
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Odločen »da« za JEK 2,
kaj pa stari problemi?

Premier Marjan Šarec se je ob nedavnem obisku 
jedrske elektrarne v Krškem (nepričakovano) od-
ločno zavzel za izgradnjo drugega bloka nuklear-
ke, malo ali skoraj nič pa ni povedal o nerešenih 
problemih v zvezi z elektrarno, na čelu z gradnjo 
odlagališča radioaktivnih odpadkov, za katerega 
je lokacija izbrana že celo desetletje.
  Stran 3
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla ŽE V ČETRTEK, 12. SEPTEMBRA.

PRIJETEN SPREJEM OB VSTOPU V ŠOLO – 2. septembra so se po dvomesečnih poletnih počitnicah 
odprla šolska vrata tudi za učence in učenke ter dijake in dijakinje posavskih osnovnih ter srednjih šol. 
Osnovnošolski prag je prestopilo slabih sedem tisoč šolark in šolarjev ter slabih 1400 srednješolk in 
srednješolcev, ki so se najbolj razveselili novice, da v novem šolskem koledarju ne bo delovnih sobot. To 
pomeni, bodo med božičnimi in novoletnimi prazniki prosti od 25. decembra do 5. januarja, pri čemer 
jim petka, 3. januarja, ne bo treba nadomeščati. Šole so na prvi šolski dan povsod pripravile prijeten 
sprejem in tako je bilo tudi na OŠ Sava Kladnika v Sevnici, ki jo bo v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 
712 otrok, med njimi je 65 prvošolk in prvošolcev.  Foto: Smilja Radi

Andreja Burkelc Klajn, predsednica 
Prosvetnega društva Vrhovo:

Naša dvorana ni 
nikoli prazna
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Gori največja rak rana Pod Goro

Dijakov je nekoliko manj

Z oljem je treba ravnati pravilno

»NE« pokrajinam brez Posavja

Občina Radeče praznuje

Posavje vse odločneje išče svoje mesto tudi na kulinaričnem 
zemljevidu Slovenije, na katerem še ni uveljavljeno v tolikšni 
meri, kot bi lahko bilo. Pri tem ima pomembno vlogo t. i. Te-
den okusov Posavja, ki poteka ravno v tem tednu ter se bo 
v soboto zaključil z uličnim festivalom kulinarike in vina v 
starem mestnem jedru Krškega. Tednu posavske kulinari-
ke, vin in pridelkov s kmetij se s tematsko prilogo pridru-
žujemo tudi v Posavskem obzorniku. Bili smo na otvorit-
venem večeru pri Treh lučkah na Sremiču, na okrogli mizi 
o vinskem turizmu pri Žarnovih v Nemški vasi ter obiskali 
štiri gostince, ki sodelujejo v tednu posavske gastronomije, 
predstavlja pa se še nekaj gostišč in vinskih kleti. Vabljeni, 
da prisluhnete govorici okusov Posavja! Ur.

Tematske strani 13–17

kusi Posavja
Tematske strani Posavskega obzornika, 5. september 2019

Demenca ni le 
domena starejših

Kratkoročen spomin ima majhne zmogljivosti. V 
njem stare informacije hitro nadomeščamo z novi-
mi, dolgoročen spomin – shramba za preteklost, 
sedanjost in prihodnost – pa naj bi bil neomejen, 
v kolikor se v njem ne pričnejo kot plesen razširja-
ti črnine, ki zmanjšujejo kognitivne funkcije posa-
meznika. Degenerativna bolezen je poimenovana 
demenca in nanjo nihče ni imun.
 Stran 6

Pogrešajo več mladih članic
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LJUBLJANA, POSAVJE – Minister za javno upravo Rudi Medved 
je poslanskim skupinam predstavil predlog preoblikovanja 88 
volilnih okrajev. Ustavno sodišče je namreč pred slabim letom 
odločilo, da trenutna ureditev volilnih okrajev ne ustreza zako-
nu o volitvah v Državni zbor, problematične so predvsem veli-
ke razlike v velikosti volilnih okrajev. Nov predlog po ministro-
vih besedah »ni oživel aplavza« med poslanskimi skupinami 
oz. so imele nanj kar nekaj pripomb. Predlagana ureditev pred-
videva precej sprememb tudi na območju posavskih občin, ki 
(razen Bistrice ob Sotli) sodijo v 7. volilno enoto s sedežem v 
Novem mestu. Najbolj bode v oči razdelitev občine Sevnica, ki 
je doslej tvorila enoten volilni okraj, na dva volilna okraja: na-
selja severno od reke Save naj bi sodila v volilni okraj Laško, 
naselja južno od reke Save pa naj bi skupaj z občinami Mirna, 
Mokronog, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke toplice tvorila 
volilni okraj Sevnica. Občina Radeče, ki je doslej sodila v volil-
ni okraj Laško, naj bi se priključila volilnemu okraju Zagorje 
ob Savi, občina Kostanjevica na Krki, doslej del volilnega okra-
ja Krško, pa skupaj z občinama Šentjernej in Semič in delom 
občine Novo mesto pa bi sestavljala volilni okraj Novo mesto-
-vzhod. Nedotaknjen ostaja le volilni okraj Brežice, v katerega 
sodi območje brežiške občine. Občino Bistrica ob Sotli, doslej 
del volilnega okraja Šmarje pri Jelšah v 7. volilni enoti, naj bi 
skupaj z občinami Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Roga-
tec združili volilnemu okraju Rogaška Slatina. 
 P. P.

Potem ko je Ministrstvo za 
javno upravo julija predstavi-
lo predlog sprememb zakona 
o financiranju občin, v katerem 
je formula za izračun primer-
ne porabe in s tem višine pov-
prečnine spremenjena tako, 
da bo več denarja namenjene-
ga za plače javnih uslužbencev 
in manj za infrastrukturo, so se 
nanj negativno odzvali tako v 
Skupnosti kot v Združenju ob-
čin Slovenije, podprli pa so ga 
v združenju mestnih občin. Kot 
je pri obravnavi te točke pove-
dal sevniški župan Srečko Oc-
virk, ki je skupaj z brežiškim 
županom Ivanom Molanom 
v upravnem odboru Skup-
nosti občin Slovenije, je glav-
ni problem predlaganega za-
kona prenizka povprečnina, ki 
naj bi po izračunih Ministrstva 
za finance znašala 630 evrov/
prebivalca, po izračunu Skup-
nosti občin pa bi morala zna-
šali 650-660 evrov/prebivalca. 
Takšna formula bi oškodovala 
predvsem občine z veliko po-
vršino in redko poseljenostjo, 
šla pa na roke mestnim obči-
nam z gosto poseljenostjo, je 
poudaril Ocvirk, manj denarja 
pa bi tako dobile tudi vse posa-
vske občine, zato je prav, da se 
temu predlogu uprejo.

Formula, ki povečuje razlike
Posavski župani in poslanci so 
v obsežni razpravi našteli šte-
vilne argumente proti predla-
gani formuli, ki naj bi se ji na 
Ministrstvu za javno upravo 
zaradi nasprotovanja občin-
skih združenj sicer že odrek-
li. »Če bo šlo v to smer, se bodo 
razlike v razvitosti še poveče-
vale,« je menil brežiški župan 
Molan. Krški župan mag. Mi-
ran Stanko je kot absurdno 
označil dejstvo, da bi po tem 
predlogu nerazvite občine fi-
nancirale razvite, zlasti tiste v 
zahodnem delu države. Bistri-
ški župan Franjo Debelak je 
dejal, da se s predlagano for-
mulo za izračun povprečni-
ne nagrajujejo potratne obči-
ne. »Jasno je, da smo mi dražji, 
ker smo redko poseljeni. To je 

norčevanje iz ljudi,« je pouda-
ril. Radeški župan Tomaž Re-
žun je dodal, da se sicer veliko 
govori o decentralizaciji drža-
ve, dogaja pa se ravno obra-
tno – centralizacija. Predsedu-
joči Svetu regije, kostanjeviški 
župan Ladko Petretič, sicer 
tudi član predsedstva Združe-
nja občin Slovenije, je menil, 
da »ta formula ne pije vode, ali 
lahko kaj naredimo, je pa dru-
ga stvar«.

Proti predlaganim spremem-
bam financiranja občin so se 
izrekli tudi vsi štirje posavski 
poslanci. Matjaž Han (SD) je 

bil soglasen z župani, da for-
mula ni poštena. »Država mora 
občinam dati večjo veljavo ter 
nanje prenesti nekatere naloge 
upravnih enot,« je dejal. Igor 
Zorčič (SMC) v ideji, da se da 
več mestnim  občinam, ne vidi 
tehtnega razloga. Župane je 
pozval, naj predlagajo, kakšna 
bi bila prava formula za obči-
ne, kakršne so posavske, po-
slanci pa bodo pri tem posku-
šali pomagati. Da vse to kaže 
na centralizacijo, je menil po-
slanec Tomaž Lisec (SDS), in 
da se mora država odločiti, ali 
želi občine ali jih ne želi. »Po-
grešam kakšen protest in bolj 
agresivno vlogo županov v 
pripravi zakonodaje, saj se ob-
činam ves čas jemlje,« je še de-
jal. Po mnenju poslanca Duša-
na Šiška (SNS) je predlagana 
formula za na odpad, tudi on 
se bo zavzemal, da manjše ob-
čine dobijo več. 

'Izviselo' je ravno Posavje
V nadaljevanju seje so obrav-
navali osnutek pokrajinske 
zakonodaje, ki jo je nedav-
no pripravil in objavil Držav-
ni svet, pokrajine pa naj bi bile 
oblikovane na osnovi enajstih 
mestnih občin. Kot smo po-
ročali v zadnjem Posavskem 
obzorniku, območje Posavja 
po tem predlogu spada v Do-
lenjsko pokrajino s središčem 
v Novem mestu, občina Bistri-

ca ob Sotli pa naj bi bila celo 
priključena Južno Štajerski 
pokrajini s sedežem v Celju. 

Stališča posavskih županov in 
poslancev o tej temi smo sicer 
predstavili že v prejšnji števil-
ki časopisa, zato tokrat le nekaj 
poudarkov. Sevniški župan in 
hkrati državni svetnik Ocvirk, 
sicer tudi zastopnik Posavja v 
Državnem svetu, je poudaril, 
da je nova pokrajinska razde-
litev, ki ne upošteva obstoječih 
12 razvojnih in statističnih re-
gijah, za Posavje nesprejemlji-
va. »Zgodovinska delitev na 
Kranjsko in Štajersko je preži-

veta, v Posavju imamo prebi-
valce na obeh straneh Save,« 
je dejal. Poslanec Han se je di-
stanciral od izjave v zadnjem 
PO, ki nam jo je v njegovem 
imenu posredovala stranka SD. 
»Ta ideja o pokrajinah je brez-
vezna, postopek je zgrešen in 
že v štartu pokopan. Kot Rade-
čan se seveda ne čutim Dole-
njca, ne znam si predstavljati 
Radeč v pokrajini s sedežem v 
Novem mestu. Če pride takšen 
predlog v Državni zbor, bom z 
dvema gumboma pritisnil pro-
ti,« je bil odločen. Podobnega 
mnenja je bil poslanec Zorčič, 
rekoč da je »Dolenjska pokra-
jina prevelika in ne prinaša no-
bene dodane vrednosti«, zato 
se dogodkov v okviru razprave 
o tem zakonu ne bo udeleževal. 
Poslanec Lisec pa je vendarle 
menil, da »vsebinsko pred-
log te zakonodaje niti ni tako 
slab«, je pa problematična raz-
delitev na pokrajine. Po njego-
vem mnenju postopka sicer ni 
povsem za zavreči in kot o pla-
nu B razmisliti o sodelovanju z 
Zasavjem. Da gre le za 'bombi-
co' Državnega sveta, je prepri-
čan poslanec Šiško, zato je tre-

ba zavzeti odločno stališče, da 
Posavje mora biti samostoj-
na pokrajina, vanj vrniti poli-
cijsko upravo in ohraniti bol-
nišnico. Za brežiškega župana 
Molana je edina rešitev, da se 
pokrajine določi na podlagi 
razvojnih in statističnih regij, 
s čimer se je strinjal tudi krški 
župan Stanko, glede sodelova-
nja z Zasavjem pa je dejal, da 
ga nedvomno otežujejo slabe 
prometne povezave. »Centrali-
zacija se že izvaja, to je dejstvo, 
ustanove se selijo proti Nove-
mu mestu, zato moramo krepi-
ti regijske inštitucije, da jih ne 
izgubimo,« je še dodal. Bistri-
co ob Sotli ves čas mečejo sem 
in tja, je dejal tamkajšnji župan 
Debelak. Pred desetletjem so 
se v občinskem svetu odločili 
za sodelovanje v okviru RRA 
Posavje, a hkrati za vključitev 
v Savinjsko pokrajino, ki pa je 
v tem predlogu ni. Tako bodo 
v občini najbrž morali izves-
ti posvetovalni referendum o 
pokrajinski pripadnosti, zato 
se je glasovanja o predlaganih 
sklepih pri tej točki vzdržal. 

� Peter�Pavlovič

Glede zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o fi-
nanciranju občin so sprejeli dva sklepa:
1. Svet regije Posavje nasprotuje spremembi formule za izra-
čun primerne porabe, saj očitno zgolj prerazporeja sredstva 
med občinam, takšno spreminjanje formule pa ne rešuje ključ-
nih problemov financiranja različnih skupin občin.
2. Država mora zagotoviti potrebna  finančna sredstva vsem 
občinam za pokritje vseh zakonskih nalog, ki so jih dolžne iz-
vajati. Predlagan sistem izračunane primerne porabe vsem ob-
činam tega sedaj ne zagotavlja.

Glede načrta aktivnosti v postopku priprave osnutkov po-
krajinske zakonodaje in osnutka zakona o pokrajinah so 
sprejeli tri sklepe:
1. Svet regije Posavje ne podpira predloga ureditve Slovenije 
na regije oziroma pokrajine, ki temeljijo na mestnih občinah 
kot središčih teh pokrajin. Opiranje na to, ali ima posamezna 
regija v svojem okolju občino, ki je opredeljena kot mestna, ne 
more in ne sme biti edini pogoj oziroma kriterij za uvrščanje 
v posamezno pokrajino. 
2. Svet regije Posavje zahteva, da se dosedanja statistična ra-
zvojna regija Posavje oblikuje kot ena izmed pokrajin v novem 
predlogu o ustanovitvah pokrajin. Strokovni cilj uvedbe pokra-
jin je zagotovitev enakomernega policentričnega razvoja Slo-
venije, ki bo zagotavljal ustvarjanje delovnih mest v lokalnih 
okoljih. S priključitvijo v Dolenjsko bi bile Posavju odvzete šte-
vilne razvojne priložnosti. Zato Svet regije Posavje enotno za-
govarja samostojno pokrajino Posavje, ki zajema šest občin, 
vključenih v razvojno in statistično regijo Posavje.
3. Svet regije Posavje zahteva, da se obstoječi predlog zakona 
v tem delu uskladi z 2. sklepom.

»NE« pokrajinam brez Posavja
KRŠKO – V prostorih RRA Posavje je 30. avgusta potekala 80. redna seja Sveta regije Posavje, na kateri so po-
savski župani in poslanci v Državnem zboru obravnavali zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o fi-
nanciranju občin ter načrt aktivnosti v postopku priprave osnutkov pokrajinske zakonodaje in osnutek za-
kona o pokrajinah. Odločno so se izrekli proti obema predlaganima rešitvama.

Seje�se�je�udeležil�posavski�politični�vrh�–�vseh�šest�županov�in�vsi�štirje�poslanci�v�DZ.
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NEPREMIČNINE V POSAVJU 
o razpoložljivosti in urejenosti gradbenih zemljišč in 

ponudba stanovanj v Posavju.

Spromovirajte vaše nepremičnine v Posavju!
Izidemo 12. septembra.

Rezervacije oglasnega prostora 
do petka, 6. septembra,

na tel. 040 302 809 ali marketing@posavje.info.

 

Novomeška klavzura odpovedana
Danes, 5. septembra, naj bi v Novem mestu potekal prvi izmed 
štirih (za javnost sicer zaprtih) posvetov o pokrajinski zakono-
daji , ki jih pripravlja Skupnost občin Slovenije, a so ga zaradi 
premajhnega števila prijavljenih odpovedali.

Sevnica bi šla na pol

BROD – Lesen most čez reko Krko na Brodu pri Podbočju, 
ki ga je inšpektor za infrastrukturo s 13. avgustom zaradi 
dotrajanosti, ki ne omogoča več varne uporabe, zaprl za ves 
promet, ostaja zaprt.

Kot so nam pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI), se 
z izdano odločbo Inšpektorata RS za infrastrukturo o popolni za-
pori mostu ne strinjajo, zato so zoper njo podali pritožbo. »Pri-
tožba temelji na strokovnih podlagah, na podlagi poročila zad-
njega obdobnega pregleda dotičnega objekta z dne 22. 2. 2019. 
Most v Brodu pri Podbočju je sovprežen premostitveni objekt, 
zato se njegovo stanje preverja, vodi in spremlja vsakoletno. Iz 
poročila zadnjega obdobnega pregleda z dne 22. 2. 2019 je razvi-
dno slabo stanje objekta – ocena 2 (na lestvici od 1 do 5, 1 – naj-
slabša ocena objekta), nikakor pa ne kritično stanje, ki bi ogro-
žalo njegovo stabilnost.« Tik pred zaključkom redakcije časopisa 
smo preverili, ali je glede pritožbe že kaj znanega, a so nam od-
govorili, da nanjo še niso prejeli odgovora.

Prejšnji teden je bila v zvezi z zaporo mostu na sestanku na DRSI 
delegacija Občine Krško z županom mag. Miranom Stankom na 
čelu. »Po mnenju DRSI most lahko prenese obremenitev, sicer 
morda nižjo od 12 ton, vsekakor pa dovolj za osebni promet. Za-
gotovili so nam, da bodo poskušali narediti vse, da se zadeve čim-
prej normalizirajo,« so sporočili z Občine Krško. Dokler se dva 
organa znotraj istega ministrstva (!) ne uspeta dogovoriti, most 
torej ostaja zaprt, življenje domačinov pa zaradi tega oteženo …
� P.�Pavlovič

Most (zaenkrat) ostaja zaprt

Zaporne deske na mostu 
so bile pred dnevi znova 
žrtev vandalizma. Neznan-
ci so jih namreč zmetali 
na obrežje reke, tako da je 
bil most nekaj ur 'odprt', 
a so jih delavci podjetja 
CGP Novo mesto, ki je za-
dolženo za postavitev za-
pore, postavili nazaj. Kot 
opozarjajo, gre za nespre-

jemljivo ravnanje, ki ne bo prav nič prispevalo k hitrejšemu 
odprtju mosta, lahko povzroči le, da bodo prisiljeni postaviti 
močnejše fizične zapore, denimo v obliki betonskih zidov, ki 
bodo onemogočile uporabo mostu tudi pešcem in kolesarjem. 
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»NE« pokrajinam brez Posavja

Gostitelji predsednikovega 
obiska so sporočili, da so bile 
teme pogovorov »predsta-
vitev rezultatov in dosežkov 
družb NEK in GEN, ogled je-
drske elektrarne, predstavitev 
pomena jedrske energije v slo-
venski energetski mešanici ter 
predstavitev načrtov za njeno 
dolgoročno rabo«.

Vse napore za izgradnjo 
drugega bloka 

Kot smo na dan obiska že po-
ročali na portalu www.posa-
vskiobzornik.si, je Šarec med 
drugim dejal, da izgradnjo dru-
gega bloka NEK osebno vidi 
kot edino možno rešitev, v koli-
kor hoče biti Slovenija energet-
sko neodvisna država: »Zato 
bo naše temeljno vodilo, vsaj 
dokler bom sam na tem mestu, 
da moramo vložiti vse napo-
re in pristopiti k izgradnji dru-
gega bloka JEK. Namreč čas, ki 
prihaja, bo terjal čedalje večjo 
proizvodnjo električne energi-
je,« je poudaril Marjan Šarec 
in dodal, da so med obiskom z 
vodstvi GEN in NEK ugotovili, 
da »bo treba v prihodnje pris-
topiti k resni energetski politi-
ki, kajti samo politika, česa no-
čemo, ne bo dovolj«.

Šarec je tudi dejal, da Sloveni-
ja z obstoječim reaktorjem, ki 
zelo uspešno obratuje, že spa-
da med jedrske države, on pa 
se bo zavzemal za nadaljnje 
obratovanje NEK, saj bi brez 
nje po njegovem hitro občutili 
pomanjkanje električne ener-
gije. O njeni uspešnosti sta ga 
očitno prepričala visoka sto-
pnja zanesljivosti obratova-
nja in podatek, da je elektrar-
na od začetka obratovanja (po 
modifikacijah, op. p.) poveča-
la dobavo elektrike v količini, 
kakršno proizvede 'deset vod-
nih elektrarn'.

Zatem sta na kratko nastopi-
la tudi generalni direktor GEN 
energije Martin Novšak in 
predsednik uprave NEK Stane 
Rožman, ki sta izrazila veliko 
zadovoljstvo nad predsedni-
kovim obiskom in še bolj nad 
njegovo podporo tako dolgo-
ročnemu obratovanju NEK kot 
njihovim razvojnim načrtom, 
ki predvidevajo gradnjo nove-
ga jedrskega reaktorja, kar bi 
morali zapisati v nacionalne 
energetske dokumente.

Več pozitivnih kot 
kritičnih odzivov

Šarčev obisk v Vrbini je nale-
tel na velik odmev, saj v času 
samostojne Slovenije ni bilo 
politika najvišjega ranga, ki 
bi tako brezrezervno podprl 
jedrsko opcijo in napove-
dal gradnjo drugega reaktor-

ja v Krškem. Čeprav po obi-
sku niso izostala pričakovana 
nasprotovanja in predvsem 
opozorila, da premier s stališ-
čem, za katerega nima soglas-
ja vlade ali koalicije, prehiteva 
običajne in veljavne postopke 
za tako pomembno odločitev, 
je Šarec tudi tokrat prevzel po-
budo in si okrepil vtis politi-
ka z državniškim značajem. Še 
več, zdi se, da si je tokrat pri-
dobil nekaj dodatnih glasov 
podpore v vrstah gospodar-
stva, zlasti med energetiki in 
tehnično inteligenco nasploh. 
Najbrž ga bodo bolj podpirali 
tudi v vrstah tistih interesnih 
krogov, ki si, potem ko so več 
ali manj razdeljene karte glede 
drugega tira in se tretja os ne 
premika dovolj hitro, obetajo 
koristi v ogromnih poslih, ki 
se napovedujejo z možnostjo 
graditve JEK 2.

Že takoj po obisku je bilo po-
leg pohval državniku, ki naj bi 
presekal gordijski vozel ne-
odločne energetske politi-
ke v Sloveniji, slišati tudi zelo 
nasprotna mnenja. Vendar je 
bilo med njimi malo takih, ki 
bi oporekala jedrski energiji 
zaradi njene potencialne ne-
varnosti, kot je to najpogoste-

je v tujini, pač pa je (bil) v prvi 
vrsti izpostavljen strah pred 
ponovnimi korupcijskimi tve-
ganji. Z vidika Posavja je prav 
tako zanimivo, kako se v Slo-
veniji, morda zaradi zadnjih 
okoljskih zapletov s HE Mo-
krice, nekdaj skoraj absolu-
tna podpora vodnim elektrar-
nam premika v korist gradnje 
jedrskega reaktorja. Še najve-
čjo težo med nasprotniki od-
ločitve za nov jedrski reaktor 
trenutno izkazujejo tisti, ki po-
zivajo k racionalizaciji porabe 
(električne) energije, med-
tem ko izraba vetrne in sončne 
energije ne uživa več tolikšne 
podpore pri zagotavljanju dol-
goročne oskrbe z elektriko.

Kaj pa stari, 
nerešeni problemi?

Iz izjav po zaključku predse-
dnikovega obiska, ki se je, mi-
mogrede povedano, zgodil 50 
let potem, ko je tedanji pred-
sednik skupščine Jože Radej 
podpisal prvo (predhodno) 
soglasje občine Krško za gra-
ditev jedrske elektrarne, pa 

žal ni bilo moč ugotoviti, da bi 
se tam pogovarjali tudi o pro-
blemih, ki se vlečejo praktič-
no že od začetka obratova-
nja elektrarne. Le novinar TV 
Slovenija Goran Rovan je us-
pel na hitro pobarati premi-
era tudi o tem. Vprašal je, ali 
ne bi bilo, preden krenemo v 
gradnjo JEK 2, treba česa ure-
diti za nazaj, na primer pospe-
šiti gradnjo trajnega odlaga-
lišča radioaktivnih odpadkov 
(NSRAO). Odgovor Šarca je bil 
zelo splošen, češ da njegova 
vlada pospešuje zadevo, koli-
kor je v njeni moči, nato pa do-
dal, da gre za dolgotrajne po-
stopke, problem neustrezne 
zakonodaje itd. 

Za ta odgovor Posavci vemo, 
da ni točen. Dejstvo je namreč 
prav nasprotno, umeščanje 
objekta v prostor, kar je naj-
težje za vsakega investitorja je-
drskega objekta v svetu, je bilo 
opravljeno že natanko pred 
desetimi leti, ko je julija 2009 
krški občinski svet dal soglasje 
za končno odlagališče NSRAO. 
Govorimo o projektu, ki se od-
laga iz leta v leto, ne da bi na-
tančno vedeli, zakaj in zaradi 
koga. Morda zaradi tistih urad-
nikov, ki jim Šarec, kot se je ne-

davno izrazil, 'ne bi zaupal niti 
zalivanja rož'? 

Trajno odlagališče NSRAO je 
vsekakor le eden izmed trajno 
prisotnih nerešenih proble-
mov, katerih rešitev 'odlagajo' 
od vlade do vlade. Že vrsto let 
prelagajo tudi novelacije pro-
grama razgradnje NE Krško ter 
programa financiranja in grad-
nje odlagališča NSRAO, pod 
vprašaj se postavlja nadaljnje 
poslovanje Sklada NEK. Iz izjav 
in tudi iz poročanja medijev po 
obisku je izostal niz zapletov, 
ki jih imamo s solastnico NEK 
Hrvaško, ki ne želi sofinancira-
ti odlagališča v Vrbini, po dru-
gi strani pa sami nimajo ustre-
zne rešitve za svojo polovico 
odpadkov, ki utegne zato osta-
ti na dvorišču NEK. 

Čeprav so gostitelji predsedni-
ka gotovo seznanili ne le z dob-
rim obratovanjem elektrarne, 
pač pa tudi s tekočimi investi-
cijami, kot so posodobitve po 
nesreči v japonski Fukušimi in 
gradnja suhega odlagališča iz-
rabljenega goriva, ki je za ne-
katere sporna, ker poteka brez 

širše javne razprave, pa v izja-
vah po obisku o tem ni bilo sli-
šati ničesar. 

Če na nacionalnem nivoju jav-
nost o vseh teh zapletih in kro-
nologiji morda želi vedeti čim 
manj, pa je drugače v Posav-
ju, kjer je bilo opaženo, da za 
predsednika vlade očitno osta-
ja nepomembno okolje, v ka-
terem elektrarna deluje in po-
sluje. Ni namreč našel besede 
za (ne)izvrševanje protokolov 
med državo in Občino Krško, 
predvsem pa za nedavno na 
njegovi vladi predstavljeno na-
mero po znižanju nadomestila 
za omejeno rabo prostora oz. 
t. im. rente lokalnim skupnos-
tim v bližini NEK.

Z dvema jedrskima 
reaktorjema, a brez 
pokrajine 

Tudi zaradi ignorance do re-
gije, v kateri napoveduje novo 
investicijo, je vsaj za prebival-
ce Posavja Šarčeva pobuda 
za zdaj podcenjujoča in težje 
sprejemljiva. Predsednik vla-
de, ki vehementno zagovar-
ja daleč največjo investicijo 

(pet milijard evrov in več) v 
zgodovini Slovenije, ob kate-
ri naj bi bilo angažiranih oko-
li 10.000 ljudi in bi s pripra-
vami trajala najmanj deset let, 
je namreč pred kratkim javno 
podprl najnovejši koncept de-
litve Slovenije na enajst po-
krajin. Ta delitev ne upošteva 
veljavne statistične in razvoj-
ne organiziranosti na 12 regij, 
ki po mnenju vseh posavskih 
županov in poslancev funkcio-
nira povsem zadovoljivo, zato 
bi jo veljalo nadgraditi tudi s 
priznanjem upravne pokraji-
ne Posavje. 

Ne, novi predlog naj bi Kr-
ško in večino Posavja neži-
vljenjsko priključil v t. im. Do-
lenjsko pokrajino. V Posavju 
imajo sedež nekatere najmoč-
nejše slovenske gospodarske 
družbe s področja energetike 
(GEN energija, GEN-I, NEK), 
na njenem območju stojijo je-
drski reaktor, izrabljeno jedr-
sko gorivo in naj bi stalo odla-
gališče NSRAO, regija ima na 
svoji južni šengenski meji naj-
večji mednarodni železniški 
prehod, v njej obratujejo veri-

ga vodnih elektrarn in termoe-
lektrarna, ki je hkrati rezervni 
vir napajanja nuklearki. Taka 
regija nima lastne policijske 
uprave, zapovrstjo ji jemljejo 
inštitucije, zdaj pa naj bi izvi-
sela tudi pri delitvi pokrajin. 
Zanjo so se posavske občine 
opredelile že večkrat, ne na-
zadnje sta bila njena poslan-
ca Jože Avšič in Kristijan Janc 
med prvimi, ki so že leta 2000 
vložili zakon o ustanovitvi 
pokrajine. Kako neki si pred-
sednik vlade zamišlja spreje-
manje tako pomembnih odlo-
čitev, kot je gradnja jedrskega 
objekta, v prostoru, ki ga on ali 
pa vsaj njegovi uradniki ne-
nehno ignorirajo? 

Na to je ob premierovem obi-
sku za Radio Slovenija opozo-
ril tudi sevniški župan in dr-
žavni svetnik Srečko Ocvirk, 
ki je zadovoljen, da predsednik 
razume nuklearko kot eno iz-
med zelo kvalitetnih možnos-
ti za dobavo zadostnih koli-
čin električne energije, hkrati 
pa verjame, da bo predsednik 
»razumel tudi potrebe Posav-
ja po samostojni regiji, kajti le 
tako lahko teče kvalitetno so-
delovanje znotraj regije in ra-
zvoj energetike v Posavju …«.

'Seznanitveni obisk' 
v Vrbini

Po besedah predsednika vla-
de Šarca je 22. avgusta v Vrbini 
pri Krškem šlo za obisk 'sezna-
nitvene narave'. Ker je povedal 
tudi, da je človek, ki upošteva 
tiste, ki vedo več od njega, je 
toliko bolj čudno, da je na pod-
lagi takega obiska že sprejel 
tako rekoč 'zgodovinsko' sta-
lišče o novem reaktorju. Na-
tančnejše spremljanje njego-
ve retorike sicer pokaže, da je 
svoj 'da' jedrski opciji izrazil 
tudi že meseca maja letos, ko 
je dejal: »Nuklearna energija je 
še vedno najčistejša. Problemi z 
odpadki sicer ostajajo. Vendar 
če te jedrske odpadke pravil-
no skladiščiš oziroma odstra-
niš, potem pa odložiš na odla-
gališču, to ni več taka težava ...«

Že iz navedenega stališča, 
predvsem pa iz odgovora no-
vinarju Rovanu, lahko skle-
pamo, da se premier kom-
pleksnosti vprašanj v zvezi z 
uporabo jedrske energije pri 
nas vendarle ne zaveda dovolj. 
Morda se je tega vprašanja lo-
til površno ali po nagovoru za-
interesiranih lobistov, pa naj ti 
prihajajo iz domačih logov ali 
iz velike dežele preko oceana, 
o čemer špekulirajo nekateri 
mediji.

Zaradi podpore drugemu blo-
ku NEK nekateri privrženci je-
drske opcije Šarca že kujejo v 
zvezde in primerjajo s Stane-
tom Kavčičem, ki je leta 1970 
v Krškem s hrvaškim kolegom 
podpisal sporazum o gradnji 
prve jedrske elektrarne. To 
je seveda zelo pretenciozna 
ocena, ki ne upošteva razlike 
v razmerah pred pol stoletja 
in danes, razen morda podob-
nosti, ki bi nastale s pomanj-
kanjem energije zaradi odla-
šanja s sprejemom odločitev 
na področju bodoče oskrbe z 
energijo. Danes je drugačen 
tudi odnos javnosti do jedrske 
energije. Poleg težjih nesreč na 
jedrskih elektrarnah Otok treh 
milj (1979), Černobil (1986) 
in Fukušima (2011), ki imajo 
gotovo največji delež v stigma-
tizaciji uporabe jedrske ener-
gije, ter odločitve nemške vla-
de, da do leta 2022 izloči vse 
jedrske elektrarne, vplivajo 
na odnos do tega vira elektri-
ke tudi domače razmere. 

Ali smo kot država res sposob-
ni načrtovati in voditi tako ve-
liko investicijo, če pa je le te-
den dni po Šarčevem obisku 
ministrica za infrastrukturo 
Alenka Bratušek priznala, 
da Slovenija ne bo pravočasno 
pripravila niti kvalitetne ver-
zije podnebnega načrta, ka-
terega pomemben del je tudi 
energetska strategija? Zadnja 
dogajanja kvečjemu, kot že to-
likokrat, opozarjajo na nespo-
sobnost politike, da bi učin-
kovito vodila državo in njene 
resorje, ko gre za najresnej-
ša gospodarska, razvojna in 
okoljska vprašanja. To zelo 
jasno kaže primer odlagališča 
NSRAO, kjer imamo lokacijo, 
imamo projekt in imamo de-
nar, pa še desetletje po lokaci-
ji ni bila zasajena prva lopata!

Takšno stanje pa ne obeta 
nič dobrega za zahteven pro-
jekt, ki ga je slovenski premi-
er prav dramatično najavil in 
tako (za kratek čas) razvedril 
pregovorno resne obraze vo-
dilnih mož posavske energeti-
ke. Morda bi za jedrsko priho-
dnost svoje države naredil več, 
če bi namesto glasne podpore 
drugemu bloku NEK poskrbel, 
da bi se začele premikati dese-
tletja stare zadeve, ki utegne-
jo še ovirati normalno poslova-
nje nuklearke. A ne glede na to, 
kdo je predsednika Šarca na-
govoril za takšen korak in kdo 
ga je nanj pripravil, se utegne 
zgoditi, da se bo vroča poletna 
novica o projektu tisočletja v 
Krškem hitro stalila v še bolj 
razgreti politični jeseni.
 Silvester Mavsar 

Šarec odločno za nov reaktor, 
o starih problemih pa (še) nič?

Ob�nuklearki�naj�bi�zrasel�vsaj�za�tretjino�močnejši�JEK�2�(foto:�S.�Mavsar).

KRŠKO – Pred dvema tednoma je bilo Posavje po daljšem času zopet na naslovnih straneh številnih medi-
jev zaradi obiska predsednika vlade Marjana Šarca v NE Krško in na sedežu družbe GEN energija. Tudi pre-
ko državnih meja pa je odmevala njegova napoved, da bo Slovenija v Krškem gradila drugi jedrski reaktor. 

Predsednik�Marjan�Šarec�pred�NE�Krško�(foto:�B.�Mavsar)
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S CESTE V DREVO IN SMRT – Letos je na cestah na obmo-
čju Policijske uprave Novo mesto v šestih prometnih nesre-
čah umrlo sedem ljudi (v enakem obdobju lani osem smrtnih 
žrtev), pri čemer je štirim tragičnim nesrečam botrovala nepri-
lagojena hitrost voznikov, v njih pa so ugasnila življenja petih 
oseb: dveh potnikov v osebnem vozilu, motorista, potnice na 
motorju,  kot zadnja žrtev v mesecu avgustu pa se je v črno bi-
lanco zapisal mlad, komaj 19-letni voznik osebnega avtomo-
bila, doma z območja Bizeljskega. Slednji se je v poznih urah 
22. avgusta peljal iz smeri Brežic proti domu, ko naj bi po ugo-
tovitvah policije zaradi prevelike hitrosti pri naselju Župele-
vec izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in silovito trčil 
v drevo. Žal so bile poškodbe, ki jih je pri tem utrpel, usodne 
in je preminil že na kraju nesreče.

RAZGRAJALI POD VPLIVOM ALKOHOLNE OMAME – V Breži-
cah so policisti 30. 8. v popoldanskih urah pridržali 59-letnega 
moškega, ki je razgrajal, kričal in fizično napadel enega od sta-
novalcev Maistrove ulice. A očitno se ni spravil 'na pravega', saj 
ga je ta obvladal in obvestil policiste, ki so morali možaka za-
radi razgrajanja vkleniti in pridržati. Dan kasneje so bili o raz-
grajanju v stanovanjskem bloku v Sevnici obveščeni sevniški 
policisti. Ti so ugotovili, da naj bi eden od stanovalcev pljunil 
na soseda, ker je ta tričlansko druščino, ki je bučno popivala, 
opozoril na neustrezno obnašanje. Medtem ko so policisti vo-
dili postopek s 30-letnim kršiteljem, sta se vmešavala, žalila  in 
nedostojno vedla kršiteljeva znanca, stara 30 in 35 let. Za oba 
so odredili pridržanje, pri čemer so enega takoj vklenili, saj se 
ni hotel pomiriti. Z dodobra alkoholiziranim 23-letnim Breži-
čanom pa so imeli že štiri dni prej slabe izkušnje tudi novome-
ški policisti. Najprej se je mladenič zaradi nezanesljive hoje in 
neupoštevanja ukazov policistov poškodoval na javni priredi-
tvi v Šentjerneju, nakar so ga reševalci zaradi oskrbe praks in 
vreznin po glavi odpeljali na novomeško urgenco. Ker je tam 
začel ponovno nekontrolirano noreti, so ga pridržali.

VOZNICI OSTALI BREZ VOZILA – 2. 9. v popoldanskih urah 
so policisti zasegli vozili dvema voznicama, in sicer 53-letni 
ženski, ki so jo v Zalokah zasačili za volanom brez veljavnega 
vozniškega dovoljenja, v Velikih Malencah pa ustavili 33-letno 
voznico iz Ljubljane, ki je vozila po poteku vozniškega dovolje-
nja.� Zbrala:�B.�M.�

Mihaela Ferle Starina, Radeče: Pogrešam po-
nudbo jedi, kot so jih znale pripraviti naše ba-
bice, in jedi iz domače, lokalno pridelane hra-
ne. Žal jedi iz pregrete smetane, ki je značilna za 
naše območje in je lokalna posebnost, ni mogo-
če najti v gostinski ponudbi, a gostje si takšnih 
jedi želimo. Zelo težko najdeš tudi vina, žgane 

pijače in sokove, pridelane v domačem okolju.

Tomaž Medoš, Sevnica: Rad jem zunaj, ker rad 
okušam raznovrstno hrano in pri tem opazu-
jem, kako je hrana pripravljena, iz katerih se-
stavin, kateri so dodatki, da je krožnik videti 
še boljši, kakšna je postrežba. Zanima me tudi 
zgodba uspešnih gostiln, s čim jim je uspelo. V 
Posavju je kar nekaj dobrih gostiln z raznovr-

stno ponudbo, a žal še ne znamo ceniti tega, kar je domače.

Nada Kostevc, Mali Vrh: V gostilne in restavra-
cije zahajamo kar pogosto, vsaj dvakrat na me-
sec, pa tudi ob praznikih in rojstnih dnevih. Jedli 
smo že v kar nekaj posavskih gostiščih in mo-
ram reči, da imajo dobro ponudbo, tudi lokalno, 
tako da ničesar posebnega ne pogrešam. Všeč so 
mi gostinski obrati, kjer imajo ruski bife, saj si 

vsak lahko vzame, kolikor in kar mu srce poželi.

Anica Pirš, Brežice: Raje imam domačo kuhi-
njo, a priložnostno obiščemo tudi kakšno re-
stavracijo v okolici. Všeč mi je ponudba doma-
čih jedi, včasih pa si privoščim tudi hitro hrano, 
npr. kebab ali pico. Posavje ima kar pestro izbi-
ro gostišč, v njih lahko gotovo vsakdo najde kaj 
zase. Menim, da je gostincem lokalno pridelana 

hrana predraga, zato je nimajo vsi v svoji ponudbi. 

Smo v Tednu okusov Posavja in pozanimali smo se, kako 
pogosto naši sogovorniki jedo v gostinskih lokalih, kate-
re vrste lokalov so jim najljubše, je po njihovem mnenju 
gostinska ponudba v naših krajih dovolj pestra ali v njej 
morda kaj pogrešajo.

anketa

Kaj menite o gostinski ponudbi?

Kje ste odraščali, o čem ste 
sanjali?
Rojena sem v Vrhovem oče-
tu železničarju in mami go-
spodinji. Čas mojega otroštva 
in mladosti je bil drugačen 
od današnjega, ni bilo vsega 
na pretek; sanjala sem o no-
vih oblekicah, o celuloidnih 
punčkah, skratka, o malenkos-
tih, ki tedaj niso bile dostopne. 
Spomnim se, da sem želela vi-
deti morje, a se mi je to uresni-
čilo šele v letih, ko nisem bila 
več majhna deklica. 

V kakšnem spominu vam je 
ostal čas šolskih dni, kateri 
poklic ste izbrali in zakaj?
Prva dva razreda osnovne 
šole sem obiskovala v Vrho-
vem, imeli smo kombiniran 
pouk, se pravi dva razreda v 
eni učilnici in skupaj štiri ali 
pet otrok. Učiteljica je bila kot 
mama, otroci pa smo se dru-
žili tudi po pouku. Spominjam 
se, da smo nabirali kolorad-
ske hrošče na njivah, razisko-
vali okolico in vedno odkri-
li kakšen prostor za otroško 
igro po pouku. Hodili smo 
peš, starejši so pazili na mlaj-
še. Luštno je bilo. Osnovne 
šole v Radečah, ki sem jo za-
čela obiskovati v tretjem ra-
zredu, se spominjam kot zelo 
velike in mogočne stavbe, učil-
nice so bile velike in tudi otrok 
je bilo precej več. Takrat sem 
začela obiskovati tudi glasbe-
no šolo, igrala sem klavir in ve-
liko nastopala, tudi s šolskim 
pevskim zborom in z dram-
skim krožkom. Po zaključeni 
osnovni in nižji glasbeni šoli 
me je pot vodila v Ljubljano, 
kjer sem obiskovala šolo za 
farmacevtske tehnike. Sploh 
ne vem, zakaj sem se odloči-
la za ta poklic, vem le to, da 
sem kasneje v njem neizmer-
no uživala, kajti rada sem po-
magala ljudem, jim svetovala. 
Svojo prvo zaposlitev sem do-
bila v Lekarni Radeče, a po 40 
letih dela sem zaključila v Le-
karni Laško. Če bi imela pri-
ložnost, bi se še enkrat odlo-
čila za to pot. 

Že zelo zgodaj ste se vključi-
li v Prosvetno društvo Vrho-
vo in skoraj dve desetletji ga 
že vodite, kaj vas najbolj raz-
veseljuje, navdušuje pri tem 
delu?
Moja starša sta bila aktivna 
člana prosvetnega društva in 
tako sta me že zelo zgodaj vpe-
ljala v različne aktivnosti in v 
zaključnih razredih osnovne 
šole sem že bila, na primer, 
šepetalka v gledališki skupi-
ni. Igrala sem tudi v otroških 
gledaliških predstavah skupaj 
z drugimi otroki v kraju, bila 
sem članica folklorne skupini-
ce, a potem je delo v društvu v 
času mojega šolanja v Ljubljani 
malo zamrlo. Ko sem se vrni-
la v Vrhovo, sem se ponovno 

aktivneje vključila v delovanje 
društva, vendar je bil večji del 
časa namenjen družini in tako 
sem en mandat kot predsedni-
ca društva zaradi rojstva hčer-
ke to funkcijo prepustila dru-
gemu. Po nekaj letih premora, 
če tako rečem, sem ponovno 
prevzela vodenje društva in 
pri tem vztrajam že skoraj 20 

let. V veselje mi je, da mi pri 
tem pomaga celotna družina, 
mož in hčerki sta mi v veliko 
oporo in spodbudo. Delo na 
področju kulture me osreču-
je, daje energijo, zagon, voljo 
… Težko je opisati vsa občut-
ja, ki jih doživljam pri tem pro-
stovoljnem delu, še posebej pa 
mi je v veselje in ponos, ko vi-
dim zadovoljne obraze članic 
in članov društva, ob čemer me 
še posebej veseli, da se vklju-
čuje mlajša generacija. To po-
meni, da se bo zgodba nada-
ljevala. Seveda razmišljam, da 
bom počasi oddala dirigentsko 
palico in sama ostala samo še 
povezovalni vezni člen med ge-
neracijami, ki sem jim poma-
gala narediti prve korake na 
gledališkem odru. 

V okviru društva potekajo 
različne športne dejavno-
sti in deluje več gledaliških 
skupin, ki so uspešne tudi 
na tekmovanjih, kje se skri-
va ključ uspeha?
Posebej športno aktivni v dru-
štvu nismo. Pred leti smo sicer 
imeli zelo aktivne rokometaše, 
sedaj pa se bolj ukvarjamo z 
rekreativnimi dogodki. Redno 
potekajo vadbe v namiznem 
tenisu in imamo skupino, ki je 
kar uspešna na tekmovanjih. 
Vsak teden je v dvorani tudi te-
lovadba, pri kateri sodelujejo 
predvsem ženske vseh staro-
stnih skupin z otroki. Vsako 
sezono se poizkušamo v ple-
su, a ker je naše društvo kul-
turno društvo, smo usmerjeni 

predvsem na delo z gledališki-
mi skupinami. Vključeni so ot-
roci od četrtega let naprej. Ve-
seli smo vsakega otroka, ki 
si želi na oder, tudi zato, ker 
s tem, ko sodeluje v skupini, 
razvija pripadnost skupnos-
ti. Ključ uspešnega delovanja 
društva in gledaliških skupin 
se verjetno skriva v želji po 

aktivnem preživljanju proste-
ga časa, druženju in veselju, ki 
ga doživimo po vsaki uspešno 
izpeljani predstavi. Aplavz, 
stisk roke in pohvala nariše-
jo iskrice v očeh, so spodbu-
da, da vztrajamo, čeprav se 
včasih zdi, da je pretežko, da 
ne bomo zmogli, a s skupnimi 
močmi premagujemo notranje 
strahove, se osredotočamo na 
delo in naš trud je poplačan. 
Vse to nam ogromno pomeni, 
saj delo v našem društvu po-
teka na prostovoljni osnovi – 
v našem društvu delamo vsi 
vse brez plačila, in sicer od re-
žiserjev, igralcev, tajnika, bla-
gajnika do čistilke.

Vedno znova smo tudi veseli 
povabil na gostovanja, na ka-
terih predstavljamo Vrhovo. 
Marsikdo se čudi, kako nam 
že toliko let uspeva vztraja-
ti in vzgajati mlade v uspeš-
ne posameznike, ki s tem raz-
vijajo lastno osebnost, krepijo 
samozavest, izgubljajo strah 
pred javnim nastopanjem in še 
bi lahko naštevala. Lepo je vi-
deti dijake, študente, ki še ved-
no radi zaigrajo v kateri izmed 
predstav, kar je dobra popotni-
ca za prihodnost. Začeli smo se 
povezovati tudi z gledališkimi 
društvi izven državnih meja, 
tako da odhajamo na gostova-
nja celo v tujino in potem gos-
timo tuje gledališčnike še pri 
nas. Pri delovanju naših gleda-
liških skupin nas podpira veči-
na krajanov, ki  redno prihaja-
jo na prireditve, tako da naša 

majhna kulturna dvorana ni 
nikoli prazna, dedki in babice 
pa so ponosni na svoje potom-
ce, ki suvereno stopajo po odru 
in morda s pogledom med ob-
činstvom iščejo prav njih.

Nekatere gledališke pred-
stave sami režirate, kje naj-
dete literarne predloge za 
razvijanje gledališke upri-
zoritve, od česa je odvisen 
izbor? 
Sedaj, ko sem upokojena, se 
poizkušam v režiji, delam z 
najmlajšimi člani. Moram priz-
nati, da je z gledališko literatu-
ro kar problem – slabo je dos-
topna za nas, ki smo omejeni s 
številom in v končni fazi s sta-
rostjo igralcev, tako da veliko 
tekstov sama priredim in vča-
sih mi pri tem pomagata tudi 
hčerki. Glede izbora literarne-
ga dela glede gledališke upri-
zoritve nimam nekega pravila, 
morda je samo ta, da mi mora 
biti vsebina všeč, se me mora 
na nek način dotakniti, a kot 
sem že prej omenila, izbor pri-
lagajam glede na razpoložlji-
vost igralk in igralcev. 

Vam je katera izmed pred-
stav ostala še v posebno le-
pem spominu, zakaj?
Ne bi vam znala povedati, ka-
tera predstava je bila najbolj-
ša, najlepša. Vsaka predstava, 
ki jo postavimo na oder, je za 
nas velikega pomena, predsta-
vlja uspeh. Moram še poveda-
ti, da pripravljamo poleg gle-
daliških predstav še nastope 
za prireditve ob različnih pri-
ložnostih tako v Vrhovem kot 
v Radečah in letošnjo osre-
dnjo proslavo ob občinskem 
prazniku pripravlja prav naše 
društvo, a kljub temu naj ome-
nim dogodek, ki mi bo za ved-
no ostal v posebnem spominu. 
Naša krajanka Nuška je izda-
la svojo prvo pesniško zbirko. 
Želela je, da jo predstavimo na 
nek drugačen, gledališki na-
čin. Ta predstavitev mi bo za 
vedno ostala v spominu, ker se 
je, prepričana sem, dotaknila 
vsakega gledalca ter mu pobo-
žala srce in dušo.

Lahko rečeva, da po vaših 
stopinjah hodita obe hčeri, 
Katarina in Urška?
Ne samo, da hodita po mojih 
stopinjah, močno me prehite-
vata po levi in desni. Obe smo 
vzgajali v duhu ljubiti svoj kraj 
in ljubiti gledališki oder. Že od 
malega sta stopali po odru, so-
delovali pri pripravah na do-
godke, obe sta tudi izbrali ter 
uspešno dokončali študij slo-
venščine in čeprav obe živi-
ta ter službujeta daleč od roj-
stnega kraja, se redno vračata 
in pripravljata zelo odmev-
ne prireditve. Zelo mi je žal, 
da nista uspeli dobiti služ-
be bližje, da bi lažje sodelo-
vali, a mogoče je bolje tako. 

Andreja Burkelc Klajn, predsednica Prosvetnega društva Vrhovo: 

Naša dvorana ni nikoli prazna
VRHOVO – Življenje Andreje Burkelc Klajn je od otroštva naprej prepleteno z delovanjem v Prosvetnem 
društvu Vrhovo, v katerem je sprva sodelovala kot članica folklorne in gledališke skupine, zadnji dve dese-
tletji pa je društvo pod njenim vodstvom vse bolj prepoznavno izven občinskih meja. Vrsto let je tudi člani-
ca domače krajevne skupnosti in zadnje tri mandate občinska svetnica. Za svoje dosedanje aktivno delova-
nje v skupnosti bo na petkovi osrednji prireditvi ob prazniku občine Radeče prejela zlatnik.

Andreja�Burkelc�Klajn
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Vse je za nekaj dobro, pravi-
jo, kajne? Starejša Katarina 
se ukvarja predvsem s pisa-
njem tekstov in z režijo, Ur-
ška je navdušena igralka, ki se 
uspešno spogleduje tudi z re-
žijo. Ne smem pa pozabiti na 
moža Martina. Tudi njega smo 
vpletli v vse dogodke in nam je 
v veliko tehnično pomoč, po-
gosto tudi fotografira in vodi 
fotografski arhiv vseh dogod-
kov v društvu. Pravzaprav mi 
je vedno v veliko pomoč, tudi 
moralno, in vesela sem, ker v 
društvu pomagata že partner-
ja obeh hčerk. Seveda, za vse 
omenjeno moja družina pora-
bi zelo veliko prostega časa, 
včasih kar malo preveč, še po-
sebej zato, ker sem taka ose-
ba: če si eno reč zadam, mora 
uspeti, se pravi, da je potrebno 
včasih tudi z glavo skozi zid.

V septembru v društvu prip-
ravljate poseben dogodek, 
tekmovanje v pripravi go-
veje juhe, kakšen je odziv?
Naše društvo je poznano po 
tem, da vedno ’pogruntamo’ 
nekaj zanimivega, novega. 
Lansko leto smo pri pobrate-
nem društvu v Srbiji sodelova-
li na ’pasuljadi’. Tam smo, se-
veda brez predznanja, kuhali 
srbski pasulj na slovenski na-
čin. No, in na poti domov smo 
se pogovarjali, kaj bi pa pri nas 
v Vrhovem kuhali. Padla je ide-
ja, da bi kuhali slovensko gove-
jo juho. Sedaj smo že tik pred 
prvim Festivalom slovenske 
goveje juhe in prijavljenih je 
14 ekip, kar nas izjemno veseli 
in je za prvič zelo spodbudno. 

Dogodek smo vpeli v prazno-
vanje praznika občine Radeče 
in pričel se bo 7. septembra ob 
15. uri na igrišču v Vrhovem. V 
primeru slabega vremena bo 
potekal v prostorih društva, 
tako da je skrb, ali bo ali ne 
bo, odveč. Za obiskovalce smo 
pripravili tudi bogat spremlje-
valni kulturni program z nas-
topi folklornih skupin, godbe 
in ljudskih pevcev. 

Poleg tega, da ste žena, mati 
in prostovoljka, ste tudi dol-
goletna članica sveta KS 
Vrhovo in občinska svetni-
ca tretji mandat. Kako vidi-
te delovanje domače krajev-
ne skupnosti ter radeškega 
občinskega sveta, kako oce-
njujete sodelovanje med KS 
in Občino ter regijo?
Poleg dela v domačem pros-
vetnem društvu se trudim 
tvorno delovati tudi v svetu 
Občine Radeče in v svetu Kra-
jevne skupnosti Vrhovo. Ni 
vedno lahko, toda poskušam 
delovati tako, da bi bilo dobro 
za vse. Sodelovanje med KS in 
Občino je v glavnem zelo dob-
ro, čeprav smo včasih tudi vsak 
na svojem bregu, toda s pame-
tnimi pogovori in dogovori se 
razrešijo marsikatere dileme. 
Vse štiri krajevne skupnosti v 
občini si želimo, da smo v ob-
čini slišane, in zdi se mi, da je 
pri nas tako. Delovanje je ra-
zvojno naravnano in marsikaj 
je že vidno, tako na infrastruk-
turi kot na ostalih področjih. 
Občina Radeče dobro sodelu-
je z ostalimi občinami v Po-
savju, je enakopraven član in 
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ne glede na število prebivalk 
in prebivalcev se z njimi pove-
zuje tudi v različnih projektih, 
kar je dobro za razvoj celotne 
pokrajine. Le enotnost, sodelo-
vanje, povezovanje, spoštova-
nje in razumevanje omogoča-
jo boljše pogoje bivanja.

Katere so prednosti življe-
nja v občini, kot je radeška, 
ki je ena manjših, in katere 
so pomanjkljivosti, ki bi jih 
bilo dobro odpraviti?
Mogoče so prednosti življe-
nja te, da se vsi med seboj 
poznamo in si lažje pomaga-
mo, včasih pa je to lahko tudi 
pomanjkljivost. Tukaj mislim 
predvsem na manjše kraje. V 
Vrhovem, na primer, nimamo 
ne poštnega nabiralnika ne 
bančnega avtomata ne majhne 
trgovine in ko si starejši in ni-
maš prevoza, lahko nastane 
problem. Želim si, da bi se v 
prihodnosti tudi te stvari ne-
kako uredile. 

Kaj vam pomeni priznanje, 
zlatnik, ki ga boste prejeli 
na osrednji slovesnosti ob 
občinskem prazniku?
S tem, ko sem bila predlagana 
in potem tudi izbrana za do-
delitev najvišjega priznanja 
v občini, sem spoznala, da je 
moje delo opaženo in cenjeno. 
Seveda se zavedam, da to pri-
znanje sprejemam tudi zato, 
ker za mano stojijo ljudje, ki 
mi pomagajo in me podpirajo, 
kajti brez njih bi težko stopala 
po poti, ki sem jo skušala skozi 
pogovor kratko opisati. 
� Smilja�Radi

Morda se premalo zavedamo, 
da en liter neprimerno odlo-
ženega odpadnega jedilnega 
olja lahko onesnaži milijon li-
trov pitne vode oz. 10,5 litrov 
odpadnega jedilnega rastlin-
skega olja, kolikor ga en pre-
bivalec Slovenije v povprečju 
odvrže na leto, lahko z nepra-

vilnim ločevanjem onesnaži 
10 milijonov litrov vode. Mor-
da ne razmišljamo o tem, da 
ob primernem skladiščenju, 
oddajanju in predelavi lahko 
odpadno rastlinsko olje iz go-
spodinjstev postane obnovljiv 
vir energije, kajti iz enega litra 
odpadnega jedilnega olja nas-
tane 90 odstotkov biodizla ali 
bioplina, ekološkega goriva, ki 
ne onesnažuje okolja (preosta-

Z odpadnim oljem je treba ravnati pravilno
SEVNICA – 27. avgusta so partnerji v skupnem posavskem projektu Olje nekoliko drugače v Albert Felicijanovi dvorani na sevniškem gradu predstavili izvajanje 
projekta zbiranja, predelave in ponovne uporabe odpadnega rastlinskega jedilnega olja v gospodinjstvih, ki je za okolje zelo obremenjujoč odpadek.

nek predstavlja glicerin, ki se 
uporablja v farmacevtski in-
dustriji).

»Jedilno olje v gospodinjstvih 
je po uporabi odpadek, ki ga je 
treba ustrezno zbirati in pre-
dati naprej. Z ločenim zbira-
njem odpadnega jedilnega 

olja prispevamo k ohranitvi 
ekosistemov ter k zmanjševa-
nju stroškov delovanja javnega 
komunalnega sistema,« je de-
jal Mitja Udovč, direktor sev-
niške Komunale, ki je nosilec 
projekta. Poudaril je, da je od-
padno jedilno olje zelo obre-
menjujoč odpadek v okolju, 
zato moramo poskrbeti, da se 
ne meša z ostalimi odpadki ter 
ne zliva v kanalizacijske odto-

ke ali neposredno v naravo, 
ter predstavil nekatere aktiv-
nosti na področju ozaveščanja 
prebivalk in prebivalcev, na-
črtnega zbiranja, predelave in 
ponovne uporabe odpadnega 
rastlinskega jedilnega olja. Po-
vedal je še, da so kupili vozilo 
za praznjenje uličnih zbiralni-
kov, v Zbirnem centru Sevni-
ca pa bo postavljena filtrirna 
postaja za predelavo zbrane-
ga odpadnega jedilnega olja v 
alternativno gorivo.

Zbirne posode za odpadno 
rastlinsko jedilno olje
V želji po čim večji količini 
zbranega odpadnega jedilne-
ga rastlinskega olja iz gospo-
dinjstev je na različnih lokaci-
jah v Posavju postavljenih 35 
novih 200-litrskih uličnih zbi-
ralnikov rumene barve, v ka-
tere je mogoče zlivati v go-
spodinjstvih zbrano odpadno 
rastlinsko jedilno olje. »S po-
stavitvijo zbirnih posod smo 
se približali uporabnicam in 
uporabnikom, ki se jim zara-
di odpadnega jedilnega olja ni 
potrebno, recimo, peljati 20 
kilometrov v eno smer. Vse lo-
kacije so bile zelo skrbno iz-
brane. Odziv je zelo dober in 
posode služijo namenu,« je 
povedala direktorica brežiške 
Komunale mag. Jadranka No-
voselc in dodala, da so za bolj-

šo ozaveščenost občank in ob-
čanov izdali posebne zloženke, 
posneli kratek animiran film, 
v katerem je prikazano pravil-
no ločevanje odpadnega olja v 
gospodinjstvih, ter imeli delav-
nico izdelovanja sveč iz odpa-
dnega jedilnega olja. Učenkam 
in učencem posavskih osnov-
nih šol so bile predane zelene 
2,2-litrske posodice za zbira-
nje odpadnega olja v gospo-
dinjstvih, a kdor bi želel, jih še 
vedno lahko brezplačno prev-
zame na sedežih komunalnih 
podjetij. 

Direktor sektorja komunale v 
krškem podjetju Kostak Jože 
Leskovar je opozoril, da ne-
kateri v zbirne posode zlije-
jo tudi kakšen liter odpadne-
ga avtomobilskega olja, kar ni 
prav – v zbirno posodo se zli-
va samo odpadno rastlinsko 
jedilno olje. »Občankam in ob-
čanom je treba še povedati, da 
se zaradi izgradnje tega siste-
ma, ne bodo povišale cene ko-
munalnih storitev,« je nadalje-
val in zaključil z željo, da bi se 
projekt nadaljeval oz. nadgra-
dil ter da bi uporabnice in upo-
rabniki aktivno sodelovali v 
varovanju okolja, tudi z zbi-
ranjem in pravilnim odlaga-
njem odpadkov. »Veseli me, da 

se združimo v skupnih projek-
tih vseh posavskih komunal, da 
pokažemo, da skupaj dihamo v 
tem porečju reke Save. Kajti le 
na ta način bomo to naše po-
dročje – čeprav na zadnjem 
zemljevidu ni omenjene regi-
je Posavje, a upam, da bo priš-
lo do nje – ne samo energet-
sko najpomembnejše, ampak 
tudi okoljsko najbolj ozavešče-
no področje v Sloveniji,« je zak-
ljučil Leskovar.

201.315,03 evrov vreden pro-
jekt zbiranja odpadnega ra-

stlinskega jedilnega olja v 
gospodinjstvih je podprt z 
evropskimi sredstvi LAS, saj 
ga je potrdilo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo. Projekt, ki se je pričel v 
letošnjem maju, se bo zaklju-
čil v septembru, sodelujoči v 
njem so Komunala d.o.o. Sev-
nica, Komunala Brežice d.o.o., 
Kostak d.d. Krško, Javno pod-
jetje Komunala Radeče d.o.o., 
Občina Sevnica in Društvo U3 
Sevnica. 

� Smilja�Radi

Jože�Leskovar,�mag.�Jadranka�Novoselc,�Brigita�Stopar�in�Mitja�
Udovč�pred�vozilom�za�prečrpavanje�odpadnega�jedilnega�
olja�iz�uličnih�200-litrskih�posod�ter�s�posodicami�za�zbiranje�
odpadnega�olja�v�gospodinjstvih�(foto:�Komunala�Brežice).�

Na� skrbno� izbranih� lokacijah� v� Posavju� je� postavljenih�
35� posod� za� zbiranje� odpadnega� rastlinskega� olja� iz�
gospodinjstev�(ena�stoji�pri�stanovanjskih�blokih�Pod�Vrtačo�
v�starem�delu�Sevnice).

SEVNICA – Minulo nedeljo se 
je zaključila letošnja kopal-
na sezona na sevniškem ba-
zenu, ki je prenovljen vabil 
od sredine letošnjega julija, 
v ponedeljek pa so se zače-
le priprave za celovito obno-
ve strojnice. 

V prvi fazi obnove je bila ob-
novljena bazenska školjka 
olimpijskega in otroškega ba-
zena ter zamenjana celotna 
bazenska tehnika, poleg tega 
ima olimpijski bazen nove 
stenske reflektorje za razsvet-
ljavo vode. Okoli obeh bazenov 
so položili nove betonske ploš-
če, dodali nove senčnike in po-
čivalnike ter osvežili bazensko 
območje s svetlimi poletni bar-
vami. Druga faza obnove zaje-
ma zamenjavo filtrov, črpalk 
in naprav za kemijsko pripra-
vo vode v bazenu ter celotne 
elektro inštalacije v strojnici. 
Zamenjava več kot 30 let stare 
tehnologije z novo, novejšo, bo 
omogočala nižje obratovalne 
stroške in bo dodatno prispe-
vala k boljšemu nadzoru nad 
kakovostjo kopalne vode, ka-
mor bo priklopljen tudi sistem 
za vodno masažo (t. i. labodji 
vrat). Zaključek del je predvi-
den do nove kopalne sezone v 
letu 2020, v kateri pa verjetno 
možnosti za podaljšanje kopal-
nega časa in nočnega kopanja 
(še) ne bo. �S.�R.

Obnovili bodo še strojnico

Na�sevniškem�bazenu�je�potekala�tudi�jutranja�vadba�v�vodi.
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Danes, pravita naši sogovorni-
ci, Ani Nuša Masnik, direkto-
rica Doma starejših občanov 
Krško, v katerem so bili med 
prvimi v slovenskem prosto-
ru, ki so začeli že pred 20 leti 
z izobraževanji in usposablja-
nji za delo z obolelimi oseba-
mi z demenco, ter Carmen 
Rajer, mag. soc., vodja stori-
tve Pomoč na domu pri krški 
enoti Centra za socialno delo 

Posavje, ki se je skozi zaposli-
tve v zdravstvenih in social-
novarstvenih ustanovah kalila 
v znanju prepoznavanja simp-
tomov in delu z dementnimi 
ljudmi, je že prek 100 vrst de-
menc. A ob dejstvu, da je sta-
rajoči se družbi in tudi drugim 
bolezenskim stanjem pridru-
žena demenca v porastu, ne v 
slovenskem ne regionalnem 
ne lokalnem prostoru ne pre-
moremo okvirnega zbirne-
ga podatka o številu obole-
lih oseb z demenco. Rajerjeva 
pravi, da temu botruje dejstvo, 
da podatki o številu diagno-
sticiranih demenc obtičijo v 
zdravstvenih kartotekah oseb-
nih zdravnikov in prav tako 
zgolj za potrebe lastnih evi-
denc vodijo podatke o številu 
obolelih v socialnovarstvenih 
ustanovah in centrih. Le-ti se 
ukvarjajo z duševnim zdrav-
jem ljudi ali se z njimi sreču-
jejo kot z uporabniki storitev. 
Demenca je pogosto prikrita s 
primarno diagnozo, saj se po-
javi kot pridružena ali posle-
dična bolezen po kapeh, po-
škodbah in drugih boleznih 
stanjih. Osebe, ki pri sebi opa-
zijo spremembe ali jih opazi-
jo svojci, pogosto odklanjajo, 
se težje ali nerade odločajo za 
temeljito zdravniško in psihi-
atrično obravnavo, kjer so na 
žalost tudi daljše čakalne dobe 
za potrebne preglede. 

Bolezen, ki se razvija 
postopoma

Kaj je demenca? Demenca je 
bolezen, ki deformira živč-
ne celice v možganih, zara-
di česar pride do usihanja za 
življenje slehernega človeka 
pomembnih funkcij, kot so 
spomin, govor, mišljenje, ori-
entacija, prepoznavanje, spre-
menjene oblike vedenja idr. 
»Medtem ko v družbi ni pre-
prek, da bi odkrito govorili o 
različnih poškodbah, boleznih 
organov – več se govori o raku 

Na stezah pozabe – demenca (1. del)
POSAVJE – Ko motnja zareže v spomin in se jezik zapleta v iskanju pravih besed ... Ko postanejo vsakodnev-
ni opravki, čas in prostor težava, ko vse bolj tonejo v pozabo obrazi ljubljenih oseb, ko postanejo zdajci smeh 
zdajci solze spremljevalec obolelih oseb in njihovih svojcev. Nepovabljena gostja sliši na ime demenca.

in na simptome ter potek opo-
zarjajo in osveščajo javnost v 
ta namen ustanovljena zdru-
ženja. Slišimo, denimo, od kapi 
prizadete posameznike govo-
riti o tem, da jim je vzelo govor, 
da sta roka ali noga ohromlje-
ni, a se rehabilitirajo ipd., je o 
demenci, ki je očem prikrita, ki 
je v glavi in na katero ne mo-
remo pokazati s prstom, zelo 
malo oz. veliko premalo govo-
ra v širši javnosti,« opozarja 
Rajerjeva, še sploh spričo dej-
stva, da smo starajoča se druž-
ba, četudi demenca ni domena 
samo starostnikov. »Najpogo-
steje se srečujemo z Alzhei-
merjevo boleznijo, z demenco 
z Lewyjevimi telesci, fronto-
temporalno ali Pickovo de-
menco, z različnimi demenca-
mi po poškodbah možganov. 
Demenca je lahko tudi posle-
dica zasvojenosti z alkoholom 
ali drogami in imamo mlade, 
ki so se ukvarjali, teh bo ver-
jetno v bodoče še več, s kon-
taktnimi športi, kar lahko prav 
tako vpliva na razvoj demen-
ce. Včasih je demenca posle-
dica srčno-žilnih bolezni itd.« 

Demenca ima tisoče različ-
nih obrazov, razlogi, da pride 
do nje, pa so lahko zelo raz-
lični. Zaenkrat še ni odkrite-
ga zdravila za ozdravitev, pač 
pa je mogoče z zdravili le upo-
časniti njeno napredovanje 
ali celo za nekaj časa izboljša-
ti simptome bolezni, v kolikor 
je ustrezno diagnosticirana še 
v dovolj zgodnji fazi razvoja. 
»A oboleli so pogosto nevid-
ni vse do tedaj, dokler ne pos-
tanejo moteči za okolico, ki pa 
zatem pričakuje 'instant' re-
šitev za nekaj, kar to ne more 
biti,« dodaja Rajerjeva. 

»Večini obolelih oseb je tež-
ko priznati svojcem, lastnemu 
otroku, da ne zmorejo več, da 
se jim nekaj dogaja, pa ne vedo 
kaj. Težko je za svojce, ko uvi-
dijo, da se z njihovim najbliž-
jim nekaj dogaja, običajno so 
to oblike odklonilnega vede-
nja, zavračanje pomoči, ni več 
samokritičnosti do lastne hi-
giene, higiene bivalnih pro-
storov. Naše izkušnje so, da 
pogosto celo lažje obolele 
osebe sprejmejo našo pomoč, 
ko se začnemo vključevati v 
družino preko Pomoči na 
domu kot pa pomoč svojcev. 
Denimo svojci pravijo: moja 
mama je bila vedno čista, ure-
jena, sedaj pa kar naprej hodi 
v istih oblačilih, pravi, da se je 
skopala, mi pa vonjamo, da ni 
tako. Opazne so spremembe 
v bivalnih prostorih, kopiči-
jo se smeti, nepomita posoda 

v kuhinji, umazana posteljni-
na. Najhitreje se odstopanja 
od siceršnjega vedenja in na-
vad odražajo v kopalnicah in 
straniščih. Mogoče me bo kdo 
popravil, a moje mnenje je, da 
ta občutek do lastne higiene 
in higiene prostorov ni nekaj, 
kar nam je bilo položeno v zi-
belko, temveč priučeno, dre-
sura skozi leta življenja, ki 
jo ponotranjimo, ko želimo 
ugajati sebi in okolici, hodi-
ti urejeni v službo. Že z upo-
kojitvijo se ta skrb za dnevno 
urejenost nekoliko zmanj-
ša, če pa se temu pridruži še 
upad nekih kognitivnih spo-
sobnosti, se pravi odmiranje 
možganskih celic, telo, tako 
kot pri vsaki bolezni, aktivi-
ra vse svoje obrambne celi-
ce, da bo preživelo iz dneva v 
dan. In če to hoče, da prvo na 
stran tisto, kar ni pomembno 
za osnovno preživetje. In hi-
giena ni. Za osebe z demenco 
je pomembno, da bodo preži-
veli dan s čim bolj bistro gla-
vo, s čim manj spodrsljaji in 
pozabljanji, da jih kdo, ki ga 
imajo radi, obišče in se čuti-

jo varne, da bo dan potekal 
tako, da ko bodo odšli zvečer 
v posteljo, da bodo imeli ob-
čutek, da ni bilo vse slabo,« 
pojasnjuje. 

Zavedati se je potrebno, da 
se skozi demenco zelo hit-
ro predelujejo travme, tež-
ke živ ljenjske izkušnje, ki jih 
posameznik ni znal predela-
ti, o njih nikoli ali redko govo-

ril, naj si bo to prepir s star-
ši, sorojenci, sosedom, vojne 
travme, ki jih je še ogromno. 
In te so lahko v določenem 
trenutku sprožilec, ki obudi 
ali zakoplje spomin, pogos-
to dementne osebe kličejo ali 
hočejo videti osebo, ki je bila 
del njih. Zato je nesmiselno, 
da bi jih prepričevali, da te 
osebe že dolgo več ni. Spre-
menjene vedenjske vzorce, 
izgubo spomina, nihanje raz-
položenja, oteženo orienta-
cijo v prostoru in času, dru-
gačno dojemanje realnosti 
od tiste, ki jo oni dojemajo, 
begavost, je svojcem najtežje 
sprejeti: »Ko se začnejo njiho-

vi ljubljeni izgubljati, bežati 
v svoj svet, katerega mi tež-
je razumemo, oni pa tudi ne 
več našega. Pomembno je, da 
ljudi, ki kažejo znake demen-
ce, ne silimo v njihov nekda-
nji ali naš svet, da jih podpre-
mo v njihovi realnosti, kjer 
se počutijo varne in spreje-
te, da jim dopuščamo človeš-
ko dostojanstvo, odvisnost, 
občutek, da niso na robu 
družbe, ampak še vedno nji-
hov del. Če mi do takih ljudi 
pristopamo vsiljivo, agresiv-
no, jim dopovedujemo neke 
stvari, ki jih v tistem trenut-
ku niso sposobni doumeti, jih 
spravljamo še v večjo stisko 
in s tem pahnemo še v slab-
še zdravstveno stanje. Osebe 
z demenco, ki določenih stva-
ri niso več sposobne doumeti, 
toliko bolj delujejo na energij-
ski ravni in hitro začutijo in 
se odzovejo, v kolikor imajo 
ob sebi nervoznega ali otož-
nega človeka. Zato se pogos-
to zgodi, da ti lažje sprejme-
jo obiske naše oskrbovalke, 
ki je v primerjavi s svojci, ki 
so zasičeni že z enimi in isti-
mi zgodbami ter situacijami, 
neobremenjena in, kakor jaz 
pravim temu, s prazno spo-
minsko kartico,« nam sku-
ša kar se da nazorno opisati 
Carmen Rajer. V nadaljevanju 
tudi, kako se v primežu bolez-
ni, začaranem krogu znajde-
jo tako oseba z demenco kot 
svojci, zaradi česar so pogos-
to cele družine izpostavljene 
riziku, da bodo odmaknjene 
iz družbe, ker nimajo več ne 
volje ne moči razlagati, za-
kaj se njihov bližnji tako čud-
no ali drugače obnaša, kot so 
ga bili pred tem vajeni. Tudi 
ni malo primerov, ko sosedje 
podajo prijave zoper sosede, 
da ti verjetno grdo ravnajo s 
svojim svojcem, saj tega sliši-
jo pogosto jokati, celo kriča-
ti, ni ga več veliko na spregled 

ali ga vidijo zanemarjenega in 
nedostopnega. Zato Rajerjeva 
opozarja, da se je treba pred 
obtožbami prepričati ali po-
izvedeti, kaj spremenjenemu 
načinu življenja in obnašanju 
botruje, saj so lahko v naspro-
tnem primeru posamezniki 
ali družina posledično neup-
ravičeno stigmatizirani v so-
seski ali širši skupnosti.

Več o tem, kako poiskati po-
moč ter oblikah pomoči in in-
stitucionalnem varstvu v pri-
hodnji številki Posavskega 
obzornika, ki izide že čez te-
den dni, 12. septembra.
� Bojana�Mavsar�

Carmen�Rajer,�vodja�storitve�
Pomoč�družini�na�domu�pri�
CSD�Krško

»Pomembno je, da ljudi, ki kažejo znake 
demence, ne silimo v njihov nekdanji ali naš 
svet, da jih podpremo v njihovi realnosti, 
kjer se počutijo varne in sprejete, da jim 
dopuščamo človeško dostojanstvo, odvisnost, 
občutek, da niso na robu družbe, ampak še 
vedno njihov del.«

POSAVJE – V posavskih srednjih šolah je v novem šolskem 
letu vpisanih 1348 dijakov in dijakinj, od tega 384 v prve 
letnike. Obe številki sta nekoliko nižji kot v minulem šol-
skem letu, a so na šolah kljub temu z vpisom dokaj zadovolj-
ni. Večjih novosti glede organizacije pouka ni.

Na Šolskem centru Krško-Sevnica, ki združuje Srednjo poklic-
no in strokovno šolo Krško, Gimnazijo Krško in Srednjo šolo Sev-
nica, je vpisanih skupno 670 dijakov, med njimi sta 202 novinca 
(142 v SPSŠ, 14 v gimnaziji in 46 v SŠ Sevnica), kar je približno 
toliko kot v preteklem šolskem letu. »V prve letnike smo vpisali 
v vse programe, ki smo jih razpisali tako v Krškem kot v Sevni-
ci,« je sporočila direktorica šolskega centra Erna Župan Pirko-
vič. Organizacije pouka niso spreminjali in imajo samo dopol-
danski pouk, zaradi prostorske stiske bodo še vedno uporabljali 
dve učilnici v nekdanjem dijaškem domu. Zaključujeta se med-
narodna Erasmus+ projekta Master5 in Wireless up, uspešni pa 
so bili tudi pri prijavi novih, ki jih bodo izvajali v naslednjih le-
tih. Nadaljujejo tudi z opravljanjem prakse v tujini. V času poči-
tnic so opravili več vzdrževalnih in sanacijskih del, med drugim 
so sanirali del strehe, obnovili tla v zadnji avli in hodniku ter učil-
nici, prebelili hodnike in nekaj učilnic. 

Na SPSŠ Krško so v novem šolskem letu v začetni letnik izobra-
ževanja vpisali 150 dijakov in dijakinj, ki se izobražujejo za ene-
ga od devetih poklicev s področja strojništva, elektrotehnike in 
računalništva. Povečalo se je število dijakov, ki se izobražujejo v 
vajeniški obliki za poklic strojnega mehanika, skupno število di-
jakov pa je sicer predvidoma nekaj manjše od lanskega šolske-
ga leta, je sporočil ravnatelj SPSŠ Krško Jože Pavlovič in dijake 
spomnil na možnost pridobitve štipendij za deficitarne pokli-
ce in kadrovskih štipendij, ki jih razpisujejo posavska podjetja.

V Srednjo šolo Sevnica je v letošnjem šolskem letu vpisanih 
125 dijakov, kar je znatno več kot v minulem, ko jih je bilo 108. V 
prvi letnik se je vpisalo 15 dijakov v program mizar in 31 v pro-
gram frizer, skupaj torej 46. »Z vpisom novincev smo izredno za-
dovoljni. V programu frizer so mesta zapolnjena do maksimalne 
dovoljene številke 31. Trend vpisa v program mizar, ki je defici-
taren poklic, se povečuje, kar nas izredno veseli,« pojasnjuje rav-
natelj Matjaž Prestor. Kot novost v letošnjem šolskem letu je iz-
postavil mednarodni projekt Erasmus+, v okviru katerega bodo 
v programu mizar skupaj s sodelavci in dijaki iz Krškega izdela-
li mobilni čebelnjak.

V Gimnazijo Brežice je v tem šolskem letu je vpisanih 380 dija-
kov, od tega 105 v prvi letnik (83 v program gimnazija, 22 v pro-
gram gimnazija športni oddelek). Po besedah ravnatelja Uroša 
Škofa so z letošnjim vpisom zadovoljni. Na področju organiza-

cije pouka bodo dali poudarek izvajanju nacionalnih projektov 
Inovativna pedagogika 1:1 in Podjetnost v gimnazijah, medna-
rodnemu projektu Erasmus+ KA2, medpredmetnemu povezova-
nju splošnoizobraževalnih in strokovnih predmetov, timskemu 
poučevanju, aktivnim oblikam in metodam dela, uporabi sodob-
nih tehnologij itd. Na šoli so ponosni, da so člani Unescove mreže 
šol, nadaljevali bodo začete programe mednarodnega sodelova-
nja ter ohranjali stike s šolami v Franciji, Srbiji, Severni Makedo-
niji, Nemčiji in Italiji. Med počitnicami so na šoli potekala nujna 
vzdrževalna dela v vrednosti 80.000 evrov.

Na Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice je v tem šolskem letu 
vpisanih 298 dijakov, od tega 77 v prve letnike. Vpis je primerljiv 
z lanskim šolskim letom, je sporočila šolska svetovalna delavka 
Alenka Pečnik Kranjec. V programu predšolska vzgoja so ime-
li omejitev vpisa in so zapolnili vsa prosta mesta, nekaj prostih 
mest je ostalo v programu ekonomski tehnik in programu trgo-
vec, tako da so z vpisom sorazmerno zadovoljni. Pri organizaciji 
pouka ni novosti, so pa pridobili nov projekt Erasmus +, v kate-
rem se bodo posvečali migracijam, nadaljujejo pa z lanskim pro-
jektom Leader in me. 20 dijakom bodo prav tako v okviru pro-
jekta Erasmus omogočili opravljanje prakse v tujini. Nadaljujejo 
s projektom Šola ambasador EU. »Kljub temu da je šolska stav-
ba obeležila 20 let obstoja, zanjo dobro skrbijo dijaki in zapos-
leni, zato obnovitvena dela letos niso bila potrebna,« je še spo-
ročila Pečnik Kranjčeva.
� Peter�Pavlovič

Dijakov je nekoliko manj

Športni�1.d�oddelek�Gimnazije�Brežice�z�razredničarko�Matejo�
Raušl�(foto:�Gimnazija�Brežice)
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PIŠECE – V inovativnem projektu Moja hiša je tvoj dom Društva 
Pleteršnikova domačija si je v tem poletju svoj začasni sloven-
ski dom v Pleteršnikovi zidanici v Pišecah (brezplačno) ustvarilo 
več slovenskih družin iz tujine, med njimi tri generacije družine 
Mandić iz Društva Slovencev Sava iz Beograda, dr. Maja in Vlado 
Đukanović, avtorja slovensko-srbskega slovarja, ki sta prav tako 
prišla iz Beograda, dr. Andrea Trovesi, predavatelj slovanskih je-
zikov na univerzi v Rimu, Mojca Kumer z družino iz Padove, ter 
mladoporočenca iz DS iz Srbije. September pa je namenjen mla-
dim rojakom, ki se vpisujejo na do- ali podiplomski študij v Slo-
veniji. V okviru projekta Od Maksa do faksa lahko (brezplačno) 
bivajo v Pleteršnikovi zidanici, obiskujejo pouk slovenščine in od 
tu urejajo zadeve, povezane  z bivanjem in študijem.
Društvo Pleteršnikova domačija z obema projektoma, ki ju pod-
pira Urad za Slovence po svetu, in drugimi dejavnostmi skrbi za 
ohranjanjanje slovenščine med rojaki, časti velikega slovarnika 
in po svetu širi poznavanje dela Maksa Pleteršnika, ki 'dal naro-
du je svojemu zaklad, odkril bogastvo mu slovenskega jezika', 
kar je zapisano na njegovem nagrobnem spomeniku v Pišecah.
� Vir:�Društvo�PDP

Pišece – dom za Slovence po svetu

Družina�iz�Padove�na�obisku�v�vrtcu�in�OŠ�Maksa�Pleteršnika�
Pišece�z�ravnateljico�Nuško�Ogorevc.�Otroci�naših�rojakov,�ki�
v�okviru�projektov�pridejo�v�Pišece,�lahko�obiskujejo�vrtec�oz.�
pouk�in�se�udeležejo�obšolskih�dejavnosti.

GADOVA PEČ – 24. avgusta se je v organizaciji VTKD Cerklje ob 
Krki odvila jubilejna 10. likovna kolonija Doga tempore-ex cvič-
korel. Ker je v naravi najlepše, so tokrat umetnine nastajale v Ga-
dovi peči pri gostiteljih Miji in Romanu Baškovču v prijetnem 
ambientu njunega vinskega hrama. Tu se je zgodba o cvičkore-
lu pred desetimi leti tudi začela. Cvičkorel je edinstvena slikar-
ska tehnika. Vino je živa snov, zato predstavlja poseben izziv sli-
karjem, ki se odločijo ustvarjati z njim. Vsi udeleženci so z njim 
ravnali spoštljivo in nastala so čudovita dela. Nekaj slikarjev je 
za podlago svojim umetninam uporabilo doge. Ustvarjanje so 
zaključili popoldne, v veselem vzdušju ter ob dobri kapljici in 
hrani, za katero je poskrbela družina Komatar, za glasbeno raz-
vedrilo pa skupina Trta. Nastala dela bodo na ogled na razsta-
vi, ki bo odprta v začetku prihodnjega leta v avli Upravne enote 
Brežice. Na cvičkorelu so sodelovali: Alenka Venišnik, Andrej 
Pinterič, Anton Zorko, Branka Benje, Branko Bosina, Darko 
Oštrbenk, Jože Šterk, Jožica Kodrič, Jožica Petrišič, Kristina 
Bevc, Mihaela Prevejšek, Mija Baškovč, Nevenka Rušković, 
Olga Piltaver, Melita Oštrbenk, Stane Udvanc, Vesna Koma-
tar in Vladka Sumrek. �M.�Oštrbenk�

Cvičkorel spet v Gadovi peči

S�slikanjem�z�vinom�(cvičkom)�so�nastala�čudovita�dela.

KRŠKO – Potem ko so pred zaključkom leta 2017 krški poklicni 
gasilci izdali koledar, zbrana sredstva od prodaje pa tedaj name-
nili za nakup potapljaških oblek in ob tem Društvu za cerebral-
no paralizo Sonček Posavje namenili še donacijo v znesku 1000 
evrov, bodo letos humanitarno akcijo ponovili. 'Vroči' koledar 
za leto 2020, kakor napovedujejo, z motivi poklicnih gasilcev, bo 
predvidoma v prodaji že v novembru, celoten izkupiček pa bodo 
tokrat namenili Društvu Sožitje Krško.
� B.�M.�

Gasilci ponovno s koledarjem

V 11 naseljih živi okvirno med 
480 in 490 krajank in kraja-
nov, natančnejše število pa je 
trenutno težje določljivo, saj 
sodita pod krajevno pristoj-
nost samo dela vasi Cesta in 
Gunte, sicer pa poleg navede-
nih krajevno skupnost tvorijo 
še vasi Gora kot središče kra-
jevne skupnosti, Čretež pri Kr-
škem, Senožete, Golek, Osre-
dek pri Trški Gori, Spodnje 
Dule, Straža pri Krškem, Str-
mo Rebro in Dunaj. Tako kot 
so očem na hribovitem obmo-
čju odmaknjena naselja, osta-
ja mestu in ostalim predelom 
občine, pa tudi medijski po-
zornosti, dodobra zakrit utrip 
življenja in drugih aktivnosti 
tako skupnosti kot prebival-
stva, ki sicer v večini v službe 
gravitira pretežno v središče 
krške, pa tudi sosednjih ob-
čin. Zaradi skromnega krajev-
nega proračuna, ki ga na letni 
ravni prejmejo s strani občine 
v okvirni višini 22.000 evrov, 
niso zmožni na letni ravni iz-
vesti večjih investicij, izstopajo 
pa v primerjavi z ostalimi kra-
jevnimi skupnosti po tem, da 
krajani domala prav za sleher-
ni napredek, denimo za prep-
lastitev krajevne ceste, kana-
lizacijo, javno razsvetljavo in 
drugo, prispevajo delež svojih 
sredstev. Tako so že v pretež-
nem delu območja KS sanira-
li vodovod, javno razsvetljavo 
bodo razpeljevali na podla-
gi izkazanega interesa in par-
ticipacije krajanov na določe-
nem območju, na Gori so sami 
zgradili kanalizacijsko omrež-
je za 12 hiš, želijo pa si uredi-
ti še skupno malo čistilno na-
pravo, pravi Kerin, saj se sedaj 
odplake izlivajo v dolino. V lan-
skem letu so preplastili odsek 
ceste Golek–Gora oziroma do 
Ravnih njiv, kakor rečejo ob-
močju domačini, v letošnjem 
letu pa od table za zaključek 
Goleka do Gore, v skupni dol-
žini enega km. Postopoma ši-
rijo cesto iz vasi Dunaj, ki ima 
dva kraka, oba pa sta zaradi 
plazenja še kako potrebna sa-
nacije. Pred dnevi so dokonča-
li urejanje in preplastitev 110 
m ceste v vasi Golek, čez dober 
mesec se nameravajo lotili še 
izgradnje vodovodne napelja-
ve in rekonstrukcije krajevne 
ceste za Osredek na odseku 
Mrhar–Urek. 

Za obvoznico si prizadevajo 
že 35 let

Denar hitro kopni, pove Kerin, 
še sploh, ker je na izrazito hri-
bovitem predelu treba znaten 
delež sredstev nameniti tudi 
za zimsko posipavanje in plu-
ženje. Pa vendar, kakor doda 
k temu, največjo dnevno rak 
rano krajanom predstavlja-
jo dostopi iz mesta do naselij, 
kar je bil tudi razlog, da se je 
po 28 letih vodenja krajevne 
skupnosti na lanskoletnih lo-
kalnih volitvah odločil za vno-
vično kandidaturo, saj želi do 
izvedbe projekta, če ne njego-

Gori največja rak rana Pod Goro
GORA – 10. avgusta, na godovanje sv. Lovrenca, obeležujejo krajevni praznik v krajevni skupnosti Gora. 
Največjo rak rano, pravi predsednik sveta KS Alojz Kerin st., prebivalcem vasi in zaselkov, ki so razloženi 
po severovzhodnem predelu Krškega gričevja, v 21. stoletju še vedno predstavlja cestna povezava.

ve realizacije, pripeljati še iz-
gradnjo odcepa za Goro s kr-
ške obvoznice: »Največjo rak 
rano in ozko grlo nam pred-
stavlja mimo Hočevarjevega 

trga speljana ulica Pod Goro v 
starem mestnem jedru. Ta, že 
tako dokaj ozka, je po eni stra-
ni zaparkirana z vozili stano-
valcev, zato imamo na tem od-
seku  že z osebnimi vozili zelo 
otežen dostop, medtem ko je 
za težji tranzit, priklopnike z 
gradbenim materialom, de-
lovne in kmetijske stroje ali 
pa avtobus otrok, ki se na mili-
metre prerine, domala onemo-
gočen dostop do nas. Zato smo 
bili v KS tudi proti ureditvi Ho-
čevarjevega trga. Pa ne zaradi 
lepe ureditve, te smo kot ob-
čani tudi mi zelo veseli, a pod 
pogojem, da občina pristopi k 
izdelavi za ureditev krajše ob-
voznice, ki naj bi jo speljali za 
Savo oz. s krške obvoznice za 
župnijskim vrtom, za kar bi 
bilo treba podreti staro kapla-
nijo in del Tičarjevih delavnic, 
pri čemer bi se po okvirno 100 
m odsek priključil na obstoje-
čo cesto pri ali za križem (pos-
tavljen leta 1954  ob hudi ju-
nijski povodnji, ki je razdejala 
mesto) oz. Pri brvi, ki v nada-
ljevanju vodi na pešpot za na 
star krški grad, to je nekoliko 
višje od zadnje hiše Pod Goro.« 
Kot pravi Kerin, so v zvezi s 

tem dobili županovo zagotovi-
lo, da bi lahko začeli z deli ta-
koj, ko bo sedanja regionalna 
cesta prešla v last občine, zato 
bi bilo treba v prehodnem ob-
dobju izdelati vso potrebno 
dokumentacijo. »Resda bo tre-
ba v ta namen izvesti porušit-
vena dela in preseliti kakšno 
družino, a za normalen, pred-
vsem pa varen dostop do na-
ših domov si prizadevamo že 
35 let. Vselej smo podpirali in 
se z drugimi občani veselili in-
vesticij in olepšav v mestu ter 

po ostalih predelih občine, ne 
obešamo se na občinske kljuke 
in ne izsiljujemo, da bi do tega 
prišli, a menim, da bi bilo prav, 
da smo tudi mi končno deležni 
podpore tako občine kot širše 
lokalne skupnosti. Ne nazad-
nje nas pri tem podpirajo tudi 
občani ulice Pod Goro, na is-
tem odseku dnevno ogroženi z 
vidika varnosti v prometu, saj 
iz svojih bivalnih enot stopajo 
tako rekoč direktno na cesto.« 

� Bojana�Mavsar

Alojz�Kerin�st.

Štiri praznične prireditve
Sicer so krajani KS Gora praznik v avgustu obeležili tradicio-
nalno s štirimi prireditvami: 10. avgusta se je zvrstilo sreča-
nje krajanov, dan kasneje svečana maša v domači cerkvi sv. Lo-

vrenca, 17. avgusta je bilo nogometno srečanje med vasmi KS, 
krajevni praznik pa so  24. v mesecu zaokrožili že 15. smučarki 
skoki za pokal KS Gora na skakalnicah v Sp. Dulah. Po zaletišču 
skakalnic HS8 (smučarski skakalci začetniki), HS19 (dečki do 
11 let) in HS38 (dečki do 13 let, dekleta absolutno, člani in ve-
terani) se je spustilo skupno 50 tekmovalk in tekmovalcev iz 
sedmih slovenskih klubov, med njimi po dve skakalki in ska-
kalca domačega ŠD Gora, in sicer Tina Kuselj in Lara Fabijan 
Grozina (obe letnik 2005) ter Taj Franko (l. 2010) ter veteran 
Stane Martinjak. Slednji je v svoji kategoriji osvojil 1. mesto, 
Franko je v kategoriji začetniki osvojil 2. mesto in v kategori-
ji dečki do 11 let 7. mesto, medtem ko sta dekleti v absolutni 
razvrstitvi osvojili 4. (Kuselj) in 6. mesto (Fabijan Grozina).

Po� zaletišču� treh� skakalnic� se� je� spustilo� skupno� 50�
tekmovalk�in�tekmovalcev
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DOBOVA, ŠENTJANŽ – V začetku julija so šentjanške mažorete 
skupaj z mažoretkami iz Dobove obiskale Grčijo, kjer so uživa-
le v plavanju, igranju odbojke in ogledih grških znamenitostih v 
mestu Paralia in Solun. Vsako popoldne so ob kramljanju z gosto-
ljubnimi domačini okušale izvrstno grško kulinariko in se hladi-
le z grškim sladoledom. Kljub dnevnim temperaturam blizu 40 
stopinj Celzija so zadnje dni v jutranjem času pridno izkoristile 
za treninge in priprave, kajti peti dan njihovega bivanja v Grčiji 
je potekal »Paralia fest info dance 2019 festival«. Na tekmovanju 
so članice Mažoretnega društva Šentjanž (na fotografiji) doseg-
le odlične rezultate – 1. mesto je osvojil duo Anja Jereb in Lea 
Saje ter duo Nina Pejič in Katarina Zupan. Nina Pejič je najvišje 
mesto osvojila še s solo nastopom, Julija Lamovšek je bila dru-
ga, skupina junior si je priplesala zmagovalno mesto. 
 S.�R./Vir:�Mažoretno�društvo�Šentjanž

LISCA – 3. in 4. avgusta 
je Društvo jadralnih pa-
dalcev Kondor Rade-
če na Lisci pripravilo že 
tradicionalno srečanje 
jadralnih padalcev, ki 
so poleteli visoko pod 
modro nebo in med bele 
oblake ter zaključili pri-
jeten polet na prostra-
nih travnikih Lisce ali na 
dogovorjenem pristajal-
nem prostoru na travni-
ku ob vasi Cirje ali pri 
turistični kmetiji Čuč-
nik na Griču v vasi Polje 
pod Lisco ali na velikem travniku med Kompoljem in Šmarčno. 
Dogodka Paralisca se je udeležilo veliko število jadralnih padal-
cev, ki so uživali v dobrih pogojih za jadranje (na fotografiji), obi-
skovalci pa so bili navdušeni ob pogledu v nebo, posejano z raz-
nobarvnimi padali.
  S.�R.,�foto:�J.�Hvala

Uspešen nastop mažoret 

Z jadralnimi padali pod nebo

RUDNA VAS – 24. avgusta je potekalo že sedmo srečanje vaščank 
in vaščanov Brunške Gore, Rudne vasi in Brunka. Srečanja, ki se 
je odvijalo pod Mavričevim kozolcem v Rudni vasi, se je udeleži-
lo skupaj z gosti, poslancem Državnega zbora RS Matjažem Ha-
nom, županom občine Radeče Tomažem Režunom in direktori-
co KTRC Radeče Dušanko Kalin, 95 oseb. Dogodek so popestrile 
družabne igre za otroke, zaradi nenadnega naliva pa je žal od-
padlo tekmovanje v žaganju hloda. Potekalo je tudi ocenjevanje 
za najboljši jabolčni zavitek. Za glasbo in ples so skrbeli domači 
glasbeniki ter ženski duet Opala, za smeh pa humoristka Joca. 
Hrano in pijačo so pripravili vaščani in vaščanke sami. »Pouda-
rek srečanja je bil na vzdrževanju in poglabljanju prijateljstva, 
dobrih medsosedskih odnosov, medsebojnega razumevanja in 
sprostitve. Brez dvoma nam je to uspelo in vsi že komaj čaka-
mo na naslednje srečanje čez eno leto,« je sporočil Maks Felser. 
 S.�R.,�foto:�M.�F.

Srečanje krajanov treh vasi

V�Rudni�vasi,�kjer�stoji�kozolec�družine�Mavrič,�se�je�odvijal�
prijeten�družaben�dogodek.

Za dobro razpoloženje pri po-
stavitvi društvenega klopotca, 
ki bo celo jesen s svojo pesmijo 
odganjal lačne ptice, je z rujno 
kapljico v lanskem letu pride-
lanega cvička skrbel lastnik vi-
nograda Franc Kmetič. Zapeli 
so pevci šentjanškega vinogra-
dniškega društva, navzoče pa 

Letos v Ostrovrharjevih goricah
ZAGRAD – V nekdanjih Ostrovrharjevih goricah ima svoj vinograd na strmem pobočju nad dolino Sopote 
družina Franca Kmetiča, člana sekcije vinogradnikov Zagrad v okviru Društva vinogradnikov Šentjanž. 23. 
avgusta so mu postavili društveni klopotec, ker je na letošnjem Tednu cvička osvojil najvišjo oceno med 
člani društva.

so nagovorili predsednica DV 
Šentjanž Renata Kuhar, ki je 
družaben dogodek tudi pove-
zovala, predsednik TD Ostrovr-
harji Svibno Anton Renko, 
predsednik KS Svibno Tomaž 
Knez, župan občine Radeče 
Tomaž Režun, poslanec Ma-
tjaž Han, vitez vina, pokuše-

valec vina in somelje ter am-
basador cvička Stane Erman. 
Župnik Janez Jasenc s Svibne-
ga je opravil blagoslov vinskih 
trt, da bi še mnogo let dobro 
rodile in dajale dobro letino. 
Gospodarju vinograda, ki ima 
toliko trt, kot je dni v letu, zanj 
pa skrbi celotna družina, je taj-
nica DV Šentjanž Marta Kar-
lič predala spominsko knjigo, 

v katero bo od letošnje do pri-
hodnje jeseni zapisoval lastne 
vinogradniške vtise. Prvi pred-
sednik društva šentjanških vi-
nogradnikov Zvone Livk, ki je 
društvo uspešno vodil 10 let, 
je vinogradniku podaril po-
sebno listino kot priznanje za 
skrb pri negovanju vinograda, 
ki ga je Franc Kmetič podedo-
val po očetu. Lanskoletni zma-
govalec med člani društva na 
Tednu cvička Jani Kmetič je v 
imenu DV Šentjanž predal leto-
šnjemu zmagovalcu (svojemu 
bratrancu) še en manjši klopo-
tec v trajno last.

Prijeten dogodek so popestri-
li zvoki narodnozabavnega an-
sambla Fantje iz treh vasi, za 
pogostitev so poskrbele člani-
ce Aktiva kmečkih žena Arnika 
s Svibnega, vsi obiskovalci pa 
so prejeli spominski kozarec. 

 Smilja�RadiRočno�postavljanje�klopotca�v�vinorodni�gorici�nad�dolino�
Sopote

Vinogradnik�Franc�Kmetič�z�
ženo,�ki�z�ostalimi�družinski-
mi�člani�skrbita�za�365�trt.

RADEČE, ČELOVNIK – Po 
40-dnevnem zdravljenju 
poškodovane golenice v za-
točišču za prostoživeče živali 
so 17. avgusta šest mesecev 
starega mladiča sove iz rodu 
velike uharice  izpustili v na-
ravno okolje na gozdnatem 
območju Čelovnika.

Poškodovano »ptico noči« je 
pred dobrim mesecem dni 
sredi belega dne v bližini že-
leznega mostu v Radečah opa-
zil Ljubo Krajšek iz Zidane-
ga Mosta. Ko je ustavil vozilo, 

sovji mladiček ni vzletel in ta-
koj je ugotovil, da nekaj ni v 

redu. Najdenčka je odpeljal na 
svoj dom, poklical znanega po-
savskega naravoslovca Dušana 
Klenovška in 8. julija je sovi-
ca iz rodu velikih uharic pričela 
svojo pot zdravljenja ter oskr-
be v zatočišču za živali prosto 
živečih vrst v kraju Muta. Ve-
terinar Zlatko Golob je mladi-
ča pregledal in ugotovil, da ima 
zlomljeno golenico. Mavec je 
pomagal, da je sovica, ki sprva 
ni mogla stopiti na nogo, kma-
lu poletela po veliki letalnici ter 
si sama ulovila plen.

Po 40-dnevnem zdravljenju je 
bila vrnitev mlade sove v na-
ravno okolje poseben dogodek, 
ki mu je pri starem železnem 
mostu v Radečah oziroma pod 
Brusom, veliko skalno pečino, 
prisostvovalo lepo število lju-
di. Po slabi uri druženja pri 

radeškem mostu, kjer so pri-
sotni izvedeli marsikaj zani-
mivega o sovah, so se odpra-
vili proti strmemu pobočju v 
smeri Čelovnika, kjer na obmo-
čju Kincla živi omenjena vrsta 
sov. Tjaša Zagoršek iz Društva 
za opazovanje in preučevanje 
ptic Slovenije je pred izpustom 
ugotovila, da je najdena sova 
moškega spola. Ali bodo starši 
prepoznali svojega mladička? 
»Seveda. Tudi vi bi prepoznali 
svojega otroka po mesecu dni, 
prepoznali se bodo po zvoku. 
Ko se bo ata oglasil, se mu bo 
mladič odzval. Morda bo, ko bo 
prepoznal okolje, sam začel kli-
cati starše. V vsakem primeru 
je to najboljše, kar lahko nare-
dimo,« je zaključil misli o vrnit-
vi mladega sovjega mladiča v 
naravno okolje Klenovšek. 
 S.�R./D.�Jazbec

Vrnitev velike uharice v naravo

Mladiček�velike�uharice�je�po�
ozdravljeni�poškodbi�poletel�
v�zavetje�gozda.

SEVNICA, POSAVJE – Ali doživljate stisko, se soočate z boleči-
mi spremembami v življenju, imate težave v medosebnih in 
partnerskih odnosih, se počutite osamljene in nerazumlje-
ne ipd.? Pomoč lahko najdete v Posvetu v Sevnici.

»Za obisk psihološke svetovalnice namreč ne potrebujemo na-
potnice ali kartice zdravstvenega zavarovanja, storitev je zaupna 
in brezplačna, čakalne dobe pa so zelo kratke,« pravijo v Psiho-
loški svetovalnici Posvet, ki ima od leta 2015 dalje dvakrat na 
teden odprta v vrata tudi v pritličju sevniškega zdravstvenega 
doma. Svetovanja so namenjena odraslim posameznikom, pa-
rom ali družinam, otroke pa se v svetovanje vključi samo v obli-
ki družinskega svetovanja. Vsi svetovalci, večinoma psihologi in 
psihoterapevti, svoje delo opravljajo pod strokovnim vodstvom 
prof. dr. Onje Tekavčič Grad v programu Psihološko svetovanje 
posameznikom, parom in družinam, ki ga že trinajsto leto pod-
pira Ministrstvo za zdravje in mnoge občine. 
Najbolj pogosto se na Posvet obrnejo posamezniki zaradi težav 
v medosebnih in partnerskih odnosih, kot sta ločitev ali težave 
z otroki, pa tudi zaradi občutkov žalosti, brezvoljnosti, strahu, 
tesnobe, zaradi težav v službi ali pri študiju, zaradi pomanjkanja 
samozavesti, odvisnosti ali izgube bližnjega. Posvet deluje že 13 
let v okviru Slovenskega združenja za preprečevanje samomora, 
ki je humanitarna organizacija in društvo v javnem interesu na 
področju zdravstvenega varstva. V letu 2018 so v vseh 13 sveto-
valnicah po Sloveniji pomagali skorajda 1500 posameznikom, v 
prvih šestih mesecih letošnjega leta pa je pomoč v sevniški sve-
tovalnici poiskalo 39 posameznikov. Na svetovanje za prvi obisk 
se lahko naročite bodisi po telefonu bodisi po elektronski pošti: 
031 704 707; info@posvet.org.
� B.�M./vir:�Posvet.org

V Posvet po nasvet

ŠENTJANŽ�–�Članice�in�člani�Društva�vinogradnikov�Šentjanž,�
njihovi� družinski� člani� ter� prijatelji� so� se� odpravili� na�9.�
pohod�po�vinskih�goricah�iz�Šentjanža�skozi�Pekel�in�preko�
Kamenice,�Kamenškega�in�Brinja�nazaj�v�Šentjanž.�Dogodka�
se�je�udeležilo�okoli�sto�pohodnic�in�pohodnikov,�ki�so�povsod�
doživeli� zelo� lep� sprejem� z� bogato� pogostitvijo.� »Hvala�
vsem�vinogradnikom�na�trasi�za�darovano�vino�in�pevcem�
vinogradniškega� društva,� ki� so� pripomogli� k� dobremu�
vzdušju.�Hvala�pohodnicam�in�pohodnikom�za�lepo�udeležbo,�
saj� nam� z� njo� vsako� leto� znova� dokazujete,� da� si� želite�
tovrstnega�druženja,«�je�sporočila�predsednica�DV�Šentjanž�
Renata�Kuhar.�S.�R.,�foto:�Milan�Sotlar



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 18, četrtek, 5. 9. 2019 9IZ NAŠIH KRAJEV

RAKA – Društvo upokojencev Raka je tudi letos v sklopu prazni-
ka KS Raka organiziralo že tradicionalni pohod po priljubljenih 
raških gričih. Po pozdravnem nagovoru predsednice društva Fa-
nike Metelko in predsednika sveta KS Raka Primoža Šribar-
ja jih je pot najprej  vodila do mini železnice, ki sta jo brata Hu-
mek z veliko potrpežljivega dela postavila na svojem zemljišču. 
Nato so se napotili do domačije, na kateri je bil rojen čebelarski 
in sadjarski strokovnjak Martin Humek, kjer je po nagovoru po-
džupana občine Krško Silva Krošlja sledil kulturni program in 
seveda okrepčilo. Pohod so nadaljevali do domačije Vršek, zatem 
mimo raške obale na Vinji vrh do kmetije Žnidaršič in nato na-
zaj na izhodno točko (igrišče Raka), kjer jih je ob ansamblu Ra-
ški č'bularji čakala topla malica. Pohoda se je udeležilo tudi 20 
članov Društva upokojencev Škocjan, tako da je bilo vse skupaj 
več kot 70 pohodnikov.    
� Anton�Hruševar

Tudi letos po raških gričih   

Kulturni�program�na�domačiji�Martina�Humeka

PIŠECE�–�Člani�Vinogradniškega�društva�Pišece�so�tudi�letos�
ostali�zvesti�dolgoletni� tradiciji�postavljanja�društvenega�
klopotca�v�vinogradih�svojih�članov.�Zbranim�vinogradnikom�
je� uvodoma� predsednik� društva� Vinko� Lesinšek� povedal�
o� aktivnostih,� vezanih� na� letošnje� trgatve,� a� še� posebej�
so�ponosni�na�svoj�društveni�vinograd,�ki�ga�obdelujejo�in�
kjer�tudi�pridelajo�svoje�društveno�vino.�Domačin�tokratne�
postavitve� klopotca� Jože�Krulc� se� je� zahvalil� za� zaupanje�
ter�vsem�zaželel�uspešno�jesen�in�obilno�trgatev.�S�tradicijo�
postavitve�klopotca,�ki�predvsem�odganja�ptiče�in�z�glasnim�
klopotanjem�naznanja�bližajoči�se�čas�trgatev,�so�uresničili�
tudi�enega�od�številnih�zastavljenih�društvenih�ciljev�v�tem�
letu.�Vir:�VD�Pišece,�foto:�D.�Lipej

KRŠKO – Zavod Sopotniki, neprofitna organizacija, ki nudi 
brezplačne prevoze starejšim nad 65 let, išče prostovoljce tudi 
v občini Krško. Vsak, ki se odloči za sodelovanje kot prostovoljec, 
si sam določi dan v tednu, ko bi želel pomagati starejšim, na pro-
stovoljski dan prevzame službeno vozilo in telefon, po razpore-
du voženj (ki ga prejeme dan prej) odpelje starejše po opravkih, 
po potrebi nudi spremstvo, si med prevozom izmenja izkušnje, 
nasvete in zgodbe, spoznava nove ljudi in kraje, bogati družbo 
z več srečnejšimi in zadovoljnimi posamezniki ter prejme topel 
obrok in povrnjene potne stroške. Seveda je pogoj, da imate ve-
ljavno vozniško dovoljenje B kategorije in da vas veseli vožnja 
ter delo s starejšimi. Prijave zbirajo na: 031 441 999 (Sopotni-
ki Krško), vida.andrejas@sopotniki.org in www.sopotniki.org/
prijava-za-prostovoljstvo.html.
� Vir:�Sopotniki�Krško

Tudi v Krškem iščejo prostovoljce

V primerjavi s preteklim letom 
je nestanovitno vreme v prete-
klih mesecih prizaneslo večini 
vinogradniških površin članov 
društva oz. so bili posamezni 
vinogradi toče deležni v zgo-
dnjem obdobju, ko še grozdje 
ni bilo mehko in so posame-
zne prizadete in posušene 
grozdne jagode odpadle, je po-
vedal Jože Kodela: »Grozdje 
zori, frankinje so že skoraj čis-
to temne, tudi posamezne ja-
gode na črnini, bele zgodnje 
sorte po meritvah vsebujejo 
že 50 do 60 ekslov sladkorja, 
prav tako muškat, chardonnay, 
modri pinot in game. Zato 
bodo po 5. septembru zgo-
dnje sorte že godne za trgatev, 
frankinja okoli 15. septembra, 
črnina pa v drugi polovici me-
seca.« Ob tem je predsednik vi-
nogradniškega društva za Po-
savski obzornik povedal, da 
je žal njihovo vino in grozdje 
tako razvrednoteno, da so ne-

Klopotec poje, grozdje zori
KRŠKO – Člani Društva vinogradnikov Sremič so 23. avgusta že osmo leto zapored postavili društveni klo-
potec, tokrat pod vinsko kletjo Mihe Senice na Porebru nad Senovim. Kot je povedal ob tem Jože Kodela, 
predsednika več kot 130-članskega društva, so v pričakovanju dobrega vinskega letnika. 

kateri člani društva razočarani 
in posledično že sekajo, opuš-
čajo ali prodajajo vinogradni-
ške površine: »Zato menim, da 
bo morala naša država politi-
ko do manjših pridelovalcev 
spremeniti, tudi kar se tiče 
uvoza vin, da bo naše vino pri-
dobilo na ceni in ugledu.« Ne 

glede na to pa število članov v 
društvu, ki kontinuirano delu-
je vse od leta 1995, ni v upadu, 
ravno nasprotno, je v porastu, 
tudi zaradi izvedenih društve-
nih aktivnosti skozi celo leto, s 
poudarkom na strokovnih iz-
obraževanjih vinogradnikov 
in organiziranih ekskurzijah, 

še dodaja predsednik: »Tako 
bomo v prihodnjem letu do-
polnili 25-letnico delovanja, 
kar bomo po tradicionalnem 
Prazniku vina ob Bizeljsko-
-sremiški vinski cesti tudi pri-
merno obeležili.«

Postavitvi klopotca je sledilo 
tradicionalno druženje članic 
in članov društva ob pogosti-
tvi z golažem, vinski kapljici vi-
nogradnikov in posladku čla-
nic društva, ki so sicer tudi v 
velikem številu članice z dru-
štvom tesno sodelujočega Ak-
tiva kmečkih žena Sremič, ter 
prešernih tonih, ki jih je izvab-
ljali iz glasbil harmonikar Toni 
Sotošek s sinovi, vse zbrane 
pa sta ob tej priložnosti tudi 
pozdravila in nagovorila krški 
župan mag. Miran Stanko in 
evropski poslanec Franc Bo-
govič. 

� Bojana�Mavsar�

Vinogradnice� in� vinogradniki� po� postavitvi� klopotca� na�
Porebru

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!

Jubilejni 15. tovrstni dogo-
dek je na prireditveni prostor 
v »Center na vasi« v Polje pri 
Bistrici privabil 13 vaških ekip 
– deset predstavnic šempetr-
skih vasi in tri predstavnice 
manjših zaselkov. Sodelovale 
so ekipe iz Čehova, Zagaja, Sre-
brnika, Dekmance, Bistrice ob 
Sotli, Črešnjevca, Hrastja, Čre-
ta, Križan Vrha, Trebč, Kun-
šperka, Polja pri Bistrici in 
Hriber. Program so začeli z 
dopoldanskim tekmovanjem v 
kuhi kozjanske juhe, enolonč-
nice, ki poleg mesa vsebuje 
ješprenjevo kašo in jesensko 
zelenjavo s kozjanskih vrtov. 
Ocenjevalna komisija v sesta-
vi: gostilničar Srečko Kunst, 
vodja bistriškega aktiva kmeč-

Že 15. Šempetrske vaške igre
BISTRICA OB SOTLI – Športno društvo Bistrica ob Sotli je 24. avgusta priredilo tradicionalne Šempetrske 
vaške igre, osrednji poletni dogodek v bistriški občini, ki je skozi cel dan obiskovalce družil v prijetnem in 
sproščenem druženju. 

kih žena Jožica Stadler, po-
džupan Dušan Berkovič in 
Bernarda Babič je zmagoval-
no kozjansko juho pripisala 

ekipi iz Srebrnika. 

Popoldansko dogajanje so od-
prli z revijalnim mimohodom, 

kjer so ekipe v bogatih opra-
vah izkazovale svojo izvirnost 
in pokazale, kako znajo v ne-
katerih vaseh vaščani združi-
ti moči. Veselje in zabava sta 
se nadaljevala v štirih špor-
tno-zabavnih igrah. Pomeri-
li so se v vleki traktorja, hoji 
po 'štulekih', lovljenju jabol-
ka ter sestavljeni igri, ki je 
obiskovalcem dala nalogo, 
da premagajo štiri na videz 
preproste ovire. Vmesni pro-
gram so popestrile zabavne 
igre za najmlajše v organiza-
ciji društva prijateljev mladi-
ne, prašičja ruleta in tombo-
la v ugotavljanju teže pršuta.

Zvečer so obiskovalci priredit-
veni šotor napolnili do zadnje-
ga kotička. Množico je razgrel 
ansambel Smeh, nato je pu-
blika z bučnimi vzkliki poz-
dravila prihod Luke Basija, 
enega izmed najbolj popular-
nih glasbenikov ta čas. Mnogi 
so zaplesali in se zabavali po-
zno v noč. Med najbolj vese-
limi ta večer so bili ekipa Če-
hovca, ki je za zmago na igrah 
prejela prehodni pokal, drugo-
uvrščeni tekmovalci s Trebč in 
tretjeuvrščeni prebivalci Hri-
ber. Malih pokalov za zmago 
v posameznih igrah so se raz-
veselile ekipe Čehovec, Bistri-
ca, Trebče in Hrastje, pokale 
za najbolj izvirne pa so pre-
jeli Kunšperk za gusarsko po-
sadko, Polje za uprizoritev ra-
čje poroke in Hrastje za svojo 
beneško barko. Pokale sta po-
delila predsednik športnega 
društva Matic Moškon in žu-
pan Franjo Debelak. 

� Emilija�Šterlek

Najboljše�ekipe�na�večerni�razglasitvi�rezultatov

Pridelovalci grozdja, mošta in vina, vpisani v Register pridelo-
valcev grozdja in vina, ki so prijavili vino letnik 2018, so dolžni 
najkasneje do 7. septembra upravni enoti prijaviti zaloge vina na 
dan 31. julij 2019. Za prijavo je predpisan obrazec, ki se ga dobi 
na upravnih enotah in krajevnih uradih, na spletni strani eUpra-
ve in v Uradnem listu RS, št. 62/2009. Pojasnila glede prijave za-
log vina lahko zavezanci dobijo na upravnih enotah.

Čas za prijavo zalog vina le še 
do 7. septembra
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Spoštovane Radečanke, 
spoštovani Radečani,

počasi mineva uvodno leto mojega dru-
gega županskega mandata in z veseljem 
ugotavljam, da smo stvari v minulem 
mandatu zastavili dobro. Naša hiša sto-
ji na trdnih, zdravih temeljih, ki omogo-
čajo ambiciozno načrtovanje tudi v no-
vem mandatu.
Naše projektno delo seveda ni vezano 
na županske mandate, saj delo poteka 
skladno z našimi finančnimi zmožnost-
mi in možnostmi pridobivanja evropskih 
sredstev. Projekti, ki se izvajajo v letoš-
njem letu, tako izhajajo še iz prejšnjega 

županskega mandata. Med njimi bi izpostavil ureditev objekta 
Krajevne skupnosti Jagnjenica, znanega tudi kot stara šola. Ne-
izmerno me veseli, da smo ta objekt kulturne dediščine, ki je 
desetletja dolgo propadal, le uspeli rešiti pred dokončnim se-
sutjem, skozi projekt pa mu dodajamo tudi nove vsebine, tako 
da bo objekt kot središče družbenega življenja na Jagnjenici 
v prihodnosti spet lahko zavzel položaj, ki mu pripada. Ravno 
tako me veseli urejanje bajerja z okolico na Hotemežu, saj gre 
za kvalitativno nadgradnjo prostora z velikim potencialom, ki 
temelji na zglednem sodelovanju med lokalno skupnostjo in Ri-
biško družino Radeče. Izpostavil bi še projekt Center za starejše 
»Dobra energija«, v katerem odlično sodelujemo z Zdravstve-
nim domom Radeče in Društvom upokojencev Radeče, med 
cilji projekta pa je med drugim tudi zagotavljanje brezplačnih 
prevozov za občanke in občane, ki to potrebujejo. V letošnjem 
letu se lotevamo tudi sanacije številnih lokalnih cest in javnih 
poti, katerih pomena se prav tako dobro zavedam. Zavedam se 
tudi, da nas na tem področju čaka še kar nekaj izzivov, s kateri-
mi se bo potrebno spopasti v prihodnjih letih.
Vzporedno s projekti v izvajanju potekajo projekti v pripravlja-
nju. Tako že kar nekaj časa intenzivno poteka projektiranje sana-
cije ceste od Jagnjenice do tovarne Radeče papir nova, pločnika 
od Kolenovega Grabna proti železniški postaji, prehoda za pešce 
pri Sparu, urejanja okolice zdravstvenega doma ter urejanja ra-
deškega kanalizacijskega sistema. Pri vseh teh projektih že v fazi 
projektiranja, seveda pa tudi v fazi izvajanja, potrebujemo razu-
mevanje, podporo ter sodelovanje občank in občanov, in res-
nično sem ponosen, da občanke in občani prepoznavate, pred-
vsem pa podpirate naš trud za dvig kvalitete življenja v Radečah 
tudi s konkretnimi dejanji. Jasno je, da z izbranimi rešitvami ni-
koli ne bodo vsi zadovoljni, vseeno pa se vedno trudimo najti 
optimalne, za vse občanke in občane vsaj sprejemljive rešitve.
Županov uvodnik ne bi bil županov uvodnik, če se v njem ne bi 
dotaknil še delovanja naših društev, ki nas iz leta v leto razvaja-
jo z izjemnimi dosežki na različnih področjih delovanja ter tako 
fantastično predstavljajo Radeče znotraj in zunaj naših občin-
skih meja. Spoštovanje, ki ga čutim do prostovoljnih organiza-
cij, ki bogatijo življenje v lokalnih skupnostih, je neizmerno, in 
neizmerno sem vesel, da se potenciali našega človeškega kapi-
tala izražajo prav skozi delovanje društev. 
Ob priložnosti občinskega praznika vsem občankam in obča-
nom iskreno čestitam, posebne čestitke pa namenjam preje-
mnikom občinskih priznanj.

Tomaž Režun,
župan občine Radeče

Med občani letos najbolj opa-
zen je gotovo projekt Stara šola 
za nove ideje, v okviru katerega 
je v zadnjih mesecih na Jagnje-
nici potekalo izvajanje investicij-
sko-vzdrževalnih del na objektu 
Krajevne skupnosti Jagnjenica. 
Gre za projekt, ki je v višini 85 % 
sofinanciran iz sredstev Evrop-
skega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja (EKSPR), z vsemi 
svojimi aktivnostmi pa bo za-

Investicijski projekti v letu 2019
Po (pre)dolgem obdobju, ko črpanje evropskih sredstev praktično ni bilo mogoče, so se nekateri evropski projekti le pričeli izvajati, nekateri pa so še v pripravi. Projekti, sofinanci-
rani s sredstvi 23. člena po ZFO-1, potekajo skladno z zastavljenimi načrti, v zadnjih letih pa smo se naslonili tudi na infrastrukturne projekte v sodelovanju z državo.

ključen v juliju 2020. 

Projekt Posavski ribji krog po-
teka vzporedno s Staro šolo za 
nove ideje in je prav tako sofi-
nanciran iz evropskih sredstev, v 
tem primeru Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo (ESPR). 
V zadnjih mesecih so bila izva-
jana dela, usmerjena v revitali-
zacijo bajerja oz. ribnika na Ho-
temežu, zgrajena je bila kaštna 

pregrada in ure-
jena ribolovna 
trasa za invalide. 
Projekt bo zaklju-
čen v septembru 
2020, do takrat 
pa bo okoli rib-
nika vzpostavljen 
še didaktični krog 
z urejenimi inter-
pretacijskimi toč-
kami na temo 
pomena rib v reč-
nem ekosistemu 
in vodnem krogu.

Tik pred zaključkom je s strani 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR) sofinanciran pro-
jekt Občine Krško Zelena doži-
vetja Posavja, v katerem Obči-
na Radeče sodeluje kot partner, 
v okviru projekta pa smo izvedli 
cvetlično ureditev starega žele-
znega mosta, Radeške tržnice in 
prostora pred vhodom v radeški 
Dom kulture. Kot partner sode-
lujemo tudi v projektih Mar 
nam je za skupnost in Oživimo 
savske zgodbe. Oba sta sofinan-
cirana s sredstvi ESRR, v prvem 
je vodilni partner Občina Krško, 
Občina Radeče pa v njem sode-
luje z nakupom fitnes opreme, 
predstavitvijo vodene vadbe in 

sodelovanjem na športnem do-
godku. V projektu Oživimo sa-
vske zgodbe je vodilni partner 
JZ KTRC Radeče, ključna aktiv-
nost, gradnja novega splava, pa 
je že uspešno končana. V letu 
2019 se je pričelo tudi izvaja-
nje projekta Center za starejše 
»Dobra energija«, sofinanci-
ranega s sredstvi EKSRP. Vodil-
ni partner v projektu, ki izhaja 
iz urejenih kletnih prostorov v 
Zdravstvenem domu Radeče, v 
katerih se bo nahajal center za 
starejše, med njegovimi ključni-
mi aktivnostmi pa je nakup vozi-
la za prevoze starejših občanov, 
je JZ Zdravstveni dom Radeče, 
partnerja pa sta Društvo upo-
kojencev Radeče in Občina Ra-
deče.

Leto 2019 sicer mineva tudi v 
pripravah na projekt dograditve 
kanalizacijskega sistema Rade-

če pod nazivom Odvajanje in či-
ščenje odpadne vode v porečju 
srednje Save – Občina Radeče. 
Gre za projekt iz Dogovora za ra-
zvoj regij, v okviru katerega bos-
ta v primeru uspešne pridobitve 
evropskih kohezijskih sredstev 
v letih 2020 in 2021 urejena ka-
nalizacijski sistem z vso pripa-
dajočo infrastrukturo v naselju 
Krakovo in S-kanal ob reki Savi, 
opravljena bo prevezava na Ti-
tovi ulici, zgrajena pa bosta tudi 
nova kanalizacijska kraka v spo-
dnjem Močilnem in Prnovšah/
Cesta za gradom. 

Ravno tako v fazi projektiranja 
se trenutno nahajajo projekti 
rekonstrukcije regionalne ces-

te R3-665 z ureditvijo pločnika 
na odseku od Jagnjenice do to-
varne Radeče papir nova, ure-
ditve pločnika od naselja Kole-
nov Graben mimo ulice V gaju 
proti radeški železniški postaji 
ter ureditve prehoda za pešce 
pred trgovskim centrom Spar. 
Vsi trije projekti so zasnovani v 
sodelovanju z Direkcijo Repu-
blike Slovenije za infrastruktu-
ro, njihova izvedba pa je načr-
tovana v letu 2020.

V zaključni fazi projektiranja se 
nahaja projekt urejanja okolice 
Zdravstvenega doma Radeče, v 
katerem sodelujeta Občina Ra-
deče in Zdravstveni dom Rade-
če. Tudi v tem primeru je izved-
ba del predvidena za leto 2020, 
projekt pa bo vsebinsko oz. lo-
kacijsko navezan na lanski pro-
jekt urejanja varne poti v šolo.

Med projekti, pripravljenimi za 
izvedbo v letošnjem letu, velja 
omeniti obnovo odseka vodo-
vodnega sistema v naselju Sta-
ri Dvor, ki obsega zamenjavo še 
zadnjih 600 metrov starih salo-
nitnih vodovodnih cevi z novi-
mi PE cevmi, ter celovito rekon-
strukcijo odseka lokalne ceste 
Gabrce–Radeče na Močilnem 
v dolžini 220 metrov, vključno 
z ureditvijo odvodnjavanja. Oba 
projekta bosta sofinancirana s 
povratnimi sredstvi po 23. čle-
nu ZFO-1.

Med manjšimi projekti, ki so že 
zaključeni, velja izpostaviti re-
konstrukcijo dela odseka jav-
ne poti Radeče–Prnovše mimo 
stanovanjskega objekta Brezni-
kar, izvedeno v mesecu juliju v 

sodelovanju z izvajalcem del JP 
Komunala Radeče. V okviru re-
alizacije projekta so bila na raz-
dalji 200 metrov izvedena ze-
meljska dela z rušenjem asfalta, 
vgradnjo kamnite grede, izdela-
vo nasipov in strojnim izkopom 
zemlje, gradbena dela z robni-
ki in varovalno ograjo, kjer je to 
potrebno, urejeno je bilo od-
vodnjavanje s kanalizacijskim 
jarkom, na koncu je bil urejen 
še zgornji ustroj z vgrajevanjem 

tampona in izdelavo vozišč-
ne konstrukcije z vgradnjo as-
faltne zmesi. Z izvedbo del že-
limo doseči učinke izboljšanja 
prometne varnosti, boljših po-
gojev za opravljanje gospodar-
skih dejavnosti ter boljših ži-
vljenjskih pogojev na območju 
naselja Prnovše, projekt pa je v 

višini 84 % sofinanciran z nepo-
vratnimi sredstvi MGRT po 23. 
členu ZFO-1.

Ravno tako zaključena je poso-
dobitev dela odseka lokalne 
ceste LC 423382 Čimerno–Ra-
deče, ki jo je Občina Radeče v 
sodelovanju z izvajalcem del JP 
Komunala Radeče izvedla v me-
secu aprilu. V okviru projekta je 
bil na razdalji 135 metrov v širi-
ni treh metrov pripravljen ustroj 
cestišča za asfaltiranje, urejeno 
je bilo odvodnjavanje, na koncu 
pa je bilo izvedeno še asfaltira-
nje in ureditev bankin. 

Z začetkom letošnjega leta je 
Občina Radeče uporabnikom 
omogočila brezplačno polnje-
nje električnih vozil na treh 

polnilnih postajah, lociranih v 
naselju Radeče. Polnilne posta-
je razpolagajo vsaka s po dve-
ma parkirnima mestoma, tako 
da skupaj omogočajo polnjenje 
največ šestih vozil hkrati, naha-
jajo pa se na vzhodnem delu 
parkirišča med športno dvorano 
in tenis igriščema, na zahodnem 
delu parkirišča pri Mercatorju v 
smeri zdravstvenega doma ter 
na zelenem otoku, urejenem v 
okviru lanskoletnega urejanja 

varne poti v šolo oz. območja 
pod šolo. Za izvedbo projekta 
je Občina Radeče del sredstev 
namenila iz lastnega proračuna, 
za nakup samih polnilnih postaj 
pa je z uspešno prijavo na javni 
poziv uspela pridobiti sofinan-
cerska sredstva Eko sklada. 

Stara šola za nove ideje

Posavski ribji krog

Zelena doživetja Posavja

Rekonstrukcija dela odseka javne poti Radeče–Prnovše
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Šolska pot 5, 1433 RADEČE
Tel.: (03) 56 87 004, 56 88 138
E-pošta: gs.lasko-radece@guest.arnes.si
Splet: www.gsradece.si

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

z glasbenimi in plesnimi dejavnostmi. 

Ob prazniku čestitamo vsem občanom 
in vabimo na naše prireditve.

PRIZNANJA OBČINE RADEČE
Občinski svet Občine Radeče je na svoji 6. redni seji dne  
19. junija 2019 sprejel sklep, da priznanja Občine Radeče za leto 
2019 prejmejo:

ZLATNIK OBČINE RADEČE:

BOŠTJAN LIPOVŠEK, Dergančeva 11, 1000 Ljubljana – za 
sooblikovanje Sonc festivala ter izjemne dosežke na področju 
glasbe.

ANDREJA BURKELC KLAJN, Vrhovo 51, 1433 Radeče – za 
dolgoletno uspešno kulturno udejstvovanje in delo v KS Vrhovo 
in v občini.

SREBRNIK OBČINE RADEČE: 

LEA ZAHRASTNIK, Ulica OF 4 a, 1433 Radeče – za izjemne dosežke 
in uspešno delo v Karate klubu Radeče.

Priznanje Častni občan za leto 2019 se ne podeli. 

Dobitnikom iskreno čestitamo. Priznanja bodo podeljena na 
slavnostni seji Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo 6. septembra 
2019 v Domu kulture Radeče. 

KRAJEVNA SKUPNOST: se ne podeli 

HIŠE:
družina Martinšek, Rak; Vrhovo 43
družina Čulk; Pot na jez 5
Milanka in Tomaž Krejačič; Jagnjenica 16

KMETIJE: se ne podeli

Prireditve ob občinskem prazniku
Petek, 6. 9. 2019, 

• ob 19.00 v Domu kulture Radeče: Slavnostna seja Občinskega 
sveta Občine Radeče s podelitvijo priznanj

Organizator: Občina Radeče, Prosvetno društvo Vrhovo,  
Hortikulturno društvo Radeče

Sobota, 7. 9. 2019, 
• ob 9.00 v Domu kulture Radeče:  

Slikarska kolonija »Žebnik z okolico«
Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

• ob 15.00 na rokometnem igrišču v Vrhovem:  
Festival slovenske goveje juhe

Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo, PGD Vrhovo

Nedelja, 8. 9. 2019, 
• ob 15.00 na dvorišču pri podružnični šoli na Svibnem: 

Anina pesem in Nedelja pod lipo ob 15. obletnici Ljudskih 
pevcev Svibno; Organizator: Društvo kmečkih žena Arnika, 
Ljudski pevci Svibno

Sreda, 11. 9. 2019, 
• ob 15.00 na strelišču na Močilnem: 

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

Četrtek, 12. 9. 2019, 
• ob 17.30 na Prnovšah: Otvoritev rekonstruiranega dela 

odseka javne poti Radeče–Prnovše
Organizator: Občina Radeče

Dobitniki priznanj tekmovanja najlepša 
KS, hiša in kmetija v letu 2019

Družina Martinšek Družina Čulk

Družina Krejačič

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

ob prazniku občine Radeče Vam čestitamo in Vam želimo 
prijetno bivanje v okolju, ki ga skupaj soustvarjamo.

Direktorica Brigita Stopar s sodelavci

Cenjene občanke in občani občine Radeče,
prejmite ob prazniku iskreno voščilo!

Vztrajno in pogumno  stopate po poti
povezovanja, sodelovanja in napredka. 

Imate jasno postavljene cilje in želite delovati 
v dobrobit posameznika ter celotne skupnosti, 
zato se naj izpolni čim več razvojnih načrtov, 

ki izboljšujejo pogoje bivanja tako v občini 
kot v regiji in širše.

Sprejmite nove izzive z veliko mero 
odgovornosti do prostora, v katerem živimo, 

ter do občank in občanov, državljank in 
državljanov.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci 

Cenjene občanke, spoštovani občani,
iskrene čestitke ob občinskem prazniku!

Mnogo stvari je, ki plemenitijo življenje 
in dobro premišljene poteze vodijo 

v napredek ter zadovoljstvo 
tako posameznika kot celotne skupnosti, 

v kateri mora sobivanje temeljiti 
na spoštovanju, razumevanju in odgovornosti.

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

je skrb za sočloveka temeljna vrednota.

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci 

MAGOLNIK – Med 7. in 9. avgustom se je šest mladoletnikov in 
dve mladoletnici Prevzgojnega doma Radeče udeležilo tabora 
na Magolniku, kjer stoji gozdarska hiša. »V prisotnosti delav-
cev zavoda in zunanjih sodelavcev Komunalnega podjetja Rade-

če ter KTRC Radeče, lovskega 
društva in gasilskega društva 
je bilo organiziranih več ak-
tivnosti. Udarniško smo ure-
jali dovozno pot na Magol-
nik, umeščali kanalete na 
cestišče, čistili gozd in prip-
ravljali drva za taborni ogenj 
ter barvali brunarico. V pros-

tem času so se izvajale različne socialne igre, z domačini smo 
odigrali nogometno tekmo na bližnjem igrišču, raziskovali smo 
gozd, nabirali gobe. Učili smo se peke kruha v stari kmečki peči. 
Vsak dan smo si sami pripravljali hrano in v njej maksimalno 
uživali. Zadnji dan je bil realiziran pohod na Kum in vsi smo pot 
uspešno opravili,« je sporočila direktorica prevzgojnega zavo-
da Jerica Lipec. »Kljub dodatnemu delu oziroma trudu, ki so 
ga vlagali delavci zavoda, se je pokazalo, da so takšne vsebine 
potrebne in pomembne za posameznikovo učenje ter razvijanje 
tako delovnih navad kot osebnostnih lastnosti, predvsem pa na-
vajanje na samostojnost in hkrati pripravljanje na ponovno šir-
šo socialno vključenost,« je še pojasnila namen bivanja v naravi. 
 S.�R.,�foto:�J.�Lipec

Bivanje in delo v naravi
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KRŠKO – Regionalna razvojna agencija Posavje je kot vodilni 
partner LAS Posavje konec junija zaključila s postopki, po-
vezanimi s potrditvijo operacij, oddanimi na 3. javni poziv 
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalne-
ga razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo.

Na omenjeni poziv z razpisano višino sredstev 1.012.403,01 evra 
so prejeli pet projektnih predlogov, za katere so prijavitelji s par-
tnerji skupno zaprosili za sofinanciranje v vrednosti 995.355,78 
evra. Ocenjevalna komisija LAS Posavje je v dveh mesecih od za-
prtja javnega poziva prejete vloge pregledala z vidika meril admi-
nistrativne popolnosti, pogojev upravičenosti in meril kakovosti. 
Po zaključenem pregledu in podaji ocen je prejete vloge glede na 
doseženo število točk obravnaval še upravni odbor LAS Posavje. 
Na 18. redni seji, ki je potekala 20. junija, je upravni odbor LAS 
Posavje potrdil štiri operacije, ki naj bi bile upravičene do sofi-
nanciranja s sredstvi CLLD. Skupna višina zaprošenih sredstev 
sofinanciranja za vse štiri operacije znaša 799.259,28 EUR. 
Gre za operacije Ribe na naravovarstvenem območju (pri-
javitelj: Občina Sevnica s partnerji, vrednost za sofinanciranje: 
200.000,00 evrov), Okusi posavsko ribo (Občina Krško s par-
tnerji, 199.978,75 evra), Center Sonček – center aktivnosti in-
validnih oseb (Marjan Dornik s. p. s partnerji, 199.711,04 evra) 
in Vzpostavitev posavskega turističnega produkta med reko, 
vinogradi in gradovi (Kmečka zadruga Krško z.o.o. s partner-
ji, 199.569,49). Potrjene operacije, ki so bile s strani Regional-
ne razvojne agencije Posavje konec julija/začetek avgusta pos-
lane v odobritev pristojnemu organu upravljanja, tj. Agenciji RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, so trenutno že v pregledu. 
Vodilni partner LAS Posavje je namreč s strani omenjene agen-
cije že prejel prva poziva za dopolnitev dveh operacij, s čimer je 
LAS Posavje korak bližje zaključku postopka na nacionalni rav-
ni. Po ustrezni dopolnitvi oddanih vlog in zaključenem pregle-
du bo namreč Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
upravičencem izdala odločbe o dodelitvi sredstev.
RRA Posavje bo 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 
2019 za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijska sklada za ra-
zvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj (ESRR) objavila predvidoma konec leta 2019 oziroma v za-
četku 2020. Več informacij o aktualnih zadevah LAS Posavje na 
http://www.las-posavje.si/. 
Na sedežu RRA Posavje ter v sejni sobi A Občine Krško sta 29. av-
gusta potekali 8. redna seja nadzornega odbora LAS Posavje in 
9. redna seja skupščine LAS Posavje. Predstavniki obeh organov 
so se sestali tako z namenom spremljanja aktualnih aktivnosti 
LAS Posavje kot tudi zaradi priprav na izvedbo jesenskih volitev 
v organe LAS Posavje. Predstavnikom 15-članskega upravnega 
odbora, tričlanskega nadzornega odbora, predsednici in pod-
predsednici LAS Posavje v drugi polovici oktobra namreč pote-
če mandatno obdobje.
� P.�P./vir:�LAS�Posavje�

Potrjeni štirje 'ribiški' projekti

PROIZVODNJA – AVGUST 2019

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 4 ZP 0 - 103 300 4 100 - -

PB 5 ZP 0 - 78 300 1 100 - -

PB 6 ZP 0 35 37 50 4 100 0,9 mg/m3 5 mg/m3

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB4, PB5 in PB6 8.252.277 170 25

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(Ekstra	lahko	kurilno	olje	ali	D-2)

ŽADOVINEK – Podjetje Avtoli-
ne je v juliju v Žadovinku, poleg 
njihove samopostrežne avtop-
ralnice, pričelo z gradnjo nove-
ga poslovnega objekta, v kate-
rega bodo iz starega mestnega 
jedra Krškega preselili dejav-
nosti tehničnih pregledov in 
registracij vozil. Sklop teh sto-
ritev bodo razširili s pregledi 
tovornih vozil in preverjanjem 
skladnosti (homologacij) vozil. 
Nov objekt bo imel poleg prit-
ličja še tri nadstropja, ki bodo 
namenjena opravljanju po-
slovnih dejavnosti najemni-

Avtoline gradi v Žadovinku 

kov, eno nadstropje za dejav-
nosti športa in rekreacije, dve 
pa sta še na voljo, primerni za 
pisarne, razvojne laboratori-

je ali predavalnice. Iz podje-
tja, ki v letošnjem letu praznu-
je 55-letnico delovanja, so nam 
sporočili, da gradnja poteka 
po načrtih, začeli so s postav-
ljanjem betonske konstrukcije 
objekta, selitev v nove prosto-
re pa načrtujejo v začetku pri-
hodnjega leta. Prodajni salo-
ni vozil, nadomestnih delov in 
servis bodo zaenkrat ostali v 
mestnem jedru, v drugi fazi pa 
načrtujejo selitev tudi teh de-
javnosti na novo lokacijo.

� P.�P.,�foto:�M.�Mirt

Betonska�konstrukcija�nove-
ga�objekta

www.avtoline.si

VELIKA
PROMOCIJSKA
AKCIJA V
SAMOPOSTREŽNI
AVTOPRALNICI
Darilni žetoni ob nakupu
v izbranih lokalih!

Preverite na

Ker rad vozim

Srečanje pripravijo vsako leto 
v drugi posavski občini in tok-
rat je organizacijo prvič prev-
zelo Društvo podeželskih 
žena Pod Gorjanci Kostanje-
vica na Krki. Najprej so prip-
ravili sprejem v cvičkovi kleti, 
kjer so jih z napitnico pozdra-
vili pevci priložnostnega okte-
ta, za toplo dobrodošlico pa je 
s pozdravom poskrbela dr. Le-
a-Marija Colarič-Jakše, prva 

cvičkova princesa in ambasa-
dorka cvička.

Osrednja prireditev se je na-
daljevala v senci lip na dvo-
rišču nekdanjega samostana. 
Čeprav je dogodek družabne-
ga značaja ter priložnost za 
medsebojno druženje, pove-
zovanje in iskanje novih idej 
za sodelovanje, je s tem, ko 
so povabilo sprejeli tudi viso-
ki predstavniki posavskih ob-
čin, dobil tudi širši družbeni 
pomen. V pozdravnih nago-
vorih so izrazili priznanje, po-
men in podporo svojim dru-
štvom domači župan Ladko 
Petretič, brežiški župan Ivan 
Molan in podžupan občine 
Krško Silvo Krošelj, pozdra-
ve pa so poslali tudi iz obči-
ne Sevnica. Zbrane je nagovo-
rila in jim ponudila strokovno 
podporo pri društvenem delu 
in iskanju priložnosti za do-
polnilne dejavnosti na kmeti-
jah tudi kmetijska svetovalka 

Pogrešajo več mladih članic
KOSTANJEVICA NA KRKI – Na dvorišču kostanjeviške Galerije Božidar Jakac se je 24. avgusta na vsakole-
tnem srečanju zbralo skoraj 150 članic društev kmetic iz občin Brežice, Krško, Sevnica in Kostanjevica na 
Krki. Predsednice društev so izpostavile problematiko staranja članstva.

s Kmetijsko-gozdarskega za-
voda Novo mesto mag. Slavi-
ca Grobelnik.
V kulturnem programu, ki ga 
je povezovala Melita Skušek, 
so zapele ljudske pevke kosta-
njeviškega društva, ki so k so-
delovanju povabile tudi mlajše 
pevke in svoje vnukinje. Zbra-
no so ženske prisluhnile tudi 
pogovoru Alenke Žugič Ja-
kovina iz kostanjeviške eno-

te Valvasorjeve knjižnice Kr-
ško z osrednjo gostjo Mileno 
Miklavčič, novinarko in av-
torico knjige Ogenj rit in kače 
niso za igrače. Mnogim so se 
ob pripovedih obudili spomi-
ni na pripovedi in težke preiz-
kušnje žensk, ki so ostajali za 
štirimi zidovi in bremenili živ-
ljenje družin.

Srečanja se je udeležilo veli-

ko članic društev, a bi jih bilo 
lahko še mnogo več, če pozna-
mo podatek, da je v vseh po-
savskih občinah skupaj sko-
raj 700 članic. Čeprav se zdi 
številka visoka, pa so predse-
dnice Milica Jeler iz krškega, 
Majda Jazbec iz sevniškega 
in Zdravka Kampijut iz bre-
žiškega društva povedale, da 
so društva vedno bolj »stara« 
in članstvo zelo upada. Včasih 
je bilo toliko članic, kot jih je 
zdaj vseh, samo v eni občini. 
Prav problematiko staranja in 
pomanjkanja mladih članic je 
v svojem nagovoru izpostavila 
tudi Anica Žugič, predsedni-
ca kostanjeviškega društva. 
Mlade, podjetniško naravna-
ne kmečke ženske ne najde-
jo časa za tovrstne društvene 
dejavnosti. V sodobnem sve-
tu je vlogo prenašalca znanj in 
veščin prevzel splet, ki pa ne 

bo nikoli nadomestil prenaša-
nja vrednot, ljudskega izročila, 
drobnih nasvetov in skrivnos-
ti lokalnih kuhinj, ki so se sto-
letja prenašala iz roda v rod, 
od matere na hčerko in vnu-
kinjo. Mogoče bo kakšen do-
ber star recept ali napotek, 
ki ga hranijo kot hišno kuhar-
sko skrivnost prav v vsakem 
domu, našel prostor tudi v pri-
ložnostnem spominku – knjiži-
ci Mame so kuhale, ki so jo do-
bile vse udeleženke srečanja.

V drugem delu druženja so bile 
gostje povabljene na ogled Ga-
lerije Božidar Jakac in voden 
ogled mestnega jedra Kosta-
njevice na Krki. Živahna, vro-
ča poletna sobota se je zaklju-
čila s kosilom v gostilni Žolnir.

� Anica�Žugič,�
� foto:�Janja�Baznik

Pod�arkadami�nekdanjega�samostana�se�je�zbralo�okoli�150�
posavskih�kmečkih�žensk.

Zapele�so�domače�ljudske�pevke�skupaj�z�mlajšimi�pevkami�
in�vnukinjami.

Naslednja številka 
Posavskega obzornika bo izšla 

ŽE V ČETRTEK, 12. SEPTEMBRA.
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kusi Posavja
Tematske strani Posavskega obzornika, 5. september 2019

Igor Zorko, Tri Lučke, Sremič: S takšnim 
dogajanjem, kot smo ga zastavili letos, v 
posavskem gostinstvu in vinarstvu samo še 
napredujemo. Letos smo prvič res združili 
posavske kuharje in vinarje, kar je v Posavju, 
ki je po nekih merilih izven pomembnih kuli-
naričnih področij Slovenije, velik napredek in 
uspeh. Trudili se bomo, da bomo ta dogodek 

še nadgrajevali. Na kulinaričnem področju izstopata vsaj dva go-
stinca, Repovž iz Šentjanža in Jure Tomič oz. Debeluh iz Brežic, os-
tali pa poskušamo slediti tem trendom. Takšen dogodek prispeva 
k temu, da bomo vsi razmišljali še bolj ambiciozno in se razvijali. 
V svojo ponudbo res poskušamo vključiti lokalne sestavine, ki so 
v tem okolju na voljo, seveda pa bi morali tudi pridelovalci slediti 
zahtevam gostincev. Če se tukaj ujamemo, z veseljem uporablja-
mo lokalne sestavine, ki so res blizu in kvalitetne, temu dajemo 
poudarek. Predvsem bi lahko bolj izkoristili zelenjavo iz lokalne-
ga okolja, ki je pridelana na primeren način in v dovolj velikih ko-
ličinah, imamo pa seveda tudi krškopoljca in ribe.

Lojze Kerin, Vina Kerin, Straža pri Krš-
kem: Meni se zdi ta projekt izredno na mes-
tu in sem navdušen nad njim. Idejno so ta 
dogodek izpeljali gostinci, pri tem pa so bili 
tako široki, da so poleg pritegnili tudi lokal-
ne vinarje, vsaj tiste, ki resno delamo in že-
limo pokazati nek odtis naše regije. Moramo 
vedeti, da ljudje veliko dajo na dobro hrano 

in vino, na doživetje ob tem, zato je prav, da si v tem svoje mes-
to išče tudi Posavje. Gostinci, ki vedo za kaj gre, imajo posluh za 
lokalne vinarje, zelo pomembno pa je, da imamo tudi mi dob-
re produkte, saj nas bodo tako še lažje sprejeli. Skupna pot go-
stincev in vinarjev pa tudi ostalih ponudnikov, npr. pridelovalcev 
mlečnih in mesnih izdelkov, je tisto, kar potrošnik želi – doži-
vetje celostnega odtisa dežele, ne le gostinca ali le vinarja. Če se 
bomo vsi skupaj res potrudili, se bo ta zgodba lahko razvila zelo 
pozitivno. O tem, ali je Posavje že prepoznano kot kulinarično-
-vinska regija, si še ne upam govoriti, je pa pomembno, da smo 
na tej poti, da ne obupamo in da se trudimo za to.

Slavica Grobelnik, Kmetija Grobelnik, 
Podvrh: Na naši kmetiji se ukvarjamo tako 
z nastanitvenim turizmom na kmetiji kot z 
osnovno kmetijsko dejavnostjo – vinograd-
ništvom in vinarstvom in pridelavo naravne-
ga grozdnega soka. Možnost, da sodelujemo 
na takšnem festivalu, je za nas zelo pomemb-
na, saj nas to pomaga promovirati, da pri-

demo neposredno do končnega potrošnika, kar doda vrednost 
našemu osnovnemu kmetijskemu pridelku. Moram pohvaliti 
organizatorje, da nas povabijo zraven in da se lahko tukaj pro-
moviramo. Posavski gostinci se že v veliki meri poslužujejo lo-
kalnih pridelkov in izdelkov, tako hrane kot pijače, in jih vklju-
čujejo v svoje menije. To se že pozna, pričakujemo pa, da bomo 
prodajali še večje količine lokalnim gostincem, javnim zavodom 
in ostalim potrošnikom itd. Normalno je, da se Posavje v turiz-
mu še ne more kosati z Bledom, Postojnsko jamo in podobni-
mi, smo pa na dobri poti in mislim, da bomo kmalu postali bolj 
prepoznavni tudi v širšem slovenskem merilu.

Prisegate 
na pristne domače jedi, 
v katere so vpletene sestavine 
okoliških kmetij?

Vabimo vas, da se nam 
pridružite na novih 
kulinaričnih doživetjih.

www.zolnir.eu
 07 49 87 133

Odprto vse dni v tednu.

Organizator Tedna okusov Po-
savja, Center za podjetništvo in 
turizem Krško v sodelovanju z 
Občino Krško in regijskimi po-
nudniki, je na uvodni dogodek 
povabil slovenske in hrvaške 
medije, turistične agencije ter 
ostale akterje na področju tu-
rizma. Goste so sprejeli s Slap-
šakovo penino in Resslovim 
pivom ter jih fotografirali na 
rdeči preprogi. V nadaljevanju 
so jim vrhunski chefi, vinar-
ji in pridelovalci pod znamko 
Okusi Posavja najprej na spro-
ščenem druženju pred gostiš-
čem, nato na slavnostni večer-
ji in na koncu še na druženju 
na terasi, predstavili najboljše, 
kar ponuja Posavje. Sodelova-
li so naslednji gostinci, vinarji 
in kmetije: Tri lučke, Ošterija 
Debeluh, Gostilna Repovž, Go-
stilna Kunst, Splavar, Restavra-
cija Ajda, Gostilna Jež, Gostil-
na Šempeter, Penine Istenič, 
Keltis, Kmetija Kobal, Vinska 
klet Žaren, Klet Krško, Doma-
ine Slapšak, Vina Kerin, Vino 
Kozinc, Vinska klet Molipachi, 
Klet Lipej, Pivovarna Ressel, 
Sirarna Gorišek, Eko kmeti-
ja Kukenberger, Evrosad, Žga-
njekuha Budič, Kmečka zadru-
ga Sevnica, Ekološka kmetija 
Repovž, Olja Balon, Slaščičar-
na in kavarna Julija ter Kmeti-
ja Grobelnik.

Ponudniki so se sami 
povezali 

Zbrane na prvem tovrstnem 
vrhunskem kulinaričnem do-
godku v Posavju je najprej 
pozdravila programska vodja 
projekta Okusi Posavja Kse-
nja Kragl iz CPT Krško, pred 
večerjo pa sta jih nagovorila 

Teden, ko govorijo okusi Posavja
SREMIČ, POSAVJE – Z otvoritvenim dogodkom pri Treh lučkah na Sremiču se je 29. avgusta pričel t. i. Teden 
okusov Posavja, v katerem se pod sloganom »Sveže-lokalno-okusno« združuje več kot 50 najboljših ponu-
dnikov kulinarike, vin in dobrot s posavskih kmetij. 

direktorica CPT Krško Kristi-
na Ogorevc Račič in v imenu 
ponudnikov znani chef  Jure 
Tomič. Kot je povedala Ogo-
revc Račičeva, so festival Oku-

si Posavja letos prvič zasnova-
li kot enotedensko dogajanje. 
Pri 13 izbranih posavskih go-
stincih poteka teden posavske 
gastronomije, v Vinski kleti 

Žaren so v torek zvečer gosti-
li okroglo mizo o vinskem tu-
rizmu, vrhunec pa bo sobotni 
ulični festival vina in kulinari-
ke v starem mestnem jedru Kr-
škega in atrij izbranih okusov 
v Mencingerjevi hiši. Na vseh 
dogodkih skupno sodeluje več 
kot 50 ponudnikov (gostincev, 
vinarjev in kmetij) iz celotnega 
Posavja. »Namen dogajanja je 
povezovanje posavske ponud-
be in nadgrajevanje produkta 
v petzvezdično doživetje. Zelo 
nas veseli, da so ponudniki 
sami izrazili željo po povezo-
vanju in tako so današnji ve-
čer zrežirali in ustvarili izključ-
no ponudniki ob naši tehnični 
podpori,« je poudarila. Posavje 
po njenih besedah sicer še ni 
dovolj prepoznano kot kuli-
narično-vinska regija, čeprav 
ima za to zelo dobre temelje – 
dobre domače izdelke, zelenja-
vo, sadje in vina itd. »Manjka 
nam mogoče malo poguma in 
samozavesti, čeprav se je z da-
našnjim dogodkom pokazalo 
tudi to. Poiskati moramo samo 
finančne vire za razvoj tega 
produkta v prihodnje.« Tomič, 
ki je posavske ponudnike pro-
gramsko povezal ter zasnoval 
otvoritveni dogodek, je svoj 
nagovor zaključil z besedami: 
»Naj spregovorijo okusi Posav-
ja!« Kot kažejo navdušeni od-
zivi udeležencev gastronom-
skega razvajanja, so posavski 
okusi spregovorili dovolj pre-
pričljivo.

Spodaj je še nekaj izjav sodelu-
jočih ponudnikov na otvoritve-
nem večeru.

� Peter�Pavlovič�
� foto:�B.�Colarič,�P.�Pavlovič

Gostom�pri�Treh�lučkah�so�postregli�z�naslednjim�menijem:�
maslo�s�soljo�modre�frankinje,�postrv�in�viljamovka,�zabeljen�
stročji� fižol,� telečja� krača,� zelena� in� bezeg� ter� čokoladni�
klobuk�s�'krškopoljcem'�(foto:�Boštjan�Colarič).
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ZAKAJ K NAM?
Ponujamo avtohtono domačo hrano, ki že vrsto let 
privablja goste od blizu in daleč.

Od nas zagotovo ne boste odšli lačni in žejni. Postregli 
Vam bomo z našimi specialitetami (puhlo, potico s 
pregreto smetano in prekajenim govejim jezikom). 
Poleg dobre hrane ponujamo izbrana vina in sokove, 
strežemo nedeljska kosila, omogočamo tudi pogostitev 
večjih skupin.

In seveda, kar je pa najbolj pomembno, pri nas se lahko 
v naravnem okolju naužijete svežega zraka, prijazno 
osebje pa bo poskrbelo, da boste preživeli nekaj prijetnih 
trenutkov ob dobri hrani in lepotah okoliške narave.

ZAKAJ K NAM?
Ker smo najstarejša gostilna v Posavju in že od leta 
1529 pripravljamo jedi iz domačih, lokalnih in svežih 
sestavin, s pridihom tradicije in pristnim okusom 
domače, posavske kuhinje.

Pri nas lahko uži-
vate v pestrem iz-
boru sladkovod-
nih rib, lokalnih 
mesninah iz kr-
škopoljca, vsak 
četrtek v sveže 
pečenem odojku 
in jagenjčku, po-
leg redne ponudbe pa postrežemo tudi z malicali, ko-
sili in jedmi po naročilu, zraven pa točimo domača vina 
lastne pridelave.

Poleg redne ponudbe pripravljamo tudi vrhunske 
pogostitve in cateringe za različne priložnosti; od 
praznovanj, srečanj in sprejemov na različnih lokacijah.

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

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

bela, rosé, rdeča, mirna, peneča

www.albiana.si | info@albiana.si
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Kakšne kulinarične poseb-
nosti imamo v Posavju?   
Vplivi kuhinje se čutijo z vseh 
strani, saj je Slovenija majhna 
država. Zato je težko navesti 
jedi, ki bi bile značilne samo 
za Posavje. Vendarle je ena 
od posebnosti zagotovo bi-
zeljski ajdov kolač, v kozjan-
skem delu Posavja je značilen 
korejevec, to je juha oz. eno-
lončnica iz fižola ter rumene-
ga in rdečega korenja, največ-
ja in izredno pozitivna stvar za 
našo regijo pa je krškopoljec. 
Imeti avtohtonega prašiča, 
ki se imenuje po Krškem po-
lju, je velika prednost in tu vi-
dim velik kapital za gastrono-
mijo. Krškopoljski prašič, kar 
je znanstveno dokazano, ima 
manj škodljivih maščob. Je iz-
redno dober za predelavo, npr. 
kraški pršut je slavo pridobil 
ravno zaradi krškopoljcev, ki 
so jih veliko let nazaj gnali s 
Krškega polja na Kras. Ravno 
njegovo meso je najbolj do-
prineslo h kvaliteti kraškega 
pršuta. Še iz starih rimskih ča-
sov je znan kopun, ki smo ga v 
naši gostilni ohranili kot kuli-
narično posebnost. 

So po vašem mnenju tudi 
kulinarične posebnosti, ki 
so še premalo izkoriščene?
Namesto kulinarične poseb-
nosti reciva raje avtohtona 
hrana, jedi, ki so se na tem ob-
močju kuhale. Absolutno jih 
gostinci premalo vključujemo 
v našo ponudbo, nemalokrat 
pa tudi podcenimo, verjemite 
mi, da ne zaostajamo za kuli-
nariko drugih narodov, samo 
preveč sramežljivo jo ponu-
dimo. Naj vam povem, da je 
korejevec jed, ki jo tujci na-
ravnost obožujejo, in vedno, 
kadar jo vključimo v meni, je 
krožnik 's kruhom pomazan'.

Kako pa je v Posavju z zele-
njavo?
V Posavju je kar nekaj dob-
rih pridelovalcev zelenjave. 
Zdi se mi, da je največja teža-
va v tem, da ne najdemo hitre 
poti od pridelovalca do tržni-
ce oz. gostilne. Velika prednost 
je, da lahko kot gostinec še isti 
ali pa vsaj naslednji dan ponu-
diš zelenjavo, ki je bila zjutraj 
potrgana na njivi. Na tem ob-
močju imamo močne pridelo-
valce zelenjave, a smo gostin-

Rešilo nas bo trdno povezovanje
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Vse od leta 1985, ko je v domači Bistrici ob Sotli od staršev prevzel gostilno Šem-
peter, pred štirimi leti pa s svojo ponudbo začel še v Leskovcu pri Krškem, se 54-letni Srečko Kunst posve-
ča raziskovanju tradicionalne kulinarike, značilne za lokalno okolje. Kaj ugotavlja in kaj bi se dalo na tem 
področju še izboljšati, nam je povedal v krajšem pogovoru.

ci premajhni, da bi zelenjava 
prišla do nas. Tu bi morali 
najti neko skupno točko, da 
bi prišla hitreje do nas, tako 
kot pride do nas meso krško-
poljca. Vesel sem, da imamo 
Kmečko zadrugo Sevnica, ki 
odkupuje to meso in nam ga 
dostavlja. Omenim lahko še 
ribe. Tudi na tem področju bi 
lahko naredili še več. V posa-
vskih koncih imamo številne 
picerije, kebabe in podobno 
ponudbo, pogrešam pa lokal, 
ki bi bil specializiran za slad-
kovodno ribo. Čeprav moram 
dodati, da se stanje glede po-
nudbe rib izboljšuje, lep pri-
mer so Kranjčičeve eko postr-
vi na Sromljah, imamo tudi kar 
nekaj odličnih ribogojnic z od-
lično kakovostjo rib, zagotovo 
pa je Ribogojstvo Goričar ena 
najbolje organiziranih in z njo 
je veselje sodelovati.

Kako lokalno kulinariko do-
jemajo gostje, predvsem tis-
ti iz tujine?
Ko smo v Bistrici ob Sotli zače-
li z gostinstvom, so nam v bi-
stvu turisti dali misliti, da bi 
bilo veliko bolje ponuditi lo-
kalno. Ljudi, ki potujejo, v ve-
liki meri zanima tudi lokalna 
hrana in jo želijo tudi posku-
siti. Četudi je hrana enostav-
na, se da z raznimi kreacijami 
in novimi tehnikami kuhanja 
turista zelo pritegniti, pa ne 
samo njega, ampak tudi do-
mače, lokalne goste. Če želi-
mo, da lokalna kulinarika do-
seže čim širši krog ljudi, je 

treba promovirati raznolikost 
države, kjer na zelo majhnem 
prostoru gost lahko posku-
si izredno raznolikost in av-
tohtonost hrane. Podobno ve-
lja za vina. Malo je območij na 
svetu, kjer se lahko pohvalijo 
z originalnimi ledenimi vini, 
naše območje to zagotavlja. 
Vendar moramo paziti, katere 
goste nagovarjamo, saj mno-
žičnega turizma naši kraji ne 
prenesejo in bi z njimi izgubi-
li kvaliteto bivanja in ponud-
be. Čez našo državo in regijo 
gre vsak dan ogromno ljudi in 
truditi se moramo, da dolo-
čen delež privabimo, da osta-
ne v Posavju vsaj kak dan ali 
dva ter poleg občudovanja na-
ravnih in kulturnih znameni-
tosti okusi tudi kvalitetno hra-
no in pijačo. Iskreno upam, da 
bomo čim prej presegli občin-
ske meje in se začeli zavedati, 
da nas bo na področju turiz-
ma, kulinarike in vinarstva re-
šilo samo trdno in iskreno po-
vezovanje.

Kakšno je sodelovanje s po-
savskimi vinarji?
Lahko rečem, da odlično. 
Stremimo k temu, da imamo v 
ponudbi v veliki večini lokal-
na vina in tudi spodbujamo 
njihovo prodajo. Vinarji so 
naredili korak naprej, pred-
vsem pri rdečih vinih. Nismo 
več znani samo po tem, da 
smo v deželi cvička – z vsem 
spoštovanjem do tega vina –, 
ampak imamo odlična tudi 
druga vina. Pri nas se pojav-

ljajo ekološka in oranžna vina 
pa tudi biodinamična, kar je 
na zahodu v izjemnem po-
rastu, in ravno v teh vinih in 
povezovanju vinarjev vidim 
veliko možnosti za prodajo 
vina po cenah, kar bo omogo-
čalo vinarju normalno življe-
nje in razvoj. V prid nam gre 
tudi dejstvo, da so trenutno 
v trendu lažja sveža vina, za 
katera imamo najboljše po-
goje. Pogrešam pa več avtoh-
tonih sort, kot so rumeni pla-
vec, kraljevina, žametovka … 
kot samostojna vina.

Kaj pravite na to, da pone-
kod vino izpodriva – pivo?
Pri pivovarjih, predvsem 'la-
ger' pivih, so večji zaslužki 
kot pri vinarjih. Zato je nor-
malno, da je pivo bolje rekla-
mirano, bolj modno ustvar-
jeno in posledično tudi 
prodornejše od vina. Druga 
zgodba so pa kraft pivovar-
ne, ki se tudi zelo trudijo in 
bijejo boj za preživetje. Na 
eni strani to pozdravljam, na 
drugi pa je treba narediti ne-
kaj v tej smeri, da je tudi pitje 
vina ’in’. Da je prišlo do tega, 
smo mogoče malo krivi tudi 
gostinci pa tudi vinarji sami, 
ker v ponudbi nimamo stan-
dardnega belega vina. Na pri-
mer pri cvičku točno veš, kaj 
lahko pričakuješ v kozarcu. 
Ker gost ni povsem prepri-
čan, s čim bo postrežen, si 
raje naroči pivo.

Bili ste v ZDA, kjer ste 
predstavljali slovensko (in 
lokalno) kulinariko, kajne?
Res je, letos februarja in mar-
ca. Osnovnih surovin, kot je 
meso, na žalost nismo mog-
li vzeti s seboj. Tam smo do-
bili kar kvalitetne surovi-
ne, razen piščančjega mesa. 
Pri Američanih je zaradi nji-
hovega načina življenja več-
ji problem kuhanje. Imajo ve-
liko predhodno pripravljenih 
stvari, ki jih pogrejejo in po-
jedo, in to seveda ni več ista 
hrana. Zato smo jih s hrano, 
ki smo jo pripravljali na tradi-
cionalen način, tam navdušili. 
Ljudje so bili navdušeni nad 
gobovo juho, ajdovimi žganci, 
kranjsko klobaso v testu, pe-
čenko, praženim krompirjem, 
štrudljem, slivovimi cmoki …
� Rok�Retelj

Srečko�in�Nejc�Kunst

www.ostarija-margareta.si

italijanska in mehiška kuhinja 
s pridihom domačnosti in izvirnosti

031 33 50 50 07 49 05 050

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

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

kjer vedno znova preseneča in navdušuje.
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Za prijetne urice in kulinarična 
doživetja v starem mestnem jedru.

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

pivnicaapolon.com
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SLAŠČICE, NAREJENE Z LJUBEZNIJO!

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

v toplini ambienta obokane kleti.

Kerin - hiša frankinje
Straža pri Krškem 2, 8270 Krško

Telefon: 031 306 053 Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

glasba: Klara in Lovro

Festival vina in kulinarike
7. september 2019, 17.00 

KRŠKO, STARO MESTNO JEDRO

Organizatorji:

Medijski 
sponzor:

Nujna je priprava strategije

Direktorica CPT Krško Kristi-
na Ogorevc Račič je uvodo-
ma poudarila, da si želijo, da bi 
imeli kmetije, vinarji in gostin-
ci najboljše pogoje za razvoj 
ter bi bili deležni spodbude na 
področju znanja, promocije, 
zakonodaje in sredstev. Krški 
župan mag. Miran Stanko 
je v pozdravnem nagovo-

ru izpostavil dobre pogoje za 
ukvarjanje s kmetijstvom, vi-
nogradništvom in sadjarstvom 
v občini in regiji. Ministrica dr. 
Aleksandra Pivec je povedala, 
da ima Slovenija več kot dovolj 
odličnih vinarjev, a tisto, kar 
manjka, je nacionalni strateški 
pristop, predvsem na področju 
vinskega turizma. Po njenih 
besedah se slovensko kmetij-

stvo trenutno nahaja v izjemno 
zahtevnem obdobju, saj se lo-
tevajo nove strategije razvo-
ja slovenskega kmetijstva in 
v tem kontekstu tudi vinogra-
dništva. »Prepričana sem, da 
strategijo potrebujemo, prav 
tako skupen pristop vseh de-
ležnikov na področju vinarstva 
ter nov razvojni model, skupaj 

z vlaganji v razvoj in promoci-
jo,« je dejala. Izpostavila je, da 
je pri nas težava v razumeva-
nju, povezovanju, sodelovanju, 
preveč omejujoči zakonodaji. 
»Sicer znamo navesti odlične 
ukrepe na papirju, ki pa niso 
kos realni situaciji.« Njena že-
lja je, da se k pripravi strate-
gije pristopi nemudoma, v na-
sprotnem primeru se boji, da 

se bodo čez pet let ponovno 
srečali in govorili o istih pro-
blemih.

Na okrogli mizi, ki jo je mode-
riral Drago Bulc, so sodelo-
vali še gostitelj dogodka Jer-
nej Žaren, Lojze Kerin (Hiša 
frankinje Kerin), vodja projek-
ta Modra frankinja Rok Petan-
čič, prof. dr. Aleš Gačnik z Uni-
verze na Primorskem in Jean 
Michel Morel z Domačije Ka-
baj Morel. Žaren in Kerin sta 
predstavila vsak svojo uspeš-
no družinsko zgodbo, ki se ni 
zgodila čez noč, ampak je plod 
večletnega trdega dela. Strinja-
la sta se z ministrico, da je med 
vinarji premalo povezovanja 
in sodelovanja, kljub temu pa 

opažata, da se je v Posavju za-
čelo počasi premikati na bolje. 
Petančič je poudaril, da imajo 
vizijo, da modra frankinja pos-
tane vinski produkt Posavja, 
zato si želijo strategijo razvo-
ja, s katero bodo lažje in hitre-
je prišli do tega cilja. Gačnik je 
postregel s podatkom, da je v 
Sloveniji več kot 500 priredi-
tev, povezanih z vinom. Najdlje 
na področju vinskega turizma 
so prišli v Goriških Brdih, pri 
čemer je Morel povedal, da če 
želijo tudi v drugih regijah pri-
ti do uspeha, je treba končati 
z rivalstvom, za pravo strate-
gijo pa je bolje poiskati tujega 
stratega, ki bo znal na to zade-
vo pogledati nevtralno.
� Rok�Retelj

NEMŠKA VAS – 3. septembra se je v Vinski kleti Žaren v Nemški vasi odvila okrogla miza na temo vinske-
ga turizma, kar je bil eden od dogodkov v tednu okusov Posavja, ki ga organizira CPT Krško v sodelovanju z 
Občino Krško. Med sodelujočimi na okrogli mizi je bila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no dr. Aleksandra Pivec.

Sodelujoči�na�okrogli�mizi

Družina�Žaren�z�ministrico
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Yogurtlandia v centru Brežic
Konec avgusta sta Monika Žokalj in Domen Ribič v starem 
mestnem jedru Brežic odprla čudovit lokal, v katerem vam z 
nasmehom na obrazu postrežeta odličen zamrznjen jogurt in 
še marsikaj. 

In kako se je vse skupaj začelo?
»Nočni sprehod po uli-
cah grške Krete naju je 
lanskega avgusta vo-
dil do majhnega lokala, 
kjer so stregli odličen za-
mrznjen jogurt. Od tiste-
ga trenutka se je v nama 
prebudila želja, da podo-
ben lokal odpreva tudi v najinem domačem okolju, in to kar v Bre-

žicah. Takoj po koncu dopusta sva stopila v 
kontakt s predstavniki podjetja YO.GA, ki 
ima sedež v Benetkah. Prepoznali so na-
jino navdušenje in stekli so prvi pogovo-
ri ter ogled lokacije prve franšizne proda-
jalne zamrznjenega jogurta Yogurtlandia v 
Sloveniji. Tako smo postali člani velike dru-
žine, ki šteje približno 100 poslovalnic po 
svetu, kar si štejemo še posebej v čast,« 
pojasni Žokaljeva.

Ponudba za obliznit prste
Yogurtlandia Brežice ponuja jogurt sloven-
skih mlekarn, 

brez GSO, na kar so še posebej ponos-
ni. S številnimi prelivi in posipi ga za-
mrznjenega postrežejo ljubiteljem to-
vrstnih skušnjav. V prijetnem ambientu 
ponujajo tudi palačinke, ameriške pala-
činke, vaflje, mehurčkast čaj oz. »bub-
ble tea«, tople napitke in osvežilne brezalkoholne pijače. 

Poskrbeli so tudi za prijetno počutje najmlajših obiskovalcev in 
jim uredili otroški kotiček. 

Okrepčevalnica Yogurtlandia, Monika Žokalj s.p., 
Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice 

Facebook: Yogurtlandia Brežice 

Vinska klet Mastnak - klet 
penin - sparkling new style

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 lahko tudi 
kupite v njihovi trgovini v lično izbranih darilnih embalažah. Ver-
jemite, sodoben objekt v starem duhu vas bo prijetno razvajal.

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

SEVNICA – V tednu posavske gastronomije kot eden od 13 
posavskih gostincev s kulinarično ponudbo sodeluje tudi re-
stavracija Ajda, ki je del sevniškega hotela Ajdovec. 

»S skrbnimi rokami in ljubeznijo ustvarjamo iz tradicionalne ku-
linarike nove gurmanske užitke,« pove solastnica Nuša Vidmar 
ob našem obisku in nadaljuje, da vse sestavine za pripravo jedi 
temeljijo na lokalni, sveži in sezonsko pridelani hrani. Del nji-
hove redne ponudbe je t. i. sevniški krožnik, ki je produkt kuli-
naričnega projekta Po kreativni poti do znanja – na lovu za sev-
niškim krožnikom študentov Fakultete za turizem Brežice. »Na 
njem boste našli mesnine iz našega, lokalnega okolja: mlad kozji 
sir, domač ocvirkov kruh, telečjo pašteto, zeliščno skuto in sezon-
sko zelenjavo, kot je na primer rdeča redkvica,« predstavi sesta-
vine gostiteljica in nadaljuje, da v tednu Okusov Posavja gostom 
nudijo istoimenski večhodni degustacijski meni. »Hladna pred-
jed je sestavljena iz tatarja suho zorjene govedine, popečenega 
kozjega sira, svežih zelišč, cvetačke in perle balzamičnega kisa. V 
topli predjedi so domače testenine, polnjene s krškopoljcem na 
pireju iz svežega korenčka, dodan je bob in sveža zelišča. Glav-
no jed sestavlja suho zorjena govedina, popečen korenček, oma-
ka iz peteršilja in hruške ter sveže gomoljnate zelene. Sladica je 
flambirana hruška z dodatki,« predstavi posebno ponudbo vodja 
gostinstva Jani Račič in doda, da namenjajo posebno skrb tudi 
temu, kako je videti jed na krožniku.  S.�Radi

Restavracija Ajda hotela Ajdovec

Sevniški krožnik in Okusi Posavja

Predjed�vabi�k�zaužitju�(foto:�Dean�Dubokovič).

Projekt, sofinanciran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribi-
štvo, katerega nosilec je Občina Krško s partnerji (Občino Sev-
nica, Ribogojstvom Goričar, OŠ Jurija Dalmatina Krško, Vrtcem 
Krško, OŠ Brežice in OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica), je rezul-
tat ugotovitev iz opravljene analize jedilnikov po izobraževalnih 
in vzgojno-varstvenih ustanovah, da ti vključujejo premalo rib 
in ribjih izdelkov iz lokalnega okolja. Z namenom, da bi s projek-
tom posredno vplivali tudi na prehranske navade ostalega pre-
bivalstva, bodo partnerji skozi izvedene aktivnosti, izobraževal-
ne delavnice za učence, zaposlene v izobraževalnih ustanovah 
ter starše otrok izvedli več praktičnih delavnic s pripravami rib in 
predavanji o pomenu uravnotežene prehrane, razvijali nove ribje 
recepte in si prizadevali izboljšati obstoječe, organizirali naravo-
slovne dneve na ribogojnici, uredili učilnico pri ribogojnici na La-
zah v sevniški občini, med drugim pa tudi zasnovali in natisnili de-
lovni zvezek za interesno dejavnost učencev. V sklopu projekta, 

novovzpostavljenega partnerstva med posavskimi ribogojnica-
mi ter osnovnimi šolami in vrtci, je predvidena tudi nova zapo-
slitev, zeleno delovno mesto na področju sladkovodne akvakul-
ture, ob pričakovanih pozitivnih rezultatih pa projekt predvideva 
tudi zaposlitvene priložnosti za ranljive skupine.

Po zgoraj omenjenih delavnicah na krški in brežiški osnovni šoli, 
ki jih je vodil kuharski mojster Matjaž Pozderec, se bodo z da-
našnjim dnem pričela tudi predavanja prehranske svetovalke Ja-
nje Strašek za starše v okviru roditeljskih sestankov. Prva faza 
projekta se bo zaključila v juniju 2020, nakar bo stekla druga 
enoletna faza s poudarkom na krepitvi samooskrbe in zdrave-
ga življenjskega sloga prebivalstva z ribami in ribjimi produk-
ti iz lokalnega okolja ter na spodbujanju ponovne uporabe neu-
porabljenih delov ribe po pripravi filejev za nove ribje produkte.
 Bojana Mavsar 

Za več rib na šolskih krožnikih
POSAVJE – Z organiziranima delavnicama v šolskih kuhinjah na krški in brežiški osnovni šoli je v avgustu tudi v 
praksi stekel projekt Ribe na šolskih krožnikih, ki je v prvi fazi osredotočen na ozaveščanje šolajoče se populaci-
je, staršev, učiteljev in ostalih prebivalcev na območju LAS Posavje o pomenu zdrave prehrane.
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Delavnici v Krškem in Brežicah je vodil kuharski mojster Matjaž 
Pozderec.

V šolskih kuhinjah so na delavnicah pripravljali jedi iz 
sladkovodnih posavskih rib.

BREŽICE – Okusom Posavja se že nekaj let pridružuje tudi 
Splavar iz Brežic. Poudarek na avtohtonosti hrane dajejo sko-
zi celo leto in ponujajo vsaj šest jedi, ki so izvorno njihove.

V tednu okusov Posavja so pripravili degustacijski meni, ki je čis-
to posavski, z lokalnimi surovinami. Za hladno predjed so izbrali 
hladno dimljen file šarenke iz Ribogojstva Goričar, topla predjed 
so ajdovi ravioli, polnjeni s skuto in proseno kašo, na sotiranih 
jurčkih, glavno jed sestavlja file krškopoljskega prašiča z omako 
iz modre frankinje in rdeče čebule ter kremo iz muškatne buče in 
hruške ter zapečeni domači štruklji kot priloga, za sladico pa so 
izbrali orehove štruklje. »Cel meni je tematsko zapeljan v tej sme-
ri, da ponazarja sezonskost,« je razložil šef kuhinje Gregor Duja-
kovič in dodal, da želijo z izbiro menija določeno tradicionalno 
hrano vrniti na krožnike (npr. proseno kašo, orehove štruklje).
Pri Splavarju, katerega začetki segajo v leto 1986, gost z zračne 
terase, ki jo v poletnih mesecih hladijo s pršilniki, stopi v kavar-
niški del, kjer lahko popije posebno arabsko kavo, h kateri mu bo 
hišni ’barista’ priporočal sladke radosti iz domače slaščičarne, v 
kateri pripravljajo dnevno sveže butične sladice, torte po naro-
čilu in sladoled s pristnimi okusi surovin, ki jih v danem letnem 
času ponuja Posavje. V Splavarjevi restavraciji je še vedno priso-
tna staromeščanska energija, medtem ko trendovski detajli gosta 
povežejo s sedanjostjo. Posavje ponuja surovine, s katerimi v ku-
hinji svoja razmišljanja prenašajo v smiselno zapeljane menije.
� R.�Retelj

Splavar Brežice
Ponujajo degustacijski meni

Topla�predjed�degustacijskega�menija�pri�Splavarju
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Močivnikova potica s pregreto smetano

Za pripravo potice potrebujemo: 
1,5 kg mehke moke (tip 400), eno kocko kvasa, štiri rume-
njake, 0,5 dcl olja, 0,4 dcl ruma, sol in sladkor po okusu, mle-
ko po potrebi (cca 0,5l).

Priprava: 
Zamesimo gladko kvašeno testo in pustimo, da vzhaja. 
Medtem pripravimo nadev: 0,5 kg pregrete smetane, dve jaj-
ci, 20 dag sladkorja in rum po okusu.
Ko je testo vzhajano, ga premažemo z nadevom, zvijemo z 
dveh strani, da nam nadev ne uide, in damo v pekač, prebo-
demo, namažemo z mlekom, zmešanim z jajcem, in položimo 
v pečico za 1 uro pri 155 °C–160 °C. Tako je potica s pregre-
to smetano gotova! 

Naj Vam tekne, če boste kdaj blizu Okroglic, pa le zavijte k 
nam na originalno smetanovo potico. Dobrodošli!

Foto: Tomo Jeseničnik

Srnin medaljon Gostilne Žolnir

Sestavine:
20 dag srninega fileja ali stegna,
1,5 dl divjačinske osnove,  
0,3 dl Porto vina ali frankinje, 1 žlička brusničnega džema, 
brinove jagode, lovor, majaron, rožmarin, sol, poper, maslo

Priprava:
Medaljone, ki smo jih dan prej marinirali v olivnem olju z bri-
novimi jagodami, lovorjem, rožmarinom in majaronom, po-
pečemo na hitro z obeh strani, tako da bodo v sredini še ro-
žnati. Prilijemo divjačinsko osnovo in dobro pokuhamo. Proti 
koncu dodamo vino in brusnični džem. Na krožnik razdeli-
mo medaljone, polijemo omako in okrasimo z vejico rožma-
rina. Kot prilogo ponudim domače sirove štruklje ali kruho-
vo rezino. Dober tek.

Začenjamo z obsežnimi re-
zultati 45. ocenjevanja Vino 
Slovenija, t. i. slovenske vin-
ske olimpijade, kjer so komi-
sije v štirih dneh ocenile skup-
no kar 678 vzorcev vin 209 
vinarjev. Med enajstimi šam-
pioni ocenjevanja najdemo v 
kategoriji rose vina – cviček 
PTP tudi Hišo vina Grabnar 
z Ardra pri Raki, naziv prvaka 
Bizeljsko-sremiške vinsko turi-
stične ceste pa je z modro fran-
kinjo prestige MF 2016 (ocena 
85,33) osvojila Kmečka za-
druga Krško, z.o.o. Celo kopi-
co priznanj je dobila Albiana 
– Vinska klet Žaren iz Nem-
ške vasi: zlati medalji za peni-
no Albiana brut (ocena 86,00) 
in sauvignon (85,00), srebrne 
medalje pa za modro frankinjo 
(84,67), chardonnay (84,33), 
modro frankinjo (82,67), ze-
leni silvanec (82,33) in cvi-
ček PTP (72,00). Matej Av-
šič iz Volčjega pri Sromljah je 
dobil srebrno medaljo za vino 
adam (84,33), Stanislav Bar-
kovič z Brezja pri Veliki doli-
ni zlato in srebrno medaljo za 
dva vzorca cvička PTP (75,67 
in 72,67), Rudi Bec iz Krme-
lja srebrno medaljo za cviček 
(71,00), Uroš Blaževič iz Gab-
rja pri Dobovi zlato medaljo 
za rdeči bizeljčan ptp (80,33), 
Rudolf Celestina iz Marendo-
la pri Tržišču srebrno medaljo 
za cviček (72,67), Janez Cer-
jak iz Pesjega srebrno meda-
ljo za modro frankinjo (80,33), 
družina Bizjak s Cirnika pri Je-
senicah na Dolenjskem dve 
srebrni medalji za dva vzor-
ca cvička ptp (73,33 in 72,33), 
družina Novak s Studenca 
zlato medaljo za cviček ptp 
(78,67), Kmečka zadruga Kr-

AGRA: Posavju številne medalje 
GORNJA RADGONA, POSAVJE – V okviru 57. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Rad-
goni je potekalo več strokovnih ocenjevanj kakovosti, od prehrambenih izdelkov do pijač.  Sodelovali so 
tudi številni posavski pridelovalci in podjetja ter osvojili vrsto medalje, največ na ocenjevanju vin.

ško, z.o.o. poleg zlate medalje 
za že omenjeno modro franki-
njo prestige še srebrni meda-
lji za beli pinot (82,33) in mod-
ro frankinjo premium (82,00), 
kmetija Mlakar s Studenca 
srebrno medaljo za sivi pinot 
(82,33), Matej Kuhar iz Črne-
če vasi srebrni medalji za mod-
ro frankinjo (83,00) in cviček 
(74,00), Martin Martinčič – 
Vina Huba iz Male Hubajnice 
pri Studencu srebrno medaljo 
za modro frankinjo (80,67), 
Miroslav Škofljanc iz Kori-
tnega pri Jesenicah na Dolenj-
skem srebrno medaljo za cvi-
ček ptp (70,00), Jože Unetič 
iz Sajevc zlato medaljo za cvi-
ček (78,00), Milan Valek iz 
Koritnega pri Jesenicah na Do-
lenjskem zlato medaljo za cvi-
ček ptp (75,33), Vina Kodrič 
– Kodrič Tadej iz Brezja v Pod-
bočju srebrno medaljo za cvi-
ček ptp (73,00), Vinska klet 
Cvičkov hram iz Velikega Pod-
loga srebrno medaljo za modro 
frankinjo (80,00) in zlato me-
daljo za cviček PTP (75,00). Na 
ocenjevanju bio vin je v konku-
renci 30 vzorcev desetih vinar-
jev sodelovala Hiša pesmi in 
vina Sagmeister z Orešja na 
Bizeljskem in osvojila zlato me-
daljo za rose (85,00) ter srebr-
ni medalji za beli pinot (83,67) 
in modro frankinjo (81,67).

Potekalo je tudi 23. medna-
rodno ocenjevanje sadnih 
sokov, brezalkoholnih pijač 
in embaliranih vod, na kate-
rem je sodelovalo 30 podjetij 
s 110 izdelki, nagradili pa so 
105 izdelkov. Evrosad d.o.o. 
Krško je osvojil zlato meda-
ljo za 100 % breskov sok, sre-
brni medalji za 100 % jabolč-

ni sok Hofer in 100 % hruškov 
sok, bronasto medaljo pa za 
100 % jabolčni sok. Jože Ro-
žman z Anovca pri Zdolah je 
prejel veliko zlato medaljo za 
motni jabolčni sok in srebrno 
medaljo za bistri jabolčni sok.

Na ocenjevanju medu z med-
narodno udeležbo je sodelo-
valo 83 čebelarjev oz. pod-
jetij, večinoma iz Slovenije, s 
111 vzorci medu. Nagrajen je 
bil 101 vzorec medu, med nji-
mi tudi nekaj posavskih. Zla-
to medaljo za kostanjev med 
je prejel čebelar Luka Jurečič 
iz Hrastja pri Cerkljah, bronas-
to medaljo za gozdni med Če-
belarstvo Kolenc z Vrhka pri 
Tržišču, dve medalji, zlato za 
kostanjev in bronasto za goz-
dni med, je prejel čebelar Jer-
nej Lekše iz Kalce – Nakla.

Na 33. mednarodnem ocenje-
vanju mleka in mlečnih iz-
delkov je sodelovalo 31 pod-
jetij s 171 izdelki, strokovna 
komisija jih je nagradila 166. 
Posavske barve je uspešno za-
stopal Matej Ključevšek, no-
silec dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji na Počakovem v ra-

deški občini, ki je prejel brona-
sti medalji za navadni jogurt in 
sir za žar.

Na jubilejnem 40. mednaro-
dnem ocenjevanju kakovosti 
mesa in mesnih izdelkov je 
sodelovalo 38 podjetij z 277 iz-
delki s poreklom v štirih drža-
vah. Kmečka zadruga Sevni-
ca z.o.o. je dobila zlati medalji 
za sevniško panceto krškopolj-
skega prašiča in sevniško sa-
lamo-krškopoljko, bronaste 
medalje pa za sevniško tradi-
cionalno salamo, sevniško šun-
ko s kožo in slanino in tirolsko 
salamo. Na ocenjevanju kako-
vosti svežega mesa nismo zas-
ledili posavskih proizvajalcev.

Čeprav ne sodi v sklop ocenje-
vanj prehrambenih izdelkov 
in pijač, omenimo še, da je na 
39. mednarodnem ocenjeva-
nju kmetijske mehanizacije in 
opreme, na katerem je sodelo-
valo 26 podjetij z 42 prijavlje-
nimi eksponati, podjetje INO 
Brežice osvojilo zlato meda-
ljo za profesionalni mulčer Ino 
Duplex Dominator 800 z rešit-
vijo Smart Align in Secure Tro-
nic. P. P.

Poleg okusnih malic in kosil imamo še posebno ponudbo:

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

Anton Simonišek s.p.
Gunte 8, Krško

Kontakt: 07 49 71 562

Vabljeni k nam!

Priznani smo po domači hrani 
in vinih iz lastnih vinogradov.

BRESTANICA – Tednu posavske gastronomije v okviru Oku-
sov Posavja so se z dvema posebnima ribjima krožnikoma 
pridružili tudi v Gostilni Pečnik v Guntah oz. Brestanici. 

Gostišče ob regionalni cesti Krško–Sevnica, umeščeno ob Savo, s 
pogledom na brestaniški grad, je leta 1996 odprl Albin Pečnik. 
Nasledila ga je hči Andreja Simonišek, potem ko je pred letom 
dni tragična nesreča prekinila njeno življenjsko pot, pa je vode-
nje gostišča prevzel Andrejin brat Anton Pečnik, medtem ko je 
lastništvo lokala prešlo na njenega soproga Antona Simoniška. 
Z namenom združiti kulinarično ponudbo s turistično, rekreativ-
no in ribolovno, saj je pod lokalom umeščen tudi pristan, so se v 
gostišču Pečnik kot partner priključili ribiškima družinama Bre-
stanica–Krško in Sevnica, Občini Krško ter Centru za podjetništvo 
in turizem Krško pri izvajanju evropskega projekta Povezani s 
Savo, z akronimom PoSava. Ob nudenju dnevnih malic in jedi po 
naročilu so razširili kulinarično ponudbo z jedmi iz rib, ki jih prip-
ravljajo izključno iz sestavin lokalnih pridelovalcev. 
Okusom Posavja so se pridružili z dvema krožnikoma, in sicer s 
paniranimi krapovimi medaljoni z limetinim dresingom na raz-
stavljenem ješprenju ter s krožnikom fileja postrvi v koruzni 
moki, prav tako na razstavljenem ješprenju, pri obeh jedeh pa so 
gostom ponudili tudi sladico panakota. Dobavitelj krapov za Peč-
nikove je Ribiška družina Brestanica–Krško, za postrvi pa podje-
tje Akval z Blance, preoblikovano iz Ribogojstva Pavlič. 
� B.�Mavsar

Gostilna Pečnik 
Ponujajo dva ribja krožnika

Zgoraj� file�postrvi�v�koruzni�moki� in�na� ješprenju,�spodaj�
krapovi�medaljoni�z�limetinim�dresingom�na�ješprenju

JAGNJENICA – Ena izmed gostiln, ki se predstavlja na letošnji 
prireditvi Okusi Posavja, je Gostilna Jež. Nahaja se v naselju 
Jagnjenica v slikoviti dolini potoka Sopota v radeški občini.

Gostilna Jež ima dolgoletno družinsko tradicijo in v njeni kuli-
narični ponudbi najde vsakdo nekaj zase, tudi okusne posavske 
tradicionalne jedi s pridihom sodobnosti. Del njihove ponudbe v 
kulinaričnem tednu Okusi Posavja je večhodni meni, sestavljen 
iz rezin klobase krškopoljca na domači fižolovi solati s šalotko in 
jajčno kremo kot predjedjo. Temu sledi goveja juha z domačo ri-
bano kašo ali rezanci, korenčkom in po želji z jajčnim rumenja-
kom. Glavno jed sestavljajo raznolike sestavine, in sicer vratovina 
krškopoljca, počasi pečena na nizki temperaturi, ki ji je dodana 
bela polenta z makom in ocvirki, sveže slive v popečeni slanini, 
domač skutin štrukelj s pregreto smetano, ki je popečen na maslu, 
česnova krema, peteršilji zrak, sortiran domač stročji fižol, pečen 
korenček in brusnice, kuhane v modri frankinji. Posebne pozor-
nosti je vredna tudi sladica: pečena tortica s pregreto smetano s 
polnozrnatimi keksi, ki ji je dodana še hišna specialiteta – kepica 
sladoleda, narejena iz modre frankinje.
»Trudimo se za vsakega gosta posebej,« pove gostitelj, lastnik in 
glavni kuhar Rok Martinčič. Njihovi glavni dobavitelji tako mesa 
kot zelenjave so iz lokalnega okolja, zelišča gojijo sami. Ob tem še 
razkrije, da večino jedi pripravljajo na štedilniku na drva, v delo 
pa se počasi uvaja že peta generacija Ježev.� S.�Radi

Gostilna Jež

Bogastvo različnih okusov

Del�glavne�jedi�je�sveža�sliva�v�popečeni�slanini.
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Dušan Šiško, poslanec Državnega 
zbora, ve, da lahko z branjem 
različnih knjig spoznaš veliko zanimivega 
o življenju in ljudeh. Njegovo stališče je tudi, da moraš najprej 
dobro poznati domači kraj in njegovo zgodovino, nato narodovo 
preteklost in šele zatem širši svet in razmere v njem. Zato ne 
išče med tujimi avtorji, ampak dobre pesnike in pisatelje išče v 
našem okolju in bralcem priporoča knjigo Postelja iz knjig, 
zbirko kratke proze domačega avtorja.

Silvo Mavsar je gotovo eden tistih ustvarjalcev iz naše 
občine in regije Posavje, ki je kot kulturni animator in 
urednik zaslužen za desetine knjig in publikacij, ki so 
v minulih desetletjih izšle v Krškem. Kolikor vem, je v 
mladih letih uspešno objavljal pesmi, kasneje je napisal prvi 
slovenski knjigi o nuklearki in o speedwayu, lani pa je izdal 
dokaj obsežno knjigo kratke proze pod naslovom Postelja 
iz knjig. Čeprav so med bralci knjig danes najbolj popularni 
romani, sem prav ob branju Mavsarjeve knjige spoznal, da 
so kratke zgodbe kot nalašč za današnji čas, ko si le stežka 
vzamemo proste trenutke za branje. Za povrh so njegove 
zgodbe tematsko zelo različne, saj v njih najdeš vse plati 
človekovega življenja – od ljubezni do smrti, podjetništva, 
socialne probleme brezposelnih in starejše generacije 
itd. Nekatere izmed zgodb so prav žgečkljive in napete, 
druge spet zabavne in morda celo primerne za odrsko 
uprizoritev. V zadnjem delu knjige avtor na izviren način 
in v svojem rahlo ironičnem slogu obravnava tudi teme iz 
našega okolja. Med sedemnajstimi zgodbami gre gotovo 
izpostaviti uvodno Posteljo iz knjig in nekatere druge, na 
primer Gospod Petelin, Območje lova, Pepelka, v sfero politike 
pa spada zgodba z naslovom Nočno srečanje. Močno se me 
je dotaknila predvsem zgodba z naslovom Zlata leta, ki 
nekoliko humorno, a zelo realno govori o težavah starejših 
ljudi. Ker Mavsar v več zgodbah vključuje tematiko knjig, je 
po mojem mišljenju njegova “Postelja” tudi v tem pogledu 
kot nalašč za promocijo dobrega branja.

“

“

Javni razpis za sofinanciranje obnov 
v mestnem jedru in trgih 

Občina Krško sofinancira obnove mestnega jedra Krško, trga 
Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb, katerih obliko-
vanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota 
prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela na-
selij, varovanih kot naselbinska dediščina: Podbočje – vas, Le-
skovec pri Krškem – mestno jedro in Raka – vas ter izvedbo ob-
nov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda. 

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe - lastniki zgradb v pre-
delu starega mesta Krško od vhoda iz smeri Sevnice do mostu 
čez reko Savo ali lastniki zgradb v območju starega trga Bresta-
nica ali pa posameznih zgodovinskih stavb. Najvišji odobreni 
znesek po posameznem upravičencu je lahko do 50 % celot-
ne vrednosti posameznega projekta na osnovi izkazanih doka-
zil o izvedenih delih. 

Vloge pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 14. oktobra 
2019, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti, CKŽ 14, 8270 Krško. 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine 
Krško ali v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejav-
nosti. Dodatne informacije: Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, 
e-pošta: milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur. 

V občini Krško se različna društva in javni zavodi tudi letos pridru-
žujejo projektu Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo potekal 
med 8. septembrom in 13. oktobrom. 

Slovenija se letos s tem projektom pridružuje evropski bralni kam-
panji EURead (Evropa bere: www.europereads.com), ki povezuje že 
obstoječe bralne aktivnosti po vsej Evropi z namenom dviga zavesti 
o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. 
Skupni cilj kampanje je dati vsakemu državljanu možnost posta-
ti bralec in polno sodelovati v evropski družbi. Podpis zaveze o ak-
tivnem podpiranju prizadevanja za boljšo pismenost, bo potekal 9. 
septembra, na nacionalnem strokovnem posvetu Bralnega društva 
Slovenije, uradnem začetku NMSB 2019. Skladno z enim od ciljev 
pobude EUReads / Evropa bere pozivajo k 15-minutnemu branju ali 
glasnemu branju na dan.

Nacionalni mesec skupnega branja 2019

Povezani s Savo – nove priložnosti turizma ob Savi
Cilj projekta Povezani s Savo (akronim PoSava), katerega nosilec je Ribiška družina Brestanica – Krško, regijski partner-
ji pa Ribiška družina Sevnica, Gostilna Pečnik, Občina Krško in Center za podjetništvo in turizem Krško, je razširiti ribo-
lovno, športno, rekreativno in turistično ponudbo na območju neposredno ob Savi ter povečati lokalno oskrbo s sveži-
mi sladkovodnimi ribami. Končni cilj projekta je celovito povezati turistično ponudbo (upravljavce kulturne in naravne 
dediščine, ponudnikov namestitev, gastronomije in športnih aktivnosti) v ribiška, kolesarska, pohodniška in kulinarič-
na doživetja ob Savi.

Ob reki Savi bo na voljo nova po-
nudba in oprema, namenjena 
širši uporabi, predvsem v turi-
stične namene. Na parkirišču pri 
gostilni Pečnik je v gradnji novo 
postajališče za brezplačno izpo-
sojo koles, na voljo bo izposoja 
čolnov in ribiške opreme za ri-
bolov na Savi. Obiskovalci bodo 
lahko prekolesarili tri nove kole-
sarske poti.

Cilj projekta je tudi množičnej-
ši ribolov, s čimer želijo priva-
biti več ljudi, ki bodo imeli več 
možnostmi aktivnega oddiha, ki 
jih ponuja bližnja okolica. Z več-
jo dostopnostjo ribolova s pove-
zovanjem ribiških družin (RD) v 
zvezo RD (ZRD) tudi na spodnje-
savskem ribiškem območju, ki 
obsega radeški, sevniški, bresta-
niško-krški ter brežiški ribolovni 

okoliš, želijo z enotno ribolovno 
dovolilnico privabiti čim več ri-

bičev. Na podlagi zastavljenega 
programa bodo potekala uspo-

sabljanja mladih ribičev in vseh 
ostalih ljubiteljev narave s prak-
tičnimi nasveti ribolova in po-
membnosti ohranjanja ribjega 
življa. Hkrati je to dodatna pri-
ložnost povezovanja gostinskih 
ponudnikov z ribogojci kot tudi 
z ribiškimi družinami ter prilož-
nost za razširitev in nadgradnjo 
kulinarične ponudbe, še posebej 
za kulinarične navdušence, ki si 
želijo tipično lokalne ponudbe.

SLADKOVODNE RIBE TUDI V 
PONUDBI OKUSOV POSAVJA

Tudi na letošnjem Festivalu vina 
in kulinarike Okusi Posavja, ki se 
bo 7. septembra odvijal na ulici 
v starem mestnem jedru Krške-
ga, bo na stojnicah ponudba raz-
nolikih jedi s poudarkom tudi na 
sladkovodnih ribah. 

Operacija PoSava je financirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Tudi na letošnjem Festivalu vina in kulinarike Okusi Posavja, ki se 
bo 7. septembra odvijal na ulici v starem mestnem jedru Krškega, 
bo na stojnicah ponudba raznolikih jedi s poudarkom na sladko-
vodnih ribah. 

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je na prvi šolski dan v šol-
ske klopi pospremil prvošolčke na OŠ XIV. divizije Senovo. V obči-
ni Krško bo sicer na osmih osnovnih šolah v šolske klopi prvič sedlo 
292 prvošolk in prvošolcev.

Tako ravnatelj Vinko Hostar kot župan sta 43 prvošolčkom na kraj-
ši uvodni slovesnosti zaželela prijeten začetek šolskih dni ter veliko 
uspeha, ob tem pa jih tudi opozorila na previdnost na cesti na poti 
v šolo in domov. V tem tednu sicer za varnost vseh osnovnošolcev 
v okolici šol v občini Krško skrbi 25 članov Zveze šoferjev in avtome-
hanikov Krško, deset policistov, občasno pa tudi redarji Skupnega 
prekrškovnega organa.
Na OŠ XIV. divizije Senovo je v tem šolskem letu vpisanih 303 učenk 
in učencev v 17 oddelkih, v vseh osmih osnovnih šolah v občini Kr-
ško pa 2558 otrok v 136 oddelkih, v skupno sedem vrtcev pa je vklju-
čenih 1200 malčkov v 71 oddelkih.

V občini Krško letos 292 prvošolčkov

Počitniško delo letos opravlja 76 mladih 
Občina Krško tretje leto 
zapored sofinancira po-
čitniško delo mladih z 
območja občine Krško  - 
pri delodajalcih, ki ima-
jo sedež prav tako na 
območju občine. Letos 
je občina za sofinanci-
ranje počitniškega dela 
namenila nekaj manj 
kot 48.000 evrov, in si-
cer za sofinanciranje neto urne postavke počitniškega dela v višini 
pet evrov. Tako bo v času od 15. 6. do 30. 9. 2019 počitniško delo 
opravljalo 76 mladih pri 27 delodajalcih, ki izvajajo dejavnost na defi-
citarnih področjih, kot jih opredeljuje aktualna Politika štipendiranja.

Drage občanke, občani občine Radeče,
v teh prazničnih dneh, ko se s ponosom 
veselite doseženih uspehov in zaključenih 
naložb, vam iskreno čestitam in želim prijetno 
praznovanje. 

Naj vas praznični čas še bolj poveže. Naj bo 
to priložnost za druženje in prijateljevanje ter 
zahvalo vsakemu, ki je prispeval za dobrobit 
celotne skupnosti.

Tudi v prihodnje vam želim, da se pogumno lotite vseh izzivov 
in ciljev, ki ste si jih zadali znotraj lokalne skupnosti, ter da bomo 
tudi na ravni naše skupne posavske regije še naprej uspešno 
sodelovali. 

Župan občine Krško mag. Miran Stanko s sodelavci
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Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice 
Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na 

kolesarsko popotovanje 

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 21. septembra 2019,

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 7:14 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
 9:00  Šentjur na Polju
 11:30 Krško – parkirišče Pečnik v Brestanici
 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 15.13.

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 ponedeljka, 16. septembra 2019, 

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

Na pobudo ZD Radeče in ZD Krško se popotovanje priključuje svetovni akciji Prekolesarimo 
svet, kot podpora kolesarjev ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora s ciljem širiti 

zavedanje, da samomore lahko preprečimo.

Vabljeni!

Občina Sevnica tudi v letošnjem letu namenja proračunska 
sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in pode-
želja s štipendiranjem bodočih prevzemnikov kmetij. Namen ukre-
pa je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov 
kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po kon-
čanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodo-
či prevzemniki. Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost 
nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uva-
janje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje. Upraviče-
nec do štipendije mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica 
in živeti na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodar-
stev v občini Sevnica. Štipendija se dodeli izključno za prvi vpis v 
letnik, prejemniki te občinske štipendije pa ne morejo biti hkrati 
tudi prejemniki državne štipendije ali druge občinske štipendije. 
Štipendija bo znašala do 170 evrov mesečno na upravičenca in se 
bo izplačevala 12 mesecev, torej v času trajanja celotnega šolske-
ga oziroma študijskega leta 2019/2020. Višina razpisanih sredstev 
je 14.280 evrov.
Četrto leto zapored Občina Sevnica razpisuje tudi 10 štipendij za 
srednješolsko izobraževanje pridobitve izobrazbe za deficitarne 
poklice, in sicer v šolskem letu 2019/2020 za naslednje: kamno-
sek, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin-orodjar, 
strojni ključavničar, strojni mehanik, elektrikar, avtokaroserist, av-
toserviser, pek, mesar, slaščičar, gastronomske in hotelske storitve 
(kuhar), natakar, mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suhomon-
tažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, tapetnik, pečar, polagalec 
keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, inštalater strojnih instalacij, 
gastronomsko-turistični tehnik, gastronomski tehnik, strojni teh-
nik in lesarski tehnik. Štipendije se dodeljujejo posameznikom z 
namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na 
povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in pod-
ročja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšuje-
jo zaposljivost ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj 
zanimanja. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 9.600 evrov. 
Prejemniki te občinske štipendije ne morejo biti hkrati tudi preje-
mniki kadrovske štipendije, državne štipendije za podporo defici-
tarnim poklicem ali druge občinske štipendije.
Razpisna dokumentacija obeh razpisov bo dostopna na spletni 
strani www.obcina-sevnica.si od 6. septembra naprej pod rubri-
ko »Javni razpisi« oziroma na Oddelku za gospodarske dejavnosti 
Občine Sevnica. Rok za oddajo vloge na oba razpisa je do vključ-
no 15. oktobra 2019.

Razpisa za štipendiranje bodočih prevzemnikov 
kmetij in za deficitarne poklice

Povabilo k sooblikovanju kulturnega programa 
v mesecu praznovanja občinskega praznika  
Poziv je namenjen vsem društvom, zvezam društev ter podje-
tjem in organizacijam v občini Sevnica, katere vabimo, da s svoji-
mi prireditvami in dogodki obogatite kulturno in družabno dogaja-
nje med praznovanjem občinskega praznika v mesecu novembru. 
Osrednja slovesnost v počastitev občinskega praznika občine 
Sevnica s podelitvijo občinskih priznanj bo v petek, 8. novembra 
2019, ob 17. uri v Športnem domu Sevnica. Informacije o prire-
ditvah in dogodkih, ki so širšega javnega pomena in jih boste or-
ganizirali novembra, bomo strnili v celovit program prireditev. 
Program bo javno objavljen v medijih in na spletni strani Obči-
ne Sevnica. Podatke o prireditvah in dogodkih lahko posreduje-
te najkasneje do 30. septembra 2019 na naslov Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali na elektronski naslov kabinet.zu-
pana@obcina-sevnica.si. Javni poziv za sodelovanje v programu 
prireditev in dogodkov je objavljen na spletni strani Občine Sev-
nica. Za dodatne informacije in pojasnila lahko pokličete v Kabi-
net župana Občine Sevnica na telefonsko številko 07 81 61 213.

Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje) bo v sode-
lovanju z Občino Krško, Občino Brežice, Občino Sevnica, Obči-
no Kostanjevica na Krki in Občino Radeče v petek, 6. septembra, 
objavila Javni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 
2019/2020. V okviru navedene sheme občine financirajo oziro-
ma iz svojih proračunov zagotovijo sredstva za štipendije za na-
darjene dijake in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v 
tujini. Občina Sevnica letno dodeli sredstva za 2 do 4 štipendije. 
Višina mesečne štipendije znaša največ 30 % minimalne plače in 
se določi ob podpisu pogodbe.

Varno v šolo, varno v šoli 
Drugi septembrski dan je minil v znamenju začetka novega šolskega leta. Še pred 2. septembrom pa so v okolici sev-
niških osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov potekale različne aktivnosti, s katerimi je v letošnjem šolskem 
letu dodatno poskrbljeno za varnost naših najmlajših. 

Občina Sevnica v sodelovanju s 
predstavniki osnovnih šol, Poli-
cijsko postajo Sevnica, Svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu (SPV) in drugimi delež-
niki, ki se vključujejo v promo-
cijo cestno prometne varnosti, 
vsako leto namenja pozornost 
vsem varnostnim ukrepom, ki 
najmlajšim udeležencem v pro-
metu omogočajo varno pot v 
šolo in iz nje.

Tako so v preteklih tednih poli-
cisti s sevniške policijske posta-
je opravili ogled okolice vseh 
osnovnih šol in dveh podružnic 
ter podali še nekaj smernic za 
dodatno izboljšanje prometne 
varnosti. Pri podružnični šoli v 
Loki pri Zidanem Mostu pro-

met od prejšnjega tedna umir-
ja novopostavljeni prikazoval-
nik hitrosti, ki voznike opozarja 
na prehitro vožnjo skozi naselje. 
Na cesti, ki vodi mimo Osnov-
ne šole Boštanj, so nove talne 
označbe, ki z živimi barvami še 
dodatno opozarjajo voznike na 
previdnost pri vožnji mimo šole. 
V bližini igrišča pri podružnični 
šoli na Studencu pa so pretek-
li teden potekale hortikulturne 
ureditve z odstranitvijo nekate-
rih dreves, ki so se nevarno nagi-
bala proti igrišču. Nove zasaditve 
so načrtovane za jesenski čas. Iz-
gradnja obračališča pri Osnovni 
šoli Blanca je prav tako zaključe-
na, ta nova pridobitev pa v oko-
lici blanške osnovne šole omogo-
ča umirjen potek prometa. 

V prvem tednu pouka bodo pro-
stovoljci v okviru SPV v času pri-
hoda in odhoda iz šole otroke 
spremljali, jih usmerjali ter opo-
zarjali voznike na previdnost in 
tako pomagali otrokom in vozni-
kom, da postanejo bolj pozorni 
drug na drugega. Dvig ravni pro-
metne varnosti lahko udejanji-
mo samo udeleženci v prome-
tu, pri tem pa pomembno vlogo 
s svojimi aktivnostmi nosijo prav 
prostovoljci. 

Poleg prometne varnosti nosi 

prav tako pomembno vlogo 
družbena varnost, to je ustvar-
janje prijaznega, prijetnega in 
funkcionalnega okolja znotraj 
šolskih zidov. 

Na Osnovni šoli Sava Kladni-
ka Sevnica so osmo leto zapo-
red poskrbeli za spodbujanje 
ustvarjanja družbene varnosti s 
prav posebnim sprejemom prvo-
šolcev, ki so jih na poti k novim 
izzivom in učenju z nadevanjem 
rutic pospremili učenci devetih 
razredov. 

Sprejem prvošolcev na Osnovi šoli Sava Kladnika Sevnica (foto: 
Občina Sevnica)

Spoštovani občani, 
spoštovane občanke občine Radeče.

Občinski praznik je čas praznovanja, povezovanja in 
sodelovanja znotraj lokalne skupnosti in zunaj nje. Ob 

letošnjem prazniku gre še toliko bolj poudariti sodelovanje 
in zavedanje, da dobri medsosedski odnosi, ki jih uživata 

naši občini, pomenijo tudi povezanost v širšem, regionalnem 
kontekstu. Verjamem, da bomo kot prebivalci skupne, 

posavske regije, tudi v prihodnosti dobro sodelovali in uživali 
sadove skupnih trudov za razvoj in napredek. 

Želimo vam vse dobro na vsakodnevnih poteh življenja in vam 
ob prazniku namenjamo najlepša voščila. 

Srečko Ocvirk, 
župan občine Sevnica, s sodelavci

Sevnica drugič 
priključena nacionalnemu 
mesecu skupnega branja
Sevniška občina se je vnovič pri-
ključila nacionalnemu mesecu 
skupnega branja, ki se v letoš-
njem letu s svojimi aktivnostmi 
pridružuje tudi evropski bralni 
kampanji EURead (Evropa bere).
Nacionalni mesec skupnega bra-
nja bo letos potekal od 8. sep-
tembra do 13. oktobra. Knjižni-
ca Sevnica, ki v letošnjem letu 
praznuje tudi 60-letnico delo-
vanja, se bo nacionalnemu me-
secu skupnega branja pridruži-
la z organizacijo več dogodkov, v 
sklopu promocije branja in pra-
znovanja obletnice pa od 2. sep-
tembra do 30 oktobra, torej 60 
dni, omogoča tudi brezplačen 
prvi vpis.
V sevniški knjižnici zbirajo, ob-
delujejo, hranijo in izposojajo 
raznovrstno knjižnično gradi-
vo, v svoji zbirki so konec leta 
2018 hranili 25.943 enot knji-
žničnega gradiva, zbirko pa z 
vsakim letom povečujejo. Po-
memben del delovanja knji-
žnice predstavlja izvajanje do-
moznanske dejavnosti, to je 
pridobivanje, obdelava in hra-
njenje domoznanskega gradi-
va, pomembnega za lokalno 
skupnost, s čimer knjižnica po-
membno prispeva k ohranja-
nju zgodovine sevniške občine 
in zgodb posameznikov, ki so s 
svojim delovanjem sooblikovali 
njen razvoj. Poleg hranjenja pi-
sane besede ima sevniška knji-
žnica z organizacijo dogodkov, 
seminarjev in razstav vlogo kul-
turnega stičišča in promotorja 
znanja in širjenja obzorij znot-
raj kraja in širše. 
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

Psiček ROCKY (19115B) 
je mešanček, star cca. 2 leti. 
Kljub težkemu začetku v življe-
nju je še vedno prijazen in igriv 
kuža, ki išče aktivne in ljubeče 
posvojitelje. 

Muca LUNA (19207B) 
je razigrana in prijazna mačja 
mladička, stara cca. 4 mesece 
in črne barve. Išče varen dom in 
odgovorno družino, ki bo skrbe-
la zanjo. 

Psiček BEN (19226KO) 
je nežen in prijazen mladiček čr-
no-rjave barve. Išče prijazen in 
ljubeč dom, kjer bo član družine.

JSKD Območna izpostava Brežice 
07 4990 650, 031 473 224, oi.brezice@jskd.si, www.jskd.si, fb 

DOSEDANJI ABONENTI 
NOVI ABONENTI 

Povabilo k vpisu 
9.–18. 9. 2019 
19. 9.–30. 9. 2019

Mestno gledališče ljubljansko 
TIH VDIH

SNG Drama Maribor

BOG MASAKRA 
SNG Drama Maribor

SKRIVNOSTNI PRIMER ali 
KDO JE UMORIL PSA

SSG Trst

RESNICA
SNG Nova Gorica

REALISTI
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Agencija za varnost prometa je 22. avgusta na podlagi javnega raz-
pisa v brezplačni desetmesečni najem 30 občinam podelila pri-
kazovalnike hitrosti »Vi vozite«. Prikazovalniki hitrosti so se že v 
preteklosti izkazali kot učinkovito sredstvo za takojšnje zmanjša-
nje povprečnih hitrosti. 

DODATEN UKREP ZA TAKOJŠNJE ZMANJŠANJE POVPREČNIH 
HITROSTI IN ZAŠČITO NAJBOLJ RANLJIVIH UDELEŽENCEV V 
PROMETU
Prehitra vožnja je, kljub pogostim preventivnim akcijam in opo-
zarjanju vseh institucij, ki delujejo na področju preventive, še ved-
no najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. 
Omejitev hitrosti je predvsem v naseljih ključnega pomena. V okvi-
ru zadnje akcije Hitrost so policisti največ kršitev prekoračitve do-
voljene hitrosti izmerili prav v naseljih. V času trajanja akcije med 
12. in 18. avgustom so tako ugotovili 3.048 kršitev prekoračitev hi-
trosti, od tega kar 2.492 kršitev v naselju.
Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s podjetjema Interma-
tic in Sipronika tudi letos, že deveto leto zapored, na podlagi javnega 
razpisa podelila prikazovalnike hitrosti »Vi vozite« v brezplačni de-
setmesečni najem slovenskim občinam. S prikazovalniki hitrosti že-
lijo na Agenciji spodbuditi voznike k strpnejši in bolj umirjeni vožnji 
ter tako prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem pro-
metu. Agencija želi obenem občine spodbuditi, da bi uporabljale pri-
kazovalnike hitrosti, saj so dokazano učinkovit kratkoročni ukrep za 
zmanjšanje povprečnih hitrosti v naseljih in izven njih. S prikazoval-
niki hitrosti se zbirajo tudi podatki o izmerjenih hitrostih, na podla-
gi zbranih podatkov pa je mogoče pripraviti analize ter predloge za 
izvedbo različnih infrastrukturnih ukrepov na cestah, ki še dodatno 
prispevajo k izboljšanju prometne varnosti.

NA RAZPIS SE JE PRIJAVILO KAR 41 OBČIN 
Prikazovalnike hitrosti so poleg Občine Brežice prejele še naslednje 
občine: Benedikt, Bled, Braslovče, Cankova, Cerklje na Gorenjskem, 
Cerkno, Dol pri Ljubljani, Gornji Grad, Kostanjevica na Krki, Kungota, 
Medvode, Nazarje, Odranci, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podčetrtek, 
Prebold, Ptuj, Sevnica, Solčava, Šmartno pri Litiji, Tabor, Trzin, Tur-
nišče, Veržej, Vipava, Vojnik in Žužemberk. Na letošnji razpis se je 
prijavilo kar 41 občin, izbrane občine pa je na podlagi razpisnih kri-
terijev izbrala strokovna komisija. Prednost pri izbiri so imele obči-
ne z izpostavljenimi in prometno nevarnimi mesti, kjer poteka šol-
ska pot (pot v šolo ali vrtec), kjer ni zagotovljen minimalen standard 
za šolsko pot, kjer je visoka stopnja zabeleženih prometnih nesreč, 
ter mesta s pogosto prekoračitvijo hitrosti in visokim povprečnim 
letnim dnevnim prometom.

Občina Brežice prejela prikazovalnik hitrosti 

DARUJMO KRI-REŠUJMO ŽIVLJENJA!

Spoštovani,

tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdravilo, ki 
bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, preprečevanje posledic 
in preprečevanje smrti. To omogočajo krvodajalci, saj si pri to-
vrstnem zdravljenju lahko pomagamo le ljudje med seboj. Krvo-
dajalstvo je torej odsev človečnosti, ki temelji na načelih prosto-
voljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. Da zadostimo potrebam 
zdravstva, dnevno potrebujemo 400 krvodajalcev.

Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za krvoda-
jalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 65 let 
in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajejo kri vsake 
4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

Območno združenje Rdečega križa Brežice v sodelovanju z RKS, 
ZZTM Ljubljana in Občino Brežice organizira krvodajalsko akcijo v

• SREDO, 11. SEPTEMBRA 2019, z vpisom od 8.00 do 13.00 in
• ČETRTEK, 12. SEPTEMBRA 2019, z vpisom od 8.00 do 12.00 

V MLADINSKEM CENTRU BREŽICE -  Gubčeva ulica 10/A.

Vljudno vabljeni!

V sklopu sanacije železnega 
mostu čez Savo trenutno po-
teka obnova drugega loka čez 
reko Savo, prvi lok mostu je že 
zaključen. Sedaj se izvaja pro-
tikorozijska zaščita konstrukci-
je zgornjega dela mostu in bar-
vanje z zaključno barvo. Občina 
Brežice pripravlja tudi razpisno 
dokumentacijo za javno naroči-
lo za izbor izvajalca obnove dela 

Načrtovane obnove mostov v občini Brežice 
V Brežicah poteka investicija Sanacija starega železnega mostu čez reko Savo v Brežicah, v načrtu pa je tudi temeljita 
obnova lesenega mostu v Cerkljah ob Krki. 

mostu med Savo in Krko ter že-
leznega mostu čez Krko. Cilj ob-
čine je, da se zaključi obnova 
celotnega mostu do konca leta 
2020.

OBNOVA LESENEGA MOSTU  
V CERKLJAH OB KRKI

Predvidoma v mesecu sep-
tembru bo Občina Brežice ob-

javila javno naročilo za izbiro iz-
vajalca del za obnovo lesenega 
mostu čez reko Krko v Cerkljah 
ob Krki. Če bo v skladu z načr-
ti izvajalec del obnove izbran do 
konca leta 2019, bo moral pred 
začetkom obnove zagotoviti 
ustrezne količine lesa, kar po-
meni, da je mogoče pričakova-
ti, da se bo obnova mostu začela 
spomladi 2020, končana pa naj 
bi bila do konca leta 2020. 

V fazi izdelave projektne doku-
mentacije za obnovo lesenega 

mostu čez reko Krko v Cerkljah 
ob Krki je bila podrobno pregle-
dana lesena konstrukcija mo-
stu (vsi elementi) in izdelana 
tudi statična analiza konstrukci-
je mostu. Ugotovljeno je bilo, da 
mostna konstrukcija ni v stanju 
prevzemati obtežbe vozila 12 
ton z ustreznimi faktorji varnos-
ti, ki so predpisani z zakonodajo. 
Po navodilih projektanta je bil s 
prometno signalizacijo omejen 
prevoz vozil s skupno težo nad 
3,5 tone.

Ob praznovanju občinskega praznika iskreno čestitam vsem 
občankam in občanom občine Radeče!

Naj bo praznik priložnost za sproščeno druženje 
in ponos ob doseženih rezultatih. Iskreno 
čestitam vsem izjemnim posameznikom in 
organizacijam, ki boste v znak zahvale za 
prispevek pri ustvarjanju vaše skupnosti prejeli 
priznanja. 
Želim vam mnogo uspehov tudi v prihodnje, 
hkrati se vam zahvaljujem za sodelovanje v 
okviru naše skupne regije Posavje.

Vse lepo in dobro ob vašem prazniku!

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE
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Na Hrvaškem, kjer imajo tre-
nutno le enega resnega tekmo-
valca (Jurica Pavlic) in le en 
speedway stadion, so ponov-
no priredili mednarodno pri-
reditev visokega ranga. Šlo je 
za finale izločilnega tekmova-
nja (Grand Prix Challenge), iz 

katerega so se le trije najbolj-
ši od skupno 16 voznikov iz 11 
držav uvrstili v serijo tekmo-
vanj za svetovno prvenstvo za 
leto 2020. Čeprav začuda na 
njej ni bilo nobenega predstav-
nika speedway velesile Poljske, 
je bil pogled na startno listo za-
strašujoč, saj več kot polovica 
tekmovalcev sodeluje v letoš-
njem tekmovanju za GP (Iver-
sen, Vaculik, Fricke, Žagar) 
ali pa so se tovrstnih tekmah 
merili prejšnja leta (Bjerre, 
Smolinski, Harris itd.), osta-
li pa so, z nekaj izjemami, ude-
leženci najmočnejših profesio-
nalnih lig.

Dirka je bila do konca neod-
ločena, kar se običajno doga-

Speedway: veliko slavje Žagarja
GORIČAN – 24. avgust 2019 bo gotovo ostal v spominu kot eden najlepših večerov v že zelo bogati karieri naj-
boljšega slovenskega speedwayista vseh časov Mateja Žagarja. Ta ima, kljub občasnim razočaranjem, ker v 
seriji za svetovno prvenstvo ne uspe zabeležiti zmage na krškem ovalu, tudi v Posavju veliko privržencev.

ja na tovrstnih tekmovanjih, 
kjer vozniki, zavedajoč se, da 
imajo redko priložnost uvr-
stiti se med najboljše na sve-
tu, dajo od sebe več kot sto 
odstotkov. Občinstvo na lepo 
popolnjenem stadionu, med 
katerim so bili poleg sloven-

skih glasni predvsem nemški 
navijači, je lahko uživalo v iz-
redno borbenih vožnjah. Te je 
omogočala tudi dobro prip-
ravljena steza, za katero je v 
veliki meri skrbel kar osebno 
njen lastnik in nekdanji voz-
nik AMD Krško Zvonko Pav-
lic. Zato je toliko bolj začudi-
la redko videna napaka enega 
izmed članov organizacijske 
ekipe, ki je pomotoma prehit-
ro, po le treh krogih, dvignil 
zastavico za zaključek vožnje, 
s tem pa povzročil neregular-
nost 7. vožnje, v kateri je zma-
gal Nemec Smolinski, ki pa je v 
ponovitvi padel.

Tudi sicer je bilo zelo razbur-
ljivo, saj so se tekmovalci ne-

nehno menjavali na lestvici z 
najboljšim izkupičkom točk. 
Med tistimi, ki je solidno, a ne 
najbolje začel (v dveh vožnjah 
je zbral 4 točke), je bil tudi slo-
venski prvak Matej Žagar, ki 
trenutno zaseda 12. mesto v 
seriji za GP. Z odličnim izku-
pičkom v naslednjih treh vo-
žnjah (dve zmagi in drugo 
mesto), predvsem pa z drzno, 
a dovolj zanesljivo vožnjo, je 
dokazal, da po odhodu oz. od-
sotnosti zdaj že legendarnih 
voznikov, kot sta Pedersen in 
Hancock, sodi med najbolj iz-
kušene tekmovalce tega špor-
ta na svetu. Navijači iz Ljublja-
ne in Posavja so si oddahnili, 
ko je postalo jasno, da je nji-
hov ljubljenec dosegel svoj cilj 
in da bodo lahko zanj navija-
li tudi prihodnje leto (morda 
znova v Krškem?). Po dodatni 
vožnji za tretje mesto, v kate-
ri je občasni udeleženec GP 

mladi Avstralec Fricke prema-
gal Slovaka Vaculika, je Žagar 
v dvoboju z Dancem Iverse-
nom z zunanje startne pozici-
je suvereno krenil k svoji drugi 
zmagi na kvalifikacijskih dir-
kah te vrste (leta 2014 je dobil 
Challenge v Lonigu), Goričan 
pa je postal zanj kraj srečne-
ga imena, saj se je na isti ste-
zi z drugim mestom leta 2012 
ponovno vrnil med najboljše).

Sledilo je v slovenskem spe-
edwayu redko videno slavje, 
v katerem je velika skupina 
navijačev po skoraj enour-
nem čakanju navdušeno spre-
jela svojega junaka, ki je pred 
tem za medije izjavil, da mu ta 
zmaga pomeni več kot zmaga 
na posamezni tekmi za GP, saj 
mu omogoča, da bo še eno leto 
med elito svetovnega speed-
waya.
� S.�Mavsar,�foto:�P.�Brenčič

Sicer�pregovorno�resni�Žagar�se�je�ob�podpori�svoje�družine�
veselil� z� glasnimi� navijači,� ki� so� sredi� meke� hrvaškega�
speedwaya�zapeli�tudi�"Kdor�ne�skače�…"

BRATISLAVA, KRŠKO – V prvi polovici avgusta je v Bratislavi na 
Slovaškem potekalo evropsko prvenstvo v posamičnem standar-

dnem šahu za mlade, ki je najtežje in hkrati najbolj prestižno ša-
hovsko tekmovanje za mlade v tem delu sveta. Na tekmovanju 
sta sodelovali tudi šahistki iz ŠK Triglav Krško in dosegli odlič-
na rezultata, zlasti Larisa Kuhar, ki se je velik del tekmovanja 
borila za najboljša mesta, zelo blizu pa je bila tudi medalja. Na 
koncu je pristala na še vedno odličnem 19. mestu, pri čemer je 
zbrala 5,5 točke od 9 možnih. Odlično je nastopila tudi Pia Ma-
rie Ružič, ki si je po smoli v prvem kolu, kjer je bila pred zmago 
proti bistveno bolje ratingirani nasprotnici in na koncu izgubi-
la, proti koncu priborila dve zaporedni zmagi in osvojila 4,5 točk 
in s tem končala na 56. mestu. Viden napredek je tudi posledica 
intenzivnega in kvalitetnega dela, ki ga je v klubskem okolju v 
zadnjem mesecu pred tekmovanjem pripravil mednarodni moj-
ster in trener mladincev Toni Kos, šahist, ki je zrasel v doma-
čem klubu in dosegel trenutno najvišji šahovski naziv v Krškem. 
 P.�P./vir:�ŠK�Triglav�Krško

Larisa in Pia Marie odlični na EP

Larisa�Kuhar Pia�Marie�Ružič

Ob tej priložnosti so zadnji av-
gustovski četrtek pripravili 
novinarsko konferenco, na ka-
teri je vodstvo kluba sprego-
vorilo o bližajočem se jubilej-
nem dogodku, zgodovini kluba 
pa tudi ciljih in viziji. Sodelujo-
či na novinarski konferenci, ki 
so jo pripravili tik ob glavnem 
igrišču, na katerem se igrajo 
tekme druge slovenske nogo-
metne lige, so bili predsednik 
NK Brežice 1919 Terme Čatež 
Jure Pezdirc, nekdanji pred-
sednik kluba z najdaljšim sta-
žem Ivan Kapušin, ambasa-
dor kluba Dejan Kelhar ter 

Težko že pričakujejo soboto
BREŽICE – V Nogometnem klubu Brežice 1919 Terme Čatež se že nekaj časa zavzeto pripravljajo na obele-
žitev 100. obletnice, kar se bo zgodilo to soboto, 7. septembra, ko bo na brežiškem nogometnem stadionu 
dan odprtih vrat s pestrim spremljevalnim programom. 

član upravnega odbora in teh-
nični direktor kluba Goran 
Mohorko. Slednji je predsta-
vil program sobotnega do-
gajanja. Začeli bodo z dopol-
danskimi predstavitvami vseh 
najmlajših selekcij kluba pa 
tudi ženske ekipe, ki so jo pred 
časom uspeli sestaviti in se bo 
pomerila z ekipo Bregane. Po-
poldansko dogajanje bodo zaz-
namovali tekma med nekdanji-
mi nogometaši NK Brežice in 
slovenskimi estradniki, slav-
nostna prireditev z nagovori, 
podelitvijo plaket ob jubile-
ju in nastopom Nuše Deren-

da, osrednji dogodek tega dne 
bo tekma med članskima eki-
pama NK Brežice 1919 Terme 
Čatež in NK Olimpija Ljubljana, 
večerno dogajanje pa bo pred-
vsem zabavne narave, s Petko-
vo pumpo in skupino Kingston.

Najnižji proračun v drugi ligi

Kot je povedal Pezdirc, je brež-
iški nogometni klub, ki je osmi 
najstarejši v državi, že četrto 
leto član druge slovenske no-
gometne lige, na kar so v klu-
bu zelo ponosni. Dodal je, da 
v občini ni gospodarskih veli-

kanov, zato so še posebej po-
nosni, da vsako sezono uspe-
jo zagotoviti dovolj sredstev za 
nastopanje v drugi nogometni 
ligi in so konkurenčni nogo-
metnim okoljem, ki imajo bi-
stveno večji proračun. »Mo-
ram povedati, da imajo Brežice 
najnižji proračun v drugi ligi, 
a smo konkurenčni in imamo 
tudi zelo visoke cilje,« je pri-
stavil in dodal, da so v zadnjih 
petih letih proračun poveča-
li za desetkrat. Poudaril je, da 
so osnova razvoja in obstanka 
kluba mladi. »Nogometna šola 
NK Brežice je zelo kvalitetna. 
Cilj je, da imamo čim več do-
mačih igralcev tudi v prvi eki-
pi, za kar se zelo trudimo.« V 
brežiškem klubu trenira prek 
200 otrok, število registrira-
nih igralcev je zraslo s 40 na 
283, pokrite imajo vse selek-
cije, začenši s predšolskimi ot-
roki. Otroška nogometna šola, 
ki se imenuje Petelinčki, delu-
je po vseh OŠ v občini Brežice, 
skoraj vse ekipe zasedajo zgor-

nji vrh lestvice v svojih ligah, 
kar je nedvomno rezultat dob-
rega dela, je pojasnil. Razvoj 
kluba je hkrati pogojen tudi z 
investicijami, ki so jih dorekli z 
Občino Brežice. Tako bodo na 
glavnem igrišču kmalu dobili 
razsvetljavo, kar bo omogoči-
lo igranje tekem tudi zvečer, v 
naslednjem letu pa bodo zače-
li z urejanjem igrišča z umetno 
travo, na katerem bodo lahko 
treningi potekali čez vse leto, 
tudi pozimi. »Verjamem, da no-
gomet v Brežicah čaka svetla 
prihodnost,« je še povedal Pez-
dirc.

Ivan Kapušin je spregovoril o 
stoletni zgodovini nogometa 
v Brežicah, pri čemer je ome-
nil, da pisni viri ne govorijo o 
tem, da bi leta 1919 obstajal 

tudi že klub (prvič je omenjen 
leta 1922, ko se je tudi včlanil 
v ligo), ampak mineva sto let 
od začetkov igranja nogome-
ta v Brežicah. Nogometaš De-
jan Kelhar, ki je svojo nogo-
metno pot začel v brežiškem 
klubu, nato pa igral med dru-
gim za Krško, Celje, Olimpijo, 
nemški Greuther Fürth, bel-
gijski Cercle Brugge, azerbaj-
džansko Gabalo in beograjsko 
Crveno zvezdo, zbral pa je tudi 
šest nastopov za slovensko re-
prezentanco, je bil izbran za 
ambasadorja NK Brežice 1919 
Terme Čatež, kar je po njego-
vih besedah lepa priložnost, da 
svoje trenutke, ki jih je preživel 
na brežiškem igrišču, prenese 
na mlajše, ki so prihodnost no-
gometa.
� Rok�Retelj

Sodelujoči�na�novinarski�konferenci

Krčani šesti, Brežičani zadnji
BREŽICE, KRŠKO – Brežiški nogometaši niso najbolje začeli se-
zone v drugi ligi, saj so na prvih šestih tekmah kar petkrat iz-
gubili, premagali so samo Beltince z 2:0. Trenutno ekipa, ki jo 
vodi Vitomir Butorac – prišel direktno iz mladinske šole za-
grebškega Dinama –, zaseda zadnje mesto med 16 klubi. »Cilj 
kluba je biti stabilen drugoligaš, kar pomeni uvrstitev v prvo 
polovico lestvice. Sezone nismo začeli idealno, a vseeno verja-
mem v to ekipo, enako tudi trener, da bo v nadaljevanju sezone 
zmagovala,« je začetek sezone pokomentiral predsednik klu-
ba Jure Pezdirc. V drugi ligi v tej sezoni nastopa tudi NK Kr-
ško (trener Iztok Kapušin), ki je v šestih tekmah trikrat zma-
gal, enkrat igral neodločeno in zadnji dve tekmi izgubil, tako da 
je po tem, ko je bil na začetku na vrhu lestvice, padel na šesto 
mesto. Veliki posavski derbi se obeta v devetem krogu, in sicer 
prihajajo Krčani 21. septembra v Brežice.  R.�R.

Ivačič zmagal na Slovaškem

Organizatorji so na takole izviren način predstavili voznike, 
med katerimi je bil kot rezerva tudi Krčan Matic Ivačič (dru-
gi z leve), ki pa žal oz. k sreči ni dobil priložnosti. Zato pa je bil 
nadvse uspešen naslednji dan v Žarnovici na Slovaškem, kjer 
je v mednarodni konkurenci zmagal in osvojil zlato čelado!
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POSAVJE – Plezalci Posavskega 
alpinističnega kluba so poletne 
mesece in lepo vreme dodobra 
izkoristili. Že v začetku julija so 
izpeljali osrednji klubski tabor 
v Starem gradu oz. v nacional-
nem parku Paklenica. Na tabo-
ru je bilo več kot 40 udeležen-
cev, tako mlajših plezalcev kot 
tudi odraslih. Plezali so daljše 
in krajše športnoplezalne sme-
ri. Osvojili so tudi nekaj vrhov 
v pogorju Velebita. Športni ple-
zalci so v kanjonu Paklenice v 
različnih sektorjih prepleza-
li veliko število krajših, do 40 
metrov visokih enoraztežajnih 
smeri do težavnosti 6c. Alpini-
sti in izkušeni športni plezalci 
so plezali v visokih stenah Ani-
ča Kuka, Debelega Kuka, Čuka, 
ki segajo tudi do 350 m visoko. 
Ponovili so kar lepo število ve-
čraztežajnih smeri, tudi do te-
žavnosti 6c. Tradicionalni zgo-
dnjepoletni tabor se je izkazal 
kot odlična priložnost za ple-
zanje težkih smeri, za usposa-
bljanje novih in še neizkušenih 
plezalcev in tudi kot prijetno 
druženje z možnostjo načrto-
vanja dela in akcije kluba, zato 
je že padla tudi odločitev, da 
se naslednje leto zopet dobijo 
v Paklenici.

Najboljši športni plezalci Po-
savskega alpinističnega klu-
ba so rezultate dobrega tre-
ninga na umetnih stenah čez 
zimske mesece prenesli tudi v  
skalne smeri v več plezališčih 
po Sloveniji. Kar nekajkrat so 

obiskali plezališče Pod Škalo in 
Kotečnik ter tamkajšnje previ-
sne oboke. V Kotečniku sta 
Aljažu Motohu uspela vzpo-
na v smeri Divji otrok z oce-
no 8a na flesh in v smeri Dre-
am team 7c+/8a. V domačem 
plezališču Nad Savo je preple-
zal še Mobi Dika težavnosti 7c. 
Gregor Srpčič, ki je še na za-
četku svoje plezalne poti, je v 
letošnjem letu zelo napredoval 
in splezal svojo prvo smer te-
žavnosti 7a, Me myself and I, v 
plezališču Pod Škalo v Hrastni-
ku. Andreju Troštu je uspel 
pravi podvig, saj je  v plezališču 
Nad Savo preplezal skoraj vse 
smeri v enem dnevu, težavnos-
ti od 6a pa vse do 8a, Pod Ška-
lo v Hrastniku pa mu je uspel 
še vzpon v težki smeri Action 
defect 7c. Lepo število težkih 
smeri je preplezal tudi Rok 
Molan, in sicer je v Kotečni-
ku preplezal dve smeri težav-
nosti 8a, Divjega moža in Div-

jega otroka, Pod Škalo pa GIB 
beton Brnca, 7b+/c. Na  pogled 
je bil uspešen v več smereh do 
težavnosti 7a. 

Pred posavskimi plezalci so 
sedaj prijetni jesenski dnevi, 
čas, ko so najboljši vremenski 
pogoji za športno plezanje v 
skalnih smereh. Lahko priča-
kujemo, da bodo z uspešnim 
plezanje težkih smeri še nada-
ljevali. Začenja se tudi pleza-
nje na umetnih plezalnih ste-
nah, kjer bodo zopet z rednimi 
treningi nadaljevali mlajši ple-
zalci in ostali člani PAK. Popu-
larnost športnega plezanja je 
trenutno na višku, saj smo Slo-
venci na svetovnem prvenstvu 
v Tokiu dobili trikratno svetov-
no prvakinjo Janjo Garnbret, 
zato je tudi interes za vadbe in 
tečaje Posavskega alpinistične-
ga kluba zelo porasel. 

� Vir:�PAK

Preplezali veliko težkih smeri 

IZMENJEVALNICA oblačil, igrač in vsega ostalega

Dogodek bo potekal po pricipu »prinesi - odnesi«. 
Prinesi svoje obleke, igrače, dodatke, ki jih ne
potrebuješ več, v MC Krško vsak dan med 9:00 
in 22:00. Za vsak kos, ki ga prineseš, prejmeš 
kuponček, s katerim si lahko izbereš 1 nov kos. Info: 
barbara.masnik@mc-krsko.si
Mladinski center Krško, petek, 13. 9., od 15:00 do 
18:00.

MC DIRENDAJ: Barvamo in ustvarjamo s kamni

Brezplačna otroška ustvarjalna delavnica v MC 
Krško bo tokrat posvečena barvanju in ustvarjanju s 
kamni. Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si. 
Delavnica je brezplačna.
Mladinski center Krško, sobota, 14. 9., od 10:00 
do 12:00.

DOM NA FREE – soba z namenom

Prostor za druženje, delanje domačih nalog, učna 
pomoč, igre … Od torka, 10. 9., se vrača dnevni
center, kamor lahko prideš vsak dan od torka do 
petka po šoli in z nami preživiš nekaj zabavnih ur.
Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne.
Mladinski center Krško, vsak dan od torka do 
petka, od 14:00 do 17:00.

KONCERT: BERNAYS PROPAGANDA + MOLSKA 
PALCA

Makedonske aktivistične dance-punk ikone 
BERNAYS PROPAGANDA se vračajo z novim, 
petim albumom “Vtora mladost, treta svetska vojna” 
(Druga mladost, tretja svetovna vojna). Pridružili se 
bodo še domačini Molska Palca. Vstopnina: 3 eur.
Mladinski center Krško, petek, 13. 9., ob 21:00.

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

ODPIRALNI ČAS INFO TOČKE 
MC KRŠKO
PON – PET: od 14.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

SPREMEMBA ODPIRALNEGA 
ČASA BARA MC KRŠKO
PON – ČET : od 08.00 do 22.00
PET: od 08.00 do 24.00
SOB: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si
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KRŠKO – V juniju in juliju je Kulturno društvo Fabularij v so-
delovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje in glasbeni-
co Tjašo Cepuš organiziralo delavnice pripovedovanja. Izo-
braževanje, ki je v prvi vrsti namenjeno osnovnošolcem, je 
vodila pripovedovalka Katja Puntar.

Katja Puntar, predsednica KD Fabularij, zadnja leta deluje kot 
pedagoginja na področju pripovedovanja. S pripovedovalko 
Špelo Frlic na Vodnikovi domačiji v Ljubljani vodita in razvi-
jata nove pedagoške pristope na področju pripovedovanja za 
otroke. Namen izobraževanj, ki so potekala v Krškem in jih je 
sofinancirala Občina Krško, je bil spodbujati ustvarjalnost in 
naklonjenost branju ter izboljšati sposobnost besednega izra-
žanja, javnega nastopanja udeležencev ter njihovo samozavest. 
Za najboljšo učilnico se je izkazala narava, zato je večina delav-
nic potekala v mestnem parku, kjer so imeli otroci tudi nepos-
redno možnost javnega nastopanja, ali na hribu v bližini cerkve 
sv. Rozalije, kjer so v naravi našli navdih in spodbudo za pripo-
vedovanje. Poudarek je bil na doživljanju in vzbujanju domišlji-
je skozi pet osnovnih čutov: okus, vid, tip, voh in sluh. Različni 
predmeti in prej omenjeni čuti so vzbudili ne le domišljijo, tem-
več tudi spomine. Tako so nastajale anekdote, pravljice in krat-
ke zgodbe, vzete iz osebnih izkušenj. V Večgeneracijskem cen-
tru Posavje je zadnjo delavnico izvedla glasbenica Tjaša Cepuš 
iz Celja, s katero so udeleženci razmišljali o zvokih, ki bi lahko 
ustrezali njihovim zgodbam in jih uporabili za ozadje. Spozna-
li so različne inštrumente, od gonga do zvočnih posod, zvončk-
ov in podobno, ter jih preizkusili. Nastala je velika zbirka zvoč-
nih posnetkov, ki čakajo na obdelavo.� Vir:�KD�Fabularij���

Pripovedovalske delavnice

Ena�izmed�delavnic�je�bila�uporaba�zvoka�za�ozadje�pripo-
vedkam.

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Kulturno društvo Leskovec pri Kr-
škem in Župnija Leskovec sta 16. avgusta v cerkvi sv. Ane v Le-
skovcu organizirala tretji letošnji Anin glasbeni večer. Na večer-
nem koncertu so obiskovalce navdušili člani pihalnega kvinteta 
Spectrum. V kvintetu so združeni odlični mladi glasbeniki v se-
stavi Anita Prelovšek – flavta, Aris Vehovec – oboa, Anzhelika 
Chernykh – fagot ter Posavca Domen Marn – klarinet in Marko 
Arh – rog. Odigrali so skladbe Danzija, Ravela in Medaglija, z in-
terpretacijo pa navdušili številne poslušalce in bili deležni zelo 
lepega odziva. Večer je popestrila razstava ročnodelskih izdel-
kov Skupine za ročna dela Sekcije za ohranjanje kulturne dediš-
čine KD Leskovec pri Krškem. Program je povezovala Doroteja 
Jazbec, članica KD Leskovec. Sinoči, 4. septembra, je bil na vrsti 
še zadnji koncert v ciklu 17. Aninih glasbenih večerov. Predsta-
vil se je Duo Kontrario, ki ga sestavljata Janja Brelec – citre in 
Izidor Kokovnik – harmonika. 
� Vir:�KD�Leskovec�pri�Krškem,�foto:�A.�Hruševar

Navdušil pihalni kvintet

V�leskovški�cerkvi�sv.�Ane�je�nastopil�pihalni�kvintet�Spectrum.

Letos so soorganizatorji krških 
poletnih večerov – Valvasorje-
va knjižnica Krško, Krajevna 
skupnost mesta Krško in krška 
izpostava JSKD – v sodelovanju 
z Založbo Baletrina, v kateri so  
vse od leta 1996 organizator 
mednarodnega festivala Dnevi 
poezije in vina, v senco krških 
parkovnih dreves povabili dva 
tuja in domačega pesnika, in si-
cer Maartena Inghelsa iz Bel-
gije, Metina Cengiza iz Tur-
čije ter Miroslava Košuto, 
ki se zaradi zadržanosti ve-
čera ni mogel udeležiti, je pa 
njegove pesmi lepemu števi-
lu zbranih slušateljev prebra-
la moderatorka krškega ve-
čera dr. Eva Premk Bogataj, 
sicer vodja projektov pri nave-
deni založbi. Kot je to že stal-
nica na prireditvi, sta najprej 
pesmi v svojem jeziku prebra-
la gostujoča pesnika, nakar so 
obiskovalci prisluhnili še nji-
hovemu slovenskemu prevo-
du, za kar sta poskrbela Maksi 
Bogovič z interpretacijo pe-
smi pesnika iz Turčije in San-

Poezija ob vinu in glasbi
KRŠKO – Šesti poletni večer v krškem mestnem parku v letošnji sezoni je 20. avgusta potekal v znamenju 
poezije in vina, tako je bil tudi naslovljen: Večer pred dnevi poezije in vina. Hkrati je predstavljal eno od 
spremljajočih prireditev pesniškega festivala, ki je potekal med 18. in 24. avgustom na Ptuju.

di Lekše s pesmimi mladega 
belgijskega poeta. Metin Cen-
giz je sicer uveljavljen turški 
pesnik in pisatelj, ki se v veli-
ki meri posveča problemom in 
teoriji poezije, z ljubitelji lite-
rature pa je leta 2005 ustano-
vil založbo za izdajanje pesni-
ških zbirk in esejev, hkrati pa 
je tudi izdajatelj Revije za poe-
zijo. 66-letni pesnik je izdal že 
14 pesniških zbirk, njegove pe-

smi so prevedene v 30 jezikov 
in je prejemnik številnih do-
mačih in tujih nagrad ter pri-
znanj. 31-letni pesnik Maarten 
Inghels iz Belgije je bil med le-
toma 2016 in 2018 uradni pe-
snik mesta Antwerpen, največ 
pesmi pa je spesnil kot koordi-
nator socialno-literarnega pro-
jekta Samotni pogreb v Belgiji, 
v sklopu katerega pesniki na-
stopajo na pogrebih tistih po-

kojnikov, ki nimajo ne svojcev 
ne prijateljev. Miroslav Košuta, 
ki je letošnjo pomlad dopolnil 
83 let, je vsestranski slovenski 
literarni ustvarjalec, dolgole-
tni urednik mladinskih in kul-
turnih oddaj na RTV Slovenija, 
poltretje desetletje je bil rav-
natelj in umetniški vodja Slo-
venskega stalnega gledališča 
v Trstu. Za svoja dela je prejel 
najprestižnejše nagrade, na-
zadnje je bil pred štirimi leti s 
strani predsednika RS Boruta 
Pahorja odlikovan z redom za 
zasluge.

Literarni poletni večer v parku 
sta z glasbenimi vložki obogati-
la domača instrumentalista, vi-
olinistka Nina Pirc in kitarist 
Miha Koretič, po uradnem 
delu pa je sledilo še druženje 
obiskovalcev ob pogostitvi čla-
nic Aktiva kmečkih žena Sre-
mič ter rujni kapljici Kmečke 
zadruge Krško, ki je vinar leto-
šnjih poletnih večerov v parku.

� Bojana�Mavsar

Nastopajoči�(z� leve):�Sandi�Lekše,�Maarten�Inghels,�Maksi�
Bogovič,�Metin�Cengiz�in�Eva�Premk�Bogataj,�v�ozadju�Nina�
Pirc�z�violino�in�Miha�Koretič�s�kitaro

SEVNICA – V prostorih Mosconove galerije na gradu Sevni-
ca je 22. avgusta potekalo odprtje kiparske in slikarske raz-
stave študentke zadnjega letnika na Akademiji za likovno 
umetnost in dizajn v Ljubljani Tajde Tomšič iz Sevnice. 

Trije različni tematski sklopi kiparskih in slikarskih del so nas-
tali v zadnjem letu njenega študija, ko je bila na študijski izme-
njavi na Poljskem, na Academy of Fine Arts v Varšavi. »Razsta-
va je preplet različnih materialov, ki dajejo vsak svojo kvaliteto. 
Vsakemu materialu sem se trudila posebej približati in v njem 
izraziti svoje ideje,« je pripovedovala Tajda Tomšič, ki se je za 
kiparstvo odločila na akademiji, kajti v osnovni in srednji šoli se 
je posvečala slikarstvu. »Prve portrete sem delala iz gline in to 
je še vedno moj osnovni material. Kiparska dela iz keramike so 
razstavljena v prvem razstavnem prostoru, v drugem je razsta-
vljen triptih, kjer sem uporabila olje na platnu, ki je značilna sli-
karska tehnika, a sem iz njega naredila kiparsko delo. V tretjem 
prostoru je predstavljena elipsa, kjer sem uporabila bron. Elipsi 
iz brona, ki je zelo težka kovina, čeprav na steni ne deluje tako, 
sem dodala še inštalacijo iz papirja. Z njo sem želela zapolniti 
prostor okroglega stolpa in doseči neko ravnovesje, kajti za papir 
je znano, da je zelo lahek,« je tekla predstavitev razstavljenih del, 
med katerimi je zaradi posebne osvetlitve in naravne velikosti 
pritegnil največ pozornosti dopasni ženski akt. »S samimi kipom 
sploh nisem želela veliko povedati. Spominja na lik Venere, kajti 
ženske smo na nek način boginje. Ob pogledu nanjo nas kot gle-
dalca pritegne njen izrazit obraz in njene dojke,« je skušala mla-
da umetnica opisati kiparsko delo, ki je bilo najprej narejeno v 
glini, potem je bilo odlito v gips, za končen videz pa so bili doda-
ni še razni praški, pesek in pigmenti, s čimer je želela aktu vdah-
niti življenjskost. »Zakaj sem izbrala rumeno barvo, ne znam po-
jasniti, morda zaradi sonca, vedrine, nasmeha,« je pojasnjevala. 
Razstava z naslovom Triptych je na ogled do 15. septembra v od-
piralnem času gradu in za skupine po predhodnem dogovoru.

  S. Radi,�foto:�L.�Motore

BREŽICE – Čez poletje so obiskovalci Rosce uživali in se na-
pajali ob ogledu likovnih motivov ene od plemenitih živali 
– konjev, ki so nastali  izpod čopičev in barvne palete slikar-
ke Mihaele Prevejšek, ki je svojo tretjo samostojno slikar-
sko razstavo poimenovala Barvni galop. 

Mihaela Prevejšek je že dese-
tletje članica Društva likovni-
kov Krško OKO in Društva likov-
nikov Brežice in na razstavah s 
svojimi upodobljenimi slikarski-
mi motivi preseneča in navdu-
šuje. Po poklicu je arhitektka, z 
risbo, obliko, sorazmernostjo, 
odnosom in kompozicijo se je 
dodobra spoznala med študi-
jem, izraznost in neskončna 
uporaba barve pa je ostala njena 
skrita želja, ki jo uspešno udeja-
nja kot članica obeh omenjenih 
likovnih društev. V Barvnem galopu je združila svojo željo po od-
krivanju barve in po svobodi, saj je galop način konjskega teka, 
pri katerem so v enem trenutku vsa kopita naenkrat v zraku, kar 
z videzom izraža neizmerno svobodo, je povzetek misli Smilja-
ne Anžiček. Mihaela se je leta 2011 s svojim slikarskim delom 
na ex temporu v Piranu postavila ob bok mnogim mednarodnim 
priznanim akademskim slikarjem, ker zna videti, razmišljati, iz-
raziti svoj talent in narisati dobro sliko.� N.�J.�S.

Mihaelin barvni galop v Rosci

Mihaela� Prevejšek� ob� eni�
razstavljenih�slik

Prva Tajdina samostojna razstava

Tajda�Tomšič�išče�lasten�izraz�v�kiparstvu.

www.PosavskiObzornik.si

BREŽICE – 14. avgusta 
se je pod zvezdnim ne-
bom na notranjem dvo-
rišču Posavskega mu-
zeja Brežice odvijal 
samostojni koncert po-
savske vokalistke Nine 
Berger z gosti. Peda-
goginja Bergerjeva, za-
poslena v OŠ dr. Jože-
ta Toporišiča v Dobovi, 
že nekaj let intenziv-
no raziskuje svoj glas 
in pevski izraz. Petje je 
zanjo izraz najgloblje-
ga dela sebe, v njem je našla resničnost življenja, hrepenenja ter 
množico preprostih resnic in delček prekrasnega glasbenega sve-
ta je delila v avgustovskem poletnem večeru z obiskovalkami in 
obiskovalci koncerta, ki so ga prijetno dopolnili izjemni posavski 
instrumentalisti: pianist Dejan Jakšič iz Radeč, violinistka Klav-
dija Novšak z Loga pri Sevnici in kitarist Zoran Košir iz Sevni-
ce. Kot posebna glasbena gostja se je predstavila operna pevka in 
profesorica petja Mihaela Komočar Gorše z Mrtvic pri Krškem. 
 S.�R.,�foto:�B.�Colarič

Koncert Nine Berger z gosti

Klavdija�Novšak,�Dejan�Jakšič,�Nina�
Berger�in�Zoran�Košir�pred�večernim�
nastopom� na� notranjem� dvorišču�
brežiškega�gradu�
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Četrtek, 5. 9.

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje samostoj-
ne razstave Romana Blatni-
ka  »Slikarsko-kiparski MIX«

Petek, 6. 9.

• ob 16.00 v MT Senovo: 
športne aktivnosti

• ob 17.00 v MT Raka: 
spoznavne igre

• od 18.00 do 18.40 in od 
20.00 do 20.40 v vinski kle-
ti Posavskega muzeja Bre-
žice: gledališka predstava 
»Ženske« v izvedbi KD Dru-
gi oder (potrebna rezervaci-
ja vstopnic)

• ob 20.00 v atriju gradu Sev-
nica: koncert »Poletna noč« 
domačina Jureta Klenovška 
z gostjo večera Saro Praznik 

Sobota, 7. 9.

• od 9.00 dalje na nogome-
tnem stadionu v Brežicah: 
praznovanje 100-letnice NK 
Brežice 1919 – tekme otro-
ških, kadetskih in mladin-
skih selekcij, ženska tekma 
NK Brežice 1919 - NK Bre-
gana, ob 14.00: tekma SLO 
estrada – Veterani Brežic, ob 
16.00: uradna slavnostna 
otvoritev, ob 17.00: tekma 

kam v posavju
• ob 17.00 v Športni dvorani 

Sevnica: praznik rokometa 
v Sevnici

• od 18.00 do 18.40 in od 
20.00 do 20.40 v vin-
ski kleti Posavskega mu-
zeja Brežice: gledališka 
predstava »Ženske« v iz-
vedbi KD Drugi oder (pot-
rebna rezervacija vstopnic)

Nedelja, 8. 9.

• ob 10.00 v parku pri SŠ 
Sevnica: Sevniška 10-ka, 
tek za več starostnih skupin

• ob 10.00 v prostorih PK Lu-
kec Krško (poslovna stavba 
Kubus): avdicija za hip hop 
plesalce; ob 16.00: dan od-
prtih vrat PK Lukec

• ob 16.00 v parku gradu 
Sevnica: dobrodelna modna 
revija z namenom Ženske za 
ženske

• ob 18.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: kon-
cert New Swing Quarteta

Torek, 10. 9.

• ob 9.00 in 16.30 v pro-
storih Centra za krepitev 
zdravja Brežice (nogome-
tni stadion): delavnica »Us-
pešno spoprijemanje s stre-
som« (obvezne prijave), ob 
11.00: delavnica »Zvišane 

maščobe v krvi«
• ob 11.00 in 17.00 pri 

Mestnem muzeju Krško 
(zbirno mesto): voden ogled 
Mavzoleja družine Hočevar

Sreda, 11. 9.

• od 8.00 do 13.00 v MC Bre-
žice: krvodajalska akcija 
OZRK Brežice

Četrtek, 12. 9.

• od 8.00 do 12.00 v MC Bre-
žice: krvodajalska akcija 
OZRK Brežice

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: IzBRANO s Primusom 
– predstavitev knjige avto-
rice Damjane Bakarič »Raz-
merja«

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: Kresnikov večer 
– literarni večer, gostja: le-
tošnja dobitnica literar-
ne nagrade kresnik Bronja 
Žakelj 

• ob 20.00 v avli Doma kultu-
re Brežice: odprtje razstave 
območne likovne kolonije 
2019 »Odkrivanje abstrak-
tnega«

*Prireditve ob prazniku občine 
Radeče so na strani 11.

NK Brežice 1919 - NK Olim-
pija, od 19.00 dalje: zabav-
ni del s Kingstoni in Petko-
vo pumpo

• ob 10.00 v MT Raka: pohod 
do gozdička

• ob 10.00 v prostorih PK Lu-
kec Krško (poslovna stavba 
Kubus): dan odprtih vrat PK 
Lukec

• ob 10.00 na gradu Sevnica: 
dobrodelna prireditev Graj-
ski dan doživetij za otroke in 
družine za nakup novih di-
daktičnih igral okoli gradu

• od 15.00 dalje v Vrhovem: 
festival slovenske goveje 
juhe v Vrhovem

• ob 15.00 v Gadovi peči: Je-
sen v Gadovi peči 2019 – de-
monstracija vinogradniške 
mehanoopreme, ob 17.00: 
razstava starodobnikov in 
izbor naj traktoristke, ob 
19.00: veselica pod šotorom 
z ansamblom Mladi Dolenjci

• od 17.00 dalje v starem 
mestnem jedru Krške-
ga: festival vina in kulina-
rike Okusi Posavja – stoj-
nice s ponudbo raznolikih 
jedi s poudarkom na ribah 
in jedeh iz krškopoljca in v 
družbi posavskih vinarjev, 
glasba: Klara in Lovro; od 
17.00 do 19.30 v Mencin-
gerjevi hiši: atrij izbranih 
okusov

SLIKARSKO-KIPARSKI MIX – otvoritev razstave

• četrtek, 5. september, ob 19. uri –  
Dvorana v parku v Krškem

V sedmem poletnem večeru, ki je tako kot ostali plod 
sodelovanja z Javnim skladom za kulturne dejavnosti OI 
Krško in Krajevno skupnostjo mesta Krško, pripravlja-
mo razstavo ljubiteljskega likovnika in slikarja Roma-
na Blatnika. Z glasbo bodo večer obogatili učenci Glas-
bene šole Krško.

KRESNIKOV VEČER – literarni večer

• četrtek, 12. september, ob 19. uri –  
Dvorana v parku v Krškem

V zadnjem letošnjem poletnem večeru bomo gostili le-
tošnjo dobitnico literarne nagrade kresnik Bronjo Ža-
kelj s knjigo Belo se pere na devetdeset. Z avtorico se 
bo o njenem življenju in delu pogovarjal bibliotekar Vil-
ko Planinc. Dogodek poteka v okviru Nacionalnega me-
seca skupnega branja.

KDOR BERE, JE CAR! – zaključek projekta

• torek, 24. september, ob 17. uri –  
Mladinski oddelek

Vsi, ki radi prebirate dobro, slikovito, zanimivo, zabav-
no ter lepo ilustrirano otroško in mladinsko literaturo, 
dobrodošli. Carji in ostali obiskovalci se boste srečali s 
slovensko pisateljico, pesnico in pravljičarko Anjo Šte-
fan. Vse, ki so uspešno zaključili projekt, čaka veliko 
žrebanje z lepimi nagradami. Dogodek poteka v okviru 
Nacionalnega meseca skupnega branja.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.
Lepo vabljeni! 

PRIREDITVE V SEPTEMBRU

POLETJE NA 

GRADU
RAJHENBURG       2019
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Ana Rostohar je svojo prvo 
pesniško zbirko izdala leta 
1989 in jo poimenovala Rekvi-
em, leta 2001 je izšla njena 
druga zbirka Na srčnih prive-
zih, leta 2007 pa Ljubezen, ki 
se je želela spoznati. Tokrat 
je predstavila pesniški zbir-
ki Na odprtem morju in Pri-
vatna zbirka. Prvo je posvetila 
vnukom in v pogovoru z bi-
bliotekarjem Vilkom Planin-
cem dejala: »Vsaka pesem ima 
svoj naslov in vsaka pesem ima 
svojo zgodbo. Zbirka nima po-
glavij, kakor je bilo v prejšnjih 
knjigah. Tako vsaka pesem sto-
ji kot samostojna, med njimi ni 

»Vsaka pesem ima svojo zgodbo«
KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško so 27. avgusta gostili pesnico Ano Rostohar, ki je predstavila novi 
pesniški zbirki »Na odprtem morju« in »Privatna zbirka«. Z njo se je pogovarjal bibliotekar Vilko Planinc. 

tematske povezave. 
Bralec se pri branju 
prepušča asociaciji. 
Asociacija je bistvo 
branja, tako si zami-
šljam branje teh pe-
smi.« Med prebira-
njem svojih pesmi je 
avtorica še poveda-
la, da je mislila, kako 
je v življenju že do-
segla neko stopnjo 
in se bo lahko pre-
pustila njegovemu 
toku, pa vendar ved-
no znova ugotavlja, 
da ni tako, saj se po-
javljajo novi in novi 

izzivi, ki jih sprejme. Eden iz-
med teh je bil gotovo tudi na-
mig, da se je omenjeni zbirki 
pridružila še ena, ki nosi le-
tošnjo letnico. Privatna zbirka, 
kakor jo je poimenovala, ima 
pet poglavij, spremno besedo 
pa je napisala Stanka Hras-
telj. »Privatna zbirka usmer-
ja moj bralni pogled na likov-
ne, vidne, materialne, otipljive 
prvine. Zaradi nečesa jih je ho-
tela zbirka izpostaviti ali vsaj 
nanje opozoriti. Pesmi seveda 
ne govorijo o teh stvareh. Ne 
tematizirajo slik in grafik kot 
takih, a so jim v nečem ven-
darle sorodne. Mene kot bral-
ko naslov na določen način 
vznemiri – pri branju si ga na-
denem kot očala, skozi katera 
bom knjigo brala; iščem tisto 
ležišče, kjer se ubesedovanje 
najtesneje stakne z imenom 
knjige.« Hrasteljeva je še do-
dala, da omenjena zbirka pod-
pira avtoričino izdelano poeti-
ko, da zakladnico metaforičnih 
slik tokrat postavi še stopničko 
višje in slovenski jezik dopol-
ni s kar nekaj besednimi obo-
gatitvami. 
Glasbeno obogatitev sta doda-
la avtoričina vnukinja Hana 
Rostohar Jakič na violini in 
klarinetist Robert Pirc. Direk-
torica knjižnice Urška Lobni-
kar Paunović je dodala nekaj 
prijetnih misli, za kulinarične 
užitke pa so poskrbele članice 
Aktiva kmečkih žena Sremič. 
 M.�Hrvatin

Pesnica�Ana�Rostohar

BREŽICE – V Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice je 
20. avgusta v organizaciji Območne izpostave JSKD Brežice 
gostovala Vokalna skupina Plamen iz Toronta.

Dekliško skupino je leta 1991 ustanovila Marija Ahačič Pollak z 
namenom širše promocije slovenskega glasbenega izročila v Ka-
nadi in drugje po svetu. Pod vodstvom Ahačič Pollakove je Pla-
men združil srca mladih potomk slovenskega rodu in prvič javno 
silovito zagorel z nastopom v Torontu na slovenski kulturni pri-
reditvi ob priznanju samostojnosti Republike Slovenije. Od tedaj 
ta plamen gori in razveseljuje ljubitelje glasbenih izročil po vseh 
celinah. 28-letno neprekinjeno delovanje, kar je izreden dosežek 
in hkrati priznanje dekletom Plamna in umetniški vodji skupine 
Mariji Ahačič Pollak, praznujejo dekleta s koncertno turnejo po 
Sloveniji, ki so jo po odmevnih koncertih v Brežicah in  Rogaški 
Slatini sklenile s koncertom v Slovenski filharmoniji. Častni po-
krovitelj turneje je bil predsednik RS Borut Pahor, koncerta v 
Brežicah pa sta se udeležila direktor JSKD RS mag. Marko Rep-
nik in brežiški župan Ivan Molan. Gosta koncerta sta bila skla-
datelj in kitarist Timotej Kosovinc in pianistka Tanja Činč, kon-
cert je povezoval Matjaž Merljak.� N.�J.�S.,�foto:�JSKD�Brežice

Plamen v Viteški dvorani
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Prijava naj vsebuje: 
 življenjepis 
 dokazilo o šolskem uspehu predhodnih let 
 potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2019/2020 
 kopije priznanj in pohval za dosežke med dosedanjim šolanjem 

V vodilnem proizvajalcu časopisnih, grafičnih in ovojno-embalažnih  papirjev na trgih 
JV Evrope, za šolsko leto 2019/2020 razpisujemo kadrovske štipendije za naslednje 
izobraževalne programe: 

  Elektrotehnik 
 Strojni tehnik 
 Kemijski tehnik 
 Tehnik mehatronike 
 Elektrikar 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE 

Prijavo pošlji na 
kadri@vipap.si 

ali na naslov: 
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. 

Tovarniška 18 
8270 Krško 

 zaposlitev po zaključenem šolanju 
 opravljanje prakse pod strokovnim mentorstvom 
 možnost osebnega in strokovnega razvoja 
 mentorstvo pri izdelavi seminarskih in projektnih 

nalog 

Nudimo: 

Koledar v šolskem letu 
2019/2020
Koledar za osnovne šole je urejen s Pravilnikom o šolskem ko-
ledarju za osnovne šole, v katerem so med drugim za vsako 
šolsko leto posebej opredeljeni tudi pouka prosti dnevi, za-
ključka ocenjevalnih obdobij in proslave ob različnih prazni-
kih. Ti bodo v prihajajočem šolskem letu naslednji: 

• od 28. 10. do 1. 11. (ponedeljek–petek) – jesenske 
počitnice; 

• četrtek, 31. 10. – dan reformacije; 
• petek, 1. 11. – dan spomina na mrtve; 
• torek, 24. 12. – proslava pred dnevom samostojnosti in 

enotnosti; 
• sreda, 25. 12. – božič; 
• četrtek, 26. 12. – dan samostojnosti in enotnosti; 
• od 25. 12. do 3. 1. 2020 (sreda–petek) – novoletne 

počitnice in pouka prost dan; 
• petek, 31. 1. – zaključek 1. ocenjevalnega obdobja; 
• petek, 7. 2. – proslava pred slovenskim kulturnim 

praznikom;
• 14. in 15. 2. (petek in sobota) – informativna dneva za vpis 

v srednje šole;
• od 24. 2. do 28. 2. (ponedeljek–petek) – zimske počitnice;
• ponedeljek, 13. 4. – velikonočni ponedeljek;
• ponedeljek, 27. 4. – dan upora proti okupatorju;
• od 27. 4. do 1. 5. (ponedeljek–petek) – prvomajske počitnice;
• ponedeljek, 15. 6. – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 

učence 9. razreda, razdelitev spričeval in obvestil;
• sreda, 24. 6. – zaključek 2. ocenjevalnega za učence od 1. 

do 8. razreda, razdelitev spričeval, pouk in proslava pred 
dnevom državnosti;

• četrtek, 25. 6. – dan državnosti;
• od 26. 6. do 31. 8. – poletne počitnice.

K navedenemu dodajamo še datume nacionalnih preverjanj 
znanja (NPZ) za 6. in 9. razred: 
• torek, 5. 5. – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred;
• četrtek, 7. 5. – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred;
• ponedeljek, 11. 5. – NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 

ter NPZ iz tujega jezika za 6. razred. 
Z rezultati pri NPZ bodo učenci 9. razredov seznanjeni v po-
nedeljek, 1. 6., učenci 6. razredov pa v ponedeljek, 8. 6. 2020. 

ŠTUDIJ STROJNIŠTVA NA FAKULTETI ZA 
INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO

Fakulteta za indu-
strijski inženiring 
Novo mesto letos 
obeležuje 10. oble-
tnico delovanja fa-
kultete in v ta namen 
je junija organizirala 
svečano akademijo, 
na kateri je podelila 
priznanja za prispe-
vek k razvoju fakul-
tete. Fakulteta se je 
v tem času razvila v 
izobraževalno insti-
tucijo na področju 
strojništva, kjer so 
študenti v ospredju 
delovanja in dobijo 
poleg teoretičnega 
tudi najnovejša teh-
nična, tehnološka in 
interdisciplinarna znanja, uporabna za vsa pod-
ročja procesne industrije. V zadnjih dveh letih je 
fakulteti uspel preboj na znanstveno-raziskoval-
nem področju. Uspešno pedagoško delo pa od-
raža že več kot 100 diplomantov.

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto 
izvaja naslednje akreditirane študijske progra-
me: visokošolski strokovni (VS) in univerzite-
tni (UN) študijski program Inženiring in vozila 
ter magistrski (MAG) in doktorski (DR) študij-

ski program Inže-
niring in avtomo-
bilska industrija. 
Diplomant fakulte-
te pridobi strokov-
ni naziv diplomirani 
inženir strojništva 
oz. magister inženir 
strojništva oz. znan-
stveni naziv doktor 
znanosti.  

Je edina fakulteta 
v Sloveniji, ki poleg 
izrednega študija v 
klasični obliki izvaja 
študij strojništva na 
daljavo v kombinira-
ni obliki. Študenti v 
domačem okolju raz-
vijajo svoje ustvarjal-

ne in poslovne ideje, imajo možnosti za osebni in 
poklicni razvoj (e-učilnica, multimedijska gradiva, 
posneta predavanja, izpiti na daljavo). Tudi stroš-
ki študija so v domačem okolju nižji. 

Interes za študij na Fakulteti za industrijski in-
ženiring Novo mesto se vsako leto povečuje. 
Uspeh mlade fakultete je odraz dobrega dela 
predavateljev in raziskovalcev, na študenta osre-
dotočenega študija, tesne povezanosti z indu-
strijo ter vpetosti v mednarodno okolje.

T: 07/39 32 207 
E: referat@fini-unm.si 
W: www.fini-unm.si

Vabimo vas na informativna dneva, ki bosta na sedežu fakultete: 
5. 9. 2019 ob 16.00 in  19. 9. 2019 ob 16. uri

Inženirji so bili in vedno bodo ustvarjalci napredka ter gospodarske moči posamezne države. 

Podelitev priznanj ob 10. letnici delovanja fakultete (iz leve 
proti desni): Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice za 
Dolenjsko in Belo krajino, dr. Matej Forjan, direktor Šolskega 
centra Novo mesto, Štefan David, vodja eanote EIO Šolske-
ga centra Novo mesto,  mag. Iris Fink Grubačević, dekanja 
Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, mag. Gregor 
Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, mag. Marko 
Gorjup, predsednik – direktor TPV Group d.o.o.

KRŠKO – Projekt Master 5, v 
katerem so sodelovali part-
nerji iz Slovenije, Hrvaške, 
Nemčije in Srbije (slovensko 
ekipo so sestavljali Območna 
obrtno-podjetniška zborni-
ca Krško kot vodilni partner 
ter Občina Krško in Šolski 
center Krško-Sevnica), se je 
z 31. avgustom zaključil. Sko-
zi številne aktivnosti so raz-
vili model mojstrske šole in 
izdelali kurikulum za avto-
mehanika. 

»Verjamemo, da smo sko-
zi projekt razvili dober mo-
del mojstrske šole in prinesli 
dobro prakso iz Nemčije v Slo-
venijo, na Hrvaško in v Srbijo. 
Ne glede na zaključek projek-
ta si bomo partnerji prizade-
vali, da naš projekt in model 
mojstrske šole kot dobrega 
prepoznajo naši odločevalci 
in ga implementirajo v izobra-
ževalni sistem posamezne dr-
žave, partnerice projekta,« so 
zapisali v zaključnem sporoči-
lu za javnost. 

Na zaključni konferenci, ki je 
potekala 3. julija v Zagrebu, 
so se zbrali vsi projektni part-
nerji, predstavniki reprezen-
tativnih organizacij MSP-jev, 
obrtniki in podjetniki, pridru-
ženi partnerji, on-line pa jih je 
nagovoril tudi poslanec evrop-
skega parlamenta Franc Bo-
govič. Prisotnim so predstavi-
li projektne rezultate in skozi 
panel – okroglo mizo dobi-
li potrditev, da so si zastavili 
pravo smer, ki bo v prihodnje 
lahko spremenila izobraže-
nost kadra v obrti in MSP-jih, 
dvignila njihove kompetence 
in pripomogla k dvigu konku-
renčnosti. Model mojstrske 
šole dokazuje, da je potrebno 
usposabljanje in izobraževa-
nje v povezavi z dualnim izo-
braževanjem. 

V sklopu projekta je bilo nare-
jeno spletno orodje – platfor-
ma za samoocenitev znanja, ki 
je pokazatelj potreb izobraže-
vanja v podjetništvu v poveza-
vi s prakso in je v slovenskem 

jeziku dostopna na poveza-
vi http://learn.master-5.eu/ 
(predhodno je potrebna regi-
stracija). 

V okviru projekta so izved-
li tudi izobraževanje men-
torjev o mojstrstvu in moj-
strskih šolah. Pri partnerjih 
v Novem Sadu je izobraževa-
nje potekalo 26. in 27. avgu-
sta in je zajemalo naslednje 
vsebine: osnovni cilji izobra-
ževanja s predstavitvijo ku-
rikuluma mojstrske šole, po-
men pedagoško-andragoških 
znanj, pomen učinkovitega 
učenja, samoocenjevanja, na-
črtovanja učnega programa; 
pomen pravilnega dela s po-
sameznimi vrstami slušateljev 
glede na njihova predznanja, 
zainteresiranost za delo in os-
talo v povezavi s pričakovani-
mi učnimi rezultati; metode in 
tehnike poučevanja, izobraže-
vanje odraslih, ocenjevanje in 
vrednotenje znanja in ostalo.

  P.�Pavlovič

Projekt Master 5 se je zaključil

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

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

07 49 05 780
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Elvisa Šabić, Sevnica – 
dečka,

• Polonca Kuhar, Poštena 
vas – deklico,

• Špela Kimovec Capl, 
Bukovica pri Vodicah – 
deklico,

• Natalija Oštir, Veliki 
Kamen – dečka,

• Janina Šuler, Brežice – 
dečka,

• Kristina Hudorovič, 
Senovo – dečka,

• Dafina Krasniqi, Novo 
mesto – deklico,

• Amela Nukić, Sevnica – 
dečka,

• Barbara Ferenčak, Brežice 
– deklico,

• Tamara Vintar, Spodnji 
Stari Grad – dečka,

• Suzana Razum, Senovo – 
dečka,

• Majlinda Kryeziu, Stari 
Grad – dečka,

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

Anja�Piltaver�iz�Krške�vasi�in�Boštjan�Vizlar�iz�Velike�vasi,�
27.�julij�2019,�grad�Brežice�(foto:�Foto�Molan)

poroke

• Jožko Humek in Katja 
Selko, oba s Cirja,

• Marko Levičar z Gore in 
Petra Levičar s Trške Gore,

• Damjan Šmit in Sabina 
Muhič, oba iz Ravni,

• Goran Purkat in Renata 
Radej, oba iz Dolenjega 
Leskovca,

• Jakob Rožman iz 
Glogovega Broda in Jana 
Banič iz Koroške vasi,  

• David Govekar in Maja 
Levičar, oba iz Župelevca,

• Klemen Tratar iz 
Podboršta in Sandra Kos iz 
Slančjega Vrha,

• Rafko Glas z Dovškega in 
Nataša Jakoš iz Krškega.

ČESTITAMO!

KRŽIŠČE – 6. avgusta je pra-
znovala 90. jubilej Julijana 
Štajnar iz Kržišča pri Raki. 
Ob tem so jo z obiskom in  
izrečenimi dobrimi željami 
razveselili predsednik sve-
ta Krajevne skupnosti Raka, 
predsednici društva upoko-
jencev in KO Rdečega križa 
ter predstavnica KO društva 
izgnancev. Še vedno čila, ve-
dra in bistrega spomina živi 
Julka ali Julči, kot jo kliče-
jo domači in znanci, ob pod-
pori skrbnega sina Vinka in 
snahe Vere na svojem domu, 
z veseljem pa jo obiskujejo tudi tri hčerke z otroci, vnuki in prav-
nuki, njeni sosedje in prijateljice, s katerimi rada pokramlja.
� Vir�in�foto:�Marija�Vrhovšek�

90 let Julke iz Kržišča

posavje telovadi za zdravje

Vadijo za lep dan

RADEČE – Polurna jutranja 
vadba na prostem, ki poteka 
na tržnici v Radečah od pone-
deljka do petka, običajno pri-
vabi okoli 15 krajank. Le-te 
pod vodstvom Anice Kmetič 
ali Marije Imperl ali Ljubice 
Kresović Knap naredijo 1000 
gibov po metodi, ki jo je razvil 
v Sloveniji živeči ruski zdrav-
nik Nikolaj Grišin. 

»Idejo o jutranji vadbi je k 
nam prinesla sevniška skupi-
na vadečih, ki jih vodi Mici Je-
ler. Ona in Mira Lorenčič sta 
nato izmenjaje vodili prve vad-
be na prostem, ki smo jih imeli 
v mesecu marcu na fitnes pro-
storu ob Savi ob sredah in pet-
kih, od aprila dalje pa vadimo 
vsak delovni dan na prostem 

na radeški tržnici, kjer ima-
mo tudi nadstrešek, ki nas va-
ruje pred slabim vremenom. 
Vaje so primerne za vsako-
gar, za vse tiste, ki so zdravi, 
medtem ko morajo biti tisti, 
ki imajo morda kakšne zdra-
vstvene težave, pri izvajanju 
vaj previdni. Na primer, če je 
imela katera operacijo rame 
ali roke, mora vaje za krepitev 
rok izvajati tako, da ne čuti 
bolečine, ali kdor ima težave 
z vratno hrbtenico, je bolje, da 
vaje za vrat izpusti,« pove Ma-
rija Imperl, ki se ukvarja tudi 
z jogo. Poudari še prednostni 
redne vadbe: »Telo pridobi na 
gibljivosti, lažje se prepogneš 
in pobereš kar koli s tal; laž-
je dihaš, ker z vajami vplivaš 
tudi na pljučni del telesa; keg-
love vaje krepijo mišice mede-
ničnega dna; v nekaj mesecih 

zagotovo izgubiš tudi ne-
kaj odvečnih kilogramov; iz-
boljšaš krvni tlak in sladkor; 
manj je težav z ravnotežjem, 
a najbolj čudovito je, da se ti 
dan začne s pozdravom: Že-
lim ti lep dan.« 

Vadeče še niso članice 
društva Šola zdravja, ki jo je 
ustanovil Grišin, ker so zače-
le z vadbo v letošnji pomladi. 
»20. marca nam je bila prvič 
predstavljena vadba in nis-
mo vedele, koliko se nas bo 
redno udeleževalo tega jut-
ranjega srečevanja, a po pe-
tih mesecih ugotavljamo, da 
redna vadba ugodno vpliva 
na naše počutje, tako da se 
bomo v prihodnjem letu prid-
ružile društvu,« pojasni Ani-
ca Kmetič. 
 Smilja�Radi

KRAJNA BRDA – V avgustu je naša krajanka Marija Bobnič pra-
znovala častitljivih 90 let. Rodila se je v Pustih Ložicah, ljubezen 
jo je privabila v Krajna Brda, leta 1950 se je poročila in si ustva-
rila družino, v kateri se je rodil sin Ivan. Živeli so skromno in de-
lavno, ob kmečkih  in drugih delih. Ostala sta sama s sinom, saj 
je moža premagala bolezen in je umrl. Gospa je s trdim delom, 
voljo ter dobroto do domačih in sosedov uživala in vodila gospo-
dinjstvo naprej. Da je njeno bogato življenje opaženo, je potrdilo, 
ko so jo presenetili z obiskom župan občine Sevnica Srečko Oc-
virk, predsednica OZ RK Sevnica Breda Drenek Sotošek, pred-
sednik sveta KS Blanca Marjan Ločičnik in aktivistke RK Blanca. 
Vsi so ji zaželeli, da čas, ki ji je odmerjen, preživi še naprej zdrava, 
srečna s svojo družino in v dobrih odnosih s sosedi in ostalimi.
� Vir:�KO�Rdečega�križa�Blanca

90 let Marije Bobnič

Slavljenka�z�županom�in�predsednikom�krajevne�skupnosti

BREŽICE – Aktivne in pozorne 
članice brežiškega Rdečega kri-
ža so obiskale Brežičanko Ro-
zalijo Perkman, ki je 28. av-
gusta v krogu svojih najdražjih 

slavila častitljivo 90-letnico. 
Prijetna gospa, saj jo srečuje-
mo v bližnji trgovini njenega 
doma na Bizeljski cesti, je bila 
rojena leta 1929 v Curnovcu 
v družini Brinovec kot eden 
od sedmih otrok. V Brežice je 
prišla leta 1949, zaposlila se je 
v bolnišnici, se leta 1954 po-
ročila z Jožetom Perkmanom, 
njun dom je še istega leta os-
rečilo rojstvo sina Marjana, ki 
ga je življenjska pot odpeljala v 
Novo Gorico. Leta 1997 je ov-
dovela, vendar jo sin in snaha 
redno obiskujeta. Njena dru-
žina je sedaj bogatejša za dva 
vnuka in tri pravnuke, kar jubi-
lantki pomeni izredno veselje. 
Izjemno skromna in prijazna 
Rozalija je ljubiteljica rož, zelo 
živahna in bistrega duha, ki ji 
še kako prav pride pri družab-
nih igrah, ki jih z radostjo igra 
s svojimi pravnuki.� N.�J.�S.

90. jubilej 
Rozalije Perkman

Rozalija�Perkman

• Valentina Gerjevič, 
Dobova – deklico,

• Simona Hostar, Nova Gora 
– deklico.

ČESTITAMO!

BOHOR – LAS Krško je v sodelovanju s Policijsko posta-
jo Krško, Večnamenskim romskim centrom Drom ter CSD 
Posavje, enoto Krško, na Planinski koči na Bohorju 22. av-
gusta pripravila drugi tabor Spoznavanje vrednot narave in 
premoženja v letošnjem letu.

Oskrbnica Koče na Bo-
horju Jožica Marija 
Omerzu je pisano sku-
pino strokovnih delav-
cev in mladih Romov 
povabila k sodelovanju 
pri vzdrževalnih opra-
vilih pri planinski koči. 
Avgustovski obisk je bil 
namenjen ponovnemu 

barvanju miz in klopi na terasi pred kočo ter barvanju vseh pol-
ken na koči.
Obilo dela je bilo opravljenega hitro zaradi številnih pridnih rok. 
Strokovnim delavcem se je pridružilo namreč še pet mladih Ro-
mov in Rominj. Po opravljenem delu so se mladi udeležili delav-
nice, ki sta jo pripravili in izvedli strokovni delavki ZD Krško. De-
lavnici je sledil pohod po Bohorju in nato še slastna večerja, ki sta 
jim jo pripravila policista. Organizatorji so z izvedbo obeh tabo-
rov zadovoljni in tabore vedno zaključujejo z mislijo, da bi bilo 
tovrstne delovne akcije potrebno izvajati pogosteje.
Program tabora je namenjen mladim, ki so že pokazali neko mero 
rizičnega vedenja. Skozi družbeno koristno delo, povezovanje 
med romsko in neromsko populacijo, pogovore, druženje in raz-
lične skupne aktivnosti želijo soorganizatorji mlade spodbujati 
k medsebojnem spoštovanju ter spoštovanju lastnine in narave.
� Vir:�MC�Krško

Tudi mladi Romi spoznavali 
vrednote narave in premoženja 

Julijana�Štajnar

Naslednja številka 
Posavskega obzornika bo izšla 

ŽE V ČETRTEK, 12. SEPTEMBRA.

 



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 18, četrtek, 5. 9. 201928 PREJELI SMO, OBVESTILA

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, spominprejeli smo

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.

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, vošči-
la ter druge naročene objave ali si ogledate in naro-
čite knjige založbe Neviodunum. 

ANTON PETACI

SPOMIN

Vsi njegovi

1. septembra je minilo eno leto, 
odkar je za vedno odšel od nas naš dragi

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

s Trebeža 27, Artiče.

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

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

skozi vaš objektiv

Tokrat objavljamo fotografije ekološkega otoka v Dobovi, ki 
nam jih je poslala bralka. »Kot vidite, bi bil potreben večkra-
ten odvoz. Ko zapiha veter, je cela ulica polna smeti, komu-
nala pa tudi, ko pride izpraznit zabojnike, nikoli ne počisti 
okoli oziroma pod zabojniki,« je še sporočila ob zgovornem 
fotogradivu.

ALOJZIJA GRMOVŠEK

SPOMIN

Žalujoči: vsi njeni

29. avgusta je minilo žalostno leto, odkar 
nas je mnogo prezgodaj zapustila draga 

žena, mama, stara mama, sestra, teta, botra, 
svakinja, tašča in dobra soseda

Iskrena hvala vsem, ki ohranjate spomin nanjo, postojite ob 
njenem grobu in prižgete svečko.

iz Podgorja pri Pišecah.

Nasmešek�tvoj�nikoli�v�nas�ne�bo�zbledel,
tvoj�obraz�v�spominu�nam�večno�bo�živel.

SPOMIN

VINKO LEKŠE
30. avgusta sta minili dve žalostni leti,

odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki prižigate sveče
in postojite pri njegovem preranem grobu.

Žalujoči: vsi njegovi

Ugasnila�je�luč�življenja.
Se�prižgala�luč�spomina,

ko�ostaja�v�srcu�tiha�skrita�bolečina.

iz Leskovca pri Krškem.

ANTON MIHELIČ
(20. okt. 1949–19. avg. 2019)

Tonetov svet se je začel odstirati v Beli 
krajini, na tisti čudoviti krpici zemlje, 
tako bogati lepot, da se jih človek že v 
otroštvu naužije in jih spravi v najbolj 
skriti žepek svoje duše, da potem iz nje-
ga jemlje kapljice te dragocenosti na vseh 
svojih poteh. Tudi Tone je vsrkal toliko 
žlahtnosti tiste pokrajine, ki jo je obču-
doval med hojo v šolo v Črnomelj in iz 
šole domov, na Stražnji vrh, da jo je imel 

v sebi povsod, kamor ga je zanesla pot nemirnega življenja. 
Na vseh svojih področjih je bil perfekcionist, strog in nepo-
pustljiv do sebe in to je pričakoval tudi od drugih, zaradi česar 
je bil večkrat razočaran, saj ga je bolel vsak malomaren odnos. 
In zaradi tega je mnogokrat trpel, saj ni mogel razumeti brez-
brižnosti, vseenosti in odklonilnosti do vrednot in stvari, ki so 
bile njemu tako zelo pomembne in svete. Posebno ga je to bo-
lelo pri uvajanju esperanta, za katerega je dal del svoje duše.

Njegov ponos sta bila sinova Robi in Tomaž, vnukinja Tanja, 
snaha Anita, širokosrčno je sprejemal Lucijo in Renato z dru-
žinama, sorodnike in prijatelje v svoj dom na Čatežu, kjer sta 
s soprogo Renejo živela zadnjih petnajst let.

Bil je član Zveze veteranov vojne za Slovenijo in član Zveze 
združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, z vsem srcem pri 
obeh organizacijah. Bil je član KD Franc Bogovič Dobova, kjer 
je vedno dobrovoljno sodeloval na prireditvah. Imel je dar za 
branje proze in poezije, imel je dar za igranje, kar je pokazal 
v dramskih delih, ki smo jih uprizarjali pri Besedi in v literar-
ni sekciji Jagodni izbor v DU Brežice. Ko ga je v mesecu marcu 
bolezen prvič spodnesla, se je še pobral in smo odigrali dve 
predstavi, ko bi morali odigrati zadnjo predstavo, ga je spod-
nesla drugič in ta padec je bil usoden.

Naj mirno jadra na svojem oblaku, obsijanem z mavrico! 

� Ivana�Vatovec

IN MEMORIAM

Tako se sprašujemo prebivalci Stare vasi, ker že drugo leto vdiha-
vamo onesnažen zrak. Problem je namreč v reji prašičev na Gr-
bah nad Staro vasjo, torej v gosto naseljenem predelu mesta Krško.

Gospod Ferdo Mižigoj se je namreč s svojim svakom Jožetom 
Zakškom odločil za zelo koristno dejavnost – trgovanje s praši-
či. Ta odločitev je zanj zelo dobra, saj je gospod Zakšek po pokli-
cu mesar. Kot nam je znano, je gospod Mižigoj na UE Krško dobil 
samo eno dovoljenje za rejo prašičev. Ker pa reja živali spada med 
živilsko panogo, mora imeti vsak, ki odpre to dejavnost, tri dovo-
ljenja, in sicer: sanitarno, za okolje in prostor in dovoljenje kraja-
nov, če sme rediti prašiče v tako strnjenem naselju, kot je Stara vas.

Omenjena gospoda vsak teden dovažata na Grbe prašiče, tam so 
potem nekaj dni, nato pa jih odpeljeta na zakol. Poleti prihaja z 
Grb obupen smrad, tako da oken sploh ni mogoče imeti odprtih. Si 
lahko sploh kdo predstavlja, kako je spati pri zaprtih oknih? Zlasti 
starejši krajani komaj prenašamo ta smrad.

Zgodaj spomladi je bil na ogledu terena inšpektor in je menda 
ugotovil, da je vse v najlepšem redu. Vsak normalen človek se tež-
ko strinja s to ugotovitvijo. Je pa res, da je bila pomlad precej hla-
dna in smradu ni bilo mogoče zaznati. Verjetno pa se je inšpektor 
tudi napovedal, zato so ves gnoj lahko umaknili na drugo lokaci-
jo oziroma podorali v sadovnjaku ter se tako ustrezno pripravi-
li na njegov prihod. Pristojne službe smo že opozorili na našo sila 
neprijetno težavo, a so bili zaenkrat vsi gluhi za naše upravičene 
pripombe. Ali smo krajani Stare vasi res tako malo vredni, da smo 
pač obsojeni na manj kvalitetno življenje? Takega birokratskega 
obnašanja si nikakor ne zaslužimo od pristojnih inštitucij v občini 
Krško. Nemočno lahko le ugotavljamo, da so pristojnim službam, ki 
bi morale ukrepati, prašiči pomembnejši od nas davkoplačevalcev.

Zahtevamo, da se v Stari vasi takoj preneha prašičja reja in trgova-
nje, saj vendarle živimo v mestu Krško in ne moremo živeti v stra-
hu, da bo Stara vas postala podružnica Pristave.

� Ivana�Zagožan,�Krško

Kdaj bo zrak v Stari vasi zopet čist?

Mnoge tujerodne vrste pomembno prispevajo k blaginji ljudi. Ve-
čina rastlin in živali, ki jih uporabljamo v prehrani, izvira iz dru-
gih delov sveta. A preseljevanje vrst ima tudi temno plat – zaradi 
obsežne trgovine, s katero zadovoljujemo potrebe po najrazlič-
nejših dobrinah, se povečuje število invazivnih tujerodnih vrst. 
Slednje povzročajo okoljsko in gospodarsko škodo, nekatere pa 
so lahko celo zdravju škodljive. Kostanjev rak, holandska bresto-
va bolezen, kostanjeva šiškarica, jesenov ožig so bolezni oziroma 
škodljivci gozdnega drevja, ki so v naše gozdove prišli od drugod 
in so povzročili in še povzročajo veliko škodo v slovenskih goz-
dovih. Tujerodne rastlinske vrste, predvsem japonski dresnik, 
žlezava nedotika in navadna barvilnica, pa v nekaterih predelih 
Slovenije že povzročajo težave pri obnovi gozdov.
Ena izmed tujerodnih vrst bolezni, ki bi lahko povzročile več-
jo škodo v slovenskih gozdovih, je gliva Eutypella parasitica, ki 
povzroča javorjev rak. Ta lahko prizadene vse vrste javorjev, in 
sicer najvrednejši del debla. Večina rakov se razvije v spodnjem 
delu debla (do višine 2,5 m), gliva se razrašča v skorji in lesu, ki 
ga tudi razgrajuje. Raziskovalci navajajo skoraj 50-odstotne iz-
gube prodajnega volumna – bolezen je zato pomembna zaradi 
ekonomske in ekološke škode. 
Ker je bil javorjev rak v evropskem prostoru prvič odkrit in ver-
jetno prvič vnesen v Sloveniji, je naša dolžnost, da zmanjšamo 
škodljiv potencial te bolezni. Zaposleni na Zavodu za gozdove la-
stnike gozdov opozarjamo na to nevarnost. Zatiralna dela mo-
rajo biti izvedena v dogovoru z lastnikom. Treba je podreti dre-
vo, rakavo rano izrezati vsaj 50 cm nad in pod rano ter obrniti 
z rano proti tlom. Še bolje je, da se oboleli del čim prej sežge na 
licu mesta, kjer je to možno.
Zelnata trajnica – navadna barvilnica (Phytolacca americana) si-
cer vsako zimo odmre do korenin, vendar se v času vegetacije 
zaradi izjemno hitre rasti razbohoti v pravo goščavo. Na ta način 
zatira vznik in razrast domorodne vegetacije. Na površinah, ki 
so bile nenadno in nenačrtovano razgaljene, hitro zavzame pros-
tor in ovira naravno obnovo gozdov, zato jo je na takih površinah 
nujno odstranjevati. Prav tako tudi tam, kjer poteka obnova goz-
da s sadnjo, saj ovira razvoj posajenih sadik. Treba jo je pokosi-
ti dovolj zgodaj, da se prepreči tvorba semen. Kjer je možno, je 
puljenje še bolj koristno. Vsi deli rastline so strupeni ljudem in je 
pri delu potrebno uporabljati rokavice. Več na www.invazivke.si
Lastnike gozdov pozivamo, da v sodelovanju z Zavodom za goz-
dove v največji možni meri omejujejo širjenje tujerodnih inva-
zivnih vrst v naših gozdovih.
� Mojca�Bogovič,�Zavod�za�gozdove,�OE�Brežice

Invazivne vrste v naših gozdovih
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ZAHVALA

z Ardrega pri Raki 28.
JULIJANA BOŽIČ

Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,
a�nate�spomin
bo�večno�ostal.

V 84. letu starosti nas je zapustila
draga mama

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se od nje poslovili
in jo skupaj z nami pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoči: sin Stane z ženo ter vnuka Jernej in Nataša

ZAHVALA

ANTONIJE SINTIČ
Ob boleči izgubi naše drage

mame, sestre, babice in prababice

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše.
Iskrena hvala dr. Cepičevi za dolgoletno zdravljenje, g. Tomažu 
Hočevarju za bolnišnične obiske, g. župniku Jožetu Miklavčiču za 
obiske prvih petkov in lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar, 
pevcem za ganljivo odpete pesmi ter Kmečkemu turizmu Hribar.
Posebna zahvala vsem zaposlenim na oddelku NBO Novo mesto za 
sočutno skrb in nego v njenih zadnjih dneh življenja. Hvala vsem, ki 
ste našo mamo imeli radi in jo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Odšla�si�mirno�in�tiho,
zaprla�trudne�oči

ter�sklenila�skrbne�in�pridne�dlani.

z Jablanc

ZAHVALA

 IVAN
DRSTVENŠEK

V 84. letu starosti nas je zapustil
naš dragi mož, oče, tast, dedek, pradedek, 

brat, stric, svak in boter

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, z nami molili, 
nam izrekli besede sožalja ter nam kakor koli pomagali. Hvala vsem, 
ki ste darovali za svete maše in za cerkev v Zabukovju. Hvala osebju 
Splošne bolnišnice Brežice, pogrebni službi Komunale Sevnica, 
Krajevni skupnosti Zabukovje, Gostilni Strnad, skupini Jarica za 
odpete žalostinke, gospodu Blažu Sotošku za ganljiv poslovilni 
govor, župnijama Sevnica in Zabukovje, vsem, ki ste lepo pripravili 
pogrebno slovesnost in pri njej sodelovali, ter vsem, ki ste se od 
pokojnega poslovili in ga pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Zaloga pod Bohorjem.

ZAHVALA

OTILIJE KOSTEVC

V torek, 20. avgusta, smo se na bizeljskem pokopališču 
poslovili od naše drage

Iskrena hvala vsem, ki ste se prišli poslovit in našo mamo pospremili 
na zadnjo pot k večnemu počitku.
Le spomin nanjo bo vedno živel.

Vsi njeni

Jočite�za�mano�le�od�sreče,
ker�sem�končno�nehala�trpeti,
za�spomin�prižgite�mile�sveče,

da�v�svetlobo�mogla�bom�vzleteti.

ZAHVALA

KRISTINE PAVLOVIČ
Ob boleči izgubi žene in stare mame

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, podporo, darovane sveče, cvetje in svete maše.

Hvala tudi gospodu župniku Ludviku Žagarju in pogrebni službi 
Žičkar za lepo opravljen obred.

Žalujoči: mož Franci ter vnuka Špela in Gregor 

z Breg 61

ZAHVALA

JOŽEFE BAN
Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, babice in prababice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam v težkem času slovesa stali ob strani.

Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste imeli našo mamo radi in ste 
jo pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: vsi, ki jo imamo radi

Spomin�je�kot�pesem,�ki�v�srcih�odzvanja,
spomin�je�kot�cvet,�ki�nenehno�poganja,

spomin�je�svetloba,�ki�dušo�obliva,
spomin�je�ljubezen,�ki�v�srcih�prebiva!

z Zdol

po sledeh naše dediščine

Solatarska ciza z Drnovega
DRNOVO – Iz Šentjurja na Polju in tamkajšnje podeželske 
stavbne dediščine se selimo na Drnovo k Robertu Vrtači-
ču, ki ima na dvorišču domačije, ki jo postopoma obnavlja, 
razstavljen zanimiv voziček oz. cizo, kot pravimo tudi v na-
ših krajih, izdelano leta 1931.

Vrtačič, ki se ukvar-
ja z izdelovanjem 
glasbil, predvsem 
violin in kitar (o tem 
več v eni naslednjih 
številk časopisa), 
je ljubitelj in zbira-
telj starin, ki jih za-
enkrat shranjuje 
na podstrešju sta-
re hiše, v kateri si 
je uredil delavnico. 
»Imam precej starega mizarskega orodja, predvsem obličev, ki 
so mi jih prinesli ljudje iz okolice, ko pospravljajo podstrešja in 
podobno,« pravi. V omenjeni hiši ima na voljo še en prostor, v 
katerem bi rad uredil razstavo zbranih starin.
Kot okras pa je na zelenico sredi dvorišča postavil lično izdelan 
voziček iz hrastovega lesa z vgravirano letnico 1931. Na Face-
booku je zasledil, da ga prodaja gospa z Iga pri Ljubljani, ki se 
ukvarja s prodajo tovrstnih starin. »Ko sem ga zagledal, sem bil 
čisto navdušen, saj ima še lesena kolesa,« pravi, zato je nemu-
doma vzpostavil kontakt z omenjeno gospo, malo 'barantal' za 
ceno in ga kupil. Kot je ugotovil, so s takšnimi vozički trnovske 
branjevke oz. solatarice, nekoč znane kot pomembne oskrboval-
ke Ljubljane z zelenjavo, vozile solato in drugo zelenjavo, ki so jo 
prodajale na osrednji tržnici v Ljubljani. Podobni vozički so se 
sicer uporabljali tudi v druge namene, zlasti za prevoz poljskih 
pridelkov domov. »Zaenkrat služi kot stojalo za rože, ga bom pa 
zaščitil z oljnim premazom in ga postavil na zastekljeno tera-
so, ki jo bom postavil tule,« pokaže na prostor pred nekdanjim 
gospodarskim poslopjem, ki ga je preuredil v zanimiv bivalni 
prostor. Ker je voziček viden s ceste, že zdaj pritegne marsika-
teri pogled, če bi si ga kdo rad podrobneje in od blizu ogledal, 
pa se lahko ustavi, in če bo lastnik doma, ga z veseljem razkaže.
 P. P.

Voziček�so�nekoč�uporabljale�branjevke�
za�prevoz�zelenjave�na�tržnico,�trenutno�
pa�služi�kot�okrasno�stojalo�za�rože.

OSMRTNICA

PAVEL GOLIČ

Sporočamo žalostno vest,
da nas je v 77. letu starosti zapustil

Pokopali ga bomo v soboto, 7. septembra, ob 14. uri
na krškem pokopališču.

Žalujoči: vsi njegovi

s Spodnje Libne 14, ki je dolga leta živel in delal v Nemčiji.

ZAHVALA

KRISTINE CEHTE

Ob izgubi naše drage mame,
stare mame in prababice

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše.
Hvala tudi gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred, 
pevcem in gospodu Blažu za poslovilni govor.

Iz srca hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Dobrove 42, Senovo

ZAHVALA

PAVLIJA SKOČAJA
Ob prerani izgubi brata in svaka

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in krajanom Spodnjega Starega Grada za izrečena sožalja, 
podarjene sveče in denarno pomoč.

Hvala gospodu župniku za opravljen obred, pogrebni službi Kostak, 
g. Jankoviču za izrečene besede, godbenikom za zaigrane žalostinke, 
pevcem za zapete pesmi, urgentni službi Krško in bolnišnici Brežice.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala, ker ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: sestra Marina s svojimi

iz Spodnjega Starega Grada

ZAHVALA

TEREZIJE POLJANC
Ob boleči izgubi drage mame

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
našim sodelavcem za sočutne objeme, stiske rok, darovane sveče, 
svete maše in denarno pomoč.
Posebno zahvalo namenjamo pogrebni službi Blatnik iz Škocjana, 
pevcem iz Trebnjega, gospodu župniku Jožetu Kohku za lepo 
opravljen obred, Cvetličarni Jeri z Mirne in osebju novomeške 
bolnišnice za podporo v času zdravljenja in lajšanje bolečin v zadnjih 
dneh življenja.

Žalujoči: vsi njeni

Vsaka�mama�je�prava�mama,
dana�za�srečo�in�na�veselje.

Prava.�In�ena�sama.
Za�vse�življenje.
(Tone�Pavček)

iz Polja pri Tržišču

ZAHVALA

ANDREJKE IVANŠEK
Ob boleči izgubi naše žene, mame,

hčere, sestre, botre in dobre prijateljice

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njenem spominu in 
jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Še enkrat vsem iskrena hvala.

Vsi, ki jo imamo radi

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je�...

s Trebeža
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Prodam traktor Tomo Vinko-
vič 420, letnik 1985, s priključ-
ki, obračalnik, plug, pred-
setvenik, inverzijo in plug za 
krompir. Tel.: 030 733 940 

Prodam pajek SIP, tračni ob-
račalnik in rotacijsko kosilni-
co SIP. Tel.: 030 694 956

Prodam kosilnico Figaro z vo-
zičkom, širina reza 130, delu-
jočo, ali menjam za drva. Oko-
lica Krškega. Tel.: 031 209 951

Prodam silokombajn SIP Vi-
har 40 s hidravličnim pomi-
kom ter stružnico za les (dra-
ksler), okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam koruzo, pakirano v 
vrečah, in slamo v okroglih ba-
lah, možna je dostava. 
Tel.: 051 499 355

Prodam kocke sena in ota-
ve ter obračalnik SIP Panonija 
220. Tel.: 040 775 985

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

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

Prodam kostanjeva drva 
(kratko žagana in nakalana), 
železen voz (16 col, s plato-
nom) in puhalnik na kardan. 
Tel.: 051 477 243

Prodam bukova drva, dvo-
brazdni plug in rabljene AŽ pa-
nje. Tel.: 051 899 207

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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- 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

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.

07 499 22 33

POPUST 
NA VSA 

SONČNA OČALA

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

OKULIST VSAK DAN

NA NOVI LOKACIJI - več kot 1000 novih okvirjev
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Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

NEPREMIČNINE
V okolici Brežic prodam opre-
mljeno stanovanjsko hišo, ta-
koj vseljivo, in dve gradbeni 
parceli. EI urejena, možnost 
odkupa hiše na obroke. 
Tel.: 031 670 586

Oddam v najem ali prodam 
opremljeno hišo (160 m2), ga-
ražo in gospodarsko poslopje; 
takoj vseljivo, Ardro pri Raki 
11, EI: da. Tel.: 07 49 75 270

Oddam opremljeno 1,5-sobno 
stanovanje v Brežicah, Šolska 
ulica 6. Tel.: 041 359 585

Prodam manjši vikend s 300 
trtami v Gazicah na lepi loka-
ciji ob asfaltu s priključkom na 
električno omrežje in vodovod. 
Tel.: 031 373 860

KMETIJSTVO
Kupim mulčar Ino Kladivar, 
prodam pa vinsko žganje, pri-
merno za namakanje. 
Tel.: 040 840 065

Prodam traktor Zetor 6211 s 
kabino (registriran), škropil-
nico Agromehanika (200 l) in 
mešano grozdje. 
Tel.: 051 209 188

Prodam zelo malo rabljen ru-
žilec koruze (kot nov) in nakla-
dalec hlevskega gnoja HU 4 z 
žlico. Ugodno. 
Tel.: 041 233 834

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno v koruznjaku, in 
ječmen. Tel.: 041 243 809

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 879 779 

Prodam bukova drva, 10 me-
trov. Tel.: 041 827 776

Bukova drva, nakalana in suha, 
shranjena pod streho, pro-
dam. Lokacija Podbočje. 
Tel.: 041 758 492

Prodam suha hrastova drva. 
Cena: 60 €/m3. Okolica Do-
lenjske, Trebnje. Možna dosta-
va. Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam suha ali sveža bukova 
razcepljena in razžagana drva, 
dolžine 25, 33 ali 40 cm. Oko-
lica Dolenjske (Trebnje). Mo-
žna dostava. Cena: 65 €/m3. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam žagovino, cena 15 €/
m3, Dolenjska, možna dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam sveže borove plohe, 
debeline 5 cm, sveže boro-
ve deske, debeline 2 ali 3 cm; 
cena: 170 €/m3. Tel.: 041 637 
146, po 20. uri

Prodam suha bukova drva, 
žagana na meter (10 m3) in 33 
cm (6 m3). Okolica Rake. 
Tel.: 051 265 461

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

Kupim hlodovino bukve za 
drva na panju ali ob kamionski 
cesti. Tel.: 030 745 402

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam belo vino rumeni mu-
škat - sauvignon. Cena po do-
govoru. Tel.: 030 774 169 

Prodam grozdje šmarnice in 
otele, okolica Kostanjevice na 
Krki. Tel.: 031 255 355

Prodam grozdje žametne 
črnine, cca. 600 kg, Sremiški 
okoliš, cena po dogovoru. 
Tel.: 030 608 060

Ugodno prodam belo mešano 
vino in krompir desire. 
Tel.: 07 49 51 577

Prodam cca. 400 kg grozdja 
na rasti (frankinja, črnina, riz-
ling in kraljevina). Grozdje je 
lepo, zdravo, možnost prede-
lave v mošt. Okolica Krškega. 
Tel.: 041 726 606

Prodam grozdje žametne 
črnine, rdeče in belo vino (lah-
ko manjšo količino) in vinsko 
žganje. Tel.: 040 865 655

Prodam grozdje žametne 
črnine in modre frankinje po 
ugodni ceni. Sremiški okoliš. 
Tel.: 041 414 290

Prodam grozdje mešano belo 
in žametno črnino (za cviček). 
Malkovec. Tel.: 031 381 341

Prodam kvalitetno mešano 
grozdje na rasti, okolica Bre-
stanice. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 603 445

Prodam mešano grozdje na 
rasti, Senovo (cena po dogovo-
ru), in rdeče vino, 400 l (cena 
0,60 €/l). Tel.: 051 300 270

Prodam vino cviček (0,80 
€/l), mešano belo (1,00 €/l) 
in grozdje črnine po 0,40 €/
kg. Tel.: 041 809 209

Ugodno prodam vino cviček 
(vino je klimatizirano) in dob-
ro domače žganje. 
Tel.: 040 842 611

Prodam mešano belo vino in 
mešano belo in rdeče grozdje. 
Okolica Pišec. 
Tel.: 031 497 749

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Nadi Čander, Lahovna 21, 3000 Ce-
lje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri. 
Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

  1. (3.) Ans. NEMIR - Škrjanček
  2. (1.) Ans. PETRA FINKA - Prepozno je za vrtnice rdeče
  3. (9.) Ans. POLJANŠEK - Če boš mladost zamudila
  4. (10.) Ans. SAŠA AVSENIKA & LUCIJA SELAK - Skozi leta
  5. (2.) Ans. MURNI - Pri stari mami
  6. (4.) Ans. PETAN - Stari hrast
  7. (5.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
  8. (7.) Ans. ZADETEK - Mamina pesem
  9. (6.) Ans. OPOJ - Kmečki fant muzikant
 10. (-.) Ans. BANOVŠEK - Eks velja

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Lun'ca -  Ona zna 

Kupon št. 483
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, 7. 9. 2019, ob 20. uri
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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

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 (19/2019) bo izšla v 
četrtek, 12. septembra 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 5. september 2019.

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.

Ugodno prodam grozdje me-
šano belo, frankinjo in žame-
tno črnino (vse za cviček), po 
možnosti tudi dostavim. Okoli-
ca Krškega. Cena ugodna. 
Tel.: 041 929 830

Prodam vino modre franki-
nje in belo mešano ter grozdje 
modre frankinje. 
Tel.: 040 796 835

Prodam kvalitetno vino bi-
zeljčan, belo (250 l) in rdeče 
(500 l). Tel.: 031 475 399

Prodam belo in rdeče grozdje 
in vino cviček. 
Tel.: 041 831 731

Prodam grozdje žametne 
črnine (0,40 €/l) in modre 
frankinje (0.50 €/l). 
Tel.: 031 257 685 

Prodam 500 l rdečega vina in 
300 l belega vina. Cena po do-
govoru. Okolica Sevnice. 
Tel.: 031 862 391

Prodam mešano rdeče 
grozdje. Cena po dogovoru. 
Tel.: 070 824 776

Prodam grozdje: modri pi-
not, muškat, laški rizling, pla-
vec, frankinjo, žametno črnino. 
Bizeljsko. Cena od 0,45 €/kg. 
Tel.: 040 781 444

Prodam grozdje modre fran-
kinje. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 254 413

Prodam večjo količino grozdja 
(laški rizling, žametna črnina 
in mešano belo) iz okolice Sro-
melj in vino (300 l - laški riz-
ling, 300 l - zeleni silvanec) ali 
menjam za drva. 
Tel.: 031 465 112

Prodam mešano grozdje in 
sod (1.070 l) za uporabo ali 
okras. Tel.: 031 528 437

Prodam grozdje: žametno 
črnino, laški rizling in modro 
frankinjo. Tel.: 051 305 520

Prodam mešano grozdje, 450 
kg, okolica Gadove peči, cena 
po dogovoru. Tel.: 051 226 751 

Prodam po 1.000 kg grozdja 
rumeni muškat, modre franki-
nje in traminca. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 211 528

Prodam modro frankinjo, 500 
kg, in sauvingnon, 500 kg. Oko-
lica Pišec, cena po dogovoru. 
Tel.: 070 480 024

Prodam grozdje, belo in rde-
če (renski rizling, chardonnay, 
žametna črnina), kravo simen-
talko (staro 8 let, brejo 8 me-
secev, pašno) in dva bika (800 
in 900 kg). Tel.: 031 284 604

Prodam lepo, zdravo, mešano 
belo grozdje (400 kg) in mod-
ro frankinjo (400 kg). Okolica 
Pišec. Tel.: 051 227 631

Prodam belo in rdeče vino, 
grozdje ter sadjevec. 
Tel.: 041 495 835

Prodam zelo dobro vino 
cviček po zelo ugodni ceni, 
grozdje in okrogle bale slame. 
Tel.: 031 558 356

Prodamo grozdje: rdeče, belo, 
sortno. Bizeljski okoliš. 
Tel.: 031 830 637

Ugodno prodam kvaliteten 
cviček, mešano belo vino ter 
grozdje: mešano belo, žame-
tno črnino in modro franki-
njo. Tel.: 031 373 860

Prodam cisterno za vino inox, 
300 l, 3x izpust, cena 150 €. 
Tel.: 041 615 522

Prodam 2 plastični kadi po 
700 litrov. Tel.: 041 847 896

Prodam 2 cisterni za vino 
(430 l in 300 l), cena po dogo-
voru. Tel.: 051 301 876

Prodam mlin za grozdje s čr-
palko, 15 m cevi, nerjaveč, 
zmogljiv 4 t/h, rabljen 3 sezo-
ne. Ugodno. Tel.: 041 923 192

Zelo ugodno prodam PVC kadi 
(700 l in 500 l), nerjavečo cis-
terno (300 l), nerjavečo pre-
šo (60 l, zrak ali voda) in ročni 
mlin pecljalnik. 
Tel.: 041 943 369

Prodam dve 100-litrski cister-
ni, flaškon (54 l), pet PVC po-
sod (25 l) za prevoz tekočin in 
traktorski »rigl«. 
Tel.: 03 56 81 001

Prodam PVC kad (500 l in 250 
l) ter bakreno hrbtno škropil-
nico. Tel.: 031 533 457

Prodam bel krompir Rudolf za 
ozimnico, gnojen le s hlevskim 
gnojem, cima mehansko 
odstranjena, ročno pobran in 
prebran, cena 0,50 €. 
Tel.: 041 895 974

Prodam jedilni krompir za 
ozimnico, možnost dostave, 
in koruzo na rasti za siliranje. 
Tel.: 051 483 103, po 16. uri

ŽIVALI

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

Prodam teličko simentalko, 
težko 180 kg. Tel.: 069 652 991

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča cenjene stranke, da bo prodaja 

belih kilogramskih piščancev in rjavih jarkic 
7. 9./15. 10. pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka,

10. 9./18. 10. na Kajuhovi 3, Senovo.
Vsak torek in petek rjave jarkice,

vsak četrtek enodnevni beli piščanci.
Naročila sprejemamo vsak delavnik 

od 8. do 18. ure na tel. št.: 
07 49 73 190 ter 031 676 724.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Sprejemamo naročila za bele 
kilogramske piščance, 

ki bodo v prodaji 
3. oktobra.

Rjave in grahaste jarkice 
pred nesnostjo ter enoletne 

kokoši pa dobite 
vsak delavnik po 18. uri. Telefon: 031 621 522, 07 49 21 563

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
Spoštovani,

sprejemamo naročila za bele kilogramske piščance, 
ki bodo na voljo v četrtek, 3. oktobra, med 9. in 16. uro 

(zadnja serija v letu 2019).
Mlade rjave jarkice pred nesnostjo si lahko priskrbite 

vsak delavnik med 16. in 18. uro.
25. septembra bo razprodaja enoletnih kokoši nesnic 

od 16. ure dalje.

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

Prodam kravo simentalko, 
vino frankinjo (300 l), cviček 
(1.000 l) in grozdje žametne 
črnine. Tel.: 031 409 912

Prodam prašiča (80 kg) in 
odojke (35 kg). Možen zakol. 
Tel.: 031 492 837

Prodam odojke, težke od 30 
do 35 kg. Tel.: 040 493 720 

Krškopoljce, 30 – 80 kg, pro-
dam. Tel.: 051 634 338

Prodamo odojke, težke od 25 
kg naprej, hranjene z domačo 
hrano. Cena po dogovoru. Tel.: 
07 49 56 375 ali 031 401 973

Prodam odojke, 25-30 kg. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 698 469

Prodam odojke, možen za-
kol. Cena po dogovoru, okoli-
ca Brežic. Tel.: 041 560 136

Prodam piščance, hranjene z 
domačo hrano, zunanja reja, 
cena 4 €/kg (očiščeni). 
Tel.: 041 469 140

Ugodno prodam 3 mesece sta-
rega psa, mati čistokrvna nem-
ška ovčarka z rodovnikom. 
Tel.: 031 751 324

RAZNO 

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

Prodam fitnes napravo Line-
aflex, pripravno za 6 vaj, in me-
šalec za beton Timimix 150. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 634 113

Zaposlimo monterja za delo v 
Nemčiji, München, izobrazba 
ni pomembna, zelo dobro pla-
čilo. Valinstall d.o.o., Cesta 4. ju-
lija 44, Krško. Tel.: 041 813 085

Prodam cisterno PVC na paleti 
in sod PVC (200 l) s pokrovom. 
Tel.: 041 502 757

STIKI
Fant, star 21 let, išče dekle od 
18 do 25 let. Kličite samo res-
ne. Tel.: 040 259 618 

Sem samski, star 41 let, 
brez staršev, s službo, tre-
nutno sem bolan. Rad bi 
spoznal punco, staro od 
35 let naprej. Rad bi šel na 
zmenek čimprej. Tel.: 051 
759 447

Moški 61 let bi rad spoznal 
žensko močnejše postave, 130 
kg, za resno zvezo. 
Tel.: 051 803 241

Zelo si želim spoznati žensko, 
staro od 60 do 75 let, pošte-
no, prijazno za družbo. Nudim 
opremljeno sobo (brezplač-
no). Sem sama že nekaj let in 
si zelo želim družbe ter pomo-
či. Imam hišo na deželi. 
Tel.: 07 49 59 528 

47-letni fant, samski brez ob-
veznosti, zaposlen. Rad bi 
spoznal dekle podobnih last-
nosti. Pošlji SMS. 
Tel.: 030 343 667 

Sem 46-letni fant, invalidsko 
upokojen. Rad bi spoznal dek-
le ali mamico za skupno življe-
nje. Tel.: 070 464 315

61-letni moški želim spozna-
ti upokojenko do 64 let za res-
no zvezo. Poiščiva pot za lepšo 
prihodnost. Tel.: 031 053 419

CERKLJE�OB�KRKI�–�23.�avgusta�so�v�Vojašnici�Jerneja�Molana�
Cerklje�ob�Krki�ob�praznovanju�100.�obletnice�slovenskega�
vojaškega�letalstva�izvedli�teniški�turnir�izžrebanih�dvojic,�
ki� se� ga� je� poleg� pripadnikov� vojašnice� udeležilo� še� 13�
»tenisačev«�iz�posavskih�teniških�klubov�in�športnih�društev.�
Zmago�sta�si�priigrala�Blaž�Hartl� (TK�Kozje)� in�Aleš�Zajc�
(vojašnica),�drugo�mesto�sta�osvojila�Adam�Molan�in�Andraž�
Colarič� (oba� TK� Krško),� tretje� mesto� pa� Anton� Gerjevič�
(upokojenec�MORS)�in�Stojan�Mlakar�(TK�Krško).�Vir:�VJM
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Dogodek so odprli člani Pihal-
nega orkestra Kapele in juni-
orska zasedba Športno kul-
turnega društva Mažoretke 
Dobova. Letos se je na festival 
prijavilo 117 otrok iz Sloveni-
je, Hrvaške, Bosne in Hercego-
vine, Srbije, Bolgarije ter Ru-

sije, vendar se je le 31 uspelo 
uvrstiti na finalni večer. Tek-
movalci so bili stari od 6 do 17 
let, zato so bili razvrščeni v tri 
starostne skupine, tekmoval-
ci najstarejše kategorije so se 
prvič predstavili z avtorskimi 
skladbami.

Strokovna komisija, ki so jo 
sestavljali Rebeka Dremelj, 
Dejan Stojanov, Lucija Jelu-

šić in Alen Jelušič, je v staro-
stni skupini od 6 do 9 let zma-
go prisodila Paoli Rokić, v 

31-letna Ana Pincolič je že leta 
2008 odšla na Dansko, kjer je 
živela štiri leta, pa tudi sicer 
je prepotovala večji del Evro-
pe razen njenega vzhodnega 
dela in Velike Britanije, bila je 
v nekaj južnoameriških, azij-

skih in afriških državah, kjer je 
nekaj časa celo živela v Angoli 
in Mozambiku. »Ko sem zače-
la potovati, se mi je svet odprl. 
Doživela sem veliko šokov za-
radi drugačnih kultur, religij 
in ras, a več kot sem potovala, 
bolj sem bila strpna do okolice, 
kar opažam tudi, ko se vrnem 
domov,« pojasnjuje. Popotni-
ška žilica jo je pred petimi leti 
pripeljala v puščavsko državo 
Oman na jugu Arabskega polo-
toka, kjer je v prestolnici Oman 
dobila delo v mednarodni za-
sebni šoli. »Plača,« brez okle-

Pincoličeva Ana z Oštrca do Omana
KOSTANJEVICA NA KRKI – Ana Pincolič, po rodu z Oštrca v kostanjeviški občini, že pet let živi in dela v Omanu, eni najbolj slikovitih dežel na Arabskem polotoku. 
Ob njenem avgustovskem obisku doma so v kostanjeviški knjižnici pripravili pogovor z njo, ki ga je na vrtu nekdanje Bučarjeve restavracije vodila vodja kosta-
njeviške knjižnice Alenka Žugič Jakovina.

vanja in v smehu odgovori na 
vprašanje, kaj jo je prepriča-
lo, da ostane v večinsko mu-
slimanski in kulturno povsem 
drugačni državi, kot je Sloveni-
ja, po začetnem težavnem pri-
vajanju na tamkajšnji način živ-
ljenja in posebej na promet pa 
se danes tam ne počuti več kot 
turistka: »Oman je postal moj 
dom, Slovenija pa je v mojem 
srcu.«

Razpeti med tradicijo 
in modernostjo

Štirimilijonski Oman je kljub 
precejšnjemu razvoju v zadnje-
ga pol stoletja, odkar mu vlada 
priljubljeni sultan Kabus bin 
Said, še vedno zelo ovit v tra-
dicijo, kar se odraža tako v na-
činu oblačenja – moški v dolgih 
belih haljah, imenovanih dišda-
ša, in belih pokrivalih, ženske v 
večinoma črnih dolgih oblekah, 
imenovanih abeja, in z naglav-
nimi rutami – kot v načinu živ-
ljenja. Kot pravi Ana, je sicer 
spoznala različne tipe ljudi in 
družin, od zelo tradicionalnih, 
kjer se moški in ženske druži-
jo ločeno, do vmesnih, ki so gle-
de tega bolj odprti, in nekate-
rih, ki so se od tradicije oddaljili 
ter se oblačijo in obnašajo pre-
cej zahodnjaško. »Oman je ena 
najbolj odprtih družb na Arab-

skem polotoku,« meni. Islam 
je sicer zelo prisoten v vsakda-
njem življenju, a ji ga doslej ni 
še nihče vsiljeval, mora pa se-
veda spoštovati določena pra-
vila, predvsem glede oblačenja. 
Tako se na plaži, kjer se kopajo 
tudi domačini, ne kopa v kopal-
kah, je pa to možno na nekate-
rih plažah in hotelskih bazenih. 
»Všeč mi je ta 'mix' tradicije in 
modernega življenja, od prep-
rostih vasic na podeželju do so-
dobnih nakupovalnih centrov v 
mestu,« pravi. Sicer pa Oman, 
kjer je na podeželju še vedno 
precej revščine, nima le pušča-
ve, ampak tudi lepe oaze, gore 
in skoraj tropsko območje ob 
morju. 

Kot je bilo že omenjeno, po-
učuje na mednarodni zaseb-
ni šoli. Pravi, da se tamkajšnji 
izobraževalni program precej 
razlikuje od našega, saj poteka 
po sklopih, v katerih povezuje-
jo različne predmete. »Fokusi-
ramo se bolj na znanje kot na 
neznanje,« je poudarila, ob tem 
pa se lahko tudi sama razvija 
kot učiteljica in pri tem zelo 
uživa. Kot slabost navaja nepri-
meren odnos in vtikanje neka-
terih staršev v njeno delo, kar 
je posledica zelo visoke šolni-
ne (6500 evrov za šolsko leto!), 
a se je tega že navadila. Javno 
šolstvo velja za slabo, saj ima 
dokaj kratko, komaj polstole-
tno tradicijo. Ker tako v službi 

kot v zasebnem življenju (lah-
ko) govori angleško, se ni na-
učila veliko arabščine, le nekaj 
fraz, ki pridejo prav v vsakda-
njem življenju. 

Pogreša svinino in vinograd

V prostem času se ukvarja z 
vadbo crossfit, gre s prijate-
lji pokadit kakšno vodno pipo 
ali se kopat na čudovite pešče-
ne plaže. Meni, da se v Oma-
nu, vsaj v prestolnici, živi do-
kaj udobno in ležerno ter da 
smo Slovenci v primerjavi z 
Omanci pravi deloholiki. Pri-
merjava cen: liter bencina v 
Omanu stane le 50 centov, po-
ceni sta tudi voda in elektrika 

ter hrana, npr. zelenjava in riž, 
drage pa telekomunikacije ter 
predvsem alkohol, cigarete in 
gazirane pijače, za katere ve-
lja t. i. sin-tax (davek na greh), 
poleg tega moraš imeti za na-
kup alkohola posebno licenco, 
pa še to le za določen znesek 
na mesec. Kljub temu domači-
ni kar radi pijejo, a se o tem na 
glas ne govori. Voda iz pipe si-
cer naj ne bi bila pitna oz. jo je 
treba prekuhati, saj gre za fil-
trirano pitno vodo. »Vsak dan 
se zahvalite, da lahko pijete 
vodo iz pipe,« je dejala števil-
nim Kostanjevičanom, ki so se 
zbrali na avgustovskem pogo-
voru z njo. 

Za turiste je Oman sicer pre-
cej draga država, predvsem 
nastanitev vas lahko veliko 
stane, če pa ste bolj avanturi-
stične vrste, lahko kampirate 
praktično kjer koli. In česa se 
Ana najbolj razveseli ob obi-
sku doma? »Ker tam nimamo 
ravno veliko svinine, rečem 
mami, naj nareže domač zaši-
nek in klobase, rada imam aj-
dove žgance, kislo juho in se-
gedin, česar tam ne poznajo,« 
pove, rada pa se poda tudi v 
družinski vinograd, saj zelo 
pogreša tudi »50 odtenkov ze-
lene«, ki jih v Omanu ni.
� Peter�Pavlovič

Ana�Pincolič�na�pogovoru�z�
domačini�(foto:�P.�P.)

S�svojimi�učenkami�na�mednarodni�šoli�(foto:�osebni�arhiv)

Oman� je,� kot� pravi,� postal�
njen�dom�(foto:�osebni�arhiv).

Zapeli so mladi iz šestih držav
BREŽICE - V Športni dvorani Brežice so 25. avgusta zvečer odmevali glasovi mladih tekmovalcev, udeležen-
cev zdaj že tradicionalnega, četrtega Mednarodnega otroškega pevskega festivala v Brežicah.

Najboljši�po�kategorijah�z�Brigito�Šuler�in�županom�Ivanom�
Molanom

Posavske�barve�so�v�finalnem�večeru�festivala�zastopale�Manca�Žerjav�iz�Krškega,�Iva�Lazić�iz�Brežic,�Hajdi�Haler�s�Črešnjic,�
Dora�Petrej�in�Ema�Petrej�iz�Brežic�ter�Larisa�Kuhar�iz�Kostanjevice�na�Krki.

skupini od 10 do 13 let Emi 
Lesjak in v skupini od 14 do 
17 let Gabrieli Braičić. Naj-
boljši po mnenju občinstva so 
bili Tia Grubelnik, Ana Grda-
dolnik in Viktor Kolmar

Organizatorji pod vodstvom 
glasbenice Brigite Šuler in 
Maksa Žbogarja so se na 

koncu zahvalili za pomoč Ob-
čini Brežice, še posebej Patri-
cii Čular, podporo pa so jim 
izkazali župan občine Breži-
ce Ivan Molan, častni občan 
Dragutin Križanić in poslan-
ka v DZ Alenka Jeraj. 

� Nika�Đođ


