
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Kako so v Posavju 
urejeni šolski prevozi?

Brezplačni prevozi osnovnošolcev, ki jih zakon o 
osnovni šoli nalaga občinam, so velik logistično-fi-
nančni zalogaj. V Posavju je do tovrstnega prevo-
za upravičena več kot polovica oz. 3300 šolarjev, 
izbrani prevozniki in šole v ta namen vsakodnev-
no uporabljajo okoli 70 vozil, s katerimi prevozijo 
5.000 km, občine pa letno temu namenijo 2,3 mi-
lijona evrov.
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Estera Savić Bizjak, 
inštruktorica fitnes vadbe:

Šport je kot hrana, 
brez njega ne bi 
mogla živeti
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Spet lovimo vlak za preboj 

Dobri odnosi so investicija

Za boljšo oskrbo na domu

V šesto desetletje delovanja

Videl je tragično usodo Rohing

Ustanavljajo mladinsko zadrugo

ČAS TRGATVE – Zgodnja jesen je v Posavju tradicionalno v znamenju vrhunca vinogradniške sezone – 
trgatve. V minulih dneh se je že pričela trgatev belih in drugih zgodnjih sort grozdja, kar zlasti v primeru 
gnitja priporočajo tudi na KGZ Novo mesto, v kolikor zdravstveno stanje grozdja dopušča, pa svetujejo, 
naj se s trgatvijo ne hiti, predvsem pri žametovki, ki je osnovna sestavina cvička. Vinogradniki v Bistrici 
ob Sotli so kljub temu pohiteli in že pripravili simbolično trgatev štirih starih vinskih trt ob pročelju 
občinske stavbe, ki so jo drugo leto zapovrstjo izvedli po starih običajih in ob druženju z domačini. 
Grozdje so v lesenih brentah odnesli pod bližnji kozolec, kjer so pripravili prikaz stiskanja grozdja, 
zaključili pa so seveda ob malici.  P. P., foto: Emilija Šterlek

Posavje se kulinarično prebuja: vedno pogosteje poudarjamo 
pomen gastronomije v strategijah, prirejamo festivale, kjer sta 
kulinarika in enologija v središču pozornosti, postopno ljube-
zen do hrane postavljamo tudi v ospredje oživljanja mestnih 
jeder in ji dajemo mesto pri razvijanju poslovnih idej. Tokrat 
bomo ravno prav razdražili vaše čute, da boste bodisi plani-
li v kuhinjo in inovativno razveselili domače bodisi se boste 
skupaj odpravili na kulinarično doživetje v posavsko restavra-
cijo. Že to soboto pa imate znova priložnost nekaj posavskih 
kulinaričnih mojstrov spoznati v živo – na festivalu v starem 
mestnem jedru Krškega. 
 Ur.
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ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - za B kategorijo
Krško, 24. 9. 2018 ob 15.30

Tečaj varnega dela s traktorjem
22. 10. 2018 ob 17. uri

Info: 031 564 147 www.prah.si
TRENING VARNE VOŽNJE, 

13. 10. 2018. ob 7.00
Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980

Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

kusi Posavja
Tematske strani Posavskega obzornika, 13. september 2018

Sprejem migrantov bo na Obrežju
BREŽICE – Na pobudo župana občine Brežice Ivana Molana je 
7. septembra potekal sestanek z Uradom Vlade RS za oskrbo in 
integracijo migrantov glede načrta za vzpostavitev sprejemno 
registracijskega centra v občini. Direktorica Urada mag. Mojca 
Špec Potočar je predstavila njihovo zadolžitev, da po navodilu 
in v sodelovanju s Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve 
poskrbijo za vzpostavitev in delovanje sprejemno registracij-
skih centrov na meji, če bi bilo to potrebno ob povečanju pri-
hodov migrantov. V občini Brežice center načrtujejo na območ-
ju mejnega prehoda Obrežje. Šlo bo za center zaprtega tipa, z 
omejitvijo gibanja, sprejel bo do 320 oseb, ki se bodo v njem 
lahko zadržale največ do 72 ur. Pojasnili so še, da dveh stano-
vanj v Brežicah, ki sta bili opremljeni za primer potrebe nasta-
nitve beguncev, ne bodo potrebovali. Sestanka sta se udeležila 
tudi predsednika svetov KS Dobova in KS Jesenice na Dolenj-
skem Mihael Boranič in Bogdan Palovšnik.  R. R.

AKTUALNO
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Kot je opisala Matejka Ger-
jevič, gre za posavski projekt, 
za katerega so leta 2016 us-
pešno kandidirali na javnem 
razpisu za spodbujanje aktiv-
nega državljanstva mladih za 
večjo zaposlenost 2016–2018 
(ESS projekt), odobren je bil s 
strani Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport, finan-
ciran pa z evropskimi socialni-
mi sredstvi. »Glavni namen je 
bil preko brezplačnih izobraže-
valnih delavnic angažirati mla-
de iskalce zaposlitve in brezpo-
selne, da samostojno najdejo 
zaposlitev ali pa jim le-to naj-
demo mi preko različnih moti-
vacijskih programov in delav-
nic,« je pojasnila in dodala, da 
so bili ciljna skupina mladi od 
15. do 29. leta. Izvedli so več 
kot 23 delavnic in prek 400 iz-
obraževalnih ur, in sicer z raz-
ličnih področij. V projekt je bilo 
vključenih 50 mladih. 

Gerjevičeva je še izpostavila, 
da so načrtovali 18 zaposlitev 
mladih, dejansko pa so jih re-
alizirali 29. »Ko smo načrtova-
li projekt, smo predvideli, da 
bodo zaposlitve s področja tu-
rizma, v resnici pa so zdaj za-

Ustanavljajo mladinsko zadrugo
BREŽICE – 6. septembra je v Mestni hiši Brežice potekala zaključna novinarska konferenca projekta PiMP – 
Priložnosti in izzivi mladih v Posavju. O rezultatih projekta in projektnih dosežkih sta spregovorila direktori-
ca Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Matejka Gerjevič ter župan občine Brežice Ivan Molan.

posleni tudi na drugih področ-
jih ali pa so samozaposleni,« 
je dejala in dodala, da je ključ-
no predvsem to, da so se mla-
di aktivirali, pošiljali prošnje in 
niso čakali doma oz. na zavo-
du. Odzivi sodelujočih so bili 
zelo pozitivni, všeč so jim bile 
delavnice, na katerih so lahko 
interaktivno sodelovali, veli-
ko je bilo praktičnih nasvetov. 
Pri vsem tem se ji zdi zelo po-
membno sodelovanje, tako z 
lokalno skupnostjo, mladimi, 
okoliškimi šolami kot tudi os-
talimi podjetniki in lokalnim 
gospodarstvom, ki so jih po-
vabili k sooblikovanju njihovih 

programov. Dveletno sofinan-
ciranje projekta PiMP se s sep-
tembrom zaključuje, a, kot pra-
vi Gerjevičeva, bodo na podlagi 
dosedanjih rezultatov projekt 
peljali naprej. V ta namen us-
tanavljajo mladinsko zadru-
go Unlimited Potenital (UP) s 
skladom za mlade: »Gre za po-
polnoma neprofitno zadevo, 
kjer se bodo mladi lahko opol-
nomočili in pridobili določe-
ne kompetence, da bodo lahko 
razvijali bodisi svoje podje-
tje bodisi bomo poskušali lo-
kalnim podjetnikom pomagati 
pri razvoju novih idej.« Po nje-
nih besedah je namen zadruge 

predvsem trajno spodbujati in 
razvijati socialno podjetništvo 
za mlade, skupen nastop za 
pridobivanje sredstev iz evrop-
skih skladov ter skupno sode-
lovanje na javnih in drugih raz-
pisih. Pogoja za sodelovanje v 
zadrugi, ki bo imela na začet-
ku šest ustanovnih članov, po 
njenem skorajda ni, predvsem 
si morajo mladi želeti delati in 
nekaj prispevati v lokalno oko-
lje, se izobraževati in v doma-
čem okolju nato tudi ostati. 

Župan Ivan Molan je izposta-
vil, da je brežiška občina letos 
dobila celo največ točk med 
slovenskimi občinami, ko gre 
za spodbujanje podjetništva. 
»Gospodarstvo v naši obči-
ni sloni predvsem na podje-
tništvu,« je dejal. »Ne glede na 
to, da je brezposelnost v ob-
čini še vedno nad slovenskim 
povprečjem, je odstotek dele-
ža mladih brezposelnih niž-
ji od slovenskega povprečja in 
prav tako nižji kot v ostalih po-
savskih občinah. Ta podatek je 
tudi eden od učinkov tovrstnih 
projektov, ki jih organizirajo v 
ZPTM-ju,« je še povedal.
 Rok Retelj

Z novinarske konference, z leve: Gerjevičeva, Molan in mode-
ratorka Barbara Srečković Žlak

Ana Vlaisavljević (zaposle-
na v Posavskem muzeju Bre-
žice): Projekt PiMP mi je bil 
zelo všeč in z velikim vese-
ljem sem obiskovala delavni-
ce. Najbolj všeč mi je bilo, da 
so imeli predavatelji praktič-
ne nasvete in konkretne izku-
šnje iz prakse.

Luka Rudman (samozapo-
slen): Vključitev v projekt bi 
svetoval vsem, ki so brezpo-
selni in imajo težave pri iska-
nju zaposlitve. Projekt ponu-
ja veliko paleto raznih znanj, 
ki so lahko pri iskanju samo 
velik plus.

Maja Šetinc (v času sodelo-
vanja v projektu se je zapo-
slila v GEN-I, zdaj pa zapo-
slena v MAIA MEDIA, Matej 
Plešej s.p.): Projekt PiMP je 
bil zagotovo ena izmed bolj-
ših izkušenj, ki sem jih prido-
bila v času iskanja zaposlitve. 
Teme delavnic so bile koristne 
in zanimive hkrati, poleg tega 
so bili izvajalci strokovnjaki s 
področja, katerega so preda-
vali. Od klasičnih predavanj 
v času študija so se delavnice 
razlikovale predvsem v tem, 
da je bilo vzdušje sproščeno 
in naravnano na aktivno par-
ticipacijo udeležencev in inte-
raktivnost.

Sarah Senica (zaposlena na 
ZPTM Brežice): Projekt PiMP 
se mi je zdel odlična prilož-
nost za izpopolnitev svojega 
znanja, še posebej na podro-
čju mehkih veščin ter razvija-
nja poslovnih idej in organi-
zacije. Projekt mi je omogočil 
brezplačno pridobitev dodat-
nih kompetenc, ki mi koristijo 
v službi, katero opravljam. V 
časih, ko trg dela zahteva izje-
mno fleksibilnost posamezni-
ka, glede na hitro spreminja-
joče se okoliščine, ti veščine, 
ki se jih naučiš na tovrstnih 
projektih, pridejo še kako 
prav.

Urška Strojin (zaposlena na 
ZPTM Brežice): Dejansko ni-
sem dolgo sodelovala pri sa-
mih aktivnostih pri projektu, 
tako da ne morem ravno po-
dati nekih izkušenj iz preda-
vanj in delavnic, ki so se izva-
jale, saj sem zaposlitev dobila 
zelo kmalu, v samem začetku 
izvajanja projekta. Prvo re-
dno zaposlitev mi je doprine-
sel ravno PiMP, saj sem se v 
okviru tega projekta zaposli-
la v klubu MC Brežice.

KRŠKO – V Centru za socialno delo (CSD) Krško skupaj s par-
tnerji začenjajo z izvajanjem projekta Integrirana oskrba 
v občini Krško »MOST«, s katerim bodo poskušali poveza-
ti različne oblike socialnovarstvene in zdravstvene pomo-
či starejšim in drugim potrebnim osebam v enotno mrežo. 

V CSD Krško imajo že dolgole-
tno prakso in izkušnje na po-
dročju socialne oskrbe na domu 
oz. storitve pomoč na domu. 
»Ugotavljamo, da z našimi sto-
ritvami pomoči na domu še ved-
no ne moremo zadovoljiti vseh 
potreb tako uporabnikov kot 
njihovih svojcev, zato že nekaj 
let iščemo različne načine, kako 
preseči to, kar lahko nudimo v 
okviru obstoječe zakonodaje in 
ljudem pomagamo, da čim dlje 
ostanejo v domačem okolju, ki 
ga poznajo, in med ljudmi, ki jih 
imajo rade,« pravi vodja pomo-
či na domu na CSD Krško Car-

men Rajer, ki bo tudi vodja tega projekta. Pri pomoči na domu 
gre namreč predvsem za socialno oskrbo, ne smejo in ne zna-
jo pa izvajati dodatnih zdravstvenih storitev, za kar skrbi pat-
ronažna služba. 

Na državni ravni se v ta namen že vrsto let sprejema zakon o 
dolgotrajni oskrbi, ki bi sistemsko uredil celostno oskrbo tako 
za starejše ljudi kot za ostale, starejše od 18 let, ki jo potrebu-
jejo. Tudi Občina Krško je zaznala težave na tem področju, od 
čakalnih vrst v Domu starejših občanov Krško do nezadostne 
oskrbe ljudi po odpustu z negovalnih bolnišničnih oddelkov. V 
krškem CSD so se zato letos prijavili na javni razpis Ministrstva 
za zdravje za izbor pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod 
v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, in bili ju-
lija na njem izbrani kot eden treh izvajalcev v Sloveniji – razen 
Krškega ga bodo izvajali še v Zdravstvenem domu Celje in Ko-
roškem domu starostnikov. Za njegovo izvedbo so dobili odo-
brenih 1,7 milijona evrov, pri čemer bo 80 % prispeval Evrop-
ski socialni sklad, 20 % pa Republika Slovenija.

Pri projektu »MOST« so se povezali z Občino Krško, Domom sta-
rejših občanov Krško, Zdravstvenim domom Krško, Splošno bol-
nišnico Brežice in Varstveno delovnim centrom Krško – Lesko-
vec, podporni partnerji pa so še Hospic za Dolenjsko, Posavje in 
Belo krajino, Društvi Sožitje in Sonček, Društvo upokojencev Kr-
ško ter Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško. »Predloge iz 
zakona o dolgotrajni oskrbi bomo poskušali preveriti, ugotoviti 
potrebe naših občanov, vsem, ki so vključeni v neko sistemsko 
oskrbo, in njihovim svojcem zagotoviti vse informacije na enem 
mestu ter jih usmeriti na dodatne oblike pomoči,« pravi direk-
torica Marina Novak Rabzelj. Obe z Rajerjevo poudarjata, da 
s tem projektom ne posegajo v obstoječe sisteme pomoči, am-
pak jih želijo nadgraditi z dodatnimi oblikami pomoči, vse sto-
ritve pa bodo za vključene osebe brezplačne. »To bo vmesni člen 
med našo socialno oskrbo na domu in patronažno službo, ki os-
taja nespremenjena, a bomo poskušali dodati novo kvaliteto pri 
pomoči starejšim,« pravi Rajerjeva, »saj bo to integrirana oskr-
ba, s katero bomo celostno pristopili ljudem v njihovem doma-
čem okolju, povezali različne ustanove v enotno mrežo pomoči 
ljudem, ki jo potrebujejo.« Poenostavljeno povedano: nekdo, ki 
je uporabnik pomoči na domu, bo poleg tega lahko brezplačno 
dobil še pomoč fizioterapevta, kineziologa ipd. 

V okviru dveletnega pilotnega projekta (Krško bo primer rural-
nega področja) bodo vzpostavili enotno vstopno točko (EVT), 
kjer bodo štirje novo zaposleni ocenjevali upravičenost do dol-
gotrajne oskrbe ter za vsakega uporabnika izdelali osebni načrt. 
Vzpostavili bodo tudi tim dolgotrajne oskrbe v okviru CSD Kr-
ško, načrtujejo tudi dodatno zaposlitev koordinatorja dolgotraj-
ne oskrbe in projektnega koordinatorja, poleg že obstoječih so-
cialnih oskrbovalk v okviru pomoči na domu (teh je trenutno 
23) bodo dodatno zaposlili še štiri tehnike zdravstvene nege z 
namenom integracije storitev. Na novo bodo vzpostavili še eno-
to za ohranjanje samostojnosti, kjer so predvidene štiri nove za-
poslitve (dipl. fizioterapevt, dipl. delovni terapevt, dipl. socialni 
delavec in mag. kineziologije). Skupno torej 14 novih zaposlitev, 
od tega devet v okviru CSD Krško, ostale pa pri drugih partner-
jih. Prostori, namenjeni izvajanju projekta, bodo v novem objek-
tu na mestu nekdanje Železnine, nabavili bodo tudi ustrezna te-
renska vozila, vzpostavili bodo tudi sistem e-oskrbe. »V oskrbo 
želimo vključiti 70 % obstoječih uporabnikov storitev pomoči 
na domu ter institucionalnega varstva in varstveno-delovnega 
centra. Teh je glede na podatke približno 330,« pravi direktori-
ca CSD Krško in izpostavlja dobro povezovanje v projekt vklju-
čenih organizacij.
 Peter Pavlovič

Most med službami za 
boljšo oskrbo na domu

Vodja projekta Carmen Rajer

CERKLJE OB KRKI – 5. sep-
tembra je pričela delovati 
zobozdravstvena ambulan-
ta Zdravstvenega doma Bre-
žice v prostorih OŠ Cerklje 
ob Krki. Njen prednostni 
namen bo otroška in mla-
dinska zobozdravstvena 
oskrba najmlajših – otrok iz 
vrtca ter otrok in mladine iz 
osnovne šole in okolice.

Zobozdravstvena ambulan-
ta se nahaja v upravnem delu 
šole. Naložba v zobozdravstve-
ni stol, medicinsko in računal-
niško opremo ter pohištvo za 
ambulanto znaša 45.456,22 
evra Ambulanta je skupna in-
vesticija zdravstvenega doma 
in Občine Brežice. Le-ta je pri-
spevala 20.000 evrov, ostala 
sredstva je zagotovil ZD Bre-
žice. Ordinacijski čas ambu-
lante bo zaenkrat ob ponedelj-
kih in četrtkih od 7. do 14. ure, 

V Cerkljah zobna ambulanta

delo ambulante bo deljeno na-
menjeno otrokom in odraslim. 
Vodila jo bo Mojca Feren-
čak, dr. dent. med., ob pomo-
či zobozdravstvene asistentke 
Marenke Petelinc. Ambulan-
ta bo namenjena tudi odraslim. 
Čas za odraslo populacijo bodo 
prilagodili številu zainteresira-
nih pacientov. S simboličnim 
prerezom traku so brežiški 
župan Ivan Molan, direktor 

ZD Brežice Dražen Levojević 
in ravnateljica OŠ Cerklje ob 
Krki dr. Stanka Preskar novo 
zobozdravstveno ambulanto 
svečano predali namenu. Pro-
gram dogodka sta z recitacijo 
in s pesmijo popestrili učenki 
Tia Pacek in Zea Pavlovič pod 
mentorstvom učiteljice Natali-
je Žveglič, ki je tudi povezova-
la dogodek.
 R. R., vir: Občina Brežice

Med programom ob odprtju nove zobozdravstvene ambulante

KRŠKO – Za 20. september je 
krški župan sklical 34. sejo kr-
škega občinskega sveta. Med 
drugim bodo še pred izte-
kom mandata svetniki na njej 
po skrajšanem postopku od-
ločali o rebalansu letošnjega 
proračuna, s katerim bo pri-
hodkovna stran proračuna ob-
čine višja za 1,5 % in bo po no-
vem znašala dobrih 38,8 mio 
evra, glede na veljavni prora-
čun pa se za 1,3 % povečujejo 
tudi odhodki, na dobrih 42,1 
mio evrov. Po skrajšanem po-
stopku bodo svetniki prejeli v 
sprejem dopolnjen Odlok o or-
ganiziranju Poklicne gasilske 
enote Krško ter odlok o OPPN 
za območje PGE, kjer je pred-
videna obnova in prezidava 
obstoječega objekta PGE ter 
ureditev regijskega vadbene-
ga poligona za usposabljanje 
gasilcev in športni park. 
 B. M. 

Pred volitvami 
še rebalans
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Šolski prevozi so urejeni na 
podlagi 56. člena Zakona o 
osnovni šoli, ki navaja, da ima 
učenec pravico do brezplač-
nega prevoza v primeru, če 
je njegovo bivališče oddalje-
no več kot štiri kilometre od 
osnovne šole oz. ima pravico 
do brezplačnega prevoza ne 
glede na oddaljenost njego-
vega prebivališča od osnovne 
šole v prvem razredu, v osta-
lih razredih pa, če pristojni or-
gan za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu ugotovi, da 
je ogrožena varnost učenca na 
poti v šolo. Na isti podlagi so 
do brezplačnega prevoza upra-
vičeni otroci s posebnimi po-
trebami, ki imajo odločbo o 
usmeritvi. Ob tem velja doda-
ti še, da lokalne skupnosti niso 
pristojne za prevoze dijakov in 
študentov, ki se prevažajo na 
rednih linijah, kar pa presega 
okvirje tokratnega članka.

KDO IN KOLIKO VOZI 
V POSAVJU?

V osnovnih šolah v občini Kr-
ško se s 17 šolskimi avtobu-
si (na osnovi zakona o jav-
nih naročilih so za šolsko leto 
2018/19 izbrani izvajalci: 
Nomago d.o.o. Ljubljana, Avto-
busni prevozi Božidar Bračun 
s.p. Koprivnica, Prevozništvo 
Količ Mateja s.p., Brežice in 
Prevoz potnikov Moran Jur-
kovič, Leskovec pri Krškem), 
ki dnevno opravijo 832 km, 
vozi v šolo in domov 923 učen-
cev vozačev (od skupno skoraj 
2500). Izbranim prevoznikom 
bo občina v tem šolskem letu 
plačala 805 tisoč evrov. Poleg 
tega učence na določenih rela-
cijah vozijo hišniki-šoferji tudi 
z osmimi šolskimi kombiji in 
kombijem Športne zveze Kr-
ško, ki opravijo 644 km dnev-
no. Tovrstne prevoze koristi 
224 učencev, gre pa za relaci-
je, kjer ne more biti organizi-
ran prevoz s šolskimi avtobu-
si. Za vzdrževanje kombijev, 
gorivo in strošek dela hišni-
kov-šoferjev je v tem šolskem 
letu treba zagotoviti cca. 158 
tisoč evrov, občina je zagoto-
vila tudi 28 tisočakov za naba-
vo novega kombija za potrebe 
prevozov OŠ Jurija Dalmati-
na Krško. Učence s posebni-
mi potrebami, ki so usmerje-
ni v OŠ dr. Mihajla Rostoharja, 
vozijo s prilagojenim kombi-
jem in prilagojenim minibu-
som, na obeh vozilih je zago-
tovljen tudi spremljevalec. Če 
tem otrokom ni mogoče zago-
toviti organiziranega prevo-
za s kombijem ali minibusom, 
staršem povrnejo stroške ki-
lometrine. 

V brežiški občini je oko-
li 1000 učencev vozačev (to-
rej polovica vseh), v skladu 
s trenutnim štiriletnim spo-
razumom (ki poteče marca 
2019), sklenjenim na podlagi 
javnega naročila, pa je izvaja-
lec brezplačnih prevozov pod-
jetje Integral Brebus Brežice 

d.o.o. Slednje v ta namen upo-
rablja 15 avtobusov, s kateri-
mi opravi 1.350 km dnevno 
oz. 270 tisoč km letno, okvir-
na vrednost teh prevozov pa 
je 650 tisoč evrov. Tudi v Bre-
žicah se del prevozov otrok iz-
vaja s šolskimi kombiji – tam, 
kjer avtobusne linije bodisi ni 
možno izpeljati bodisi je eko-
nomsko sprejemljiveje izvajati 
prevoze s kombijem. Del pre-
vozov otrok s posebnimi po-
trebami (v OŠPP Brežice in OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja Krško) 
izvajajo preko Zavoda za šport 
Brežice, ki skladno z odlokom 
o ustanovitvi izvaja tudi to de-
javnost, drugi del pa, tako kot 
ostale prevoze, rešujejo preko 
javnega razpisa. Trenutni izva-
jalec je podjetje Prevozi Količ, 
ki pokrije večji del potrebnih 
prevozov. Dnevno s kombi-
ji opravijo blizu 500 km oz. 
95.700 km letno. 

V sevniških osnovnih šolah 
je od 1446 učencev 811 voza-
čev. Šolske prevoze opravljajo 
prevozniki, izbrani na podlagi 
javnega naročila za dve šolski 
leti, tri šole dodatno izvajajo 
prevoz tudi s šolskimi kombi-
ji, so sporočili z občine. Izbra-
ni izvajalci šolskih prevozov 
(Nomago d. o. o. – 13 linij in 
Patos d. o. o. – 1 linija) na pod-
lagi javnega naročila opravijo 
prevoz na 14 linijah, skupaj 
dnevno z desetimi avtobusi, 
minibusom in štirimi kombiji 
prevozijo okoli 1000 km. Pre-
voz otrok s posebnimi potre-
bami je vključen v razpis za 
šolske prevoze, nekatere ot-
roke s posebnimi potrebami 
pa zaradi različnih razlogov 
v šolo vozijo starši, za kar so 
upravičeni do povračila stro-
škov. V lanskem letu je Obči-
na Sevnica za prevoz osnovno-
šolskih otrok skupaj namenila 
616 tisoč evrov. 

V radeško OŠ Marjana Nem-
ca in Podružnično šolo Svib-
no se vozi 157 učencev oz. 
skoraj polovica vseh, od tega 
52 s kombiji in 105 z avtobu-
som. Avtobus dnevno opra-
vi 148 km, štirje kombiji pa 
skupno cca. 230 km. Kot so 
nam sporočili z občine, je bil 
na letošnjem razpisu za iz-
vajanje avtobusnih prevozov 
za dve šolski leti izbran edi-
ni ponudnik, podjetje Noma-
go d.o.o., za izvajanje šolskih 
prevozov s kombiji pa je po-
godbeni izvajalec JP Komu-
nala Radeče. Stroški za šolske 
prevoze na letni ravni prese-
gajo 100 tisoč evrov. Prevoze 
otrok s posebnimi potrebami 
rešujejo s kombi prevozi, pri 
čemer se zadnja leta srečujejo 
s povečanim številom potreb 
po teh prevozih. 

V kostanjeviški občini izva-
jata šolske prevoze Integral 
Brebus Brežice in Nomago 
d.o.o. (na relacijah v gorjan-
skem delu občine), ki opravi-
ta vsak po eno vožnjo pred in 

po pouku, učence iz smeri Sa-
jevc in Malenc pa vozijo s šol-
skim kombijem. Na seznamu 
vozačev je 121 otrok oz. dob-
ra polovica vseh šolarjev, de-
jansko pa, pravijo na občini, 
veliko otrok prevažajo starši. 
V ta namen se dnevno opravi 

72 km z avtobusi in 12 km s 
šolskim kombijem. Občina iz-
bere prevoznika/e na javnem 
razpisu za tri šolska leta sku-
paj, ponovno so ga izvedli rav-
no letos, za eno šolsko leto pa 
prevozi občino stanejo približ-
no 70 tisočakov. 

Za približno stoterico vozačev 
v bistriški osnovni šoli pre-
voze izvaja na javnem razpisu 
izbrani izvajalec Integral Bre-
bus iz Brežic, ki dnevno opravi 
230 km (ravno v prejšnji šte-
vilki časopisa smo poročali, da 
je izvajalec v ta namen nabavil 
nov avtobus). Prevoze otrok s 
posebnimi potrebami izvajajo 
prevozniki, ki so na razpolago 
na potrebnih relacijah. Stro-
šek vseh prevozov skupaj ob-
čino stane 65 tisočakov letno.

NEDOREČENA 
ZAKONODAJA

Tako rekoč vsi, ki se ukvarja-
jo z organizacijo šolskih pre-
vozov, opozarjajo na nedo-
rečeno zakonodajo na tem 
področju, zlasti glede pravi-
ce do brezplačnega prevoza v 
posamičnih primerih. »Pojav-
ljajo se nam težave, ker neka-
teri starši želijo, da avtobusne 
linije izpeljemo bližje njiho-
vim domovom oz. menijo, da 
ni sprejemljivo, če je najbliž-
je postajališče oddaljeno 1 km, 
ne glede na odročnost krajev 
in težko dostopnost. V zakonu 
ni nikjer določeno, kolikšna 
mora biti razdalja do najbliž-
jega postajališča za otroke, ki 
živijo več kot 4 km od šole,« 
pravijo na brežiški občini. »V 
teh primerih gre za izjeme, ki 
v zakonu niso natančno defini-
rane, zato se lokalne skupnos-
ti same soočamo z rešitvijo teh 
problemov. Ker želimo, da so 
specifike natančno urejene, se 
velikokrat obrnemo na pristoj-
no ministrstvo, ki pa nam po-
večini ne da jasnih odgovorov. 
Zato si želimo, da bi bilo to po-
dročje z zakonom bolj jasno in 
natančno urejeno,« pravijo v 

Krškem. Podobno opozarjajo 
v Sevnici: »Pogoste so želje in 
zahteve staršev občini in šo-
lam po uvedbi prevoza za ot-
roke, ki v skladu z zakonoda-
jo niso upravičeni do prevoza, 
na odsekih, ki so grajeni zgolj 
kot dostopi do hiš in so težko 

prevozni za vozila, ki izvaja-
jo šolske prevoze.« Občine so 
zato pristojno ministrstvo že 
večkrat pozvale k spremem-
bi zakonodaje ter opredelitvi 
jasnih in enotnih kriterijev za 
vse učence.

INTEGRAL: 
DNEVNO 1600 KM

Eden večjih izvajalcev šolskih 
prevozov na območju Posav-
ja je podjetje Integral Brebus 
Brežice, ki to storitev opra-
vlja za vseh osem osnovnih 
šol v občini Brežice, bistriško 
šolo in delno za kostanjeviško 
šolo. V ta namen morajo dnev-
no zagotoviti 17 avtobusov (z 
nekaterimi opravljajo prevo-
ze osnovnošolcev cel dan, ne-
katere pa uporabljajo tudi za 

druge vrste prevozov) ter se-
veda 17 voznikov, pa tudi re-
zervne voznike v primeru 
dopustov in bolniških odsot-
nosti. »Dnevno opravimo za 
potrebe prevozov osnovnošol-
cev, v vseh treh občinah, cca. 
1580 kilometrov, kar pred-
stavlja letno cca. 300.000 ki-
lometrov,« pojasnjuje direk-
tor Jože Baškovič in dodaja, 
da to predstavlja 15-odstotni 
delež vseh prevozov na letni 
ravni. Kot še pravi, v kontak-
tu s šolami dajejo predloge za 
optimalno izvedbo prevozov, 
ter poudarja, da zelo skrbi-
jo za čim bolj varno izvedbo 
vseh prevozov, ne samo pre-
vozov osnovnošolcev. V ta 
namen opravljajo redno izo-
braževanje voznikov, redno 
pregledujejo avtobuse in pri-
stojne opozarjajo na kritične 
točke pri vstopu in izstopu po-
tnikov. Dodajmo še, da se z In-
tegralovimi avtobusi dnevno 
prepelje okoli 1300 dijakov in 
študentov, vendar to ne velja 

le za področje Posavja, temveč 
tudi za Obsotelje in Dolenjsko 
vse do Ljubljane.

PRIMERI 
TREH RAZLIČNIH ŠOL

Pa poglejmo, kako šolske pre-
voze rešujejo na nekaterih po-
savskih šolah. V eni večjih po-
savskih šol, OŠ Brežice, imajo 
v tem šolskem letu 321 učen-
cev vozačev, kar je 36,4 % vseh 
šolarjev. Učenci v programu 
redne osnovne šole se vozijo 
z avtobusi, učenci, ki obisku-
jejo program osnovne šole z 
nižjim izobrazbenim standar-
dom, pa z dvema kombijema 
(dva prevoznika). »Nekateri 
od teh učencev so precej od-
daljeni oz. so na vožnji dalj-
ši čas, ker je šolski okoliš za 
program OŠ z nižjim izobraz-
benim standardom področje 
celotne občine,« pojasnjuje 
ravnateljica mag. Marija Lub-
šina Novak. Večina avtobusov 
pripelje na avtobusno postajo 
pri OŠ Brežice (nasproti Zdra-
vstvenega doma Brežice), pri-
dejo (in po pouku odpeljejo) 
pa iz številnih smeri, tako s 
»kranjske« (vasi Velike Ma-
lence, Mrzlava vas, Globoči-
ce, Sobenja vas, Prilipe, Dvor-
ce ter Skopice in Krška vas) 
kot »štajerske« strani šolske-
ga okoliša (Brezina, Gornji 
Lenart, Cundrovec, Bukošek). 
Skupno šolski avtobusi zjutraj 
naredijo enajst voženj, po po-
uku pa jih je vozačem na vo-
ljo še več, odvisno, kdaj kon-
čajo z obveznostmi. »Menim, 
da je področje prevozov dob-
ro urejeno, prevoznik se v naj-
večji možni meri prilagaja po-
trebam šole glede prihodov/
odhodov. Pri vstopanju učen-

cev na ustrezni avtobus poleg 
učiteljic pomagajo učencem 
tudi šoferji, ki jih opozarjajo, 
predvsem mlajše na začetku 
šolskega leta, na to, če so na 
pravem avtobusu. K dodatni 
ponudbi in večji dostopnos-
ti pa bo gotovo prispeval tudi 
mestni avtobus, s katerim se 
bodo predvidoma brezplač-
no lahko vozili učenci OŠ Bre-
žice tudi po 1. oktobru,« pra-
vi brežiška ravnateljica. Meni, 
da bi bilo treba nameniti več 
pozornosti predvsem talnim 
označbam na nekaterih ce-
stah (prehodi za pešce), ki bi 
bili na manj nevarnih mestih. 
Kot primer navaja avtobusno 
postajo pri gasilskem domu v 
Šentlenartu, na zelo prome-
tni Cesti bratov Cerjakov, ki je 
(pre)blizu ovinka, do katerega 
sploh ni označenega prehoda 
za pešce, torej ni varnega pre-
hoda ceste. 

OŠ Milana Majcna Šentjanž 
je primer podeželske šole z 

razpršenim šolskim okoli-
šem, kjer je vsako leto kar ok-
rog 75 odstotkov učencev, ki 
se v šolo vozijo z avtobusom 
ali šolskim kombijem. Kot nam 
je povedala ravnateljica Mari-
ja Brce, jih vozijo s šolskim av-
tobusom na relacijah v smeri 
Kal in Veliki Cirnik ter Kolu-
drje, s šolskim kombijem pa v 
smeri Koludrje, Brunk in Le-
skovec. »Relacije vsako leto 
nekoliko dopolnimo – podalj-
šamo, ker poskušamo prevoz 
približati čim več učencem,« 
pravi Brcetova. »Največji pro-
blem nam predstavljajo ne-
ugodne vremenske razmere v 
zimskem času. Učence v šolo 
in domov vozimo po večinoma 
strmih in ozkih cestah, zato 
imamo dogovor s starši, da v 
primeru, ko so ceste polede-
nele ali nesplužene, učencev 
z najbolj izpostavljenih odse-
kov ne vozimo. Zelo bi si žele-
li šolsko vozilo s pogonom na 
vsa štiri kolesa, ki bi lažje pre-
magovalo velike višinske raz-
like, ki jih mora vsakodnevno 
prevoziti.« Ravnateljica poja-
snjuje, da se Občina Sevnica, ki 
izbere izvajalce šolskih prevo-
zov, pred tem posvetuje s šo-
lami o njihovih potrebah, mo-
rebitnih dodatnih relacijah in 
podobno, če je le mogoče, je 
pri tem pripravljena ugodi-
ti njihovim ter predlogom in 
prošnjam staršev po podaljša-
nih ali novih relacijah. »Naša 
šola se s prevozi ne navezuje 
na prevoze z drugih šol, zato 
smo neodvisni pri pripravi vo-
znih redov in smo tozadevno 
nekoliko v prednosti pred os-
talimi šolami,« še dodaja. Gle-
de zakonodaje, ki ureja to po-
dročje, meni, da je tako kot na 
mnogih drugih področjih tudi 
tukaj zelo ohlapna in dvoum-
na, zato omogoča različna tol-
mačenja in posledično veli-
ko slabe volje. »Dejstvo je, da 
nihče več ne hodi peš, zato je 
iluzorno pričakovati, da bodo 
peš hodili otroci. Da se bodo 
razgibali, kar je nujno za zdrav 
razvoj, pa jim bomo plačali do-
datno uro športa …« zaključi.

Preverili smo tudi primer 
manjše, odročnejše šole, 
kakršna je OŠ Koprivnica. 
Delež učencev vozačev je več 
kot 70-odstoten, saj je zaradi 
razdrobljenega šolskega okoli-
ša do prevoza upravičenih kar 
67 od 95 učencev šole. Prevo-
ze pred in po pouku opravlja-
jo tako s šolskim kombijem (v 
Mrčna sela dve vožnji ter na 
Veliki Kamen (Črete), Prevo-
le, Vojsko – Križe po eno vo-
žnjo), saj tam zaradi konfigu-
racije terena ne more voziti 
šolski avtobus, kot s šolskim 
avtobusom, ki vozi na Veliki in 
Mali Kamen ter Gorjane, nam 
je pojasnil ravnatelj Jože Iva-
čič. Ravnatelj meni, da je ob-
stoječa ureditev ustrezna, in 
čeprav pri izbiri izvajalca pre-
vozov nimajo besede, vozni 
red določajo sami.
 Peter Pavlovič

3.300 vozačev, 70 vozil in 5.000 km dnevno
POSAVJE – Ste vedeli, da se v šolo in domov dnevno vozi več kot 3.300 posavskih osnovnošolcev oz. več kot polovica vseh, da približno 45 avtobusov in 25 kombi-
jev v ta namen dnevno prevozi okoli 5.000 kilometrov in da gre za »posel«, skupno vreden približno 2,3 milijona evrov? No, tudi mi nismo, dokler nismo zbrali 
podatkov o tem področju, ki tako za občine kot za šole pomeni velik logistični, organizacijski in seveda tudi finančni zalogaj.

Pogost vsakodnevni prizor pred šolami: učenci vozači izsto-
pajo ali vstopajo na avtobus. 

Na občinah in šolah se pogosto ubadajo z zahtevami star-
šev po uvedbi prevoza za otroke, ki zakonsko niso upravi-
čeni do njega, ali po tem, da avtobusne linije izpeljejo bližje 
njihovim domovom, ne glede na odročnost krajev in težko 
dostopnost za vozila, s katerimi izvajajo šolske prevoze.
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OPITA OČE IN SIN GROZILA POLICISTOM – Brežiški policisti 
so 10. 9. zvečer na podlagi prijave o kršitvi javnega reda in miru 
v Brežicah obravnavali vidno opitega 49-letnega moškega, ki jih 
je žalil in jim med drugim grozil, da jih bo pobil. Ker se ni ho-
tel umiriti, so ga z namenom, da ga pridržijo, odpeljali v inter-
vencijsko vozilo, h kateremu je pristopil še njegov 24-letni sin. 
In ker jabolko ne pade daleč od drevesa, so bili tudi z njegove 
strani deležni žaljivk in groženj, zaradi česar so priprli oba. Ko 
sta se streznila, ju je verjetno krepko zabolela glava. Ne le zara-
di prekomerne količine zaužitega alkohola, pač pa tudi spričo 
plačila zajetne globe: oče je prejel plačilni nalog za več kršitev 
javnega reda in miru, sin pa bo poleg tega še kazensko ovaden 
zaradi groženj policistom, s katerimi ni skoparil tudi po priho-
du na policijsko postajo.

NESREČA ŠTIRIKOLESNIKA – Na Mali Dolini so prometni poli-
cisti 10. 9. v večernih urah obravnavali prometno nesrečo, v ka-
teri se je huje poškodoval 56-letni voznik štirikolesnika. Slednji 
se je pri speljevanju z dvorišča zaletel v betonsko ograjo, zara-
di česar se je štirikolesnik prevrnil, voznik pa padel in se huje 
poškodoval po glavi, ki je ni imel zaščitene z varnostno čelado.

PROTI DRNOVEM PELJAL V SMERI OBREŽJA – V noči s 5. na 
6. 9. se je okoli 2. ure zjutraj 68-letni voznik iz Italije peljal z 
Obrežja proti Ljubljani po napačnem voznem pasu avtoceste. 
Znakov policistov ni upošteval vse do Drnovega, kjer so ga us-
peli ustaviti. V izogib možnemu trčenju je DARS takoj po ob-
vestilu o napačni smeri vožnje na Drnovem z zaporo cestnin-
ske postaje ustavil vsa vozila, ki so peljala v smeri Obrežja.

PRESTREGLI DESET ILEGALCEV – 9. 9. so brežiški policisti 
v Dečnem selu prijeli državljana Sirije, ki ga je opazil policist 
iz Kočevja, ki je bil na trgatvi pri prijateljih. Ugotovili so, da so 
pred tem tujca že dvakrat odkrili skritega v vagonih tovornih 
vlakov v Dobovi, očitno pa se mu tudi v tretje ni izšlo. Kakor 
tudi ne 27-letnemu državljanu Alžirije, ki je 5. 9. pred mejno 
kontrolo v Dobovi skočil z vlaka, a so ga že po nekaj minutah 
prijeli. 10. 9. so policisti na prehodu na Obrežju pri pregledu to-
vornega vozila makedonskih tablic odkrili dva državljana Ira-
na, 11. 9. zjutraj pa so na brežiški avtobusni postaji prestregli 
šest državljanov Irana, ki niso imeli ne dokumentov ne pogo-
jev za bivanje v Sloveniji.  Zbrala: B. M.

Sanja Zupančič, Boštanj: Tovrstni festivali pri-
našajo neko svežino in pestrost v ponudbi raz-
ličnih, predvsem domačih ponudnikov, ki se na 
ta način lažje približajo širšemu krogu potro-
šnikov. Na prostem so ljudje bolj sproščeni, hit-
reje navezujejo stike, uživajo v kulinariki in pi-
jači ter glasbi, zato se tovrstnih dogodkov tudi 

sama zelo rada udeležujem. 

Robert Avsenak, Libna: Pozdravljam organi-
zacijo uličnih festivalov, ki se jih tudi udeležu-
jem in včasih srečam koga, ki ga že dolgo nisem 
videl. Tako se spodbuja tudi druženje, da ni le 
virtualnih komunikacij. Ponudba se mi zdi zani-
miva in cenovno kar dostopna. Ponudniki pro-
movirajo, obiskovalci okušamo. Večino te po-

nudbe ne opazim v naših trgovinah in lokalih.  

Martina Horvat, Krško: Na tovrstnih priredit-
vah s ponudbo hrane in pijače nisem bila še ni-
koli, ker množičnih prireditev preprosto ne obi-
skujem. Kar pa se same kulinarike tiče, menim, 
da lokalni gostinski ponudniki premalo priprav-
ljajo in na menije uvrščajo tipične jedi za naš 
prostor, da bi lahko te spoznali tako sami do-

mačini kot obiskovalci od drugod. 

Lara Oštrbenk, Žejno: Se jih udeležujem, ven-
dar se mi zdi, da je predvsem za nas, študente in 
mlade, ki radi hodimo na take prireditve, po na-
vadi ta hrana nekoliko predraga kot pa ponudba 
v lokalih, na veselici. Z veseljem bi spoznavala 
nove okuse na ta način, ampak bi bilo bolje, če 
bi bilo na stojnicah več degustacij. V naši obči-

ni pogrešam tudi več ponudbe, prijazne študentom.

Tudi v naših krajih je vse več uličnih festivalov s področ-
ja, kulinarike, vina, piva ipd. ali pa so del večjih priredi-
tev na prostem. Se radi udeležujete takšnih dogodkov in 
na tak način spoznavate nove okuse, kaj menite o njihovi 
ponudbi v primerjavi s siceršnjo v lokalih?

anketa

Ulični festivali hrane in pijače

Kdaj in kako se je začela 
vaša športna pot in kdo vas 
je navdušil zanjo?
Ko sem začela z obiskovanjem 
osnovne šole, me je oče vpi-
sal v Društvo za telesno vzgo-
jo Partizan Sevnica, tako se je 
namreč takrat imenovalo dru-
štvo. V nižjih razredih je bila 
to telovadba, v višjih razredih 
sem nekaj časa trenirala judo, 
nato rokomet, a sem na tekmah 
bolj ’grela klop’. Tudi kotalkala 
sem, a kmalu sem ugotovila, da 
je prava zame orodna telovad-
ba in njeni vadbi sem se potem 
posvetila tudi vsa štiri gimna-
zijska leta. Med študijem na Vi-
soki šoli za tekstil in de sign v 
Zagrebu sem postala celo po-
močnica inštruktorja gimna-
stike v zagrebškem sokolskem 
domu. Takrat sem prvič dobi-
la mesečno nagrado, ki sem 
jo lepo ’kupčkala’ celo leto, da 
sem potem odšla na potovanje 
po Evropi. V sevniškem telo-
vadnem društvu smo za nag-
rado za celoletno vodenje telo-
vadnih skupin vsako drugo leto 
dobili športne copate in na vsa-
ke tri ali štiri leta še trenirko, 
na koncu leta smo nekajkrat 
odšli na taborjenje na morje.

Ste imeli poseben prostor 
za vadbo, koliko vas je vadi-
lo, kdaj so potekale vadbe, 
kdo so bili vaditelji, na kate-
ri orodjih ste vadili?
Telovadili smo v stavbi, ki je 
danes ni več, imenovala se je 
TVD Partizan Sevnica. Stavba 
je bila zgrajena leta 1930 in se 
je do zaključka druge svetovne 
vojne imenovala Sokolski dom, 
potem je prišlo do preimeno-
vanja. V domu smo telovadili 
gimnastičarji, pa rokometaši, 
odbojkarji, judoisti, karatei-
sti, bile pa so še druge sekci-
je, na primer nogomet, smu-
čanje, kotalkanje itd. Pravega 
trenerskega kadra je v tistih 
časih primanjkovalo, vaditelji 
so bili entuziasti, ki so opravi-
li tečaje za vaditelje, medtem 
ko je bila vključitev učiteljev 
telesne vzgoje v društvo prej 
izjema kot pravilo. Vaditeljice 
cicibanov so bile skoraj vedno 
vzgojiteljice. Vseh vadečih pri 
gimnastiki, kjer smo bili raz-
vrščeni v skupine po staros-
ti in po posameznih sekcijah, 
nas je bilo okoli dvesto. Redne 
vadbe smo imeli dvakrat te-
densko, trajale so eno uro. Va-
dili smo na eno- in dvovišinski 
bradlji, imeli smo nizko, sre-
dnjo in visoko gred, klop, ko-
nja, kozo, mizo, drog, kroge, 
prožne deske, žoge, kolebnice, 
palice, trakove, blazine. 

So vadbe gimnastike poteka-
le skupaj, za dekleta in fan-
te, ali so morda fantje vadili 
posebej, dekleta pa posebej? 
Zanimivo vprašanje. Sprva je 

vadba res potekala tako, da so 
istočasno v prostoru bili samo 
fantje ali samo dekleta, kasne-
je smo vadili vsi skupaj. Razde-
ljeni smo bili v skupine, in sicer 
mlajši pionirji, mlajše pionir-
ke, starejši pionirji, starejše pi-
onirke, ženska selekcija, moška 
selekcija. Vadili so tudi cicibani 
ter članice in člani. Leta 1997 je 

bilo ustanovljeno samostojno 
Gimnastično društvo Sevnica. 
Društvo je omogočalo kakovo-
stno vadbo predvsem najmlaj-
šim s kadrom, ki je vsako leto 
utrjeval svoje znanje na stro-
kovnih seminarjih. Po 15 letih 
delovanja je gimnastično dru-
štvo zopet postalo del Športne-
ga društva Partizan Sevnica. 
 
Ali je bil v sevniškem špor-
tnem društvu kakšen po-
sebno perspektiven gimna-
stičar, gimnastičarka?
Telovadke in telovadci smo se 
udeleževali šolskih, področ-
nih in državnih tekmovanj 
v C-programu gimnastike. 
Sama nekih zavidljivih, viso-
kih rezultatov nisem dosega-
la, a sodelovala in trudila sem 
se. Najuspešnejša telovadka v 
času, ko sem še sama trenira-
la, je bila Meta Slapšak. Leta 
1974 je na republiškem pr-
venstvu srednješolk v gimna-
stiki osvojila 2. mesto. Dobro 
desetletje kasneje je zelo dob-
re rezultate v gimnastiki do-
segala zelo gibčna Darja Rep-
še. Leta 1984 je na državnem 
prvenstvu v Beogradu, takrat 
smo živeli v skupni državi Ju-
goslaviji, na preskoku osvojila 
3. mesto. S tem rezultatom se 
je uvrstila v slovensko mladin-
sko gimnastično reprezentan-
co, vendar je obetavno športno 
kariero predčasno zaključila, 
saj je istega leta, ko je doseg-
la tako dober rezultat, zbolela 
za zlatenico. 

Kaj lahko poveste o sevniški 
telovadni akademiji?
Vsako leto smo pripravili javni 
telovadni nastop, ki smo ga po-
imenovali Telovadna akademi-
ja. Na njej smo prikazali naše 
telovadne veščine. Če je bilo 
vreme lepo, smo nastopili na 
prostem, na igrišču pred TVD 
Partizanom; če je bilo vreme 

slabo, smo nastopili v dvorani 
športnega doma. Na njih smo 
nastopili vsi, od cicibanov do 
seniorjev, in sicer na vseh te-
lovadnih orodjih, ki sem jih že 
omenila. Bil je res lep in sve-
čan dogodek. Lepo je bilo tudi 
ob 100-letnici ustanovitve Te-
lovadnega društva Sokol v Sev-
nici, ko smo 3. novembra 2012 
v novem športnem domu prip-
ravili vseslovenski sokolski 
zlet. Na njem smo nastopile 
tudi nekdanje orodne telovad-
ke, seniorke, skupaj s hčerami, 
ki so prav tako vadile gimna-
stiko v sevniškem telovadnem 
društvu.

Ste imeli vzornika?
Moj vzornik je bil zagotovo moj 
pokojni oče Stevan Savić, ki je 
bil pred drugo svetovno vojno 
član sokolskega telovadnega 
društva, redno pa je vadil tudi 
doma. Vstajal je ob pol peti uri 
zjutraj in nato telovadil skoraj 
celo uro. Imel je točno določe-
ne vaje, med njimi so bile skle-
ce, počepi, sklece v stoji in tako 
dalje. V mojem posebnem spo-
minu ostaja žal že pokojni uči-
telj telesne vzgoje Milan Pipan. 
Našel je primerne, spodbudne 
besede, da sem se začela pri 
športni vzgoji bolj truditi in 
dosegati dobre rezultate. Če 
ne bi bilo njega, se verjetno ne 
bi nikoli ukvarjala z gimnasti-
ko. Mojo športno pot je zazna-
moval še en velik človek, dober 
pedagog in navdušen gimna-
stičar, žal prav tako že pokoj-

ni učitelj telesne vzgoje Stane 
Kralj. V sevniškem telovadnem 
društvu je z njegovim priho-
dom, ko je prišel iz Maribora v 
Sevnico, nenadoma zavel nov, 
svež veter. Bil je mlad, ambici-
ozen in v razmeroma kratkem 
času je orodna telovadba v za-
četku sedemdesetih let 20. sto-
letja zaradi njega in njegovega 
načina dela postala zelo prilju-
bljena. 

Ste v mlajših letih razmišljali 
o lastni športni karieri? 
Ne, o lastni športni karieri ni-
sem nikoli razmišljala, čeprav 
sem bila v ’Partizanu’ vsak dan 
– ali sem vadila zase gimna-
stiko ali pa sem vadila z otro-
ki. Poleg tega sem vadila tudi v 
gimnaziji, pri profesorici špor-
tne vzgoje Mariji Veble, ki je 
bila navdušena nad gimnasti-
ko in je naju s prijateljico Her-
mino Androjna vedno pošiljala 
na različna šolska tekmovanja, 
a moram priznati, da sem se 
vedno bolje počutila, če sem 
lahko spodbujala druge, da so 
vadili, telovadili, se rekreira-
li. V tistem času sta bili odlični 
slovenski gimnastičarki, sestri 
Maja in Jasna Dokl iz Novega 
mesta. Na področnih tekmo-
vanjih sta običajno pobrali vse 
medalje. 

Kako ste postali ena izmed 
vaditeljic mlajših skupin?
Ko se je število članic in čla-
nov, ki so obiskovali vadbo gi-
mnastike, začelo povečevati, 
so bili potrebni novi vaditelji. 
Takrat sva s Hermino, ko sva 
obiskovali osmi razred, pos-
tali pomočnici Staneta Kralja. 
Ker sva imeli, recimo, eno leto 
staža, sva kasneje kot gimna-
zijki dobili priložnost, da vodi-
va vsaka svojo skupino mlajših 
pionirk. To se je zgodilo jese-
ni leta 1972 in leto kasneje sva 
uspešno opravili tudi prvi tečaj 
za športnega vaditelja 1, ki je 
potekal v Mozirju, kjer je delo-
vala šola za telovadne vaditelje 
pod pokroviteljstvom tedanje 
Fakultete za šport. Izobraževa-
nje je trajalo štirinajst dni, spa-
li smo v šotorih, poslušali pre-
davanja in telovadili. Kasneje 
sem opravila še tri tečaje, tako 
da sem postala prava vaditelji-
ca mlajših skupin. Čez nekaj let 
sem opravila še tečaj za organi-
zatorja rekreacije. Lepi časi so 
bili to in kar malo mi je žal, da 
v Mozirju tega ni več. Naj po-
vem, da je bilo Mozirje v tistem 
času, v 70. letih preteklega 20. 
stoletja, neke vrste športni cen-
ter. Na izobraževanja in uspo-
sabljanja so prihajali tudi ro-
kometaši, smučarji skakalci in 
drugi. Menim, da bi kaj podob-
nega lahko začeli izvajati v Po-
savju, saj imamo primerne ko-
tičke za to. Naj omenim Lisco, 
kjer so v preteklosti že bivali in 

Estera Savić Bizjak, inštruktorica fitnes vadbe:

Šport je kot hrana, 
brez njega ne bi mogla živeti
SEVNICA – Najprej je bila orodna telovadka, nato vaditeljica gimnastike in kasneje aerobike, danes je in-
štruktorica skupinske fitnes vadbe in inštruktorica fitnesa. Estera Savić Bizjak, športna osebnost za leto 
2017 v sevniški občini, je članica sevniškega športnega društva 53 let, vaditeljica pa 46 let.

Estera Savić Bizjak
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trenirali rokometaši. No, kjer je 
volja, tam je pot, a če volje ni, 
tudi poti ni.

V sevniškem športnem dru-
štvu ste še vedno dejavni.
Šport me, lahko rečem, sprem-
lja od rojstva, kar sem pojasni-
la že v uvodu najinega pogovo-
ra. Opravila sem tudi tečaje, da 
sem postala vaditeljica mlajših 
vadečih, pred 36 leti pa sem v 
Ljubljani opravila še tečaj za 
vadbo aerobike, tako da imam 
danes najdaljši staž vodenja 
te vrste rekreacije v Sloveni-
ji. Vsako leto znova potrjujem 
tudi licenco inštruktorice sku-
pinske vadbe in fitnesa. Imam 
redne vsakodnevne vadbe za 
starejše v Sevnici, Radečah in 
Boštanju. Vadim tudi s tremi 
skupinami cicibanov v Špor-
tnem društvu Partizan Sevni-
ca. Šport je del mojega življe-
nja, je kot hrana, brez njega ne 
bi mogla živeti. 

Imate za vadbo primerne 
prostore ali bi si morda še 
česa želeli? 
Športno infrastrukturo ima-
mo kar dobro urejeno, a vsi se 
veselimo nove velike pridobi-
tve, to je novega stadiona, kjer 
bomo lahko prirejali tudi telo-
vadne akademije. V obeh cen-
tralnih športnih objektih, tako 
v športni dvorani pri sevniški 
osnovni šoli kot v športnem 
domu pri bazenu, pa žal ni do-
volj prostih terminov za tiste, 
ki želijo vaditi. Žal smo upo-
rabniki včasih tudi ’komot’. Že-
limo imeti vse ’pred nosom’, 
čeprav so le v nekaj kilome-

trov oddaljeni telovadnici, na 
primer v OŠ Blanca ali OŠ Bo-
štanj, še prosti termini. Kljub 
vsemu naštetemu pa imamo 
v Športnem društvu Partizan 
veliko željo po svojem pro-
storu, kjer bi imeli stalno po-
stavitev gimnastičnega orodja 
s stalno postavljenim parter-
jem z novo pritrjeno bradljo in 
jamo za treniranje skokov. Ima-
mo bradljo, na kateri lahko tre-
nirajo samo mlajše deklice, za 
večje je že nevarna, ker ni pritr-
jena z jeklenimi žicami. Vse od 
otvoritve športnega doma ima-
mo odličen parter, a je samo na 
vozičku, saj potrebujemo za 
njegovo postavljanje in razsta-
vljanje uro in pol. Nimamo kro-
gov, ker jih nimamo kam pritr-
diti. Idealno bi bilo, ko bi lahko 
športni dom na eni strani za 
nekaj metrov podaljšali in pri-
zidali gimnastično telovadnico. 
Tako bi se sprostila tudi orod-
jarnica, ki je prenatrpana.

Kako ocenjujete delovanje 
Športne zveze Sevnica?
Zaradi slabega in netranspa-
rentnega vodenja je delova-
nje slabo. Vloge, ki jo je včasih 
imela sevniška športna zveza, 
brez profesionalca ne more op-
ravljati. Nekatera dela je sicer 
prevzela referentka za šport 
pri KŠTM. Vsekakor pa športna 
zveza ne more biti tista, ki bo 
razdeljevala občinska sredstva 
društvom za njihovo delovanje, 
kot je to bilo, na pobudo zve-
ze, lansko leto. Takrat nismo v 
ŠD Partizan kljub množičnosti, 
konstantnemu delovanju dobi-
li niti evra za delovanje pred-

šolskih skupin in za starejše 
nad 65 let, kar bi po Zakonu 
o športu morali. Sedaj je sis-
tem sofinanciranja za delova-
nje športnih društev zopet ure-
jen na način, da se vsak lahko 
prijavi na občinski razpis, vsa-
ko vlogo pa pregleda in oceni 
komisija.

Na kaj ste najbolj ponosni?
Za največji uspeh štejem, da 
sva z možem Borutom, nekda-
njim sevniškim rokometašem, 
ki je danes aktiven rekreativec 
in član sevniškega športne-
ga društva, s svojim zgledom 
vzgojila otroke tako, da je šport 
še vedno njihov spremljevalec 
in to kljub njihovi redni služ-
bi. Mojca, Sara in Borči so se v 
mladosti ukvarjali z gimnasti-
ko, Borči je bil nekaj časa tudi 
rokometaš, vsi trije pa se da-
nes s športom ukvarjajo re-
kreativno in športni duh pre-
našajo na svoje otroke. Sara 
je postala lansko leto predse-
dnica Športnega društva Par-
tizan Sevnica in ob redni služ-
bi, je profesorica angleščine in 
španščine, vadi kot trenerka z 
licenco za gimnastiko z mlaj-
šimi otroki, kot inštruktorica 
skupinskih vadb in fitnesa pa 
vodi aerobiko in funkcionalne 
treninge za člane in članice. Tri 
leta zapored je že tudi navdu-
šila skupaj s svojimi vadečimi 
na športno-glasbeni priredi-
tvi v mesecu decembru. To so 
moji oziroma, če upoštevam 
še moža, najini trije sončki. Ve-
liko mi pomenijo tudi uspehi 
mojih nekdanjih vadečih, tako 
sta na primer postala vrhun-

ska športnika Matej in Andrej 
Flajs. Rada se spominjam ča-
sov, ko sta bila ’moja’ ciciban-
čka. Ponosna sem, da sem bila 
ena izmed njunih prvih vadite-
ljic v sevniškem športnem dru-
štvu. Ponosna sem na vse sku-
pine, tudi na skupino starejših 
nad 65 let, ki redno obiskuje-
jo vadbo oziroma rekreacijo 
v sevniškem športnem domu. 
Kar nekaj jih že ima skoraj 80 
let. Prijetno je vaditi tudi z nji-
mi in na nek način so tudi one 
moje vzornice, ker so vztrajne 
in želijo ohranjati telesno kon-
dicijo, saj vedo, da redno giba-
nje koristi tudi delovanju mo-
žganov in spominu, saj si je 
treba določene gibe zapomni-
ti, če želiš slediti vadbi. 

Športno udejstvovanje je 
torej pomembno v vseh ži-
vljenjskih obdobjih?
Sami veste, da šport krepi duha 
in telo. Šport razvija koncentra-
cijo in vztrajnost, samostojnost 
in samozavest, tudi tekmoval-
nost in nepopustljivost. Nekoč 
mi je bivši vadeči dejal: »Parti-
zan me je rešil ’ulice’!« Ta sta-
vek vse pove – šport je vredno-
ta, ki daje smisel življenju, 
krepi zdravje, ohranja telesno 
kondicijo tudi v jeseni življe-
nja, otrokom pa nudi ustvarjal-
ne gibalne urice, ki so za telesni 
razvoj zelo pomembne. Menim 
pa, da je osnova za vse športe 
gimnastika. Pri njej se dobiva 
na hitrosti, koordinaciji, moči, 
gibljivosti, ravnotežju – pri gi-
mnastičnih vajah delajo mišice 
celega telesa. 
 Smilja Radi
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Župan Tomaž Režun je v svo-
jem uvodnem pozdravnem 
nagovoru spomnil na dogod-
ke iz preteklosti, iz katerih se 
je treba učiti, in nanizal neka-
tere uspešno izpeljane investi-
cije za kakovostnejše življenje 
ter dodal še osebno noto – de-
jal je, da je ena pomembnejših 
investicij vlaganje v iskrene 
medsebojne odnose, kajti »le 
z roko v roki je mogoče gradi-
ti prihodnost«. Slavnostni go-
vornik, predsednik Državnega 
zbora RS mag. Dejan Židan, pa 
je poudaril, da vsako skupnost, 
naj gre za lokalno ali državno, 
tvorijo ljudje: »Od tega zave-
danja, predvsem pa od spo-
sobnosti in pripravljenosti za 
razvojno sodelovanje, je odvi-
sna naša prihodnost.« 

Na slavnostni seji Občinske-
ga sveta občine Radeče so tudi 
letos podelili priznanja, in si-
cer dva srebrnika in en zlat-
nik. Srebrnik Občine Radeče 
sta prejela uspešen karateist 
David Hren, ki je prvi nosilec 
medalje svetovnega razreda za 
Karate klub Radeče, in obetav-
na mlada atletinja Eva Pepel-
nak iz Vrhovega, ki tekmuje v 
skoku v daljino. Zlatnik Občine 
Radeče je v imenu Društva in-
validov Radeče, ki v letošnjem 
letu obeležuje 20 let delova-
nja, prejel predsednik društva 

Režun: Dobri odnosi so pomembna investicija 
RADEČE – Na predvečer občinskega praznika , 7. septembra, je v Domu kulture Radeče potekala slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj. Podelili 
so dva srebrnika in zlatnik ter posebno županovo priznanje. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega zbora RS mag. Dejan Židan.

Franci Gros. Posebno župano-
vo priznanje je prejel 95-letni 
izgnanec Martin Krajnc. Ro-
jen je bil v vasi Goreljce v ra-
deški občini, v velikem izselit-
venem valu leta 1941 pa je bil 
izseljen in po vojni je ostal na 
nemških tleh, vendar je kljub 
temu ohranil stalen stik z do-
mačim krajem in domačo obči-
no (pred leti je za vrhovško ga-
silsko društvo prispeval prvo 
motorno črpalko ter finančna 
sredstva za nakup gasilskega 
vozila). Župan je predal pri-
znanje nagrajencu osebno na 
njegovem domu v Nemčiji, kra-
tek film o tem pa je bil pred-
vajan na slovesnosti ob občin-

skem prazniku.  

Tako kot vsa pretekla leta 
sta tudi tokrat podžupan ra-
deške občine Janez Prešiček 
in predsednica Hortikultur-
nega društva Radeče Jovanka 
Kranjec podelila priznanja 
za najlepše urejeno krajev-
no skupnost, najlepše urejeno 
hišo in najlepše urejeno kme-
tijo. Priznanje za najlepše ure-
jeno krajevno skupnost je v 
imenu KS Jagnjenica prevzel 
njen predsednik Rado Mre-
žar. Tretje mesto za najlepše 
urejeno hišo sta osvojila Da-
rinka in Alojz Kosem z Jag-
njenice, drugo mesto Marija 

in Cveto Gerčer z Dobrave pri 
Radečah, prvo mesto pa Ana 
Sotlar iz Radeč. Tretje mes-
to za najlepše urejeno kmeti-
jo sta osvojila Jožica in Franc 
Strniša iz Žebnika, drugo mes-
to Alenka in Hinko Medved s 
Svibnega, prvo pa Marija in 
Vinko Bec iz Žebnika. Poseb-
no priznanje hortikulturnega 
društva je prejela družina Zah-
rastnik iz Radeč. 

Slavnostno prireditev, ki sta 
jo povezovala člana radeške-
ga gledališkega društva Katja 
Čeč in Tomaž Lavrinec, je po-
pestrila mladinska gledališka 
skupina Junaki. Njihovo sporo-

čilo skozi zanimiv preplet misli 
slovenskega besednega ume-
tnika Ivana Cankarja je bilo, da 
je treba v življenju sprejeti iz-
zive in se nikoli ne vdati. Rde-
ča nit dogajanja je bila ume-
tnikova misel iz njegove črtice 
Skodelica kave: »Srce je pravi-
čen sodnik in ne pozna malen-
kosti ...«  

Pred osrednjo prireditvijo 
je delegacija predstavnikov 
ZZB NOV Slovenije, Društva 
izgnancev Slovenije, Zveze 
vojnih veteranov za vredno-
te NOB Slovenije in Zveze po-
licijskih veteranskih društev 
Sever odnesla venec k Plečni-
kovemu spomeniku in k spo-
meniku ZVVS. V preddverju 

kulturnega doma je bila pos-
tavljena na ogled razstava ar-
hitekta Jožeta Plečnika, ki je iz-
delal nekaj spomenikov tudi za 
Radeče, kamor je rad zahajal 
tudi slikar Božidar Jakac. Do-
daten sijaj svečanosti so doda-
li še radeški godbeniki in ma-
žorete. Osrednjo slovesnost ob 
radeškem prazniku so s svojo 
prisotnostjo počastili številni 
Radečani in Radečanke ter žu-
pani posavskih in ostalih ob-
čin ter direktorji občinskih 
uprav, prisotna pa sta bila tudi 
radeški poslanec v DZ RS Ma-
tjaž Han ter državni svetnik in 
sevniški župan Srečko Ocvirk. 

 Smilja Radi, 
 foto: Iztok Gospodarič

Dobitniki občinskih priznanj z županom (od leve proti des-
ni): Eva Pepelnak, David Hren, Franci Gros in Tomaž Režun

Nagrajenke in nagrajenci Hortikulturnega društva Radeče s podžupanom Janezom Prešič-
kom in predsednico društva Jovanko Kranjec

Obveščamo vas, da imamo v prodaji artikle 
iz lastne pridelave in predelave na domu:

  sadike zelenjave vseh vrst
  sezonska zelenjava iz integrirane pridelave
  poljedelski pridelki
  olja iz doma pridelanih oljnic
  moka iz doma pridelanih žit
  semena bučnic, lana, maka, rička
  kislo zelje in repa
  vložena in sušena zelenjava
  zelišča, čaji, tinkture, mazila

KMETIJA JUREČIČ, 
Jurečič Marjan, Veliko Mraševo 15, Podbočje
GSM: 041 730 178, www.kmetijajurecic.si
Prodajni čas: ponedeljek - sobota, od 8. do 16. ure

OBVEŠČAMO VAS, DA SMO ZAČELI Z REDNO 
PRODAJO ARTIKOV IZ LASTNE PRIDELAVE 

IN PREDELAVE NA DOMU:

NAŠE DOLGOLETNE IZKUŠNJE IN ZNANJE 
ŽELIMO DELITI Z VAMI.
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Na idilični lokaciji z zavidljivo 
tradicijo, Tri lučke na krškem 
Sremiču, je uvodoma omenje-
ni projekt predstavil direktor 
Regionalne razvojne agenci-
je Posavje Martin Bratanič. Z 
vsaj 225.000 evri in 90-odsto-
tnim sofinanciranjem s strani 
Evropskega sklada za regional-
ni razvoj se je RRA Posavje za-
vezala, da bo dosegla nasled-
nje cilje: izboljšanje digitalne 
predstavitve spletne strani 
www.posavje.com, vzpostavi-
tev celovite in trženjsko učin-
kovite komunikacijske podobe 
www.posavje.com, ki bo skla-
dna s komunikacijsko podobo 
www.slovenia.info, osredo-
točenost na ciljne segmente 
in prednostne trge, nadaljnja 
krepitev zadovoljstva turistov, 
dvig konkurenčnosti sloven-
skega turizma tako na ravni 

destinacije Čatež in Posavje 
kot tudi na nacionalni ravni. 

Kje pa smo sploh s posavsko 
turistično ponudbo trenutno? 
Kaj išče turist? Ali osrednja tu-
ristična spletna stran Posavja 
upravičuje svoj obstoj? O tem 
je tekla beseda na prvem nizu 
delavnic v sklopu omenjene-
ga projekta. Delavnica se je iz-
kazala za zelo zanimivo, pre-
davatelji so priznana imena 
s področja turizma in digital-
ne prezence, udeležba s strani 
»ključnih turističnih akterjev« 
pa je bila odlična. 

KAJ IŠČE V SLOVENIJI 
MEDNARODNI TURIST?

Na to vprašanje je duhovito 
in pronicljivo odgovarjal Yuri 
Barron, turistični strokov-
njak in avtor knjige The Slo-
venia book. Učinkovito je pri-
kazal razliko med tem, kako si 
Slovenci predstavljamo, da nas 
in našo državo vidijo tujci, in 
kako dejansko je država s svojo 
ponudbo razumljena v tujini. 
Putin, Tito in Jovanka, šumeče 
trenirke, vodka, Melanija, Ži-
žek … to je Slovenija na prvo 
žogo in take stereotipe razbi-
jamo. Barron je z grafom giba-
nja trendov zanimanja za Slo-
venijo dokazal, da so največji 
poskoki v zanimanju medna-
rodnega okolja za našo državo 
povezani z našimi športnimi 
uvrstitvami. Ob sliki nogo-
metne reprezentance je dejal: 
»Zna biti, da so ravno to, špor-
tniki, vaši najboljši ambasa-
dorji.« Barron med svojim vo-

denjem prijateljev in turistov 
po Sloveniji (ti navadno išče-
jo doživetja, gurmansko po-
nudbo in netipične turistične 
atrakcije) rad pripelje ravno v 
Posavje. Predstavil je enodnev-
no doživetje, ki tujce po nje-
govih izkušnjah vedno znova 
navduši: začnejo s pokušino 
štrukljev in slivovice v Gostil-
ni Šempeter, skočijo čez mejo 
v bližnji Kumrovec, saj je roj-
stni kraj Tita izjemna atrakci-
ja, nadaljujejo na Bizeljskem z 
ogledom gradu in Najgerjevi-
mi repnicami. Pri zadnjih dveh 
postankih je Barron poudaril, 
da drži dejstvo, da so turizem 
ravno ljudje. Tako pri Najger-
jevih kot na gradu, je dodal, so 
gostitelji s svojo izvirno ani-
macijo, humorjem, domišljijo 
tisti, ki poskrbijo, da doživetje 
ostane nepozabno. Za prime-

ren zaključek dneva poskrbi 
še obisk Isteniča in ogled For-
me vive v Kostanjevici na Krki. 
Prvi navduši s kvalitetno peni-
no in »oazo na hribčku«, forma 
viva pa je posebnost že sama 
po sebi, sploh z dodano lese-
no »QR kodo«. In kot bi mignil 
je dan mimo. 

Barron je želel doseči, da se 
trezno vprašamo, kaj bi gosta 
sploh privabilo v Posavje in na 
katerih kanalih le-ta išče po-
nudbo. Postavil pa je tudi še 
eno zelo zanimivo vprašanje, 
ki je apeliralo na to, da se turiz-
ma učimo tudi drugje: »Koliko 
izmed vas je bilo letos na glav-
nem dopustu kjer koli drugje 
kot na Hrvaškem?« Od polne 
predavalnice sta le dve udele-
ženki dvignili roko.

VELIKO DELA NAS ČAKA: NA 
SPLETU, GASTRONOMSKO, 
PRODUKTNO

Za Barronom je imel predava-
nje dr. Janez Bogataj, ki je na-
šim bralcem dobro znan, saj je 
imel v Posavju že veliko pre-
davanj in sodelovanj. Tokrat je 
opozoril na slovenski mačeho-
vski odnos do naše kulinarične 
zakladnice, pokazal niz prime-
rov, ko kvaliteto uničimo s pre-
zentacijo, in priporočal, da se 
tudi v Posavju premišljeno lo-
timo svoje gastronomske po-
nudbe, naredimo kulinarični 
zemljevid regije in vseskozi, z 
dodelanimi segmenti postrež-
be in predstavitve na krožni-
ku, poudarjamo lokalno, traj-
nostno in sezonsko. 

Sledila pa je tudi statistič-
na streznitev. »Digitalno 
Posavje« je predstavljal Uroš 
Žižek iz podjetja E-trend, ki 
je za RRA pripravilo »Analizo 
digitalnega komuniciranja in 
poslovanja konkurenčnih in 
referenčnih turističnih desti-
nacij«. Narejena je bila detajl-
na, hevristična analiza destina-
cijskih spletnih mest, spletnih 
strani posavskih TIC-ev in 35 
spletnih mest ponudnikov. 
Regionalno je bila najbolj iz-
postavljena osrednja posavska 
turistična stran www.posavje.
com. Sicer predavatelj najbrž 
ni vedel, da z analiziranjem 
učinkovitosti te strani analizi-
ra pravzaprav eno najdražjih 
spletnih strani v zgodovini Po-
savja, a je statistično prikazal, 
koliko ta stran zaenkrat zaos-
taja v posameznih segmentih 
spletne prisotnosti. Opozoril 
je, da na posav skih spletnih 
mestih manjka forografij ljudi, 

da skrivamo kontakte, da ni 
mnenj posameznikov o desti-
nacijah, redki imajo online po-
govor ali ažurno spletno mes-
to s povabilom k kontaktu (t. i. 
CTA gumb). Trenutno Posavje 
kot regija izredno spletno 
peša, a vse se da popraviti in 
narediti ustrezno, s primerno 
večkanalno podobo, je pripo-
mnil Žižek.

Veliko bo treba narediti tudi na 
oblikovanju doživetij, je ugoto-
vil mag. Niko Slavnić, s kate-
rim je naša regija sodelova-
la že pri oblikovanju vodiča In 
Your pocket Posavje. Pri turiz-
mu je treba biti vsesprisoten, 
premišljen, a tudi podjeten in 
pogumen. Slavnić je zakladnica 
podatkov o tem, da so lokalne 
zgodbe lahko zgodbe o uspehu. 
Za primer je navedel doživet-
je, ki je v Evropi najpopularnej-
še med doživetji na platformi 
Trip Advisor: »Kuharska delav-

nica in kosilo v toskanski vili, z 
dodanim ogledom lokalne tr-
žnice«. Vzdihe in začudenje je 
izzval tudi z vprašanji o turistu 
prihodnosti. Turisti milenijci, 
ki so danes stari med 18 in 33 

let, namreč destinacije za do-
pust iščejo po ključu: kako 'in-
stagrammable' je neka lokacija 
(40,1 %), kakšna je cena alko-
hola, koliko lahko na dopustu 
'osebno zrastejo', koliko pri-

ložnosti imajo za degustiranje 
lokalne kuhinje in katere zani-
mivosti lahko vidijo (le 3,9 %). 
Tudi ti podatki so gotovo vred-
ni razmisleka.

STE PRIPRAVLJENI, DA SE 
'POČUTITE' POSAVSKO?

Dejstvo je, da bo naša destina-
cija po novem nacionalno gle-
dano promovirana kot »Desti-
nacija Čatež in Posavje«, in če 
je Čatež v veliko ozirih že sa-
mostojen gigant, pa mora vsa 
ostala ponudba, glede na bese-
de naših sogovornikov, osvoji-
ti tudi »posavskost«. Barron 
je dejal, da se turistično gle-
dano izraza Posavje dejansko 
ne išče, Slavnić, da bo pomem-
ben usklajen, skupni nastop, 
na slednje pa je opozoril tudi 
Žižek: »Le 16 % analiziranih 
spletnih posavskih strani ima 
karkoli napisanega tudi o sa-
mem Posavju. Povečati je tre-
ba doseg Posavja, zato pa mo-

rajo najprej ponudniki sami 
sebe definirati kot Posavje.« 
Do konca leta 2019 bo tako 
treba intenzivno delati tudi na 
slednjem. 
 Maruša Mavsar
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Spet lovimo vlak za preboj posavskega turizma
POSAVJE – Posavski turistični ponudniki se, znova, poskušajo povezati. Po mnenju strokovnjakov imajo le dobro podučeni in učinkovito povezani sploh priložnos-
ti za preboj v vsaj enodnevni turizem v nacionalnem kolaču možnosti, ki se kot pahljača odprejo pred turistom. Zato v Posavju poteka nov projekt: »Razvoj in pro-
mocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje«. Katere nove priložnosti so prepoznane pri nas? O tem je konec avgusta tekla beseda na prvem 
srečanju »ključnih kreatorjev turističnih zgodb Posavja«.  

Jara kača posavskega turizma
Ugotovili smo, da nam je vsem, ki spremljamo snovanje in 
razkrajanje projektov za turistično povezovanje v Posavju, skup-
no, da razvoj turizma pri nas ne vidimo kot nek vagonček hitre-
ga svetovnega vlaka, ampak bolj kot slabo okretno jaro kačo, ki 
dobi pospešek le takrat, ko država ali Evropa odpre svoj moš-
njiček za (spet) nov projekt za povezovanje. Ker že vsaj dvajset 
let budno spremljamo vse spremembe na tem področju, bi nas 
le stežka prepeljali žejne čez vodo, a hkrati smo vedno znova 
polni optimizma in upanja, da bomo tokrat zastavili stvari dru-
gače. Da ne bo ostalo pri zasnovi sodelovanja, ampak bo nekdo 
dejansko prevzel pobudo, finance, a tudi odgovornost za to, če 
se uspe ali ne Posavje plasirati med vsaj manjše zvezdice slo-
venskega turizma. 

V duhu slednjega smo 10. avgusta 2017 objavili obsežen članek 
»V turizem investirali milijone – a nas (vseeno) ignorirajo«. Raz-
iskali smo osrednjo nacionalno turistično stran www.slovenia.
info in jo preučili z vidika prisotnosti Posavja. Stanje je bilo po-
razno, Posavje pa pred turistom skrito bolj kot katera koli slo-
venska regija. Na to smo opozorili, dodali tudi vse besede, ki so 
iz Posavja romale v protest proti temu stanju izjemne razdro-
bljenosti posavske ponudbe na nacionalnem portalu, postavili 
pa tudi vprašanja o nacionalni turistični strategiji in zakonu, ki 
sta bila v nastajanju. Odmevi na članek so bili različni – bralci 
in turistični ponudniki so članek jasno pozdravili, nekateri po-
savski javni zavodi, ki so za sodelovanje s Slovensko turistično 
organizacijo zadolženi ali pa so bili v preteklosti nosilci določe-
nih regijskih projektov, pa so članek sprejeli s tesno stisnjenimi 
ustnicami. Sami so nam predhodno sicer razkrili podrobnosti 
akutnega stanja, a niso pričakovali, da bomo vse spravili na pa-
pir. Papir pa slabo prenese medvrstične kalkulacije. Malo kas-

neje se je izkazalo, da so mnogi od njih bodisi upali na uspehe s 
»prijaznejšimi toni« v komunikaciji s STO in pristojnim ministr-
stvom bodisi pa so se nadejali, da bodo ravno oni izbrani za iz-
peljavo novega projekta, ki bo imel za namen povezati Posavje 
v enovito, perspektivno turistično regijo.
 
Z ministrstva in STO-ja so se hitro odzvali, pridrveli v Posavje in 
sedli z vsemi največjimi uradnimi povezovalci posavskega turiz-
ma. Ta sestanek pa je bil poln zadreg, ker v regiji prej nismo sed-
li za eno mizo in se v miru pogovorili, kako hočemo komunicira-
ti z državo naprej, kdo nas bo zastopal, s čim nismo zadovoljni 
in podobno. In tako so se lansko jesen predstavniki posameznih 
zavodov pred predstavniki države prepirali o tem, kako in kaj bi 
naprej, kaj je kdo že naredil in kako bi se imenovali. Na koncu je 
bilo le sprejeto, da se državni predlog o »Destinaciji Čatež« spre-
meni v »Destinacija Čatež in Posavje«. Sledilo je še nekaj vročih 
srečanj, razočaranj, očitkov med samimi akterji turističnega po-
vezovanja. Vmes so se pisale lokalne turistične strategije, sode-
lovanje z državo je nihalo, prek razpisov je prišlo v regijo nekaj 
sto tisoč evrov projektov za posamezne, še vedno nepovezane 
ponudnike, sestankovali so župani, zaposlovali so se novi kadri 
na področju povezovanja turistične ponudbe. Tu vmes se je ro-
dil tudi projekt »Razvoj in promocija turistične ponudbe vodil-
ne destinacije Čatež in Posavje«. 

Kljub vsem peripetijam iz preteklosti pa smo tudi v tokratni pro-
jekt položili svoje upe. Zakaj še upamo? Zaradi turističnih ponu-
dnikov, ki izkazujejo avtentičnost ponudbe, gradijo dobre dru-
žinske zgodbe in predvsem pogumno vztrajajo na področju, ki je 
resnično izjemno zahtevno – turizmu. Oni so tisti, ki vsakodnev-
no slikajo podobo dopadljivega in vabljivega Posavja.  M. M.

Tri lučke so bile polne udeležencev v sklopu novega turistič-
nega povezovanja Posavja.

Zavedati se moramo dejstva, da Slovenijo močno oglašuje-
mo kot 'zeleno', 'aktivno' destinacijo, tujci pa nas povezuje-
jo predvsem z ...

Nekatere destinacije imajo pred nami izredno 'spletno' prednost, s tem pa tudi turistično pre-
vlado, saj je danes ravno splet osnovno orodje za načrtovanje dopusta.
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Do konca septembra lahko stranke v Addiko banki sklenejo 
Hip kredit do 7 tisoč evrov brez stroškov odobritve – hitro in 
enostavno, tudi brez obiska banke.

Addiko ban-
ka je na slo-
venskem fi-
nančnem trgu 
znana kot po-
nudnik eno-
stavnih finanč-
nih storitev, 
dosegljivih na 
preprost način 
in brez nepo-
trebnih zaple-
tov. Stranke vseh slovenskih bank lahko v Addiku sklenejo raz-
lične gotovinske kredite in s tem naredijo pomemben korak k 
uresničitvi njihovih načrtov.

Mojca Žniderič, vodja poslovalnice Krško, dodaja: »Ni težko biti 
sam svoj bančnik – nekaj klikov na spletni strani hipkredit.si iz 
domačega naslonjača ali en obisk Express poslovalnice sta dovolj, 
da stranka pridobi ustrezno financiranje ter si že nekaj trenutkov 
po odobritvi zagotovi finančna sredstva za izpolnitev svojih želja. 
Trajanje postopka odobritve kredita in posledično izplačilo v pri-
meru izpolnjevanja pogojev merimo v minutah in ne v dnevih.«

Več o gotovinskih kreditih Addiko Bank si preberite na 
Addiko.si/gotovinski krediti.

DO 7 TISOČ EVROV GOTOVINE 
BREZ STROŠKOV ODOBRITVE

Poslovalnica Addiko Bank express
Qlandia Krško – Cesta Krških Žrtev 141

07 371 90 71

Včasih se odnosi zapletejo, 
še preden se začnejo.

Do 7.000 eur lahko dobite brez 
zapletov, brez stroškov odobritve 
in samo z osebnim dokumentom.
Ponudba velja za hip kredit do 30. 9. 2018.

hipkredit.si

Za uvod v prireditev, ki sta 
jo glasbeno in pevsko odprla 
kostanjeviška pihalni orkester 
in vinogradniški zbor, so pre-
mierno predvajali 15-minutni 
promocijski film društva, ki ga 
je po scenariju dr. Lee-Marije 
Colarič-Jakše (skupaj z mo-
žem Matjažem Jakšetom sta 
tudi povezovala prireditev) 
posnel in zmontiral Boštjan 
Colarič. Nato je zbrane nago-
voril predsednik društva Sta-
ne Tomazin, ki društvo vodi 
že 21 let in ga je skupaj s čla-
ni uspešno pripeljal do 25. roj-
stnega dne. »Rad bi se zahva-
lil vsem članicam in članom 
društva za nesebično prosto-
voljno delo, vloženo v dru-
štvo, ter prav tako vsem spon-
zorjem in donatorjem, ki so 
prepoznali naš trud in ga nag-
radili. Želim si, da bi tudi bo-
doče generacije nadaljevale 
vinogradniško tradicijo. Pos-
lanstvo društva bo tudi nap-
rej izobraževanje, promocija 
vina, predvsem cvička PTP, in 
našega prečudovitega kraja ter 
druženje. V vinu je duša vino-
gradnika in kletarja in tako naj 
tudi ostane,« je dejal.

Društvo združuje okoli 180 
članov in članic, Tomazina pa 
veseli, da so med novimi čla-
ni predvsem mladi. Člani in 
članice društva so s svojim 
prostovoljnim delom, ustvar-
jalnostjo, angažiranostjo in 
srčnostjo, predvsem pa z dob-
rimi vini, zaznamovali in obo-
gatili različne prireditve in do-
godke ter ponesli glas o mestu 
tudi navzven, za kar so bili le-
tos z zlato plaketo nagrajeni 
tudi s strani Občine Kostanje-
vica na Krki. Na jubilejni prire-
ditvi so društvu čestitali župan 

Veseli, da imajo dovolj mladih
KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviško društvo vinogradnikov je 31. avgusta s slovesno prireditvijo v Ga-
leriji Božidar Jakac obeležilo četrt stoletja svojega delovanja. Ob tej priložnosti so podelili številna prizna-
nja zaslužnim članom in članicam ter odprli likovno razstavo z letošnjega cvičkorela.

Ladko Petretič, sicer tudi sam 
vinogradnik in aktiven član 
društva, podpredsednik Zveze 
društev vinogradnikov Dolenj-
ske Uroš Flajs, 20. cvičkova 
princesa Ana Pavlin, letošnji 
kralj cvička Jernej Martinčič 
in novi ambasador cvička Ja-
nez Pavlin, v letih od 1989 do 
2002 prvi tajnik Društva vino-
gradnikov Dolenjske in soor-
ganizator mnogih prireditev.

Ob srebrnem jubileju društva 
so najbolj prizadevnim in za-
služnim članom za poseb-
ne dosežke in srčnost podeli-
li posebna priznanja in nazive, 
ki so bili predlagani že na ob-
čnih zborih društva od leta 
2007 do 2018. Tomazin in Pe-
tretič sta podelila priznanja 
častnim članom društva, ki 
so dosegli starost 80 let in so 
aktivno delovali v društvu ter 
pripomogli k njegovemu ra-
zvoju in dosežkih, prejeli so 
jih Jože Jankovič, Anton Jur-
šič, Franc Kačič, Anton Re-
par in Ivo Jelenič. Naziv častni 
član društva so podelili kra-
ljem cvička, cvičkovi princesi 
in ambasadorju cvička iz vrst 
kostanjeviškega društva, ki so 
zaznamovali ugled društva ter 
prispevali k promociji cvička, 

dolenjske pokrajine in njenih 
ljudi, prejeli so jih Stane Jar-
kovič, kralj cvička leta 1998, 
doc. dr. Lea-Marija Colarič-
-Jakše, prva cvičkova prince-
sa leta 1999, Toni Jarkovič, 
kralj cvička leta 2000 in 2007, 
Franc Gramc, kralj cvička leta 
2003, Tone Unetič, kralj cvič-
ka leta 2011, in Stane Tomazin, 
ambasador cvička leta 2006. 
Plaketo za izjemno angažira-
nje v društvu sta predsednik 
in podpredsednik društva To-
mazin in Jarkovič podelila Lad-
ku Petretiču, zlato plaketo za 
dolgoletno uspešno vodenje 
društva pa sta Petretič in Jar-
kovič podelila Tomazinu. 

Za konec so odprli še razstavo 
likovnih del s slikarske koloni-
je Doga Tempore ex Cvičkorel 
9, ki je v okviru srebrnega ju-
bileja društva potekala 18. av-
gusta v Zavodah nad Kostanje-
vico na Krki. 21 slikarjev je na 
doge in papir upodabljalo ču-
dovite vinogradniške motive. 
Sodelujočim sta priznanja za 
sodelovanje podelila Roman 
Baškovč iz Društva vinograd-
nikov Cerklje ob Krki, ki je 
bilo soorganizator kolonije, 
in tajnik društva vinogradni-
kov Kostanjevica na Krki Ma-
tej Kuhar.
 Peter Pavlovič, 
 foto: Boštjan Colarič

Članstvo kostanjeviškega društva na jubilejni prireditvi

GADOVA PEČ – 25. avgusta je v organizaciji Vinogradniškega, tu-
rističnega in kulturnega društva Gadova peč potekal tradicional-
ni dogodek »Jesen v Gadovi peči«, ki ob bok prihajajoči trgatvi že 
vrsto let zbere množico ljudi iz vseh krajev v Gadovo peč. Začelo 
se je s starodobnimi traktorji, ki so nostalgično obujali spomine, 
danes pa so postali (še vedno delujoči) zgodovinski eksponat. Z 
najstarejšim, letnik 1953, se je pripeljala in zmagala Zala Oštir, 
Anja Poldan pa je z glasbeno opremljenim starodobnikom zma-
gala v izboru za »naj traktoristko«. Tudi v nadaljevanju progra-
ma je bilo pestro. Okrogli muzikanti so igrali poskočne viže, iz 
kuhinje je omamno dišalo, vse dobrote pa so obiskovalci zalivali 
s cvičkom Martina Kuntariča, ki je bil proglašen za zmagovalca 
Gadove peči. Manjkal ni niti osliček, na katerem je prijezdil mlad 
ženin v družbi prijateljev, ki so praznovali fantovščino. Kmalu 
za njimi pa sta se jim pridružili še dve nevesti v razigrani družbi 
družic. Naslednji dan so vrli vinogradniki s predsednico Zdenko 
Mirtek pospravili prireditveni prostor tako, da je bila ob 18. uri 
že zaključna malica. Zaključek dogodka se je zgodil 29. avgusta, 
ko so »gadje« v družbi pobratenih vinogradnikov društva Janez 
Trdina Gabrje-Brusnice postavili velikanski klopotec. Gostje so 
tudi pohvalili nove označevalne table v vinski gorici Gadova peč. 
Le-te je sofinancirala Občina Brežice. Gadovopeški vinogradniki 
so za to pridobitev hvaležni občini in županu. 
 Vir: VTKD Gadova peč

Veselo pred trgatvijo

Z najstarejšim se je pripeljala Zala Oštir, »naj traktoristka« 
pa je postala Anja Poldan.

Za naslednjo številko, 
ki bo izšla v četrtek, 27. septembra, 

ponovno pripravljamo tematske strani 
z naslovom Podjetno Posavje.

Vabimo vas k sodelovanju s prispevki in oglasnimi sporočili. 
Več informacij na tel.: 07 49 05 780 ali 040 302 809.

Kristjan Nečemer s.p. 
Veliki Podlog 64 
8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 041 705 918  
www.necemer.com

Sivka ali Lavandula angustifolia hitcote blue: 
lonec 18 cm (5,90 €),  lonec 14 cm (3,50 €).
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Četrtek, 13. 9. 2018
• ob 18.00 v razstavnem prostoru v Domu kulture Radeče

Otvoritev razstave del slikarske kolonije »Čimerno z okolico«
Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

Petek, 14. 9. 2018
• ob 17.00 v Domu kulture Radeče

Slavnostna prireditev ob 20-letnici društva
Organizator: Društvo invalidov Radeče

Sobota, 15. 9. 2018
• ob 9.00 v športni dvorani v Radečah
Mednarodno odprto prvenstvo v namiznem tenisu Radeče 2018 

Organizator: Namiznoteniški klub Radeče
• ob 10.00 v ribiškem domu na Hotemežu

Hortikulturno društvo Radeče skozi 55 let delovanja
Organizator: Hortikulturno društvo Radeče

Nedelja, 16. 9. 2018
• ob 10.00 na igrišču na Jagnjenici

Turnir v malem nogometu Marjanov memorial
Organizator: Telesnokulturno društvo Jagnjenica 

Sreda, 19. 9. 2018
• ob 17.00 na dvorišču pri PŠ na Svibnem

Otvoritev obnovljenega vaškega jedra in igral pri PŠ Svibno
Organizator: Občina Radeče, Krajevna skupnost Svibno

Petek, 21. 9. 2018
• ob 15.30 v prostorih Društva invalidov Radeče

Meddruštveni turnir v pikadu za vsa društva v občini
Organizator: Društvo invalidov Radeče 

• ob 17.00 v jedilnici OŠ Radeče
Večer radeških čebelarjev: Vse o matičnem mlečku (predavanje)

Organizator: Čebelarsko društvo Radeče 
• ob 18.00 v Domu kulture Radeče

Otroški predstavi Bežimo, svet se podira 
(Zverrinice) in Sneguljčica (Sokoli)

Organizator: Gledališko društvo Radeče

Sobota, 22. 9. 2018
• ob 08.00 start pri TRC Savus
Kolesarsko popotovanje »S kolesom ob Savi« od Radeč do Brežic

Organizator: Občine Radeče, Sevnica, Krško, Brežice
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče

Mladinska predstava Neizsledljivi (Junaki)
Organizator: Gledališko društvo Radeče

Nedelja, 23. 9. 2018
• ob 15.00 na dvorišču pri PŠ na Svibnem

Anina pesem in Nedelja pod lipo z obeležitvijo 20. 
obletnice ustanovitve TD Ostrovrharji Svibno
Organizator: DKŽ Arnika, Ljudski pevci Svibno, 

TD Ostrovrharji Svibno
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče

Abonma odrasli – Diagnoza: Fotr; komedija (KD Gornji Grad)
Organizator: Gledališko društvo Radeče

Sreda, 26. 9. 2018
• ob 15.00 na Jagnjenici

Otvoritev modernizirane regionalne ceste R3 665, odsek 
1191 Ljubež v Lazah – Radeče (pločnik Jagnjenica)

Organizator: Ministrstvo za infrastrukturo RS, Občina Radeče

Četrtek, 27. 9. 2018
• ob 17.00 na Radeški tržnici

Svetovni dan turizma – dogodki na Radeški tržnici
Organizator: JZ KTRC Radeče

Prireditve v mesecu septembru – 
občinski praznik občine Radeče

www.eurogarden.si EUROGARDEN d.o.o., Podsmreka 7b, 1356 Dobrova, Tel.: 01 24 25 135, PE Krško, tel.: 07 49 88 385 www.rotar.si
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Pripravljeni  na jesen!

V njem bo omogočeno druže-
nje ob družabnih igrah, opra-
vljanje domačih nalog, nu-
denje učne pomoči itd. Če bi 
bilo potrebno, bo mogoča tudi 
brezplačna psihoterapevtska 
pomoč. Z otroki in mladostniki 
bodo prostovoljci, ki so že op-
ravili usposabljanje za delo v 
t. i. preventivnih središčih. Po-
leg Radeč so v teh prvih sep-
tembrskih dneh odprli vrata 
preventivnega središča še v 
prostorih krškega mladinske-
ga centra, kluba Metulj v Bi-
strici ob Sotli ter v prostorih 
sevniškega mladinskega cen-
tra. V projekt, ki se je pričel 15. 
februarja in bo trajal 22 mese-
cev, so namreč vključeni KTRC 
Radeče, Družinski inštitut Za-
upanje iz Sevnice, Klub Metulj 
iz Bistrice ob Sotli in MC Krško 
kot vodilni partner.

»Projekt je zastavljen več-
plastno in ima zastavljene ak-
tivnosti, ki sežejo mnogo bolj 
v globino, kot se morda zdi 
na prvi pogled. Vzpostavlje-
na je bila tudi izjemno zagna-
na ekipa prostovoljcev, ki je že 
opravila prve animacijske ak-
tivnosti med osnovnošolci in 
srednješolci,« je povedala di-
rektorica KTRC Radeče Ma-

Otrokom in mladim na voljo Pojnt
RADEČE – V okviru skupnega posavskega projekta Rast(išče) sreče je 5. septembra v večnamenskem pro-
storu Doma kulture Radeče potekalo odprtje preventivnega središča za otroke in mladostnike, ki so ga po-
imenovali Pojnt. Prostor bo odprt trikrat tedensko, ob ponedeljkih, sredah in petkih med 12. in 16. uro. 

rija Imperl. Direktor MC Kr-
ško Mitja Valentinc je med 
drugim izpostavil obliko ulič-
nega dela, s katerim bi se že-
leli še bolj približati mladim, 
predvsem ’ranljivejšim’ skupi-
nam, čeprav sogovorniki priz-
najo, da je danes zelo težko 
definirati, kdo je ranljiv in kdo 
ne. »Odprti smo za prav vse, v 
vsakem vidimo potencial za ra-
zvoj,« pojasni Duška Kalin, ki 
vodi projekt RIS v radeški ob-
čini. »Največji problem, ki ga 
opažamo med mladimi, je, da 
nimajo neke odrasle osebe, s 

katero bi se lahko pogovorili 
o svojih težavah. In vedno me 
strese, ko mi rečejo, kako fino 
je, ko se lahko z nekom pogo-
vorijo. To ne pomeni nujno, 
da s seboj nosijo kakšne trav-
matične zgodbe. Pogosto gre 
zgolj za današnji način življe-
nja, ko odrasli enostavno ni-
majo časa za svoje otroke,« 
pove koordinatorica mladin-
skih programov v MC Krško 
Mihaela Kovačič. »K nam pri-
haja osnovnošolka tretje tria-
de, nadpovprečno uspešna je 
na vseh področjih, a ji starši 

zaradi številnih šolskih in ob-
šolskih obveznostih ne dovoli-
jo prihajati v naše preventivno 
središče, zato prihaja skrivaj,« 
je izpostavila predsednica 
Kluba Metulj iz Bistrice ob So-
tli Jana Tavčer in nadaljevala, 
da načrtujejo tudi cikle preda-
vanj za starše. Zakonski in dru-
žinski terapevt Damijan Ganc 
iz sevniškega družinskega in-
štituta Zaupanje je med dru-
gim povedal, da nameravajo v 
okviru projekta opraviti okoli 
100 ur terapevtskega dela in v 
ta namen so zaposlili tudi psi-
hologinjo. »Otroci potrebujejo 
potrditve,« je poudaril. 

Za lažje in učinkovitejše so-
delovanje z mladimi so kupili 
tudi kombi in ga poimenovali 
Srečko. Z njim bodo šli na te-
ren, na kraje, kjer se zadržuje-
jo mladi, ter vzpostavljali stik. 
»Nagovarjali jih bomo tam, 
kjer so – na ulici. Na voljo bo 
tudi brezplačna psihoterapev-
tska pomoč za primere, ki jih 
sami ne bomo mogli reševati,« 
so še pojasnili sogovorniki ter 
dodali, da so najbolj odzivni 
osnovnošolci, precej manj pa 
srednješolci in starejši mladi 
(do 29 let). 
 Smilja Radi

Partnerji v projektu Rast(išče) sreče so na odprtju preventiv-
nega središča za otroke in mladostnike v prostorih radeške-
ga kulturnega doma predstavili nekatere že opravljene ak-
tivnosti ter predstavili nove načrte.

»Roboti niso znanstvena fan-
tastika, roboti so že tu, niso 
nadomestek, so nova vrsta,« 
pove Maša Jazbec, ki je v le-
tošnjem marcu zaključila dok-

torski študij iz robotike na 
prestižni japonski univerzi 
Tsukuba, kjer je imela prilož-
nost opravljati raziskovalne 
naloge pod mentorstvom sve-
tovno priznanega znanstveni-
ka s področja robotike prof. 
Hiroshija Ishigure. »Če želi 
robot funkcionirati v našem 
svetu, mora imeti človeško ob-
liko, a popolne kopije človeka 
še ne bo kmalu,« pojasni ob 
slikovnih predstavitvah raz-
ličnih vrst robotov, za katere 
je trenutno največ zanimanja v 
industriji (predvsem avtomo-
bilski). »Ni daleč čas, ko bodo 
tudi invalidi brez rok zno-
va lahko čutili, kako je obje-
ti najdražje, a še prej bo treba 
opraviti veliko raziskav, kaj-

Na »tlaki« o sobivanju z roboti
SEVNICA – Življenje v svetu robotov, ki hodijo in govorijo, se zdi kot znanstvena fantastika, ki ne bo nikoli 
uresničena, a po pogovornem večeru 20. avgusta na sevniškem gradu je pogled drugačen.

ti še vedno ni povsem jasno, 
kako tovrstni umetni impul-
zi dolgoročno vplivajo na člo-
veške možgane,« navdušeno 
pove raziskovalka umetne in-
teligence, katere ime v deželi 
pod Alpami ni neznano – Maša 
Jazbec je trenutno najbolj obe-
tavna vizualna umetnica, ki je 
z mnogimi odmevnimi projek-
ti postavila Trbovlje, svoj do-
mači kraj, na zemljevid cen-
trov rojstva novomedijske 
umetnosti. Le-to si bo mogo-

če pobliže ogledati in dožive-
ti ob neposrednem stiku na 
mednarodnem dogodku Spe-
culum Artium 2018, ki se bo 
odvijal med 13. in 15. septem-
brom v Delavskem domu Tr-
bovlje že deseto leto zapored.

Pogovorni večer, ki je ponudil 
zanimive novice s področja 
robotike, ki je v deželi vzhaja-
jočega sonca že na zelo viso-
kem znanstvenem nivoju, so z 
glasbenim nastopom obogatili 

še člani zasedbe Vesela dolina. 
Skupino sestavljajo štirje mla-
di fantje, Jakob Končina, Kri-
stjan Repovž, Aljaž Končina 
in Marko Flajs, ki prihajajo iz 
vasi blizu Tržišča v sevniški 
občini. V treh letih, kolikor 
časa deluje njihov ansambel, 
so posneli že tri lastne sklad-
be – dve polki in en valček –  in 
z vsemi tremi ter s svojimi ub-
ranimi glasovi so navdušili na 
avgustovski Grajski tlaki. 
 S. Radi

Zasavčanka Maša Jazbec je 
navdušena nad roboti.
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OČISTIMO SLOVENIJO 2018
Obveščamo vas, da se pridružujemo vseslovenski 

akciji čiščenja okolja in vljudno vabimo 
vse občane, da se nam pridružijo 

v soboto, 15. 9. 2018, ob 8. uri 
pred Mladinskim centrom Krško.

Pridružite se!

Krajevna skupnost mesta Krško, 
CKŽ 23, Krško

Univerza za tretje življenjsko obdobje
VABI K VPISU 

v izobraževalne programe za upokojence
Izbirate lahko med naslednjimi programi:

- Računalništvo: začetni, nadaljevalni;
- Tuji jeziki: nemščina, angleščina;
- Osebna rast;
- Umetnostna zgodovina: Impresionizem;
- Likovno ustvarjanje: Izrazne možnos� barve;
- Modeliranje z glino: Figure v mali plas�ki;
- Spoznajmo kraje v okolici;
- Prazniki in praznovanja v Sloveniji in v svetu;
- Pohodi in ekskurzije;
- Ljudske pesmi: pevski krožek;
- Plesni krožek;
- Šahovski krožek.

Informa�vni dan: 
sreda, 19. 9. 2018, od 9.00 do 17.00 

na Ljudski univerzi Krško, Dalma�nova ulica 6, Krško.
Vpis novih članov je vsak delovni dan do 28. 9. 2018.

Informacije na številki 07 48 81 160 ali na spletni strani: 
www.lukrsko.si 

Vabljeni.

 

CERKLJE OB KRKI – Krajevna organizacija Društva izgnancev 
Slovenije Cerklje ob Krki je opravila vsakoletni občni zbor. Ude-
ležilo se ga je približno 80 članov KO DIS Cerklje. Uvod je minil 
v znamenju kulturnega programa, v katerem so nastopili ljud-
ske pevke Cerklje, Slavica Arh in Dragica Andrejaš z deklama-
cijami, plesalke folklorne skupine DU Brežice ter harmonikar 
Jože Gramc. Sledilo je poročilo o delu društva od zadnjega ob-
čnega zbora tajnika Alojza Božiča, ki je omenil, da so se vrste 
članstva precej razredčile, saj imajo samo še 148 članov, vsa-
ko leto jih namreč povprečno umre 18. Dejal je, da so si v dru-
štvu v zadnjem času prizadevali za ohranitev pravic in pobud za 
utemeljitev odškodnin za gmotno škodo. Velik uspeh je bil, da 
so ohranili pravico do brezplačnega dopolnilnega zdravstvene-
ga zavarovanja, za kar se je z vso močjo boril Izvršni odbor DIS 
Ljubljana. Po njegovih besedah so si zelo prizadevali, da bi do-
segli razpravo o izterjavi vojne škode od Nemčije in da bi se za-
čel postopek za sprejem zakona o poravnavi gmotne škode, a je 
do danes še vse tiho. V tem letu nadaljujejo z dopolnitvijo svojih 
argumentov, da bosta Vlada in Državni zbor RS končno le zače-
la razpravo o omenjenem zakonu. Spodbujali bodo državne or-
gane, da končno začnejo pogajanje z Nemčijo o plačilu vsaj dela 
vojne škode. Božič je še navedel, da je povprečna starost član-
stva KO DIS Cerklje 80 let, zato so potrebe za organiziranje po-
moči na domu ostarelim, bolnim, invalidom in ostalim članom 
KO DIS vse večje. Prizadevajo si, da bi se v društvo vključilo vsaj 
nekaj potomcev izgnancev in beguncev. Finančno poročilo je 
predstavila blagajničarka Anica Lopatič, poročilo o delu nad-
zornega odbora pa je podala Dragica Andrejaš. Predsednica KO 
DIS Cerklje Slavica Prah je besedo predala tudi gostom. Spre-
govorili so poslanec Igor Zorčič, predsednik KO DIS Bizeljsko 
Rok Kržan, predsednica KO DIS Brežice Emilija Držanič, pred-
sednik KO DIS Artiče Karel Levak in predstavnik PGD Cerklje 
Vinko Jalovec.  R. R.

Čakajo na zakon in odškodnine

Letos so v društvu na navede-
no prireditev povabili pred-
stavnike Kulturno umetni-
škega društva »Oštrc« iz kraja 
Rude pri Samoborju. Hrvaškim 
Rudam in Senovemu je skupno 
več stoletno rudarjenje, sode-
lovanje med društvoma pa po-
teka že poldrugo desetletje ali 
vse od leta 2003 dalje, ko sta se 
z namenom zaščite in promo-
cije tehnične dediščine svojih 
krajev povezala v projektu Sv. 
Barbara. Sodelovanje so razši-
rili tudi na širše kulturno po-
dročje, saj v obeh krajih de-
lujeta folklorni zasedbi. Tako 
so senovski folkloristi v leto-
šnjem juliju gostovali na tam-
kajšnjih že 33. dnevih rudar-
ske greblice, člani KUD Oštrc 
pa so jim vrnili obisk na tok-
ratni prireditvi, na kateri so 
pripravili tudi predstavitev 
peke slanega peciva oz. poga-
če, imenovane rudarska grebli-
ca. Slednje, pripravljenega z 
različnimi nadevi (orehi, špi-
načo in sirom) in oblike grebli-
ce (starinsko leseno orodje za 
razgrinjanje žerjavice v krušni 
peči), je zaščitni znak ne le sle-

Pogače iz senovske krušne peči
SENOVO – V Turističnem društvu Senovo so 8. septembra pripravili tradicionalno prireditev Druženje ob 
krušni peči. Slednje je tokrat potekalo v Novi koloniji, saj druženje ob  krušni peči izmenično prirejajo v 
Uradniški koloniji v vznožju kraja ter na višje ležeči Cesti 1. maja ali t. i. Novi koloniji. 

herne domačije v Rudah, tem-
več je njena priprava razglaše-
na za nematerialno kulturno 
dediščino Hrvaške, konec mi-
nulega leta pa so za navede-
ni kolač pridobili nacionalno 
oznako geografskega porekla, 
ki je prvi zaščiteni kulinarični 
proizvod Zagrebške županije. 
Gre za tipično jed, ki je, tako 
kot pršjača na Senovem, nek-
daj predstavljala najpogostej-
šo malico rudarjem oz. jed v 
rudarskih družinah, četudi ni 
dobila osnovnega poimenova-
nja po rudarjenju, temveč po 

kraju Rude. 

Po najstarejših pisnih virih 
naj bi rudo v Rudah kopali že 
leta 1210, zanesljivejši podat-
ki o tamkajšnji eksploataciji 
bakra pa datirajo iz 16. stole-
tja, ko je bil tedanji lastnik lju-
bljanski plemič in trgovec Leo-
nhard Gruber. Z letom 1851 se 
je izkop bakra zaključil, ki ga 
je v obdobju naslednjega de-
setletja nadomestil izkop že-
lezove rude (siderta), v začet-
ku 20. stoletja pa izkop gipsa. 
Tamkajšnji rudnik, okoli 6 

km oddaljen od mesta Samo-
bor, je bil dokončno zaprt leta 
1956. 50 let kasneje so v sklo-
pu projekta Sv. Barbara uredi-
li na lokaciji rovov Kokel – Sv. 
Trojstvo rudarski muzej, ob-
novili nekaj 100 metrov rovov 
ter uredili 1,5 km dolgo rudar-
sko-botanično učno pot. Ta se 
začne pri tamkajšnji šoli, kjer 
je na ogled, tako kot na senov-
ški šoli,  geološka zbirka z okoli 
200 eksponati. Večino slednjih 
so pridobili s Senovega.

Na tokratnem druženju ob 
krušni peči sta lepemu številu 
zbranih krajanov sodelovanje 
društev in aktivnosti hrvaške-
ga društva predstavila predse-
dnik TD Senovo Anton Petro-
vič in tajnik hrvaškega društva 
Josip Lebegner, njegova kole-
gica Silvija pa je prisotnim pri-
kazala praktično pripravo več 
vrst rudarske greblice, ki jih je 
tudi spekla v tamkajšnji krušni 
peči. V njej so za zbrane prip-
ravile pršjače, hlebce kruha in 
za najmlajše pice tudi članice 
senovskega društva.
 Bojana Mavsar 

Silvija in Josip iz KUD Oštrc z greblico iz Rud v družbi s pred-
sednikom in članicama TD Senovo

Slavnostni govornik prireditve, 
ki jo soorganizirajo Občina Kr-
ško, krajevni skupnosti Pod-
bočje in Cerklje ob Krki, krška 
borčevska in veteranske orga-
nizacije, domača društva in va-
ščani Planine, je bil zgodovinar 
dr. Martin Premk, kustos voja-
škega muzeja Slovenske vojske. 
Med drugim je izpostavil, da so 
bili ustaši, ki so pobili vaščane 
Planine, »skoraj najbolj zločin-
ska, nasilna, sadistična vojska 
v zgodovini, nad katero so se 
zgražali celo njihovi gospo-
darji, nacisti«. V nadaljevanju 
je navedel zgodovino in po-
men Osvobodilne fronte slo-
venskega naroda, ki je nastala 
kot odgovor na prihod okupa-
torjev na slovenska tla. OF je 
postavila tudi temelj za parti-
zansko vojsko, je povedal in do-
dal, da so bili belogardisti pod 
neposrednim poveljstvom ita-
lijanske vojske, slovenski do-
mobranci pa pod neposrednim 

Naj se nehajo laži in sovraštvo
PLANINA NAD PODBOČJEM – Na Planini nad Podbočjem je 8. septembra potekalo tradicionalno spominsko 
srečanje »Spomin in opomin«. Dogodek vsako leto organizirajo v spomin na ustaški pomor 36 vaščanov 
sredi septembra 1942 ter zajetje skupine vojakov in oficirjev JLA leta 1991.

poveljstvom zločinske organi-
zacije SS. »To so edina dejstva 
o drugi svetovni vojni, da smo 
imeli na eni strani okupator-
ske sile, vključno z domačimi 
izdajalci, na drugi pa zavezni-
ško partizansko vojsko, ki je 
Slovenijo združila, osvobodila 
in dala prvo republiko Sloveni-
jo v okviru Jugoslavije,« je de-
jal in še izjavil: »Danes ne pot-
rebujemo nobene sprave, ne o 
drugi svetovni vojni ne o osa-
mosvojitveni vojni, ker so zgo-
dovinska dejstva o obeh vojnah 
znana in enostavna. Vse, kar 
potrebujemo, je samo to, da se 
o naši zgodovini neha govoriti 
z lažmi in jo izrabljati za širitev 
sovraštva.«

Že pred proslavo je v središ-
ču vasi Planina več delega-
cij k spomeniku pomorjenim 

vaščanom položilo vence. Na 
uvodu slovesnosti sta zbrane, 
ki so tokrat za spremembo ves 
čas pozorno spremljali kultur-
ni program, pozdravila pred-
sednik sveta KS Podbočje Jani 
Barbič in podžupanja občine 
Krško Ana Somrak. V progra-
mu so sodelovali: Pihalni orke-
ster Kostanjevica na Krki pod 
taktirko Tonija Homana, Pev-
ke izpod Bočja pod vodstvom 
Andreje Barič Kerin, reci-
tator Ivan Mirt ob harmoni-
karski spremljavi Adolfa Mo-
škona, učenec Glasbene šole 
Krško Miha Sotošek na tro-
benti ob klavirski spremlja-
vi Martina Šušteršiča, učen-
ci OŠ Cerklje ob Krki Hajdi 
Haler, Zala Pungerčar in Ja-
nez Lekše (mentorica Serge-
ja Beluhan) ter Mešani pev-
ski zbor Viva pod vodstvom 

Simone Rožman Strnad (pri 
eni od pesmi je bil solist Bojan 
Kaplan ob Moškonovi sprem-
ljavi). Spominsko slovesnost so 
popestrili tudi praporščaki in 
člani 1. spominskega partizan-
skega bataljona. Povezovala jo 
je Hana Kerin. Predsednik or-
ganizacijskega odbora prire-
ditve Miha Butara se je ob tej 
priložnosti zahvalil nekaterim, 
ki so tako in drugače že vrsto 
let povezani z delovanjem od-
bora. Zahvale so prejeli Somra-
kova, Barbič, major Aleš Zajc iz 
Vojašnice Jerneja Molana, edini 
še živeči udeleženec narodnoo-
svobodilnega boja, prisoten na 
prireditvi, Stanko Kukovičič, 
predsednik Združenja antifa-
šističnih borcev in antifašistov 
mesta Samobor Petar Raić ter 
poslanec Igor Zorčič.
 R. Retelj

Miha Butara med zahvalo 
Stanku Kukovičiču

BIZELJSKO – Na zadnjo soboto 
v avgustu je na Bizeljskem po-
tekal pohod ob Sotli in spust s 
»parnicami« po Sotli. Pohodni-
ki smo se zbrali v Stari vasi pri 
Vili Istenič in se podali na vo-
den pohod proti reki Sotli. Ob 
reki smo prehodili večino poti 
do prvega postanka v Gregov-
cah pri Jerneji Pregl – Čampa, 
kjer smo se okrepčali z govejo 
juho, slanimi in sladkimi dob-
rotami in »tekočimi zadevami«. 
Pogostitev so pripravili vaščani 
Gregovc. Dobro okrepčani smo 

Pohod ob Sotli in spust s »parnicami«

se podali naprej do Nove vasi 
na Bizeljskem, kjer smo si ogle-
dali tradicionalni spust s »par-
nicami« po reki Sotli s ciljem v 

Gregovcah, kjer je potekal tudi 
zaključek poti in veselo druže-
nje do zgodnjih večernih ur.
  M. Kmetič
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Obveščamo vas, da je Regionalna razvojna agencija Posavje objavila Javni razpis za izbor projektov 
sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019. Razpis je  
objavljen na spletni strani Regionalne razvojne Posavje www.rra-posavje.si. 

Vse zainteresirane delodajalce, ki bi želeli dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo 
ter dijake in študente hkrati vabimo tudi na 

predstavitev Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja 
kadrovskih štipendij delodajalcem 
za šolsko/študijsko leto 2018/2019,

ki bo v torek, 18. 9. 2018, ob 11.00 v Klubu Kulturnega doma Krško.

Na dogodku bo predstavljena operacija »Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija« 
za obdobje 2016 – 2022 s poudarkom na novostih za delodajalce in Javni razpis za izbor projektov 
sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

Hkrati vas obveščamo, da bo RRA Posavje konec meseca septembra objavil tudi Javni razpis 
štipendij za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

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

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

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

NOVO MESTO – V TPV avtu so 
27. avgusta odprli vrata pre-
novljenega servisnega spre-

jemnega mesta, ki je zdaj so-
dobnejši, predvsem pa je z 
novo arhitekturno zasnovo, 
usmerjeno na višanje zado-
voljstva kupca, bolj funkcio-
nalen in strankam prijaznej-
ši. Jure Umek je bil kot prva 
stranka v prenovljenem cen-
tru deležen posebnega pre-
senečenja – darila v obliki 
vrednostnega bona, ki mu ga 
je podelil direktor TPV avta 
Marko Zadel. Prenovi spreje-
mnega prostora bo v kratkem 
sledila osvežitev zunanjosti ter 
v nadaljevanju tudi povečanje 
in prenova podajnega centra. 
TPV-jevi serviserji in servisni 
svetovalci, ki se redno strokov-
no izpopolnjujejo, bodo zako-
rakali tudi v tehnološko nad-
gradnjo. Z novim sistemom 
digitalizacije servisnega spre-
jemnega procesa bodo poskr-
beli, da bodo storitve potekale 
še hitreje, tehnološko napre-
dneje ter stranki prijazneje.
 Vir: TPV avto

Novo servisno 
sprejemno mesto

Podelitev vrednostnega bona 
prvi stranki

V zadnjih letih so se na LU in-
tenzivneje osredotočili na pri-
dobivanju projektov, ki so fi-
nancirani s strani Evropske 
unije, Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport ter 
Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake mož-
nosti. Z njimi so postali ljudem 
dostopnejši z več vidikov, tako 
materialnega, saj je večina izo-
braževanj brezplačnih ali zanje 
šolajoči prispevajo le majhne 
zneske, kot s programskega 
vidika, saj so programi pred-
nostno namenjeni zaposlenim 
in ranljivim skupinam. Občina 
Krško kot ustanoviteljica zavo-
da še naprej predstavlja moč-
no zaslombo delovanju LU, saj 
zagotavlja sredstva za materi-
alne stroške obratovanja, pro-

LU Krško v šesto desetletje delovanja
KRŠKO – 9. junija 1959 je bila z namenom izobraževanja odrasle populacije ustanovljena Ljudska univerza (LU) Krško. Njen osnovni po-
men v osnovi ostaja enak: pridobivanje,  nadgrajevanje učečih se vsebin ali zapolnitev življenja z novimi vedenji pa tudi razvedrilom.

store in opremo, investicijsko 
vzdrževanje ter iz občinske-
ga proračuna financira ali so-
financira programe za izobra-
ževanje odraslih: Univerzo za 
tretje življenjsko obdobje, Štu-
dijske krožke, Šolo za starše in 
Večgeneracijski center Posavje.

PESTRA IZBIRA 
PROGRAMOV
Če jih na tem mestu izpostavi-
mo le nekaj: študijski krožki, ki 
so za udeležence brezplačni, s 

ponudbo različnih tematik (le-
tos: Živim v Sloveniji, Eko izdel-
ki za gospodinjstvo, Možgani v 
dobri formi, Lončarstvo, Dru-
žinsko drevo ter Prosti čas ne-
koč in danes) in z neformalnim 
učenjem v skupinah pritegne-
jo odrasle osebe s podobnimi 
interesi; Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje je namenje-
na starejšim, ki želijo ostati še 
naprej aktivni (začetni in nada-
ljevalni tečaji tujih jezikov, ra-
čunalništvo, modeliranje z gli-
no, zgodovina umetnosti idr.); 
v sklopu Študijskih krožkov se 
bo letos zvrstilo kar 11 razno-
vrstnih tečajev in delavnic; v 
okviru projekta Svetovanje za 
zaposlene v Posavju, v kate-
rega je vključenih preko 500 
zaposlenih oseb, nudijo pod-
poro od usmeritev k vpisu v 
nadaljnje izobraževanje, uspo-
sabljanje ali prekvalifikacije 
do izdelave načrta razvoja ka-
riere; prav tako že 14. leto pri 
LU deluje Svetovalno središče 
Posavje, v katerem nudijo brez-
plačno informiranje in sveto-
vanje za izobraževanje odra-

slih tako posameznikom kot 
skupinam; v projektu Pridobi-
vanje kompetenc zaposlenih v 
Posavju 2016–2019 so do se-
daj zaključili že prek 50 teča-
jev, ki jih je brezplačno obisko-
valo prek 750 udeležencev; LU 
je med drugim nosilec projekta 
Večgeneracijski center Posavje, 
ki je namenjen medgeneracij-
skemu in medkulturnemu po-
vezovanju prebivalcev regije, 
kot novost pa bodo predvido-
ma v začetku prihodnjega leta 
začeli izvajati mednarodni izo-
braževalni program NLP Prak-
tik z Janijem Prgićem, v kate-
rem bodo udeleženci pridobili 
znanja in veščine nevrolingvi-
stičnega programiranja. 

V šestem desetletju delovanja 
na krški LU pravijo, da si želijo 
postati najsodobnejše izobra-
ževalno središče, v katerem si 
bodo prizadevali, da čim šir-
šemu krogu prebivalstva omo-
gočijo dostop do novih znanj in 
spretnosti.

 Bojana Mavsar

Po vzoru ljudskih univerz, ki 
so na območju držav nekda-
nje Avstro-Ogrske delovale že 
sredi 19. stoletja, je do ustano-
vitve prvih tovrstnih univerz v 
slovenskem prostoru prišlo že 
v začetku 20. stoletja, a je nji-
hov razmah preprečilo obdob-
je 2. sv. vojne in še desetletje po 
njej intenzivna povojna obno-
va domovine. Na pobudo Zve-
ze sindikatov in Zveze Svobod 
je bila leta 1959 ustanovljena 
kot krovna organizacija Zve-
za delavskih in ljudskih uni-
verz Slovenije, ki je imela na 
območju republike Slovenije 
78 članic, med njimi tudi Ljud-
sko univerzo Krško, sredi na-
vedenega leta ustanovljeno z 
odločbo tedanjega Občinskega 
ljudskega odbora Videm – Kr-
ško. Od ustanovitve do danes 
je bila večkrat preimenovana: 
leta 1960 v delavsko, leta 1985, 
ko je bila organizacijsko zdru-
žena z Valvasorjevo knjižnico v 
Delavsko univerzo in knjižnico, 
leta 1992 v Posavski center za 
permanentno izobraževanje 
in leta 1999 ponovno v Ljud-
sko univerzo Krško. Do danes 
jo je vodilo skupno osem direk-
toric in direktorjev, kot zadnja 
od leta 2005 dalje Nataša Kr-
šak. Na LU Krško je trenutno 
osem zaposlenih, izobraževal-
no dejavnost pa izvaja 30 zu-
nanjih predavateljev.

Kolektiv LU Krško (z leve): Monika Novšak, Katja Puntar, Ana 
Kramperšek, Andreja Bukovinski Juh, Mojca Pompe Stopar 
in Nuška Colarič (manjkata Anja Brilej Bohorč in Nataša Kr-
šak), konec meseca pa bo v VGC pričela z delom še Tanja Cizl.

Prvi diplomanti managementa 
transportne logistike v Evropi

Arema – Visoka šola za regionalni management 
je edina zasebna visoka šola v Sloveniji, glede 
na predmetnik in način izvajanja študija pa tudi 
v Evropi, ki se ukvarja s področjem logistike in 
managementa. V program Management tran-
sportne logistike, ki je njihov paradni konj, se 
prav sedaj vpisuje tretja generacija študentov. 
Kot je povedal predsednik Areme mag. Igor 
Prah, je vpisnih mest še dovolj, a sodeč po iz-
kazanem interesu v zadnjih tednih se bodo le-
-ta kmalu zapolnila. Izvajanje izobraževalnega 
procesa na Aremi se v prihajajočem študijskem 
letu ne bo bistveno spremenilo, saj se je prav 
način, kako izobraževanje poteka, izkazal za zelo 
dobrega in potrebnega v slovenskem izobraže-
valnem prostoru. Predavanja namreč potekajo 
po modelu partnerske univerze iz avstrijskega 
Gradca, kjer že dolgo izvajajo tako imenovana 
»vikend predavanja«. Študentje so tako na pre-
davanjih en vikend na mesec od petka do ne-
delje. Poleg profesorjev, nosilcev predmetov, so 
študentje Areme deležni tudi predavanj s strani 
gostujočih predavateljev, kjer se šola trudi pri-
vabiti čim več uspešnih poslovnežev, akademi-
kov in drugih strokovnjakov iz Slovenije in tu-
jine. V zadnjem študijskem letu so tako imeli 
kar šest vabljenih predavanj, ki so jih študentje 
sprejeli z navdušenjem.

PRAKTIČNOST NA PRVEM MESTU
Pomemben del Areme je praktično izobraževa-
nje, iz katerega je letos »nastalo« tudi prvih 23 
diplom. »Izjemno smo veseli, da je prav študij 
na Aremi nekaj našim diplomantom prinesel 
red no zaposlitev v uspešnih in uglednih sloven-
skih podjetjih. Prav to je že od prvega dne tudi 
naša vizija – biti strokovna, a hkrati z gospodar-
stvom tesno povezana visoka šola,« je povedal 

predsednik Are-
me in dodal: »Sve-
čana podelitev, ki 
smo jo pripravi-
li v Rogaški Slati-
ni, je bila izjemna, 
s svojim obiskom 
in govorom pa nas 
je počastil tudi sta-
ri in novi minister 
za gospodarski ra-
zvoj in tehnologi-
jo Zdravko Poči-
valšek.«

V ČEM JE AREMA DRUGAČNA?
1. Predavatelji so priznani strokovnjaki s pod-

ročja gospodarstva in negospodarstva.
2. Predmetnik je izrazito praktično in uporab-

no naravnan.
3. Predavanja se izvajajo med vikendi (po mo-

delu avstrijske univerze).
4. Študij je osredotočen na reševanje konkret-

nih problemov (vsaka teorija se aplicira v 
praksi).

5. Diplomanti so visoko zaposljivi.
6. Zaradi majhnih študijskih skupin je pretok 

znanja od predavatelja do študenta nepo-
sreden.

7. Študij je mednarodno primerljiv.
8. Študij omogoča nadaljevanje izobraževanja 

na višjih ravneh.
9. Študentje logističnega inženirstva lahko 

študirajo po tako imenovanem intenziv-
nem programu.

10. Redno vpisanim študentom nudimo poseb-
ne štipendije.

Magister Igor Prah,  
predsednik Areme
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kusi Posavja
Tematske strani Posavskega obzornika, 13. september 2018

Če se vam je pogled sunkovito ustavil na tej strani, potem spadate med bralce, ki jim hrana pomeni veliko več od preprostega polnjenja že-
lodca. Poleg tega, da svoje brbončice razvajate, morda tudi sami uživate v pripravi hrane? Se o njej strastno pogovarjate? Pripravljene jedi 
tudi fotografirate, recepte pa poiščete v domači kuharici ali na spletu? Posavska skupnost, ki jo povezuje ljubezen do hrane, je zelo velika 
in njej, torej vam, so namenjene tudi te strani.  Skladno s trendi tudi Posavje prireja vedno več dogodkov, delavnic in druženj za gurmane. 
Tako bo že ta konec tedna v Krškem nov praznik ljubiteljev dobre hrane in kapljice - Festival vina, kulinarike in umetnosti Okusi Posav-
ja, na katerem boste spoznali nove dimenzije posavske kulinarike in enologije (več na str. 15). Lansko leto smo tematske strani popestri-
li z zgodbama kuharjev, ki sta svojo pot preživljala na isti lokaciji - Treh lučkah. Njuni zgodbi sta bili dragocen vpogled v dan izkušenega 
kuharja, tokrat pa vam približujemo poti Luke Kneza Lazarja, mladega kuharskega mojstra s Svibnega, in Tamare Lesinšek, ki je s kuha-
njem prepletla svojo podjetniško zgodbo. Na enem mestu boste dobili tudi obilo koristnih informacij o ponudbi posavskih restavracij in 
nekaj simpatičnih receptov izpod rok odličnih posavskih kuharjev. Prijetno branje, kuhanje in okušanje želimo!

Restavracija Hotela City v Krškem 
vas vabi, da preizkusite:

CITY BROWNE TORTICA 

(model za tortico 26 cm premera)

Biskvit:
250 g masla, 300g sladkorja,
200 g jajca, 180 g orehova jedrca,
120 g moke
Čokoladni mousse:
225 g smetane, 450 g prave čokolade,
10 g želatine,
180 g pasterizirani rumenjaki,
120 g sladkorja v prahu,
850 g stepene smetane

Biskvit priprava:
1. Rahlo mehko maslo in sladkor stepamo 
toliko časa, da zmes naraste, nato dodamo 
jajca in stepamo še toliko časa, da dobimo 
enotno in gladko zmes.
2. Čokolado nalomimo in narežemo na 
majhne koščke, ki jih stresemo v ognjevar-
no skledo. Skledo postavimo na kozico z vre-
lo vodo. Čokolado počasi stopimo nad vod-
no kopeljo.
Ko se stopi, jo počasi umešamo v zmes.
3. Počasi v to zmes umešamo moko in na 
koncu še orehova jedrca.
4. Pekač oziroma model za tortico napolni-
mo do polovice.
5. Pečemo na 175°C 25 minut.
6. Pustimo da se ohladi, saj bomo kremo vli-
li v ta model z biskvitom.
Krema oziroma nadev:
Priprava:
1. Čokolado na grobo nasekamo in jo strese-
mo v srednje veliko posodo. V kozico vlije-
mo smetano in segrejemo na srednji tempe-
raturi, tik preden smetana zavre jo prelijemo 
po čokoladi. Počakamo nekaj minut ne da 
bi premešali, nato pa z metlico nežno meša-
mo toliko časa, da dobimo enotno in glad-
ko zmes.
2. Pasterizirane oziroma obdelane rumenja-
ke in sladkor v prahu stepamo toliko časa, da 
dobimo enotno in gladko zmes.
3. Stepemo smetano, da dobimo rahlo zmes.
4. V stepeno smetano vlijemo zmes iz paste-
riziranih rumenjakov in rahlo premešamo. 
Vlijemo zmes iz čokolade, ponovno narahlo 
mešamo, na koncu dodamo želatino in nara-
hlo mešamo z lopatico toliko časa, da dobi-
mo enotno in gladko kremo oziroma nadev 
za tortico, ki jo vlijemo v model z biskvitom. 
Pripravljeno torto pred postrežbo dobro oh-
ladimo v hladilniku.

Iz restavracije Hotela Splavar 
vam priporočajo recept:

AJDOVI NJOKI Z LISIČKAMI
za 4 osebe

Testo za njoke:
300 g ajdove moke, 200 g bele moke,
20 g maslo, 150 ml vode, ščep soli
Dušene lisičke:
500 g svežih lisičk, 100 g čebule,
20 g česna, 40 g masla, sol, poper,
peteršilj/zelenje,
50 g zrelega polnomastnega sira

Moko poparimo z vrelo vodo, umešamo v 
gladko testo in pustimo počivati pol ure.  Iz 
testa napravimo poljubno velike njoke, ki jih 
skuhamo v vreli vodi (10 min).  Kuhane od-
cedimo. Dušene lisičke: čebulo popražimo 
do  zlato-rumene barve in dodamo strt če-
sen. Ko zadiši dodamo na rezine narezane li-
sičke in dušimo 15 minut. Na koncu dodamo 
začimbe in maslo. Njoke dodamo dušenim 
lisičkam. Po vrhu posujemo z naribanim si-
rom in sesekljanim peteršiljem. Omako lah-
ko postrežemo tudi kot samostojno ali kot 
prilogo k mesnim jedem.
Upočasni in uživaj. 

Iz Gostilne Kunst 
predlagajo hišno sladico:

AJDOVA TORTICA 
za 6 oseb 

300 g masla, 6 jajc (rumenjakov/sneg),
250 g sladkorja, 40 g naribane čokolade,
120 g ekološke ajdove moke, 
1 pecilni prašek
Maslo penasto umešamo, dodamo rume-

njake in sladkor. Dobro premešamo nariba-
no čokolado, ekološko ajdovo moko, pecilni 
prašek ter dodamo čvrst sneg. Ajdov bi-
skvit pečemo v pečici 180⁰ približno 40 mi-
nut. Ohlajen biskvit namažemo z marmela-
do in kislo smetano, pred tem ga navlažimo 
s tekočino ruma, vode in sladkorja ali poma-
rančnega soka. Na koncu torto premažemo 
s čokoladnim prelivom. Zraven ajdove torti-
ce postrežemo domačo slivovo marmelado. 

V Adrenalini predlagajo:

FILE SULCA S KREMNO GORGONZOLO 

300 g riža 3 ŽITA (Zlato polje),
300 g buče,
1 velika čebula,
2 stroka česna,
2 žlici olivnega olja,
3 žlice parmezana,
40 g gorgonzole,
600 g file sulca oz. katere koli druge slad-
kovodne ribe

Na olivnem olju prepražimo na drobno se-
sekljano čebulo, dodamo česen in na košč-
ke narezano bučko. Dušimo do mehkega, 
na koncu pa vse skupaj pretlačimo s palič-
nim mešalnikom, da dobimo gosto omako. 
V drugi posodi segrejemo olivno olje in do-
damo opran riž ter mešamo, dokler ne po-
stekleni. Zalijemo z zajemalko vroče vode ali 
zelenjavne osnove, nato pa med mešanjem 
kuhamo, da se voda ali juha povsem vkuha. 
Prilijemo naslednjo zajemalko vode in po-
stopek ponavljamo približno 10 – 15 minut, 
da riž skuhamo al dente. Primešamo bučno 
omako, tik pred koncem pa dodamo še na-
riban parmezan in gorgonzolo, da jed dobi 
kremasto noto in jo pokrito pustimo poči-
vati nekaj minut. Med tem časom začinimo 
file sulca in ga na hitro popečemo na vročem 
olivnem olju na obeh straneh. Na krožniku 
oblikujemo kepico riža, na katerega položi-
mo ribji file ter serviramo. 

Gostišče Močivnik 
deli z nami recept za jed, nastalo v njihovi 
kuhinji, na žlico, priljubljeno pri pohodnikih: 

LOVRENŠKI PISKER 
za 10 oseb

žlica masti, 10 dag pancete, dve čebuli,
50 dag svinjsko pleče, 2 kom sveže paprike,
2 debela krompirja, 5 korenčkov,
10 dag fižola, 2 pesti pire, paradižnikovo 
mezgo, mleto suho papriko, peteršilj, maja-
ron, malo suhih gob, lovorjev list,
sol po okusu

Na žlici masti prepražimo 10 dag pancete, 
dodamo dve nasekljani čebuli. Ko čebula 
zarumeni, dodamo meso (na kose nareza-
no svinjsko pleče 50 dag). Dodamo na koc-
ke narezano svežo papriko (2 kom), 2 de-
bela krompirja, 5 korenčkov, 10 dag fižola, 
dve pesti pire, paradižnikovo mezgo, mleto 
suho papriko, peteršilj, majaron, malo suhih 
gob, lovorjev list, solimo po okusu. Zalijemo 
z vodo in kuhamo do mehkega. Jed mora biti 
gostljata. Pa dober tek! 

Hišni recept Gostilne Žolnir

SRNIN MEDALJON 
Sestavine:
20 dag srninega fileja ali stegna,
1,5 dl divjačinske osnove,  
0,3 dl Porto vina ali frankinje, 1 žlička bru-
sničnega džema, brinove jagode, lovor, ma-
jaron, rožmarin, sol, poper, maslo

Priprava:
Medaljone, ki smo jih dan prej marinirali v 
olivnem olju z brinovimi jagodami, lovor-
jem, rožmarinom in majaronom, popečemo 
na hitro z obeh strani, tako da bodo v sredi-
ni še rožnati. Prilijemo divjačinsko osnovo 
in dobro pokuhamo. Proti koncu dodamo 
vino in brusnični džem. Na krožnik razde-
limo medaljone, polijemo omako in okra-
simo z vejico rožmarina. Kot prilogo po-
nudim domače sirove štruklje ali kruhovo 
rezino. Dober tek.

Pivnica Apolon
za osvežitev priporoča: 

VROČE VIŠNJE S SLADOLEDOM 
IN SMETANO 

za 4 osebe

1 l vloženih razkoščičenih višenj,
1 žlica ruma,
1 žlica vanilijevega sladkorja,
2 žlici sladkorja,
1 dl soka višnje ali črnega ribeza + 1 dl vode, 
zmešano z gustinom (2 žlički)

Vse skupaj zavremo in vlijemo v lične ko-
zarčke, dodamo 2 kepici vanilijevega slado-
leda (v vsak kozarček) in smetano po želji. 

Iz hiše trt, vina in čokolade Kunej 
vam priporočajo:

ČOKOLADNI TARTUFI S PENINO

100 g temne čokolade,
60 ml sladke smetane, 30 g masla,
8 cl suhe penine, 150 g temne čokolade,
100 g nesladkanega kakavovega prahu

Priprava notranje sredice - ganache: 
Z nožem narežemo čokolado. Sladko sme-
tano zmešamo z maslom in segrejemo na 
rahlem ognju, nato dodamo penimo, preme-
šamo. To toplo zmes prelijemo čez koščke 
čokolade in počakamo, da se vsa čokolada 
stopi. Mešamo dokler ne dobimo goste čo-
koladne zmesi, ki jo vlijemo v plitko ravno 
posodo in jo postavimo v hladilnik za cca. 
pol ure, da se zmes ohladi in nekoliko strdi.

Ko je zmes ohlajena, s pomočjo žlice obliku-
jemo enakomerne kupčke, ki jih nato z dlan-
mi oblikujemo v kroglice. 

Zaključna faza:
Preostalo čokolado stopimo v vodni kopeli 
in jo nato prelijemo v plitko posodo.

S pomočjo vilic predhodno narejene kro-
glice (ganaše) oblijemo v čokoladi, pusti-
mo par minut, da se čokolada nekoliko oh-
ladi, zatem pa čokoladne kroglice povaljamo 
še v nesladkanem kakavu in tako dobimo 
čokoladne tartufe.

Hranimo jih na hladnem.
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www.ostarija-margareta.si

italijanska in mehiška kuhinja 
s pridihom domačnosti in izvirnosti

031 33 50 50 07 49 05 050
Za prijetne urice in kulinarična 

doživetja v starem mestnem jedru.

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

pivnicaapolon.com

HIŠA TRT, VINA IN 
ČOKOLADE KUNEJ

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju! 

Bi belo ali rdeče?
Oba sta čokoladna ... 

www.kunej.com | Tel.: 031 337 526

Pogostimo vas lahko
ob posebnih praznikih,
družinskih praznovanjih,
porokah, obletnicah. 
Nudimo nedeljska in 
poslovna kosila, catering.

Združujemo domačo 
in mednarodno kuhinjo, 

prvovrstno postrežbo 
in poznavanje vin.

www.zolnir.eu | 07 49 87 133
Odprto vse dni v tednu.

Domače dobrote, 
 suhomesnati izdelki, 
  odličen domač kruh, 
   smetanovi štruklji, 
   potice in še mnogo več.

Mihaela Močivnik s. p.
Okroglice 33 
Loka pri Zidanem Mostu
T: 03 56 84 123, 
M: 041 849 231 
W: www.mocivnik.si

 

ROSTNODNEVNA PRAZNOVANJA

www.raceland.si | 081 611 419 | 051 309 809

Uživanje se začne na začetku,  
v restavraciji ADRENALINA – RACELAND Krško

MALICE PICE

TESTENINE NA 1000 IN 1 NAČIN
SAMOPOSTREŽNA NEDELJSKA KOSILA

MESNE IN  RIBJE JEDI
POSLOVNI ZAKLJUČKI

PREDNOVOLETNA IN NOVOLETNA DRUŽENJA

KOSILA IN VEČERJE OB POSEBNIH DOGODKIH

GOSTILNA SENICA

 

 

 

 

tel.: 031 682 885 | www.gostilna-senica.si

Z vami 
in za vas 

že 140 let!

DNEVNO SVEŽE MALICE IN KOSILA |  PIZZE
NEDELJSKA KOSILA  | MEHIŠKA KUHINJA 

CATERING IN DOSTAVA HRANE

Restaurante Oriza in Resta-
urante Abantal sta ga osem 
mesecev polno zaposlovali na 
področju priprave vrhunskih 
kulinaričnih specialitet, pri če-
mer ga je prva restavracija pre-

senetila, ker v svojih prostorih 
ni imela niti enega samega za-
mrzovalnika, druga pa se po-
naša z najbolj čislano kuhar-
sko oznako v gastronomskem 
svetu – Michelinovo zvezdi-
co. In na prste ene roke lah-
ko preštejemo, koliko je tako 
mladih Slovencev, ki so že de-
lali v restavraciji z Michelino-
vo zvezdico, preverjeno pa je 
Luka Knez Lazar prvi, ki je šel 
na dijaško delovno-izobraže-
valno izmenjavo za toliko časa 
– večina se po treh do petih 
mesecih že vrne v domovino, 
on pa je vztrajal tri četrt leta. V 
Španiji si je prav vsak dan na-
del kuharsko kapo in znanje, 
ki ga je teoretično in praktič-
no usvajal na Srednji šoli za go-
stinstvo in turizem v Celju, pri-
dno nadgrajeval, nato pa se je 
obogaten s kuharskimi spret-
nostmi, znanjem španskega 
jezika z anadaluzijskim nare-
čjem in hvale vrednimi pripo-
ročili vrhunskih chefov vrnil v 

Luka Knez Lazar, mlad kuharski mojster

»Posavje ima velik potencial 
za razvoj kulinarike«
SVIBNO – V občini Radeče prebiva – kolikor pač ni v Ljubljani, kjer študira – 21-letni Svibanec Luka Knez La-
zar, ki je kljub mladosti svoje kuharske spretnosti že razvijal tudi v Andaluziji na jugu Španije, kjer je v sklo-
pu dijaške izmenjave v programu Erasmus+ pridobil dragoceno znanje v priznanih seviljskih restavracijah. 

domače Svibno, k mami Da-
mjani, očetu Juretu in mlajši 
sestri Špeli.

Svojo kuharsko pot nadaljuje 
kot študent živilstva in prehra-
ne na Biotehniškem izobra-
ževalnem centru v Ljubljani. 
Tudi v naši prestolnici se je že 
izkazal: kot član raziskovalne 
skupine na Inštitutu za nutri-
cionistiko je sooblikoval po-
datkovno bazo živil (CLAS), ki 
so na tržišču v Sloveniji, delo-
val na področju vizualnega ko-
municiranja v povezavi z zdra-
vo prehrano ter debitiral kot 
predavatelj na lanskoletnem 
Gostinsko-turističnem zbo-
ru Slovenije, kjer je v Kranjski 
Gori govoril na temo mladih v 
gostinstvu in turizmu. Vselej 
pa se rad vrača v rodne kraje 
in si nedaleč od svojega doma 
pogosto nadene predpasnik 
in pridno dela pri kuharskem 
prijatelju Lojzetu Čopu. Tako 
Luka tudi najbolj pridobiva 
vpogled v gastronomski svet 
na stičišču posavske in zasa-
vske regije, ob čemer pravi: 
»Na območju Posavja je bore 
malo kvalitetnih ali vrhun-
skih gostinskih obratov – se-
veda je nekaj res dobrih, am-
pak premalo, da bi Posavje 
uvrstilo med ostale turistič-
no in gostinsko bolj razvite 

regije v Sloveniji. Glede na to, 
da se v zadnjih letih povečuje 
pretok turistov v naših krajih, 
vidim možnost razvoja pred-
vsem v gostinstvu. Gostinci bi 
se lahko začeli več povezova-
ti z lokalnimi kmetovalci, kar 
bi dvignilo standard in kvali-

teto same ponudbe. Osebno 
poznam kar nekaj mladih, ki 
se uspešno urijo v gostinstvu, 
kar jim glede na trenutno sta-
nje v Posavju omogoča več 
manevrskega prostora za las-
ten razvoj.« V temperamentno 
deželo onstran Pirenejev, ka-
mor se bo Luka znova odpravil 
maja prihodnje leto, je ponesel 
že kar nekaj svojih delovnih iz-
kušenj, saj je svojo kuharsko 
pravljico pisal pri znamenitih 
imenih slovenske vrhunske 
kuhinje: Marku Pavčniku, Mi-
ranu Ojstršku, Lojzetu Čopu 
in Binetu Volčiču. 

Ni pa kuhanje edina Lukova 
strast: dolga leta že igra kla-
vir, kot deček je tri leta prepe-
val v otroškem pevskem zboru 
RTV Slovenija, se ukvarjal z bo-
rilnimi veščinami in leta 2011 
osvojil naziv državnega prva-
ka v ju-jitsu (do 14 let), je član 
radeške ekipe projekta Deže-
la Ostrovrharjev in še marsik-
je drugje se udejstvuje. Svojo 
kuharsko pot namerava Luka s 
študijskega vidika skleniti z iz-
vedbo splošne raziskave o pro-
biotikih, o katerih želi v bližnji 
prihodnosti tudi napisati knji-
go, vse bolj pa ga privlači tudi 
svet mikrobiologije, ki ima v 
kulinariki pomembno vlogo. 
»Posavje ima velik potenci-
al za razvoj kulinarike, ampak 
potrebujemo pomoč v obliki 
spodbujanja k razvoju s strani 
občin in države. Osebno imam 
občutek, da se moramo ljud-
je začeti bolj povezovati in so-
delovati med seboj ter prines-
ti uspehe kulinarike v Posavje, 
še zlasti kvaliteto dela in zna-
nje, pridobljeno (tudi) izven 
domačih krajev ali celo izven 
naše države, postopoma vnes-
ti v naš regionalen gastronom-
ski svet,« zaključi vsestransko 
uspešen in obetov poln Luka 
Knez Lazar.

 Doroteja Jazbec

Luka Knez Lazar

Krožnik iz Restaurante Aban-
tal, ki se ponaša z Michelino-
vo zvezdico
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Vinska klet Mastnak – klet 
penin in modre frankinje

Vinska klet Mastnak piše svojo zgodbo že tri desetletja. Ko se vi-
nar Zdravko Mastnak izpred svoje kleti ozre po sremiškem gri-
čevju, pravi: “V tem okolju sem se rodil, tu so živeli moji predni-
ki, živim zdaj jaz in ob meni nova vinska klet z vsemi čari in z vso 
energijo, ki jo premore moja vinska duša.”

Enolog Zdravko Mastnak, ki že 
vrsto let ustvarja vrhunske penine 
slovenskega geografskega porek-
la, zadnja leta deluje na posestvu 
Krakovo, nedaleč stran od Sevni-
ce. Posestvo se ponaša s sodobno 

vinsko kletjo in najsodobnejšo avtomatsko polnilno linijo z dne-
vno kapaciteto 4.000 steklenic, kjer se polnijo njegove prepoznav-
ne blagovne znamke mirnih vin (cviček, modra frankinja) in pe-
nečih vin (Valentina, Valvasor). 
Čudovit objekt s sodobno ureje-
nimi podzemnimi kletnimi povr-
šinami prevzame vsakega obisko-
valca. V podzemnih globinah se 
nahajajo posebni prostori za pre-
delavo grozdja, sodoben del z novo tehnologijo priprave vina, zo-
rilni del za penine (postopek klasične metode vrenja v steklenici) 
in posebni del za zorenje modre frankinje. 

V zgornjih prostorih nad kletjo je prostor za druženje, kjer svo-
jo ponudbo združujejo z vrhunskim cateringom, ki ga pripravijo v 
sodelovanju s priznanimi ponudniki cateringa pri nas. V mirni in 
tihi naravi vam pripravijo vse potrebno za svečano poroko ali več-
je osebne dogodke in praznovanja, kot tudi za poslovna srečan-
ja, zabave zaključenih družb, simpozije, seminarje, konference in 
protokolarne dogodke.  

Nudijo vam degustacijo vrhunskih vin, treh mirnih in šest penečih, 
poleg pa postrežejo s prigrizki, domačimi salamami, sirnimi nama-
zi in suhimi krhlji domačih jabolk topaz. Vse postreženo pa lahko 
tudi kupite v njihovi trgovini v lično izbranih darilnih embalažah. 
Verjemite, sodoben objekt v starem duhu vas bo prijetno razvajal.

Odkup in prodaja vina, Zdravko Mastnak s.p.
www.vinamastnak.si, tel.: 031 673 502

Torta Kostanjevica - poklon 
naravi v Kavarni Štraus 

Manca in Rok Vovko, gostinski par iz znane Gostilne Vovko na Ra-
težu, sta v Kostanjevici na Krki prevzela Kavarno Štraus, ki obra-
tuje že od leta 1992. 

Gostilna Vovko spada v krog najboljših 
dolenjskih gostiln. Z željo po prihodu 
v Kostanjevico sta Vovkotova letošnje 
poletje prevzela Kavarno Štraus, ki se 
nahaja na kostanjeviškem otoku ob ob-

režju reke Krke. Ponudbo sta za začetek popestrila s trendovski-
mi pijačami in vini, poleg odlične čokoladne torte, ki jo nekateri 
sladokusci že poznajo iz Gostilne Vovko, pa je v ponudbi tudi pra-
vi »cheesecake«.

Po novem bo ob obisku Kostanjevice na Krki 
obvezen postanek v Kavarni Štraus, saj ima-
jo v ponudbi tudi odlično torto Kostanjevica. 
Če je blejska kremšnita poklon Bledu, je torta 
Kostanjevica nastala kot poklon prelepi kosta-
njeviški naravi in njenim darovom. Ta združu-
je najbolj značilne sadove in okuse. Biskvit je 
iz ajdove moke in dodanih orehov, v kremi je 
najprej začutiti okus kostanja, ki se povezuje 
z rahlo kiselkastim, a aromatičnim okusom želeja, pripravljenim 
iz cvička, domačega bezgovega sirupa in malin ter zaključen s pe-
nasto kremo iz smetane in bele čokolade, prelite s temno čokola-
do in lešnikovo kremo.

Terasa in zelenica ob kavarni, 
predvsem ob sončnih dnevih, po-
nuja obilo užitkov. Izposoji SUP-ov 
in čolnov bodo v prihodnji sezoni 
dodali tudi izposojo koles. V pri-
hodnosti pa Vovkotova načrtuje-
ta celovito prenovo kavarne, saj 

smatrata, da sta naravna lepota in turistični potencial Kostanjevi-
ce na Krki z Galerijo Božidar Jakac neizmerna.

Gostilna s prenočišči Vovko, Rok Vovko s.p., 
Ratež 48, Brusnice, PE Kavarna Štraus

tel.: 07 30 85 603, splet: www.gostilna-vovko.si

Napovedujemo
KULINARIČNI DOGODKI Z VINARJI

Uvod v splavarjevo pomlad-poletje
Uvod v splavarjevo jesen-zimo

Za konec leta: Okusi v mehurčkih

TEMATSKI VEČERI
Dnevi ljubezni
Poklon ženski

Dine 2 combine
Prvi borci

www.splavar.si

Splet olajša, da se ljubiteljske 
dejavnosti prepletejo s po-
slovnimi priložnostmi. Toč-
no to se je zgodilo Tamari Le-
sinšek, 31-letni mamici dveh 
fantov iz Piršenbrega, ki se je 
najprej aprila 2014 iz veselja 
do priprave hrane lotila pisa-
nja spletnega bloga »T as Tas-
ty«, nato pa maja 2015 svo-
je delo prelila tudi v poslovno 
priložnost.

»S kulinaričnim blogom sem 
se začela ukvarjati, ker rada 
kuham in dobro jem ter sem 
želela nabor uporabnih in 
preizkušenih receptov. S tem 
delovanjem pa sem si potrdi-
la, da imam hrano in vse kar 
je v vezi z njo res rada. Verja-
mem, da je v življenju potreb-
no početi stvari, ki te veselijo, 
zato me miselni tok sam vleče 
v to smer,« nam je zaupala Ta-
mara, ki sta jo od nekdaj vese-
lila tudi glasba in ples. Svet blo-
ganja jo je počasi vlekel vedno 
globlje vase in vse svoje čudo-
vite dimenzije, preskok pa se je 
zgodil tudi z uporabo spletnih 
omrežij, kar je Tamari zlezlo 
pod kožo. Njena obvezna opre-
ma sta tako postala računalnik 
in telefon, njen poslovni pros-
tor, kjer največ časa kraljuje – 
pri tem ji zdaj večkrat pomaga 
tudi njen najstarejši nagajivi 
sinček – pa je predvsem kuhi-
nja. Dan mlade mamice, ki je 
hkrati podjetnica, gotovo ni 
enostaven, a Tamara ga v svo-
jem iskrenem, a hkrati optimi-
stičnem tonu opiše: »Seveda je 

Tamara Lesinšek, blogerka in podjetnica

»Ljudje, ki radi jedo, so vedno 
najboljši ljudje«
KRŠKO – Zgornji citat slavne kuharice Julie Child je eno od zanimivih dejstev, o katerih se je skozi svojo lju-
biteljsko in poslovno pot prepričala Tamara Lesinšek. Blogerka in ljubiteljska kuharica iz Krškega je izda-
la tudi poseben planer za lažje načrtovanje vsakodnevnih obrokov.

preplet poslovnih in družin-
skih obveznosti pač poln ču-
stev, ki peljejo včasih v smeh, 
drugič v solze. Daje pa mož-
nost lastne organizacije časa 
in prioritet.« 

ZA ENO OBJAVO NA SPLETU 
NAJMANJ 5 UR DELA

Tamari se oči kar zaiskrijo, ko 
opisuje, kako rada deli svoje 
kulinarične zamisli in fotogra-
fije z ljudmi. In kot se za vsak 
proces spodobi, tudi enosta-
ven recept ali fotografija skri-

vata za sabo veliko več načrto-
vanja in dela, kot je videti na 
prvi pogled: »Povprečno mi 
objava vzame okoli pet ur dela. 
Poleg tega pa niti ni dovolj blog 
sam po sebi, potrebno je tudi 
vzdrževanje socialnih omrežij. 
Blogov je danes zelo veliko in 
so še v porastu, tudi socialna 
omrežja, s pridobivanjem za-
upanja bralcev, rastejo počasi. 
Pogrešam pa več odzivnosti, 
saj sem kar nekaj časa potre-
bovala, da sem ugotovila, da 
je ljudem všeč, kar objavim, in 
to tako, da so mi to povedali v 

živo, ko smo se srečali, na so-
cialnih omrežjih pa marsikdo 
raje ne komentira.« 

Od leta 2015 je spletla tudi 
več sodelovanj s priznani-
mi blagovnimi znamkami. Pri 
tem se dogovorijo, da uporab-
lja njihove produkte, jih preiz-
kusi, poda mnenje ali pa samo 
izpostavi določeno temo ali 
produkt na socialnih omrež-
jih. Tamara se uči sproti, njen 
krog prijateljev s podobnimi 
aktivnostmi je izredno zra-
sel, a kmalu ji je postalo jasno, 
da je kulinarični virtualni svet 
za sodelovanja precej podce-
njen: »Drži, presenetilo me je, 
da priprava kulinaričnih vse-
bin ni realno ovrednotena in 
celo manj cenjena v primerja-
vi z vsebinami drugih podro-
čij, recimo s področja kozme-
tike ali materinstva. Veliko je 
pričakovanj, da se opravi delo 
izključno v zameno za izdelek 
ali samo za izpostavljenost na 
njihovih promocijskih kanalih, 
kar konkretno ne odtehta vlo-
ženega časa in stroškov.« Tako 
je Tamara postala vešča tudi 
tega poslovnega sodelovanja 
in korak za korakom oziroma 
sledilec za sledilcem tako iskri-
va podjetnica pravzaprav sto-
pa v čevlje ljubiteljskih influ-
encerjev – vplivnežev. 

SLASTEN VSAKDAN – 
NAČRTOVALEC OBROKOV

Na njeni strani med drugim 

Tamara Lesinšek in Slasten vsakdan, s katerim si lahko obroke 
načrtujete in preženete vprašanja: »Le kaj bi danes kuhal/a?«

 nadaljevanje na str. 14

Leskovec pri Krškem
www.kunst.si
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Stara gostilna Krulc - 
tradicija že od leta 1529

Gostilna Krulc je najstarejša gostilna v Posavju, saj obstaja od 
leta 1529 in že od nekdaj so se v tej gostilni na križišču radi ustav-
ljali tako domačini kot tuji gostje. 

Po ustnem izročilu naj bi pri njih obedoval tudi Ma-
tija Gubec, vodja slovensko-hrvaškega kmečkega 
upora. Sicer pa gre za križišče družinske zgodbe, 
več sto let stare tradicije gostinstva, ki se uspeš-
no srečuje s sodobnim pridihom slovenske in sve-
tovne kulinarike, za razvoj katere skrbi mladi chef 

Matevž Krulc, ki nadaljuje z večstoletno družinsko tradicijo gostin-
stva. Gostilna Krulc se nahaja tako rekoč na križišču v vasi Mostec, 
le streljaj od Term Čatež, od tam se lahko do njih odpravite kar z 
brodom, ki vas po Savi prepelje na drugo stran. Leta 2007 so go-
stilno temeljito prenovili tako lahko notri postrežejo zaključenim 
družbam do 60 oseb. V poletnih mesecih pa prija osvežitev pod 
domačo brajdo, kjer imajo prostora do 30 oseb.

Obratujejo vse dni v ted-
nu, ob delavnikih pa poleg 
redne ponudbe postreže-
jo tudi z okusnimi malicami, 
kosili, jedmi po naročilu, piz-
zami, ribjimi jedmi, zraven pa 
točijo domača vina lastne pri-
delave. Vsak četrtek pri Kru-
lcu zadiši po odojku in jage-
njčku iz ražnja. Pripravljajo tudi vrhunske pogostitve, cateringe 
iz domačih in lokalnih dobrot za razna praznovanja, srečanja in 
sprejeme na različnih lokacijah. Tako poleg redne ponudbe nudi-
jo še finger food, ruski bife, narezke iz domačih dobrot, peko na 
žaru in jedi 'izpod peke'.

Pri Krulčevih se ne bojijo sodobnih izzivov kulinarike in so priprav-
ljeni na najbolj zahtevne goste, katerim postrežejo z domačimi, 
svežimi dobrotami z lastnega vrta na tradicionalen način, s pridi-
hom sodobnosti, zato se njihovi gostje radi vračajo v domač am-
bient po novo izkušnjo tradicije.

Stara gostilna Krulc, Janko Krulc s. p., Mostec 47, Dobova, 
Tel: 07 4967 933, matevz@krulc.si, krulc.si

Restavracija City s kavarno 
in čudovitimi slaščicami

V Hotelu City restavracijo zadnjih pet let vodi Tadej Puntar. Kot 
dolgoletni kuhar v restavraciji se je odločil, da bo ponudbi dal 
svoj pečat in začel svojo kulinarično zgodbo usmerjati poleg us-
taljenih dnevnih malic in kosil še na izvrstne sladice slaščičarke 
Martine Trauner.

Lično urejena restavracija omo-
goča prirejanje svečanih spre-
jemov in priložnostnih kosil ob 
jubilejih in drugih pomembnih 
dogodkih, kot so obhajila, birme. 

Še posebej je primerna za večja slavja kot so poroke in poslovni 
zaključki, saj lahko sprejme do 300 oseb. 

V času kosil, tako ob delavnikih 
kot tudi med vikendi, lahko izbira-
te med mesnim ali ribjim menijem 
s predjedjo ali brez, ob delavnikih, 
že od 9. ure dalje, pa vam ponujajo 
pestre sezonske jedi. V kolikor pa 
želite pogostitev doma ali na ka-
kšnem drugem posebnem mestu, 
izvajajo tudi catering. Njihovo strokovno osebje poskrbi za celovi-
to gostinsko ponudbo v vašem podjetju, na otvoritvi, pri vas doma 
in na prostem. »Za termin, hrano in postrežbo se predhodno do-
govorimo, ves inventar pripeljemo na dogovorjeno lokacijo, ca-
tering pa lahko popestrimo s pripravo jedi pred gosti«, izpostavi 
Tadej Puntar, ki vam s kulinaričnimi mojstrovinami svoje ekipe in 
vrhunskimi slaščičarskimi izdelki zagotavlja izjemno gurmansko iz-
kušnjo in nepozabno pogostitev.

V prijetnem ambientu kavarne in slaščičarne v hotelu City vas s 
prepoznavnim okusom razvajajo z dnevno svežimi sladicami in 
izvrstnimi tortami iz lastne slaščičarne ter bogatim izborom kavar-
niških pijač. Ob udobnem posedanju na letnem vrtu lahko uživate 
ob okusih pregrešno dobrih slavnih City tortic, vrhunskih sladic, 
skrbno pripravljene kave in še mnogo več. Vabljeni.

Tadej Puntar s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško
E: restavracija@city-hotel.si, 

T: 07/49 22 110 ali 040 792 993 

DIRKAŠKA PROGA IN GOKARTI 
Sodoben, pa vendar prijeten ambient je za-
snovan z namenom, da se v njem počuti-
mo odlično in sproščeno. Pozitivna ener-
gija, ki veje iz vsakega kotička ter jo še 
dodatno doprinese prijazno in ustrežljivo 
strežno osebje, nas sprosti do te mere, da 
lahko brezskrbno uživamo v vseh kulinarič-
nih dobrotah. Pa naj bodo to pica, okusne 
testenine, samopostrežno nedeljsko kosi-
lo ali pa prefinjen novoletni meni, ob kate-
rem se boste s sodelavci ali prijatelji posve-
tili novim ciljem in svetli prihodnosti.

Odlična lokacija same restavracije ADRE-
NALINA nam skozi zastekljeno steno kot na 
dlani ponuja čudovit razgled na dirkaško 
progo. Medtem ko boste z enim očesom 
spremljali dirko, vožnje z gokarti ali voznike 
začetnike na tečaju varne vožnje, se bodo 
vsa ostala čutila prepustila razvajanju, ki ga 

bo pričarala čarobna kuhalnica izkušenega 
kuharskega virtuoza Andreja.

ODLIČNA KULINARIKA
Izvirni recepti, posodobljeni z najnovejšimi 
modnimi trendi in začinjeni s svetovljan-
sko kulinariko, v kombinaciji z vrhunskimi 
lokalnimi vini ter vini drugih slovenskih vi-
norodnih oko-
lišev poskrbi-
jo, da obisk v 
ADRENALINI 
ostane v spo-
minu kot har-
monija pre-
finjenosti in 
enkratnosti. 

Ponudba je sezonsko prilagojena, jedi pa 
so pripravljene iz prvovrstnih svežih sesta-
vin domačih in lokalnih proizvajalcev ter di-
šavnic, pravkar nabranih na domačem vrtu.

Že od 9.00 dalje lahko izbirate med različ-
nimi vrstami prvovrstnih malic, ki vam jih 
pripeljemo tudi na dom ali delovno mes-
to, po 13.00 pa vam postrežemo z najbolj-

šimi picami in drugimi jedmi z jedilnega 
lista. Seveda nismo pozabili tudi na sla-
dokusce, za katere so dnevno pripravlje-
ne sveže poslastice.

PRIJETNO S KORISTNIM
V prostoru, v katerem lahko uživa do 90 
ljudi, je bilo organiziranih že veliko poslov-
nih zaključkov, prednovoletnih in novole-
tnih druženj, svečanih sprejemov, kosil in 
praznovanj ob pomembnih dogodkih, kot 
so obletnice, poročne slovesnosti in druge 
različne priložnosti.

Med kulinaričnim razvajanjem se lahko 
preko spletne strani www.raceland.si pri-
javite tudi na:
• tečaj varne vožnje za voznike začetni-

ke in
• tečaj za izbris kazenskih točk,
ki potekata na poligonu varne vožnje RA-
CELAND poleg restavracije, ali pa se nag-
radite z dozo ADRENALINA na gokart stezi 
RACELAND med vožnjo s karti. 

Dovolite nam, da vas razvajamo. Prepri-
čani smo, da bomo s svojimi presežki na 
vseh področjih uspeli prepričati tudi naj-
večje hedoniste. Ste med njimi?

Sodoben ambient z razgledom na dirkališče
Ste se kdaj vprašali, kako bi bilo sedeti v prijetnem in sodobnem ambientu, s kozarcem pijače v roki, medtem 
ko bi se pod vami odvijala prava dirka formule 1? Nekaj podobnega že šesto leto lahko izkusite v srcu Posav-
ja, v adrenalinskem parku RACELAND – v restavraciji, špagetotehniki in piceriji ADRENALINA.

tel.: 081 611 419 | 051 309 809

najdete tudi razdelek »Slasten 
vsakdan«. Slednje je naslov 
posebnega izdelka, načrtoval-
ca ali planerja, ki je namenjen 
vsem, ki radi kuhajo in želijo 
bolj premišljeno in predvsem 
organizirano pripravljati hra-
no. »Za leto dni lahko po dne-
vih načrtujejo svoje obroke 
ter s tem izboljšajo svojo pre-
hrano, prihranijo pri času za 
razmišljanje, zmanjšajo stro-
ške nakupa in odpadne hrane. 
Dobro služi tudi tistim, ki mo-
rajo iz recimo zdravstvenih ra-
zlogov načrtovati svoje obro-
ke ter kot dnevnik prehrane za 
tiste, ki morajo slediti kaj zau-

K U L I N A R I Č N I 
V E Č E R

20. SEPTEMBER 2018 

PRIČETEK OB 18:30 

R E S T A V R A C I J A 
TRI LUČKE 

6 HODNI MENI Z VINI 
VINAR VEČERA: MAROF

CHEF ALJAŽ NOVŠAK CHEF luka gmajner

žijejo,« opiše svoj izdelek naša 
sogovornica. Slasten vsakdan 
si že utira pot v slovenska go-
spodinjstva, čeprav se promo-
ciji Tamara zaradi svoje vloge 
novopečene mamice še po-
sebej ni posvetila. Za Slasten 
vsakdan lahko kontaktirate 
Tamaro na njeni spletni strani 
ali na njenem profilu na druž-
benih omrežjih. 

Podjetnica pa pripravlja tudi 
že nabor drugih projektov. 
Ravnokar končuje program 
za izvedbo kuharskih delav-
nic za otroke stare od šest do 
deset let, začeti želi v oktobru 
in že zbira prijave kulinarič-

nih navdušencev (prijave na 
info@tastasty.com)

POSAVJE – KAKŠNI JEDCI IN 
POZNAVALCI SMO?

Čeprav je njena podjetniška 
pot še mlada in ima ljubitelj-
ska kuhinja svoje specifike 
ter omejitve, pa je dejstvo, da 
se Tamara tudi zaradi nara-
ve svojega dela veliko giblje 
med ostalimi ljubitelji hrane. 
Ko primerja našo in druge re-
gije pa tudi države, ugotavlja, 
da Posavci večinoma še ved-
no jemo, da se »napolnimo« 
in da nam užitek ob hrani še 
ni v ospredju: »To kažejo tudi 

naše restavracije, ki so polne 
predvsem v času malic in ko-
sil in ki se redko poslužijo no-
vosti v ponudbi. Na sploh mis-
lim, da naš odnos do hrane, 
žal, ni najboljši. Zaradi hitre-
ga tempa življenja si pridela-
mo vedno manj kakovostnih in 
svežih sestavin doma ter tudi 
manj kuhamo, niti kot družina 
ne jemo skupaj. Količina kup-
ljene hrane presega naše pora-
be, povečuje se količina zavr-
žene hrane.« Omeni, da veliko 
Posavcev sploh ni pripravlje-
no poskusiti kaj novega, drži-
jo se tistega, kar jim je pozna-
no, domače. 

Hkrati pa slika nikoli ni črno-
-bela, pravi, in se ves čas spre-
minja. Tudi hrana v posavskih 
gospodinjstvih je napolnjena z 
ljubeznijo, saj »mame skrbno 
pripravljajo jedi po družinskih 
receptih, ob druženjih nikoli 
ne manjka polna miza dobrot, 
tudi na pridelke smo zelo po-
nosni in jih z veseljem delimo 
s prijatelji, sosedi ter pokaže-
mo v svetu,« doda. 

Zaključi, da nedvomno drži, da 
ljubezen do hrane v nas zbu-
di najboljše: »Svet 'kulinarike', 
če poenostavljeno rečeva, je 
preplet ljudi različnih ozadij, 
kultur, prepričanj, ki pa imajo 
pomembno skupno točko: lju-
bezen do hrane. In ta povezuje 
ter osrečuje.«

 Maruša Mavsar

»Ljudje, ki radi jedo, so vedno najboljši ljudje«
nadaljevanje s str. 13



Posavski obzornik - leto XXII, številka 19, četrtek, 13. 9. 2018 15OKUSI POSAVJA

Pod sloganom SVEŽE-LOKALNO-OKUSNO tudi 
letos predstavljamo ulični festival, ki ponovno 
združuje najboljše Okuse Posavja. Z namenom 
oživljanja starega mestnega jedra, druženja ob-
čanov, promocije posavskega turizma in pred-
stavitve gastronomske ponudbe Posavja, festival 
organizirata Občina Krško ter Center za podjet-
ništvo in turizem Krško, v sodelovanju z lokal-
nimi zavodi in prostovoljnimi društvi, na zapr-
ti ulici CKŽ od Občine Krško do Hočevarjevega 
trga, od 17.00 do 1.30.

KDO SO LETOŠNJI SODELUJOČI 
POSAVSKI VINARJI IN GOSTINCI?

 
Vinarji bodo nudili svoja najbolj izbrana rdeča 
in bela vina, od modrega pinota, modre frankin-
je, laškega rizlinga, sauvignona, chardonnaya do 
okusnih penin, čokoladnega vina in seveda cvič-
ka, pa še kakšno presenečenje se bo našlo. Gos-
tinci obljubljajo ulične porcije svežih, lokalnih 
in okusnih jedi iz surovin pridelanih v Posavju.

Podrobno predstavljamo posavske ponudnike 
gastronomije, pomembne akterje tokratnega 
dogodka. Obiskovalce bodo s kreativnimi krož-
niki in vrhunskimi vini ter predvsem z ustvar-
jalnostjo in predanostjo svojemu delu navdu-
ševali naslednji ponudniki:

Gostilna Pečnik že brusi nože, na festiva-
lu bo ocvrt som spretno filiran, povaljan v 
koruzni moki ležal na ješprenovi rižoti v 
družbi ajdove princeske in česnove kreme!  
Vina Keltis Vinarstvo v sebi nosijo strast, Klet 
Krško gradi na tradiciji, Klet Molan se ponaša 
z domačnostjo, vse pa povezuje ljubezen do 
ustvarjanja.

Gostilna Kunst prisega na sveže sezonske sesta-
vine, zato se bodo zvitki zorjenega slovenskega 
goveda bohotili na peni mošta in želeju mede-
nega ženofa (dolenjskega zenfa), zraven pa aj-
dovi štruklji malo drugače, tokrat v super hru-
stljavih 'panko' drobtinah. 

Vinska klet Mastnak je klet očarljivih penin in 
modre frankinje, na dogodku bodo točili oboje 
in še kaj več! V Vinski kleti Jarkovič pravijo, da 
ima dobro vino, podobno kot dobra knjiga, svo-
jo zgodbo, ki ji lahko prisluhnete v njihovi Vin-
ski knjižnici. Novo vinsko blagovno znamko Al-
biana pa bodo na ogled postavili iz Kleti Žaren!
Iz restavracije Tri lučke, ki se bohoti na sremiš-
kih gričih, bodo na krožnikih postregli prekaje-
no svinjsko kračo z ohrovtom, jabolkom, fižolom 
in bučnim oljem.

Vina Dular prihajajo iz domačih vinogradov, kjer 
so se naučili spoštovati naravo. Iz zemlje v trto, 
iz trte v grozdje, iz grozdja v vino – na naravi in 
človeku prijazen način!

Od Kleti Pirc se razprostira čudovit razgled na 
žlahtne vinograde, kjer v krogu družine med 
drugim pridelujejo slovenski avtohtoni cviček. 

Penine Istenič že desetletja slovijo po svoji 
kakovosti, mehurčki ustrezajo ob vsaki prilož-
nosti! Že 50 let!

Gostilna Repovž, ki v Šentjanžu z ljubeznijo 
ustvarja pristne okuse za dobre duše in rado-
vedne želodce, za obiskovalce festivala pripravl-
ja zabeljen stročji fižol z jurčki in jagnjetino.
V Hiši frankinje Kerin je vino pridelano v kro-
gu družine, njihova povezanost se odraža tudi 
v kozarcu. Na festivalu gostujemo tudi letošn-
jega kralja cvička Jerneja Martinčiča iz okolice 
Šentjerneja. Iz zibelke cvička – Gadove peči ne 
bo manjkala niti Vinska klet Jarkovič.

Mlada ekipa iz Hotela Splavar bo na kreativnem 
krožniku ponudila dušeno pleče krškopoljca z 
omako rdeče čebule, modre frankinje in suhih 
sliv. To še ni vse – zraven bo tudi zapečena po-
lenta s kozjim sirom, kruhov cmok s porom, mas-
lena rdeča pesa in muškatna krema. Za sladokus-
ce in najmlajše obiskovalce bodo spekli jabolčno 
pito z žajbljem in vanilijo, na vrhu pa ajdov slado-
led in karameliziran balzamični kis z ingverjem! 

Simfonijo mehurčkov najboljših penin nam bodo 
pričarala Vina Fabjančič. Hiša vina Pečarič (zma-
govalec Festivala modre frankinje) bo svojo naj-
boljšo frankinjo pripeljala iz Metlike.
Tudi letos ne bo šlo brez čokoladnega vina in 
ostalih vrhunskih vin iz Hiše Trt, vina in čoko-
lade Kunej. 

MESTNI PARK – DOGAJANJE NA ULICI 
CKŽ, V PARKU IN 

V DVORANI V PARKU 

V Mestnem parku bo živahen preplet dogajanja, 
kamor vas vabijo različna društva, organizacije 
in unikatni rokodelci. Poleg animacij za otroke 
bodo potekale različne predstavitve društev in 
njihovih dejavnosti. 

Sodelujejo: Planinsko društvo Bohor, Športna 
zveza Krško, Valvasorjeva knjižnica Krško, JSKD 
OI Krško, PGE Krško, Zavod Knof, Klub posav-
skih študentov, Manca – narejeno s srcem, ŠKD 
Mini Kraljestvo, Gru Gru, Gimnazija Krško, LI-
JAmedia, AM&PM. Za vroče ritme salse bo po-
skrbelo Plesno društvo SALSON! 

Otroci se bodo v parku lahko sladkali s pala-
činkami in ostalimi sladkimi dobrotami iz Pe-
karne Kruhek.

Na ulici se bodo predstavili nekateri sponzorji 
in donatorji dogodka z organizacijo nagradnih 

iger in predstavitvijo storitev (Avtohiša Mako-
ma, Flamin avto, Addico Banka). Sponzor do-
godka je I.H.S. Krško, medijski sponzor pa ča-
sopis Posavski obzornik.

V ČASU FESTIVALA TUDI POSEBNA 
PONUDBA AKTERJEV 

MESTNEGA JEDRA

Gostinci, trgovci in ostale organizacije v starem 
mesnem jedru bodo v času dogodka aktivno 
sodelovali s posebno ponudbo, ogledi in pred-
stavitvami. Nekateri gostinci in trgovci se bodo 
predstavili na ulici, odprte trgovine pa bodo nu-
dile promocijski popust – Trgovina Ambienta, 
Optika Rimc in TP Obutev. 

Ostala odprta gostišča in bari bodo dopolnili 
festivalsko ponudbo na svojih stalnih lokacijah. 
Občina Krško si z organizacijo dogodkov in os-
talimi promocijskimi aktivnostmi prizadeva za 
oživitev starega mestnega jedra tudi v sklopu 
nacionalnega projekta vzpostavitve mestnega 
marketinga (Town centre management – TCM) 
v Sloveniji.
V Mestnem muzeju Krško in Mencingerjevi hiši 
bo potekala aktivna delavnica ob razstavi 80. so 
bila leta ... z naslovom 'Se gremo igrat?'. 

Na glavnem odru bo za glasbeno poslastico po-
skrbela odlična Nuša Derenda v sklopu koncer-
tov ob 20-letnici njenega delovanja. Vsekakor 
pa kot domačinka dopolnjuje naše okuse – vabl-
jeni torej na kulinarično-vinsko-glasbene Oku-
se Posavja! Hkrati bo za vmesno ulično poziba-
vanje in zabavo skrbel DJ Igor.

Več na www.visitkrsko.com in FB VisitKrško.

Okusi Posavja - 
2. festival vina, kulinarike in umetnosti

Festival OKUSI POSAVJA že drugo leto na ulice starega krškega mestnega jedra prinaša pestro festivalsko dogajanje, 
ki bo postreglo z naborom izbranih in okusnih doživetij. Vidimo se 15. 9. 2018 od 17. ure dalje.
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Gostilna Pečnik

Gostilna Repovž: Sabina Repovž

Gostilna Kunst

Hotel Splavar: Gregor Dujakovič – chef in Jože 
Kranjc -– lastnik

Tri lučke: Aljaž Novšak in Dejan Mastnak

Festivalski utrip 2017
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Občina Brežice bo skupaj s 
podjetjem Integral Brebus Bre-
žice d.o.o. izvedla poskusno 
polletno obdobje avtobusne-
ga mestnega prometa kot del 
Študije upravičenosti uvedbe 
mestnega avtobusnega pro-
meta. Kot pravi vodja oddel-
ka za družbene dejavnosti, go-
spodarstvo, kmetijstvo in razvoj 
Patricia Čular, želijo k uporabi 
pritegniti širok krog uporabni-
kov, posebej pa si želijo, da bi 

bilo čim več tistih, ki bodo na-
mesto z osebnim avtomobilom 
pot opravili z mestnim avtobu-
som. Ta je namreč del Celostne 
prometne strategije občine, ki 
v svoji prihodnosti postavlja 
pešce, kolesarje in javni prevoz 
na prvo mesto.

POSTAJA PRI ZD BREŽICE 
NAJBOLJ OBLEGANA

Statistika prvega tedna voženj 
mestnega avtobusa (3. do 7. 
september) kaže, da se je z av-

tobusom peljalo 895 potnikov, 
največ, 207, jih je bilo 6. sep-
tembra. Pričakovano je bilo 
veliko več potnikov modre li-
nije (619) kot zelene (276) oz. 
več šolarjev kot starejših obča-
nov. Če pogledamo še statisti-
ko po postajališčih, je največ 
ljudi vstopilo pri zdravstvenem 
domu (168), sledita pa posta-
ji Brežice Market (108) in Pre-
žihova 1 (102). Najmanj potni-
kov se je na avtobus usedlo pri 

občini in na Maistrovi (po 27). 
Ker so to podatki samo za prvih 
pet dni, odkar je začel avtobus 
voziti, lahko zapišemo, da ga je 
do današnjega dne koristilo že 
veliko več kot tisoč potnikov. 

SHRANITE 
AVTOBUSNE KARTE

V mesecu septembru je avto-
bus za vse brezplačen, nato pa 
bo treba za vožnjo z njim odšte-
ti 0,5 evra. Vsi njegovi uporab-
niki bodo lahko sodelovali v 

žrebanju z bogatimi nagrada-
mi (glavna je električni skiro, 
podeljene bodo tudi majice 
za znojenje, palice za nordij-
sko hojo in števec za merje-
nje korakov med hojo). Avto-
busne karte bodo hkrati veljale 
tudi za nagradno žrebanje, zato 
vsem uporabnikom avtobusa 
priporočamo, da jih shranijo. 
Tudi v nadaljevanju bo avtobus 
brezplačen za učence, medtem 
ko bodo dijaki in upokojenci de-
ležni dodatnega popusta.

Spomnimo: mestni avtobus 
vozi po dveh linijah, modri in 
zeleni. Modra linija (Trnje, Obči-
na, Cesta bratov Milavcev) vozi 
ob delavnikih vsakih 20 minut 

med 6.20 in 8.40 ter med 13.00 
in 15.40, zelena linija (Trnje, 
Občina, Intermarket) pa vozi 
vsako uro med 9.00 in 12.00 
ter med 16.00 in 19.00, ob so-
botah pa vsako uro med 8.00 in 
13.00. Ob nedeljah in praznikih 
avtobus ne vozi.

JAVNI SISTEM 
IZPOSOJE KOLES 

Občina Brežice pripravlja tudi 
že drugi ukrep na področju 
trajnostne mobilnosti. Trenu-
tno že potekajo aktivnosti v 
sklopu projekta javnega siste-
ma izposoje koles in vzpostavi-
tve kolesarnic. S projektom bi 
radi vzpostavili javni sistem iz-

posoje koles, ki bo povezoval 
intermodalna vozlišča, bil jav-
no dostopen ter v okoliših, kjer 
je pričakovati več uporabnikov 
koles, omogočal uporabo koles 
za vožnje po mestu, pri čemer 
posledično pričakujejo zmanj-
šanje motornega prometa. Sis-
tem izposoje koles v 1. fazi, ki je 
predmet prijave na razpis Mi-
nistrstva za infrastrukturo za 
ukrepe trajnostne mobilnosti, 
predvideva vzpostavitev šestih 
postaj – javnih izposojevalnic, 
ki imajo vse po osem priključ-
nih mest in vsaj pet koles. Dve 
postaji – na avtobusni postaji in 
železniški postaji – pa imata po 
deset priključnih mest in šest 
koles. Sistem je možno nakna-

dno nadgrajevati (projektna 
dokumentacija že zdaj vsebuje 
še tri postaje, ki niso predmet 
prijave, s katerimi se sistem 
nadgradi, v kolikor bo upora-
ba izposojevalnic iz 1. faze na-
kazovala potrebo po širjenju 
le-tega). Izposojevalnice se 
vzpostavljajo na naslednjih lo-
kacijah: železniška postaja, av-
tobusna postaja, mladinski cen-
ter, gimnazija, tržnica in Trnje. 
Prve štiri lokacije se nadgradijo 
z izgradnjo kolesarnice.

KOLESARNICE IN STOJALA 
ZA KOLESA

Občina Brežice namerava za-
gotoviti tudi kolesarnice z nad-
streški pri objektih, kjer je daljši 
obisk oz. uporabniki parkira-
jo kolesa za več ur (Gimnazija 
Brežice, Ekonomska in trgovska 
šola Brežice, avtobusna posta-
ja, železniška postaja, mladin-
ski center, OŠ Brežice). V Breži-
cah bi radi postavili še stojala za 
kolesa pri objektih javnega zna-
čaja s krajšim obiskom (občina, 
tržnica, knjižnica, vrtec, poko-
pališče). Postavitev infrastruk-
ture se bo predvidoma začela 
še ta mesec, zajemala bo šest 
izposojevalnic, šest kolesarnic, 
postaje pa bodo na petih ob-
močjih.

Naj dodamo, da je bilo nedavno 
v Brežicah urejenih več kolesar-
skih poti, in sicer večnamenski 
poti v Brežicah, na Cesti svobo-
de in Bizeljski cesti, ter kolesar-
ska steza v Dobovi.

Z brežiškim mestnim avtobusom 
že več kot tisoč potnikov

Marsikateri Brežičan pa tudi ostali občani, ki redno prihajajo v mesto, so v prvem septembrskem tednu zagotovo opazili, da po brežiških ulicah vozi manjši avtobus 
z lično urejenim napisom »Brežiški mestni avtobus«. Gre za novo pridobitev, s katero je Občina Brežice po dolgem času spet obudila javni mestni prevoz. Brežiški 
šolarji in starejši, ki ga bodo največ koristili, so mestni avtobus pozdravili z navdušenjem, kar pričajo tudi podatki o številu potnikov v prvem tednu njegovih voženj. 
Z njim se je peljalo že krepko čez tisoč uporabnikov. 

Prvi odzivi odlični
Ker smo želeli pridobiti odzive 
uporabnikov javnega mestne-
ga prevoza iz prve roke, smo 
se pomešali med potnike in 
jih povprašali, kako se jim zdi 
najnovejša pridobitev v Breži-
cah in ali še kaj pogrešajo. Vsi 
so pohvalili uvedbo mestnega 
avtobusa in si želijo, da bi os-
tal za vedno. Naj ob tej prilož-
nosti tudi omenimo, da s strani 
meščanov že prihajajo različne 
pobude (npr. pobuda o širjenju 
linij), ki jih bomo preučili in od-
ločili o njihovi uresničitvi. Na 
Občini Brežice bomo po me-
secu dni od uvedbe mestnega 
avtobusa pregledali poročilo in 
sprejeli odločitve, ali je treba 
traso avtobusa prilagoditi.

Miha Bašič: 
Zelo dobro se 
mi zdi, da so 
vzpostavljene 
nove posta-
je in se lahko 
peljemo po 

Brežicah. Zelo mi je pri roki, ko 
grem v glasbeno šolo in potem 
domov. Drugače nič ne pogre-
šam, šoferji so prijazni. Upam, 
da bom lahko tudi v prihodnje 
koristil brežiški mestni avtobus.

Jan Klemenčič: Avtobus mi je 
zelo v redu, 
ker mi ni tre-
ba iti peš, pa 
tudi zjutraj 
se mi ne da 
ravno hodi-
ti v šolo. Tudi 

ure njegovih prihodov in odho-
dov so ravno pravšnje. Zdaj ga 
bom vsak dan izkoristil, tudi mo-

goče kdaj, ko bom šel popoldne 
na trening.

Julia Smrekar: Zelo mi je všeč, 
ker je brezpla-
čen in pelje 
skoraj do mo-
jega doma, 
pa še na avto-
bus grem po 
navadi s kom, 

ki ga poznam, kar je super. Prav 
tako se bom z njim vozila tudi v 
glasbeno šolo, ki je še dlje od-
daljena od doma, ker mi bo po-
enostavil pot do tam in nazaj.

Gašper Škof: Nov avtobus mi je 
zelo všeč, ker 
se z njim lah-
ko peljem v in 
iz šole ter tudi 
na trening. Je 
brezplačen in 
vozi pogosto, 

kar je super. Upam, da se bom 
z njim lahko še dolgo vozil. Nič 
ne pogrešam, to je to, kar sem 
pričakoval.

Ana Radič: 
Avtobus zelo 
olajša prevoz 
po Brežicah 
tako šolarjem 
kot upoko-
jencem. Tudi 

meni je lažje, saj sem zdaj v pe-
tih minutah pri gimnaziji. To je 
res super pridobitev za samo 
mesto. Mogoče bi lahko edino 
zelena linija šla popoldne dvak-
rat okrog v eni uri, saj če greš 
gor na primer na 15. postaji, na 
Maistrovi, lahko prideš samo 
še na glavno avtobusno posta-
jo. Potemtakem si moraš izbra-
ti drugo vstopno postajo, če že-
liš priti kam drugam.

Slavica Kotar: To je res enkratna 
pridobitev, 
predvsem za 
tiste, ki nima-
jo prevoza do 
Intermarke-
ta. Zagotovo 
se bom tudi 

sama posluževala tega avto-
busa, tudi z mojim vnukom, ki 
si nadvse želi peljati z avtobu-
som. Zdaj bo res imel to prilož-
nost. Zelena linija vozi ravno v 
pravem intervalu, tako da lahko 
v miru nakupiš, ni ti treba gleda-
ti na uro. Drugače pa zaenkrat 
nič ne pogrešam, je še malo pre-
zgodaj o tem govoriti.

Ivanka Papac: Prej sem bila zelo 
redko v Intermarketu, zdaj pa ga 
bom obiskovala pogosteje. Os-
tala sem sama, človek je vsak 
dan starejši, mladi imajo svo-
je opravke, zato jih ne nadlegu-

ješ rad. Avto-
bus je v tem 
primeru naj-
boljša rešitev, 
z njim mi bo 
marsikatera 
pot veliko laž-

ja. Kot upokojenka se lahko pri-
lagodim, tako da mi je vozni red 
čisto v redu. Če ne rabiš nakupi-
ti veliko stvari, je ena ura ravno 
pravšnja. Upam, da bo ta vrsta 
prevoza trajala še dolgo.

Polonca Šoba: Upam, da ta av-
tobus osta-
ne še dolgo, 
saj je res zelo 
priročen. Prej 
smo do Inter-
marketa ho-
dili peš, zdaj 

pa se z otroki zapeljemo, opa-
zujemo okolico ipd. Vse je torej 
super, naj ostane tako, kot je.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Ker je bila streha objekta še pr-
votna, stara približno 35 let in 
pokrita z azbestnimi salonitnimi 
ploščami, ki so bile v slabem sta-
nju, dotrajane in kot take so še 
komaj služile svojemu namenu, 
se je občina v želji, da prepreči 
zamakanje strehe in s tem pro-
padanje objekta ter da izboljša 
varnost vseh uporabnikov, odlo-
čila za obnovo strehe.

Obnova strehe zajema odstrani-
tev in ustrezno deponiranje az-
bestne salonitne kritine, vgra-
jevanje sekundarne kritine, 
letvanje, vgradnjo nove kovinske 

Občina Brežice je skupaj s PGD Pišece solastnica objekta, upravljalec občinskega dela pa je Krajevna skupnost Pišece. 
Objekt je v osnovi bil zgrajen leta 1983, v letih 2009–2010 je bil dozidan še del s prostori, ki so namenjeni gasilcem, 
ter s prostori, namenjenimi za delovanje krajevne skupnosti. 

kritine s posipom, ki se oblikov-
no in barvno poenoti z gasilskim 
delom objekta, zamenjavo žle-
bov ter zamenjavo eternit plošč 
na zatrepnih stenah objekta. 
Pri obnovi strehe se prav tako 
odstrani obstoječ strelovod in 
izvede nov. Za obnovo strehe se 
je izvedlo javno naročilo, v po-
stopku je bil izbran najugodnejši 
ponudnik. Izvajalec del obnove 
strehe je podjetje SL-inženiring 
Boršt d.o.o. Pogodbena vred-
nost del znaša 62.305,79 evrov z 
DDV, sredstva pa v celoti zagota-
vlja Občina Brežice iz proračuna.

V občini Brežice se 24.400 prebi-
valcev iz 109 naselij povezuje v 
20 krajevnih skupnosti, v katerih 
deluje čez 200 različnih društev. 
Središča družabnega in kultur-
nega življenja v krajih so večna-
menski domovi, kjer si pogosto 
prostore delijo kulturna društva, 
krajevna skupnost in gasilci. Ob-

čina Brežice zato v sodelovanju 
s krajevnimi skupnostmi izvaja 
obnove in modernizacije objek-
tov domov krajanov in večna-
menskih domov. Investiranje v 
obnovo in urejanje objektov bo 
občina nadaljevala v okviru na-
črtov in proračunskih možnosti.  

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

POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, 

Telefon: 07 496 11 56 

Dom iščejo tri psičke LAJKA (18406Š), LIJA (18407Š) IN LORI 
(18408Š). Dve psički imata črno-rjavo barvo kožuščka in ena rjavo. 
Psičke so stare približno tri mesece, so razigrane, igrive in živahne.
Predvidoma bodo zrasle do srednje velikosti. Psičke iščejo srčne pos-
vojitelje, ki jim bodo nudili odgovoren in ljubeč dom. 

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

kolesarsko popotovanje 

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 22. septembra 2018,

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

Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz smeri Brežic do Radeč 
bo za kolesarje iz vseh občin organiziran z železniške postaje v Brežicah ob 7:11 s postanki 

na vseh železniških postajah do Radeč.

Kolesarska pot nas bo vodila po dolini Save s predvidenimi postanki :
 8:00  Radeče – pri TRC Savus
 10:00  Sevnica – pred stavbo občine
 11:30 Krško - stadion Matije Gubca (Športofešta)
 13:30  Brežice – na dvorišču gradu

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.

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

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

organizirano in na lastno odgovornost.

Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen prevoz 
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno srede, 19. septembra 2018, 

na enega od elektronskih naslovov: dalibor.crljenkovic@radece.si, 
robert.kase@obcina-sevnica.si, romana.pecnik@krsko.si in teja.leben@brezice.si.

Vabljeni!

Župan občine Brežice Ivan Molan se je 
z veseljem odzval povabilu na prazno-
vanje 105. rojstnega dne gospe Radi-
ce Oblak, ki že osmo leto živi s hčerko 
Anko na Bizeljskem. Praznovanje se je 
začelo s sveto mašo v zahvalo za doži-
veta leta, slavljenki so s pesmijo voščili 
Ljudski pevci Bizeljsko in Ljudske pevke 
Sosede, učenka OŠ Bizeljsko Ana Trav-
nikar je zaigrala na harmoniko, iskrena 

voščila so ji izrekli številni prijatelji ter predstavnice občinske in kra-
jevne organizacije Rdečega križa, predstavnica Društva upokojen-
cev Bizeljsko ter drugih organizacij v krajevni skupnosti. »Jaz sem 
štela do 100, naprej pa naj štejejo drugi,« je duhovito pripomnila 
jubilantka in kot vsako leto na svoj rojstni dan povabljene razvese-
lila s svojo najljubšo pesmijo Slovenka sem. Radica Oblak se je rodi-
la 9. 9. 1913 v Ljubljani na Viču, kjer je preživela skoraj 97 let svoje-
ga življenja. Do pred osmimi leti je še živela povsem samostojno v 
četrtem nadstropju bloka brez dvigala, po padcu in večmesečnem 
okrevanju pa si je ustvarila nov dom s hčerko v zaselku Bošt na Bi-
zeljskem. Radica je zelo rada igrala na ljudskem odru, kjer je dobiva-
la večje vloge, in še danes rada poje. Jubilantka se je v mladosti iz-
učila za prodajalko manufakture, kjer je bila zelo priljubljena, poleg 
slovenskega jezika je namreč dobro govorila tudi nemško, po poro-

Na podlagi tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju pros-
tora (Uradni list RS, št. 61/17) in 60. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUD-
PP-A, 109/12, 35/13 skl. US, 76/14 Odl. US, 14/15-ZUUJFO in 
61/17-ZUreP-2) župan občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO dopolnjenega osnutka 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBJEKT 

VINOGRADNIŠKA VILA STARA VAS, Ap 1376,

ki bo potekala od 28. 9. 2018 do vključno 29. 10. 2018 na Od-
delku za prostor Občine Brežice ter v prostorih Krajevne skup-
nosti Bizeljsko.

Predmet akta se nanaša na določitev pogojev za legalizacijo 
objekta vinogradniška vila, za gradnjo enostavnih objektov in 
ostalih ureditev na lokaciji razpršene poselitve, ki je del nase-
lja Stara vas. 

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko ude-
ležite dne 24. 10. 2018 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice. 

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnutek 
akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno 
v knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti ali posredujejo 
po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice ali po e-pošti: obcina.brezice@brezice.si.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Bre-
žice www.brezice.si – na podstrani Oddelka za prostor ter na 
občinski oglasni deski Oddelka za prostor.

Ivan Molan, župan 

Obnova strehe na večnamenskem domu v Pišecah

Župan voščil jubilantki Radici Oblak iz Bošta 
na Bizeljskem za 105. rojstni dan

Jubilantka Radica Oblak

ki pa se je v celoti posvetila dru-
žini. Letos se ji je izpolnila veli-
ka želja, saj je obiskala razgledni 
stolp Vinarium v Lendavi. 
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O VARNOSTI V PROMETU NA ŠOLSKEM CENTRU KRŠKO – SEV-
NICA - Šolski center Krško – Sevnica varnosti dijakov v cestnem pro-
metu vsako leto posveča veliko pozornosti. Tudi letos bodo v sode-
lovanju z Zavodom Varna pot, Zdravstvenim domom Krško, Poklicno 
gasilsko enoto Krško in Občino Krško pripravili predavanje na to temo 
tako za dijake kot za njihove starše, na Racelandu v Vrbini pa šolo 
varne vožnje.

DELAVNICA ZA STAREJŠE O POMENU TRAJNOSTNE 
MOBILNOSTI »OSTANIMO MOBILNI« 
V sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje, Krško bo Obči-
na Krško pripravila delavnico za starejše občane o pomenu trajno-
stne mobilnosti v zrelih letih z naslovom »Ostanimo mobilni« v pro-
storih Večgeneracijskega centra Posavje v Krškem. Uvodoma bodo 
lahko sodelovali v testu hoje, ki ga organizira Zdravstveni dom Krško, 
preverili krvni sladkor in krvni tlak, ob 10. uri pa sodelovali na de-
lavnici, na kateri bodo izvedeli več o načrtih in projektih trajnostne 
mobilnosti v občini, o sistemu izposoje koles, projektu brezplačnih 
prevozov za starejše občane ipd.

22. SEPTEMBRA ŽE ČETRTO LETO ZAPORED POSAVCI 
S KOLESOM OB SAVI
Posavske občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice bodo Evropski te-
den mobilnosti že četrto leto zapored obeležile s skupnim dogod-

Aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti v občini Krško
Občina Krško se tudi v letošnjem septembru pridružuje tradicionalni evropski in slovenski pobudi Evropski teden mobilnosti. Med 16. in 22. septembrom bodo v občini potekale 
številne aktivnosti in dogodki, odprli pa bodo tudi nekaj novih pridobitev. 

kom S kolesom ob Savi – kolesarjenje za vse generacije, ki se bo v 
soboto, 22. septembra, začelo ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah. 

ŠPORTOFEŠTA – ZAKLJUČEK ETM IN EVROPSKEGA TEDNA 
ŠPORTA 
Tako kot v lanskem letu bo v soboto, 22. septembra, od 8. ure da-
lje pri stadionu Matije Gubca v soorganizaciji Športne zveze Krško, 
Občine Krško in OŠ Leskovec pri Krškem potekala Športofešta s pe-
strim programom za vse generacije.

Program vseh dogodkov na www.krsko.si

S PROJEKTOM PEŠBUS IN BI-
CIVLAK ZA ZDRAV ŽIVLJENJ-
SKI SLOG IN SAMOSTOJNOST 
OSNOVNOŠOLCEV
V lanskem letu se je že začel pro-
jekt PEŠBUS na OŠ Jurija Dalma-
tina Krško, ki ga letos tudi nada-
ljujejo, pridružili pa se bosta tudi 
OŠ XIV. divizije Senovo in OŠ Le-
skovec pri Krškem. Učenci se v 
šolo odpravijo peš v organizira-
nih skupinah po domišljeno za-
črtanih poteh in po stalnem ur-
niku. Otroci uživajo v sprehodu 
s svojimi sošolci in v spremstvu 
odrasle osebe, staršem pa ni pot-
rebno vsakodnevno skrbeti za 
jutranji prevoz. Na krški osnovni 
šoli bodo projekt nadgradili še s 
projektom Bicivlak, v okviru ka-
terega bodo učenci po istem sis-
temu v šolo kolesarili.  

*Projekt je sofinanciran s strani 
Ministrstva za okolje in prostor 
v okviru sredstev Sklada za pod-
nebne spremembe.

SOPOTNIKI v Krškem 
Zavod Sopotniki v občini Krško v sodelovanju z Občino Krško 
in CSD Krško (pomoč na domu) starejšim občanom zagotavlja 
brezplačne prevoze. Na ta način starejši iz zaledja lažje dostopa-
jo do zdravnikov, v trgovine, na obiske, pokopališče, k frizerju itd. 
Od januarja do konca avgusta 2018 smo opravili 285 prevozov 
in prevozili 15.094 km, v našo bazo pa sprejeli 108 uporabnikov.
Uporabnikom vsak dan, od ponedeljka do petka, nesebično po-
moč nudijo naši prostovoljci. Ti starostnike zapeljejo po oprav-
kih, jim po potrebi nudijo spremstvo in prijetno družbo. V da-
našnjem času so še ljudje, ki z velikim veseljem nudijo pomoč 
drugim oz. predvsem tistim, ki sami ne zmorejo postoriti vsa-
kodnevnih opravil. Ko steče pogovor med prostovoljci, spozna-
vamo, kako z delom pri Sopotnikih bogatijo življenjske izkušnje, 
kako pridobivajo nova znanja, skupaj z njimi pa se vsi še vedno 
učimo in izpopolnjujemo in to tudi s pomočjo življenjskih zgodb 
naših uporabnikov. V veliko veselje nam je spoznavati nove ljudi.
Glede na to, da prostovoljstvo lahko izvaja vsakdo, predvsem 
ljudje, ki so radi v družbi, želimo pridobiti še večje število pro-
stovoljcev v enoti Sopotnikov Krško, ki bi nam pomagali in bili 
deležni teh izjemnih doživetij in nepozabnih vsakodnevnih pri-
god. Vabljeni, da postanete del super ekipe! Za več informacij 
nas lahko pokličete na: 031 441 999.
 Nina Kolenc, koordinatorka enote Krško

GIBALNO OVIRANI NA POTI PO MESTU – Otroci z OŠ dr. Mihajlo 
Rostoharja in Društva Sonček se bodo v ponedeljek, 17. septembra, 
v sodelovanju z učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško in v spremstvu 
učiteljev sprehodili z Vidma v staro mestno jedro Krškega. Tudi 
tokrat bodo preizkusili, kako je pot po mestu prilagojena gibal-
no oviranim. 

UMIRITEV PROMETA TUDI MIMO OŠ V KOPRIVNICI – S septem-
brom so se začela dela 1. faze ureditve cone umirjanja prometa na 
cesti Senovo – Podsreda v Koprivnici, v neposredni bližini osnov-
ne šole. Gre za podoben projekt, kakršnega je v lanskem letu Ob-
čina Krško izvedla na Zdolski cesti ob Osnovni šoli Jurija Dalmati-
na Krško. Cilj je predvsem umiriti promet mimo šole za varno pot 
v in iz šole za učence.

NOVA VEČNAMENSKA POT V DOLENJI VASI – Zaključena so tu-
di dela večnamenske poti v Dolenji vasi ob regionalni cesti Krško – 
Brežice, ki jo bodo uradno odprli 20. septembra, ko se bodo prid-
ružili tudi kolesarji krške osnovne šole.

OKROGLA MIZA O KOLESARJENJU V TURIZMU – V klubu Kultur-
nega doma Krško bo 20. septembra ob 17. uri potekala okrogla 
miza Kolesarjenje v turizmu s predstavitvijo trendov in dolgoroč-
nih načrtov urejanja kolesarskih stez v občini Krško. Med drugim 
bo beseda tekla tudi o regijskem povezovanju kolesarskega turi-
stičnega produkta ter o trendih kolesarjenja kot turističnega pro-
dukta v Sloveniji.

DAN BREZ AVTOMOBILA TOKRAT V PETEK, 21. SEPTEMBRA, 
VES DAN BREZPLAČNI MESTNI AVTOBUS – Kot vsako leto bodo 
22. septembra na ulici v starem mestnem jedru Krškega najmlajši 
iz krških vrtcev in osnovnih šol zavzeli cesto, ki bo ta dan od stav-
be Občine Krško do Hočevarjevega trga zaprta za ves promet, in 
na njej ustvarjali. Za pester program bodo poskrbele različne or-
ganizacije in zavodi - Poklicna gasilska enota Krško, Zdravstveni 
dom Krško, Policija Krško, mestno redarstvo, Glasbena šola POPsi, 
Valvasorjeva knjižnica Krško, Večgeneracijski center Posavje Krško, 
KD Prostor vmes in drugi.
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Trajnostno naravnane prometne 
posodobitve središča Sevnice
Osrčje Sevnice je s prenovo ploščadi in okolice spomenika na Trgu svobode urejeno in prijaznejšo podobo dobilo že v 
lanskem letu. Za celovito prometno ureditev tega območja pa bosta v letu 2019 poskrbela še dva večja projekta, ure-
ditev parkirišča pri železniški postaji in ureditev odseka Kvedrove ceste, za katera je Občina Sevnica uspešno pridobila 
nepovratna sofinancerska sredstva evropske kohezijske politike. 

UREDITEV LOKALNE 
ZBIRNE CESTE (LZ) NA 
ODSEKU KVEDROVE CESTE: 
PARKIRIŠČE PRI ŽELEZNIŠKI 
POSTAJI 

Osrednji cilj projekta je vzpo-
stavitev trajnostno naravnane-
ga prevoza občanov in drugih 
uporabnikov javnega potniške-
ga prometa, hkrati pa tudi raz-
bremenitev prometa v mestnem 
središču. Namen investicije je 

vsaj del voznikov osebnih av-
tomobilov preusmeriti na bolj 
trajnostne oblike mobilno-
sti. Namreč, z možnostjo upo-
rabe urejenega, sodobnega in 
prostornega vozišča tipa P+R ob 
železniški postaji bo tamkajšnji 
promet bistveno bolj prijazen in 
varen, potrebe po uporabi oseb-
nega vozila manjše, skrajšale pa 
se bodo tudi dolžine poti, opra-
vljene z osebnimi vozili. 

Izvedba bo zajemala izgradnjo 
sistema vozlišča P+R ob železni-
ški postaji z ureditvijo 42 par-
kirnih mest, od tega bosta dve 
parkirni mesti namenjeni za in-
valide. Urejena bo vertikalna in 
horizontalna signalizacija, ume-
ščeno bo stojalo za parkiranje 40 
koles in 4 polnilne postaje za ele-
ktrična vozila. Med drugimi ure-
ditvami bo izvedena spremljajo-
ča komunalna infrastruktura in 
ustrezne zasaditve.

Občina Sevnica je projekt prijavi-
la na Javni razpis Ukrepi trajno-
stne mobilnosti – vozlišča P+R 
(JR-UTM_P+R/2017). Prejela je 

sklep za nepovratna sredstva 
evropske kohezijske politike v 
višini 136.480 evrov, delež Ob-
čine Sevnica pri izvedbi projekta 
pa bo znašal 85.800 evrov. 

UREDITEV KVEDROVE CESTE 
PRI ŽELEZNIŠKI POSTAJI 
SEVNICA

Z zgoraj opisanim je usklajen 
projekt ureditve Kvedrove ceste, 
ki ga je Občina Sevnica prijavila 

na Javni razpis za sofinanciranje 
ukrepov trajnostne mobilnosti 
(JR-UTM_1/2017). Rekonstruk-
cija Kvedrove ceste bo z name-
nom ureditve parkiranja na ob-
močju železniške in avtobusne 
postaje zajela območje od pri-
ključka R3-679/3909 Sevnica–
Brestanica pri železniški postaji 
do krožnega križišča pri avtobu-
sni postaji, v skupni dolžini dob-
rih 350 metrov. 

Spremenjen bo režim parkirišča 
pri železniški postaji ob cesti ozi-
roma ob drevoredu, kjer je načr-
tovano avtobusno postajališče s 
predvidenimi štirimi prostori za 
parkiranje avtobusov. Od žele-
zniške do sedanje avtobusne po-
staje bo urejen hodnik za pešce, 
zgrajena bo javna razsvetljava, 
umeščena bo meteorna kanali-
zacija. Načrtovana je še ureditev 
umirjanja prometa z asfaltnimi 
grbinami na območju prehodov 
za pešce. 

Občina Sevnica je podpisala po-
godbo za nepovratna sredstva 
evropske kohezijske politike v vi-

šini 88.250 evrov, 154.480 evrov 
pa bo za izvedbo celovite ureje-
nosti tega dela mesta k projek-
tu namenila iz občinskega pro-
računa.

Obema projektoma, ki bosta ce-
lovito poskrbela za ureditev pro-
meta na Kvedrovi cesti, se z us-
pešnostjo na razpisih pridružuje 
še več drugih, tako na področju 
družbenih dejavnosti kot tudi na 
področju infrastrukture. 

Po izvedenem javnem razpisu za 
izbor izvajalca se bo še v letoš-
njem letu pričela ureditev male 

telovadnice na Osnovni šoli 
Sava Kladnika Sevnica, kar je 
Občina Sevnica prijavila na Jav-
ni razpis za sofinanciranje inve-
sticij v obnovo vgradne športne 
opreme v telovadnicah in špor-
tnih dvoranah ter obnovo atlet-
skih tekališč v letu 2018, ki ga je 
objavilo Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport. 

Občina Sevnica se je prijavila 
tudi na Javni razpis za sofinanci-

ranje investicij na primarni rav-
ni zdravstvene dejavnosti v Re-
publiki Slovenije. V sodelovanju 
z Zdravstvenim domom Sevnica 
je občina uspešno pridobila pozi-
tiven sklep o sofinanciranju na-
kupa vozila urgentnega zdrav-
nika, ki bo izveden v letu 2019.

Pogodbe o sofinanciranju z Mi-
nistrstvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo pa je Občina Sev-
nica podpisala za naslednje že 
predstavljene projekte, ki so bo-
disi zaključeni oziroma se izvaja-
jo še v teh tednih: gradnja kuhi-
nje Osnovne šole Milana Majcna 

Šentjanž, gradnja vodovoda Mla-
detiče, med cestnimi investicija-
mi pa sanacija brežine na lokalni 
cesti Boštanj–Grahovica, sana-
cija odseka lokalne ceste Krako-
vo–Cerje, rekonstrukcija odseka 
Kladje–Krajna Brda, rekonstruk-
cija cestišča na lokalni cesti Ra-
dna–Konjsko, izgradnja ploč-
nikov v Rovišču ter ureditev 
oziroma rekonstrukcija križišč 
Veliki Cirnik in Pijavice.

Dozidava mrliške vežice v Boštanju 
Krajevna skupnost Boštanj je zaradi potreb po pokritih zunanjih 
površinah pristopila k projektu dozidave mrliške vežice. 

Dozidava bo sestavljena iz treh enoetažnih kubusov, ki bodo ume-
ščeni ob celotni severovzhodni fasadi obstoječe vežice. Izvedena 
bodo investicijsko vzdrževalna dela: prenova fasade ter zamenjava 
stavbnega pohištva in strešne kritine, ki bo vizualno usklajena na 
celotnem objektu. Ob objektu bodo utrjene tlakovane površine. V 
sedanjem obsegu ostajajo javne zelene površine in dostopne poti v 
sklopu pokopališča in javnih parkirišč. 

Dela bo izvajalo na javnem razpisu izbrano podjetje Komunala d.o.o. 
Sevnica skupaj s podizvajalci. Z deli je izvajalec pričel v tem tednu, 
trajala pa bodo predvidoma do konca leta. V tem času zaradi grad-
benih del, zagotavljanja varnosti in ustreznosti prostora za izvedbo 
obreda, objekta ne bo mogoče uporabljati. 

V času izvedbe projekta bo nadomestna mrliška vežica v Sevnici. 
Od tam bodo pokojnika prepeljali v Boštanj, kjer bo pogrebna sve-
čanost s pokopom; obred bo pred glavnim vhodom na pokopališče 
(na fotografiji), nato sledi sprevod do pokopnega mesta. V času iz-
vedbe del vljudno naprošamo za razumevanje. 

 Krajevna skupnost Boštanj, 
 Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica in Župnija Boštanj

Na fotografiji je grafični prikaz bodoče prenovljene vežice. 

Izobraževanje in delavnica na temo managementa mestnih središč
Občina Sevnica v sodelovanju z Občino Krško, Mestno občino Ptuj in ponudniki mestnega jedra Krškega vabi zainteresirane 
posavske podjetnike, trgovce, gostince in druge deležnike na izobraževanje oziroma delavnico na temo managementa 
mestnih središč. 

Delavnica je namenjena vsem ponudnikom tako iz mestnih središč kot tudi vsem drugim lokalnim ponudnikom, izvajalcem podjetniških, 
turističnih, kulturnih in športnih dejavnosti, predstavnikom lokalnih skupnosti in vsem, ki si želijo razvoja kraja. Izvedbo dogodka finančno 
podpirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javna agencija SPIRIT

Vabimo vas, da se nam pridružite v četrtek, 20. septembra 2018, ob 11. uri na Gradu Sevnica. 
Udeležba na dogodku je brezplačna, zaradi omejenega števila mest pa je potrebna prijava na elektronski naslov 

marko.jesih@obcina-sevnica.si do 17. septembra 2018.
Spremenjene potrošniške navade in porast nakupovalnih centrov so v številnih mestnih središčih povzročile zaton trgovske in drugih dejavnosti. 
Prazni poslovni prostori in upad obiska lokalnih prebivalcev v mestnih središčih predstavljajo izziv za marsikateri kraj. Prav povezovanje 
manjših lokalnih ponudnikov ob podpori občinskih uprav ponuja možno rešitev, ki stremi k privabljanju večjega števila obiskovalcev in novih 
ponudnikov v mestna središča. Potencial modela managementa mestnih središč za oživljanje mestnih središč je prepoznala tudi država, zato 
Javna agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 2018 financirata tovrsten projekt spodbujanja.

»Aktivnost financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije«.

www.obcina-sevnica.si
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BREŽICE – Največji in najsta-
rejši oratorij v brežiški obči-
ni, Oratorij Brežice – Kape-
le – Dobova – Artiče, je letos 
potekal od 15. do 22. julija v 
Brežicah. Udeležilo se ga je 
kar 115 otrok, kar je največ v 
26-letni zgodovini tega orato-
rija. Za udeležence je skrbelo 
35 animatorjev pod vodstvom 
Patricije Kelhar in duhovne-
ga vodje župnika Milana Kše-
le. Oratorij je imel letos naslov 
Eno je potrebno! Osrednji ju-
nak je bil slovenski misijonar 
med Indijanci v severni Ame-

PIŠECE – V Pišecah so, kot je zdaj že v navadi, prvi teden polet-
nih počitnic preživeli na tretjem oratoriju po vrsti. Udeležilo se 
ga je 45 otrok, zanje pa je poskrbelo 13 animatorjev in gospo-
dinje, ki so priskočile na pomoč v kuhinji. Letošnji junak je bil 
Irenej Friderik Baraga, slovenski misijonar med ameriškimi In-
dijanci. Njihov dan se je začel z dvigom zastave, ob katerem so 
prepevali oratorijsko himno. Sledila je dramska igra o življenju 
misijonarja, kateheze in številne delavnice, v katerih so se otroci 
lahko preizkusili v najrazličnejših stvareh. Po kosilu je bil čas za 
sprostitev ali za »igre po otočkih«, nato pa je sledila velika igra. 
V četrtek so se z avtobusom odpravili na izlet v Olimje, kjer so 
manjši obiskali Svet čarovnic, starejši pa planetarij. Nato so se 
skupaj odpravili v tamkajšnji samostan, kjer so jih patri minori-
ti toplo sprejeli, tam pa so imeli priložnost za spoved. Za konec 
so se še posladkali v čokoladnici in se odpravili domov. V petek 
so obiskali starejše v Domu upokojencev Brežice, jim skupaj za-
peli nekaj pesmi, zaigrali dramsko igro in podarili skromna da-
rila svojih rok, ki so jih izdelali na delavnicah. Oratorij so zaklju-
čili s sv. mašo, ki jo je daroval vodja oratorija, župnik dr. Janez 
Kozinc, ter se Bogu zahvalili, da so druženje preživeli brez po-
škodb, za pridne otroke, skrbne animatorje in čudovito preživet 
teden, ki jih je obogatil z veliko novimi izkušnjami ter pogloblje-
nimi prijateljstvi.  R. R., 
 vir: animatorji oratorija

Rekorden oratorij v Brežicah

Toliko otrok še nikoli ni bilo na oratoriju v Brežicah.
riki, Friderik Irenej Baraga oz. 
Črna suknja, kot so ga klica-
li Indijanci. Oratorij so zače-
li s »popisom prebivalstva«, 
spoznavanjem in razdelitvijo 
v deset starostno heterogenih 
skupin. Vsaka skupina oz. indi-
jansko pleme si je nadelo svo-
je ime. V teh skupinah so otro-
ci čez cel teden ustvarjali na 13 
različnih delavnicah in tekmo-
vali v velikih igrah. Vsak dan so 
pričeli z dvigom oratorijske za-
stave in letošnjo oratorijsko hi-
mno. Ogledali so si odlomek iz 
dramske zgodbe o Baragi in se 

o njegovem življenju pogovar-
jali pri katehezah. Na izlet so 
se z vlakom odpeljali v knežje 
mesto – Celje, kjer so obiska-
li Muzej novejše zgodovine. Že 
tradicionalno so en dan izved-
li popoldanski oratorij z noč-
no dogodivščino, ko so otroci 
in animatorji prespali v žu-
pnišču. Oratorij so zaključili 
na Krištofovo nedeljo s slove-
sno sveto mašo v cerkvi sv. Lo-
vrenca v Brežicah, sledilo pa je 
veselo druženje udeležencev, 
animatorjev in staršev. 
 P. K./R. R.

Oratorij pišeških otrok

Udeleženci tretjega oratorija v Pišecah

CERKLJE OB KRKI – V Cerkljah ob Krki je letošnji oratorij v zad-
njem počitniškem tednu pripravilo 25 animatorjev, pri sami iz-
vedbi pa je pomagalo še nekaj odraslih. Oratorija, ki je bil v mar-
sičem drugačen od drugih oratorijev, za kar je poskrbel glavni 
oratorijski lik misijonarja Friderika Ireneja Baraga, se je udele-
žilo 79 otrok, tako da jih je bilo skupaj čez teden vsak dan ne-
kaj čez 100. Potekal je pred župnijsko cerkvijo sv. Marka. Tam 
so bili pod staro lipo postavljeni pravi indijanski šotori, ki so jih 
uporabljali otroci pri svojih igrah. Vsako pleme je imelo svoj šo-
tor, ki so ga temu primerno tudi okrasili. Tako so za nekaj časa 
imeli tudi v Cerkljah svojo indijansko vas. Oratorij je Baragovo 
življenjsko zgodbo strnil na pet točk – pet dni, ki so bile za tega 
misijonarja zelo pomembne. To so »odločitev«, »kultura«, »krst«, 
»nenavezanost« in »gorečnost«. V torek so imeli dan kulture in 
izlet v dolenjsko prestolnico. S splavom so se odpravili po Krki 
in ob tem so jim splavarji ter Primičeva Julija, ki je svoj čas tudi 
živela v tem mestu, predstavili značilnosti Novega mesta. Nato 
so se skupaj odpravili na kapitelj, kjer jih je pozdravil škof An-
drej Glavan, in si ogledali stolno cerkev. V četrtek je bil oratorij 
v Krški vasi, kjer so bile vsakoletne vodne igre. Dopoldne so bile 
posebne delavnice z gosti, kjer so tudi animatorji spoznavali raz-
ne mladinske programe izmenjav ter programe za zdravje in pre-
ventivo. Da je res vse lepo potekalo in bilo dobro vzdušje, je za 
letošnji oratorij zaslužna predvsem voditeljica Barbara Marn, 
animatorji so se posebej zahvalili še Andreji Dvornik, ki je že 
dolga leta močna opora oratoriju v Cerkljah. Zadnji dan oratori-
ja so združili s farnim dnevom župnije. Najprej je potekala sve-
ta maša, med katero so sodelovali udeleženci oratorija, prisotna 
sta bila tudi novomašnik p. Benjamin Bevc in bogoslovec , ki je 
v Cerkljah zadnje leto opravljal pastoralno prakso. Po maši so se 
oratorijci predstavili z indijanskim plesom, posamezna pleme-
na pa so uprizorila svoje vzklike. Sledilo je še druženje faranov 
ob pogostitvi.  J. Ž./R. R.

PODBOČJE – V župniji Sveti Križ-Podbočje je od 20. do 24. avgu-
sta potekal vsakoletni oratorij, ki se ga je udeležilo 22 otrok, za-
nje pa je skrbelo šest animatorjev pod vodstvom Tadeja Martin-
čiča. Tema letošnjega oratorija je bil Friderik Baraga, slovenski 
misijonar, ki je deloval med ameriškimi Indijanci. »Vsak dan se 
je pričel z dvigom zastave in petjem himne. Sledil je ogled igre o 
misijonarju in nato kateheze, kjer so otroci raziskovali življenje 
Barage. Dogajanje se je nadaljevalo z delavnicami, kjer so otro-
ci ustvarjali in preizkušali najrazličnejše stvari. Po kosilu je sle-
dila velika igra, v sredo pa so se otroci udeležili predavanja, kjer 
so spoznali osnove prve pomoči. V četrtek smo se z avtobusom 
najprej odpravili v Pleterje na ogled samostana in muzeja na 
prostem, nato pa nas je pot vodila še v Trebnje na ogled razsta-
ve o Frideriku Baragi. V petek smo pri Leničevem domu izved-
li vodne igre, kjer so otroci uživali vodnih radostih,« so sporoči-
li animatorji in zaključili, da so »skupaj preživeli čudovit teden, 
ki nam je podaril veliko lepih trenutkov in izkušenj«. P. P.

Imeli svojo indijansko vas

Eno od plemen so bili tudi volkovi.

Podboški oratorij združil 22 otrok

Udeleženci letošnjega oratorija na trgu pred cerkvijo

SEVNICA – Prva dva julijska 
tedna je pod vodstvom anima-
torjev sevniškega društva Sale-
zijanski mladinski center pote-
kal poletni oratorij. Namenjen 
je bil spoznavanju življenja in 
delovanja slovenskega misijo-
narja Friderika Barage. Ora-
torij, ki je privabil okoli 160 
otrok in mladih iz sevniške ob-
čine, je ponudil pestre in za-
nimive vsebine – med drugim 
tudi izlet po Baragovi poti, ki so 
jo uredili v spomin na rojaka v 
občini Trebnje. »Letos mine-
va 150 let od njegove smrti, a 
kljub temu je njegov lik še ved-
no prisoten. Skozi oratorijsko 
dramsko zgodbo in v katehe-
zah smo spoznavali, kaj je bilo 
za Barago,  ki nam je s svojim 

Z gorečnostjo do srca

življenjem in delovanjem lahko 
še vedno zgled, najpomemb-
nejše,« je povedala Maja Zelič. 
»Vsak dan smo razmišljali o eni 
od tem, ki nam lahko pomaga-
jo živeti Božje kraljestvo že v 
tem življenju. Pri odločitvah 
smo ugotovili, da je najslabša 
odločitev neodločitev. V pove-
zavi s kulturo smo se pogovar-
jali o spoštovanju drugačnos-
ti, s katero se je spoprijel tudi 
Baraga med Indijanci, ki jih je 
bil pripravljen obiskati tudi 
v najbolj odročnih krajih, da 
jih je lahko krstil. Ob tem smo 
razmišljali, kaj krst, kot najpo-
membnejši zakrament, pome-
ni nam. Nato smo se pogovar-
jali o nenavezanosti, zmožnosti 
biti svoboden in nenavezan na 

zemeljske stvari. Zadnja tema, 
ki je na nek način zaokroževala 
vse prejšnje, je bila gorečnost. 
Baraga je bil pri svojem ozna-
njanju evangelija zelo goreč, 
zanj ni bilo nič pretežko in vsa-
ka duša je bila vredna njegove-
ga truda.  To je sporočilo tudi za 
nas – s svojo gorečnostjo lah-
ko prižigamo plamen v srcih 
drugih. Animatorji upamo, da 
smo bili na oratoriju dovolj go-
reči, da smo vsaj za nekaj tre-
nutkov razsvetlili otroška srca 
s pristnim veseljem in skupaj z 
njimi spisali kakšno zgodbo, ki 
bo še dolgo odzvanjala v njih,« 
je strnila vtise in razmišljanje 
mlada animatorka Maja. 
 S. R., 
 foto: Društvo SMC Sevnica

Oratorijskih dni se je udeležilo kar otrok in mladih.

www.PosavskiObzornik.si

KRŠKO – 18. avgusta se je v organizaciji KD Fabularij in v sode-
lovanju z Zavodom Trismegistus zaključil letošnji poletni niz do-
godkov v parku starega mestnega jedra Krškega, ki je vsako dru-
go soboto potekal pod imenom Pravljične čajanke. Kot je dejala 
Katja Puntar iz Fabularija, je namen teh prireditev seznanjati 
najmlajše z ljudskimi zgodbami, nastopajočimi liki, do katerih 
vzpostavijo nek odnos, ki je lahko pozitiven ali tudi negativen. 
»Otroci so prisluhnili ljudskim pravljicam, ki sem jih izbrala za 
te priložnosti. Potem je bil čas namenjen pogovoru o pravljici, 
sledil pa je tudi še ustvarjalni del, za katerega je poskrbela Maja 
Ivanišin iz Trismegistusa, da so se otroci še likovno izrazili in 
svoj izdelek odnesli domov kot spominek,« je zaključila Puntar-
jeva.  M. H.

Pravljične čajanke v parku
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KRŠKO, NEREZINE – Kot je v navadi že od leta 1996, je tudi leto-
šnje poletje Gasilska zveza Krško omogočila svojemu gasilskemu 
podmladku enotedenski oddih na morju. Tokrat so se počitniš-
kega letovanja v družbi gasilskih sovrstnikov razveselili pionir-
ji in pionirke iz PGD Leskovec pri Krškem in Veliki Trn, za sled-
nje je bilo letovanje še toliko bolj polno pozitivnih vtisov, saj so 
otroci prvič odpotovali na morje. V počitniških apartmajih, kate-
rih lastnik in upravljalec je GZ Krško, je bilo v turističnem nasel-
ju Bučanje (otok Mali Lošinj na Hrvaškem) skupno nastanjenih 
17 otrok. Za celoten potek letovanja v duhu skupnega zadovolj-
stva so skrbeli  štirje mentorji, Mojca Kerin in Lucija Mlakar iz 
PGD Veliki Trn ter Boštjan Arh in Dejan Šmit iz PGD Leskovec 
pri Krškem, ter dva spremljevalca, predsednik Komisije za mladi-
no pri GZ Krško Marko Mlakar in vsestranska Vida Junkar. Da 
so gasilski pionirji občutili morsko preživljanje počitniških dni v 
polnem pomenu, je bila njihova edina obveznost pravočasno pri-
sostvovanje ob skupnih obedih, sicer pa so se cele dni zabavali ob 
plavanju tako v morju kot v bazenu, ob sprehodih in družabnih 
igrah. Otroci so s sedemdnevnim oddihom v gasilski družbi pre-
jeli svojevrstno nagrado za njihovo minulo udejstvovanje v dru-
štvih, obenem pa tudi pomembno motivacijsko doživetje, ki jih 
bo spodbujalo za nadaljnje delo. GZ Krško je v preteklosti omo-
gočalo letovanje štirim društvom v sezoni, od leta 2013 pa se na 
morje v Nerezine odpravljajo otroci dveh društev, upoštevajoč 
določene kriterije. Pionirji se morajo trikrat zaporedoma in tudi 
v tekočem letu udeležiti občinskega gasilskega mladinskega tek-
movanja in ob upoštevanju leta zadnjega letovanja prijavljene eki-
pe najbolj aktivni pripadniki gasilske mladine slej ko prej občuti-
jo »gasilsko morje«.  Doroteja Jazbec, foto: arhiv GZ Krško

BRESTANICA – Društvo Sonček Posavje je 12. avgusta skupaj 
z Društvom potapljačev Vidra izvedlo predstavitev potaplja-
nja za vse, ki so želeli spoznati tovrstno 'svobodo vode'. Če je 
bilo do sedaj med 'sončki' nekaj strahu glede potapljanja, so 
ga tisti, ki so poizkusili, hitro premagali in tako uživali s pod-
vodno opremo, ki jim je omogočala daljše plavanje pod vodo 
in seveda sprostitev. Potapljanje je potekalo pod nadzorom 
izkušenih potapljačev Vidre in tudi članov društva, ki so letos 
naredili izpite potapljanja. Društvo Sonček Posavje se zahva-
ljuje članom društva Vidra, prostovoljcem, osebju bazena Bre-
stanica, da so dovolili izvajanje, skratka, vsem, ki so pomaga-
li, da so preživeli čudovit dan. Anton Hruševar

Poletni tabor sta skupaj or-
ganizirali družba GEN ener-
gija in Fakulteta za energeti-
ko Univerze v Mariboru (FE 
UM), kjer so poleg pestre-
ga programa in strokovnega 
mentorstva dijakom omogo-
čili tudi uporabo izbranih oro-
dij in opreme. Tabor je potekal 
v prostorih Inštituta za ener-
getiko in Informacijskega sre-
dišča GEN in v Vrbini v Krš-
kem, njegov namen pa je bil 
mladim navdušencem za teh-
niko in naravoslovje omogoči-
ti pridobivanje novih izkušenj, 
jih pritegniti k ustvarjalnemu 
delu in razvoju v svetu novih 
tehnologij. Na delavnicah so 
pod mentorstvom izr. prof. dr. 
Sebastijana Semeta in Mar-
ka Pezdevška s Fakultete za 
energetiko Univerze v Mari-
boru, Garsie Kosinca iz GEN 
energije ter Jureta Jazbinška 

Poletni tabor energetike 
VRBINA – Dijaki in dijakinje Šolskega centra Krško-Sevnica in Gimnazije Brežice so v zadnjem počitniškem 
tednu raziskovali, programirali in ustvarjali na petdnevnem poletnem taboru energetike, namenjenem 
srednješolcem.

iz Razvojnega centra energe-
tike ZEL-EN izdelali vsak svoj 
delujoči model sončnega sle-
dilnika. Ob izdelavi so v la-
boratorijih spoznavali široko 
paleto različnih tehnik, usva-
jali znanja s področij 3D na-
črtovanja, 3D tiskanja in pro-
gramiranja mikrokrmilnika 

Arduino ter proučevali delo-
vanje sončnih celic. V men-
torski vlogi se je odlično zna-
šel tudi študent matematike 
in računalništva Žiga Vene, 
ki pri projektih GEN energi-
je aktivno sodeluje že vse od 
Tehnogenija 2012. »Nedavno 
sem se začel intenzivneje 

ukvarjati s programiranjem, 
sodeloval sem že na nekaterih 
delavnicah, vendar je Poletni 
tabor energetike poseben 
zato, ker je zelo praktično 
naravnan, predvsem pa imamo 
priložnost sami v celoti razviti 
in izdelati končni izdelek ter 
spoznati postopek od začetka 
do konca. To je resnično nekaj, 
kar mi daje širši pogled in 
tudi že nove zamisli, kako te 
izkušnje prenesti na ostale 
moje programerske projekte,« 
je o sodelovanju na taboru po-
vedal dijak Gimnazije Brežice 
Kristan Kek. »Vsakič znova 
z navdušenjem sodelujemo 
z mladimi generacijami 
bodočih tehnikov, inženirjev 
in raziskovalcev. Opažamo, da 
se mladi odlično znajdejo pri 
reševanju praktičnih izzivov. 
Verjamemo, da jim bodo 
pridobljene izkušnje in znanja 
koristili pri nadaljnjem učenju 
in obvladovanju zahtevnejših 
orodij«, pa je sklenil Garsia 
Kosinac iz GEN energije. V 
GEN energiji vse od leta 2012 
organizirajo poletne aktivnos-
ti za otroke, namenjene spod-
bujanju zanimanja za tehniko 
in naravoslovje, letos pa so po-
letni tabor skupaj s FE UM pr-
vič zasnovali za srednješolsko 
raven. 
 P. P./vir: GEN energija

Med mentorji na poletnem taboru energetike je bil tudi Gar-
sia Kosinac iz GEN energije (desno).

Mladi gasilci letovali v Nerezinah

Udeleženci letošnjega »gasilskega morja«

BISTRICA OB SOTLI – Župnija 
Sveti Peter pod Svetimi gorami 
je tradicionalno v zadnjih poči-
tniških dneh otroke in mlade 
privabila na tridnevni oratorij, 
v katerem so ob obilici ustvar-
jalnih in športnih aktivnosti 
spoznavali zgodbo Friderika 
Barage, slovenskega misijo-
narja med Indijanci. Na ora-
torij so poleg otrok iz domače 
župnije prišli tudi mnogi poči-
tnikarji iz različnih koncev Slo-
venije, tako je poleg 20 anima-
torjev v tridnevnem programu 
sodelovalo kar 40 otrok. Vod-
ja oratorija je bila Janja Kunej. 
Spodbuda zelo zanimivemu 
programu je bilo spoznavanje 
življenja graščaka iz Male vasi 
pri Dobrniču Friderika Barage, 
sprva kaplana v Šmartinu pri 
Kranju ter Metliki, od leta pa 
1830 misijonarja med ameri-
škimi Indijanci. V tem zna-
menju so udeleženci lep čas 
programa preživeli ob velikih 
»indijanskih« šotorih, ki so si 
jih sposodili od župnijskih pri-
jateljev s sosednjega Bizeljske-
ga. Pri njih je druščina, razde-
ljena v plemena in opravljena 
v Indijance, igrala igre, pre-
magovala različne izzive ter 
se učila indijanskih besed. Jut-
ra so običajno pričenjali razvr-
ščeni v krogu s prepevanjem 
himne oratorija, nadaljevali 
so s katehezami, bansi, molit-
vijo in prepevanjem. Vsak dan 
so pripravili veliko igro, sicer 

Deveti bistriški oratorij 

pa so udeležencem ponudili 
kuharsko delavnico, streljanje 
z lokom, iz trakov so izdelova-
li možičke, izdelovali so sesta-
vljanke ter lovilce sanj, zanimi-
vo je bilo tudi pri poslikavah 
obraza in vodnih igrah, ki so jih 
pripravili ob pomoči domačih 
prostovoljnih gasilcev. Oratorij 
so zaključili pri nedeljski sve-
ti maši, ki so jo otroci in mladi 
polepšali z branjem in prepe-

vanjem, izsledke oratorijskega 
dogajanja pa so prikazali tudi 
skozi filmček, ki ga je naredil 
župnik Damjan Kejžar. Da je 
oratorij uspel, so pripomog-
li mnogi farani, je izpostavila 
Kuneje, med njimi vsako leto 
največji pečat dajo prostovolj-
ci animatorji, ekipa kuharic in 
nekaj donatorjev. 

 E. Š., foto: Damjan Kejžar

Skupaj poskrbimo, da naša dežela ostane čista za vedno. Podpri akcijo Očistimo 
Slovenijo kot prostovoljec, donator ali partner. 
Si z nami?
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Več na: www.ocistimo.si
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na muhi ...

Zadnji avgustovski dan smo se po dolgem času ponovno srečali novinarji, snemalci in drugi 
predstavniki medijev, ki vsakodnevno poročamo o dogajanju v Posavju. T. i. klub posavskih 
novinarjev je skupaj sklical aktualni predsednik, glavni urednik časopisa, ki ga ravno prebi-
rate, Peter Pavlovič. Srečanja se je udeležilo 20 predstavnikov sedme sile. Začeli smo ga pri 
ribogojstvu Goričar v Slivju, kjer smo si ogledali Pivovarno Ressel, ki je na prvi septembrski 
dan obeležila svojo prvo obletnico obstoja. Vodja pivovarne Samo Žabkar in vodja prodaje za 
Slovenijo Jure Zlobko, ki vodita eno največjih mikro pivovarn pri nas, sta predstavila proces 
varjenja piva, seveda smo lahko vseh sedem piv, ki so trenutno na trgu, tudi poizkusili, po-
leg pa se je več kot prilegel Goričarjev domači namaz iz dimljene postrvi. Srečanje smo na-
daljevali v Podbočju, kjer nas je sprejela lokalna turistična vodnica Ivanka Černelič Jurečič 
ter nam predstavila zgodovino samega kraja in nekaj njegovih znamenitosti. Na podboškem 
trgu je nastala tudi skupinska fotografija. Naše druženje smo zaključili v podboški Gostilni 
Gadova peč, kjer smo skupaj nazdravili in se še nekaj časa zadržali v prijetnem, sproščenem 
pa tudi smeha polnem druženju. (R. R., foto: P. P.)

Tale je nastala že sredi poletja, v času brežiške promenade, kjer smo direk-
torico Posavskega muzeja Brežice Alenko Černelič Krošelj ujeli na blešče-
čem novem kolesu, moževem darilu za rojstni dan. Ob tem se seveda kar sa-
ma po sebi ponuja primerjava z nekdanjo brežiško muzealko Ivo Stiplovšek, 
ženo ustanovitelja in prvega ravnatelja brežiškega muzeja Franja Stiplov-
ška, ki se je mnogi spominjajo ravno po tem, da je v prostem času rada sed-
la na kolo, ki smo ga pred časom predstavili v rubriki Po sledeh dediščine. Je 
pa Černelič Krošljeva še na en način povezana s Stiplovškovima – z možem 
sta si namreč dom ustvarila ravno v ulici, ki nosi ime po znamenitem breži-
škem umetniku in muzealcu. Slučaj ali usoda? Najbrž obojega malo … (P. P.)

Na slovenski glasbeni sceni se vedno kaj dogaja in svoj ka-
menček v glasbeni mozaik želi dodati tudi zasedba Vesela do-
lina. Narodno-zabavno glasbeno skupino sestavljajo štirje 
mladi fantje, ki prihajajo iz vasi blizu Tržišča v sevniški ob-
čini. Jakob Končina, Kristjan Repovž, Aljaž Končina in Mar-
ko Flajs (dva sta srednješolca, dva študenta), so prijatelji od 
najzgodnejših otroških let. Delujejo dobra tri leta in v tem ča-
su so posneli že tri lastne skladbe, prva nosi naslov Dolgcajt, 
druga Jaz verjamem, tretja pa Čez nekaj let. Besedilo za dru-
go skladbo je napisal Marko Flajs, ki je tudi vodja ansambla, 
avtor besedila in melodije najnovejšega valčka pa je kitarist 
Jakob Končina. S svojo tretjo skladbo so se predstavili tudi na 
festivalu Guštan na Ravnah na Koroškem. Fantje so z vsemi 
tremi skladbami in s svojimi ubranimi glasovi navdušili na 
Grajski tlaki, a pred nastopom so se še odžejali na grajski te-
rasi sevniškega gradu. (S. R.)

Na nedeljo sv. Lovrenca so 
v Brežicah obhajali župnij-
sko žegnanje, župljani pa so 
v svoji sredi pozdravili viso-
kega vatikanskega odpos-
lanca, apostolskega nuncija 
v Sloveniji, nj. eksc. msgr. dr. 
Juliusza Janusza, Poljaka po 
rodu, ki je po maši na druže-
nju pred cerkvijo dokazal, da 
je zelo dobrovoljen in ljudski 
človek. Med drugim govori 
tudi kar 11 jezikov. Na foto-
grafiji je v družbi Majde Ada-
mič, ki mu je ravno ponuja-
la, da si odtrga košček sončne 
pogače. (R. R.) 

POZIV ZA PROSTOVOLJCE ZA V POSAVJU 
ŽURAMO BREZ DROG IN ALKOHOLA 
K sodelovanju v našem tradicionalnem 
preventivnem projektu - V Posavju žuramo brez 
drog in alkohola, vabimo nove prostovoljce. 
Vabljeni vsi študenti, absolventi in diplomanti 
pedagoških in socialnih smeri, ki vas veseli delo 
z mladimi. 
Več informacij na www.mc-krsko.si in socialnih 
omrežjih MC Krško.
Info in prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si, 
041 637 662
Organizatorja: MC Krško in LAS Krško

KARAOKE V MC KRŠKO
Tudi v jeseni nadaljujemo s karaokami, zato pridi 
in pokaži svoje pevske sposobnosti!

Vstop je dobra volja. 
Dvorana v MC Krško, 15.9.2018, ob 21.00
 

SODELOVANJE V AKCIJI: Očistimo Slovenijo
Pod okriljem lokalnega organizatorja Gimnazije 
Krško, se bomo tudi v MC Krško pridružili še 
zadnji vseslovenski čistilni akciji in tako prispevali, 
da bo okolje v katerem živimo spet bolj čisto. 
Hkrati bomo tudi ozaveščali o pomenu ločevanja 
odpadkov ter o preprečevanju nastajanja novih.
Organizatorja: MC Krško in KS mesta Krško.
Zbor pred MC Krško, 15.9.2018, ob 8.00

MC DIRENDAJ
Brezplačno varstvo z ustvarjalnimi delavnicami 
za otroke od 5. do 10. leta starosti v MC Krško.
-15.9.: Izdelaj letečo raketo iz odpadnega 
materiala,
-22.9.: Risanje s kano in
-29.9.: Poslikava s kano in izdelava okvirjev 
(Direndaj na Mladinskem kulturnem festivalu, 
staro mestno jedro Krškega)
Prijave: sitar.mateja@mc-krsko.si
MC Krško, od 10.00 do 12.00 

KONCERT V MC KRŠKO: La Jungle (B)
Društvo za kreativni razvoj predstavlja koncert 
belgijske atrakcije LA JUNGLE. Gre za duet, 
bobnarja in kitarista, ki pa sta ob primarnih 
instrumentih simultano sposobna poprijeti še 
za dodatne glasbene aparature. Glasba, ki jo 
izvajata povsem v živo, se napaja v žanrih kot so 
trans, kraut, math rocku. 
Dvorana MC Krško, 25.9.2018, ob 20.00

MALONOGOMETNI TURNIR
Mladinski center Krško organizira 2. turnir v 
malem nogometu do 18 let, na nogometnem 
igrišču pred MC Krško. Igra se po sistemu 4+1. 
Lepo vabljeni k ogledu in navijanju za svojo 
ekipo!
Igrišče pred MC Krško, 15.9.2018, ob 10.00

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

Delovni čas:
PON – ČET: od 10.00 do 22.00 
PET – SOB: od 10.00 do 24.00 
NED: od 10.00 do 22.00 

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si
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KRŠKO – Sevniško podjetje Studio Vitaja je 8. septembra v 
krškem hotelu City odprlo fitnes studio King’s Gym. Odprt 
24 ur na dan vse dni v letu je namenjen tako rekreativnim 
kot profesionalnim športnikom in skupinam.

Pred dvema letoma so v Studiu Vitaja odprli enako imenovan  
Fitnes center King’s Gym v Športni dvorani v Sevnici, vključno 
s tamkajšnjim studiem Vitaja in novo odprtim fitnes centrom v 
Krškem, ki je s 600 m2 urejenimi površinami največji, pa gre že 
za tretji center za vadbo tega podjetja. Razpoložljive naprave in 
pripomočki, je povedal direktor družbe Klemen Bec, so na voljo 
za vadbo, dodatne ali intenzivne treninge obema spoloma oziro-
ma vsem, ki si želijo pridobiti ali vzdrževati kondicijsko priprav-
ljenost, mišično maso, oblikovati telo, izgubiti odvečne kilogra-
me idr., v njem pa nudijo tudi prehransko svetovanje in osebno 
vodenje oziroma pomoč in svetovanje pri izvajanju telesne vad-
be. Fitnesu pripadajoča prostora sta tudi garderobni prostor ozi-
roma prostor z omaricami za hrambo oblačil in drugih osebnih 
predmetov med vadbo ter sanitarni prostori,  ki so opremljeni 
s  tuši. Vstop v fitnes, ki se razprostira na površinah nekdanjega 
kegljišča in do katerega se dostopa mimo recepcije hotela, je mo-
goč z uporabo elektronske oziroma mobilne aplikacije in pred-
hodno izvedenega plačila.
 B. Mavsar 

Ljubiteljem športa na voljo 
kraljev(sk)a telovadnica

Na voljo je raznolika športna oprema, rekviziti in naprave, ki 
omogočajo tako osnovno kondicijsko vadbo kot različne obli-
ke visoko intenzivnih treningov.

Po odpovedi nastopa glavne-
ga slovenskega aduta Mate-
ja Žagarja, ki je slab teden 
prej na dirki v poljski ligi utr-
pel padec, katerega posledica 
je hud pretres možganov, je s 
tekmovalno licenco AMZS med 
šestnajstimi najboljšimi spe-
edwayisti na svetu kot voznik 
s posebnim povabilom prire-
ditelja AMD Krško nastopil le 
domačin Matic Ivačič. V svo-
jem premiernem nastopu v 
najmočnejši konkurenci si v 
petih vožnjah žal ni uspel pri-
voziti točke, je pa zato dokazal, 
da lahko s srčnim in borbenim 
pristopom v prihodnosti ra-
čunamo, da se bo uspel kosati 
tudi z najboljšimi. Bil je dovolj 
hiter, da po startu, ki je bil tok-
rat še posebej pomemben, ni 
izgubljal priključka z najbolj-
šimi in bi ob nekoliko več sre-
če pa tudi z več izkušnjami za-
gotovo za seboj pustil kakšno 
veliko ime. »Zelo sem si želel 
dokazati, da zmorem, žal mi ni 
uspelo s točkami, sem pa zato 
vesel, da nisem oddaljen od 
najboljših. Z več izkušnjami, 
pravimi dirkami in tudi ma-

Brez točk, a blizu najboljšim
KRŠKO – Največji moto spektakel na sončni strani Alp, dirka svetovnega prvenstva v speedwayu za Veliko 
nagrado Slovenije, ki se je 8. septembra že trinajstič odvila na stadionu Matije Gubca v Krškem, se je kon-
čal po željah številnih poljskih navijačev, slovenski speedway pa je tokrat na domači dirki ostal brez točk-
ovne bere.

terialom pod zadnjico verja-
mem, da mi lahko uspe še pre-
cej več. Želim si več dirkati v 
profesionalnih ligah in to bo 
zagotovo še dodatna odskoč-
na deska zame in za mojo kari-
ero,« je po dirki povedal Ivačič 
in dodal: »Zdaj si bom končno 
prvič letos privoščil malo po-
čitka na morju, potem pa me 
čaka še dober mesec in pol dir-
kanja na polno, tudi z nasveti 
in pomočjo Mateja Žagarja, ki 
mu želim čimprejšnje okre-

vanje.« Dirko v Krškem je do-
bil Poljak Patryk Dudek pred 
Avstralcem Jasonom Doylom 
in ameriškim veteranom Gre-
gom Hancockom.

Eno vožnjo je odpeljal tudi 
prva rezerva na dirki Nick 
Škorja, član AMTK Ljubljana, 
ki pa je startal katastrofalno, 
kasneje se je izkazalo, da za-
radi težav s sklopko, in zato ni 
mogel pokazati vsega, kar zna. 
Tako je tudi on svojo edino le-

tošnjo vožnjo na dirki svetov-
nega prvenstva končal brez 
točk. Druga rezerva, član AMD 
Krško Denis Štojs, tokrat ni 
dobil priložnosti za start. Po 
podatkih organizatorjev naj 
bi bilo letos na krškem ovalu 
več kot osem tisoč ljubiteljev 
speedwaya. Naslednja, predza-
dnja postaja najboljših dirka-
čev brez zavor v letošnji sezo-
ni bo čez devet dni v nemškem 
Teterowu. Na tem prizorišču je 
lani Žagar nastopil odlično in 
stal na najvišji stopnički. Če 
bo do takrat nared za dirko 
in če mu uspejo vsaj približno 
takšne vožnje kot lani, lahko še 
ujame priključek z najboljšo 
osmerico v skupnem seštevku 
letošnjega svetovnega prven-
stva, ki se bo neposredno uvr-
stila v sezono 2019. Za osmim 
mestom trenutno zaostaja de-
vet točk. Po besedah odgovor-
nih iz BSI, nosilca pravic serije 
Speedway Grand Prix, se lah-
ko Krško po še eni uspešni or-
ganizaciji nadeja mesta v kole-
darju dirk najboljših na svetu 
tudi leta 2019. 
 Vir: AMZS

Najboljši trije v Krškem: (z leve) Doyle, Dudek in Hancock (fo-
to: Žare Modlic)

ALMERE – Kraj blizu nizozemske prestolnice bo za vedno 
ostal v spominu Jaroslava Kovačiča. Že lani je tam osvojil 3. 
mesto na EP v dolgem triatlonu in tako prvič resneje opo-
zoril, da tudi v Posavju raste svetovni triatlonski šampion, 
tokrat pa je pred norim avditorijem zmagal z odličnim ča-
som 7:55.44.

Jaroslav Kovačič se je 
ob velikem uspehu in 
zmagi na dolgem tri-
atlonu serije Challen-
ge v Almereju na Ni-
zozemskem kot prvi 
Slovenec spustil pod 
magično mejo osem 
ur. V svetu triatlo-
na predstavlja ta čas 
mejo med »možmi« in 
»posvečenimi«. V zgo-
dovini je premagalo 
čas pod osmimi urami 
manj kot 100 triatlon-
cev dolgoprogašev. 
Rezultati in natančne 

analize treningov so nakazovale, da bi bilo ob optimalnem raz-
pletu moč pričakovati čas pod osmimi urami. To pomeni brez teh-
ničnih težav, ob pravilni razporeditvi moči in dobrih vremenskih 
pogojih, zlasti ugodni smeri vetra, cestišče naj bi ostalo suho. Ja-
roslavu je uspela tekma brez napake: »Plavanje je bilo prijetno, 
narekovanje tempa sem prepustil sotekmovalcu. Odlična menjava 
in nato vožnja z vetrom v hrbet v dolžini 40 km, moč pritiskanja 
na pedale sem kontroliral in ostajal na meji zame še dovoljenega 
na 310 vatih. Z mislijo o teku sem se lotil drugega kolesarskega 
kroga in moč znižal za 3 %. Dan pred tekmo so mi napovedovali 
možnosti za zmago, ker naj bi imel od vseh nastopajočih najbolj-
še tekaške noge. Samozavestno sem napovedal, da lahko izničim 
tudi zaostanek do 10 minut po kolesarskem delu. Ta je bil znat-
no manjši, na tek sem se podal štiri minute za najboljšim kole-
sarjem, aktualnim rekorderjem kolesarske proge IM na Havajih 
Cameronom Wurfom. Maraton sem pričel nekoliko rezervira-
no s tempom 3:45 min/km. Prednost je po polovici ostala skoraj 
nespremenjena, pojavil se je kanček dvoma.« 
Zadnjih 15 km tekaškega dela je Jaroslav ohranjal nastavljeno 
hitrost, tekmovalca pred njim pa sta popuščala. V zadnji krog je 
prišel v popolni evforiji na prvem mestu. Vedel je, da je rekord 
7:57.46 dosegljiv in na progi ni želel pustiti niti sekunde. V zad-
njih metrih je še finiširal na krilih fantastičnih navijačev in kot 
prvi Slovenec zaključil dolgi triatlon pod osmimi urami, kar ga 
uvršča na približno 35. mesto najhitrejših dolgoprogašev vseh 
časov!  L. Šebek

Zmaga in nov slovenski mejnik!

Zmagoslavje v cilju (foto: James Mi-
tchell / Challenge Almere Amsterdam)

KRŠKO – Tekme nogometne prve lige se po reprezen-
tančnem premoru vračajo tudi v Krško. V soboto, 15. sep-
tembra, krški nogometaši gostijo najuspešnejši slovenski 
klub NK Maribor, ki je trenutno na vrhu lestvice Prve lige 
Telekom Slovenije. 

Krčani so na dosedanjih tek-
mah prikazali veliko borbe-
nosti, čvrstosti in dobrih iger, 
s katerimi so na sedmih tek-
mah samo dvakrat priznali po-
raz, dosegli eno zmago in štiri-
krat igrali neodločeno. Potem 
ko so v 5. krogu prvič v sezoni 
zmagali (1:0 v Murski Soboti), 
je na zadnjih dveh tekmah nji-
hov izkupiček remi in poraz, saj 
so najprej doma igrali 1:1 pro-
ti Triglavu, nato pa so doživeli 
minimalen poraz (0:1) v gosteh 
proti Aluminiju. Za višjo uvrsti-
tev na lestvici od trenutnega 7. 
mesta bo potrebne več zbra-
nosti, odločnosti in sreče tudi 

v napadu. Manjkajoči delček mozaika je mogoče najnovejša ok-
repitev v napadu Krškega, izkušeni 31-letni napadalec Dalibor 
Volaš. Primorec se je treningom v Krškem pridružil v tem ted-
nu, njegov krstni nastop v zelenem dresu pa se zna zgoditi rav-
no proti Mariboru. »Veselim se prihoda v Krško, s svojimi izku-
šnjami in energijo bom skušal tej mladi ekipi pomagati do zmag. 
Poznam trenerja Alena Ščulca in njegov način dela, kar je bil 
eden glavnih razlogov za moj prihod v Krško,« je izjavil ob pri-
hodu. Volaš je v prvi ligi igral za Koper, Maribor, Nafto in Celje, 
v 213 nastopih je dosegel 86 golov, s tem rezultatom je tik pod 
večno lestvico desetih najuspešnejših strelcev v PLTS (na 10. 
mestu je Ante Šimundža s 87 goli). »Maksimalno se bom pot-
rudil, da zabijam gole tudi v Krškem, osebno bi mi veliko pome-
nila uvrstitev med deset najuspešnejših strelcev v prvoligaški 
zgodovini,« je še dodal primorski golgeter.
Tekma z Mariborom bo to soboto zvečer ob 20.15. Nogometaši 
vabijo na tekmo, saj je podpora s tribun lahko odločilnega po-
mena v borbi za pozitiven rezultat. Spomnimo, da so v lanski 
sezoni Krčani dosegli zgodovinsko prvo zmago proti vijoličnim 
na njihovem igrišču v Ljudskem vrtu. Volaš pred tekmo še pra-
vi: »Maribor je nesporni favorit, a je na Gubcu z veliko podporo 
domačih navijačev vse mogoče.« 
 R. R., vir: NK Krško

V Krško prišel zabijat gole; 
v soboto prihaja Maribor

Dalibor Volaš je nov igralec 
NK Krško.

RADEČE – Minulo soboto in nedeljo se je na reki Savi pri Ra-
dečah odvijalo državno prvenstvo sprinterjev v kajaku na 
mirnih vodah. Nastopilo je okoli 150 tekmovalk in tekmo-
valcev – člani in članice, mladinci in mladinke, mlajši mla-
dinci in mladinke, starejši dečki in deklice ter mlajše dekli-
ce in dečki. 

Zahtevne tekmovalne preizkušnje so potekale na 200, 500, 1000 
in 5000 metrov. Na vseh razdaljah, z izjemo najdaljše krožne pro-
ge, kjer je bil razpisan le kajakaški enojec, je tekmovanje poteka-
lo v kajakaških enojcih in dvojcih. Dogodek je privabil tudi dva 
posavska kajakaška kluba, iz Brežic in Krškega, tekmovala pa je 
tudi domačinka Nevenka Vahtar, ki je bila najstarejša udele-
ženka. Po zaključenem tekmovanju je za našo medijsko hišo po-
vedala, da se veslanju na vodi z veseljem prepušča že kar nekaj 
desetletij. »Stik z vodo in drsenje po vodni gladini me pomirja 
in sprošča. Današnje tekmovanje je bilo izjemno, občutek je do-
ber. Zmagovalka sem, ker sem tekmovala sama s sabo.« Rade-
čanko, ki je premagala tudi najzahtevnejšo, pet kilometrov dol-
go krožno vodno tekmovalno pot, so spodbujali tudi mnogi, ki 
so dogajanje na vodi opazovali na rečnem bregu. Podatki o uvr-
stitvah so objavljeni na spletni strani Kajakaške zveze Slovenije.
  S. R.

V kajaku tudi Radečanka

V kajaku je merila moči z mnogo mlajšimi tudi Nevenka Vah-
tar iz Radeč.

www.PosavskiObzornik.si
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Tam so Darinka Asić, Bran-
ka Benje, Nada Bizjak, Bran-
ka Ereš, Martin Gjorgievski, 
Iva Gošek, Petra Kampl Pe-
trin, Milena Mraović, Jožica 
Petrišič, Mihaela Prevejšek, 
Suzana Zupančič in Antoni-
ja Žener ustvarjali pod men-
torstvom znane sevniške sli-
karke Jerce Šantej. Prvi dan 
so vsi udeleženci ustvarjali sli-
ko na velikem platnu, ki so jo 
obesili na pročelju kulturne-
ga doma, nato so vsak zase sli-
kali na platna, oblačila in tudi 
kose pohištva. Njihove slike 
niso klasično realistične, am-
pak abstraktne, torej ne posne-
majo resničnega sveta, ampak 
izbrano podobo poenostavljajo 
in si zanjo izmislijo drugo obli-
ko, izraz ali barvo. »Abstraktni 
slikar se izraža z uporabo točk, 
linij, barvnih ploskev, tekstur. V 
svoja dela vključuje tudi kose 
tkanin, mrež in drugih gradiv, 
barvne ploskve geometrijskih 
in drugih oblik, s katerimi na 
površini slike doseže svojstven 
učinek. Vse to sestavlja v nove 
povezave, celoto, ki poudarja 
morda harmonijo, poetičnost, 
morda napetosti, kontraste … 

Abstraktne slike gledalcu puš-
čajo veliko svobode, saj vsak v 
njih najde svoje lastno doživet-
je. Lahko si predstavljamo, da 
je abstraktna slika okno, skozi 
katerega gledamo v nek svet – 
v duhovni svet ustvarjalca sli-
ke,« je povedala predsednica 
društva Branka Benje.  

Mentorica Šantejeva je dejala, 
da je na Bočju, kjer so ustvar-
jali, »neka določena energija«, 
njeno poslanstvo kot mentori-
ce pa je, da sproži to energijo 
pri likovnih ustvarjalcih. Z re-
zultatom tokratnih delavnic je 
zelo zadovoljna: »Na slike nis-
mo niti pisali imen, ker so ne-
potrebna, saj se iz njih čuti ena 
sama energija, s katero se je zlil 
vsak posameznik. Prepričana 

sem, da bo vsakdo, ki bo videl 
to razstavo, to začutil in ne bo 
spraševal, kdo je avtor, ampak 
bo intimno v sebi čutil trenu-
tek, ki smo ga doživeli, ko smo 
ustvarjali.«

Odprtje razstave, ki bo na ogled 
do 3. oktobra, je glasbeno po-
pestril »ansambel Matjaža Zu-
pančiča«, kot se je pošalila Be-
njetova – na harmoniko je 
namreč zaigral sin gostiteljice 
delavni Matjaž Zupančič, fant 
s posebnimi potrebami, ki obi-
skuje Glasbeno šolo Krško, kjer 
se uči pod mentorstvom Stani-
slava Cetina. Spremljali so ga 
še trije učitelji: Branka Žičkar 
na kitari, Mitja Režman na bas 
kitari in Robi Pirc na klarinetu.
 P. Pavlovič

 

 

  

 

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

13. september
Lanterna magica – 
čudežna sve�lka iz Brežic
19.00: odprtje Posavske muzejske vitrine

17. september
Nakit ostane. Dediščina, naš 
najdragocenejši nakit
19.00: odprtje mednarodne arheološke razstave

19. september
16.00: Javno vodstvo ob Mednarodnem dnevu gluhih 
in naglušnih, v sodelovanju z Društvom gluhih in 
naglušnih Posavja

20.–22. september
2. Kongres slovenskih muzealcev

23. september
17.00: Javno vodstvo ob 300-letnici smr� avtorja 
poslikav Viteške dvorane Frančiška Karla Remba in 
predstavitev publikacije Š�rje elemen�: 2 – OGENJ 

27. september, svetovni dan 
turizma (prost vstop v muzej)

Zlato na črno-belem, Trio Aeris 
19.00: koncert

29. september
Z Dunaja v Brežice: Mitra Ko�e 
19.00: koncert

BREŽICE – Člani Društva likov-
nikov Brežice so 6. septembra 
v avli brežiškega mladinskega 
centra postavili na ogled likov-
na dela in razstavo poimeno-
vali »Vtisi poletja«. Predsedni-
ca društva Kristina Bevc je 
ob odprtju povedala, da so li-
kovniki želeli predstaviti svoje 
stvaritve, ki so nastale v pole-
tnih mesecih, z razstavljenimi 
deli pa so hoteli ohraniti vse 
svoje bogate in ljube spomi-
ne na poletje. Ker so ustvarjal-
ci kot ljudje različnih nagnjenj, 
so tudi spominski motivi raz-
lični. Z njimi gledalce popeljejo 
na morje, v hribe, v senčne mo-
tive ob rekah in v gozdovih in 
ker je poletje čas žetev in spra-

Slike, ki ne rabijo podpisov
KRŠKO – Društvo likovnikov Krško OKO je 6. septembra v avli Kulturnega doma 
Krško odprlo slikarsko razstavo z naslovom »Izpovedne obešanke svetlobe in 
občutkov«. Gre za razstavo del, ki so nastala na majskih in junijskih delavnicah 
pri zidanici njihove članice Suzane Zupančič na Bočju.

Sodelujoče slikarke in slikar z mentorico Jerco Šantej pred ve-
likim platnom, ki so ga ustvarili skupaj

Brežiški likovniki in likovnice
razstavili vtise poletja

NACIONALNI MESEC 
SKUPNEGA BRANJA 2018

in 
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA 2018 

v Knjižnici Sevnica

Tematska razstava knjig

ŠPORT
• od 10. do 30. septembra

Predstavitev pesniške zbirke

TRGAM SPOMINE - Zdravka Brečko 
• v sredo, 26. septembra, ob 18. uri

Začetek nove sezone bralne akcije za otroke

KnjigoSnedove poslastice in 
KnjigoMalhov izziv

• od 1. oktobra dalje

Pravljična urica z ustvarjalno delavnico
• v sredo, 3. oktobra, ob 17. uri

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 
Vljudno vabljeni!

Kontakt, informacije: Knjižnica Sevnica, (07) 81 40 304

vil na kmetijah, zrelih travni-
kov in pisanih cvetic, so motivi 
kot nalašč »za vsakega nekaj«. 
Dela so upodabljali v akrilnih 

in oljnih barvah na platnu, dru-
gi so se spet odločali za grafič-
no ustvarjanje.
Svoje poletne vtise so ponu-
dili Kristina Bevc, Vlado Ce-
dilnik, Helena Frešer, Sonja 
Kostanjšek, Marija Kukovi-
ca, Olga Piltaver, Rado Ro-
mih, Vladka Sumrek, Jože 
Šterk, Alenka Venišnik, Met-
ka Vimpolšek in Antonija Že-
ner, z dinamično plesno točko 
pa se je otvoritvi priključila 
plesalka Tjaša Oštir iz Ples-
nega društva Imani. Bevčeva 
je še spomnila, da so do konca 
septembra v avli Upravne eno-
te v Brežicah na ogled »Grafič-
ne izpeljanke«.  N. J. S.

Brežiški likovniki in likovnice na odprtju razstave

SEVNICA – V grajskem oknu Radogost in Stari galeriji na sevni-
škem gradu se s svojimi slikarskimi deli predstavlja slikar Igor 
Dolenc iz Žlebiča, ki je bil prvo septembrsko sredo osrednji gost 
gostitelja Rudija Stoparja na njegovi stalni vsakomesečni prire-
ditvi Radogost. Slikarjeva dela izvirajo iz pokrajine, ki ji poskuša 
na slikah vdahniti lasten odtis z menjavo temnih in svetlih povr-
šin. »Priča smo temno svetlemu, zelenemu in tudi belemu, intui-
tivnemu, bogatemu, čistemu, rahlo zadržanemu, a dovolj komu-
nikativnemu, predvsem pa samosvojemu likovnemu izrazu,« je 
opisal slikarska dela Stopar. Številni obiskovalci so bili očarani 
tudi nad žametnim glasom brežiške vokalistke Irene Hribar, ki 
je ob harmonikarski spremljavi Uroša Polanca zapela nekaj fran-
coskih šansonov. S. R.

Dolenc v oknu Radogost

Tisoč ur bridkosti 
za eno uro veselja

premiera dokumentarnega �lma
o Ivanu Cankarju

sreda, 19. 9., ob 19. uri

SiTi Teater: Čakalnica
komedija

četrtek, 20. 9., ob 20. uri

Quartzite 4tet
koncert iz cikla ARSonica 2018

petek, 21. 9., ob 20. uri

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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Kapljice dežja po žlebovih škrabljajo edinstveno melodijo. Za od-
mik. Na cesti, na vozišču, ne, ne, ponoreli v jeklenih škatlah so 
vozišče spremenili v dirkalni poligon, zadušili kapljični spev, iz-
pod koles so lesketajoče kapljice poiskale rešitev na hlačnicah, 
zbrane v mokro gmoto so se zatekle v še vedno lahke poletne 
mokasinke in sandale. Poletje je minilo kot bi mu bilo naroče-
no, da sme biti v deželi nekaj več vdihljajev, ko je sonce zlato si-
jalo, je to na mnogih listih prehitro pustilo zlate jesenske sledi.

Po-uk (pouk) se je že zasidral v svojstvo manj dragih in bolj lju-
bih šolskih predmetov. Vedno je bilo tako in najbrž bo tako tudi 
ostalo, če tehnološke novotarije ne bodo običajno ali doslej uve-
ljavljeno osvajanje snovi postavile na neke druge tirnice. S tip-
kanjem po pametnih telefonih, ko ima mlado in že malo bolj 
odraslo (?) ves svet v dlaneh, ali pač z dotikom na malo večjih 
zaslonih. Tipkarska oziroma zgodba na dotik res ne more biti 
enoznačna, saj ima prednosti, pa tudi veliko pomanjkljivosti. 
Tehnološke dosežke, pripomočke je pač treba uporabljati z ve-
liko mero uma in razuma. Ker ni vse zlato, kar se sveti.

Včasih, po pogovorih sodeč, so naše sanje nočne more polne zno-
ja, ko se nam mednje vrinejo matematične šolske naloge, ki jih ne 
moremo rešiti, izpeljati do pravega rezultata. Pri drugih spet na-
loge iz tujega jezika. Ali maternega jezika, kar je, za ljudi branja 
in knjig, žalost brez primerjave. Ker, če ne znamo brati  v mater-
nem jeziku, če se v družinah in v družbi nasploh ne bomo znali 
sporazumevati v jeziku naših zibelk, očetov in mater, smo se vsi 
skupaj pogreznili v brezizhodno brezno. Tipkanje po i-phonih je 
morda res imenitno, je pa sto sončnih let od zlatega dosežka, če 
jih pet sedi, stoji skupaj – brez ene besede, brez enega samega 
stavka, odtujeni in daleč od resničnega življenja. Je okupacija ne-
oprijemljivega sveta, brez trohice čustvovanja, brez dotikov dla-
ni, brez pogledov v oči, brez nasmehov. Si res želimo robotizma? 

Ne potolaži niti »Pesem o zvezdah« žlahtnega Toneta Pavčka, ko 
pravi, da je vsak človek zase svet, čuden, svetal in lep kot zvez-
da na nebu in »… Vsak tiho zori, počasi in z leti, a kamor že greš, 
vse poti je treba na novo začeti …«

Pa vseeno bi zelo hoteli verjeti, da vsak tiho zori, počasi in z leti, 
ko nas kar prehiti že uveljavljeno stanje brez reda, da si bodo 
lahko osemnajstletniki sami pisali opravičila za izostanke in če 
jih bo le volja, bodo dovolili staršem vpogled o (ne)doseženem 
šolskem uspehu. Še ena odtujitev, ki je ne sprejemajo niti mladi, 
resni po osebnostni strukturi. Kdor je že okusil življenje, ve, da 
življenje ni pravljica stkana iz zlatih nitk.

Med kupom zlatih besed so laži, so prevare, je pelin, ki mu na-
sede celo odrasel. In – komu lahko zaupamo, ko so življenja na-
ših otrok ogrožena?

Na pločniku me na rolkah prehiti nasmejana mladost. Dežne ka-
pljice razposajeno skačejo okoli kolesc do njenih belih »superg«. 
Morda bo znanstvenica, pomislim, ki ji bo prodorni in neomaj-
ni uspelo nezasitneže prepričati o nevarnostih prenaglih zlatih 
jesenskih sledi? In da so zlate besede lahko nepopravljive pasti.  

Četrtek, 13. 9.

• od 10.00 dalje na Pleteršni-
kovi domačiji v Pišecah (ob 
slabem vremenu v Kultur-
nem domu Pišece): Ple-
teršnikov dan

• ob 14.00 v MC Krško: Dom 
na free

• ob 15.00 v MT Senovo: 
oglejmo si film

• ob 17.00 v Valvasorje-
vi knjižnici Krško: lutkov-
na predstava »Zmajček in 
morska deklica«, ob medna-
rodnem dnevu gluhih

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: »IzBRANO s Primusom« 
– Izurite se v božansko bo-
jevnico

• ob 19.00 v prostoru pred 
Viteško dvorano Posavske-
ga muzeja Brežice: odprtje 
Posavske muzejske vitrine 
»Lanterna magica – čudež-
na svetilka iz Brežic«

• ob 19.00 v MC Krško: Izko-
panine 013 – večer soul, funk 
in blues glasbe

• ob 20.00 v avli Doma kul-
ture Brežice: odprtje razsta-
ve območne likovne kolonije 
2018 »Preteklost navdihuje«

Petek, 14. 9.

• ob 14.00 v MC Krško: Dom 
na free

• od 16.00 do 19.00 v sej-
ni sobi MC Brežice: Poklic-
na akademija 2018 – LV 

kam v posavju
tu do 18 let

• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-
ško: MC direndaj

• ob 16.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
zadnje javno vodstvo po raz-
stavi »Obrazi ekspresioniz-
ma / Odtisi duha« s kusto-
som razstave dr. Robertom 
Simoniškom; ob 18.00: po-
govor z literarnim zgodovi-
narjem dr. Marijanom Do-
vićem in zgodovinarjem dr. 
Borutom Klabjanom

• od 16.00 do 19.00 v sejni 
sobi MC Brežice: Poklicna 
akademija 2018 – Au Pair 
America: Varstvo otrok v 
ZDA

• od 17.00 dalje v starem 
mestnem jedru Krškega: 
festival vina, kulinarike in 
umetnosti »Okusi Posavja«; 
od 17.00 dalje: otroški pro-
gram in ulična umetnost, od 
17.00 do 1.30: ponudba vi-
narjev in gostincev na stoj-
nicah, od 17.00 do 20.00: 
DJ Igor, od 21.00 do 23.00: 
Nuša Derenda, od 23.00 do 
1.30: DJ Igor

• ob 17.00 in 18.30 v Men-
cingerjevi hiši in Mestnem 
muzeju Krško: »Se gremo 
igrat?« – aktivna delavnica 
ob razstavi 80. so bila leta 
… v Krškem (v sklopu prire-
ditve Okusi Posavja), prost 
vstop

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: ustvarjalne delavnice

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: odprtje razstave APSYR-
TIDES – mozaiki in skulptu-
re Tomaža Hartmana

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Vrhovo: koncert sku-
pine Mariachi fiesta en Jali-
sco

• ob 19.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: regij-
sko srečanje pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž 
»Pevci nam pojejo, godci pa 
godejo«

• ob 20.15 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: nogometna 
tekma 8. kroga 1. SNL med 
NK Krško in NK Maribor

• ob 21.00 v dvorani MC Kr-
ško: karaoke

Nedelja, 16. 9.

• od 8.00 do 11.00 na Me-
stni tržnici Kostanjevica na 
Krki: ponudba lokalnih pro-
izvodov

• ob 10.00 pri OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
33. Kostanjeviški tek in me-
morial Poldeta Bučarja

• ob 16.00 na gradu Sevni-
ca: dobrodelna modna revi-
ja Ženske za ženske

Ponedeljek, 17. 9.

• od 14.00 do 16.00 v avli MC 
Brežice: evropski kotiček

• ob 18.00 v kovačiji Staro-
veški (Florjanska ulica v 
starem delu Sevnice): Graj-
ska tlaka, predstavitev etno-
loške zbirke 

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje med-
narodne arheološke razsta-
ve »Nakit ostane. Dediščine, 
naš najdragocenejši nakit.«

Sreda, 19. 9.

• od 9.00 do 17.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: informa-
tivni dan za vpis v Univerzo 
za tretje življenjsko obdobje 

• ob 10.00 izpred TIC Čatež: 
pohod po Čateževi energij-
ski poti

• ob 16.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: javno vodstvo 
po večzvrstni razstavi »Štir-
je elementi: 2 – Ogenj« in 
Posavski muzejski vitrini 
»Lanterna magica – čudež-
na svetilka iz Brežic«

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: druženje in pogovor o(b) 
knjigah – Portugalska (bral-
ni krožek za odrasle)

• ob 19.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: Vodnikov literarni večer 
»Na svetu si, da sam si son-
ce« – predstavitev pesnika, 
urednika, novinarja in pre-
vajalca Toneta Pavčka ob 
90-letnici rojstva

• ob 19.00 v KD Krško: premi-
erna projekcija novega do-
kumentarnega filma o Ivanu 
Cankarju »Tisoč ur bridkosti 
za eno uro veselja«

Četrtek, 20. 9.

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: potopisno predavanje 
Petre Škarja »Camino«

• ob 20.00 v KD Krško: kome-
dija »Čakalnica«

Petek, 21. 9.

• ob 15.00 pred Bubka barom 
v Dečnem selu: Skok čez Bu-
bko 2018

• od 16.00 do 19.00 v sejni 
sobi MC Brežice: Poklicna 
akademija 2018 – STA Lju-
bljana: Delo v tujini – ZDA in 
ostali programi

• ob 18.00 v nekdanji samo-
stanski cerkvi Galerije Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: odprtje razstave Bran-
ka Cvetkoviča »NE-PROS-
TOR | Nični PROSTOR«

Sobota, 22. 9.

• ob 8.00 pri TRC Savus v Ra-
dečah: kolesarsko popotova-
nje »S kolesom ob Savi« od 
Radeč do Brežic

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 

• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-
ško: MC direndaj

• ob 10.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
medgeneracijska delavnica 
s Sasho Ihnatovich

• od 16.00 do 19.00 v sej-
ni sobi MC Brežice: Poklic-
na akademija 2018 – Eras-
mus+ za mlade podjetnike

• ob 19.30 v Dvorani v parku 
Krško: koncert dueta klasič-
nih kitar – Helena Terbuc in 
Saša Venek bosta zaigrali 
lasten nabor krajših skladb 
iz različnih obdobij klasič-
ne glasbe

Nedelja, 23. 9.

• ob 17.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: javno 
vodstvo po Viteški dvorani 

Prospects: Študij v ZDA 
• ob 17.00 v MT Senovo: izde-

laj magnetne figurice
• ob 19.00 v lapidariju Galeri-

je Božidar Jakac Kostanjevi-
ca na Krki: odprtje razstave 
Nataše Prosenc Stearns »Ho-
telski dnevnik«

• ob 19.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: 35-letnica Turi-
stičnega društva Senovo in 
regijska podelitev priznanj 
v sklopu tekmovanja »Moja 
dežela – lepa in gostoljub-
na 2018«

Sobota, 15. 9.

• ob 8.00 v MC Krško: sode-
lovanje v akciji »Očistimo 
Slovenijo«, pod okriljem lo-
kalnega organizatorja Gim-
nazije Krško

• ob 9.00 pri spomeniku 
»Kose« v Brežicah (zbir-
no mesto): Očistimo občino 
Brežice

• od 9.00 do 13.00 v parku 
Forma viva v Kostanjevici 
na Krki: čiščenje in vzdrže-
vanje skulptur v okviru ak-
cije »Očistimo Slovenijo«

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 

• od 9.00 do 11.00 pri hiški 
»Prinesi-odnesi« na Tržnici 
Brežice: brezplačna ustvar-
jalnica in poslikava obraza

• ob 9.00 v MT Senovo: 
ustvarjajmo iz fimo mase

• ob 10.00 na igrišču MC Kr-
ško: turnir v malem nogome-

Zlato.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

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

Galerija Božidar Jakac

petek, 14. september 2018, ob 19. uri
Nataša Prosenc Stearns: 
Hotelski dnevnik, otvoritev razstave 
Galerija Božidar Jakac – lapidarij

sobota, 15. april 2018, od 9. do 13. ure
Park Forma viva, čiščenje in vzdrževanje skulptur, 
Očistimo Slovenijo

ob 16. uri
Zadnje javno vodstvo po razstavi 
Obrazi ekspresionizma / Odtisi duha s kustosom 
razstave dr. Robertom Simoniškom

ob 18. uri
Pogovor z literarnim zgodovinarjem dr. Marijanom 
Dovićem in zgodovinarjem dr. Borutom Klabjanom

petek, 21. september 2018, ob 18. uri
Branko Cvetkovič: 
NE-PROSTOR  | Nični PROSTOR, otvoritev razstave
Galerija Božidar Jakac – nekdanja samostanska 
cerkev

sobota, 22. september 2018, ob 10. uri
Medgeneracijska delavnica s Sasho Ihnatovich

Vljudno vabljeni!

SEPTEMBER V GALERIJI

Kostanjevica na Krki

in predstavitev publikacije 
»Štirje elementi: 2 – Ogenj«

• ob 20.00 v cerkvi sv. Roka v 
Brežicah: koncert godalne-
ga kvarteta Camerata medi-
ca – Kaja Galič Lenkič (violi-
na), Mateja Dudek (violina), 
Boris Krajnik (viola), Jelka 
Grafenauer (violončelo)

Ponedeljek, 24. 9.

• od 14.00 do 16.00 v avli MC 
Brežice: evropski kotiček

Torek, 25. 9.

• ob 10.00 v Mestnem muzeju 
Krško: delavnica »Šola pre-
nove: sanacija vlage«, prost 
vstop

• ob 20.00 v dvorani MC Kr-
ško: koncert dueta La Jungle

Sreda, 26. 9.

• od 9.00 do 15.00 na Ljud-

ski univerzi Krško: dan od-
prtih vrat Svetovalnega sre-
dišča Posavje – promocija 
vseživljenjskega učenja, od 
16.00 do 18.00 v Qlandii 
Krško: Stojnice znanja

• od 9.00 do 17.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: informa-
tivni dan za vpis v progra-
me za odrasle na Ljudski 
univerzi Krško

• ob 10.00 izpred TIC Čatež: 
pohod po Čateževi energij-
ski poti

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: predstavitev pesni-
ške zbirke Zdravke Brečko 
»Trgam spomine« 

• ob 20.00 na stadionu Mati-
je Gubca v Krškem: nogome-
tna tekma 10. kroga 1. SNL 
med NK Krško in NK Dom-
žale

*Prireditve ob prazniku občine 
Radeče so objavljene na str. 8.
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Francu Grdadolniku, Samotorica 15, 
1354 Horjul. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. NAVEZA - Če želiš
 2. (3.) Ans. ŠPADNI FANTJE - Čeprav se razhajava
 3. (6.) Ans. KLATEŽI - Pravi muzikant
 4. (7.) Ans. PVANINSKI ABUHI - V naročju topline
 5. (1.) Ans. BORŠT - Tja čez suhokranjske griče
 6. (9.) S.O.S. KVINTET - Rada me imaš
 7. (5.) FANTJE IZPOD LISCE - Halo poletje
 8. (4.) Ans. JELEN - Zakaj si odšla
 9. (8.) Ans: VŽIG - Sine moj, oprosti mi
 10. (-.) Ans. JUHEJ - Pojem, ti oče

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans: Ans. Zadetek - Domačija

Kupon št. 432
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, 15. 9. 2018, ob 20. uri

1. nagrada:  košara za drva
2. nagrada:  kocke za prižiganje ognja
3. nagrada:  čistilo za čiščenje stekla kamina

Geslo križanke pošljite do četrtka, 20. septembra, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da 
so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavlje-
ni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zako-
nodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

MEGAMIK D.O.O.
PIŠECE 99A, 8255 PIŠECE

Geslo 17/2018 številke:

NAZAJ V ŠOLO | PRVA LIGA 
SKECHERS 

Nagrade, ki jih podarja Športna trgovina Prva liga Dobova 
in Brežice, prejmejo:

1. nagrada:  darilni bon Prva liga za 30 €; 
  Goran Savić, Brežice
2. nagrada:  darilni bon Prva liga za 20 €; 
  Jernjeka Gobec, Črneča vas
3. nagrada:  darilni bon Prva liga za 10 €; 
  Marica Deželak, Sevnica

Dva mlada narodnozabavna ansambla opozarjata 
nase, pestro dogajanje v skupini Suzi soprano proti 
koncu poletja. Tokrat preberite:

Spoznajte ansambel Kvinta (foto: Dobran Laznik), ki ga 
sestavljajo Jurij Kožar kot vodja ansambla, Gregor Deže-

lan, Eva Kovačič, Jaka Ivan in Matic Kete. Na narodnoza-
bavni sceni so se pojavili pred slabim letom dni, od takrat 
pa so odigrali kar nekaj nastopov. No, vrhunec  je predsta-
vljal minuli festival Guštanj 2018. »Želeli smo čim bolje od-
delati svoj krstni nastop na festivalih in doživeti to vzdušje 
ter spoznati ostale ansamble, se podružiti, skratka, se imeti 
lepo. Ko pa so na razglasitvi poklicali naše ime, kot 2. nag-
rado po oceni strokovne žirije, smo bili tako presenečeni, 
osupli, presrečni, da čustev seveda nismo mogli skrivati,« 
so nam zaupali fantje in dekle, ki so s polko Nisem taka, 
kot so druge  prepričali strokovno žirijo in poskrbeli, da se 
v naše konce ne vračajo praznih rok. Omenjeno polko so 
pred kratkim tudi posneli v studiu, zanjo pa imajo namen 
posneti še videospot. Ansambel lahko spremljate na nji-
hovem FB profilu, kjer so menda precej dejavni in ažurni.

Glasbena skupina Džuboks je na sceni precej nova, a njeni 
člani v Kostanjevici na Krki vseskozi pridno vadijo. Igrajo 
narodnozabavno in zabavno glasbo, samo ime pa pove, da 

nas lahko presenetijo z marikaterim  glasbenim žanrom. 
Omenimo, da se je vse začelo z vizijo mladega ansambla, 
ki jo je imel njihov tonski mojster Toni Klemenčič. Tako 
se je združilo pet članov, vsi z istim ciljem – postati kva-
liteten bend, ki z glasbo širi dobro voljo. Skupino sestav-
ljajo: Matej Bizjak (vokal, bobni in harmonika); Tomaž 
Vugrin (vokal, klaviature in harmonika), Matija Vugrin 
(vokal, bas kitara in violina), Andrej Bon (vokal in kita-
ra) ter glavna vokalistka Ivana Malkoč. Zanje boste zago-
tovo še slišali, fantje in dekle pa glasbene izkušnje že na-
birajo na nastopih širom Slovenije.

Suzi soprano, glasni post punk, noise rock trio iz Krške-
ga, si je proti koncu poletja dodobra zgostil koncertne da-
tume. Bili so na gostovanju na hrvaškem Novem Marofu, 
pa tudi na Češkem in Slovaškem, kamor se vračajo tretjo 

leto zapored 
in počasi širijo 
bazo poslušal-
cev. Tokrat jih 
je pot zanesla 
v Žilino, Plzen 
in Bratislavo. 
Za konec so na-
stopili še na fe-
stivalu Črnfest 
v Črnomlju in 
na Ankaranski 
Bandimi. Suzi 

soprano se v teh dneh posvečajo snemanju novega albu-
ma, ki bo nasledil prvenec Prividi, ki je izšel v lanskem letu. 
Na youtubu medtem že lahko prisluhnete in si ogledate nji-
hov nov video izdelek z naslovom I Madam.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pišece 99A, 8255 PIŠECE
tel: 031 693-870

041 631-502
info@megamik.si
www.megamik.si

Dan odprtih vrat 
Pečarstva Megamik v soboto, 
15.9.2018, od 9. do 17. ure. 

-  prikaz peči in 
 kaminov različnih vrst 
-  svetovanje pečarja

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
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Katja Gorenc, Spodnje 

Mladetiče – deklico,
• Mateja Drobnič, Golek – 

dečka,
• Dijana Filipovska, Sevnica 

– dečka,
• Petra Zorko, Sela pri 

Dobovi – dečka,
• Iris Krejan, Sevnica – 

deklico.

ČESTITAMO!

rojstva

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

Tomaž Sintič in Sergeja Grabnar, oba iz Kočarije, 9. ju-
nij 2018, nasad sivke v Avguštinah (foto: Andrej Matič)

poroke

• Miha Gračner z Jablanice 
in Cristina Millan Bracho 
Anny iz Venezuele,

• Klemen Zupančič in 
Nastja Radulovič, oba iz 
Leskovca pri Krškem,

• Željko Grubiša in Nataša 
Mihajlović, oba iz Brežic,

• Milan Zagorc iz Orehovca 
in Anamarija Eleta iz 
Novega mesta,

• Jernej Žibert iz Velikega 
Mraševega in Katja 
Kvartuh iz Poštene vasi,

• Aleš Rajterič iz Brezovice 
na Bizeljskem in Anja 
Berkovič iz Dekmance.

ČESTITAMO!

DNEVI SVETOVALNIH 
SREDIŠČ 2018
26.—28. 9. 2018
V Sloveniji deluje mreža 17 svetovalnih središč, ki nudijo brezplačno svetovalno podporo vsem 
odraslim. Mednje sodi tudi Svetovalno središče Posavje, ki na Ljudski univerzi Krško deluje že štirinajsto 
leto. Skupaj s partnerji smo za vas pripravili raznovrstne brezplačne aktivnosti. Vabljeni, da se nam 
pridružite! Naj vseživljenjsko učenje postane vaš sopotnik skozi poklicno in osebno življenje.

PROGRAM BREZPLAČNIH AKTIVNOSTI:

Sreda, 26. 9. 2018 

9.00—15.00 DAN ODPRTIH VRAT SVETOVALNEGA SREDIŠČA 
POSAVJE — promocija vseživljenjskega učenja

Ljudska univerza Krško, 
Dalmatinova ulica 6, Krško

Obiščite nas in se informirajte glede možnosti pridobivanja novih znanj 
in spretnosti za boljšo prihodnost.

16.00—18.00 STOJNICE ZNANJA Qlandija Krško, CKŽ 141, Krško

Na Stojnicah znanja bomo skupaj s partnerjema, Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice 
ter Šolskim centrom Krško-Sevnica, predstavili izobraževalno ponudbo 

in aktivnosti za odrasle v lokalnem okolju.

Četrtek, 27. 9. 2018

8.30—10.00 SESTANEK STROKOVNIH IN STRATEŠKIH PAR-
TNERJEV SVETOVALNEGA SREDIŠČA POSAVJE

Večgeneracijski center 
Posavje, CKŽ 44, Krško

Sestanek z zajtrkom. Predstavitev preteklega dela na področju svetovalne dejavnosti 
in možni načini povezovanja.

Petek, 28. 9. 2018

9.00—10.30 DELAVNICA: ODRASLI SE UČIMO DRUGAČE Ljudska univerza Krško, 
Dalmatinova ulica 6, Krško

Ljudje se učimo na različne načine. Na delavnici boste lahko spoznali, 
kakšen učni tip ste in kateri načini učenja so za vas najbolj primerni.

9.00—12.00 STOJNICA ZNANJA Qlandija Krško, CKŽ 141, Krško

Na Stojnici znanja bomo predstavili delovanje Svetovalnega središča Posavje 
in izobraževalno ponudbo v lokalnem okolju.

15.00—18.00 BEREMO SKUPAJ Večgeneracijski center 
Posavje, CKŽ 44, Krško

V okviru Nacionalnega meseca skupnega branja bomo ob prebiranju odlomkov imeli možnost 
tudi sami predstaviti svoja najljubša literarna dela in tako navdušiti drug drugega za dobro branje.

Ponedeljek, 1. 10. 2018

16.00—18.00 VREDNOTENJE RAČUNALNIŠKE 
IN JEZIKOVNE KOMPETENCE

Ljudska univerza Krško, 
Dalmatinova ulica 6, Krško

Testirajte svoje jezikovno in računalniško znanje ter se individualno posvetujte s profesoricami 
in strokovnimi delavkami glede možnosti nadaljnjega izobraževanja.

VEČ INFORMACIJ: Ljudska univerza Krško, Dalmatinova ulica 6, Krško, 
07 48 81 170, 051 279 633, info@lukrsko.si, www.lukrsko.si, www.facebook.com/lukrsko

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

BRESTANICA – Po dveh pe-
sniških zbirkah, Nizki toni 
(2005) in Gospod, nekaj 
imamo za vas (2009), ter ro-
manu Igranje (2012) je pe-
snica in pisateljica Stanka 
Hrastelj iz Krškega pri za-
ložbi Mladinska knjiga ko-
nec aprila letos izdala dru-
go prozno delo z naslovom 
Prva dama. 

Prva predstavitev novega knji-
žnega dela domače avtorice 
je sicer že v juniju potekala v 
enoti Valvasorjeve knjižnice na 
Senovem, za širšo javnost pa v 
organizaciji Kulturnega doma 
Krško 7. septembra na gradu 
Rajhenburg. Uvod v predsta-
vitev v sodoben čas umeščene 
in predelane svetopisemske 
zgodbe o Batšebi in kralju Da-
vidu je pripravil v grajski vino-
teki z degustacijo vin, modre 

»Prva dama« Hrasteljeve

in bele frankinje Hiše franki-
nje Kerin, sommelier in vinski 
publicist Jože Rozman, v na-
daljevanju pa je Stanka Hra-
stelj v pogovoru z Žigo Ku-
mpom odstirala snovanje in 

vsebinsko noto knjige zbra-
nim obiskovalcem v roman-
ski dvorani, kjer sta predstavi-
tev s prebiranjem posameznih 
poglavij in interpretacijo pope-
strila še igralca Pia Zemljič in 
Marko Mandić, sicer tudi ena 
izmed likov v pričujočem ro-
manu. 
Prvo damo je Hrasteljeva spi-
sala v treh letih. Vsako posa-
mezno poglavje, kot je pove-
dala avtorica, je kot mozaik, 
katerega se mora bralec lotiti 
kot prebiranja poezije: počasi, 
zbrano. Tragikomično napisa-
ne težke življenjske situacije, 
skozi katere z avtodestruk-
tivnim vedenjem prehaja za 
smrt moža Urija posredno kri-
va Betšeba, v mnogih segmen-
tih odražajo tudi današnje sta-
nje in vedenjske vzorce družbe 
ter oblasti.
 B. Mavsar 

Živimo v času mikro tekstov, 
je med drugim dejala Hras-
teljeva, od SMS sporočil do 
tvitov in facebook zapisov, ki 
prikrivajo dejanske zgodbe 
ljudi, ki so v veliko primerih 
tragične.   

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info

VEROUK
Tudi letos za vaše otroke pripravljamo

DRUZABNE, DUHOVNE
IN VZGOJNE DEJAVNOSTI

in številne

Župnija Krško
Videm ob Savi

Za informacije ali vpis v 
prvi raZred (tudi za na 

novo vpisane v višje razrede) 
pišite na 

mitja.markovic@videmcan.si
ali se oglasite pri nas na 

savski poti 1

v

Naše dejavnosti 
spremljajte tudi na  

naši FB strani

Župnija Krško 
Videm ob Savi
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POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 20a, 
vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. ure in 
naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave 
ali si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum. 

ZAPOSLIMO: 

OPIS DELA:
�Izdelava elektro naèrtov, 
      shem, topologija podatkovnih povezav, dokumentacija
�Poznavanje avtomatizacije, logike delovanja
�Spremljanje razvoja, inovacij
�Spremljanje zakonodaje iz delovnega podroèja

DODATNA ZNANJA:
�Znanje angleškega ali nemškega jezika
�Delo s projektantskimi orodji (E-plan, See electrical…)
�Poznavanje dela z OFFICE orodji (excel)

ZAPOSLIMO: 

OPIS DELA:
�Izdelava programov za 
     stroje in naprave z industrijskimi krmilniki Siemens
�Izvajanje zagona na terenu (tudi tujina)
�Spremljanje razvoja in inovacij na podroèju avtoma-
     tizacije

DODATNA ZNANJA:
�Programiranje krmilnikov serije S7 300/400, 
     S71200/1500 v okolju TIA portal
�Izdelava vizulizacije WinCC Advanced, Professional
�Znanje angleškega ali nemškega jezika
�Poznavanje avtomatizacije
�Poznavanje industrijskih omrežij (Profinet,Profibus…)
�Poznavanje dela z OFFICE orodji (excel)

ELEKTRO 
PROJEKTANT

PROGRAMER 
AVTOMATIZACIJE

Prijave pošljite po pošti na naslov:  
Willy Stadler d.o.o., Velika vas 62 a, 8273 Leskovec pri Krškem

ali e-poti: sn@w-stadler.si

vabi vse prostovoljce, ki jim veliko pomenita narava in lepa okolica, 
da 15. septembra 2018 ob akciji Očistimo Slovenijo postanejo

VARUHI EKOLOŠKIH OTOKOV
med 8. in 11. uro pri ekoloških otokih v občini Brežice. 

Prijavite se na info@komunala-brezice.si ali 051 658 327 (Bojana Zevnik).

Vsak po svojih močeh prispevajmo za lepši svet.

Otroci! Vas pa vabimo na tržnico v Brežice, 
kjer bo v sodelovanju z ZPTM Brežice na dan akcije potekala

BREZPLAČNA USTVARJALNICA IN POSLIKAVA OBRAZA 
med 9. in 11. uro pri hiški »Prinesi-odnesi«.

po sledeh naše dediščine

Dovolite, da vas zapelje Ford
V eni izmed preteklih številk časopisa je tekla beseda o ko-
lesu na nožni pogon s častitljivo starostjo, ki ima zanimi-
vo zgodbo. Danes se bomo posvetili avtomobilski znamki 
Ford – modremu jeklenemu lepotcu iz leta 1930.

»Gre za tip vozila Sedan 
s štirimi vrati. Delov-
na prostornina motor-
ja, ki ima 29 konjskih 
moči, je 3200 kubič-
nih centimetrov, sama 
masa znaša 1027 kilo-
gramov, pogonsko go-
rivo je bencin,« pojasni 
ponosni lastnik staro-
dobnika znamke Ford A 
Toni Janežič in povabi 
na kratko panoramsko 
vožnjo, kajti vozilo je v 
voznem stanju. »Ime-
ti starodobnika, skrbe-
ti zanj, ga obnoviti, pripraviti do te stopnje, ko ga je mogoče 
registrirati in se z njim voziti v vsakdanjem prometu ali pa ga 
le kazati tistim, ki to znajo ceniti, je nekaj posebnega. Zaslužka 
v tem hobiju za ljubitelje starodobnih vozil ni, saj je čas, ki ga 
porabiš pri obnovi, praviloma poplačan zgolj z osebnim zado-
voljstvom,« pove gostitelj med vožnjo po lokalni cesti, ko staro-
dobnik doseže maksimalno hitrost 80 km/h. »Zelo pomembno 
je, da se vozilo obnavlja v stanje, v katerem je bilo nekoč, ko je 
prišlo iz tovarne. Nekatere dele sem moral zaradi dotrajanosti 
zamenjati, če sem želel, da je avto, ki bo čez dve leti star 90 let, 
vozen,« nadaljuje ljubitelj starodobnih vozil, ki je tudi predse-
dnik Kluba ljubiteljev starih vozil Mirnske doline Hrast Tržišče 
in ima v svoji zasebni zbirki še mnogo zanimivih predmetov, 
povezanih z avtomobilizmom in motociklizmom. 

V njegovi zasebni zbirki najdemo tudi model avtomobila nem-
ške znamke DKW F8 iz leta 1936, ki je prav tako v voznem sta-
nju. »Žal mi je, ker po 17 letih prekinjamo z našo dirko staro-
dobnikov za pokal Malkovca, a tako pač je – vsega lepega je 
enkrat konec,« še pove, ko se vračava z Malkovca proti Trži-
šču in dalje proti Skrovniku, kjer ima lastnik jeklenega lepotca 
svojo avtoličarsko delavnico ter v njeni bližini tudi lepo ure-
jen razstavni prostor starih motorjev s častitljivimi letnicami. 
 S. R.

Starodobnik Ford A je letnik 1930 in 
v voznem stanju.

Nekaj gnilega je v občini Krško
Položaj državljana v odnosu do državnih ali občinskih uradnikov se 
je sicer v zadnjih desetletjih izboljšal, vendar še vedno poslušamo 
zgodbe ljudi, ki kažejo, da birokrati še vedno ravnajo z državljani 
kot s svojimi podložniki in to brez odgovornosti in nekaznovano. 
Vse dotlej, dokler človek sam ne izkusi moč teh ljudi, vzvišenega in 
arogantnega obnašanja državnih ali občinskih uradnikov, zgod-
bam težko verjame. Iz izkušenj pa lahko rečem, da je moč „lokal-
nih šerifov“ ponekod še zelo velika. Zaradi premalo ozaveščenih in 
bojazljivih državljanov, ki si ne upajo ali ne znajo tem „pomemb-
nežem“ postaviti po robu, le-ti dobijo še večjo korajžo in se obna-
šajo, kot da smo državljani zaradi njih in ne obratno. Prepleteno 
znanstvo, medsebojne usluge, ki jih delajo drug drugemu, občutek 
ogroženosti ali pretirane skrbi za svoj „prav“ lahko zagrenijo živ-
ljenje izpostavljenemu državljanu.

Ali ste že bili deležni manipulacij in šikaniranju takih lokalnih po-
membnežev? Tisti, ki imate podobne izkušnje, boste brez navaja-
nja podrobnosti mojega primera razumeli moj srd in razočaranje, 
oni, ki pa teh izkušenj nimate, vam tega privilegija ne privoščim. 
Imam pač smolo, da se z domačijskimi, protipravnimi ravnanji, ki 
že sodijo na področje suma koruptivnih ravnanj, spopadam z ob-
činskimi birokrati Občine Krško že dobra tri leta. Žalijo me, me 
skušajo ponižati in narediti poslušnega državljana, s katerim bi 
lahko po mili volji manipulirali in mi kratili državljanske pravice. 
V tej zgodbi ravnajo v nasprotju s pravnimi normami in etičnimi 
pravili ter z svojimi ravnanji ščitijo svoja in protizakonita dejanja 
svojih prijateljev in znancev.

Da ne bo pomote! Prepričan sem, da ne gre za splošno prakso med 
občinskimi uradniki, ampak za posamezne primere, ki ostalim za-
poslenim delajo nepopravljivo škodo in sramoto. V mojem primeru 
gre za ravnanje vodje oddelka za urejanje prostora in varstvo oko-
lja in višje svetovalke za premoženjsko pravne zadeve v tem oddel-
ku. Omenjena sta s svojimi ravnanji skušala pomagati in omogo-
čiti nekemu občanu, da bi dobil v last občinsko zemljišče na škodo 
drugega. V imenu zainteresiranega krajana sta občinskemu sve-
tu predlagala sklep, po katerem bi občina odstopila zainteresira-
nemu občinsko zemljišče, ki predstavlja „javno dobro“, v konkret-
nem primeru javno pot. To sta storila kljub temu, da bi meni in še 
dvema solastnikoma sosednje parcele povsem onemogočila dostop 
do svojih parcel. Po našem protestu sta spoznala svojo napako in v 
imenu občine soglašala, da to pot odkupimo lastniki parcele, kate-
rim je ta pot namenjena. Po intervenciji neznanega „pomembne-
ža“ ali po prijateljski povezavi z zainteresiranim sta pisno soglasje 
občine preklicala. Ne bom navajal številnih poskusov v imenu ob-
čine, da bi nas izigrali in ustregli „zainteresiranemu“ krajanu. Da 
bi si lahko zagotovili dostop do svoje parcele, smo na podlagi pi-
snega soglasja občine podrli nekaj dreves na poti in jo vsaj za silo 
pripravili za uporabo. Podrta drevesa smo pustili na parceli ob-
čine, da bi v naslednjih dneh lahko opravili uradno cenitev lesne 
mase in pristopili k poračunu z občino. Na naše veliko presenečenje 
si je to lesno maso protipravno prilastil (ne)znani storilec. Ko smo 
zahtevali od omenjenih uradnikov, naj nezakonito ravnanje pri-
javijo policiji, so odgovorili, da tega ne bodo storili. To kljub temu, 
da je bila občini povzročena gmotna škoda in bi uradniki morali 
zavarovati občinsko premoženje. Najbolj presenetljivo pri tem pa 
je, da je s tako odločitvijo soglašal župan, ki bi moral biti prvi va-
ruh zakonitosti v občini. Ob tem si ni težko predstavljati vlogo žu-
pana v tej zgodbi.

Navedena detajla sta le kamenčka v več kot triletni zgodbi. Za 
bralce bi bilo najbrž duhamorno prebirati zgodbo, ki bi jo na prvi 
pogled lahko označili za „vihar v kozarcu vode“. Po potrebi lahko 
navedem številna ravnanja navedenih uradnikov (tudi pisne do-
kumente). Pa ni tako. Ko se poglobimo v zgodbo, pa nam ta poka-
že, da gre za nevarno prakso, ki deluje tudi v velikih zgodbah in 
je v vsakem primeru družbeno nevarna. Zanimivo bo, kako bodo 
omenjeni svoja ravnanja pojasnili KPK.

 Jožef Martini, Ljubljana  

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 ...). Pošiljatelj soglaša, da se njegovi osebni 
podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika. Objavljeni 
prispevki ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

VELIKI TRN – Prvo sep-
tembrsko soboto so na Ve-
likem Trnu v organizaci-
ji Turistične agencije BooM 
Krško, KS Veliki Trn in 
Društva za ohranitev po-
deželja Veliki Trn na 21. 
državnem prvenstvu har-
monikark in 5. državnem 
prvenstvu pevcev harmoni-
karjev zazvenele diatonične 
harmonike. 

Na letošnjem dogodku se je 
pomerilo 13 tekmovalcev, ki 

Veliki Trn v znamenju »frajtonaric«
so se potegovali za zlate, srebr-
ne in bronaste medalje, za na-
slov državne prvakinje, najpri-
kupnejše tekmovalke, vižarke 
ali vižarja leta ter za pokal Vi-
tala Ahačiča. Nastopila je tudi 
doslej najmlajša tekmovalka, 
šestletna Nika Drofelnik.

Tekmovalke in tekmovalce je 
ocenjevala strokovna žirija 
v sestavi Alojz Rauch, Tine 
Lesjak in Zoran Kolin, ki ni 
imela lahkega dela. Zlate me-
dalje v kategoriji harmoni-

kark so podelili Danaji Gre-
benc, Tini Kalajžič, Evi Bah 
in Tjaši Lesjak. Zlate medalje 
v kategoriji pevcev harmoni-
karjev so prejeli Jakob Zago-
žen, Tjaša Ulčnik in Urban 
Iglič. Najprikupnejša harmo-
nikarka in letošnja absolutna 
državna prvakinja v igranju na 
diatonično harmoniko je pos-
tala Danaja Grebenc, ki je pre-
jela kristalni pokal. Za najbo-
lje izvedeno ljudsko skladbo 
po oceni žirije in obiskovalcev 
je pokal Vitala Ahačiča prejel 

Jakob Zagožen. Tjaša Ulčnik iz 
naših logov, saj je doma v Le-
skovcu pri Krškem, se je tok-
rat okitila z nazivom Vižar(ka) 
2018. 

Častni gost prireditve je bil 
murskosoboški škof dr. Peter 
Štumpf, ki je po lastnih be-
sedah veliki navdušenec nad 
»frajtonarico«, ki jo tudi dob-
ro obvlada. Programske pove-
zovalne niti je prijetno vodila 
Ana Srpčič. Obiskovalci so z 
navdušenjem zapeli skupaj s 
harmonikarkami in harmoni-
karji, ko so skupinsko izvedli 
Slakovo V dolini tihi in Čebelar-
ja ter Avsenikovo Golico. 
 M. Hrvatin

Leskovčanka Tjaša Ulčnik 
(levo) in Dravograjčanka Da-
naja Grebenc
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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:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, 

od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• 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 torka pred izidom časopisa, do 10. 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

RUDI BOGOLIN

ZVONKO BLAŽINČ-KOREN

SPOMIN

SPOMIN

Žalujoča: sestra in nečak

Vsi njegovi

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči;

tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.

(Simon Gregorčič)

Je čas, ki nikakor ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

Hvala vsem, ki ste ga ohranili v lepem spominu.

Hvala vsem, ki ohranjate lep in spoštljiv spomin na njega.

Minilo je žalostno leto, odkar si odšel

21. septembra bo minilo eno leto, 
odkar nas je zapustil naš dragi

iz Hrastja, Cerklje ob Krki.

z Rigonc.

MARIJA MARUŠIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Vidiš, tu je prostor,
kjer tvoji prstni odtisi

še vedno počivajo,
tvoji poljubi se še vedno čutijo
in tvoj šepet še vedno odmeva.

Je prostor, kjer bo del tebe vedno del nas.

z Brezovega pri Studencu.

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama, 
sestra, babica, tašča, svakinja, teta in prababica

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki so nam v najtežjih trenutkih stali ob strani, nam izrazili 
sožalje, podarili cvetje, sveče ter svete maše.
Hvala pogrebni službi Blatnik, pevcem, govornici za ganljive besede 
slovesa, g. župniku za lepo opravljen obred in hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Vsem še enkrat iskrena hvala.

DRAGA PAVUNA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Vsak se komu v dar rodi,
s srečo ga mladost obsije,

a pride čas, nasmeh mu pogreni
in upanje za vedno skrije.

iz Mihalovca

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga v času bolezni bodrili, 
nam ob težkih trenutkih stali ob strani in ga na njegovi zadnji poti 
pospremili v tako velikem številu, darovali cvetje, sveče in denarno 
pomoč.

ALOJZIJE GRMOVŠEK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Nasmešek tvoj nikoli 
v nas ne bo zbledel, 

tvoj obraz v spominu
nam večno bo živel. 

rojene Moškon, iz Podgorja pri Pišecah 

Ob nenadni boleči izgubi naše drage žene, 
mame, stare mame, sestre, tete, botre, 

svakinje, tašče in dobre sosede

Iskreno se zahvaljujemo  vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste se poklonili njenemu spominu in jo pospremili na 
njeni zadnji poti, za darovane sveče, cvetje, sv. maše, denarno pomoč 
in kakršno koli drugo pomoč v teh težkih trenutkih. 
Posebno zahvalo smo dolžni Ivani Zupančič za izrečene besede ob 
slovesu, g. župniku za lepo opravljeni obred, pogrebni službi Žičkar, 
pevkam M.J.A.V., kvartetu trobil in gostilni Erban za opravljene 
gostinske storitve. 

ANTON PETACI

ZAHVALA

Žalujoči: žena in sinovi

Tvoj tihi dom rože zdaj krasijo
in svečke ti v spomin gorijo.

s Trebeža 27, Artiče.

Za vedno nas je zapustil naš dragi mož, 
oče, stric in brat

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. 
Zahvaljujemo se za cvetje, sveče in denarne prispevke. Še posebej 
se zahvaljujemo prijateljem, ki so ga vzpodbujali in obiskovali v času 
njegove bolezni. Hvala reševalni ekipi Urgentnega centra Brežice in 
os. zdravnici dr. Kseniji Žnidaršič.
Prav tako se zahvaljujemo vsem prisotnim pri zadnjem slovesu 
za tako številčno udeležbo in vzpodbudne besede. Zahvala velja 
tudi organizatorjem slovesa, pogrebni službi Komunale Brežice, 
g. župniku Milanu Kšeli in Ribiški družini Brežice.

ALOJZA PIRCA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in 
prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.

Posebna zahvala gospe Katarini Slakonja in urgenci Splošne 
bolnišnice Brežice za pomoč pokojnemu, Društvu izgnancev 
Slovenije - Krajevni organizaciji Čatež ob Savi in gospe Jožici Stezinar 
za tople besede slovesa, moškemu pevskemu zboru KUD Anton Kreč 
ter g. župniku Jožetu Packu za lepo opravljen obred. 

Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Ob nenadni smrti našega dragega

Vsak tiho zori, počasi in z leti,
a kamor že greš, vse poti

je treba na novo začeti.
(Tone Pavček)

MIRKA ZORIČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi 

se iskreno zahvaljujemo, da ste ga v tako velikem številu pospremili 
na zadnji poti. 
Prisrčna hvala infekcijskem oddelku bolnice Novo mesto, LPZ Krško, 
kvartetu pozavn Francija Arha, LD Krško, Stoma centru Sana v 
Krškem, zastavonošam in vsem govornikom. Hvala gospodu župniku 
za lepo opravljen obred in pogrebni službi Kostak.
Zahvala tudi vsem sorodnikom, prijateljem ter znancem za tolažilne 
besede in vsakršno pomoč.

Ob boleči izgubi dragega

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ket te več ni ...

Ostali so živi spomini,
z nami potuješ vse dni.

iz Brezja pri Senušah

FRANCA 
ČEŠNOVARJA

ZAHVALA

Žalujoči: žena Marjana ter sinova Anže in Matic

Ob nenadni in boleči izgubi dragega 
moža, atija, brata, strica, svaka

se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in 
znancem za vse izrečene in zapisane besede sožalja, tople stiske rok, 
besede tolažbe in pomoč v težkih trenutkih. 

Iskreno se zahvaljujemo reševalni ekipi NMP ZD Krško, gasilcem 
in sosedom iz Celin. Hvala za darovano cvetje, sveče in svete maše. 

Zahvaljujemo se gospodu župniku Francu Levičarju za lepo opravljen 
obred, Društvu vinogradnikov Raka, pevcem za odpete žalostinke, 
pogrebni službi Blatnik ter vsem, ki se ga spominjate s hvaležnostjo 
in ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti ter 
bili z nami v trenutkih slovesa.

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

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

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

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

BREŽICE – Dvorano MC Bre-
žice so 7. septembra napolnili 
gledalci, željni smeha in spro-
stitve. To so jim v dobri meri 
ponudili člani Literarne sekcije 
Jagodni izbor, ki deluje v okvi-
ru Društva upokojencev Breži-
ce. Prisotne je pozdravila pred-
sednica društva Jožica Sušin, 
ki je spomnila, da so s prvo 
komedijo »V čakalnici« Rudi-
ja Mlinarja v isti igralski za-
sedbi uspešno gostovali doma 
in v tujini ter ob tem vsem za-
želela sproščujoče trenutke. 
Resnično s(m)o jih doživeli ob 
komediji »Matildi vstop prepo-
vedan« avtorja Rudija Mlinar-

Matildi vstop prepovedan

ja in z nekoliko že dementni-
mi, a še vedno dobro živimi, ki 
močno želijo priti do dna ne-
katerim minulim življenjskim 

peripetijam. Zbirali so se v pi-
sarni zelo zaposlene direktori-
ce doma za starejše (Ana Ka-
lin), prihajali, odhajali in se 

spet vračali: strežnica (Zinka 
Žnideršič), vsestranska bodo-
ča varovanka (Elizabeta Kri-
žanić), upokojeni profesor 
(Drago Pirman), varovanci v 
domu (Reneja Mihelič, An-
ton Mihelič in Ivana Vato-
vec) ter pogrešani psihiater 
(Rudi Mlinar), ki je direktorici 
zakuhal vso zmedo, ko je bila 
medtem še v skrbeh, kako in s 
kom bo izpeljala kulturni pro-
gram naslednji dan. Na koncu 
se je izkazalo, da je bila skrb 
popolnoma odveč … Komedi-
jo sta režirala Rudi Mlinar in 
Edita Krošl.
 N. J. S. 
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Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

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

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

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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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata
- prodaja, montaža, servis

TELSAT d.o.o.

www.telsat.si  041/625-406 telsat.si@gmail.com

CPB 13, Brestanica

Peleti s certifikatom EN plus 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Odkup in spravilo lesa. Ta-
kojšnje plačilo. Tomi Lipar s.p., 
Stara vas 17e, Bizeljsko. 
Tel.: 031 276 666

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam pnevmatsko računal-
niško prešo (300 l), inox cister-
ne, polnilno linijo s filtri. 
Tel.: 041 652 714

Prodam prikolico za v vino-
grad, dolžina 130 cm in širina 
120 cm. Tel.: 07 49 64 534

Večjo količino bio jabolk (stare 
sorte) ugodno prodam. 
Tel.: 031 768 934

Prodam domač med lastne 
pridelave: cvetlični, akaci-
jev, kostanjev. Cena po do-
govoru. Sevnica.
Tel.: 051 308 648

Ugodno prodam jabolka stare 
sorte, primerne za kis ali sok, 
prodam tudi orehe. 
Tel.: 031 213 825

ŽIVALI

Prodam dva osla večje rasti, 
stara 4 mesece in 1,5 leta, ter 
10 vietnamskih pujsov. 
Tel.: 041 683 261 

Prodamo prašiče od 25 kg na-
prej in 3 kom (200 kg) za za-
kol ali rejo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 411 714

Ugodno prodam dve čistokrv-
ni nemški ovčarki, stari dva 
meseca. Oče in mati imata ro-
dovnika. Tel.: 031 751 324 

Kupim kravo za zakol, staro do 
5 let, mesnate pasme. 
Tel.: 031 312 613 

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660

07 499 22 33

POPUST 
NA VSA 

SONČNA OČALA

UREJANJE ZELENE OKOLICE
Opravljamo naslednje storitve:

Košnja trave v vinogradih in sadovnjakih
Košnja trave okoli hiš ter po večjih travnatih površinah
Obrezovanje (grmovnic, živih mej ter podiranje dreves)
Lopatanje oziroma štihanje vrtov
Po želji biološke odpadke  odpeljemo 

 031-224-569
VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE
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V Kostanjevici na Krki naja-
mem enosobno stanovanje s 
CK. Tel.: 031 214 907

Prodamo dvosobno stanovan-
je v Brežicah. Stanovanje zaje-
ma kuhinjo z jedilnico in dne-
vnim prostorom, kopalnico, 
dve sobi in klet. Pokličite za 
ceno. Tel.: 070 77 77 65, Agen-
cija Spin d.o.o., CPB 11, Brežice

Oddamo v najem pisarno v iz-
meri 23 m2 v Krškem na nas-
lovu Cesta 4. julija 46. Cena je 
190 €/mesec. Tel.: 070 77 77 
65, Agencija Spin d.o.o., CPB 
11, Brežice

AVTOMOBILIZEM
Prodam avto Clio 1.4, zelene 
metalik barve, ohranjen. 
Tel.: 041 919 384

Prodam Opel Astro Karavan 
1.7 CDTI, letnik 2004, prevo-
ženih 187.000 km, srebrne 
barve, pripravljen za zimo. 
Tel.: 041 281 490

KMETIJSTVO
Prodam koruzo v zrnju, suho, 
900 kg. Tel.: 041 825 153

NEPREMIČNINE

Prodam hišo, okolica Krške-
ga, 75 m², lepa lokacija, EI: da. 
Tel.: 070 172 828

Prodam bivalni vikend z nekaj 
trtami in gozdom v bližini Vin-
ske kleti Krško. 
Tel.: 051 483 103

Ugodno oddamo kmetijo za 
obdelavo zemlje, Velika Doli-
na 19, Jesenice na Dolenjskem. 
Tel.: 0049 1 575 5708 4547

Garažo na Bizeljsko cesti v 
Brežicah oddam v najem od 
1. novembra dalje. 
Tel.: 041 694 881 

Prodam bike BBP, CHA za pi-
tanje (350 kg), breje krave LS, 
CHA in krškopoljske prašiče 
(100-200 kg). 
Tel.: 040 236 153

Prodamo krškopoljske puj-
ske, ekološka reja, stari so 4 
mesece, težki od 30 do 40 kg, 
vajeni paše in električnega 
pastirja. Tel.: 051 339 593

RAZNO

Prodam kotel za žganje (60 l) 
in nov kamin (12 kW). Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 827 776 

Prodam dve knjigi velikih le-
gend narodno-zabavne glasbe: 
Lojzeta Slaka in Slavka Avseni-
ka. Tel.: 070 469 424

Prodam železniške pragove.  
Tel.: 068 49 62 847 (zvečer)

www.cve t l i carna t ina . com

040 391 301 Klavdija Dolinar
www.nnrn.si

POČITNIŠKA HIŠA 
MRZLAVA VAS, BREŽICE

Cena: 78.000,00 €
Leto izgradnje: 1986
Velikost: 120,00 m²

Velikost parcele: 573,00 m²
EI: razred F

Telefon: 031 621 522, 07 49 21 563
Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
Spoštovani, 

obveščamo vas, da bo prodaja belih kilogramskih 
piščancev v ponedeljek, 1. 10., od 15. ure dalje. 
To je zadnja serija piščancev v letu 2018.

Mlade rjave jarkice dobite vsak delavnik ob 16. uri,
od ponedeljka, 17. 9., dalje.

Razprodaja enoletnih kokoši nesnic 
bo 24. 9. od 16. ure dalje.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
bodo v prodaji 1. 10., rjave in 

grahaste jarkice, v začetku 
nesnosti, ter enoletne kokoši 

dobite vsak delavnik od 
18. ure dalje.

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• 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


 

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

Odgovorni urednik: Silvester 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, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, 
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. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja 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: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (20/2018) bo izšla v 
četrtek, 27. septembra 2018.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 20. september 2018.

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.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

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.

KOVINSKA 
KRITINA

NOVO V SLOVENIJI

TOP CENA, TOP KAKOVOST

041/922-507

Bojan Peterle s.p., bojan@kovinska-kritina.si
Grič pri Klevevžu 18, Šmarješke Toplice

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega obvešča
cenjene stranke, da bo

prodaja belih kilogramskih 
piščancev in jarkic 8. oktobra  
pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, 

Raka, ter 9. oktobra na 
Kajuhovi 3, Senovo. 

Vsak četrtek 
enodnevni beli piščanci,  

   vsak torek in petek 
rjave jarkice.   

Naročila sprejemamo na tel. 
št. 031 676 724 

ali 07 49 73 190.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

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

Nudim vsestransko pomoč 
starejši osebi ali paru. Potre-
bujem manjši prostor za hram-
bo orodja. Pošten odnos. 
Tel.: 070 782 714

STIKI

Starejši ljudje, zrelih let, nu-
dijo se vam številna zanimi-
va spoznavanja po celi državi. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si 

Ženitne ponudbe iz vse drža-
ve za resne ljudi. Primanjkuje 
žensk, deklet. Mnogim uspe. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si

KOSTANJEVICA NA KRKI - Med 31. avgustom in 2. septem-
brom se je pri lovski koči na Kičerju nad Kostanjevico na 
Krki odvijal že 3. Dolenjski jamarski tabor (DJT). 

DJT so nastali kot posledica timskega duha med jamarji, ki je 
eden izmed glavnih elementov jamarstva. V znamenju tega so 
se pred skoraj štiridesetimi leti jamarji dolenjskih klubov vsaj 
enkrat letno dobivali na taborih ter si izmenjavali novosti, zna-
nja in rezultate odkritij, ki so jih nabrali na raznih akcijah. Dole-
njci smo združili moči in v organizaciji JK Krka uspešno izpeljali 
prvo srečanje novega vala na Stojni leta 2016, ki mu je lani sledilo 
srečanje v Kočevskem Rogu v organizaciji JK Novo mesto. Letos je 
organizacija pripadla Jamarskemu klubu Brežice, ki je s tem obe-
ležil tudi svojo 10. obletnico delovanja. Tokratni program tabora 
so začeli z večernim ogledom jamarskih in avanturističnih filmov. 
V soboto se je na taboru odvijal tečaj prve pomoči v jamarstvu, 
kjer je bil poseben poudarek na praktičnem delu tečajnikov. V 
popoldanskem terminu je bila organizirana delavnica tovariške 
pomoči in prikaz manevrov pri jamarskem reševanju. Večerne 
ure so bile namenjene t. i. Speleotlonu oz. tekmovanju dvojic v 
premagovanju jamarskih ovir, ki so vključevale vrvni in ožinski 
poligon, izdelavo vozlov ter premik bremena s pomočjo sistema 
škripčevja. Vzporedno s taborom so se v soboto odvijali tudi iz-
piti Jamarske zveze Slovenije, ki so se odvijali v Breznu Pekel in 
h katerim je pristopilo kar 24 kandidatov, ki so uspešno opravi-
li izpitne preizkuse. Bogat program so nadgradili še z obiskom 
Jame nad Dolinskim jarkom in bližnje Jame v Dovčku. V nedeljo 
so obiskali še Brezno Pekel in raziskovali dno omenjene jame.
Na tokratnem DJT se je zbralo okoli 70 ljudi iz več kot 15 raz-
ličnih društev iz vse Slovenije. Navkljub nepredvidljivemu vre-
menu so jamarji s tabora odhajali polni vtisov in novega znanja 
in z obljubo, da se bodo v dolenjske in posavske jame še vrnili.
  J. Tičar/R. R.

BREŽICE – Enota reševalnih psov Kinološkega društva Bre-
žice je med 19. in 22. julijem v Brežicah, njeni okolici in na 
obali reke Krke po lanskem uspešnem taboru tudi letos go-
stila mednarodni mantrailing tabor »Krka 2018«.

Gre za pse s posebnim poslanstvom – iskati, najti in reševati živ-
ljenja. Mantrailing je namreč način iskanja pogrešanih oseb, ko 
pes išče točno določenega človeka. Pes predhodno povoha pred-
met iskane osebe, sledi vonju in osebo najde. Temeljita vadba se 
velikokrat izkaže za nepogrešljivo. V Sloveniji organizirajo na leto 
okoli 50 iskalnih akcij. Največkrat iščejo starejše osebe z demen-
co, ki odtavajo od doma, se pa žal tudi zgodi, ko ljudje izginejo. 
Sicer pa morata vodnik in pes do prvega izpita veliko vaditi, dve 
do tri leta, in morata medsebojno sodelovati, sta povedala vo-
dnika Alenka Sunčič Zanut in Matjaž Zanut. V dneh predanega 
dela so izmenjevali znanje, izkušnje, predloge in pozitivno ener-
gijo udeleženci iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Turčije, okolico 
Brežic pa je prepredlo 33 psov, ki se urijo v tem, kako učinkovi-
to slediti osebnemu vonju človeka.
Številna udeležba je botrovala oblikovanju kar petih delovnih 
skupin, ki so se med seboj ločile po stopnji usposobljenosti. Na-
mreč, kot sta še dejala Zanutova, so gostili tudi popolne začetni-
ke, katerim je bilo srečanje z mantrailingom hkrati odpiranje ne-
kega popolnoma novega in drugačnega pogleda na neverjetno 
zaznavno sposobnost pasjega nosu. Hkrati so se družili z izku-
šenimi mantrailing reševalnimi psi, ki so že sodelovali v števil-
nih resničnih iskalnih akcijah. Dogajanje v taboru so popestrili s 
klepetom, družabnimi igrami, SUP-anjem, čolni in glasbo djemb 
– afriških bobnov. Ob vseh aktivnostih je dan zaključka prišel kar 
prenaglo, ko so udeležence razveselili s podelitvijo potrdil in z 
zdravim pasjim prehranskim dopolnilom. Ob slovesu so si oblju-
bili, da se spet srečajo na taboru »Krka 2019«. N. J. S.

Jamarji zbrani nad Kostanjevico

Delavnica tovariške pomoči (foto: Leopold Bregar)

Pri mantrailingu je vadba nepogrešljiva.

Psi s posebnim poslanstvom

JELOVO – Zadnja nedelja v avgustu je bila za 
Športno društvo Jelovo v občini Radeče rezervi-
rana za pohod na Kum, ki so ga tokrat izvedli v 
duhu jubileja, saj ravno v letu 2018 mineva de-
set let, odkar je Tončkov Janez, kateremu je po-
hod posvečen, preminil. Manj prijazno vreme je 
tokrat botrovalo nizki udeležbi, a najbolj vnetih 
pohodnikov niti dežne kaplje niso zaustavile. Z 
izhodiščnega mesta jih je na 'zasavski Triglav' 
krenila približno deseterica, ob čemer ni manj-
kalo obujanja spominov na pretekle čase – na 
ženico Rezko, ki je pohodnikom, ki so šli mimo 
njene hiše, vselej ponudila kakšno okrep čilo v 

'tekoči obliki', in predvsem na »krivca«, da se 
pohodi ob koncu avgusta sploh organizirajo – 
Tončkovega Janeza. Pod tem imenom je bil v 
teh krajih poznan vaški posebnež Janez Med-
vešek, ki je v času svojega življenja samoinici-
ativno vlagal veliko truda in dela v športno de-
javnost in v urejanje lokalnih planinskih poti. 
Na ciljni točki so pohodniki pomalicali in pos-
krbeli za skupinsko fotografijo v spominskih 
majicah, nato pa so se nekateri udeležili bogo-
služja v tamkajšnji cerkvi, okoli poldneva pa je 
sledil sestop v dolino. 
 D. Jazbec

Na Kum v spomin na radeškega posebneža
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KRŠKO – 1. septembra je v krogu učenk, pevk vokalne sku-
pine, njihovih najbližjih, prijateljev, podpornikov in svojcev 
v krškem hotelu City vrata zasebnega glasbenega studia od-
prla mag. glasbene pedagogike Anja Kramar.  

V Pevskem studiu Anja, ki se nahaja v medetaži krškega hotela, 
bo vsestranska glasbenica in glasbena pedagoginja nudila pev-
sko izobraževanja tistim, ki želijo bodisi začeti s šolanjem solo 
petja bodisi nadgraditi, izpopolniti svoje pevsko znanje. Anja 
Kramar je sicer v širši javnosti poznana kot odlična violinistka, 
vokalistka in solistka v različnih zasedbah, javnost pa je navdu-
šila tudi kot vodja Vokalne skupine POPsi, po novem imenovana 
GLOSS, ki bo v prihodnje delovala kot društvo. Ker želi Kramar-
jeva petja željnim ponuditi več, se je odločila za samostojno pot 
delovanja v sklopu novoustanovljenega pevskega studia, v kate-
rem bo poučevala v popoldanskih urah, saj v dopoldanskem času 
kot magistrica glasbene pedagogike poučuje glasbeno umetnost 
na Osnovni šoli Raka. Nekaj pevk vokalne skupine je s pesmimi 
popestrilo tudi otvoritev pevskega studia, v katerem bo Kramar-
jeva individualno poučevala vokalno in dihalno tehniko, nego 
glasu, vaje za večglasno petje, pevsko improvizacijo, uporabo 
mikrofona ipd. 
Več o Anji Kramar in njeni glasbeni poti v eni izmed prihodnjih 
številk časopisa Posavski obzornik.
 B. M. 

Z novim šolskim letom odprl 
vrata nov pevski studio

Anja Kramar (druga z leve) ima že vse od odločitve, da se pos-
veti petju in glasbi, močno zaslombo v družini, očetu Dragu, 
sestri Nataliji in mami Andreji.

»Na območju Bangladeša so 
pogoji za begunce zelo kata-
strofalni, saj imajo masivne 
begunske vale iz sosednjega 
Mjanmára, kjer izvajajo etnič-
no čiščenje. Okoli milijon ljudi 
se zaveda, da nimajo možnosti, 
da bi se kdaj vrnili domov,« je 
v pogovoru dejal 20-letni Bre-
žičan Amadej Petan. Osnov-
na hrana v Bangladešu je riž in 
zelenjava na vse mogoče nači-
ne in je za tujce izredno poce-
ni, vendar voda tam ni pitna, 
povsod je veliko odpadkov, 
saj glede tega ni nobene oza-
veščenosti. »Vse smeti odvrže-
jo na tla, tudi v mestu. Potem 
to pobirajo in na obrobju mes-
ta zažgejo,« je slikovito opisal 
Amadej, ki je po deželi poto-
val z vlakom, avtobusi in tudi z 
rikšami. Čeprav je cest veliko, 
niso v dobrem stanju, pred-
vsem pa so preveč prometne, 
zato se poslovneži poslužuje-
jo letalskih prevozov. 

V Bangladešu poznajo javno in 
zasebno zdravstvo. »Osnovna 
zdravstvena oskrba je zelo po-
ceni, če pa se zdravje zakom-
plicira in je potrebna ope-
racija, je to zelo drago in si 
tega navadni ljudje ne more-
jo privoščiti,« je razvil pogo-
vor na to tematiko. O šolstvu 
je pojasnil, da je zelo razve-

Videl je tragično usodo Rohing
BREŽICE – Mladi Brežičan Amadej Petan je (kot smo že poročali ob julijskem odprtju njegove razstave v MC 
Krško) mesec dni preživel v Bangladešu, kjer je bil med drugim priča srce parajočim zgodbam pripadnikov 
mjanmarske etnične manjšine Rohinge v begunskem taborišču Kutupalong.

jano, saj ima praktično vsaka 
vas šolo. »Imajo sedem razre-
dov osnovne šole, pa tudi vi-
soke šole in univerze. Pri izo-
braževanju je tako: če se ima 
otrok priložnost vpisati že na 
začetku v osnovno šolo, po-
tem obstaja možnost, da na-
daljuje šolanje in konča štu-
dij. Si pa mora knjige in ostale 
šolske potrebščine zagotoviti 
sam. Vsak si tega ne more pri-
voščiti, vendar vseeno obsta-
jajo možnosti,« je še povedal.  

Po njegovih besedah v deželi 

ni opazil nasilja. »Je dosti mir-
no, tudi v begunskem tabori-
šču, ki je ograjeno in ga ču-
vajo vojaki, je tako. Ljudje so 
sprijaznjeni z usodo in sreč-
ni samo, da živijo. Prisotne je 
ogromno bolečine. Tam so sta-
ri ljudje, ki so morali zbežati. 
Ves dan sedijo in premišljuje-
jo. V Kutupalongu je okoli 700 
tisoč ljudi, večinoma otrok, ki 
živijo v barakah in se ne zave-
dajo, kaj se dogaja. Ko jih gle-
daš, so veseli, nasmejani, so pa 
shirani in veš, da so lačni. Am-
pak se vseeno igrajo, najdejo 

načine za igro. Verjetno je bilo 
zame hujše, ko sem to gledal, 
kakor je za njih, ki so tam,« je 
odstrl pretresljivo pripoved 
in dodal, da v begunski tabor 
ne more priti vsak, a njemu je 
preko prijatelja uspelo, ker je 
bil pod njegovim okriljem. V 
taborišču so prisotne humani-
tarne organizacije z vsega sve-
ta, tudi Zdravniki brez meja, 
deluje program za preskrbo-
vanje s hrano. »Kakor razmiš-
ljam, pa nikjer ni ne krajev ne 
ljudi, ki ne bi imeli določenih 
problemov in težav. Ne more-
mo posplošiti življenja drugje 
in pri nas. Če imamo elektriko 
in vodo, ne moremo reči, da ži-
vimo v pravljici. To je pri nas 
samoumevno, to smo dobili 
z napredkom. Imamo pa dru-
gačne probleme kot v Bangla-
dešu. Smo pa vseeno lahko iz-
redno veseli in hvaležni, da je 
pri nas tako čist zrak in voda 
pitna, kar so dobrine, ki jih je 
treba s posebnim občutkom 
ceniti, ohranjati in varovati,« 
je za zaključek dejal mladi so-
govornik. 

 Marija Hrvatin

V begunskem taborišču v šoli Shishu Mela, z leve: podporni de-
lavec in prevajalec lokalne oblasti Faisal Siraj, dva pomočni-
ka upravitelja šole, učitelj angleščine in matematike Rofique, 
njegov pomočnik in Amadej Petan. 
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SCENIC
OMEJENA SERIJA LIMITED

Prihranek do 
1.800 €*

200 € za nakup 
dodatne opreme**

+

*Ob nakupu vozila in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete še popust ob menjavi staro za novo v višini 600 € ter dodatni popust v višini 1.200 €.
**Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme ali 300 € za Pony by Renault. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 – 5,7 l/100 km. Emisije CO2 100 – 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d – 6b. Emisija NOx: 0,0168 – 0,06 g/km. Emisija trdnih 
delcev: 0,0003 – 0,001 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 0,99.  Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.


