delo pri 
opravljanju gasilskih nalog ter 
ohranjanju gasilske zgodovi-
ne in tradicije. Dneva gasilcev 
seveda ne bi bilo brez ’prvega 
gasilca v občini’ župana Ivana 
Molana. Slednji je v nagovoru 
izpostavil, da so bila s spreje-
tjem proračunov zagotovlje-
na sredstva za nabavo novih 
gasilskih vozil, ter naznanil 
podpis dodatka k sporazumu 
z obrambnim ministrom mag. 
Matejem Toninom, ki naj bi 
se odvil v teh dneh in s katerim 

bodo tudi gasilci GZ Brežice v 
naslednjih dveh letih delež-
ni dodatnih sredstev za naba-
vo nove opreme. Poveljnik GZ 
Brežice Darko Leskovec je 
podrobneje predstavil »tri le-
tošnje ponose GZ Brežice«. Po 
njegovem se redko kdaj in red-
ko komu ponudi takšna prilož-
nost, da v operativno uporabo 
hkrati sprejme tri gasilska vo-
zila s cisterno. Omenil je, da je 
problematika dobave požarne 
vode na terenu zahtevala tudi 
dodatno opremljanje enega od 
sektorjev z gasilskim vozilom s 
cisterno. Prerazporeditev ga-
silskega vozila s cisterno in 
obnova istega ter nabava dveh 
gasilskih vozil s cisterno v dvo-
letnem proračunu je bila edina 

rešitev, je poudaril in predsta-
vil nove pridobitve: obnovlje-
no gasilsko vozilo s cisterno 
GVC 24/50 je bilo s prerazpo-
reditvijo iz PGD Brežice preda-
no v uporabo PGD Dečno selo, 
novo gasilsko vozilo s cister-
no GVC 24/50 je bilo preda-
no v uporabo PGD Cerklje ob 
Krki, novo gasilsko vozilo s cis-
terno AC 24/70 pa PGD Breži-
ce. Sledila je še uradna preda-
ja ključev vozil med poveljniki 
in vozniki strojniki vseh treh 
PGD. Kulturni program so iz-
vedli člani trobilnega kvinteta 
Glasbene šole Brežice, za po-
vezovanje je poskrbela gasil-
ka Damjana Arh iz PGD Kri-
že 1999.
 Rok Retelj

Poveljniki�in�vozniki�strojniki�treh�PGD�s�predsednikom�in�poveljnikom�GZ�Brežice�ter�županom

PIŠECE – Po temeljitih pripravah je Društvo za varovanje 
maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maksa Ple-
teršnika izvedlo letošnji Pleteršnikov dan, posvečen premi-
erni predstavitvi monografije z vsebinami razprav z lansko-
letnega Pleteršnikovega simpozija v Pišecah. 

Monografijo je uredil akademik prof. dr. Marko Jesenšek, ki je 
predstavitev tudi vodil v sodelovanju z avtorji razprav z Inšti-
tuta za slovenski jezik pri ZRC Frana Ramovša, SAZU Ljubljana. 
Izdajo monografije je sofinancirala tudi Občina Brežice s sred-
stvi, ki jih je društvo pridobilo preko javnega občinskega razpisa. 
Prireditve so se udeležili podžupanja občine Brežice Mila Levec, 
predstavnik Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po sve-
tu Robert Kojc, nekdanji minister za kulturo Janez Dular, rav-
nateljica domače šole Nuška Ogorevc, ravnatelj brežiške gim-
nazije Uroš Škof, ravnatelj Gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer 
Zvonko Kojc, Pleteršnikova sorodnica Alenka Hočevar in slo-
venisti nekaterih šol v občini Brežice. Predsednik društva Mar-
tin Dušič je v uvodu prenesel tudi pozdrave vsem udeležencem 
z željo po uspešnem delu, ki sta jih na e-naslov društva izrazi-
li prof. dr. Maja Djukanović s katedre za slovenski jezik na Uni-
verzi Beograd in učiteljica dopolnilnega pouka v Vojvodini Rut 
Zlobec. Prisotni so z zanimanjem sledili strokovnemu delu do-
gajanja, akademik Jesenšek pa je ob zaključku Pleteršnikovega 
dneva v sproščenih intervjujih s prisotnimi na zanimiv in domi-
selni način pričaral celotno zgodbo Društva Pleteršnikova do-
mačija. Kulturni program so pripravili učenci Pleteršnikove šole 
ter dijaki brežiške gimnazije in ETrŠ Brežice, pridružili so se še 
Pleteršnikovi pevci.
� Vir:�Društvo�Pleteršnikova�domačija

Pleteršnikov dan 2020
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Spoštovane občanke in občani!
Ob prazniku občine Brežice želimo vsem občankam in občanom v občini Brežice vse dobro!

Naj to pomeni vse tisto, kar je potrebno, da bo, kot smo zapisali v programu stranke 
ROK, kakovost življenja vsake občanke in občana tisto, kar bo merilo in osnova za sre-
čo. Pa naj si bodo to mladi, mlade družine, starostniki, za katere moramo imeti še posebno 
skrb, ter vsi tisti, ki ustvarjajo v podjetjih, na kmetijah in povsod tam, kjer se krojijo in ustvar-
jajo pogoji za človeka vredno življenje.

V tem posebnem obdobju želimo vsem skupaj, da ostanete zdravi in odgovorni.

V imenu stranke ROK: 
predsednik stranke ROK 

in predsednik občinskega odbora Brežice
Marijan Žibert

Skladu NEK je država zaupala odgovorno nalogo: 
pravočasno zbrati ustrezna sredstva, ki bodo omogočila varno odlaganje 
radioaktivnih odpadkov in izvedbo vseh faz razgradnje NEK. Svoje obveznosti 
izpolnjujemo uspešno in odgovorno do prihodnosti. Delovanje Sklada NEK temelji 
na strokovnosti in kompetentnosti, skladno s svetovno in evropsko prakso.

Spoštovane občanke 
in občani občine Brežice.

Iskreno vam voščimo 
ob občinskem prazniku, 28. oktobru,

ki ga občina Brežice obeležuje v 
spomin na ustanovitev Brežiške čete.

Ob tej priložnosti čestitamo letošnjim 
prejemnikom oktobrskih priznanj
za požrtvovalno delo in uspehe 
na različnih za lokalno skupnost 

pomembnih področjih.

Želimo vam obilo osebnega 
zadovoljstva, uspehov pri vašem delu

in prijetno praznovanje.

Kljub nelagodni situaciji je 
imela predsednica DLB Zlat-
ka Vučinić čast, da je na otvo-
ritvi lahko pozdravila lepo 
število ljubiteljev ustvarjalne 
umetnosti pa tudi člane bre-
žiških likovnikov, ki sicer niso 
ustvarjali v instalaciji, saj člani 
z vsako novo razstavo pokaže-
jo, kako znajo v ustvarjalnosti 
prerasti same sebe. Pojasnila 
je, da je prostorska instalacija 

postavljena v kubus, katerega 
prvotni namen je nositi insta-
lacijo. Po drugi strani le-ta sam 
vstopi v vizualni objekt in pos-
tane del celotne instalacije kot 
prostor v prostoru. Ko so raz-
vijali projekt, je bila pred nji-
mi večplastna zgodba, ki poleg 
umetniške ideje v sebi preple-

Prostor v prostoru
BREŽICE – Člani Društva likovnikov Brežice (DLB) so 6. oktobra v avli Upravne enote Brežice svojim zves-
tim spremljevalcem predstavili razstavo keramične instalacije, ki so jo poimenovali Prostor v prostoru. Za 
njeno postavitev so porabili več kot 200 ur ustvarjalnega časa.

ta tudi zgodbo o društvu, nje-
govem delovanju in medseboj-
nem prepletu notranjih vezi 
med člani društva in v prosto-
ru, v katerem delujejo. Ustvar-
janje in delovanje v društvu je 
tako preplet kreativnosti po-
sameznika, ki s svojo osebno-
stjo, kreativno energijo in izra-
žanjem dodaja svoj del celoti, 
ta pa povratno spodbuja indi-
vidualni umetniški razvoj.

Instalacijo je postavila člani-
ca DLB, likovna pedagoginja 
Alenka Venišnik, zahtevala pa 
je veliko skupino, ki je izdelavi 
posvetila prek 200 ur ustvar-
jalnega časa: Mija Baškovč, 
Kristina Bevc, Maja Gramc, 
Daniela Meke, Jan Petelinc, 
Olga Piltaver, Tatjana Poto-

kar, Alenka Venišnik in Zlatka 
Vučinić. Slednja se je zahvalila 
simpatizerju društva Tomažu 
Venišniku, resnemu kandida-
tu za izrednega člana društva, 
ki je s svojo vztrajnostjo in de-
lom poskrbel, da instalacija ni 
obvisela – dobesedno v zraku.

Mentorica Venišnikova je z 
ustvarjalkami (brale so pesni-
tve Kocbeka, Kosovela, Vipotni-
ka in Kajuha na temo gozda) 
ponudila poetični esej o goz-
du. Nato se je vrnila k insta-
laciji – njen pojem je povezan 
s procesom dela, kjer gre za 
tako imenovano instaliranje/
umeščanje elementov znotraj 
celote, ki tvori umetniško obli-
kovan prostor. Pri instalacijah 
se uporabljajo različni materi-

ali, likovne prakse se povezu-
jejo in dopolnjujejo, istočasno 
pa se pri omenjenem izražanju 
srečujemo s pojmom začasne-
ga, ki je povezan z minljivostjo 
in neprenosljivostjo tovrstnih 
umetniških del.

S pohvalo društvu in posame-
znikom za bogato ustvarjalnost 
je razstavo odprla podžupanja 
Mila Levec. Druženje se je pri-
čelo z baletno plesalko Saro 
Levičar iz Plesnega društva 
Imani in nadaljevalo v Kavar-
ni Žagar, kjer razstavljajo brež-
iški likovniki, v izložbenih ok-
nih trgovine Darila Don pa so 
na ogled keramični izdelki čla-
nic društva.

� Natja�Jenko�Sunčič

Instalacija�Prostor�v�prostoru

Ustvarjalna�skupina�brežiškega�društva

Spoštovane občanke in občani občine Brežice! 
Mesec oktober zaznamuje občino Brežice 

z mnogimi prireditvami.
Želimo vam veselo praznovanje, 

hkrati pa vam čestitamo ob občinskem prazniku. 
Iskreno čestitamo tudi prejemnikom oktobrskih nagrad in priznanj. 

Občinski odbor
Slovenske demokratske stranke Brežice,

predsednik Andrej Vizjak

Slovenska demokratska stranka
Slovenian Democratic Party  
                                                        

www.sds.si

w w w . k o v i n o c r om . s i

Ob prazniku naše občine Brežice
vam iskreno čestitamo in želimo prijetno praznovanje.

KOVINOCROM d.o.o.
Proizvodnja in prodaja vijačnih elementov
Slovenska vas 4h, 8261 Jesenice na Dolenjskem
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Plačilo položnic − Devizno poslovanje

BREŽICE – Člani Fotokluba Brežice so tudi letos v Brežiškem 
oktobru, ko praznuje občina Brežice, na ogled postavili pre-
gledno klubsko fotografsko razstavo, ki so ji nadeli naslov 
»Takšno je življenje 2020«. Poleg domačih fotografov se s 
svojimi fotografijami predstavljajo tudi člani Fotokluba Su-
šec iz Ilirske Bistrice.

Na letošnji pregledni razstavi se predstavljajo: Branko Benčin, 
Branko Brečko, Vlado Bucalo, Samo Hajtnik, Matej Kram-
žer, Davor Lipej, Mitja Mladkovič, Gregor Podvinski, Anita 
Radkovič, Branko Zupanc, Franc Šavrič in Vinko Šebrek. V 

krajšem programu ob 
odprtju razstave na prvi 
oktobrski petek je pred-
sednik Fotokluba Breži-
ce Davor Lipej med dru-
gim omenil, da je bila 
tema letošnje razsta-
ve prosta fotografija v 
barvni in črno-beli teh-
niki. Padla je odločitev, 
da za letošnjo pregle-
dno razstavo izberejo 
po tri najboljše fotografi-
je posameznega avtorja. 
Kot je navedel, so zado-
voljni z odzivom, razno-
likim naborom žanrov, 
dobro tehnično kvalite-

to ter estetsko in izpovedno močjo fotografij. Po njegovih bese-
dah so njihova fotografska dela tista, ki informirajo, dokumenti-
rajo svet, v katerem živimo, skozi objektiv fotoaparata. »Na naši 
letošnji pregledni razstavi vidimo in odkrivamo življenje in svet 
skozi različne in večplastne zvrsti avtorske fotografije – od res-
nične dokumentarne do umetniško izrazne, kot so krajine, na-
rava oz. živalski in rastlinski svet, pokrajine, arhitektura, 'life' 
fotografija, portret in abstraktnost. V vsaki fotografiji se tako od-
ražata naš osebni ustvarjalni pristop in izrazni slog, ki ga razvi-
jamo v procesu lastnega ustvarjanja fotografskega dela,« je po-
jasnil Lipej. Z razstavo v razstavi sodelujejo tudi člani Fotokluba 
Sušec iz Ilirske Bistrice, ki Brežičanom tako »vračajo« njihovo ju-
nijsko gostovanje v Knežaku. Razstavo je uradno odprla brežiška 
podžupanja Mila Levec, za glasbeno podlago pa je na kitari pos-
krbel učenec Glasbene šole Brežice Tarik Kurspahić.
 R. Retelj

Skozi fotografije odkrivajo svet

Člani�Fotokluba�Brežice�na�razstavi

Tokratna sejem in tržnica sta 
potekala v skladu z navodi-
li NIJZ za preprečitev širjenja 
novega koronavirusa, kar po-
meni, da so bili ponudniki na 
primerni razdalji, obvezno je 
bilo razkuževanje rok in pri-
poročljivo nošenje zaščitnih 
mask. Kot je za naš časopis iz-
javila direktorica Posavskega 
muzeja Alenka Černelič Kro-
šelj, je s sejmom pred deseti-
mi leti začela zdaj že upokojena 
muzejska sodelavka dr. Ivanka 
Počkar, v poznejših letih pa so 
sejmu priključili še tržnico sta-
rin. »Letos smo izkoristili našo 
grajsko premično streho na 
dvorišču, namesto stojnic smo 
postavili mize, števila razstav-
ljavcev pa nismo omejevali, saj 
smo nekako slutili, da jih bo že 
zaradi trenutne situacije manj. 
Ne nazadnje je še danes zjutraj 
šest že najavljenih odpovedalo 
svoj prihod, tako da se jih je le-
tos predstavljalo približno 15,« 
je navedla in dodala, da opaža-
jo, da so se ljudje zdaj že kar 
navadili, da prvo soboto v ok-

Priložnost za druženje, 
čeprav bolj na razdalji
BREŽICE – Na prvo oktobrsko soboto je Posavski muzej Brežice že desetič priredil sejem rokodelskih znanj in 
veščin ter grajsko tržnico starin, ki se je sejmu priključila nekaj let kasneje. Dogodek je priložnost za razstav-
ljavce in zbiratelje, ki predstavljajo in prodajajo rokodelske izdelke ter zbirateljske predmete – starine.

tobru pridejo na sejem na graj-
sko dvorišče in se vedno zno-
va radi vračajo, zato je bil tudi 
letošnji obisk zadovoljiv. »Tok-
rat nismo pripravili posebnih 
prikazov tradicionalnih obr-
ti, predvsem zato, ker ljudje v 
teh razmerah ne morejo ak-
tivno sodelovati kot bi sicer,« 
je pojasnila, a so po njenih be-
sedah vseeno pripravili delav-
nico Savske zgodbe, na kateri 
so najmlajši preko izdelovanja 
preprostih mini splavov spoz-

nali splavarjenje kot eno izmed 
oblik prometa na reki Savi v 
preteklosti. Černelič Krošljeva 
je izrazila željo, da bi bil v pri-
hodnje na tem dogodku še kak-
šen zbiratelj več, in že najavi-
la tudi tradicionalni praznični 
sejem na grajskem dvorišču, ki 
ga načrtujejo za 13. decembra.

Rokodelskega sejma se radi 
udeležujejo tudi ponudniki, ki 
po navadi prihajajo iz Posavja 
in Dolenjske. Ena rednih ude-

leženk je tudi Brestaničanka 
Manca Grubič, ki predstavlja 
svoj unikatni nakit pod znam-
ko Manca, narejeno s srcem. 
Kot nam je zaupala, se ved-
no zelo rada udeleži tovrstnih 
dogodkov, še posebej ji je pri 
srcu brežiško grajsko dvori-
šče. »Takšno gostoljubnost, kot 
smo je razstavljavci deležni tu-
kaj, najdeš redko kje drugje. 
Ambient je čaroben, ljudje so 
super, organizatorji so perfek-
tni,« je povedala in dodala, da 
ima v Brežicah tudi veliko svo-
jih strank, zato je to tudi pri-
ložnost, da se z njimi dogovori 
za morebiten prevzem naroči-
la. Seveda se sejmov udeležuje 
tudi z namenom, da nekaj pro-
da, saj so sejemske cene po na-
vadi nižje, kar ljudje znajo izko-
ristiti, saj se vsak privarčevan 
evro pozna. »Na sejme grem 
rada že zaradi osebnega stika 
s človekom in druženja, ki je na 
takšnih dogodkih res prijetno 
in neprecenljivo,« je še izjavila.

 Rok Retelj

Manca�Grubič�je�ena�najbolj�stalnih�udeleženk�rokodelskih�
sejmov�ne�samo�v�Brežicah,�ampak�v�celotnem�Posavju.

Na�kitaro�je�zaigral�Tarik�Kurspahić.

BREŽICE – Mažoretke Dobo-
va v tem letu obeležujejo dve 
desetletji svojega aktivnega 
delovanja, kar so 8. oktobra 
zaznamovale z dogodkom v 
Posavskem muzeju Brežice. 
Na grajskem dvorišču sta po-
tekala mažoretni program in 
okrogla miza, obenem so ura-
dno odprli tudi razstavo, ki je 
do konca novembra na ogled 
v malem avditoriju PMB. So-
delujoči na okrogli mizi so 
bili poleg predsednice Špor-
tno kulturnega društva Ma-
žoretke Dobova mag. Gorda-
ne Radanovič še župan Ivan 
Molan, predsednik Mažoret-
ne zveze Slovenije Aleš Brez-
nikar, ustanovitelj dobovskih 
mažoretk Bogomir Bogovič, 
strokovna vodja mažoretk La-

Dvajset let mažoretnega plesa

ura Pavlović in Loriana Bo-
govič, ki je z mažoretkami po-
vezana že skoraj od začetka. 
Za dopolnjenih pet ali deset 
let delovanja je Radanovičeva 

nekaterim aktivnim članicam 
podelila plakete. Mažoretni 
večer so z nastopi popestri-
le mažoretke skupin senior in 
junior ter dvojica Lea Savnik 

in Larisa Gerjovič. Molan in 
Radanovičeva sta ob tem od-
prla razstavo, na kateri skozi 
fotomaterial, osvojene števil-
ne medalje in pokale, številne 
uniforme, mažoretne rekvizi-
te, navijaške artikle itd. dobi-
mo vpogled v vseh 20 let de-
lovanja dobovskih mažoretk. 
Še več o jubileju »rumene dru-
žine«, kot so se poimenovale 
dobovske mažoretke, pa v nas-
lednji številki časopisa.  R. R.

Na� ogledu� razstave:� (z� leve)� mag.� Gordana� Radanovič,�
Loriana�Bogovič,�Bogomir�Bogovič,�Lucija�Kelhar�(trenerka�
junior�skupine)�in�Laura�Pavlović
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43-letni Stanko Verstovšek 
si je za naskok na svetovni 
rekord izbral 20-kilometrski 
krog v Prekmurju, vozil pa je 
pod nadzorom mednarodnih 
sodnic in v skladu s strogimi 
pravili WUCA (World Ultra-
cycling Association). S preko-
lesarjenimi 914,02 km je prej-
šnjega (896,2 km), ki ga je imel 
v lasti avstrijski ultrakolesar 
Christoph Strasser, izboljšal 
za slabih 18 km. 

Verstovšek, ki se je pred tem 
ukvarjal s tekom kot član AK 

Sevnica, je pred sedmimi leti 
zaradi poškodb presedlal na 
kolo v KD Sevnica, zadnja leta 
pa je član JB Teama iz Nove-
ga mesta. Največji uspeh do 
sedaj je dosegel leta 2019 na 
evropskem prvenstvu v kole-
sarjenju v 24 urah, kjer je os-
vojil naslov evropskega prva-
ka, kar je bil povod za tokratni 
podvig. »Ker sem v zadnjem 
obdobju dal večji poudarek ul-
trakolesarjenju in ker sem se 
počutil res dobro pripravljene-
ga, sva se skupaj s trenerjem 

mag. Alešem Suhadolnikom 
odločila, da poskusiva stori-
ti nekaj velikega, kar naskok 
na svetovni rekord v 24-urni 
vožnji na cesti, ki ga je držal 
šestkratni zmagovalec RAAM-
-a Christoph Strasser, vsekakor 
je. Za podvig sem se zelo sis-
tematično pripravljal, saj sem 
samo v letošnjem letu prevozil 
22.000 km ter oddelal cca. 100 
ur v fitnesu,« je sporočil v izja-
vi za naš časopis. 

Kruh si sicer služi kot pravo-

sodni policist, pred tem pa je 
15 let kot policist delal v Sev-
nici. S tem dosežkom je pos-
tal šele četrti Zemljan, ki je 
v 24 urah uspel prekolesari-
ti več kot 900 kilometrov, ter 
prvi, ki mu je to uspelo na ces-
ti. Prejšnji trije rezultati nad 
900 km so bili doseženi na ve-
lodromu oziroma zunanji pisti. 
»Rekord mi pomeni veliko, saj 
vem, kakšno težo ima, ker ga 
je neuspešno poskusilo zruši-
ti že več ultra kolesarjev, ki so 
moj vzor, med njimi vsekakor 
legendarni Marko Baloh. Do-
datno težo pa mu daje tudi izja-
va samega Strasserja, ki je po-
vedal, da mu je bilo to najtežje 
doseči, saj sta za to potrebna 
vzdržljivost in hkrati hitrost, 
s čimer se vsekakor strinjam, 
saj sem za prevoženih 914 km 
potreboval povprečno hitrost 
38 km/h,« še pravi Verstovšek, 
ki ga na Posavje vežejo številni 
prijatelji in znanci ter 'sotrpin' 
na treningih, vrhunski triatlo-
nec Jaroslav Kovačič iz Krške-
ga, s katerim si delita trenerja 
Suhadolnika in – če se le lah-
ko uskladita – skupaj opravita 
kakšen trening.
� P.�Pavlovič,�
foto:�ekipa�Stanka�Verstovška

ŠKOFJA LOKA, SEVNICA – V Ško-
fji Loki je potekalo cestno držav-
no prvenstvo v kolesarjenju za 
mladince in mladinke, na kate-
rem so novi državni prvaki pos-
tali Adam Jordan, Ana Ahačič, 
Žak Eržen in Nuša Moroz. Po 
ne preveč obetavni vremenski 
napovedi je tekmovalce v Ško-
fji Loki pričakalo spremenljivo 
vreme z nekaj dežja in tudi son-
ca. Štart in cilj dirke sta bila na 
Mestnem trgu, kjer so se najprej 
pomerili mlajši mladinci. Prevo-
zili so 11 krogov skupne dolžine 
66 km. Med člani KD Tanin Sevnica se je najbolje odrezal Gre-
ga Podlesnik s četrtim mestom, Leon Klopčič je zasedel šesto 
mesto, Klemen Jančič pa 20. Med mladinkami, ki so prevozile 
devet krogov oz. 54 km, je bila Katarina Jančič peta.
� Vir:�KD�Tanin�Sevnica

Trije Taninovci med deseterico 

Katarina�Jančič

VEZOVJE, KRŠKO – Tekmovalci društva CPS Krško so na držav-
nem prvenstvu v praktičnem streljanju, ki je 19. septembra po-
tekalo na strelišču Vezovje pod okriljem Slovenske zveze za prak-
tično streljanje, še enkrat dokazali, da sodijo v sam državni vrh 
streljanja s pištolo po pravilih IPSC. Ekipa CPS Krško je v stan-
dardni diviziji zasedla 1. mesto, izvrsten skupinski rezultat pa so 
nadgradili tudi njeni posamezniki, ki so po posameznih kategori-
jah in klasah posegli po najvišjih uvrstitvah. Tako je Željo Povh 
postal državni prvak v kategoriji super senior, Jože Kodrič dr-
žavni podprvak v kategoriji senior, Miran Jazbinšek je zmagal 
med tekmovalci klase A ter Andrej Lekše med tekmovalci kla-
se B. »To je bila res odlična in zaslužena zmaga, ki so jo doseg-
li z vztrajnim in rednim treningom, ki smo ga tedensko izvajali 
na klubskem strelišču v Zaklu nad Senovim,« so ob tem še spo-
ročili iz CPS Krško.
� P.�P./vir:�CPS�Krško

LJUBLJANA – 27. septembra je v slovenskem glavnem mestu po-
tekal vseslovenski sokolski zlet, s katerim so obeležili 115 let 
Sokolske zveze Slovenije in 90 let Športnega društva Sokol Be-
žigrad. Svečanega športnega dogodka so se udeležili tudi članice 
in člani Telovadnega društva Sokol Brežice in Športnega društva 
Partizan Sevnica (na fotografiji). »Atraktivni nastopi telovadk in 
telovadcev so navdušili, a posebej močan aplavz je prejela sku-
pina gimnastičnih veteranov – bežigrajski Sokoli, ki dokazujejo, 
da leta pri redni telesni aktivnosti niso ovira,« je dodala Estera 
Savić Bizjak.  S.�R.,�foto:�ŠD�Partizan�Sevnica

CPS Krško v državnem vrhu

Krška�strelska�ekipa

Na Sokolskem zletu tudi Posavci

V 24 urah prekolesaril 914 km!
PREKMURJE, ZIDANI MOST – Rekreativni kolesar Stanislav Verstovšek iz Zidanega Mosta je z 2. na 3. oktober 
v prekmurskem Dobrovniku podrl svetovni rekord v 24-urni vožnji s kolesom – prevozil je kar 914,02 km.

Verstovšek� med� rekordno�
vožnjo�…

…�in�po�koncu�s�svojimi�podporniki

»Kolesarjenje je postalo moj 
način življenja in zanj sem nav-
dušil tudi ženo Evo, tako da se 
na Lisco ali na katerega izmed 

okoliških hribov občasno po-
dava tudi skupaj,« nasmejan 
pove Domen Malus, ki je od 
1. razreda osnovne šole in do 
zaključka srednje šole treniral 
rokomet v sevniškem rokome-
tnem klubu. Odločitev, da roko-
metno žogo zamenja za gorsko 
kolo, je bila spontana – bratra-
nec mu je posodil gorsko kolo 
za vzpon na vrh Lisce in to ga 
je vodilo k nakupu lastnega 
kolesa, nekaj let zatem pa se 
je včlanil še v Kolesarsko dru-
štvo Sevnica. Delovanje v dru-
štvu mu predstavlja izziv in 
eden izmed načrtov, ki pridobi-
va vedno več kolesarskih nav-
dušencev, je ’Božičkov spust’ 
z Lisce na božični dan. »Prvič 
smo se pred šestimi leti na bo-

Vse več je gorskih kolesarjev 
SEVNICA – Kolesarsko društvo Sevnica, ki ga je leta 1995 ustanovilo nekaj kolesarskih navdušencev, ima 
dobrih 100 članic in članov, starih od 10 do okoli 70 let. V letošnjem letu je vodenje društva prevzel Domen 
Malus, 29-letni navdušenec nad gorskim kolesarjenjem, ki mu vzpon na Lisco ali okoliške hribe predsta-
vlja skoraj vsakodnevni trening.

žični dan zbrali štirje prijate-
lji v Krakovem, naši izhodiščni 
točki. Ko smo prikolesarili na 
vrh našega posavskega bisera, 
smo si prilepili Božičkove kape 
na kolesarsko čelado in se nato 
spustili s kolesi po gozdni poti 
v dolino. Občutja, ki smo jih ob 
tem doživljali, je težko opisati, 
bilo je preprosto fantastično in 
sedaj nas je vsako leto več. Lan-
sko leto se nam je pri Božičko-
vem spustu pridružilo že 60 
kolesarjev, oblečenih v Božičk-
ov kostum,« prijazno nadaljuje 
in doda, da poleg rekreativne-
ga, cestnega in tekmovalnega 
kolesarjenja pridobiva pod-
pornike tudi gorsko kolesar-
stvo. »S pomočjo Občine Sev-
nica bi želeli urediti kolesarsko 

pot z Lisce in soglasja lastnikov 
zemljišč smo že pridobili, pozi-
tivno mnenje nam je dal Zavod 
za gozdove, a žal nam Zavod za 
varstvo narave ne želi dati so-
glasja. Projekt za pot, ki jo želi-
mo speljati popolnoma ločeno 
od planinskih poti, je že nare-
jen in upamo, da nam bo uspe-
lo udejaniti ta načrt. V zadnjih 
letih se je po Sloveniji naredi-
lo kar nekaj novih poti, name-
njenih gorskim kolesarjem, 
a v naši okolici ni niti ene to-
vrstne namenske poti. Število 
gorskih kolesarjev se povečuje, 
v našem društvu, na primer, jih 
je okoli 30,« predstavi željo po 
novi ureditvi za ljubitelje nara-
ve in kolesarjenja.  

Sevniško kolesarsko društvo 
vsako leto organizira tudi raz-
lične kolesarske prireditve – 
Skok na Lisco, Sevniški kolesar-
ski maraton, Od zore do mraka, 
24 ur Lisce in Ob Savi preko So-
tle. »V letošnjem letu nismo us-
peli zaradi koronavirusa izpe-
ljati nobene izmed naštetih 
kolesarskih prireditev, tudi ju-
bilejni 25. kolesarski maraton 
smo morali odpovedati, smo pa 
sodelovali pri izpeljavi Kolofe-
sta v septembru,« še pove Do-
men Malus in doda, da postaja 
kolesarjenje vse bolj individu-
alen šport, k čemur spodbuja 
način življenja in trenutno »co-
vid stanje«.  

Tekmovalna kolesarska ekipa 

V okviru KD Sevnica deluje tudi 
tekmovalna kolesarska skupi-
na do 18. leta starosti. Trener je 
Borut Pirš, ki je izjemno zado-
voljen z nastopi svojega varo-
vanca, 16-letnega Grege Pod-
lesnika. Le-ta je osvojil tudi 
naslov državnega prvaka med 
mlajšimi mladinci, a v naslednji 
sezoni bo kolesaril v kategori-
ji starejših mladincev in takrat 
bodo treningi še zahtevnejši in 
takšna bodo tudi tekmovanja. 
»Po mednarodnem pravilni-
ku UCI sodelujejo starejši mla-
dinci na evropskih in svetov-
nih prvenstvih, s tem pa je tudi 
način tekmovanja podrejen re-
prezentanci – in to je za Grego 
glavni cilj v bližnji prihodno-
sti,« pravi Pirš, ki je bil nekaj let 
trener tudi 22-letnemu Aljažu 
Prahu, ki nadaljuje svojo pro-
fesionalno kolesarsko pot kot 
član ljubljanske kolesarske 
ekipe Gusto Santic. Mlad sev-
niški kolesarski up je tudi Jan 
Trotovšek, med članicami pa 
14-letna Katarina Jančič. Si-
cer mladinska ekipa KD Sev-
nica redno trenira in tekmuje 
skozi vse leto na dirkah Poka-
la Slovenije, Pokala Alpe-Adria 
ter mednarodnih dirkah v so-
sednjih državah, glavni pokro-
vitelj KD Sevnica pa je podje-
tje Tanin. 
� Smilja�Radi

Domen�Malus
Gorsko kolesarjenje ima vse 
več�navdušencev.

www.PosavskiObzornik.si
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Po štirih letih krške 'nogometne pravljice' oz. igranja v prvi slo-
venski nogometni ligi (resnici na ljubo je bila zgodba z vsakim 
letom manj pravljična in čedalje bolj podobna farsi) se je zde-
lo, da bo posavski nogomet potonil na drugorazredno slovensko 
raven, v popolni amaterizem in volonterizem. Priložnost, ki jo je 
priborila krška ekipa v sezoni 2014/15 z uvrstitvijo v prvo ligo, 
da bi šport, ki je vendarle sposoben pritegniti pozornost najšir-
šega občinstva, postal prepoznaven paradni konj regije ob Savi, 
je z zgrešeno klubsko politiko, v kateri so imeli preveliko veljavo 
kvazi-managerji in agencije iz ozadja, zapostavljali pa so se že 
tako ne preveč številni domači kadri, splavala po vodi.

V senci (ne)uspehov Krškega so se v drugi slovenski ligi ustalili 
še Brežičani. Brez idealiziranja: tudi pri njih ni šlo brez pomo-
či zlasti igralskega kadra onkraj naše južne meje, a še vedno z 
opazno vlogo domačega/posavskega jedra. V letošnji sezoni so 
naredili korak naprej in o njihovi seriji zmag (devet zapored, od 
tega osem prvenstvenih!) se čedalje večkrat govori kot o novi po-
savski nogometni pravljici. Njen glavni protagonist je iz Krškega 
izgnani 'prevratnik' Rok Zorko, ki je – kakor koli že presojamo 
njegovo vlogo v odmevnem razkolu med krškim klubom in nje-
govo mladinsko šolo – očitno uspel uveljaviti svojo vizijo, v kate-
ri imajo pomembno mesto v posavskem okolju rojeni in vzgoje-
ni nogometaši. Seveda se ne gre slepiti, da bi lahko na tej ravni 
igrala povsem posavska ekipa (razen če bi se domov vrnila kar 
lepa kolonija nogometašev v prvoligaških klubih), a že to, da ko-
likor toliko zvesti spremljevalci nogometa poznamo nekaj imen 
in obrazov fantov, ki so v zadnjih tednih dvignili obrvi slovenske 
nogometne javnosti, je pohvale vredna zgodba in dokaz, da tudi 
z lastnimi močni zmoremo. Ekipa, ki ji je redkokdo pripisal ve-
liko več kot boj za obstanek, se naenkrat lahko spogleduje z vr-
hom lestvice in sanja celo o prvi ligi, čeprav je najbrž za kaj ta-
kega ne le z igralskega, pač pa tudi z organizacijsko-finančnega 
vidika, še precej prezgodaj.

Medtem se v Krškem ekipa, v kateri se zlasti hrvaško obarva-
na 'tujska legija', ki ji slovenski trener med tekmo daje navodi-
la v tujem jeziku, brez enega samega posavskega nogometaša 
(!) bori za obstanek. V čem je smisel, predvsem pa prihod nost, 
takšne ekipe, s katero se ne identificira nihče? Da o smiselnosti 
radodarnih občinskih finančnih injekcij v zadnjih letih niti ne 
razpredamo. Brežičanom, ki obujajo posavske nogometne ape-
tite izpred petih letih, pa mora biti krška zgodba v poduk, da je 
pri letenju na višini treba paziti, da ti sonce ne ožge kril, sicer 
lahko kaj hitro strmoglaviš na trd(n)a tla …

komentar

Gre tudi z 
domačimi močmi

Piše: Peter Pavlovič

SEVNICA – Sevnica se ponaša z edino žensko futsal ekipo, Klub 
malega nogometa Sevnica, v Posavju. Dober mesec po žrebu pa-
rov se je pretekli vikend začela 8. sezona ženske futsal lige, v ka-
teri bodo igrali štirje klubi, poleg sevniškega še ŠD Košana, ŽNK 
Celje in KMN Slovenske gorice. Prva tekma nove sezone je pote-
kala 10. oktobra v Slovenskih Goricah, kjer so se sevniška dekle-
ta v prvem krogu pomerila z domačinkami, trikratnimi držav-
nimi prvakinjami. V prvem polčasu so dekleta prikazala odlično 
igro, borbenost, nepopustljivost in srčnost ter odšle na odmor s 
prednostjo 2:1. V drugem polčasu so kljub borbenosti in "gara-
nju" na igrišču prejela tri zadetke. Tokrat je bila sreča in kar ne-
kaj sodniških odločitev na strani nasprotnic, kar so te s pridom 
izkoristile. Vendar dekleta domov niso odšla sklonjenih glav, saj 
so na igrišču pustila srce in kljub porazu pokazale, da resno ci-
ljajo na visoko mesto v letošnji sezoni. Na tekmi sta zadetka za 
KMN Sevnica prispevali Eva Primc v 4. minuti in Nuša Kukovič 
v 6. minuti. Razliko je v 16. minuti prepolovila Sara Adam in v 
28. minuti izenačila rezultat na 2:2. Adamova je v 29. minuti po-
višala prednost KMN Slovenske Gorice na 3:2, končno zmago pa 
je potrdila v 35. minuti Jerneja Senekovič. Tekma je bila zaradi 
ukrepov preprečitve širjenja novega koronavirusa odigrana za 
zaprtimi vrati ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ. Dekleta KMN 
Sevnica so tekmo prenašala v živo preko Facebook profila. Vsem, 
ki so spremljali tekmo, navijali za dekleta in bili tako ali drugače 
v mislih z dekleti se zahvaljujejo! Naslednjo tekmo bodo odigra-
la 18. oktobra v Košani.  Vir:�KMN�Sevnica/P.�P.

Sevničanke v ženski futsal ligi

Sevniška�ženska�futsal�ekipa

ŠMARNA GORA, KRŠKO – Na Šmarni gori je 10. oktobra potekalo 
državno prvenstvo v gorskem teku. Na tekmi je nastopila manjša 
ekipa tekačev iz Atletske šole HOP2 iz Krškega, ki trenirajo pod 
vodstvom športnega pedagoga Zvonimirja Lorencija, nekate-
ri med njimi so tudi člani Atletskega kluba Brežice. Največji do-
sežek je uspel že uveljavljenemu tekaču na srednje in daljše raz-
dalje Timu Breznikarju (na fotografiji), ki je v kategoriji do 20 
let premagal vse konkurente in s tem postal državni prvak. Le 
na eno stopničko nižje je v svoji kategoriji U14 stopil mladi Žan 
Hvala, ki se vse bolj uveljavlja na gorskih in atletskih stezah. Od-
lično se je odrezal Maj Ficko, ki mu je medalja ušla za las ─ 4. 
mesto v kategoriji U20. Nastopila sta še Jaka Molan (7. mesto v 
U14) in Tomi Bajc (8. mesto v U16).� Vir:�AŠ�HOP2�Krško

HOP2 na Šmarno goro

PRAGERSKO, BREŽICE – Tekmovalci članske ekipe Strelskega klu-
ba Brežice so se na strelišču v Pragerskem po sedmih letih odsot-
nosti uspešno vrnili na državno prvenstvo v streljanju s pištolo 
na razdalji 50 metrov. V disciplini, v kateri so na prvem državnem 
prvenstvu samostojne Slovenije leta 1991 povsem nepričakova-
no osvojili naslov državnih prvakov, so tokrat zasedli 3. mesto. Za 
Brežice so nastopili: Anže Gmajnič (posamezno 5. mesto), Da-
vid Rožman (8.) in Matej Krajnčič (10.).� Vir:�SK�Brežice

Medalja brežiških članov

Brežiška�ekipa�na�desni

KOPER, KRŠKO – Minuli vikend je v Kopru potekalo državno pr-
venstvo za mlajše dečke in mlajše deklice ter dečke in deklice. Kr-
ške barve je zastopalo 13 plavalcev PK Celulozar. Najuspešnejša 
med njimi je bila mlajša deklica Ema Menoni, ki je štirikrat sto-
pila na zmagovalni oder. Trikrat je bila druga (v disciplinah 50 in 
200 metrov hrbtno ter 200 metrov mešano), na tretjo stopničko 

pa se je zavihtela v disciplini 100 metrov delfin. Še dvakrat se je s 
četrtim in petim mestom v disciplinah 200 metrov prsno ter 100 
metrov hrbtno zavihtela med najboljših deset. Med deseterico so 
se pri starejših letnikih uvrstili Matija Osetič z osmima mesto-
ma na 400 in 1500 metrov prosto, Florijan Resnik je bil sedmi 
na 400 metrov mešano in osmi na 200 metrov delfin, Maša Va-
siljević pa šesta na 100 metrov delfin ter deveta na 800 metrov 
prosto in 50 metrov delfin. Uvrstitev v deseterico sta si pripla-
vali tudi dve štafeti dečkov. 4x100 metrov prosto je bila v pos-
tavi Kapušin, Ferenčak, Krušič in Osetič deveta, 4x100 metrov 
mešano pa v postavi Resnik, Krušič, Kapušin in Osetič deseta. Za 
odplavane rezultate in osebne rekorde si pohvalo zaslužijo tudi 
Tin Babič, Anej Jurčič, Nejc Kranjc, Ožbe Pfajfar, Luka Feren-
čak, Nejc Kapušin, Anej Krušič, Svit Lenartič in Nina Tomše. 
� Vir:�PK�Celulozar�Krško

Menonijeva štirikrat na odru

Anej�Jurčič,�Tin�Babič,�Ema�Menoni,�Nejc�Kranjc�in�Ožbe�Pfajfar

BREŽICE, KRŠKO – Zmagovitega niza brežiških nogometašev 
še ni konec – zmagali so tudi v zadnjih dveh krogih 2. SNL 
in ga podaljšali že na devet tekem, na lestvici pa so tik pod 
vrhom, na 4. mestu. Medtem so se Krčani po petih zapored-
nih porazih razšli s trenerjem Iztokom Kapušinom. Nasle-
dil ga je Damijan Romih, ki je na prvi tekmi osvojil točko.

Po domačem porazu proti Triglavu (0:2) so iz NK Krško 6. okto-
bra sporočili, da je trener članske ekipe Iztok Kapušin ponudil 
svoj odstop, ki ga je upravni odbor kluba tudi sprejel. »Iztoku se 
za opravljeno delo s člansko ekipo zahvaljujemo. V klubu si že-
limo, da nam da na razpolago tudi svoje bogate pedagoške iz-
kušnje in se vključi v delo z mladimi v NK Krško,« so zapisali na 
klubski spletni strani. Vodenje članske ekipe NK Krško je prev-
zel Damijan Romih, ki je na svoji trenerski poti deloval v Celju, 
Dobu, Kidričevem in nazadnje v Rogaški, leta 2012 pa je bil tudi 
že v Krškem. Kot že rečeno, mu je z remijem v Biljah (0:0) uspe-
lo zaustaviti niz porazov, krška ekipa pa je z osmimi točkami na 
13. mestu na lestvici oz. le dve točki pred zadnjeuvrščenimi Brdi, 
s katerimi se bodo v soboto pomerili na domačem stadionu.
Medtem Brežičani pod taktirko Roka Zorka 'meljejo' dalje. 
Najprej so na Ravnah na Koroškem s 4:3 premagali tamkajšnjo 
ekipo Fužinar Vzajemci, pri čemer so zadetke dosegli Ester So-
kler, Agon Pajaziti, Tin Martić in Timotej Rešetič. Drugi pol-
čas so po izključitvi Matica Predaniča odigrali z igralcem manj 
in skoraj zapravili vodstvo s 4:1, a se je zanje dobro izšlo. Minulo 
soboto so bili uspešni še doma in z 2:1 premagali ekipo Beltin-
ci Klima Tratnjek. Oba gola je dosegel mladi napadalec Sokler, 
s šestimi zadetki prvi strelec ekipe. Brežice, ki so že pri 25 toč-
kah, le pet za vodilnimi Radomljami, že jutri čaka gostovanje pri 
drugouvrščeni Krki, v sredo, 21. oktobra, pa v 2. krogu pokalne-
ga tekmovanja v Brežice prihaja slovita Olimpija. 
 P. P.

Brežice nadaljujejo niz zmag,
v Krškem zamenjali trenerja

LJUTOMER, BREŽICE – V športni dvorani Ljutomer je 3. ok-
tobra po daljšem premoru potekala prva karate tekma na 
državnem nivoju, in sicer ekipno državno prvenstvo. Kara-
te klub Brežice sta izjemno dobro zastopali dve ekipi, ena 
v katah in ena v borbah, ki sta ju spremljala trenerja Sašo 
Vaš in Metka Galič. 

Najprej so nastopile Maja Lakner, Maja Lazanski in Tjaša Pet-
ković v kata timu – ekipi mlajših kadetinj. V polfinalu so izvaja-
le kato Kururunfa in z rezultatom 2:3 za las zgrešile finale, kljub 
temu da so nastopile zelo suvereno, mojstrsko in prepričljivo. Na 
koncu so osvojile tretje mesto in bronasto odličje.
Veliko veselja pa je prinesla ekipa kadetinj v postavi Ela Petan, 
Ana Sever, Saša Petković in 'sposojena' tekmovalka iz KK Seki 
Ajda Golač, ki se je pomerila v bojih. Dekleta so se v prvem kro-
gu pomerila s KK Mawashi iz Postojne. Po uvodnem porazu Go-
lačeve in zmagi Petkovićeve je odločitev o zmagovalcu padla na 
pleča Petanove, ki je svojo nasprotnico premagala kar s 4:0 in jim 
zagotovila napredovanje v polfinale. Sledile so favorizirane Pol-
zelanke. S taktično spremembo postave je klubu vodstvo in toč-
kovno razliko zagotovila Ela Petan, ki je v prvi borbi slavila s 3:0, 
sledil je remi Petkovičeve in poraz Severjeve z 0:2. Dekleta so se 
zaradi boljše točkovne razlike uvrstila v finale, kjer so se pome-
rila s KK Ljubljana. V prvi borbi se je zopet odlično odrezala Ela 
Petan, ki je priskrbela uvodno prednost, sledil je poraz Golačeve 
z 0:1 in odločitev o naslovu prvakinj je bila v rokah Saše Petković. 
Boj je bil tesen in izenačen vse do konca, v zadnjih sekundah pa 
so sodniki Sašino akcijo kaznovali kot premočno, nasprotnici pa 
dodelili točko za tehniko v telo. Dekleta so se zasluženo razvese-
lila svoje prve ekipne medalje na državnem prvenstvu.
� Vir:�KK�Brežice/P.�P.

Brežičankam srebro in bron

Srebrne�kadetinje�s�trenerjem�Vašem
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Kljub že dodobra osvešče-
ni družbi so namreč osebe 
z invalidnostjo kot posledi-
co možganske okvare še ved-
no prepogosto odrinjene na 
rob družbenega dogajanja, 
zato so bili baloni opremljeni 
s pomenljivim napisom »Tukaj 
sem«. Člane Društva Sonček je 
pred zgradbo občine Krško 
sprejela in pozdravila podžu-
panja Ana Somrak, predse-
dnica društva Nataša Solo-
mun pa se je v imenu društva 
Občini zahvalila za sodelova-
nje, podporo društvenemu 
delovanju in za odpravljanje 
arhitekturnih ovir, ki omogo-

čajo članom društva lažje giba-
nje po mestu in okolici. Tako so 
pred dnevi člani društva opra-
vili pohod od Brestanice do 
Senovega, je povedala Salo-
monova: »Pohod smo opravi-
li po lepi kolesarski poti, kar 
pomeni, da lahko naši člani v 
invalidskih vozičkih prevozijo 
to traso brez ovir. Mi smo tu-
kaj, borimo se za enakoprav-
ne možnosti, pravice, za večjo 
vključevanje v družbo.« Podžu-
panja se je ob tej priložnosti v 
prvi vrsti zahvalila staršem in 
društvu: »Ki premagujete ovi-
re za vse te naše ljudi, ki potre-
bujejo v vsakdanjem življenju 
veliko več v primerjavi z zdra-
vimi ljudmi, ker s tem tudi ce-
lotno družbo delate drugačno, 
menim, da predvsem boljšo.« 
Ob tem je poudarila, da je zelo 
pomembno, da so starši prido-
bili pomoč v osebnih asisten-
tih: »Ker vem, da se sedaj lah-
ko vsaj za nekaj ur sprostite in 
da se lahko ob osebnih asisten-
tih drugače sprostijo tudi vaši 
otroci.«

Društvo Sonček

Kakor je za naš časopis še po-
vedala Solomunova, društvo 
trenutno šteje okoli 300 čla-
nov, od tega je 110 otok, mla-
dostnikov in odraslih oseb s 
cerebralno paralizo in drugi-
mi motnjami v razvoju: »Pri-
zadevamo si, da z njimi čim 
več delamo na gibanju z izva-
janjem različnih aktivnosti, saj 
se zavedamo, da je gibanje živ-
ljenje. Letos smo spričo situa-
cije sicer nekoliko omejeni pri 
tem, zato pa smo veliko večji 
poudarek dali na izvajanju ak-
tivnosti na prostem, na vodi, 
smučanju, plavanju, vožnji po 

vodi s supi, čolni, v bistvu pa 
je naša največja pridobitev v 
tem, da smo še bolj izpopol-
nili osebno asistenco, da oza-
veščamo osebe, da jim ta pri-
pada.« Osebna asistenca sicer 
pripada osebam nad 18 let, je 
še povedala Solomunova: »Vsi 
se še niso odločili zanjo, tre-
nutno pa to pravico največ ko-
ristimo starši srednjih let. Kot 
lahko povem iz lastnih izku-
šenj, je to zelo velika pridobi-
tev, saj je pomembno, da ima 
invalidna oseba poleg starša še 
drugo osebo, ki mu lahko ne-
obremenjeno ali znatno manj 
obremenjeno kot starš ponu-

di nekaj novega, z njim opra-
vi sprehod, obisk prodajalne 
oziroma da lahko oseba s ce-
rebralno paralizo v večji meri 
živi življenje po svojih željah 
in načelih, po drugi strani pa 
se razbremenimo tudi starši. 
Po 25 letih izkušnjah takšne-
ga življenja, ko so mi bili v 
oporo le starši, mož in še ne-
kaj bližnjih oseb, lahko povem, 
da sem se sprva resda počuti-
la nekoliko čudno, da pa je se-
daj ta vsakodnevna razbreme-
nitev dejansko v olajšanje, saj 
si končno lahko vzamem nekaj 
časa tudi zase, za partnerja in 
sorojence, ki so zaradi tega na 
nek način vendarle prikrajša-
ni.«

Center Sonček

Kot nam je v Centru Sonček 
povedala vodja Tanja Kavčič, 
je bil zaradi situacije center v 
letošnji pomladi dva meseca 
zaprt: »Tudi tedaj smo ostaja-

li z zaposlenimi uporabniki v 
centru v stiku preko telefona 
in družbenih omrežij, da smo 
lažje skupaj prebrodili to ob-
dobje in izolacijo.« Zatem so 
aktivnosti ob upoštevanju pri-

poročil NIJZ stekle po uteče-
nem načrtu izvajanja dela in 
ostalih aktivnosti, čez poletje 
pa so potekali tudi različni ta-
bori, ki jih izvaja Zveza društev 
za cerebralno paralizo Slove-
nije. Trenutno je v centru pod 
posebnimi pogoji zaposlenih 
osem oseb, ki izdelujejo raz-

lične darilne programe in dva 
programa kooperantov. Zaradi 
letošnje specifične situacije so 
sicer nekoliko v skrbeh zara-
di plasiranja in prodaje izdel-
kov, saj bo, če sploh bo, sejem-
ska prodaja izdelkov potekala 
v manjšem obsegu, zato name-
ravajo vse sile usmeriti v sple-

tno prodajo izdelkov. Sicer 
Center Sonček tesno sodelu-
je tako s stanovskimi kot dru-
gimi društvi, organizacijami 
in ustanovami, med drugim z 
Valvasorjevo knjižnico Krško, s 
katero so s knjižničnim projek-
tom 'Živim in se veselim s knji-
žnico' preko mesečnih bralnih 
uric z bibliotekarko Antonijo 
Amon in osvajanjem bralne 
značke Peter Klepec tesno po-
vezani že od leta 2009. 

Ker zaradi situacije s covid-19 
v Valvasorjevi knjižnici 20-le-
tnice sodelovanja z uporab-
niki s posebnimi potrebami 
– poleg Centra Sonček še z 
Društvom gluhih in naglušnih 
Posavja, OŠ dr. Mihajla Rosto-

harja Krško in VDC Krško-Le-
skovec – niso mogli obeležiti s 
prireditvijo, so v knjižnici iz-
dali brošuro 'Mavrično poto-
vanje', v kateri so povzeli sku-
pna druženja s knjižničarko ob 
knjigah in doživete radosti ob 
osvojenih bralnih značkah Pe-
ter Klepec. Brošuro je uredila 
bibliotekarka Antonija Amon, 
oblikovno podobo pa je ustva-
rila Alenka Žugič Jakovina. 
Brošuro je Amonova na sve-
tovni dan cerebralne parali-
ze razdelila med uporabnike 
Centra Sonček, postopoma pa 
jo bodo razdelili med vse sode-
lujoče v projektu 'Živim in se 
veselim s knjižnico'.

 Bojana Mavsar 

Ob sv. dnevu cerebralne paralize: »Tukaj sem ...«
KRŠKO – 6. oktobra, na svetovni dan cerebralne paralize, ki je letos potekal pod sloganom »Pusti svoj pečat«, so v Društvu Sonček Posavje v sodelovanju z OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja organizirali sprehod po mestu in z zelenimi baloni opozorili javnost na položaj oseb z oteženim gibanjem in držo v družbi. Izobesili so jih tudi 
v svojih prostorih in pred vhodom v objekt v Centru Sonček v Leskovcu pri Krškem, ki deluje kot varstveno-delovni center.

37-letna Monika Planinc iz 
Podsrede je zaposlena v Cen-
tru Sonček že od leta 2005, 
pred tem je bila štiri leta 
vključena v društvo, ki je de-
lovalo pri Centru za social-
no delo Krško. Letos julija je 
sicer za en mesec poskusno 
obiskovala center v Šmarju 
pri Jelšah, a se je izkazala vsa-
kodnevna vožnja v obe smeri 
predolga, v tamkajšnji bivalni 
enoti pa žal ni prostih nasta-
nitvenih kapacitet, zato se je 

vrnila v Center Sonček v Leskovcu pri Krškem. Vsako jutro jo 
v center na štiriurno delo, kakor tudi domov,  pripelje in od-
pelje organiziran prevoz s kombijem. V centru najraje kuver-
tira voščilnice, doma in tudi ob različnih priložnostih pa še 
vedno rada zaigra na sintesajzer, saj je uspešno obiskovala in 
zaključila tudi glasbeno šolo: »Z nečim si moram krajšati čas, 
saj v Podsredi nimam veliko vrstnikov. Poleg igranja na glas-
bilo veliko berem, rada grem na sprehod, gledam televizijo, 
najraje glasbene želje na programu Veseljak in različne pogo-
vorne oddaje. Med poletjem že 21 let počitnikujem v Centru 
Sonček Elerji na Miljskem polotoku, tik ob meji z Italijo, kjer 
se najbolje počutim. Bila sem tudi na Pašmanu in trikrat v Ita-
liji v Bibionih. Mama mi je namreč rekla: Pojdi vsepovsod, ka-
mor lahko, da boš čim več videla in dobila izkušnje.« Sicer bo-
lezen vse prej kot prizanaša družini Planinčevih, saj so materi 
zaradi sladkorne bolezni odrezali že drugo stopalo, zaradi če-
sar so odvisni od socialno-varstvene storitve pomoč družini 
na domu. Kljub temu Monika ostaja optimistična, nasmejana 
in se po svojih močeh trudi, da vzdržuje čim boljšo gibljivost.

Udeleženci�sprehoda�so�na�svojo�prisotnost�opozorili�z�baloni.

Predsednica�Društva�Sonček�Nataša�Solomun�in�podžupanja�
Ana Somrak

Vodja� VDC� Centra� Sonček�
Tanja�Kavčič

Bibliotekarka�Antonija�Amon�(na�sredini�zadaj)�je�med�bralce�
v�Centru�Sonček�razdelila�brošuro�Mavrično�potovanje.

KRŠKO – V rožnatem oktobru, mesecu osveščanja o raku dojk, so 
članice Združenja Europa Donna iz Krškega 6. oktobra po mestu 
ovile drevesa z roza pleteninami, s katerimi opozarjajo na pomen 
zgodnjega odkrivanja in zdravljenja raka dojk. Po besedah pred-
sednice krškega združenja Metke Semrajc Slapšak so roza ple-
tenine spletle stanovalke Doma starejših občanov Krško, sicer pa 
gre le za enega izmed načinov obveščanja in osveščanja javnosti 
o tej bolezni, saj število bolnic narašča: »Ženskam polagam na 
srce, naj skrbijo za svoje zdravje, si redno mesečno samopregle-
dujejo dojke, veliko gibajo v naravi, skrbijo za uravnoteženo pre-
hrano in druženje, ki pripomore k psihosocialni podpori.« V kr-
ško združenje Europa Donna, ki je pred dobrim mesecem dobilo 
prostore za delovanje na Senovem, je trenutno včlanjenih okoli 
50 žensk. »Me bi rade razbile mit,« je še povedala Semrajc Slap-
šakova, »da rak pomeni smrt, ampak da je v današnjem času ob-
vladljiv in da se v naši skupini ne pogovarjamo o bolezni, temveč 
smo ženske, polne optimizma, dobre volje in energije, kar pripo-
more k vsestranskemu zdravju in dobremu počutju.« 
 B. M.

Nad raka dojk z roza pleteninami

Članice�krške�skupine�Europa�Donna�med�ovijanjem�dreves�z�
roza�pleteninami�s�podžupanjo�Ano�Somrak�(desno)
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Razstava zelo nazorno skozi 
sliko in besedo opisuje okupa-
cijske meje v času 2. svetovne 
vojne. Ena izmed meja je pote-
kala tudi skozi naselje Hinjce v 
KS Krmelj v sevniški občini in 
razstavljeni eksponati skupaj 
s posnetimi pričevanji v doku-
mentarnem filmu osvetljujejo 
dogodke pred več kot 75 leti. 
Razstavni prostor dopolnju-
jejo še slikarska dela članic in 
članov likovne sekcije Društva 
Svoboda Krmelj.

Del spominov na pretekli čas 
je z zbranimi na odprtju raz-
stave, ki je potekala 11. sep-

Ostali so grenki spomini
KRMELJ – Letos mineva 75 let od konca 2. svet. vojne ter 75 let od vrnitve izgnank in izgnancev na domove, 
ki so bili mnogi izropani in požgani. V spomin na čas, ki naj bo opomin in svarilo, je do 30. oktobra v Kul-
turnem domu Krmelj na ogled spominska razstava z naslovom »En krompir, tri države«. 

tembra na prostem v nekda-
nji krmeljski rudarski koloniji, 
delila domačinka Ana Hoče-
var. Med drugim je poveda-
la, da je nemški okupator po-
zimi med letoma 1941 in 1942 
ob mejni črti med Krmeljem in 
Hinjcami naredil 50 metrov ši-
rok golosek, uredil obhodne 
poti, postavil bunkerje, mej-
no črto označil z mejniki in 
zaprl območje s štiri metre ši-
roko žično ograjo ter zavaro-
val še z minskimi polji. V goz-
du pri Črni mlaki, v Hinjcah, 
na Vrhku in Telčah so postavi-
li opazovalne stolpe – nastala 
je okupacijska meja med nem-

škim in italijanskim okupator-
jem. »Iz šentjanške občine so 
novembra 1941 ter nekaj še 
marca in junija 1942 izselili 
1179 ljudi, z območja Krmelja 
in okolice pa 99. Zbirno mes-
to je bilo pri nekdanji rudar-
ski bolnici v Krmelju, od koder 
so nas s kamioni in avtobu-
si odpeljali na rajhenburški 
grad. Tam so nam dali doku-
mente o prevzemu premične-
ga in nepremičnega premože-
nja, okoli vratu obesili tablice 
z evidenčnimi številkami in 
nas po nekaj dneh s transpor-
ti v živinskih vagonih odpeljali 
v preselitvena taborišča …« je 

tekla pripoved. »Letos mineva 
75 let, odkar smo se izgnanci 
vrnili iz izgnanstva. Vlak s to-
vornimi vagoni  je pripeljal na 
železniško postajo v Krmelj 
na Jernejevo soboto, 24. avgu-
sta 1945. Naši domovi so bili 
izropani, hiše brez oken in 
vrat, a bili smo srečni, da smo 
doma,« je zaključila Hočevar-
ja, ki se je rodila na dan, ko je 
Nemčija napadla Poljsko. Ne-
kaj spominov na neusmiljen 
čas 2. svetovne vojne je obu-
dil tudi Milan Gorjanc, član 
predsedstva ZZB za vrednote 
NOB Slovenije, medtem ko je 
vsebino razstave ’En krompir, 
tri države’ predstavil dr. Boži-
dar Flajšman kot soavtor raz-
stave in član raziskovalne ko-
misije; učne liste za učenke in 
učence je predstavila avtorica 
dr. Darja Kerec. 

V spremljevalnem kultur-
nem programu so sodelova-
li študenti in študentka Kon-
servatorija za glasbo in balet 
Ljubljana, in sicer kot kvartet 
KGBL – Nace Remih, Žan Re-
povž, Matej Štih in Janja Pod-
grajšek ter z recitalom člani-
ca recitacijske sekcije Društva 
svoboda Krmelj Ksenija Vene. 
Prireditev je z izbrano besedo 
povezoval Rado Kostrevc. 
� Smilja�Radi

Potujoča�razstava�o�okupacijskih�mejah�v�času�2.�svet.�vojne�
prikazuje�tudi�eno�izmed�meja�med�Hinjcami�in�Krmeljem.

KRŠKO – V Dvorani v parku je 17. septembra potekal zad-
nji Poletni večer v parku v organizaciji Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti OI Krško v sodelovanju z Valvasorje-
vo knjižnico Krško in ob podpori Občine Krško, na katerem 
so odprli razstavo umetnice Tanje Sokolov Boh z naslovom 
»Diptih«. 

Večer se je pričel z nastopom vokalistke Anje Kramar in Mihe 
Koretiča na kitari. Sledil je pozdrav Boštjana Arha, organiza-
torja kulturnega programa pri JSKD OI Krško. O umetnici Tanji 
Sokolov Boh je povedal, da živi in ustvarja v Škofji Loki ter da je 
imela leta 2009 in 2018 samostojni razstavi v Škofji Loki in v Ka-
mniku. Tinka Vukič, vodja JSKD OI Krško, je vsem izrekla toplo 
dobrodošlico, nato pa predstavila spremno besedo k razstavi, ki 
jo je napisala kuratorka Nuša Podgornik: »Razstava predstavlja 
slike in keramiko oz. opus obuval iz terakote z engobo; ime raz-
stave, tj. Diptih, pa nakazuje, da je sestavljena iz dveh fizično lo-
čenih delov, ki sta vsebinsko in simbolno povezana.«
Zbrane je nato nagovorila še podžupanja občine Krško Ana So-
mrak, ki je uradno odprla razstavo, prisotne je pozdravila še av-
torica razstave, zatem pa se je Arh v imenu JSKD OI Krško zah-
valil vsem, ki so poskrbeli, da je bil zadnji Poletni večer v parku 
res prijeten.  A.�Kališnik

»Diptih« Tanje Sokolov Boh

Avtorica� razstave� z� možem� (v� sredini),� desno� Arh,� levo�
Somrakova�in�Vukičeva

Domačinka� Ana� Hočevar�
je� bila� kot� otrok� z� družino�
izgnana�v�Nemčijo.

SVETOVNI DAN HRANE
Svetovni dan hrane bomo obeležili z ozaveščanjem o 
zdravi prehrani. Dogodek bo potekal na prostem, pred 
MC Krško. Obvezne prijave na: amira.basic@mc-krsko.
si. V primeru spremenjenih ukrepov ali dežja bo dogodek 
odpovedan.
MC Krško, petek, 16. 10., ob 16.00.

ZAČARANA BUČA JE ČAROVNIK URŠOLIN
V kolikor bodo razmere dopuščale, nas na noč čarovnic 
obišče gledališče Zavod Enostavno Prijatelji z otroško 
predstavo Začarana buča je čarovnik Uršolin, ki jo bodo 
izvedli v Šumici, gozdičku pod mladinskim centrom. 
Obvezne prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si
MC Krško, sobota, 31. 10., ob 11.00.

SVETOVNI DAN HOJE 
Svetovni dan hoje bomo obeležili z rekreativnim pohodom 
skozi Krško. Voden pohod bomo pričeli pred MC Krško 
in nadaljevali proti staremu mestnemu jedru. Obvezne 
prijave na: matej.mihelin@mc-krsko.si. V primeru 
spremenjenih ukrepov ali dežja bo pohod odpovedan.
MC Krško, četrtek, 15. 10., ob 16.00.

INFO SESTANEK: ZAČETNI TEČAJ RUŠČINE
Ruski jezik je najbolj razširjen materni jezik v Evropi. 
Želite tudi vi spregovoriti po rusko? Lepo vabljeni na tečaj 
ruščine, ki ga bo vodila Valentina Žabkar. Informacije o 
tečaju in prijave na informativni sestanek: 
zabkar.valentina@gmail.com
MC Krško, petek, 23. 10., ob 18.00.

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

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

ODPIRALNI ČAS
BARA MC KRŠKO
PON – SOB: od 08.00 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
www.mc-krsko.si

www.PosavskiObzornik.si
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KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac Kostan-
jevica na Krki, v razstavišču nekdanje samostanske cerkve, 
so 25. septembra odprli razstavo Mitje Konića »Amor Fati«. 
Kustos razstave, ki bo na ogled do 6. decembra, je dr. Ro-
bert Simonišek. 

Mitja Konić, rojen v Slovenj Gradcu, je slikar mlajše generacije 
(letnik 1984). Po zaključku študija slikarstva na Akademiji za li-
kovno umetnost v Ljubljani pod mentorstvom profesorjev Gus-
tava Gnamuša in Jožefa Muhoviča je med leti 2012 in 2014 
opravljal podiplomski mojstrski študij na Akademiji za likovno 
umetnost v Dresdnu. Tam je ostal še nekaj let po zaključku ma-
gistrskega študija, nato pa se je preselil v München.
Čeprav se je predstavil na številnih skupinskih razstavah po Slo-
veniji, je z razstavljanjem bolj prisoten in prepoznaven v tujini. 
Kot je povedal kustos razstave dr. Robert Simonišek, se osredo-
toča na filozofski in intelektualni odnos med človekom, naravo in 
stvarmi. Svojo kontemplativno govorico artikulira s formalnimi, 
semiotičnimi in pomenskimi elementi ter večino napora posve-
ča sebi lastnim tipologijam. Na razstavi v nekdanji samostanski 
cerkvi prevladujejo monumentalna platna. Osrednji pojem nje-
govega razumevanja ustvarjalnosti je tokrat definiran že v naslo-
vu (v prevodu Ljubezen do usode) in je hkrati vodilni motiv neka-
terih del. Konić namreč vse dogajanje med sabo in platnom, med 
avtorefleksijo in zunanjo stvarnostjo, dojema kot usodo. »Ko-
nićeva platna v prepletu figuralnega in abstraktnega združujejo 
risarske in slikarske prvine, obenem pa razkrivajo kontrapunkt 
med ustvarjanjem iluzije gibanja in občutkom zamrznjenosti. Po-
samezna dela se v detajlih spogledujejo z minulimi umetnostni-
mi obdobji, kot so denimo aluzije na draperije renesančnih moj-
strov ali na baročne angele,« je še poudaril Simonišek.
� P.�Pavlovič

Konićeva monumentalna platna 

Simonišek,�Konić�in�direktor�galerije�Goran�Milovanović�na�
odprtju�razstave

KRŠKO – Člani Društva likovnikov Krško OKO so 24. septembra 
v avli Kulturnega doma Krško pripravili otvoritev likovne razsta-
ve, ki so jo poimenovali »Razgledi«. 
Dela so rezultat društvenega projekta Ex-tempore Krško 2020 in 
so jih pod mentorstvom akademskega slikarja Janeza Kovačiča 
ustvarjali na Velikem Trnu, kamor so povabili tudi slikarje iz dru-
gih društev. Z njimi sta tako slikali članici Likovne družine Dobo-
va in LKD Mavrica iz Novega mesta. Predsednica društva Branka 
Benje je v nagovoru zbranim dejala: »Poglede tistega dne smo 
ujeli na platno takšne, kakršni so v naravi sami. Večinoma reali-
stične pa tudi abstraktne, ob tem so nas vodili nasveti mentor-
ja.« Benjeva je nadaljevala, da so imeli udeleženci privilegij in so 
mentorja lahko spremljali, kako je slikal na svoje platno z oljni-
mi barvami. »Zraven je komentiral svoje poteze s čopičem in iz-
bor barv. Prvič smo doživeli takšno podajanje znanja. Bili smo 
zelo navdušeni,« je še povedala predsednica. 
Kovačič je med drugim izrazil navdušenje nad optimističnim pog-
ledom na slikanje prisotnih, ki so se vživeli v naravne danosti. 
»Imate čudovito pokrajino in priporočam, da jo vedno znova po-
gledate z drugega konca. Opažam, da je v vas velika sproščenost 
pri slikanju, nekateri imate izreden talent in občutek za barve,« 
je povedal Kovačič ter jim čestital za izraženo enotnost, ki se je 
čutila ves čas med ustvarjanjem. 
V glasbenem programu je nastopila flavtistka Glasbene šole Kr-
ško Hajdi Haler, ki se uči pri Andreji Istenič Lipovšek, na kla-
virju jo je spremljal Lucijan Cetin.  M.�Hrvatin

»Razgledi« z Velikega Trna

Utrinek�z�odprtja�razstave,�spredaj�mentor�Janez�Kovačič

Prirejena in skrajšana tragič-
na zgodba o kralju Learu, ki jo 
je napisal angleški dramatik 
Williem Shakespeare (1564-
1616), se začne se s kraljevo 
odločitvijo, da bo vladarsko 
palico prepustil tisti izmed 
svojih treh hčera, ki ga bo naj-
bolj prepričala s svojo izjavo o 
ljubezni in predanosti. Njegova 
odločitev, ki je temeljila samo 
na besedah in prijaznem vi-
dezu, je bila napačna, a za pot 
nazaj je bilo prepozno … Kralj 
Lear je postajal vse bolj osa-
mljen in zagrenjen – notra-
nja bolečina ga je vse bolj in 
bolj razjedala ter ga pahnila 
v blaznost. Zaključek gleda-
liške zgodbe je tragičen, a iz-
postavljena tragika nudi pre-
mislek o dejanjih človeka 
– nepremišljena dejanja lahko 
vplivajo ne samo na posame-
znikovo usodo, temveč tudi na 
usodo tistih, ki jih imamo neiz-
merno radi. 

Zanimiva kulisa dogajanju na 
prostem so bile mogočne graj-
ske arkade in morda je zaradi 
njih dobila gledališka zgodba 
še večjo pripovedno moč ter 
avtentičnost. V vlogi kralje Le-
ara se je predstavil Emil Sto-
par, njegovo najstarejšo hčer 
Goneril je upodobila Katja 
Čeč, druga hči Regan je bila 

Oživeli so zgodbo o kralju Learu 
RAKA – Gledališka skupina Društva Trg Sevnica se je po uspešni premierni predstavitvi tragedije Kralj 
Lear v sevniški kulturni dvorani predstavila 3. oktobra v spremstvu dežnih kapelj pod arkadami na gradu 
Raka in nato še večer kasneje v atriju brežiškega gradu.

Diana Kosar in najmlajši hči 
Kordelija Natalija Hočevar. 
Mirko Ratej je bil vojvoda Al-
bany in Gonerilin mož. Anej 
Bogolin se je predstavil v vlo-
gi vojvode Cornwella, poroče-
nega z Regan. Rok Britovšek 
je imel dvojno vlogo, bil je fran-
coski kralj in rabelj. Vlogo vite-
za je odigral Borut Gradišnik, 
Gonerilina dvorjanka Oswalda 
je bila Ivana Krajnc, glasnik in 
birič pa Anton Šibilja. V vlo-
go grajskega norčka se je od-
lično vživela Marjanca Pečar. 
Robert Keše se je predstavil v 
vlogi Learovega zvestega prija-
telja grofa Kenta, hkrati je bil 

tudi režiser predstave. Dialo-
ge, ki so razkrivali odnose na 
dvoru kralja Leara, sta prijetno 
dopolnjevala še skrbno načr-

tovan izbor barvnih svetlobnih 
efektov ter glasbena kulisa, za 
katere je skrbel Matej Maver. 
� Smilja�Radi

Občinstvo,�ki�je�sedlo�na�balkonu�pod�arkadami,�je�igralke�in�igralce�ob�zaključku�predstave�
nagradilo�z�močnim�aplavzom.

SEVNICA, LEER – Sevničanka 
Eva Kotar, ki že pet let živi v 
nemškem Kölnu, kjer se iz-
obražuje na tamkajšnji vi-
soki šoli za glasbo in ples, je 
postala zmagovalka nemške-
ga tekmovanja 'Lions Club 
Leer Evenburg' in se bo jese-
ni 2021 predstavila na evrop-
skem finalu v Tesalonikih v 
Grčiji.

Mlada sevniška saksofonistka 
Eva Kotar, ki je z nastopom v 
družbi saksofonistke Ajde An-
tolovič iz Kranja ter avstralske-
ga pianista Robbina Reže pred 
dvema letoma navdušila v Al-
bert Felicijanovi dvorani na sevniškem gradu, bo v novem štu-
dijskem letu 2020/2021 postala študentka drugega letnika po-
diplomskih študijev klasičnega saksofona in komorne glasbe na 
visoki šoli za glasbo in ples v nemškem Kölnu. Za našo medijsko 
hišo je strnila nekaj vtisov s tekmovanja v Nemčiji, na katerem 
je zmagala in se uvrstila na evropski finale, ki bo prihodnje leto 
potekal v Grčiji. »Izredno sem vesela, da se je tekmovanje, glede 
na situacijo s koronavirusom, lahko odvilo. Glasbeno tekmova-
nje v Leeru je bilo zame velika motivacija in zanj sem se celo po-
letje tudi intenzivno pripravljala,« pove z nasmehom. 
»Organizacija ’Lions Club Leer Evenburg’ vsako leto priredi glas-
beno tekmovanje za določen inštrument. V letošnjem letu je bil 
izbran saksofon. Prvi krog tekmovanja se je odvijal v vsaki posa-
mezni nemški regiji, kjer je komisija izbrala enega tekmovalca. 
Ta je kasneje zastopal svojo regijo na nemškem finalu v Leeru, 
kjer se je zbralo 13 tekmovalcev. Po prvem krogu finala je komi-
sija izbrala šest najboljših, ki so se v istem dnevu predstavili na 
finalnem koncertu,« opiše še potek tekmovanja. »Koronavirus je 
finale nemškega tekmovanja prestavil s konca maja na avgust. 
Odvijati bi se moral že na kongresu Lions Cluba v Bremnu. Tudi 
evropsko finale bo namesto oktobra letos šele v začetku oktobra 
prihodnje leto,« zaključi, naše uredništvo pa ji poleg nove zma-
ge želi tudi prijetno potovanje in lepo izkušnjo. 

� S.�Radi,�foto:�N.�Bedek

Sevničanka osvaja tuje odre

Eva�Kotar�

KRŠKO – Iz Kulturnega doma Krško sporočili, da se zelo zahtev-
nim razmeram navkljub trudijo, da bi lahko izvedli predviden 
program, hkrati pa se zavedajo dejstva, da se ob slabšanju epide-
miološke slike v državi v javnosti pojavlja bojazen o morebitnem 
tveganju ob obisku kulturne prireditve. »Zagotavljamo Vam, da 
prav ob vsaki prireditvi storimo vse potrebno, da je obisk pri-
reditve pri nas varen. Za vse prireditve in dogodke imamo pri-
dobljena pozitivna soglasja NIJZ in skrbimo za spoštovanje vseh 
navodil in priporočil za preprečitev širjenja okužbe z novim ko-
ronavirusom,« sporočajo.

Trudijo se za izvedbo programa

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

Trobilni kvintet 
Contrast

koncert iz cikla ARSonica 2020
nedelja, 18. 10., ob 18. uri

Korenčkov palček
lutkovno-igrana predstava 

za Rumeni abonma
torek, 20. 10., ob 18. uri

Predstava, ki gre narobe
komedija

za Zeleni abonma
nedelja, 25. 10., ob 18. uri
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Četrtek, 15. 10.

• ob 12.00 na gradu Sevnica: 
odprtje energijske poti

• od 13.00 do 17.00 v MC 
Sevnica: snemanje animira-
nega filma

• ob 16.00 pred MC Krško: 
svetovni dan hoje – rekrea-
tivni pohod skozi Krško

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
voden ogled »Večerni obisk 
pri grofici Matildi«

Petek, 16. 10

• ob 10.00 v MC Brežice: Be-
rem in pišem, da ne poza-
bim – aktivnost za ohra-
njanje in razvoj kognitivnih 
funkcij, spodbujanje pisanja 
z roko (potrebna prijava)

• ob 16.00 pred MC Krško: 
svetovni dan hrane – ozave-
ščanje o zdravi prehrani

• ob 17.30 in 20.00 v Kultur-
nem domu Krško: komedija 
»Avdicija«

• ob 18.00 v MC Sevnica: Tik 
tok party

Sobota, 17. 10.

• od 8.00 do 13.00 v pro-
storih Radiokluba Elektron 
Brežice (Trg Jožeta Topori-
šiča 2): dan odprtih vrat ra-
diokluba

Nedelja, 18. 10.

• ob 18.00 v Kulturnem 
domu Krško: koncert Tro-
bilnega kvinteta Contrast, 
iz cikla ARSonica 2020

kam v posavju
Sreda, 21. 10. 

• ob 9.00 v Središču za sa-
mostojno učenje na Ljudski 
univerzi Krško: brezplačna 
delavnica Spletna orodja za 
komunikacijo in učenje na 
daljavo ZOOM, obvezne pri-
jave na 051 279 633 do za-
sedbe prostih mest (6)

Četrtek, 22. 10.

• od 13.00 do 17.00 v MC 
Sevnica: snemanje animira-
nega filma

• ob 17.00 na ETrŠ Brežice: 
okrogla miza »Kompeten-
ce na sodobnem trgu dela« 
(potekala bo na daljavo)

• od 17.00 do 19.00 v športni 
dvorani Brežice: šolsko tek-
movanje v karateju – pokal 
Posavja v katah

• ob 19.00 v Domu kulture 
Brežice: pogovorni večer z 
Juretom Godlerjem

Petek, 23. 10.

• ob 17.00 v prostorih Obči-
ne Brežice: odprtje razsta-
ve fotografij ob 100-letnici 
Gasilskega pihalnega orke-
stra Loče

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: proslava ob 
dnevu suverenosti

• ob 18.00 v MC Krško: infor-
mativni sestanek pred zače-
tnim tečajem ruščine

Sobota, 24. 10.

• ob 14.00 na Lisci: sprehod 

po Jurkovi učni poti
• ob 16.00 v MC Sevnica: 

osnove modnega oblikova-
nja

• ob 17.00 in 20.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: letni koncert MePZ Viva 
Brežice

Nedelja, 25. 10.

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: komedija »Predstava, 
ki gre narobe«

Torek, 27. 10.

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: svečana seja 
Občinskega sveta občine 
Brežice ob občinskem pra-
zniku

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: Muzej v muzeju – de-
lavnica o muzejskem pred-
metu ob dnevu protestan-
tizma

Sreda, 28. 10.

• ob 9.00 v Središču za sa-
mostojno učenje na Ljudski 
univerzi Krško: brezplačna 
delavnica Naučimo se sle-
pega tipkanja, obvezne pri-
jave na 051 279 633 do za-
sedbe prostih mest (6)

• ob 18.00 v prostorih Gasil-
ske zveze Brežice: okrogla 
miza na temo gasilske pre-
ventive

* Izvedba prireditev je odvisna 
od epidemioloških razmer in 
sprejetih ukrepov.

Ponedeljek, 19. 10.

• ob 9.00 v Mladinskem cen-
tru Brežice: predavanje 
o predlogu zakona o dol-
gotrajni oskrbi

• ob 16.00 v športni dvora-
ni v Pišecah: predstavitev 
mednarodne športne zveze 
Alpe-Donava-Jadran (ADA)

Torek, 20. 10. 

• ob 9.00 v Središču za sa-
mostojno učenje na Ljudski 
univerzi Krško: brezplačna 
delavnica Spoznajmo Excel, 
obvezne prijave na 051 279 
633 do zasedbe prostih 
mest (6)

• od 13.00 do 17.00 v MC 
Sevnica: snemanje animira-
nega filma

• ob 16.00 v mestnem jedru 
Brežic in Domu kulture Bre-
žice: Zgodbe brežiških ulic 
– grafična razstava v tehni-
ki frotage

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: odprtje razstave 
»Adam Bohorič: Proste zim-
ske urice o latinskokranjski 
slovnici«

• ob 17.30 v Centru za kre-
pitev zdravja Zdravstvene-
ga doma Brežice: Klub za 
razmišljanje – delavnica la-
teralnega mišljenja po De 
Bonu za odrasle

• ob 18.00 v Kulturnem 
domu Krško: lutkovno-igra-
na predstava »Korenčkov 
palček«, za rumeni abonma 
in izven

Moje rojstno mesto. Mesto Brežice, kjer smo se rodili. Kraj, kjer 
nam je začela teči zibka. Ja, mati mila, nam nekaterim starim 
"Breščanom", zaresno pred mnogimi leti. Smo zato avtohtoni, 
ker se pač nismo odločili in nismo zapustili svojega kraja? Bi to-
varišica slovenskega jezika morda iskala, kolikokrat lahko obr-
neš tako kratek stavek, ki se nanaša na rojstni kraj? Meni dragi 
prišleki, ki so suvereno vstopili v naš kraj in s svojim delovanjem 
zanj veliko naredili, so ljudje v mojem, našem kraju, s posebnim 
statusom in domovinsko pravico.

Roji mi po glavi, kolikokrat sem za tako pisanje rahlo pihala 
patino s spominov. Ker pravim, da je brez spominov posame-
znika ali neke skupine samo en dan brez enega samega spo-
mina brisan prostor. Nič. Puščava. Ampak jaz jih imam oh in 
uh – kar vrejo in se kotalijo in si mislim, pa kaj, če bom kake-
ga spet umestila tam od železniške postaje, še po makadam-
ski cesti, mimo starega zdravstvenega doma in po Milavčevi 
čez mesto do gradu in naših dveh rek z utrujenimi in od da-
leč poznanimi  mostovi. Za pokušino, denimo, peskasta pot ni 
bila ovira do kina pri gostilni Cirnski, kjer je za ogled enega 
filma bilo potrebnih kar štiri ure. Kolute filma je mož menjal 
vsako uro; malo dlje sem si jaz pretegnila noge do Prevoza in 
gozdnega gospodarstva, GG-ja. S starega zdravstvenega doma 
nas je krotil gospod Peček, sploh, kadar je bilo treba rešiti kak 
zob. Potem je bilo treba mimo  sv. Roka, Prosvetnega doma, ki 
je nastajal tudi za današnje dni, gimnazije, kjer je pomladi in 
po dežju najlepše dišalo po španskem bezgu in jasminu. Trgo-
vine in trgovinice v mestu so ponujale dobesedno življenje, to-
likokrat pogrešano domačnost, mala rdeča bencinska črpalka 
sredi mesta pa še vedno v spominu »toči« gorivo. Še danes ima-
jo poseben vonj knjige iz knjižnice Savice Zorko sredi mesta, iz 
trgovinice Žagar je lepa punčka s skodranimi svetlimi lasmi in 
v rdeči oblekici s kašmirskim vzorcem zvito našla pot k novi 
lastnici. Pa pride grad in ljuba hiša pod kostanji, do mostov in 
obeh rek. Sem kot kobilica, ki skače v vse (stare) smeri mesta, 
žalostna in togotna, vedoč, da kar je bilo nekoč postavljeno, je 
bilo ponekod dobra osnova za kasnejši čas. Ki so ga po obdob-
jih znali osebki dobro pomendrati.

Hm, oktobrske dneve so desetletja nazaj motoristi beležili z 
atrakcijo dirk z motorji, razen domačinov (gospoda Urek in 
Radanovič, morda še kdo), so se dirk udeležili motoristi  iz dru-
gih krajev domovine. Tekmovalna trasa se je pričela pri občini, 
mimo gradu, pokopališča, levo na Marof, po današnji Majstro-
vi do bolnišnice in levo pri trgovini Lipej do občine. Kak oktober 
smo bili zaradi »firbčnosti« deležni hudega mraza, snežne plun-
dre, premraženih nog, rdečih nosov in rok. In, ja, bili smo zazna-
movani z govori o nikoli končani pravljici.

Čas in spreminjanje imata svoje zakonitosti. Vedno. Tudi v naši 
občini. Občani so, kot vselej, ustvarjalni in to tudi pokažejo za 
praznik. So stvari, s katerimi nismo zadovoljni in se temu neka-
ko močno prilagajamo, čeravno bi še najraje grizli. Ampak se-
daj nas končno veselijo premiki na Krkinem mostu, toplo obla-
čenje stavb (energetske prenove), prenove kakšnega sramotno 
dotrajanega cestnega odseka (teh je v mestu za zjokat) … In 
končno si občani in meščani želimo, da nekaj, kar naj bi bile bo-
žično-novoletne jelke sredi krožišč, ne bi čez vse leto strašile in 
kazile sicer lepe brežiške panorame.

Moj kraj.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

»Knjižnično gradivo je na voljo 
vsem generacijam, a pred prvo 
izposojo moramo opraviti vpis 
in ob naslednjem obisku bibli-
obusa dobi obiskovalec član-
sko izkaznico za brezplačno 
izposojo gradiva, ki si ga je mo-
goče izposoditi za mesec dni z 
možnostjo podaljšanja,« prija-
zno pojasni Matjaž Stibilj, ki 
delo v potujoči knjižnici pozna, 
saj je pred prihodom v Posavje 
delal na bibliobusu v Ajdovšči-
ni. »To je prispevek h kulturi 
branja in želim si, da bi bil vsak 
obisk dober, da bi bilo vedno 
več bralk in bralcev,« pove Ciril 

Posavski Bralko že potuje ter ima prve članice in člane 

Dolinšek, krajan Šmarčne, ki si 
je vzel čas za obisk in izposojo 
knjižnega gradiva na bibliobu-
su. »Menim, da je to pridobitev, 
s katero smo v Posavju postali 
še bolj povezani. Med nami se 
tkejo niti, ki nadgrajujejo naše 
delo pri ohranjanju in širjenju 
želje po branju ter spoznavanju 
svetov, ki nam jih nudijo knji-
žna dela. Branje je pomemben 
del našega življenja in za bra-
nje bi si morali vsakodnevno 
vzeti čas,« spodbudi k obisku 
in branju direktorica sevniške 
knjižnice Anita Šiško. 
 S.�Radi Prvi�bralci�in�bralke�so�opravili�vpis�v�posavsko�potujočo�knjižnico�ter�si�že�izposodili�knjige.

POSAVJE – 5. oktobra je posavska potujoča knjižnica, poimenovana Bralko, odšla na svojo prvo uradno službeno pot z bibliotekarjem Matjažem Stibiljem in vozni-
kom – knjižničarjem Marjanom Mrgoletom. Pot ju je vodila skozi mnoge posavske kraje, v nekaterih sta se ustavila ter sprejela prve bralke in bralce.

RADEČE – V radeški knjižnici je na ogled slikarska razstava »Po 
dolini Sopote«, posvečena dolini v radeški občini, znani po tem, 
da si v njej gozd, voda in človek podajajo roke že tisočletja. Zna-
čilnosti doline, skozi katero teče Sopota, je predstavila modera-
torka odprtja razstave Ana Novak. Naravne danosti doline, ki 
navdušuje v vseh letnih časih, so na slikarsko platno prenesli 
Amina Kolarič iz Celja, Cvetka Berginc, Jožica Šeško, Sabi-
na Kern in Jožica Caihen iz Laškega, Pavla Černigoj iz Sevni-
ce, Zdravko Červ in Darko Blažič iz Novega mesta ter članice 
in člani Društva ljubiteljev likovne umetnosti Radeče – Marija 
Oven, Mojca Musar, Tanja Košar, Nevenka Flajs, Boris Kote-
ski, Ivo Kašič in Ludvik Kos, ki je tudi predsednik društva. Od-
prtje razstave 10. septembra sta z igranjem na harmoniko po-
pestrila učenca GŠ Laško - Radeče Matija Lazar in Nik Strnad. 
 S.�Radi

Dolina Sopote na slikarskih platnih

Ogled�razstave�v�radeški�knjižnici�
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na muhi ...

Obiski�ministrov� in�ministric�v�bistriški�občini�niso�ravno�
nekaj�vsakdanjega,�zato�so�bili�pred�časom�toliko�bolj�veseli�
obiska� šolske� ministrice� dr.� Simone� Kustec.� Tamkajšnji�
ravnatelj�Bogomir�Marčinkovič�je�ministrici�(ki�je�tako�kot�vsi�
drugi�na�dogodku�ves�čas�nosila�zaščitno�masko)�energično�in�
navdušeno�razkazal�šolske�prostore,�v�'ekskurzijo'�pa�vpletel�
številne�zanimivosti�iz�njene�zgodovine�in�uspehe,�ki�so�jih�
dosegli�njeni�učenci�in�učenke.�Tudi�župan�Franjo�Debelak�se�
ni�pozabil�pohvaliti,�da�je�to�tudi�'njegova'�šola,�na�katero�ima�
številne�lepe�spomine.�(P.�P.).

Milena�Knez,�predsednica�Turistič-
nega�društva�Tržišče,�se�je�v�Mirnsko�
dolino�preselila�pred�skoraj�dvema�
desetletjema�iz�zaselka�Stari�Dvor�
v�radeški�občini.�Društvo,�ki�ga�vo-
di�drugi�mandat,�je�pod�njenim�vod-
stvom�pripravilo�že�mnogo�odmev-
nejših�prireditev.�Med�njimi�je�tudi�
Jesen�na�vasi,�s�katero�oživljajo�pri-
kaz�ljudskih�običajev.�Knezova�z�ve-
seljem�vodi�tudi�prireditve,�na�kate-
rih�v�pogovorih�s�posamezniki�med�
drugim�razkriva�zanimive�zgodbe�iz�
preteklosti.�(S.�R.)�

Dvodnevno�otvoritveno�vožnjo�oz.�predstavitev�posavskega�
bibliobusa� sta� ves� čas� spremljala� igralec� in� TV-voditelj,�
Brestaničan� Nik� Škrlec� kot� povezovalec� prireditev� ter�
Radečanka�Nuška�Drašček�kot�avtorica�in�izvajalke�himne�
posavske�potujoče�knjižnice.�Uveljavljena�estradnika�sta�se�po�
predstavitvi�v�Kostanjevici�na�Krki�umaknila�v�'backstage'�pod�
obok�stopnišča�Lamutovega�likovnega�salona�in�izmenjala�
nekaj�besed.�Morda�je�Nuška�predlagala�Niku,�da�naslednjič�
zamenjata�vlogi�–�naj�on�poje,�ona�pa�bo�povezovala�…�(P.�P.)

Otvoritev�mrliške�vežice�na�Stranjah� je� tamkajšnja�vaška�
skupnost�izkoristila�za�priložnost,�da�se�sokrajanu�Tonetu�
Remihu�z�orjaško�steklenico�viskija�zahvali�za�dolgoletna�
prizadevanja�za�izgradnjo�vežice.�Do�sedaj�so�bili�namreč�
primorani�največkrat�hoditi�svoje�rajnke�kropiti�v�senovsko�
vežico,�od�koder�je�morala�kolona�vozil�po�hribih�in�dolinah�
zatem�počasi�voziti�za�pogrebnim�vozilom�v�skoraj�10�km�
oddaljeno�stranjsko�pokopališče�na�zadnje�slovo.�Sicer�pa�
Tone�z�vztrajnostjo�ni�pripomogel�le�k�tokratni�pridobitvi,�
temveč� mu� gre� veliko� zaslug� tudi� za� infrastrukturne� in�
komunalne�ureditvah�po�ostalih�zaselkih�Bohorja.�Ni�kaj,�
Remih,�ki�je�v�letu�2018�prejel�veliki�znak�KS�Senovo,�si�je�viski�
nedvomno�zaslužil.�Tudi�zaradi�tega,�ker�je�edini,�ki�je�ne�glede�
na�družbeni�režim�ali�politično�obarvanost�član�najožjega�
vodstva�KS�Senovo�že�polnih�42�let.�(B.�M.)

Na�prireditvi�Športnik�leta�2019�v�Brežicah�je�naziv�športnice�
leta� osvojila�metalka� kladiva� Barbara� Špiler,� ki� se� je� po�
materinski�izkušnji�uspešno�vrnila�v�tekmovalni�ritem.�Po�
priznanje�ni�prišla�sama,�ampak�je�s�sabo�vzela�tudi�svojega�
prikupnega�sinčka�Bineta,�ki�se�ni�ustrašil�velikega�odra�ter�
se�je�s�podeljevalcema,�predsednikom�Športne�zveze�Brežice�
Stanetom� Tomšetom� in� brežiškim� podžupanom� Juretom�
Pezdircem,�pogumno�»komolčkal«,�kot�pravijo�pozdravu�s�
komolci,�ki�je�v�času�novega�koronavirusa�zamenjal�klasično�
rokovanje.�(R.�R.)

Zagotovo� se� sprašujete,� le�
kdo� je� to� na� fotografiji.� Se�
je�dobro�zakril,�kajne?�No,�v�
nadaljevanju� vam� ponuja-
mo�odgovor.�Na� t.� i.�Dnevu�
brez�alkohola�v�Brežicah�se�
je�med�nevladnimi�organiza-
cijami�predstavila�tudi�Zveza�
prijateljev�mladine�Krško,�ki�
jo�je�zastopal�neumorni�Uroš�
Brezovšek,� tudi�podpredse-
dnik�ZPM�Slovenije,�sicer�de-

javen�tudi�na�drugih�področjih,�predvsem�v�kulturi,�saj�je�tu-
di�predsednik�Zveze�kulturnih�društev�Krško.�Ob�upoštevanju�
vseh�ukrepov�NIJZ�je�seveda�ves�čas�nosil�zaščitno�masko,�uje-
li�pa�smo�trenutek,�ko�si�je�nadel�še�»pijana«�očala,�ki�simuli-
rajo�vid�človeka�pod�vplivom�alkohola.�(R.�R.)�

»V našem društvu veliko pozornosti namenjamo zdravi prehrani 
in z veseljem se udeležujemo izobraževanj na temo peke ter 
kuhanja, česar pa je bilo v letošnjem letu zaradi zajezitve 
širjenja koronavirusa manj,« pove predsednica sevniškega 
društva kmetic Majda Jazbec po zaključeni kuharski delavnici, 
v kateri je Milka Košak pripravila fileje postrvi po receptu nje-
nega tasta, ki je bil strasten ribič. »Rib kot otrok in najstnica ni-
sem jedla, a ko sem enkrat okusila odlično pripravljene sveže 
nalovljene rečne postrvi, ki jih je po lastnem receptu pripravil 
moj tast, sem jih začela jesti z velikim užitkom,« obudi spomin 
Košakova in nato razkrije kuharsko skrivnost priprave ribjih fi-
lejev domače postrvi. »V tem letnem času lahko jedi dodamo 
še osvežilno solato iz naribane črne redkve in fižola,« doda Jaz-
bečeva in nadaljuje, da je projekt Riba je IN prinesel marsikate-

ro zanimivo kuharsko izkušnjo in dodatno znanje. V delavnici 
so poleg omenjenih sodelovale še predstavnice aktiva žena iz 
Boštanja, z Brega in Blance (na fotografiji). 

Ribja jed na domačem krožniku
Društvo kmetic Sevnica povezuje okoli 300 članic v 11 aktivih in nekateri med njimi imajo svoje last-
ne prostore za pripravo okusnih domačih dobrot, s katerimi obogatijo marsikatero prireditev v obči-
ni ali pa sodelujejo na katerem izmed kulinaričnih tekmovanj. Članice društva sodelujejo tudi v projek-
tu Riba je IN.

Projekt RIBA JE IN sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in 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.
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Projekt RIBA JE IN sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo in 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.

Vsak si lahko pripravi ribo (projekt Riba je IN)

Marinirana postrv

Za pripravo marinirane pečene postrvi potrebujemo:
• svežo očiščeno postrv (brez glave), ki jo razpolovimo 
• 2-3 stroke česna
• vejice svežega peteršilja
• 2-3 žlice koruzne moke
• ščep soli in jedilno olje

Dan pred peko na več delih zarežemo v ribjo kožico ter nato 
postrv enakomerno posujemo z mešanico sesekljanega čes-
na in peteršilja ter rahlo posolimo in pustimo čez noč v po-
kriti posodi v hladilniku. Naslednji dan pripravimo dovolj glo-
boko posodo in vanjo vlijemo toliko jedilnega olja, da riba v 
njem plava. Pred peko z marinirane postrvi odstranimo če-
sen in peteršilj ter jo povaljamo v koruzni moki in nato ribo 
damo v vroče olje, da se zlato zapeče. 
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BREŽICE – Poletje se je po-
slovilo in nastopila je jesen, 
ki prinaša hladnejše dni, 
vendar pa nove, tople bar-
ve in omamne okuse. 26. 
septembra se je v mestnem 
jedru Brežic, natančneje v 
restavraciji Splavar, odvijal 
prav poseben večer. Občutek 
je bil, kot da bi se nahajali v 
kakšnem bistroju sredi Pari-
za. V sklopu tematskega ve-
čera Jesen se je predstavila Jerca Šantej s svojo slikarsko razsta-
vo. Šantejeva je vodja zavoda Qra, med drugim pa tudi dobitnica 
mnogih nagrad in priznanj. Gostje so lahko uživali v preizkušanju 
mesnih ali ribjih jedi v sklopu novega menija Jesen, ki so nastale 
pod vodstvom splavarjevega kuharja. Okusne jedi je spremljalo 
vino, za katerega je zaslužen Bojan Berkovič, gospodar Vinske 
kleti Molipachi. Za še boljšo atmosfero je poskrbela instrumen-
talna zasedba Kristjana Račiča, Lovra Klanjščka, Anžeta Pod-
gornika, Matica Kovačiča, Roberta Petana, Darka Petana in 
Julijana Andrejaša, z vokali pa so jih spremljale Maja Weiss, 
Klara Moškon in Tjaša Rupar. Vse skupaj se sliši omamno, kaj-
ne? Prav tako si lahko pri Splavarju privoščite zajtrk, »obedo«, 
kosilo ali pa pravo splavarjevo restavracijsko dogodivščino. Tako 
da kar pogumno, saj se pri Splavarju najde za vsakogar nekaj. Pri-
čarajte si splavarjevo jesen tudi vi, saj boste uživali v dobri jeda-
či, kapljici rujnega in glasbi.  N.�Đ.

Splavarjeva jesen

Gostje�so�preizkušali�mesne�ali�
ribje�jedi�v�sklopu�novega�menija�
Jesen�(foto:�Amadeja�Smrekar).
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BREŽICE – Društvo diabeti-
kov Posavja Brežice je 1. ok-
tobra povabilo v Mestno hišo 
Brežice na predstavitev pe-
sniškega prvenca »Pesmi 
z obpotja« Marije Kerin iz 
Podbočja. Kerinova je člani-
ca društva in je, kot so ugo-
tovili, »biser, ki ga nis(m)o 
poznali«.

Marija Kerin se je rodila 18. 
avgusta 1941 na Oštrcu kot 
prvi otrok v družini. Čez dve 
leti je dobila sestro, ob tretji 
nosečnosti, leta 1945, je mama 
ostala brez moža in otroci brez 
očeta; oče je bil žrtev namreč 
povojnih obračunavanj, niko-
li več ga niso ne videli ne izve-
deli za njegov grob. Marija je 
bila mami v veliko oporo. V šoli 
je bila pridna in uspešna, za-
radi pomanjkanja pa so ostale 
marsikatere želje neuresniče-
ne. Pri 23 letih se je poroči-
la v Podbočje, kjer sta si z mo-
žem Jankom na manjši kmetiji 
ustvarila družino. Ko je mož še 
pred 60. letom hudo zbolel, mu 
je Marija do smrti 2009 nese-
bično pomagala, a samota ji je 
prinesla veliko praznino. Po-
tem je segla po skriti želji pi-
snega ustvarjanja, strastnega 
branja in reševanja križank. 
Sin še vedno živi z njo, hčer-
ka se je poročila in se preseli-
la, razveseljujeta jo dva vnuka.

Na zboru članov se je predsta-
vila s pesmijo o koroni (pred 
časom smo jo objavili tudi v 

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Ines Horvat, Prilipe – 
dečka,

• Bahtishahe Sertolli, Krško 
– dečka,

• Urška Urek, Kapele – 
dečka,

• Valentina Cekuta, Dolnja 
Prekopa – dečka,

• Martina Jalovec, Malo 
Mraševo – dečka,

• Kosovare Berisha, Brege 
– dečka,

• Darja Požun, Trnovec – 
deklico,

• Andreja Kržan, Bizeljsko – 
deklico,

• Vesna Hribar, Kal pri 
Krmelju – deklico,

• Vesna Furlan Božič, 
Mihalovec – deklico,

• Mateja Kilar, Veniše – 
dečka,

• Suzana Gorenc, Rovišče 
pri Studencu – dečka, 

• Melita Žnideršič, Brežice 
– dečka,

• Nataša Slatner, Veliki 
Kamen – deklico,

• Mateja Gajzer, Virštanj – 
dečka,

• Janja Kožar, Reštanj – 
deklico,

• Tjaša Zidar, Mrčna sela – 
dečka,

• Sandra Hrušovar, 
Stolovnik – dečka,

• Marija Brajdič,  Drnovo – 
dečka,

• Albina Avgustinčič,  Artiče 
– dečka,

rojstva

poroke

• Blaž Kostanjšek in Maja 
Prah, oba z Orešja na 
Bizeljskem,

• Amadej Ivnik in Ana 
Žagar, oba iz Gradišča,

• Aleš Felicijan in Nataša 
Trpinc, oba iz Šmarčne,

• Frenk Marcen s Senovega 
in Andreja Kozole iz 
Presladola,

• Gregor Mirt s Pokleka nad 
Blanco in Saša Martinčič 
iz Radeč,

• Marko Berkovič iz Brežic 
in Barbara Razboršek iz 
Zagorja ob Savi,

• Danijel Gorišek iz Sevnice 
in Rebeka Androjna iz 
Rogačic,

• Jan Gruden in Tjaša 
Franko, oba iz Gabrijel,

• Aleš Brili in Nika Sajko, 
oba z Raven pri Zdolah,

• Ivan Huđber iz Čazme in 
Sandra Iljaš z Bizeljskega.

ČESTITAMO!

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

moja poroka

Gordan�Lazarov�iz�Brežic�in�Barbara�Škaler�iz�Spodnjega�
Starega�Grada,� 22.� avgust� 2020,� grad�Brežice� (foto:�
Dejan�Bulut)

posavje telovadi za zdravje

Jutra je škoda prespati

SEVNICA – Redno polurno 
jutranjo vadbo na prostem 
pri SŠ Sevnica po sistemu 
1000 gibov izvaja od lan-
skega 1. julija tudi skupina 
članic in članov društva Šola 
zdravja, ki se je poimenova-
la Trg Sevnica. Skupino tvo-
ri 14 vadečih.

Prvo srečanje in prva vadba 
skupine je potekala v toplem 
julijskem poletnem jutru pod 
velikim orehom v sevniškem 
športnem parku ob Savi na po-
budo Mici Jeler, ki je s skupi-
no vadila prvih 14 dni in vade-
či so ji še vedno zelo hvaležni, 
pove Jelka Robar. »Skupina 
se je počasi večala, vadečih je 
bilo vedno več, senca pod ore-
hom je postajala premajhna in 

odločili smo se, da bomo pro-
sili ravnatelja srednje šole, če 
lahko vadimo na šolskem dvo-
rišču, kjer je bila senčka večja. 
Z dovoljenem ni bilo težav in 
tako sedaj že več kot leto vadi-
mo pri šoli, kjer imamo dovolj 
prostora in v poletnem času 
tudi dovolj sence, na eni ali pa 
na drugi strani stavbe,« obudi 
spomin na začetke Robarjeva, 
ki je v tem času opravila tudi 
izpit za vaditeljico. »Izpit imata 
tudi Marjana Štojs in Marija 
Hribar, tako da se izmenjuje-
mo pri vodenju vadb,« nadal-
juje in doda, da so pri izva-
janju vaj pozorni na to, da vse 
gibe izvajajo pravilno. »Ti gibi, 
ki jih izvajamo, niso kar tako. 
Njihovo zaporedje je pravilno, 
so zdravstveno proučeni,« po-
udari in pove, da je vadečim 
v oporo tudi knjiga z opisom 

vseh gibov, ki jih je za jutran-
jo vadbo po sistemu 1000 gi-
bov zasnoval Nikolay Grishin, 
v Sloveniji živeči ruski zdrav-
nik, ki je idejni vodja in usta-
novitelj Šole zdravja. Skupino 
trenutno tvori 14 vadečih, sta-
rih od 55 do 78 let. 

»Jutra je škoda prespati, 
ker so prelepa, narava je v 
prebujajočem se dnevu polna 
pričakovanj. Mi smo postali 
ena taka velika družina, ki se 
z veseljem zbere pri jutranjih 
vajah na prostem, kar je nekaj 
najlepšega,« pojasnjuje sogo-
vornica in zaključi, da vadbe 
niso opustili niti v času epide-
mije koronavirusa, vendar so 
vadili vsak na svojem domu. 

 Smilja�Radi

• Urša Dvojmoč, Koprivnik 
– deklico,

• Jerneja Stopar Jaklič, 
Orehovec – deklico,

• Ivana Mužar, Mihalovec – 
dečka,

• Barbara Kajič, Kamenica – 
deklico.

ČESTITAMO!

Pesmi z obpotja Marije Kerin

našem časopisu), za marsikoga 
izmed znancev in celo bližnjih 
pa je bilo pesniško odkritje 
veliko presenečenje, je v po-
govoru povedala moderator-
ka Ivana Vatovec, ki je zbirko 
opremila s spremnim besedi-
lom, ilustrirala pa jo je Zinka 
Žnideršič. 

Prvi kamenčki ob obpotju so 
bili skrbno shranjeni o rojstni 
hiši, mladosti in družini, na-
ravi, sedaj pa se zbirajo oko-
li aktualnih dogajanj. V zad-
njih letih jih niza domačim ob 
osebnih praznikih. Ko jim na-
piše čestitko s toliko rimami, 
včasih kar zmanjka prostora 
na papirju. Kerinova pravi, da 
življenje zbira svoje poti in da 
te niso vedno po naših željah, 
kamenčke svojega obdobja pa 
je začela zbirati slučajno. Si-
cer je zelo vesela izdaje te pe-
sniške zbirke, vsak avtor na 

tak dogodek gleda po svoje, je 
pa to predvsem delo misli in 
srca. In katera pesem ji je naj-
ljubša? Tega vprašanja avtorji 
niso veseli, pojasnila je, da so 
vse pesmi njene, če pa je kri-
tika dobra, ima ta tudi svoj na-
men. Rima je zahtevna reč, ki 
je ne obvladajo niti avtorji, ki 
so že dolgo na knjižnih policah, 
a je Kerinova presegla marsi-
koga s tega ustvarjalnega pod-
ročja, je povedala Vatovčeva.

Predsednica društva Dar-
ja Mandžuka se je zahvali-
la vsem, ki so pomagali pri iz-
daji pesniške zbirke, prav tako 
tudi avtorica Marija Kerin. Lu-
cija Pšeničnik je pod men-
torstvom prof. Anite Veršec 
za duše, željne nežnih zvokov, 
zaigrala na citre.

� N.�Jenko�Sunčič,�
� foto:�Rudi�Mlinar

Marija�Kerin�(desno)�v�pogovoru�z�Ivano�Vatovec

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

ČATEŽ OB SAVI, ŠENTVID – Zadnjo soboto in nedeljo v avgustu 
je Lojze Ogorevc, znan narodnozabavni glasbenik in promotor 
zdravega načina življenja, že šestič organiziral tradicionalni bo-
sonogi pohod po Čateževi energijski poti na Sveti Vid. Zaradi veli-
kega zanimanja in da bi preprečili preveč množično udeležbo sta 
bila letos v dveh dneh izvedena celo dva pohoda, k čemur je zelo 
pripomoglo tudi sončno vreme, pogoji za pohod z bosimi nogami 
so bili torej odlični. Bosonogi pohod je iz leta v leto bolje obiskan, 
pohodniki prihajajo iz vseh krajev Slovenije, poleg posavskih tudi 
še iz Ljubljane, Celja, Ptuja, Bleda, Dolenjske, Bele krajine itd. Med 
rednimi udeleženci so tudi Nuša Derenda, Jure Rovan, Henrik 
Omerzu, Rade Iljaž, letošnjega se je udeležil tudi predsednik Dr-
žavnega zbora Igor Zorčič, ki se je glavnemu organizatorju Ogo-
revcu zahvalil za čudovito (pre)izkušnjo. Pohoda so se udeleži-
le tako rekoč vse generacije, najmlajši udeleženec je imel šele tri 
leta, najstarejši pa 80. Proga, po kateri so hodili bosonogi poho-
dniki, je bila po Ogorevčevih besedah urejena in čista, za kar je 
dan pred pohodom poskrbel z metlo v rokah. »Vemo, kako je bo-
sonoga hoja zdrava, saj imamo na stopalih vse točke, ki so pove-
zane s celotnim organizmom, krepimo imunski sistem, odprav-
ljamo glavobole, uravnavamo pravilno držo hrbtenice, krepimo 
noge, kolenske vezi, gležnje. Najboljša terapija proti glivicam je 
hoja po travnati rosi,« pravi Ogorevc in svetuje, naj čim več hodi-
mo bosi, saj nam bodo stopala zelo hvaležna. Na koncu bosono-
gega pohoda so bili vsi udeleženci zadovoljni, polni energije, sli-
šati  je bilo samo: »Se vidimo naslednje leto.« 
 R.�R.,�vir:�L.�Ogorevc

Že šestič bosih nog na Sv. Vid

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

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

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

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

zahvale, spomin

SPOMIN

DRAGO KRNULC

Vsi njegovi

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

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

 Spomin nate še živi v naših srcih. 

13. oktobra so minila štiri leta, 
odkar si nas zapustil, dragi 

iz Kapel 14a.

SPOMIN

VINKO MLAKAR

Vsi njegovi

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu 
ter mu prižigate sveče.

15. oktobra sta minili dve leti, 
odkar je za vedno odšel naš dragi

iz Gorenje vasi 12.

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

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

skozi vaš objektiv

Na uredništvo smo prejeli nekaj fotografij, s pomočjo katerih 
ogorčeni Dobovčani sporočajo, v kako katastrofalnem stanju 
je že dlje časa garderobno-skladiščni objekt na zunanjem 
športnem igrišču v Dobovi, ki je v uporabi od leta 2015 in ka-
terega upravitelj je Zavod za šport Brežice. »Zavod za šport 
je s situacijo seznanjen, vendar ne ukrene nič. Kot je razvi-
dno s fotografij, je notranjost objekta že tako poškodovana 
in razbita, da je uporabnikom, predvsem otrokom, nevarna! 
Verjetno bi bilo prav, da odgovorni situacijo rešijo, raziščejo 
in preprečijo nadaljnje oblike vandalizma, ki so nesprejem-
ljive,« so sporočili ogorčeni krajani.

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

Oglašam se v povezavi z zapisom v Posavskem obzorniku, da naj bi 
krški občinski svetnik g. Boštjan Pirc na zadnjem zasedanju občin-
skega sveta, kjer so vsebinsko obravnavali šport, podal svoje mne-
nje glede delovanja Športne zveze Krško, ki ni v skladu z realnimi 
dejstvi. V svoji osnovni raznolikosti in večni borbi za omejena fi-
nančna sredstva je povezovanje in sodelovanje športnih društev 
le-teh oteženo, izpadi občinskih svetnikov z neosnovanimi trdit-
vami, namenjenimi zavajanju in brez možnosti zagovora naspro-
tne strani, vodijo zgolj v očitano rušenje odnosov med športnimi 
društvi. V nadaljevanju predstavljam delo Športne zveze Krško in 
odgovarjam na nekatere očitke o njenem delovanju in poskušam 
pojasniti ozadje trditev svetnika.

Športna zveza Krško je v času mojega predsedovanja povečala 
članstvo s 23 na 41 športnih društev. Na volilni skupščini v letu iz-
volitve (2012) mojega predhodnika je z veljavnimi pooblastili so-
delovalo zgolj šest članov zveze od 23! Na volilni skupščini, izve-
deni v oktobru 2015, kjer sem bil izvoljen kot predsednik, je od 23 
članov Zveze sodelovalo kar 20 športnih društev z veljavnimi po-
oblastili. V tistem času je bil to rekord števila udeležb na skupšči-
nah zveze, ki je bil presežen letos, ko se je le-te udeležilo 33 od te-
danjih 40 članov.

V preteklih petih letih smo pripeljali Športno zvezo Krško med vo-
dilne tovrstne športne organizacije v Sloveniji. Pričeli smo z or-
ganizacijo skupnih projektov športnih društev s predstavitvami 
programov le-teh po vseh OŠ v krški občini, kar je projekt, ki mu v 
Sloveniji ni para. Prav tako smo zagnali projekt »Fundacija špor-
tnih priložnosti«, v sklopu katerega društva izvajajo lastne projek-
te za občane vseh starostnih obdobij s področja »športa za vsako-
gar«. Združujemo tudi nekatere kolesarske prireditve z območja 
Posavja s projektom »Posavska kolesarska pumpa«, izvajamo špor-
tno-družabno prireditev Športofešta, izdajamo brošuro s progra-
mi v občini Krško za najmlajše, letos smo na krškem drsališču iz-
vedli prireditev »Krofek – maškarada na drsalkah« in pripomogli, 
da je drsališče na polno živelo. S praktičnimi programi smo edi-
ni izvedbeni partner Občine Krško ob izvajanju EU projekta »Mar 
nam je za skupnost«. Projekte prijavljamo na domače in medna-
rodne razpise, sredstva posredujemo izvajalcem aktivnosti, špor-
tnim društvom, v preteklem letu je sredstva prejelo kar 21 špor-
tnih društev v okolju Posavja. 

Z Občino Krško smo sodelovali pri prenovi voznega parka zveze, ki 
ob izposoji kombi vozil osnovnima šolama Leskovec in Krško zago-
tavlja prevoze članom zveze na tekmovanja, tabore, priprave ipd. 
Letno se s tremi vozili zveze opravi več kot 100.000 km (več kot 
800 najemov). Vozila so čista in vzdrževana, primerna pogostosti 
uporabe široke palete uporabnikov, ki izhajajo s področja športa 
otrok in mladine, tekmovalnega športa, športa za vsakogar, oseb 
s posebnimi potrebami in šolskih javnih zavodov. Zveza izvaja tudi 
šolska športna tekmovanja na občinski ravni ter financira udelež-
bo na področni in državni ravni. 

Z uspešnostjo delovanja Športne zveze Krško so prišli tudi pritiski, 
saj je le-ta v zadnjem obdobju ob svojem uspešnem delovanju pos-
tala privlačna za neželeno politično kupčkanje posameznikov. Ob 
izvedbi zadnje volilne skupščine smo bili priča poskusu »parkirišč-
ne revolucije« v izvedbi g. Boštjana Pirca. Njegovo delovanje ob iz-
vedbi zadnje volilne skupščine kot člana Nogometnega kluba Kr-
ško, občinskega sveta in hkrati predsednika občinske komisije za 
šport, ki »deli« sredstva za šport, je v navzkrižju interesov javnega 
funkcionarja. Bistven namen zakona je omejevanje javnih funkci-
onarjev pri njihovem javnem delovanju ter onemogočanje izkori-
ščanja javnih funkcij in zagotovitev nepristranskega opravljanja 
njihovih nalog, s čimer se ureja eno pomembnejših področij celot-
ne družbe, to je preprečevanje korupcije. Delovanje javnih funkci-
onarjev pri opravljanju njihovih javnih funkcij je omejeno s pred-
pisi o nezdružljivosti funkcij ter s predpisi o konfliktu interesov.

V nadaljevanju podajam nekaj komentarjev na sporne izjave g. 
Pirca, izrečene pred Občinskim svetom občine Krško in zapisane v 
Posavskem obzorniku, sprožene izključno z namenom rušenja si-
cer zelo dobrih odnosov v družini krških športnih društev. Tako se 
izjavlja, da je bilo predstavnikom posameznih izvajalcev onemo-

Z zavajanjem in konfliktom 
interesov do rušenja krovne 
športne organizacije?

gočeno sodelovanje na skupščini Športne zveze Krško v mesecu ju-
niju, in hkrati navaja, da je to razlog za izpodbijanje le-te po sodni 
poti. Na omenjeni skupščini, ki je bila tudi volilna, je bilo prisotno 
zgodovinsko veliko, kar 33 športnih društev od 40 članov zveze. 
Med drugimi so bili prisotni ter aktivno sodelovali in glasovali vsi 
poznani predstavniki ekipnih športov. Na napovedano izpodbija-
nje posameznih sklepov skupščine zaenkrat na zvezi še čakamo.

Za izvolitev v organe Športne zveze Krško le-ta vedno upošteva 
vse v roku prispele prijave, skladno s svojimi statutom in pravilni-
ki, ki govorijo o pravočasnosti dostave materiala za izvedbo skup-
ščine. Ob izvolitvi na predsedniško mesto v letu 2015 sem bil član 
Nogometnega kluba Krško, ki je s tem tudi zasedal predsedniško 
mesto. S strani omenjenega društva sem tudi prejel glas podpore. 

Ugotavljam, da so omenjena zavajanja svetnika zgolj nadaljeva-
nje grde nogometne zgodbe, ki se je pripetila v preteklem obdobju 
na področju občine Krško. V istem obdobju so se posledično pričeli 
tudi pritiski na vodenje in delovanje Športne zveze Krško, saj sam 
kot predsednik zveze aktivno delujem v »nepravem« nogometnem 
društvu. Športna sfera in zveza kot celota ni odgovorna za neljube 
dogodke, sam se kot predsednik zveze iz javne zgodbe v polnosti 
umikam, v izogib morebitnim očitkom. Organi zveze nasedle no-
gometne zgodbe ne obravnavajo na nobeni uradni seji in tudi ne 
na skupščini, prav tako javno ne podajajo svojih mnenj in se do si-
tuacije ne opredeljujejo.

Delovanje posameznih občinskih svetnikov z zastopanjem zgolj 
lastnih interesov ne bo omogočalo skupnega, k razvoju usmerje-
nega dela, ampak vodi zgolj do očitanega rušenja odnosov znotraj 
športne družine. Skupaj z Občino Krško v zadnjem obdobju sode-
lujemo pri pripravi strateških dokumentov s področja športa. Sku-
paj smo izvedli okroglo mizo, kjer so bili slišani številni predlogi na 
odlok in letni program športa. Prav tako smo izvedli daljša kon-
struktivna usklajevanja na podano tematiko na Občini Krško, naše 
predloge smo predstavili tudi županu. Zaznan je bil duh približe-
vanja in usklajenega delovanja v smeri nove kakovosti. Naj bosta 
dokumenta čimbolj vsebinsko prilagojena potrebam organizacij 
na področju športa in njegovemu razvoju v bodoče. 

� Luka�Šebek,�predsednik�Športne�zveze�Krško

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Zaradi potresa, ki je na praznik 
vseh svetnikov, 1. novembra 2015, močno prizadel poslika-
ve v župnijski cerkvi v Leskovcu pri Krškem, se je pokazala 
potreba po temeljiti obnovi fresk in ostenja v prezbiteriju. 

Pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Ljubljana, so obnovitveno-restavratorska dela 
potekala v letošnjem letu od konca junija do sredine septembra. 
Ob tem je bilo odkritih kar nekaj poslikav, za katere se niti ni ve-
delo, da obstajajo, zdaj pa jih lahko vidimo na stropu prezbiteri-
ja. Zadnjo nedeljo v septembru je župnik Ludvik Žagar opravil 
blagoslov obnovitvenih del.  

Glavni in odgovorni za izvedbo projekta je bil akademski resta-
vrator, višji restavrator-konservator Aleš Vene s svojimi sode-
lavci. Kot že v preteklih letih, se je tudi letos na prošnjo župnije 
odzvala Občina Krško, ki je za obnovo prezbiterija iz občinske-
ga proračuna namenila 7.850 evrov. Župnik Žagar ob tem poja-
snjuje, da denarna pomoč občine nikakor ne more zadostovati 
za kritje vseh stroškov, ki na koncu znašajo nekaj več kot 36 ti-
sočakov. Zato je za pomoč zaprosil tudi nekatera podjetja in do-
mače farane, ki so skupaj zbrali nekaj več kot 10.000 evrov. Vsem 
dobrotnikom se je župnik zahvalil in dejal, da bo vesel vsake-
ga evra, ki bo še dodan dosedanjim prostovoljnim prispevkom. 
Za prihodnje leto je v načrtu nadaljevanje čiščenja glavnega ol-
tarja, ki je bil sedaj samo statično ojačan in očiščen zgornji del. 
 K. R.

Popotresna obnova poslikav 
v leskovški župnijski cerkvi

Detajl�freske�pred�… …�in�po�obnovi
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Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

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

skozi vaš objektiv

»Neverjetno, kaj si v času, ko se ni tako težko na primeren 
način znebiti odpadnega gradbenega materiala, privoščijo 
nekateri,« pravi bralec ob fotografiji, ki jo je posnel na čol-
narjenju po reki Krki. Nekdo, ki je očitno prekrival streho, 
je staro strešno kritino odpeljal in stresel kar v reko Krko v 
bližini Podbočja, s tem pa skazil tako videz zelene lepotice 
pod Gorjanci kot zagrenil življenje njenim prebivalcem. Mor-
da pa kdo po opeki prepozna njenega lastnika in mu sporo-
či, naj jo odpelje tam, kamor sodi?

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

iz Blatnega
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše in denarno 
pomoč, gospodu župniku iz Pišec za lepo opravljen obred in poslovilni 
govor, pogrebni službi in cvetličarni Žičkar za organizacijo pogreba, 
pevcem za zapete žalostinke in kvartetu trobil. 

Veliko je tistih, ki vas v zahvali nismo posebej imenovali, pa ste nam 
stali ob strani in se od nje poslovili. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki 
ste v teh težkih trenutkih sočustvovali z nami.

MARIJE DARINKE LIPAR
Ob boleči izgubi naše drage

Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,

a nate spomin
bo�večno�ostal!

ZAHVALA

Za njim žalujemo vsi, ki smo ga imeli nadvse radi.

s Trebeža 8b
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 

nesebično stali ob strani, nam pomagali 
in z nami delili neizmerno bolečino.

ERNESTA JANKOVIČA
Ob prerani in nenadomestljivi izgubi našega dragega

Ne�vem,�če�veš,�kako�mi�je,
ko�daleč�si�in�čakam�te.

Ne�vem,�če�kdaj�se�prebudiš
in�dolgo�tam�z�menoj�bediš.
Ne�vem,�če�kdaj�je�tudi�dan,
ko�komaj�še�lahko�si�sam.

Ne�vem,�če�slišiš�kdaj�korak,
ki�zdi�se�ti�povsem�enak.

Ne�vem,�če�kdaj�te�vpraša�glas,
kam�najin�to�odteka�čas.�

(F.�Lainšček)

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

iz Leskovca pri Krškem
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja. Hvala vsem, ki ste našo mamo spoštovali 
in obiskovali v času njene bolezni. Posebna hvala gospodu župniku 
Ludviku Žagarju za obiske na domu in za lepo opravljen obred. Hvala 
pogrebni službi Žičkar in pevcem za odpete žalostinke. Hvala vsem, 
ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, pa vas nismo posebej 
imenovali.

Vedno bo ostala v naših mislih in v naših srcih.

MARIJE KERIN
Ob boleči izgubi naše drage

Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,

a nate spomin
bo�vedno�ostal.

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

z Raven pri Zdolah 36
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, 
in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, denarno pomoč 
in svete maše.
Posebna zahvala g. župniku za opravljen obred, g. Žičkarju za 
organizacijo pogreba, pevcem vokalne skupine Andante za prelepe 
pesmi, ge. Romani Žnideršič za ganljive besede slovesa, g. Franciju 
in ge. Marjeti za pomoč v vežici ter kolektivu Cerjak. Zahvala gre tudi 
gospem Anji, Maji in Barbari za vse obiske, prijaznost in pomoč v 
zadnjih mesecih maminega življenja.

ANICE BOGOVIČ

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
stare mame, prababice, sestre, tete, tašče, 

sestrične in botre

Vse�življenje�
si�z�ljubeznijo�zemljo�obdelovala,

vse�za�dom�in�družino�dala,
za�vse�to�in�še�mnogo�več�iz�srca�ti�hvala.

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

iz Kostanjevice na Krki.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem 
za izkazano sočutje, izrečeno sožalje, pomoč in podporo v težkih 
trenutkih. Hvala vsem, ki ste bili del Dragovega življenja in ste ga 
spoštovali.

DRAGO STOPAR
Tiho se je poslovil dragi sin in brat 

Bodi�zdrava�domovina,�
mili�moj�slovenski�kraj!�
Ti�prekrasna,�ti�edina,�
meni�zemeljski�si�raj!�

(B.�Ipavec)

ZAHVALA

Jani, Jan, Luka, Marko in ostali sorodniki

s Skopic. 

Hvala vsem, ki ste skupaj z našo Ireno molili ob njenem trpljenju, vsem 
človeškim angelom, ki ste leto in pol prinašali dobrote v naš dom, hva-
la številnim prijateljem, ki ste v času bolezni vsak dan nudili pomoč 
in tolažbo, ter vsemu medicinskemu in lekarniškemu osebju za trud 
po odkriti neozdravljivi bolezni. Hvala našemu župniku in drugim du-
hovnikom za obiske na domu, za cerkveni in pogrebni obred, hvala 
cerkvenim pevcem, bralcem, ministrantom, županu za besede slove-
sa, pogrebni službi ter izvajalcema šansonov. Hvala za izrečena soža-
lja, darove za maše in obnovo kapelice. Hvala za vso pomoč Ireninim 
sodelavcem z Občine Brežice, delegaciji občine Dobrany, drugim sode-
lujočim na žalni seji, sošolcem in razredničarki iz osnovne šole, sošol-
cem C razreda 86–90 brežiške gimnazije, stranki SDS ter kolektivom 
Posavskega muzeja, Komunale Brežice, OŠ Cerklje ob Krki in Glasbe-
ne šole Brežice. Hvala tudi sosedoma, sovaščanom, sofaranom, Kol-
pingovcem, Karitas, sosedom iz Gaja, cerkljanskim kontrolorjem zrač-
nega prometa in letalski bazi Cerklje ter ostalim za izkazano podporo. 
Vemo, da Irena tam, kjer ni več časa, skrbi in bolečin, prosi za vse. 

IRENO RUDMAN
Bog je vzel k sebi 

Ob�koncu�pa�Marija,�
naj�umrem�v�ljubezni�tvoji,

�končani�bodo�boji,�
pri�tebi�bom�doma.�

SPOMIN

KAREL UDOVČ

Žalujoči: vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ga ohranjate v spominu, 
mu namenite trenutek in postojite ob njegovem grobu 

ter počastite spomin nanj.

7. oktobra je minilo leto dni, odkar nas je nepričakovano zapustil 
dragi mož, oče, stari oče, tast, brat, stric in dobri sosed

iz Gornjih Impolj 5 pri Studencu.

Vsi�mi�imamo�na�nebu�nekoga,
ki�se�dotika�oblakov.

A�bi�dali�vse,
da�bi�vsaj�enkrat�še

slišali�glas�njegovih�korakov.

SPOMIN

VILKU PLANINCU

Tvoji sodelavci iz Valvasorjeve knjižnice Krško

Tvoja iskrena dobrosrčnost, izvirne zamisli in drobne pozornosti 
so nas obdajale z varnostjo in toplino. Hvala za prijateljstvo in vsak 

trenutek, ki si ga delil z nami. Neizmerno te bomo pogrešali. 

V slovo 
sodelavcu 

Ne�metulj,�ne�beseda,�ne�sončni�žarek,
nič�te�ne�bo�ranilo.�Spi.�

(F.�Garcia�Lorca)

ZVONIMIR ŠKOFLJANEC, 
dr. med.,

2. oktobra 2020 nas je za vedno zapustil

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Kolektiv Splošne bolnišnice Brežice

upokojeni kirurg
Splošne bolnišnice Brežice.

SPOMIN

SPOMIN

iz Leskovca pri Krškem.

20. oktobra bo minilo 15 let, 
odkar nas je zapustil naš dragi mož, 

oče, dedek in pradedek

Vsi njegovi

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

Bremena�v�življenju�te�niso�zlomila,
a�bolezen�iz�tebe�vso�moč�je�izpila�–
za�tabo�ostala�je�velika�praznina,

ki z našim spoštovanjem in mislijo do tebe –
se�bo�polnila.

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

www.PosavskiObzornik.si
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Prodam bukova in mešana 
drva, možna dostava. 
Tel.: 031 594 663

Prodam luščilec koruze TLK 
2-3T. Tel.: 041 898 328

Kupim traktor in priključke, 
hišo ali zazidljivo parcelo. Dob-
ro plačilo. Tel.: 051 813 034

Prodam traktor IMT 539 de-
luxe, letnik 1985, in Tomo Vin-
kovič 420, letnik 1985. Oba od-
lično ohranjena. 
Tel.: 031 788 905

Prodam drva, 50 €/m. Dosta-
va po Posavju in Zasavju. 
Tel.: 051 740 645 

Prodam kiper prikolico. Je kot 
nova, z dvojnimi kolesi, mere 
4 + 50, dolžine 3,30 m, širine 
1,70 m, višine 67 cm, s podalj-
ški. Tel.: 041 778 087

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

Prodam deset metrov suhih 
bukovih drv. Tel.: 041 251 780 

Prodam suha bukova drva. 
Tel.: 031 306 543

Prodam bukova drva, vino 
cviček in starinska vhodna 
vrata. Tel.: 040 319 448

Prodam suha mešana drva, 
dolžina 25–33 cm, možna do-
stava, lokacija Arto. 
Tel.: 041 648 482

Prodam malo rabljeno trak-
torsko škropilnico Agromeha-
nika in domače žganje, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 611 516

Prodam drva, kostanj in hrast, 
ter okrogle bale sena. Okolica 
Brežic. Tel.: 031 415 574

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam jedilni krompir sort 
rudolph in desiree, okolica Do-
bove. Tel.: 031 897 928 

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

Prodam neškropljena jabol-
ka carjevič, dolenjska voščen-
ka, topas, bobovec, krivopecelj, 
ledrsca, pisani kardinal … 
Tel.: 031 484 058

Prodam orehove sadike, dve-
letne, debele, tanka lupina, 30 
komadov. Cena 10 €/kos. 
Tel.: 041 961 293

Prodamo koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Prodam jabolka za oziminico, 
sorte jonagold, idared in zlati 
delišes. Za več informacij pok-
ličite na tel.: 041 203 239

Prodam mošt žametne črnine, 
modro frankinjo, cena po do-
govoru, lokacija Bizeljsko. 
Tel.: 040 781 444

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

Prodam približno 300 kg triti-
kale. Tel.: 031 827 039

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 kravo simentalko za 
zakol, okolica Krškega. 
Tel.: 051 834 400 

Prodam 3 komade odojkov, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 559 136

Prodam pašne krave, pasma 
SM in LIM, breje ali s teleti. 
Tel.: 031 277 045

Prodam 3 prašiče, težke od 60 
do 80 kg, krmljene z domačo 
hrano. Okolica Krškega. 
Tel.: 040 862 947

Prodam bika ČB, 550 kg, telico 
LS, 550 kg, teličko limuzin, 250 
kg. Cena po ogledu ali po dogo-
voru. Tel.: 031 284 604

obzornikova oglasna mreža

Prodam nova železna platišča 
za C1, Toyota Aygo ali Pegueot 
107 z gumami Michelin. 
Tel.: 031 319 088

Prodam avto Peugeot 2008, 
letnik 2018, prevoženih 5.300 
km, prvi lastnik. 
Tel.: 041 424 448

Prodam avto Kia Pride, letnik 
2000, odjavljen iz prometa, 
prevoženih 86.000 km, cena 
ob ogledu, in lesen sod za vino, 
1000 l. Tel: 070 848 863

KMETIJSTVO

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

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

Prodam suha mešana drva ter 
krompir za ozimnico. 
Tel.: 041 625 917 

NEPREMIČNINE
Prodam zazidljivo parcelo 
v izmeri 9230 m² na lokaciji 
Sevnica, Planina, cena 55 €/
m². Tel.: 051 649 268

V Logu pri Vrhovem (občina 
Radeče) prodam zemljišče, 
veliko 3894 m², namenjeno 
stanovanjski gradnji. Cena po 
dogovoru. Tel.: 03 57 39 201 
ali 031 567 250

V Glogovem Brodu – Artiče 
(zraven starega mlina ob ces-
ti) prodamo gozd v izmeri 
14.646 m² in travnik, 10.384 
m². Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 421 131 

Oddam varovano stanovanje 
pri Domu upokojencev v Bre-
žicah, popolnoma opremljeno, 
v prvem nadstropju. 
Tel.: 031 872 262

AVTOMOBILIZEM

Prodam Toyoto Corolla Ver-
so. Avto ima klimo, štiri nove 
gume, letnik 2003, 240.000 km, 
prvi lastnik. Tel.: 031 512 039

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

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

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

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

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

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.

M
at

ej
a 

N
ov

ak
 s.

p.
, S

ta
ra

 c.
 1

2,
 S

tr
až

a
Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

velik izbor sort
• JABOLKA

• SUHO SADJE

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega obvešča cenjene 
stranke, da bo

 v ponedeljek, 19., ter 
v torek, 20. oktobra,

potekala 
AKCIJSKA PRODAJA  belih 

piščancev za nadaljno rejo.
Priskrbite pa si lahko še 

rjave jarkice pred nesnostjo.

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

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Na voljo beli 
kilogramski piščanci 

za nadaljnjo rejo 
ali zakol in prašiči za 

nadaljnjo rejo ali zakol.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

031 621 522, 07 49 21 563

NOVO na domačiji 
Rostohar

Spoštovani, obveščamo 
vas, da vam

nudimo dnevno sveža 
kokošja jajca,
vse dni v tednu. 

Postrezite si sami.

Perutnina Rostohar

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

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.600 izvodov

 

Naslednja številka (22/2020) bo izšla v 
četrtek, 29. oktobra 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 22. oktober 2020.

Prodam odojke, težke okoli 20 
kg. Okolica Krškega. 
Tel.: 040 862 947

Prodam odojke, težke okoli 25 
kg. Tel.: 031 698 469 

Prodam teličko SL-LIM za na-
daljnjo rejo, možna dostava. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 525 628

Prodam prašiča, 2 komada, 
težka okoli 100 kg, hranjena z 
domačo hrano, okolica Dobo-
ve. Tel.: 041 243 497

Prodam prašiča, težkega 100 
kg, krmljenega z domačo hra-
no. Tel.: 041 508 255

Prodamo 5 pujskov med 50 in 
60 kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam race in goske. 
Tel.: 031 368 615

Prodamo odojke, težke od 22 
do 28 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 68 390

Prodam krškopoljca, 180 kg, 
in okrogle bale slame. 
Tel.: 051 634 338

Prodam dva bikca, stara 8 in 7 
mesecev, ter kravo, brejo 5 me-
secev, vse pašno. 
Tel.: 041 468 384

Prodam odojke, okolica Le-
skovca pri Krškem. 
Tel.: 031 334 392

RAZNO 
Prodam skobeljni stroj – po-
ravnalka in debelinka ter se-
salno napravo; cena 570 €. 
Tel.: 041 847 896 

Prodam 2 nagrobni plošči 
101x130 cm. Tel.: 041 674 804 

Iščem gospo za pomoč na 
domu. Delo poteka 4 ure/dan. 
Pogoj: lasten prevoz. Plačilo po 
dogovoru. Samo resne kličite 
v popoldanskem času na tel.: 
031 311 189

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

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

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

Prodam rabljeno, polnilno, 
elektronsko, pasjo ovratnico. 
Je vodoodporna in ima domet 
800 m. Cena 60 €. 
Tel.: 041 545 102

Prodam peč na kurilno olje 
Eurotherm s 120 l bojlerjem, 
na pečici je gorilec Joannes, in 
hrastovo kad za grozdje, 1000 
l. Tel.: 041 871 790

Prodam peč na olje, gorilec, 
cisterno, bojler 300 l, dve spi-
rali 100 % inox ter več zgra-
jenih sobnih in vhodnih vrat, 
okenskih kril. Tel.: 051 448 214

STIKI
Spoznati želim žensko, staro 
od 60 do 65 let, da pride ži-
vet k meni domov. Naj kličejo 
samo resne. Tel.: 051 397 806

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Hani Ponikvar, Bratovševa ploščad 5, 
1000 Ljubljana. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. VRT - Pesem za očeta
 2. (1.) Ans. VESELI SVATJE - Dej se mal nasmej
 3. (4.) Ans. ANDREJA BAJUKA & Tamburaška skupina 
   Melos - Obriši solze
 4. (7.) Ans. KERLCI - Dežnik za dva
 5. (2.) Ans. NAVEZA - Objem
 6. (10.) Ans. PETOVIA KVINTET - Ena je le domovina
 7. (3.) Ans. PRISRČNIKI - Vedno, ko objame me
 8. (6.) Ans. PETAN - Kopalke so b'le tanke
 9. (8.) Ans. PETKA - Stari asi, novi časi
 10. (-.) Ans. ROKA ŽLINDRE - V tvojem objemu se pomirim

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Veseli Dolenjci - Očetova hiša

Kupon št. 541
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, 17. 10. 2020, ob 20. uri

PAVLOVA VAS – Kje buče do-
besedno oživijo? Večina se 
bo strinjala, da je to v Pa-
vlovi vasi pri Pišecah, kjer 
živita Marija in Milan Bra-
čun, ki sta tudi v tem letu, že 
šestnajstič po vrsti, poskr-
bela za pravo bučno pravlji-
co, ki bi jo bilo resnično ško-
da prezreti. Vsakič za bučno 
postavitvijo stoji neka zgod-
ba. Naslov razstave buč je le-
tos Mladost na njivi.

Marija Bračun je ob pomo-
či svojega moža Milana letos 
pripravila nekaj utrinkov iz 
zakladnice mnogih spominov 
na svojo mladost, delo na nji-
vi, »na vse tisto takrat, kar je 
bilo zaklad, ko otrok hodil je 
po rosi bos in mlad«, kot je de-
jala. Tako rekoč vsakemu, ki 
pride k Bračunovim pogledat 
bučno stvaritev, razloži zgodbo 
in koga oz. kaj posamezni buč-
ni liki predstavljajo. Del raz-
stave prikazuje njivo, oranje z 
vpreženimi voli, gonjenje vola 
in okopavanje, starejše, ki so 
morali okopavati, in otroke na 
vozu, ki je služil tudi za prevoz 
orodja in pridelkov, kako otro-
ci pobirajo krompir, korenje in 
druge pridelke, jih pod kozol-
cem obrezujejo itd. Lahko vidi-
mo tudi, kako malo večji otro-
ci pasejo kravo, sedijo v krogu 
okoli ognja in pečejo krompir, 
jabolka itd. Po vsem opravlje-
nem na njivi je bilo treba iti ko-
sit na travnik. V zvezi s tem si 
je Bračunova zamislila nekoga, 
ki kleplje koso, kosce in grab-
ljice, ne manjka niti njiva de-

Buče pripovedujejo o mladosti

telje, na kateri se pasejo zaj-
ci. Vidimo lahko (Marijino) 
mamo, ki je oprtala svoje kolo 
in na tržnico pelje vse, kar se 
je dalo. Na tržnici so največ ku-
povale žene od oficirjev, ki so 
tudi del bučne zgodbe, kot tudi 
branjevka s pomočnikom, sta-
ra mama, ki na domačiji pazi 
na perjad, deklica na gugalni-
ci, tradicionalna Poldek in Pol-
da, ki sta letos prevzela vlogo 
očeta in mame avtorice raz-
stave. »Ata je doma čuval šti-
ri otroke, jaz sem bila druga 
najstarejša,« je povedala, saj 
je v letošnjo zgodbo vključila 
svojo družino, in predstavitev 
sklenila z besedami: »To je bila 
naša družinska idila. Takrat, ko 
sem bil še mlad, ko zemlja je 
bila zaklad.«

Kot je še omenila, se glavno 
delo dogaja v hiši, kjer vsa-
ka buča izpod njenih rok dobi 
svojo vlogo in postane del raz-

stave. Potem je trajalo prib-
ližno en teden, da je vseh 800 
do 1000 buč različnih velikos-
ti in oblik, kolikor jih je raz-
stavljenih, s pomočjo svojega 
moža znosila na vrt, kjer sto-
ji bučna pravljica. Veliko buč 
je tudi samo za okras, kar pri 
vsakem, ki si pride buče ogle-
dat, celotno sliko naredi še le-
pšo. Ob prihodu na vrt vsake-
ga obiskovalca pozdravi tudi 
»svet modrecev«, to so vsi tis-
ti, ki imajo modre misli. »In ko 
bo veter zapihal z vso močjo, 
bo odnesel te modre misli po 
vsem svetu,« še pristavita zelo 
gostoljubna Bračunova, ki sta 
vesela čisto vsakega, ki si pride 
ogledat bučno postavitev, tudi 
če se samo za hip ustavi. Verja-
memo, da jih bo vsaj do konca 
oktobra, ko bo bučna pravljica 
zagotovo še na ogled, zvrstilo 
še veliko.

 R. Retelj

Marija�in�Milan�Bračun�sta�za�vedno�zelo�izvirno�postavitev�
buč�poskrbela�že�16.�leto�zapored.

Velikansko�jabolko�sorte�idared�je�zraslo�v�
nasadu�Petra�Cvarja�na�Senušah.�Peter�je�
prevzel�dva�hektarja�sadovnjakov�od�očeta�
Jožeta�Cvarja,�ki�se�s�sadjarstvom�ukvarja�
že�36�let.�In�kot�nam�je�povedal�Jože,�ne�le�v�
teh�desetletjih,�temveč�kar�mu�seže�spomin�
daleč,�še�ni�videl�jabolka�takšne�velikosti,�
nikakor�pa�ni�pričakoval�tovrstnega�sade-
ža�letos,�ko�je�nasad�v�juniju�močno�priza-
dela�pozeba�in�količinsko�dodobra�oklesti-
la�pridelek.�Jabolko�je�bilo�težko�kar�806�g,�
jabolko�povprečne�teže,�ki�nam�ga�je�poleg�
za�ilustracijo�prinesel�Jože,�pa�tehta�189�g,�
kar�pomeni,�da�'velikanka'�odtehta�kar�šti-
ri�'normalna'�jabolka�oziroma�bi�bilo�mo-
goče�iz�enega�jabolka�te�teže�že�speči�pol�
pekača�jabolčnega�zavitka.�B.�M.�
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ško, kjer so podali svoje pre-
dloge ob sprejemanju občin-
ske strategije športa. »Želimo 
si res kvalitetnega samostoj-
nega objekta, ki ga ne bo treba 
deliti z drugimi, kot tule v Bre-
žicah z rokometaši, pri čemer 
smo vedno v malo podrejenem 
položaju. A je do tega najbrž še 
dolga pot, saj bo to zahtevalo 
veliko sredstev. Se pa naše dol-
goletno delo vedno bolj poz-
na, saj nas odločevalci vedno 
bolj prepoznajo,« pripoveduje 
Pozvek. Svojo priložnost vidijo 
tudi v morebitnem športnem 
centru, katerega osnova bi bil 
denimo plavalni bazen.
� Peter�Pavlovič

Korenine malce bolj resne-
ga plezanja v Posavju segajo v 
80. leta prejšnjega stoletja, ko 
so se alpinisti iz teh krajev za-
čeli družiti in organizirati. Ob 
koncu omenjenega desetle-
tja je nastala prva alpinistič-
na skupina v okviru Planin-
skega društva Bohor Senovo, 
leta 1993 pa je bil ustanovljen 
Posavski alpinistični klub. »Us-
tanovili so ga predvsem zato, 
ker je športno plezanje posta-
jalo samostojna disciplina, pa 
tudi za alpinizem takrat v pla-
ninskih društvih ni bilo toli-
ko posluha, zato so šli na svo-
jo pot,« pojasnjuje dolgoletni 
član PAK-a, tudi nekdanji pred-
sednik, alpinist in športni ple-
zalec Nejc Pozvek. Septembra 
je klub tako obeležil že 27 let 

delovanja, v tem času pa je iz 
manjše skupine plezalnih nav-
dušencev, ki so skupaj hodili v 
hribe, 'organsko' zrastel v tre-
nutno kar 277-člansko dru-
štvo, v katerem imajo razve-
jano mrežo vadb športnega 
plezanja. Že v 80. letih so za-
čeli opremljati naravno pleza-
lišče v Armeškem, prvo večjo 
umetno plezalno steno so pos-
tavili leta 1994 v brestaniški 
telovadnici. Večji preskok so 
naredili leta 2004, ko so dobili 
prostore v objektu Mladinske-
ga centra Krško, leta 2010 pa 
se je z odprtjem večnamenske 
športne dvorane, ki ima tudi 
13-metrsko plezalno steno, 
težišče delovanja kluba pre-
selilo v Brežice. V začetku so 
bili sicer prisotni tudi v Sevni-
ci, kjer so pomagali pri razvoju 
plezanja v okviru Planinskega 
društva Lisca, zdaj pa so tam 
šli na samostojno pot kot dru-
štvo Aranea.

Pleza kar 150 
posavskih otrok

Predsednica kluba Aleksan-
dra Voglar ob tem pove, da 
so v zadnjih letih malce manj 
usmerjeni v tekmovalno špor-
tno plezanje, kjer so v prete-
klosti že dosegali lepe uspe-
he. Ugotovili so namreč, da se 
je povečalo povpraševanje po 
plezalni vadbi med otroki. Naj-
brž je k temu pripomoglo, da je 
Slovenija v svetovnem vrhu v 
tem športu, vsaj med dekleti. 
»Vadbe imamo tako v Bresta-
nici in Krškem kot v Brežicah. 

V lanski sezoni je bilo vanje 
vpisanih 120 osnovnošolskih 
otrok in 30 otrok iz vrtcev, 
skupno torej kar 150 posa-
vskih otrok,« poudarja. V sep-
tembru so kot vsako leto prip-
ravili dneve odprtih vrat in 
glede na povpraševanje, pra-
vi Voglarjeva, pričakujejo ena-
ko velik vpis. »Dejansko smo 
morali vpis omejiti, saj kad-
rovsko ne zmoremo zadostiti 
varnosti in kvaliteti vadbe, pa 
tudi prostorsko smo omejeni. 
Na 20 otrok, ki plezajo, namreč 
rabimo štiri do pet trenerjev, 
da se z njimi kvalitetno ukvar-
jajo in da je vadba varna,« po-
jasnjuje. V otroške vadbe je v 
klubu vpetih 35 ljudi, od tre-
nerjev in vaditeljev do drugih. 
»Naše člane zelo spodbujamo, 

da se izobražujejo za trenerske 
nazive, kar je dolga in zahtev-
na pot, saj jih res zelo potrebu-
jemo,« še dodaja predsednica.

Že vrsto let se z okoli 25 mla-
dimi plezalci, od 3. razreda 
osnovne šole dalje, udeležu-
jejo tekmovanj v t. i. Vzhodni 
ligi, na katerih se zbere kar po 
300 otrok. »Tekmovanje tega 
ranga vsako leto organizira-
mo tudi v Brežicah, ampak ga 
letos na žalost nismo mogli iz-
vesti,« pravi Voglarjeva. Kot je 
bilo že omenjeno, so bili v pre-
teklosti tekmovalno uspešnej-
ši, zadnji, ki je segel res visoko, 
je bil Aljaž Motoh, trenutno pa 
izstopajočih tekmovalcev ni-
majo. Ker tako kot v mnogih 
drugih športih tudi v plezanju 
prihaja do osipa ob prehodu v 
srednjo šolo, so v Vzhodni ligi 
uvedli še tekmovanja za dijake 
in dijakinje 1. in 2. letnikov sre-
dnjih šol, s čimer jih želijo dlje 

zadržati v športu. »Najstniki še 
kar vztrajajo, potem pa je od-
visno od nadaljnjega šolanja 
in želja. Lažje je ostati v ple-
zanju skozi rekreacijo enkrat 
ali dvakrat tedensko kot sko-
zi tekmovanja, kjer je treba več 
treninga,« pojasnjuje predse-
dnica kluba. Ob dva- do trikra-
tni vadbi tedensko na plezal-
nih stenah otroke spodbujajo 
tudi k plezanju v naravi. Pleza-
nje je lahko tudi primerna dru-
žinska aktivnost: »Družina se 
z vso opremo spakira v avto in 
se odpelje denimo na Primor-
sko, opravi krajši planinski iz-
let in se ustavi v plezalni steni, 
kjer lahko vsi preplezajo nekaj 
smeri in pri tem uživajo.« 

Zanimanje raste 
tudi med odraslimi

Pogosto slišimo, da otroci vse 
manj obvladajo plezanje, ki 
je vendarle eno od osnovnih 
načinov človekovega gibanja. 
Voglarjeva opaža, da večina 
otrok še vedno zelo rada ple-
za: »Prednost plezanja vidim 
v tem, da se moraš v steni res 
dobro zbrati in se boriti sam s 

sabo, da prideš do vrha. Adre-
nalin dela za ta cilj.« Pozvek 
meni, da je plezanje za vsa-
kogar izziv, ker nam je to ved-
no manj prirojeno oz. smo od-
maknjeni od 'gibanja navzgor'. 
Športno plezanje je priložnost, 
da vsakdo to željo izživi, zato 
opažajo čedalje več zanima-
nja za začetne tečaje pleza-
nja tudi med odraslimi. »Na 
dvomesečni tečaj dobimo tudi 
po 20 prijavljenih, denimo 15 
pa ga potem zaključi,« pona-
zori. Meni, da temu botruje 
tudi njihova tradicija in dobro 
delo v tem prostoru, vse bolj-
ša infrastruktura (mimogrede: 
pred začetkom nove plezalne 
sezone so člani PAK-a na ume-
tnih plezalnih stenah opravi-
li skoraj 250 delovnih ur, ve-
činoma ob ustvarjanju novih 
smeri pa tudi čiščenju in ure-
janju prostorov) pa tudi čeda-
lje večja prepoznavnost špor-
tnega plezanja kot masovnega 
in globalnega športa. »Zanimi-
vo je, da k nam prihajajo tudi 
ljudje, ki se zanimajo za fera-
tanje (plezanje po zavarova-
nih poteh, op. p.) in se želijo 
naučiti osnov plezanja. Tako 
pa se športno plezanje prena-
ša v gore,« pripominja Voglar-
jeva. V klubu se bodo temu pri-
lagodili in pripravili ustrezna 
izobraževanja, a to na nek na-
čin že prerašča okvir društva 
in prerašča v posel. Še bolj si 
želijo dobiti profesionalnega 
trenerja športnega plezanja, 
ki bi nadgradil vadbo otrok in 
okrepil tudi tekmovalno sku-
pino. »V prostem času pač ne 
moreš več vzgojiti vrhunskega 
tekmovalca, ti časi so mimo,« 
poudarja Pozvek.

Infrastrukturno so, kot že re-
čeno, kar dobro opremljeni, 

Posavski alpinistični klub 

Plezanje je za vsakogar, tudi za odrasle, izziv
POSAVJE – Paleta športov, s katerimi se bodisi rekreativno bodisi tekmovalno ukvarjamo v Posavju, je zelo pestra. Kar spodobno tradicijo, a še vedno manj pre-
poznavnosti, kot bi si jo želeli, ima športno plezanje, ki se je razvilo (predvsem) pod okriljem Posavskega alpinističnega kluba (PAK) z 'izpostavami' v Krškem, 
Brestanici in Brežicah, kamor se je v zadnjih letih preselilo težišče njihovega delovanja. 

ravno v času pogovora pa je 
v pomožnem prostoru v bre-
žiški dvorani nastajala še t. i. 
bolderska plezalna stena, ki bo 
razbremenila tamkajšnjo 'veli-
kanko'. »Veliko lažje je z otroki 
narediti dober trening v manj-
ši steni, ki jo lahko bolj nadzo-
ruješ, ni potrebnega toliko va-
rovanja, saj lahko otrok skoči 
na blazine ipd.« pravi Pozvek. 
Glede na množičnost je infra-
strukture še vedno premalo 
in iščejo možnosti, da bi ple-
zalno steno postavili še kje, a 
je hkrati seveda treba zagota-
vljati tudi kadre, ki bodo sode-
lovali pri vadbi. Njihove želje 
so usmerjene predvsem v Kr-

Vrvež�pod�veliko�plezalno�steno�v�brežiški�športni�dvorani

Aleksandra�Voglar�in�Nejc�Pozvek

Sven Klenovšek iz Krškega: Plezam že vse 
od začetka osnovne šole, torej že osem let. 
Všeč mi je, ker lahko tako visoko splezam, 
tudi do vrha te stene, višine pa me ni strah. 
Hodim tudi na tekmovanja in dobivam meda-
lje. Plezal bom do konca osnovne šole, potem 
pa bom videl, kako bo z nadaljnjim šolanjem.

Pina Rožman iz Sel pri Dobovi: Plezati sem 
začela lani, ko sem to možnost našla v knjižici, 
ki smo jo dobili v šoli, sicer pa sem si to žele-
la že prej. Všeč mi je, da se pri tem rekreiram 
in krepim svojo moč, bila sem pa tudi že dru-
ga na regijskem tekmovanju. Strahu nimam, 
saj smo ves čas privezani in vem, da je varno.

Preopremili plezalne stene
Pred začetkom nove vad-
bene sezone so člani Posa-
vskega alpinističnega klu-
ba poprijeli za delo in v 
več akcijah, v katerih se je 
nabralo okoli 250 ur pro-
stovoljnega dela, pripra-
vili plezalne stene. Največ 
dela so imeli na veliki ple-
zalni steni v Brežicah, kjer 
so z novo nabavljenimi op-
rimki postavili mnogo no-
vih smeri. Drugo delovišče 
je predstavljala mala ple-
zalna stena v Mladinskem 
centru v Krškem, ki je bo-
gatejša za t. i. campus bo-
ard, posebno napravo za 
specifičen plezalni trening. 
Nato je bila na vrsti še veli-
ka plezalna stena v telovadnici osnovne šole v Brestanici, ki je 
prav tako bogatejša za številne nove oprimke in smeri. Še naj-
bolj pa se veselijo nove pridobitve – balvanske plezalne stene, 
ki je z veliko pomočjo Občine Brežice zrasla ob veliki plezal-
ni steni v brežiški športni dvorani. Do danes le malo koriščen 
prostor bo od sedaj v celoti namenjen plezalcem, ki bodo s tem 
dobili kakovosten objekt za vadbo vseh zahtevnosti.  

Na veliki plezalni steni v 
Brežicah� so� postavili� mnogo�
novih�smeri�(foto:�Tomi�Naglič).


