
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Ali lahko teroristi 
udarijo tudi v Posavju?

Je tudi Posavje lahko tarča terorističnega napada? 
Kateri objekti na našem območju bi bile najbolj ver-
jetne tarče in kako smo pripravljeni na morebiten 
tovrsten dogodek? Tem vprašanjem smo se posve-
tili ob včerajšnji obletnici enega najbolj znanih te-
rorističnih napadov leta 2001 v ZDA.
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 26. septembra.

TEDEN POSAVSKE KULINARIKE IN VIN – Okusi Posavja, ki so letos z ulične prireditve prerasli v 
celotedensko manifestacijo med 29. avgustom in 7. septembrom, so temeljili na povezovanju ter 
ponudbi raznovrstnih okusov lokalnih gostinskih in vinarskih ponudnikov ter v širšem prostoru na 
večji prepoznavnosti posavske gastronomije. Slednjemu je bil namenjen tudi otvoritveni dogodek, nato 
je 13 gostincev skozi teden ob redni ponudbi nudilo zanimive, še posebej za to priložnost sestavljene 
jedilnike iz lokalno pridelanih sestavin, vinarji pa v pokušino in nakup svoja najboljša vina. Pripravili so 
okroglo mizo na temo vinskega turizma, za zaključek pa Atrij izbranih okusov v Kleti Krško ter množično 
obiskan Festival vina in kulinarike s ponudbo na Tržnici Videm.  B. M., foto: Boštjan Colarič

KOMARNIKI ・ TENDE・ PERGOLE ・ SONČNA JADRA
SCREEN SENČILA ・ NOTRANJA DEKORATIVNA SENČILA

www.medle.eu

Za vas ustvarjamo nov prostor pod soncem.

Darja Planinc,
direktorica Kulturnega doma Krško:

Naši kulturni 
spomeniki živijo
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Gledališki abonmaji KDK

Vzemimo si čas zase

Manjka jim doživljajski turizem

Delitev po Savi je nesprejemljiva 

Nogometni praznik v Brežicah

Praznični radeški
septembrski dnevi

V mesecu septembru praznuje občina Radeče, in 
sicer v spomin na razglasitev trga Radeče za mes-
to ter v spomin na izgnanke in izgnance, ki so se 
v septembrskih dneh leta 1945 začeli vračati na 
svoje domove. Na slavnostni seji, ki je potekala 
pretekli petek, so podelili letošnja priznanja trem 
najzaslužnejšim posameznikom, ki s svojim delo-
vanjem bogatijo življenje v skupnosti in tkejo vezi 
izven občinskih meja. 
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Arhitekturna dediščina in zbirka

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP

Krško, 12. 9. 2019, ob 15:30

Info: 031 564 147
www.prah.si

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

Imate v kratkem v načrtih gradnjo objekta ali išče-
te nepremičnino? Tokratne tematske strani našega 
časopisa so zato kot naročene. Pod drobnogled smo 
vzeli stanje gradbenih zemljišč po posavskih obči-
nah, k čemur smo dodali koristne informacije o pri-
dobitvi gradbenega dovoljenja in z nepremičninskima 
posrednikoma pogledali na aktualno dogajanje na ne-
premičninskem trgu v posavski regiji. Pozornost bral-
cev bo zagotovo pritegnila tudi predstavitev preno-
vljene Mestne vile v starem delu Krškega, ki jo v teh 
dneh predajajo namenu.  Ur.

Tematske strani 11–14

nepremičnine
Posavske
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Kot je znano, je Ustavno sodiš-
če pred slabim letom odloči-
lo, da trenutna ureditev volil-
nih okrajev ne ustreza zakonu 
o volitvah v Državni zbor, pro-
blematične so tako velike raz-
like v velikosti 88 volilnih 
okrajev kot dejstvo, da niso 
spoštovane niti meje sedanjih 
občin niti merilo geografske 
zaokroženosti. Aprila letos je 
bila tako na pobudo Ministr-
stva za javno upravo oblikova-
na delovna skupina za pripravo 
osnutka sprememb in dopolni-
tev zakona o volitvah v Državni 

zbor in za pripravo predlogov 
za spremembe območij volil-
nih okrajev, v okviru omenjene 
skupine pa je bila oblikovana 
še posebna skupina, zadolže-
na za pripravo predloga spre-
memb volilnih okrajev. Pred-
log sprememb območij volilnih 
okrajev, kot rečeno že uvodo-
ma, predvideva precej spre-
memb tudi na območju posav-
skih občin, ki (razen Bistrice ob 
Sotli) sodijo v 6. volilno enoto s 
sedežem v Novem mestu. 

Sevnica na pol po reki Savi

Predlog, ki je – vsaj v Posavju – 
dvignil največ obrvi, je razdeli-
tev občine Sevnica, ki je doslej 
tvorila enoten volilni okraj, na 
dva volilna okraja: območje se-
verno od reke Save naj bi sku-
paj z območjem občine Laško 
sestavljalo volilni okraj Laško 
z 19.407 volivci, območje juž-
no od reke Save pa skupaj z ob-
močji občin Mirna, Mokronog, 
Šentrupert, Škocjan in Šmar-
ješke Toplice volilni okraj Sev-
nica z 18.716 volivci. »Ko nam 
je minister v DZ predstavil 
spremembe volilnih enot in 
okrajev, sem najprej pomislil, 
da gre za kakšno skrito kame-
ro. Po uvodnih besedah mini-
stra smo videli, da gre za re-
sen namen,« je za naš časopis 
povedal sevniški poslanec To-
maž Lisec. »A kot pri pokra-
jinah so tudi tu zadeve očitno 
delali ljudje, ki nimajo pojma 
o geografiji, zgodovini in po-

litiki. Verjamem, da gre le za 
slab predlog, ki se ga bo gle-
de na burne reakcije prisotnih 
poslancev kmalu nadomestilo 
s kakšnim resnim predlogom. 
Menim, da je razdelitev Sevni-
ce med dva okraja škodljiva za 
Sevnico. Prizadeval si bom, da 
je Sevnica del enotnega okraja. 
Moj predlog je višji razpon de-
litve okrajev glede števila pre-
bivalcev, kar pomeni, da lahko 
občina Sevnica sama predsta-
vlja en volilni okraj, morda pa 
se nam priključi ena sosednja 
občina, npr. Radeče ali Škocjan. 

Vse ostalo je nesprejemljivo in 
nerazumljivo za volivce in vo-
livke naše občine.« 

Tudi direktor sevniške občin-
ske uprave in kandidat SLS na 
lanskih parlamentarnih vo-
litvah Zvone Košmerl pou-
darja, da je bilo območje ob-
čine Sevnica do sedaj vedno 
samostojen volilni okraj z ok-
rog 14.500 volivci. »Lokalno 
okolje je predvsem gospodar-
sko, interesno in družbeno po-
vezano v funkcionalno celoto. 
Ravno tako so prej naštete in 
projektne povezave močnej-
še v posavski regiji, zato se mi 
zdi logično in prav, da bi bo-
doči poslanci zastopali stali-
šča našega prostora. Smiselno 
se mi zdi, če že, povezovanje 
okolij, kjer je že vzpostavljeno 
sodelovanje in kontakti. Ad-
ministrativno tehnična deli-
tev se mi ne zdi najboljša in ne 
sme prevladati samo politična 
participacija ljudi, pač pa tudi  
družbeno ekonomska, zato ta-
kemu predlogu delitve naspro-
tujem.« Stališču, da se Sevnica 
ne sme deliti na dva volilna 
okraja, se pridružuje tudi sev-
niška podjetnica, lanska kandi-
datka SD Ana Jelančić: »Moje 
stališče je, da mora Posavje biti 
skupaj, tudi Radeče, saj nas po-
vezuje skupna nit – Sava, zdru-
žujemo pa tudi gospodarske, 
okoljske in druge dejavnosti.«

Da je predlagani razrez volil-
nih okrajev povsem nespre-

jemljiv za občino Sevnica, ki 
jo zopet razdeli na krajnski 
in štajerski okraj, povsem pa 
je kršeno tudi merilo integri-
tete občine, je prepričan tudi 
evropski poslanec in lani kan-
didat na volitvah v DZ Franc 
Bogovič. »Takšna delitev ob-
čine je zelo nevarna tudi v 
kontekstu vzporedno nasta-
jajočega osnutka mreže novih 
pokrajin, ki je kar pozabil na 
celotno posavsko pokrajino. 
Kakršne koli delitve po reki 
Savi so za Posavje povsem ne-
sprejemljive,« je še dodal. Bo-
govič se sicer bolj kot za nove 
meje volilnih okrajev zavzema 
za ukinitev volilnih okrajev in 
absolutni preferenčni glas, to-
rej podobno rešitev, kot jo že 
imamo pri volitvah v občin-
ske svete v občinah s propor-
cionalnim volilnim sistemom 
in pri volitvah v Evropski par-
lament.

Radeče k Zagorju

Občino Radeče, ki je doslej so-
dila v volilni okraj Laško, pred-
log priključuje volilnemu ok-
raju Zagorje ob Savi, ki bi imel 
17.651 volivcev. Predlog Mini-
strstva za javno upravo upra-
vičeno sproža precej polemik, 
meni radeški poslanec Matjaž 
Han: »Razrez je morda res bolj 
enakomeren, kar se tiče števi-
la volilnih upravičencev, žal 
pa je ponekod nenaravno, ne 
da bi upošteval življenja ljudi, 
razdrobil posamične okraje. Ti 
sedaj glede na geografsko, go-
spodarsko, kulturno in drugo 
povezovanje tvorijo neke enti-
tete, ki so jih ljudje tudi glede 
volitev vzeli za svoje. Prepri-
čan sem, da bi moralo Ministr-
stvo za javno upravo predvsem 
v okrajih, ki so po tem predlo-
gu zelo spremenjeni (nekateri 
od teh sedaj spadajo pod dru-
go volilno enoto), iti med lju-
di in jim predloge predstaviti. 
Še več, ministrstvo bi mora-
lo 'imeti' pripravljenega to-
liko manevrskega prostora, 
da bi, v kolikor bi bilo zazna-
ti veliko nasprotovanja, okraje 
tudi spremenilo na način, da bi 
predlog sledil življenju in na-
vadam ljudi ter lokalnih skup-
nosti in ne samo matematiki 
števila volilnih upravičencev.«

Kostanjevica od Krškega 
k Novemu mestu

Občina Kostanjevica na Krki, ki 
je bila doslej del (pre)velikega 
volilnega okraja Krško, naj bi 
po novem predlogu skupaj z 
občinama Šentjernej in Semič 
ter delom občine Novo mesto 
sestavljala geografsko zelo raz-
potegnjen volilni okraj Novo 
mesto-vzhod z 21.788 voliv-
ci. Kostanjeviški župan Lad-
ko Petretič meni, »da so to 
prvi zametki in prefinjen na-
čin, kako izpeljati oblikovanje 
regij«. Smatra, da bi morala 
kostanjeviška občina tudi v bo-
doče ostati del volilnega okra-

ja Krško, saj si ne predstavlja, 
kako bodo volili svoje pred-
stavnike v Državni zbor, če 
bodo ostali v regiji Posavje, v 
volilnem okraju pa združeni z 
dolenjskimi in celo belokranj-
sko občino. »Če lahko razume-
mo željo predlagatelja, da je 
sledil merilu enakega števila 
prebivalcev v primeru občine 
Krško, pa nikakor ne moremo 
razumeti, kako sledi kriteri-
ju geografske zaokroženosti 
v primeru občine Kostanjevi-
ca na Krki, ki se je po novem 
predlogu znašla v volilnem ok-
raju skupaj z občinami Semič 
in Šentjernej ter delom občine 
Novo mesto,« pa meni Bogovič.

V volilnem okraju Krško bi 
tako ostalo le območje obči-
ne Krško z 21.403 volivci. Kot 
meni krški poslanec v DZ Du-
šan Šiško, je nov predlog vo-
lilnih okrajev »še ena pogrun-
tavščina t. i. strokovnjakov, ki 
v zadnjem času kar tekmujejo, 
kdo bo naredil bolj neživljenj-
ske predloge. Podobno kot s 
predlogom za pokrajine gre 
tudi tu za predlog iz pisarne, 
brez stika s terenom in upošte-
vanja dosedanjih izkušenj. Na 
primer delitev sevniške obči-
ne na polovico in podobnih ne-
umnosti ne smemo podpreti.« 
Čudi se tudi Ustavnemu sodi-
šču, ki je po tolikih letih spre-
jelo takšno odločitev, saj bo to 
po njegovem mnenju naredilo 
veliko težav. V Slovenski nacio-
nalni stranki sicer zagovarjajo 
ukinitev volilnih okrajev. 

Brežice nedotaknjene, 
Bistrica v obmejnem okraju

Nedotaknjen ostaja volilni 
okraj Brežice, v katerega sodi 
območje brežiške občine z 
21.267 volivci. Tamkajšnji po-
slanec Igor Zorčič pravi, da je 
Ustavno sodišče ugotovilo, da 
je sedanja ureditev in velikost 
volilnih okrajev z vidika spo-
štovanja ustave neustrezna, saj 
volilni okraji niso primerljivih 
velikosti. V praksi je to pome-
nilo, da ima denimo najmanj-
ši volilni okraj Hrastnik po dva 
ali tri izvoljene poslance, večji 
okraji, npr. Črnomelj, ki obse-
ga tri občine, ali v preteklosti 
tudi Krško, pa nobenega. »Vo-
lilne okraje bo zato treba spre-
meniti, s čimer ne bodo vsi za-
dovoljni, ali pa ukiniti in uvesti 
sistem preferenčnega glasu, 
kar podpiramo v SMC. Le tako 
bomo odpravili neustavnost,« 
meni Zorčič

Občina Bistrica ob Sotli, doslej 
skupaj z občinami Šmarje pri 
Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Ro-
gaška Slatina in Rogatec del 
volilnega okraja Šmarje pri Jel-
šah v 7. volilni enoti, bi bila po 
novem del volilnega okraja Ro-
gaška Slatina z 19.108 volivci, 
ki bi ga tvorile že naštete obči-
ne brez Šmarja pri Jelšah.

� Peter�Pavlovič

V zadnjem mesecu dni sta bila javno objavljena dva zemlje-
vida, ki sta v Posavju povzročila precej vznemirjenja, saj ka-
žeta na to, da Posavje kot zaključena celota za trenutno ob-
last ne obstaja.
Najprej je Državni svet pred natančno mesecem dni objavil 
osnutek pokrajinske zakonodaje, ki Slovenijo deli na enajst 
pokrajin s središči v mestnih občinah. Čeprav predlog pokra-
jinske razdelitve ne sledi povsem obstoječi razdelitvi Sloveni-
je na 12 statističnih in razvojnih regij, ki zaenkrat služijo kot 
nekakšne 'zasilne' pokrajine, je ravno posavska statistična re-
gija ob zasavski in primorsko-notranjski tista, ki ji po predlo-
gu Državnega sveta ne pripada status samostojne pokrajine. 
Posavje se, kot smo že obširno poročali, tlači v teritorialno ve-
liko (za petino Slovenije) in kar iz 31 občin (od Iga do Brežic 
in od Radeč do Kostela) sestavljeno Dolenjsko pokrajino, mi-
mogrede pa so mu znova vzeli Bistrico ob Sotli in jo priključili 
Južno-Štajerski pokrajini s središčem v Celju. Če bi šlo za deli-
tev države na kvečjemu šest večjih pokrajin, bi temu predlogu 
najbrž težko oporekali, ker pa gre vendarle za podrobnejšo čle-
nitev, s katero status pokrajine dobivata po številu prebivalcev 
manjši Koroška s sedežem v Slovenj Gradcu in Savinjsko-šaleš-
ka pokrajina s sedežem v Velenju, je ignoriranje Posavja, ki se 
je skozi desetletja izoblikovalo v zaokroženo območje in se re-
šilo nekdanje navezanosti na Novo mesto in Celje, nenavadno 
in nesprejemljivo.
A kaj potem reči šele za predlog sprememb območij volilnih 
okrajev, s katerim skušajo na Ministrstvu za javno upravo za-
dostiti lanski presoji Ustavnega sodišča, da so si volilni okra-
ji med sabo preveč različni po številu volivcev. Že tako na pet 
volilnih okrajev razdeljene posavske občine (medtem ko je bilo 
doslej 'staro Posavje' razdeljeno na volilne okraje Krško, Breži-
ce in Sevnica, sta bili občini Radeče in Bistrica ob Sotli del okra-
jev Laško in Šmarje pri Jelšah) naj bi bile po novem razbite kar 
med sedem volilnih okrajev! Kostanjevica na Dolenjsko, Radeče 
v Zasavje, pol sevniške občine na Štajersko in pol na Dolenjsko 
– kot da je nekdo z zemljevidom Slovenije in kalkulatorjem na 
mizi iskal bolj matematične kot pa z realnostjo na terenu uskla-
jene rešitve. Kako si sicer drugače razlagati predlog, po katerem 
bodo poslance skupaj volili Kostanjevičani in Semičani, Sevniča-
ni južno od Save in občani Šmarjeških Toplic ter Sevničani se-
verno od Save in Laščani? Tudi če verjamemo dobronamernim 
izhodiščem za takšne rešitve, so te (žal) povsem neposrečene. 
Ker nas izkušnje učijo, da pri teh stvareh ni naključij, nas lah-
ko predlogi, ki razbijajo enotnost Posavja, upravičeno skrbijo. 
Najbrž pa so lahko tudi v opomin tako lokalni oblasti kot na-
šim predstavnikom v Ljubljani, da je treba biti ves čas na preži, 
ko se sprejemajo odločitve, ki vplivajo na naše kraje.

Za Ljubljano 
ne obstajamo

komentar

Piše: Peter Pavlovič

LJUBLJANA, POSAVJE – Vlada RS je 5. sep-
tembra s položaja generalne direktorice Di-
rektorata za turizem na Ministrstvu za gospo-
darski razvoj in tehnologijo razrešila Renato 
Martinčič, doma iz Podbočja, za vršilko dolž-
nosti generalne direktorice Direktorata za tu-
rizem pa imenovala mag. Heleno Cvikl. Mar-
tinčičeva, pred tem pomočnica direktorja za 
splošne in pravne zadeve v Termah Čatež, je 
bila na čelo Direktorata za turizem imenova-

na 23. marca 2017, zdaj pa je prevzela vodenje pravne službe na 
gospodarskem ministrstvu. P. P./vir: MGRT

Martinčičeva na čelu pravne službe

Renata Martin-
čič�(foto:�R.�R.)

Za naslednjo številko, ki bo izšla 
v četrtek, 26. septembra, ponovno 

pripravljamo tematske strani z naslovom
 

Podjetno Posavje, kjer bomo objavili 
lestvice največjih in najuspešnejših 

posavskih podjetij.
Vabimo vas k sodelovanju s prispevki in oglasnimi sporočili. 

Več informacij na tel.: 07 49 05 780 ali 040 302 809.

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO – DELOVNI OSNUTEK | Predlog sprememb območij volilnih okrajev, 
AVGUST 2019 

 

43 
 

Slika 22: PREDLAGANA ureditev volilnih okrajev v VOLILNI ENOTI 6. 

  

Delitev po Savi je nesprejemljiva
LJUBLJANA, POSAVJE – Kot smo poročali že v prejšnji številki časopisa, je minister za javno upravo Rudi 
Medved poslanskim skupinam predstavil predlog sprememb območij volilnih enot in volilnih okrajev, ki 
pošteno spreminja tudi dosedanjo sestavo volilnih okrajev v Posavju. Zbrali smo nekaj odzivov na predla-
gane spremembe, ki so ministrovim predlogom večinoma nenaklonjeni.

Predlagana�ureditev�volilnih�okrajev�v�volilni�enoti�6�(vir:�
delovno�gradivo�MJU)
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različnih vrstah nesreč v prete-
klosti izkazale kot primerne in 
zadovoljive. 

Kot navajajo v URSZR, pristoj-
ne službe na ministrstvih in 
vladnih službah spremljajo in 
ocenjujejo nevarnost terori-
stičnih napadov v Sloveniji in 
o vseh nevarnostih ali sumih, 
da bi lahko prišlo do teroristič-
nega napada, obvestijo Med-

resorsko operativno skupino 
(določa jo načrt za terorizem), 
ki spremlja razmere z vidika 
zaščite in reševanja, obravna-
va varnostna poročila in pred-
laga ukrepe za izboljšanje prip-
ravljenosti oziroma odziva na 
teroristične napade. 

V primeru terorističnega na-
pada kjer koli v Posavju bi se 
takoj oziroma do 30 minut po 
dogodku aktivirale Policijska 
uprava Novo mesto, Poklicna 
gasilska enota Krško, PGD Sev-
nica, službe nujne medicinske 
pomoči v Posavju ter službe 
Uprave RS za varno hrano, ve-
terinarstvo in varstvo rastlin, 
OE Novo mesto. Kasneje bi se 
postopoma in skladno s potre-
bami aktivirale še ostale eno-
te prostovoljnih sestavov in 
pripadnikov Civilne zaščite. V 
odgovoru URSZR ni bilo dru-
gih podatkov o specifičnos-

tih ogroženosti Posavja z vidi-
ka morebitnega terorističnega 
napada niti navedbe najbolj iz-
postavljenih objektov oziroma 
verjetnih ciljev v regiji. V zvezi 
s tem navajajo, da so podrob-
neje opredeljeni ukrepi zašči-
te, reševanja in pomoči, ki bi 
jih izvajali ob morebitnih te-
rorističnih napadih, v regij-
skem načrtu, usklajenem z dr-
žavnim.

Po zakonu iz leta 2017 je za 
normalno funkcioniranje dr-
žave pomembna t. i. kritič-
na infrastruktura, v katero so 
vključene tiste zmogljivosti, 
katerih prekinitev ali uniče-
nje bi pomembno vplivalo in 
imelo resne posledice za naci-
onalno varnost, gospodarstvo 
in druge ključne družbene 
funkcije ter zdravje, varnost, 
zaščito in blaginjo državlja-
nov. Tako so možni cilj terori-
stov objekti, v katerih se v de-
lovnem procesu uporabljajo, 
proizvajajo, prevažajo ali skla-
diščijo nevarne snovi, nafta in 
njeni derivati ter energetski 
plini ali opravljajo dejavnost 
oziroma upravljajo sredstva 
za delo, ki pomenijo nevarnost 
za nastanek nesreče. Prav tako 
so tarča prometna infrastruk-
tura, energetski objekti, sedeži 
državnih organov, vodooskr-

bni objekti, športni, kulturni, 
šolski objekti in podobno. 

Regijski načrt zaščite in re-
ševanja ob terorističnem na-
padu, ki ga je za Posavje leta 
2007 (ažuriran pred dvema 
letoma) izdelala brežiška iz-
postava URSZR, navaja, da je 
»teroristični napad s sredstvi 
za množično uničevanje, s ka-
terimi grozijo različne ekstre-

mne teroristične organizacije, 
možen, vendar malo verjeten«. 

Energetski objekti 
med najbolj 
izpostavljenimi
Načrt poudarja, da se v Posavju 
nahaja NE Krško, zaradi katere 
je ogroženost regije teoretično 
vseskozi prisotna, saj so jedr-
ski objekti zelo verjetne tarče 
morebitnih terorističnih napa-
dov. V primeru terorističnega 
napada na NE Krško bi prišlo 
do posledic ne samo v Posav-
ju, ampak tudi širše v Sloveniji. 

Naj dodamo, da objekti NE Kr-
ško (jedrski reaktor, zgradba 
za izrabljeno gorivo, odlaga-
lišče jedrskih odpadkov, sti-
kališče itd.) spadajo med po-
tencialno najbolj izpostavljene 

Terme Čatež: V Termah Čatež stremimo k temu, da našim 
gostom – kot varna turistična destinacija – zagotavljamo mi-
ren dopust. Tako dnevno sodelujemo z organi, kot sta Policija 
in varnostniki. Prva izvaja redne obhode po kompleksu Term 
Čatež, v sezoni tudi v civilu na kopališču. Policija ima dostop 
tudi do podatkov gostov, ki pri nas bivajo. Vstop v namestitve-
ne objekte hotelov in vse namestitvene objekte, ki se nahajajo 
v sklopu Terme Villaga, imajo izključno naši gostje. Skladno z 
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter z ostalimi pripada-
jočimi pravilniki imamo usklajeno tudi izvajanje delovnih pro-
cesov glede nevarnih snovi in njihovo shrambo. Vsekakor si že-
limo, da se gosti v Termah Čatež vsak trenutek počutijo varne 
in resnično le uživajo.

Ministrstvo za obrambo RS: Ocena ogroženosti letališča 
Cerklje ob Krki ni v pristojnosti Slovenske vojske. Na podlagi 
ocene ogroženosti SV izdela načrte varovanja lastnih objektov 
in okolišev. Načrt varovanja je dokument s stopnjo zaupnosti. 
Sredstva, oprema in kadrovska sestava so ustrezni in skladni z 
načrti. Na letališču Cerklje ob Krki ima sedež 15. polk vojaškega 
letalstva Slovenske vojske, ki ima v svoji sestavi šest podenot, 
med njimi tudi 16. center za nadzor in kontrolo zračnega pros-
tora Republike Slovenije in 152. letalsko eskadriljo. 16. cen-
ter za nadzor in kontrolo zračnega prostora RS skrbi z dvema 
radarjema dolgega dosega za spremljanje situacije v zračnem 
prostoru. 152. letalska eskadrilja pa v primeru zaznane grož-
nje z letali Pilatus PC-9M Hudournik izvede prestrezanje letal 
na nizkih do srednjih višinah, tako vojaških kot tudi civilnih 
platform. Poudarek je na civilnih platformah, ki se znotraj Nata 
smatrajo kot tiste, ki so najbolj pogosto uporabljene za prevoz 
prepovedanih snovi, oseb ali za dejanja z namenom povzroča-
nja škode civilnemu prebivalstvu in infrastrukturi. Načrt varo-
vanja pa predvideva sodelovanje s Policijo, gasilci, zdravstve-
nimi ustanovami, Javno agencijo za civilno letalstvo in civilno 
kontrolo zračnega prometa.  

Teroristični napad v okolici Krškega

Posavje�oziroma�Krško�ima�konkretno�izkušnjo�s�terorističnim�napadom,�in�sicer�izpred�
skoraj�treh�desetletij,�ko�je�po�že�končani�vojni�za�Slovenijo�v�juliju�in�avgustu�1991�prišlo�
do�zrušitve�stebrov�električnih�daljnovodov�v�Pesjem�in�na�Sremiču.�Napadalci�(nekdanji�
pripadniki�JLA�in�njihovi�simpatizerji)�so�v�precejšnji�meri�dosegli�svoj�namen,�saj�so�povzročili�
veliko�vznemirjenje�med�prebivalci,�medtem�ko�je�bila�gospodarska�škoda�minimalna,�ker�so�
delavci�Elektra�hitro�odpravili�motnje�v�dobavi�elektrike.�(Arhiv�časopisa�Srž,�foto:�M.�Mirt)

Visoka�dvojna�ograja�z�nadzornimi�stolpi,�ki�omogočajo�nočno�
razsvetljavo�okolice�kontroliranega�območja�in�video�nadzor,�
je�prva� fizična�ovira�pred�nezaželenimi� 'obiskovalci'�v�NE�
Krško.�Na�glavnem�vhodu�za�nadzor�ob�vstopu�po�posebnem�
postopku�preverjanja�oseb� skrbijo� varnostniki� s�pomočjo�
detektorja�kovin,� rentgena�za�večje�predmete,� sistema�za�
biometrično� skeniranje� rok� in� vrtljivih� vrat.� (Foto:� arhiv�
Posavskega�obzornika)

Terorizem (iz lat. teror = strah, 
groza), za katerega poznamo 
različne definicije, ni nov po-
jav, vendar pa se je v zadnjem 
obdobju zelo razširil. Njegova 
osnovna značilnost je, da gre za 
nasilno dejanje posameznikov 
ali skupine iz ideoloških, po-
litičnih, verskih, ekonomskih 
ali drugih razlogov proti civi-
listom ali ustanovam. Od časa 
francoske revolucije, ko se je ta 
pojem začel uporabljati, je priš-
lo do različnih oblik teroristič-
nih dejanj, med katerimi so bili 
najpogostejši atentati, ugrabi-
tve letal ali/in ljudi, nastavlja-
nje eksplozivnih sredstev itd. 
V novejšem obdobju igrajo pri 
tem pomembno vlogo medi-
ji, ki s širjenjem novic o napa-
dih in (hudih) posledicah le-teh 
pomagajo ustvarjati občutke 
negotovosti, strahu in panike, s 
čimer je običajno dosežen eden 
glavnih namenov teroristov.

V Sloveniji smo z vstopom v 
Nato in Evropsko unijo po eni 
strani veliko pridobili v pogle-
du skupne varnosti, po drugi 
pa nam je to prineslo tudi več-
jo izpostavljenost zaradi more-
bitnih terorističnih napadov. Še 
zlasti so se spremenile varno-
stne razmere po letu 2015, ko 
so z velikim številom migran-
tov v evropske države vstopi-
li tudi pripadniki t. i. Islamske 
države in drugih ekstremistič-
nih skupin, kar se je žal potrdi-
lo v številnih terorističnih na-
padih v evropskih prestolnicah 
in drugih večjih mestih.

Državni in regijski 
načrt za zaščito in 
reševanje
Za pojasnila o pripravljenosti 
za primer terorističnega napa-
da smo se seveda obrnili tako 
na Upravo RS za zaščito in 
reševanje (URSZR) kot na Re-
gijski štab Civilne zaščite za 
Posavje. Prejeli smo skupen 
odgovor, v katerem naslovni-
ki na splošno ocenjujejo, da 
je pripravljenost sil za zaščito, 
reševanje in pomoč v Posavju 
ustrezna, saj so se aktivnosti ob 

Posavje v primeru terorističnega napada

cilje napadov oziroma diverzij 
v regiji, katerih namen je lah-
ko povzročitev jedrske nesreče 
omejenih ali velikih razsežno-
sti, povzročitev gospodarske 
škode, odtujitev jedrskih snovi 
(npr. ob prevozu goriva ali od-
padkov na predelavo) itd. Toda 
tudi v primeru, če ne bi prišlo 
do žrtev zaradi eksplozije ali 
posledic ionizirajočih sevanj, 
bi vsak tak dogodek v ali ob je-
drskem objektu imel zastra-
ševalni učinek s psihološkimi, 
sociološkimi in ekonomski po-
sledicami.

Kot pri večini pomembnih 
objektov državne kritične in-
frastrukture za varnost NE Kr-
ško skrbi notranja služba va-
rovanja, ki ima izdelan načrt 
ukrepanja v primeru ogroža-
nja elektrarne in njenih zapo-
slenih. Služba ima pooblastila 
za tri varnostne cone – v prvem 
območju, ki sega do kroga 500 
m od reaktorja, so pretežno 
sadovnjaki in druge kmetijske 
površine, medtem ko sta dru-
go in tretje območje varova-
nja zaščiteni z dvojno ograjo 
ter video in alarmnimi napra-
vami. Za tretje območje, ki ob-
sega vitalne objekte elektrarne, 
vključno z radiološko nadzira-
nimi prostori, velja posebno 
strog varnostni režim. Zlasti po 
napadu teroristov na stolpnici 
v New Yorku leta 2001 so bili v 
NE Krško posodobljeni tehnič-
ni sistemi varovanja in ustre-
zno izboljšano usposabljanje 
varnostnikov. Ob povečani ne-
varnosti terorističnih napadov 
je v takih objektih treba uvesti 
dodatne ukrepe varovanja ozi-
roma za preprečevanje terori-

stičnih napadov, pri čemer in-
terna služba sodeluje s policijo, 
vojsko in obveščevalno-varno-
stnimi službami.

Kot razmeroma nov cilj mo-
rebitnega terorističnega de-
lovanja v Posavju regijski 
načrt navaja hidroelektrarne 
na spodnji Savi, ki se nahaja-
jo v štirih posavskih občinah, 
pri katerih bi namerna poru-
šitev jezov ter nenadna spro-
stitev vode ogrozila prebival-
stvo v naseljih dolvodno od 
elektrarn. Tretji energetski 
objekt, ki bi lahko postal tar-
ča terorističnega napada, je TE 
Brestanica, ki skladišči večje 
količine goriva za svoje delo-
vanje, zato bi lahko pomenila 
velik vir ogrožanja ožje in šir-
še okolice. Za vse tri smo pre-
jeli kratka pojasnila, ki jih ob-
javljamo posebej.

Zanimivo, če ne celo nenava-
dno, je, da regijski načrt ne 
omenja letališča v Cerkljah ob 
Krki, saj ne gre le za vojaški 
objekt, pač pa služi tudi civil-
nim namenom, poleg tega se 
na tem območju nahajajo skla-
dišča pogonskih goriv. Kakor 
navajajo na Ministrstvu za ob-
rambo, ocena ogroženosti leta-
lišča ni v pristojnosti Slovenske 
vojske, načrt varovanja lastnih 
objektov in okolišev pa je do-
kument zaupne narave. Kljub 
temu v odgovoru navajajo ne-
kaj podatkov o opremi in de-
javnostih, ki so predvidene v 
primeru, da bi prišlo do grož-
nje oziroma napada terori-
stov na lastne objekte ali in-
frastrukturo v regiji.

Nuklearna elektrarna Krško: V Nuklearni elektrarni Krško se 
zavedamo, da je elektrarna pomemben del državne infrastruk-
ture. Zagotavljanje vseh vidikov varnosti – tudi fizične varnosti 
– je vedno prioriteta NEK. Pri tem sodelujemo in smo povezani 
s pristojnimi institucijami države, ki so pravi naslov za infor-
macije o teroristični ogroženosti v Sloveniji.

Hidroelektrarne na spodnji Savi: V družbi HESS imamo 
vzpostavljene sisteme tehničnega varovanja in potrebne in-
terne varnostne dokumente ter postopke ukrepanj v primeru 
povečane stopnje ogroženosti. Po potrebi tudi sodelujemo z za 
to pristojnimi zunanjimi službami in institucijami.

Termoelektrarna Brestanica: Možnost napada je teoretično 
vedno možna, zato s preventivnimi ukrepi v TEB predvidevamo 
odziv na tovrstna tveganja. Elektrarna je tehnično za vsa pre-
poznana in fizično varovana s profesionalno varnostno službo 
in stalno posadko na lokaciji. Imamo primerno kadrovsko in 
tehnično zasedbo, sledimo napredku tehnike pri nadgradnji 
materialno tehnične infrastrukture. Sodelujemo s Civilno zaš-
čito RS, MNZ, Centrom za obveščanje Brežice, Poklicno gasil-
sko enoto Krško in NEK.

POSAVJE – V Posavskem obzorniku že vrsto let pišemo in poročamo o različnih vidikih življenja v naši regiji. V okviru take uredniške usmeritve se moramo lote-
vati tudi manj prijetnih tem, ki pa so realnost današnjega življenja v Evropi. V tej številki, ob 18-letnici enega največjih terorističnih napadov, ki se je zgodil 11. 
septembra 2001 v ZDA, obravnavamo nekatere možnosti terorističnega napada v Posavju in stanju naše pripravljenosti nanj.

 nadaljevanje na str. 5
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VALJI ZAGRABILI IN ODTRGALI ROKO – V Globokem se je 
6. 9. popoldan pripetila huda delovna nesreča, pri kateri je 
43-letnemu delavcu odtrgalo roko v ramenskem delu. Pred po-
škodbo je delavec v proizvodnji čistil tekoči trak, ki mu je po-
tegnil roko med valje. Poškodovani delavec, ki so ga prepeljali 
v ljubljanski klinični center, je sicer uporabljal zaščitno opre-
mo, a bo zaključke o tem, koliko so bili upoštevani ostali ukre-
pi varstva pri delu, saj tekoči trak med čiščenjem ni bil izklju-
čen, predmet preiskave inšpektorja za delo. 

ZGORELA STREHA HLEVA – 6. 9. malo po 12. uri so ognjeni 
zublji uničili streho gospodarskega objekta v Mikotah pri Raki. 
Požaru v hlevu, v katerem se je ob izbruhu nahajalo 30 praši-
čev, je najverjetneje botroval električni udar oz. preboj na ele-
ktrični napeljavi, zaradi česar naj bi prišlo do preskoka iskre 
ter vžiga sena in predmetov, ki so bili na gornjem delu ostreš-
ja. Zgorelo je celotno ostrešje, po prvih ocenah pa naj bi ško-
da znašala kar okoli 25.000 evrov.
 
ŠOLSKI AVTOBUS POKAL PO ŠIVIH – Prometni policisti so 5. 
9. v jutranjih urah pri Osnovni šoli Leskovec pri Krškem kon-
trolirali enega izmed avtobusov za prevoz šolskih otrok in ugo-
tovili, da je ta s 76 otroki prekoračil dovoljeno število po pro-
metnem dovoljenju (57 otrok na sedežih in 11 stojišč). Voznika 
so oglobili za 120 evrov, hkrati pa uvedli postopek o prekršku 
zoper prevozniško podjetje, za kar je zagrožena kazen 1000 
evrov in 120 evrov za odgovorno osebo.

MED VIKENDOM PRESTREGLI PREK 50 TUJCEV – Policisti 
dnevno obravnavajo večje število tujcev, ki prehajajo na ob-
močju Posavja s prečkanjem zelene meje ali kot skriti potniki 
v  vozilih na ozemlje Slovenije. Samo med 6. in 9. 9. so na med-
narodnem mejnem prehodu Obrežje odkrili med tovorom to-
vornih vozil skritih skupno okoli 30 tujcev, med njimi največ 
državljanov Afganistana, Pakistana in Bangladeša. Ob tem so v 
minulem vikendu po ilegalnem prehodu meje v bližini Obrežja, 
Jesenic na Dolenjskem in Čateža ob Savi izsledili še prek 20 tuj-
cev, od tega največ Iračanov in Pakistancev, hkrati pa prestregli 
in pridržali tudi šest organizatorjev ilegalnih prehodov ali po 
prestopu meje prevoznikov tujcev, po enega državljana Srbije 
in Hrvaške ter po dva državljana Italije in Slovenije. 
 Zbrala: B. M. 

Primož Knez, Svibno: Po mojem mnenju je na-
jobčutljivejši objekt jedrska elektrarna Krško. 
Napad nanjo bi čutili po celotni državi in širše. 
Drugi tak objekt bi bila letališka steza oziroma 
vojaško letališče v Cerkljah ob Krki, tretji pa te-
lekomunikacijski sistemi, mogoče celo Radarski 
center Lisca. Računam, da bo zdrava pamet pre-

magala kakršno koli željo po uničenju česar koli.

Jože Strgar, Jelše: Teoretično je teroristični na-
pad seveda možen tudi pri nas. Precej hodim po 
svetu in vidim, kaj se dogaja drugje. Tarča bi lah-
ko bila jedrska elektrarna, vojaško letališče in 
podobni objekti. Verjamem, da so ti objekti na-
čeloma dobro varovani, vsaj tako nam zagota-
vljajo, vendar ni možno ničesar povsem izklju-

čiti in ne moremo biti povsem brez skrbi.

Krištof Strnad, Arnovo selo: Načeloma ne, če 
pa bi že prišlo do tega, seveda najprej pomislim 
na nuklearko, potencialne tarče bi lahko bili tudi 
bolnišnica, letališče, železnica. Pri nas živimo v 
zelo mirnem okolju, zato menim, da v kriznih si-
tuacijah ne bi bili pripravljeni na tak šok, ven-
dar, kot sem že omenil, dvomim, da bi se pri nas 

lahko zgodil incident velikih razsežnosti.

Silva Rostohar, Golek: Sem optimistka in o tej 
možnosti nerada razmišljam. Neprijetno se po-
čutim ob takšni tematiki in raje verjamem, da 
živimo na varnem območju. Objekti, ki so stra-
teškega pomena, so gotovo dobro varovani. Res 
je, da so v bližini NEK, hidroelektrarne in vojaš-
ko letališče, ki bi bili lahko tarča, a sem prepri-

čana, da imajo pristojni vse pod nadzorom.

Ob obletnici terorističnega napada na ZDA leta 2001 raz-
mišljamo, ali je lahko tudi Posavje potencialna tarča tovr-
stnega napada, kateri objekti bi bili najbolj verjetne tarče, 
so v njih dovolj pripravljeni oz. zavarovani pred morebi-
tnim tovrstnim dogodkom ...

anketa

Terorizem tudi pri nas?

Prah okoli vašega imenova-
nja pred tremi leti se je po-
legel …
Glede na to, da me tudi po 
treh letih vodenja največjega 
kulturnega hrama v Posavju 
še marsikdo vpraša, kako je z 
mojim imenovanjem in man-
datom, imam sedaj priložnost 
pojasniti, da sem vse od ime-
novanja leta 2016 njegova di-
rektorica s polnimi pooblastili, 
s tem pa tudi z vso odgovor-
nostjo. Bivši direktorici, ki je 
dvigovala prah in vlagala tožbe 
zoper Občino Krško na sklep o 
imenovanju direktorice KDK, 
je Upravno sodišče RS tožbo 
zavrnilo. V zadnjem koraku je 
vložila revizijo zoper to sodbo 
na Vrhovno sodišče RS, ki pa jo 
je s sklepom zavrglo kot nedo-
voljeno, saj za revizijo niso bili 
izpolnjeni pogoji. Ker sem bila 
že ob prijavi na razpis prepri-
čana v to, da izpolnjujem po-
goje, me vse to dogajanje okoli 
imenovanja ni osebno prizade-
lo. Na srečo se je v tem vihar-
ju pokazala predvsem kultu-
ra posameznikov, ki so osebne 
interese postavili pred dobro-
bit javnega zavoda. Sama lahko 
vsakomur iskreno pogledam v 
obraz in vrata moje pisarne so 
odprta vsakomur, ki želi ali po-
hvaliti ali pograjati naše delo 
in naš program. 

Kako bi ocenili delo v tem 
obdobju, ste uvedli kakšne 
spremembe?
Kot veste, ob nastopu manda-
ta direktor v javnem zavodu 
nima možnosti postaviti svo-
je ekipe, zato mora vzposta-
viti zaupanje v sodelavce, ki 
so mu dani. Ker bivša direk-
torica z mano ni opravila pri-
mopredaje poslov, velja poseb-
na zahvala nekaj sodelavcem, 
ki so mi predali ključne infor-
macije, da smo lahko v dobrih 
desetih dneh po nastopu man-
data izdelali finančni načrt za-
voda za proračunski leti 2017 
in 2018. V minulih treh letih 
sem se prednostno usmerila 
v postavitev organizacije dela, 
da je ta skladna z zakonoda-
jo in na drugi strani operativ-
na. Tako smo uvedli evidenčno 
javno naročanje, s katerim smo 
povečali stroškovno učinkovi-
tost poslovanja, vpeljali do-
kumentarni sistem, spreme-
nili sistemizacijo delovnih 
mest, v katero bo treba pose-
či še bolj korenito, da bo ta de-
jansko omogočala zaposlitev 
oz. prezaposlitev zaposlenih 
na način, da bomo pri izvaja-
nju tolikega števila dejavnosti 
na toliko različnih lokacijah 
še bolj učinkoviti; posodobili 
smo informacijski sistem, ve-
liko naporov vložili v urejanje 
področja varstva osebnih po-
datkov in vzpostavitev eviden-
ce delovne opreme, ki je pod-
vržena zakonsko predpisanim 
pregledom, saj je bila ta nepo-
polna. 

Prav tako je bilo uvedenih ne-
kaj sprememb v programski 
shemi zavoda, saj program de-
lamo za ljudi in ne zase. Kljub 
temu pri tem nismo znižali 
standardov, kar se kvalitete in 
raznovrstnosti programa tiče, 
kar so bile tudi bojazni, da se 
bo zgodilo ob mojem imenova-
nju. Ob tem je zelo pomembno 
zaupanje v strokovne sodelav-

ce zavoda, da na svojem podro-
čju dela načrtujejo kvaliteten 
in raznovrsten program ter ga 
v sodelovanju z ostalimi so-
delavci ali zunanjimi partner-
ji tudi izvedejo. Zato zaposle-
ne spodbujam k sodelovanju 
znotraj zavoda, k mreženju s 
partnerji v lokalnem in širšem 
domačem ali mednarodnem 
prostoru, v ta namen pa jih 
kolikor je le mogoče pošiljam 
tudi na različna izpopolnjeva-
nja, delavnice, strokovna sre-
čanja, da smo s svojimi progra-
mi v teku časa in da izpolnimo 
pričakovanja javnosti. 
Seveda pa v takšnem zavodu, 
kot je naš, ne gre brez tehnič-
nega osebja, ti so nepogrešlji-
vi in tisti, ki zaradi dogodka 
pridejo prvi in z njega odide-
jo zadnji. Vesela sem, da smo 
na tem področju pridobili tudi 
nekaj novih sodelavcev, da so 
kljub slabemu plačilu za svoje 
delo zagnani in profesionalni, 
dobro se razumejo med seboj 
in z ostalimi zaposlenimi, kar 
se pozna tudi pri izvedbi do-
godkov. Zaenkrat nismo imeli 
večjih pritožb, je pa res, da tudi 
brez teh ne gre in jih moramo 
vzeti za dobro, da smo nasled-
njič samo še boljši. 

Kakšen obisk ste zabeležili 
v muzejskih enotah, katera 
populacija, agencije idr. iz-
kazujejo največ interesa za 
obisk muzejev, katere raz-
stave ali zbirke so najbolj 
obiskane? Bi se dalo v tej 
smeri še kaj narediti?

Naj spomnim, da se je v Kr-
škem že leta 1939 začela 
zgodba razvoja muzealstva v 
Posavju z ustanovitvijo Mu-
zejskega društva za politič-
na okraja Krško in Brežice. Po 
spletu okoliščin po 2. sv. voj-
ni se je moral muzej iz Krške-
ga preseliti v Brežice, o čemer 
govori tudi gostujoča razsta-
va Posavskega muzeja Breži-

ce z naslovom: Franjo in Iva 
Stiplovšek: razvoj muzeal-
stva v Posavju, ki je na ogled 
v mestnem muzeju. To, da je 
mesto Krško pred desetletjem 
(2010, op. p.) ponovno prido-
bilo svoj muzej in s tem prilož-
nost za predstavitev zgodovi-
ne mesta in občine, je bila zelo 
pogumna in modra odločitev 
takratnega občinskega vod-
stva. Četudi sem po izobraz-
bi ekonomistka, sem prepri-
čana, da so napredne občine 
tiste, ki zmorejo del javnih 
sredstev vlagati v dejavnosti, 
ki ne prinašajo neposrednih 
finančnih koristi, krepijo pa 
identiteto prostora in posa-
meznikov, ki v tem prostoru 
živijo in ustvarjajo. 
Leta 2012 je KDK prejel v 
upravljanje tudi grad Raj-
henburg, spomenik državnega 
pomena v lasti Občine Krško, 
in je resnici na ljubo naša osre-
dnja muzejska enota. Obisk 
muzejskih enot vsako leto ras-
te in ga v minulem letu ocenju-
jem kot dobrega, še posebej, 
če se primerjamo s podobni-
mi muzejskimi ustanovami po 
Sloveniji, ki imajo hkrati tudi 
bistveno več strokovnih kad-
rov in sredstev. Lani je naše 
muzejske enote obiskalo sku-
paj 29.800 obiskovalcev, od 
tega je bilo teh, ki so prišli na 
ogled muzeja, otvoritev ene od 
16 razstav, na strokovna pre-
davanja ali na muzejsko delav-
nico skupaj 22.310. Vsi ostali 
so t. i. nemuzejski obiskovalci, 
to so tisti, ki prihajajo z name-

nom obiska drugih kulturnih 
programov v naši organiza-
ciji ali v soorganizaciji, prav 
tako dajemo prostore v upo-
rabo tudi zunanjim organiza-
torjem dogodkov.
Priznam pa, da pogrešamo t. 
i. incoming agencijo, ki bi pre-
poznala potenciale občine Kr-
ško oz. regije Posavje in jih po-
nujala na trgu. Velikokrat kar 
naši muzejski vodniki zainte-
resiranim obiskovalcem po-
magajo sestaviti celodnevni 
program, tako jim poleg ogle-
da naših muzejskih enot pri-
poročimo še ogled drugih lo-
kacij, gostince in vinarje. Res 
je, da tudi slednji vse bolj pre-
poznavajo, da želijo njihovi 
gostje poleg kulinaričnih do-
živetij spoznati tudi zgodovi-
no destinacije, ki so jo obis-
kali, zato z nekaj ponudniki 
zgledno sodelujemo.   
Imamo resnično izjemno zgo-
dovino in imenitno prenovlje-
ne kulturne spomenike, ki 
živijo, imajo zgodbo. Le poslu-
šati se moramo in vzpostaviti 
medsebojno zaupanje, ki je os-
nova za uspešno sodelovanje 
tudi na področju razvoja turiz-
ma v tem prostoru. KD Krško 
je javni zavod na področju kul-
ture in zato tisti prvi in najpo-
membnejši branik kvalitetne-
ga, umetniško relevantnega 
in hkrati javnosti dostopne-
ga kulturnega in muzejske-
ga programa v tem prostoru. 
Naša odgovornost je skrbeti 
za program, ki bo zanimiv za 
t. i. kulturnega turista. 

Če se dotakneva še vaše-
ga osrednjega objekta – 
poudarek je nedvomno na 
abonmajskem programu, 
vpis v slednjega se je pričel 
pred dnevi. Po kakšnem kri-
teriju sestavljate program in 
kako ste sicer zadovoljni z 
obiskom?
Programska stalnica v domu 
sta tako glasbeni kot gledališki 
abonma, prvi je vezan na ko-
ledarsko leto, gledališki pa na 
sezono. Ključno vodilo je zago-
toviti dostopnost kakovostne 
umetniške produkcije v lokal-
nem prostoru. Med predsta-
vami, ki jih ponujajo sloven-
ska profesionalna gledališča 
v aktualni sezoni, poskušamo 
izbrati predstave, ki izstopajo, 
so bile nagrajene, so različnih 
režijskih pristopov, tudi različ-
nih žanrov. Res pa je, da smo 
omejeni tudi s sredstvi, ko se 
odločamo o vrsti predstave, ki 
jo bomo vključili v program. 
Pri tem stavimo na zaupanje 
dosedanjih abonentov in na 
uspešnost pri nagovarjanju 
novih, tako da uspemo s sred-
stvi ustanoviteljice in s pri-
hodki iz vplačanih abonmajev 
na naš oder postaviti najbolj-
še predstave v tekoči sezoni. 
Veseli nas, da ostaja vpis v 
abonmaje za odrasle na rav-
ni iz preteklih leti in da se po-

Darja Planinc, direktorica Kulturnega doma Krško:

Naši kulturni spomeniki živijo
KRŠKO – Kulturni dom Krško (KDK) je javni zavod na področju kulture in zato prvi in najpomembnejši bra-
nik kvalitetnega, umetniško relevantnega in hkrati javnosti dostopnega kulturnega in muzejskega progra-
ma v tem prostoru, pravi direktorica Darja Planinc. Lani je dom in njegove enote obiskalo okoli 82.700 obi-
skovalcev, v njihovih dvoranah pa je potekalo 566 dogodkov.

Darja�Planinc
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večuje vpis v Rumeni abonma, 
v katerem ponujamo predsta-
ve za otroke. Teh abonentov je 
bilo lani več kot 100, na posa-
mičnih predstavah pa je bilo 
tudi več kot 300 obiskovalcev. 
Sklepamo, da se starši zaradi 
številnih obveznosti ne odlo-
čijo za nakup abonmaja in raje 
kupijo vstopnice za posamič-
no predstavo. Ker je nakup 
abonmaja cenovno ugodnej-
ši, jih nagovarjamo, da vpi-
šejo abonma in morda bo le-
tos mladih abonentov še več. 
Abonmajske predstave za ot-
roke ponujamo tudi vrtcem 
in šolam v dopoldanskem ter-
minu, kjer prav tako beležimo 
zelo dober odziv iz celotnega 
Posavja in upam, da bo tudi 
v tej sezoni tako. Naj ob tem 
omenim, da smo zaradi pove-
čanega obiska mlajših otrok v 
lanskem letu nabavili blazine 
za sedeže, tako da lahko tudi 
ti otroci nemoteno spremlja-
jo predstavo. 

Poseben poudarek daje-
te vzgoji mladih; ali ste za-
dovoljni s sodelovanjem z 
vrtci, osnovnimi in srednji-
mi šolami?
Naše sodelovanje s šolami je 
več kot odlično. Pri tem pa ne 
mislim le na šole v naši obči-
ni ali regiji, temveč s področja 
celotne Slovenije. Veseli smo, 
da so koordinatorji po šolah 
prepoznali, da lahko s pomoč-
jo naših programov pri svojih 
učencih in dijakih učinkovite-
je zbudijo dodatno zanimanje 
za kulturno dediščino, saj se 
ti programi vsebinsko nave-

zujejo na učne načrte posa-
meznih predmetov (zgodovi-
na, geografija, slovenski jezik, 
umetnostna vzgoja …) in iz-
birnih vsebin (etnologija …), 
z obiskom muzeja pa učen-
ci na sproščen način prido-
bivajo nova znanja o kultur-
ni dediščini in nadgrajujejo že 
usvojena. Programi so prilago-
jeni tako predšolskim kot tudi 
osnovnošolskim in srednje-
šolskim skupinam. Vsebine 
tudi prilagodimo željam šole. 
Osnovni pedagoški program v 
muzejskih enotah je zasnovan 
tako, da vključuje ogled aktu-
alne razstave, na katero se de-
lavnica navezuje, in izvedbo 
delavnice. Šolam smo pred 
časom razposlali brošuro s 
pedagoškimi programi in upa-
mo na dober odziv. Prav tako 
za kulturno-umetnostno vzgo-
jo skrbimo tudi v enoti KDK, 
kjer po gledališki predstavi ali 
kinu za mlade obiskovalce or-
ganiziramo pogovor z ustvar-
jalci predstave.  

Sicer ocenjujete, da je dvo-
rana dovolj zasedena?
Najbolje, da na tole vprašanje 
odgovorim kar s konkretnimi 
številkami. V lanskem letu je 
bilo v dvoranah KDK izvede-
nih 566 dogodkov, v naši or-
ganizaciji 360, v soorgani-
zaciji 22 in 184 dogodkov, ki 
so jih izvedli zunanji organi-
zatorji, med njimi so tudi lo-
kalna kulturna društva oz. 
JSKD – Območna izpostava 
Krško. To praktično pomeni, 
da imamo marsikdaj tudi po 
dva dogodka dnevno. Koliko 

obiskovalcev privabi posame-
zen dogodek, pa je zelo težko 
predvideti in je odvisno tudi 
od tega, ali je ta odprt za jav-
nost, plačljiv ali pa gre za po-
slovne dogodke zunanjih or-
ganizatorjev in s tem za zaprt 
krog vabljenih. Ko govorimo 
o naših dogodkih, je seveda 
želja, da bi bila velika dvora-
na vedno polno zasedena, kar 
pa ni realno pričakovati, saj na 
udeležbo ne vpliva le ponujen 
program, temveč velikokrat 
tudi kupna moč posamezni-
kov, kljub še tako ugodnim ce-
nam vstopnic. 

Vaš zavod je tudi partner 
neformalnega združenja 
Gradovi Posavja. Kako oce-
njujete, je zaživel ta skupni 
projekt in ali so že vidni re-
zultati?
Upravljavci gradov smo do-
kazali, da znamo in zmore-
mo stopiti skupaj, ker vemo, 
da bomo uspešni le, če bomo 
med seboj povezani. Zaveda-
mo se vsak svoje prednos-
ti, zato drug drugega ne vidi-
mo kot konkurenco, ki nam 
bo speljala obiskovalce, rav-
no nasprotno. Vsak sodelujoči 
partner gradi prepoznavnost 
na njemu lastnih vsebinah. 
To so prepoznali tudi obisko-
valci, ki so sprva presenečeni, 
da jih povabimo tudi na ogled 
ostalih lokacij v okviru projek-
ta Gradovi Posavja. Prepriča-
ni smo, da bomo na dolgi rok 
vsi pridobili, zaradi resnično 
omejenih sredstev in ker nis-
mo strokovnjaki za tržno ko-
municiranje, delamo majhne 

Posavje v primeru terorističnega napada
Ob tem morda velja omeni-
ti, da bi se ob morebitnih za-
ostritvah razmer na Balkanu 
ali celo vojaškem posredova-
nju zaradi prisotnosti voja-
ških sil Nata na območju Cer-
kelj verjetnost Posavja kot 
tarče napada, zlasti pa njego-
vih kritičnih objektov, močno 
povečala. Z vstopom Sloveni-
je v Nato se je med drugim za-
radi skupnih vaj ali enot posa-
meznih držav občasno povečal 
promet vojaških vozil in kon-
vojev, ki bi skupaj z vojaki prav 
tako lahko postali tarča napa-
dov, kar bi nedvomno dobilo 
odmev mednarodnih razse-
žnosti. Ne nazadnje se je po-
večala možnost padca leta-
la in posledično civilnih žrtev 
v okolici letališča oziroma ce-
lotnega Posavja.

Nekatere druge, 
manj znane možne 
'tarče' v Posavju
V občini Brežice regijski načrt 
izpostavlja kot t. i. 'mehko tar-
čo Terme Čatež, kjer se skozi 
celo leto zadržuje večje število 
ljudi, včasih tudi več tisoč, prav 
tako pa zdravilišče za izvajanje 
dejavnosti skladišči klor, kar bi 
ob morebitnem terorističnem 
napadu povzročilo posledice v 
okolju. Vendar pa je zanimiva, 
če ne celo zaskrbljujoča, izjava 
višjega svetovalca za zaščito in 

reševanje Občine Brežice Ro-
mana Zakška, ki smo ga kot 
poznavalca problematike in 
avtorja številnih dokumentov 
povabili k sodelovanju. V svo-
ji izjavi namreč pravi, da oce-
ne o varnostnem stanju zaščite, 
reševanja in pomoči v podjetju 
Terme Čatež ne more podati, 
ker njihovega načrta zaščite in 
reševanja ne pozna ...

Med možne, a manj verjetne 
tarče napada, lahko štejemo 
tudi zdravstvene ustanove in 
še posebno Splošno bolnišni-
co Brežice, ki ima prav tako iz-
delan načrt ravnanja v prime-

ru terorističnega napada. Kot 
navajajo v odgovoru, morajo v 
vsakem primeru poskrbeti za 
bolnike na zdravljenju v bol-
nišnici in potem še za poško-
dovance, ki bi bili pripeljani v 
bolnišnico. Kadrovska zasedba, 
zmogljivosti prostorov in opre-
me jim omogočajo obravnavo 
do 100 obolelih in poškodo-
vancev. V delovanju bolnišnice 
se v strokovnem delu ne spre-
meni nič, organizacija dela, 
triaža in sprejem obolelih ali 
poškodovancev pa se prilagodi 
vrsti obolelosti in poškodbam. 
Enkrat letno organizirajo prak-
tično vajo za take primere, pri 

čemer sodelujejo s Civilno zaš-
čito, gasilci, zdravstvenimi do-
movi in drugimi bolnišnicami.
V sevniški občini, točneje na 
Lisci, stoji meteorološka po-
staja, v okviru katere deluje 
vremenski radar. Čeprav v re-
gijskih načrtih ni posebej nave-
dena, pa bi tudi zaradi njenega 
obrambno-strateškega pome-
na lahko bila tarča morebitne-
ga napada. Kot smo že omenili, 
so možne tarče napada indu-
strijski obrati, v katerih upo-
rabljajo ali skladiščijo večje ko-
ličine kemičnih snovi, katerih 
nekontrolirani izpusti bi lah-
ko ogrozili okolje in posledič-
no ljudi. Nekaj takih objektov 
se nahaja tudi v občini Sevnica, 
medtem ko se je mesto Krško 
zaradi ukinitve proizvodnje ce-
luloze pred nekaj leti po dolgih 
desetletjih rešilo velike poten-
cialne nevarnosti klora. Ven-
dar pa Krško prav v tem času 
dobiva skladišče nevarnih far-
macevtskih surovin, ki ga tako 
rekoč na istem prostoru gradi 
družba Krka d. d.

Širok spekter možnosti, ki bi 
jih za svoja dejanja lahko izko-
ristili napadalci, predstavlja-
jo tudi športne in družabne 
prireditve, na katerih se zbe-
re veliko število ljudi. Katere 
prireditve v Posavju po stro-
kovnih ocenah sodijo med po-
tencialno najbolj ogrožene, ni 
podatkov, a po laični oceni bi 
mednje spadala npr. vsakole-

tna speedway dirka za Veliko 
nagrado Slovenije v Krškem, ki 
ima tudi mednarodno udelež-
bo. Znano pa je, da so v Bre-
žicah pred leti s kamionskimi 
barikadami zavarovali priredi-
tev Brežice moje mesto.

Za nadzor in zaščito 
pitne vode je 
poskrbljeno
Najbolj celovit in po našem 
mnenju kvaliteten odgovor 
glede pripravljenosti na tero-
ristični napad so nam poslali 
iz družbe Kostak Krško d. d., ki 
smo jo povabili k sodelovanju 
kot primer enega izmed uprav-
ljavcev vodovodnih omrežij v 
Posavju. Gre za primer lokalne 
infrastrukture, ki sicer ni uvr-
ščena na seznam državne kri-
tične infrastrukture, je pa za lo-
kalno okolje zelo pomembna, 
saj Kostak oskrbuje z vodo cca. 
25.000 odjemalcev v občini Kr-
ško in Kostanjevica na Krki.

V Kostaku ocenjujejo, da je 
stopnja ogroženosti njihove-
ga vodovodnega sistema sicer 
nizka, vendar imajo za primer 
nevarnosti predvidene števil-
ne ukrepe, kot so varovanje 
vodnih virov, povečan nad-
zor kakovosti pitne vode, ta-
kojšnje obveščanje prebival-
cev v primeru onesnaženosti 
vode, oskrba prebivalcev iz re-
zervnih virov ipd. Nadzor nad 
pitno vodo izvajajo v sklopu 
sistema notranjega nadzora 
pitne vode po načelih sistema 
HACCP, ki omogoča nadzor ce-
lotnega sistema preskrbe ter 
pravočasno prepoznavanje 
vseh mikrobioloških, kemič-
nih in fizikalnih parametrov, 
ki bi lahko predstavljali tve-
ganje za zdravje ljudi. Nadzor 
na vodovodnem sistemu iz-
vajajo preko daljinskega nad-
zora oziroma telemetrije ter 
z rednimi terenskimi obhodi 
in vzorčenji, najpomembnej-
ši objekti za vodooskrbo pa 
so elektronsko varovani. Prav 
tako imajo vzpostavljene 
ustrezne varnostne mehaniz-
me in politike na področju in-
formacijskih sistemov. 

V družbi Kostak so za primer 
terorističnega napada dobro 
pripravljeni, saj imajo na voljo 
zadostno kadrovsko zasedbo 
in materialno-tehnično opre-
mljenost, kar je v letu 2016 
potrdil tudi nadzor s strani In-
špektorata RS za notranje za-
deve. 

JE Krško in HE na 
spodnji Savi dobro 
varovane 
Kot je bilo že omenjeno, smo 
za ceno razmer in pripravlje-
nosti Posavja za primer te-
rorizma zaprosili Romana 
Zakška z Občine Brežice, ki je 
kot poznavalec področja na-
vedel naslednje: »V Posavju 
zaenkrat ne vidim razloga za 
strah, ker pa so se varnostne 
razmere v Evropi spremenile, 
moramo biti bolj pozorni na 
varnost, kot smo bili pred le-
tom 2015 in tudi pripravljeni 
na različne scenarije.« Zakšek 
pravi, da imajo občine omejen 
vpliv na zagotavljanje varnos-
ti, saj zanjo skrbi predvsem dr-
žava s pristojnimi službami, za 
kar ima sprejet državni načrt, 
ki pa je že zastarel: »Ker je gle-
de na leto 2005 državni načrt 
verjetno potreben prenove, 
lahko konkretno oceno o mo-
žnostih morebitnega terori-
stičnega napada v Sloveniji in 
v Posavju podajo le za to pri-
stojne državne službe, ki izva-
jajo tudi potrebne ukrepe za 
njihovo preprečevanje.«

Na podlagi poznavanja doku-
mentov in sodelovanja v raz-
ličnih oblikah usposabljanja 
za izredne dogodke ocenjuje, 
da so tako jedrska elektrarna 
Krško kot hidroelektrarne na 
spodnji Savi zelo dobro varo-
vane. Zakšek še opozarja, da 
so nekatere za teroriste zani-
mivejše evropske države po-
večale varovanje svojih stra-
teških objektov: »Zaradi tega 
obstaja zdaj večja verjetnost, 
da bi se ti obrnili na t. i. lažje 
cilje v državah, kjer ti niso do-
volj varovani ali se nevarnos-
ti ne zavedajo. Zato bi morali 
biti tako v Sloveniji kot v Po-
savju pripravljeni na varovanje 
tistih objektov, ki morda trenu-
tno še niso varovani, napad na-
nje pa bi lahko povzročil števil-
ne žrtve.«

Ob koncu prispevka, ki je za-
radi omejenega prostora lah-
ko samo opozoril na nekatere 
vidike malo verjetnega, a v re-
giji s takim številom pomemb-
nih objektov in dejavnosti 
vendarle možnega dogodka, 
je treba povedati, da so služ-
be in posamezniki, na katere 
smo se obrnili za podatke in 
njihovo videnje oz. oceno sta-
nja na tem občutljivem podro-
čju, bili pripravljeni sodelovati, 
a so bili odgovori dokaj skopi 
in splošni. Pravzaprav bi lahko 
rekli, da so bili najbolj zadrža-
ni pri upravljavcih tistih objek-
tov, ki po državnih in regijskih 
načrtih veljajo za najbolj verje-
tne oz. izpostavljene tarče na-
padov. Večinoma so nas usme-
rili na državne institucije in 
organizacije, kar smo seveda 
že sami storili. Sicer pa smo 
vse ostale informacije zbra-
li iz javno dostopnih virov, saj 
menimo, da je varnost za drža-
vljane oziroma občane najpo-
membnejša tam, kjer živijo. To 
pa je v našem primeru Posavje.
� P.�Pavlovič,�S.�Mavsar

Po� napadih� na� nekatera� evropska� mestna� središča� so�
oblasti�na� različne�načine� zavarovale�večje� trge� in�kraje,�
kjer�se�zbira�veliko�ljudi.�Na�fotografiji�je�izvirna�kamuflaža�
protiterorističnih�ovir�na�božičnem�sejmu�2018�v�središču�
švicarskega�Berna�–�v�vsakem�izmed�ličnih�'paketov'�se�skriva�
približno�tono�težak�betonski�blok.�(Foto:�S.�Mavsar)

korake. Zato pričakujemo, da 
bodo tudi ključni načrtoval-
ci in upravljavci destinacije 
Čatež Posavje vendarle pre-
poznali Gradove Posavja kot 
enega od ključnih integralnih 
turističnih produktov, v okviru 
katerega lahko zadržimo gos-
ta več kot le za en dan. Ko smo 
se Gradovi Posavja leta 2017 
pogumno prijavili na razpis 
STO za izbor evropskih desti-
nacij odličnosti, smo bili oce-
njeni kot produkt z največjim 
potencialom za izbor v letu 
2019. Žal kot destinacija tega 
potenciala ne znamo ali noče-
mo prepoznati, kar pa ne gre 
samo na škodo nas, ki bi bili 
seveda veseli še večjega mu-
zejskega obiska, temveč tudi 
na škodo ostalega turistične-
ga gospodarstva, saj kultur-
ni turisti želijo tudi na dobro 
kosilo, v vinsko klet, kupujejo 
spominke, zato upam, da se na 
tem področju končno kaj po-
stori. Vsi upravljavci kulturne 
dediščine si želimo, da v no-
benem strateškem dokumen-
tu ne bi brali o tem, da imamo 
sicer lepo obnovljene kultur-
ne spomenike, ki pa da nimajo 
vsebine in še kaj. To ni res, kar 
dokazujemo skozi statistiko 
obiskovalcev, samo naš zavod 
je v letu 2018 zabeležil skupaj 
82.656 obiskovalcev. Kar ne-
kaj med njimi je bilo takšnih 
obiskovalcev, ki bi jih lahko s 
celovitim in domišljenim turi-
stičnim paketom zadržali vsaj 
dan ali dva.  

 Bojana Mavsar

nadaljevanje s str. 3

Ker je Policija med najpo-
membnejšimi dejavniki va-
rovanja prebivalcev in ma-
terialnih dobrin, prav tako 
pa je pomembna njena vlo-
ga v načrtovanju in pripra-
vah za primer terorističnega 
napada, smo za oceno stanja 
v statistični in razvojni regiji 
Posavje prosili PU Novo mes-
to. Prav tako smo želeli infor-
macije v zvezi z mednarodnim 
železniškim prehodom in šen-
gensko mejo, ki teče po naših 
občinah. Vendar odgovora žal 
nismo prejeli pravočasno.
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Ne le oboleli, tudi veliko svoj-
cev, ki imajo doma osebo z 
demenco, zelo pozno ali ko 
postane situacija domala že 
neobvladljiva, poišče zdravni-
ško pomoč ali pomoč centra 
za socialno delo, saj pripisu-
jejo vedenjske spremembe v 
prvi vrsti dopolnjenim letom 
starostnika, verjetno upajoč, 
da se utegne stanje vendarle 
spremeniti na bolje. Zakonci si 
tudi naj ne dajejo zaobljub, kar 
pogosto pri svojem delu opa-
zijo, pove Carmen Rajer iz kr-
ške enote CSD Posavje, da par-
tnerja ne bodo nikoli nastanili 
v domu starejših: »To je najhuj-
še, ko se otroci staršem ali za-
konca zavežejo z obljubami še 
v obdobju polnega in kvalite-
tnega življenja, nakar je nare-
jena škoda za oba, tako za ose-
bo, ki je v primežu te obljube, 
kot tistega, ki je v primežu de-
mence.« Rajerjeva še pravi, da 
je veliko bolje, da obolele svoj-
ce podpremo s skupnimi spo-
mini, kot so denimo fotografi-
je: »Razvijajte fotografije, vsaj 
tiste osnovne, naredite si sku-
pen album, napišite, kdo je kdo 
na fotografijah, ker so to vezi, ki 
bodo vašega človeka ohranja-
le v stiku s tem svetom. Dokler 
bodo znali pokazati še na posa-
mezne osebe, pomeni, da so še 
vedno ob vas.« 

Demence je veliko več, kot si 
sploh lahko predstavljamo in 
bo v porastu tudi v bodoče, 
razpoložljivih in s tem poveza-
nih resursov pa premalo, pred-
vsem na področju oskrbe sta-
rejše populacije. Tudi na CSD, 
kjer so zakonsko s pravilniki o 
standardih in normativih ome-
jeni na  skupno 80 ur mesečno 
pomoči družini na domu, ven-
dar pa obstoječi pravilnik, ki 
uravnava področje pomoči na 
domu, ne predvideva varstva 
oseb, ki imajo zgolj demenco, 
drugih služb, ki bi to omogoča-
le pa (zaenkrat) ni. Obliko na-
stanitve dementnih oseb pred-
stavlja institucionalno varstvo, 
ki v Krškem ob delavnikih nudi 
tudi dnevno varstvo, kar naj bi 
v bodoče izvajal tudi Dnev-
ni center za starejše, katerega 
ureditev je načrtovana v zgor-
nji etaži videmske »podmor-
nice«. Dnevni centri namreč 
omogočajo varstvo in oskrbno 
oseb z demenco v času, ko so 
svojci v službi ali drugih oprav-
kih.

Institucionalna oskrba

V Domu starejših občanov 
(DSO) Krško se aktivno posve-
čajo osebam z dementnimi 
obolenji več kot dve desetle-
tji. Takrat so, kot je povedala 
direktorica Ani Nuša Masnik, 
napotili s tem namenom na 
izobraževanje prvi medicin-
ski kader, ki je opravil šolo za 
demenco, med njimi  Marti-
no Žvar, med. ses., ki se vse 
od tedaj kot strokovna delav-
ka aktivno ukvarja z obolelimi 
osebami z demenco. Za diagno-

Na stezah pozabe – demenca (2. del)
POSAVJE – 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, 
kar se da večjo samostojnost in občutek, da niso na robu družbe, ampak še vedno njen del ...  

sticiranje demence so na voljo 
različne metode: posebni krv-
ni testi, magnetna resonanca 
glave, najbolje pa jo potrdi ali 
ovrže opravljena računalniška 
tomografija (CT), ko so na sli-
ki jasno vidne luknje oz. črni-
ne kot posledica spremembe v 
možganih. Na podlagi diagno-
sticiranja simptomov v nada-
ljevanju strokovnjak ugotovi, 
za katero vrsto demence gre. 

Po opravljenih izobraževanjih 
so v DSO izoblikovali pose-
ben program za delo z oseba-
mi z demenco, zanje ustanovi-
li skupino Vijolica in ji znotraj 
doma namenili prostore za bi-
vanje in skupno preživljanje 
časa: »Delo z osebami v skupini 
Vijolica,« je povedala Masniko-
va, »temelji na zanje izdelanih 
individualnih načrtih, ohranja-
nju njihovih psihofizičnih spo-
sobnostih in da se počutijo čim 
bolj varne v okolju, kjer so. Po-
meni, da se v skupini opravljajo 
opravila, ki so jim blizu in zna-
na iz preteklosti, da se kuha, 
da bivajo v prostoru med vo-
njavami, med zvenom zlaganja 
posod, da, kdor je sposoben, 
tudi sodeluje pri posamezni 
fazi priprave hrane, zlaganju 
perila, različnih igrah ipd., pri 
čemer smo pozorni na to, da 
imajo stanovalci kar se da sta-
len dnevni ritem kakor tudi ka-
der v skupini, da so jim pozna-
ni ali blizu določeni obrazi in se 
posledično čutijo čim bolj var-
ne.« Skupaj je bilo v skupini Vi-
jolica, v kateri izvajajo poseben 
program, konec minulega leta 
nastanjenih 43 oseb z oskrbo 4 
(cenovno med najvišjimi oskr-
bninami, ki jo plača stanovalec 
ali zanj svojec, saj ima ZZZS v 
kvalifikaciji demenco oprede-
ljeno kot stanje in ne bolezen, 
zaradi česar domovi iz tega 
naslova ne prejemajo plačila 
za kader, ki dela z dementnimi 
osebami). Sicer imajo od skup-
no 205 stanovalcev v DSO veli-
ko več oseb z demenco, ki pa 
ni njihova primarna bolezen ali 
trenutno ne predstavlja njiho-
vega poglavitnega zdravstve-
nega problema, zaradi katere-
ga so bili nameščeni v dom. 

Za določene vrste demence je 
še značilno, da se tako, kot so 
se spomini nalagali pri posa-
mezniku od otroških let da-
lje navzgor, spomini zlagajo 
navzdol, ko se izbriše spomin 
na zadnje, predzadnje leto, de-
setletja, ko posamezniki po-

gosto vidijo in doživljajo sebe 
na stopnji otroka. Za ponazo-
ritev naj povemo, da so imeli v 
domu stanovalko, ki se je vrni-
la celo na stopnjo dojenčka, 
pogosto jokala in ležala v po-
ložaju fetusa, ali pa stanoval-
ko, ki je med aktivno delovno 
dobo delala v računovodstvu, 
zatem pa med bivanjem v DSO 
cele dneve  opravljala inventu-
ro. Zato demenca ni enoznač-
na, niti pri posameznikih nima 
enakega razvoja, pri nekate-
rih napreduje izredno počasi, 
zaradi česar so pogosto njeni 
znaki tudi spregledani (četu-
di zadnja dognanja pravijo, da 
se pokažejo specifičnosti tudi 
20 let pred obolevnostjo), pri 
drugih se razmahne bliskovi-
to. »V našem domu, lahko go-
vorim za zadnje desetletje, 
imamo vedno prisotnega psi-
hiatra. Zadnja leta sodelujemo 
s predstojnikom ljubljanske 
Nevrološke klinike, prim. mag. 
Bernardom Megličem, ki na 
naše stroške mesečno pregle-
da po 30 stanovalcev. In odkar 
imamo tovrsten pristop, ki ga 
ne pokriva zdravstvo, nismo 
imeli niti ene hospitalizacije v 
psihiatričnih ustanovah. To je 
dober pokazatelj tega, da ima-
mo dobre prijeme za umirja-
nje. Zdravil nimamo veliko, 
vsaj ne prekomerno, zato go-
vorice, ki se tu in tam pojavijo 
v javnosti, da so ljudje v domo-
vih omamljeni z zdravili, kate-
gorično zanikam.« 

Da se svojci obolelega ne bi vr-
teli v začaranem krogu nepo-
znavanja, napredovanja in do-
jemanja bolezni ter pristopov, 
kako ravnati in se odzivati na 
obolelo osebo, so v DSO Krško  
že pred 14 leti pod vodstvom 
Martine Žvar ustanovili Sku-
pino za samopomoč Spomin-
čica, ki je prvenstveno name-
njena za pomoč in podporo 
svojcem, saj je demenca edina 
bolezen, ki prizadene in obre-
meni svojce, najmanj pa tiste-
ga, ki zanjo zboli. Spominčice 
se srečujejo vsako drugo sredo 
v mesecu, na pogovorno sreča-
nje pa prihaja redno med pet in 
12 svojcev. Večkrat na leto or-
ganizirajo tudi tematska sreča-
nja pod naslovom Alzheimer 
cafe. Gre za predavanje stro-
kovnjakov z različnih področ-
jih, ki se navezujejo na obrav-
navo demence, vselej pa se jih 
udeleži okoli 20 udeležencev. 
Poleg tega so konec minulega 
leta krške Spominčice prido-
bile odobritev Združenja Spo-
minčica Alzheimer Slovenija za 
vzpostavitev Demenci prijazne 
točke (že pred tem je bila točka 
odprta v Brežicah in letos tudi 
v Sevnici, op. p.). Na njej nudi-
jo zainteresiranim informacije 
o sami bolezni in njenih znakih 
ter pomoč obolelim osebam, 
za pomoč svojcem pa imajo v 
domu tudi odprt telefon.

Ali lahko demenco upočasni-
mo? Predvsem je odvisno, za 
katero vrsto demence gre, sicer 

pa gredo raziskave v različnih 
smereh, po zdajšnjih prepriča-
njih pa naj bi najbolje na simp-
tome delovala ples in socialna 
mreža. Matjaž Duh, inštruktor 
joge (sistem Joga v vsakdanjem 
življenju) za čim poznejše so-
očanje z demenco ali njej v iz-
ogib kot preventivo priporoča 
redno in sistematično vadbo 
joge, s katero ohranjamo in iz-
boljšamo gibkost, prožnost mi-
šic ter sklepov, pa tudi vitalnost 
notranjih organov, bistrost 
misli, sposobnost osredoto-
čenosti in pomnjenja, sposob-
nost čustvovanja in obvladova-
nja/usmerjanja čustev, veselje 
do življenja in jasno razumeva-
nje etično-moralnih norm. »Da 
bi dosegli želene učinke, ni pot-
rebno stati na glavi ali sedeti v 
zahtevnih položajih s preplete-
nimi udi. Dovolj so enostavne 
vaje in tehnike, ki se jih vadeči 
učijo na tečajih začetne vadbe 
joge,« pravi Duh, pri čemer je 
izpostavil, da znanstveniki kot 
preventivo pri demenci pripo-
ročajo tudi kakovosten spanec, 
za katerega sta poglavitna de-
javnika notranji mir in sproš-
čenost: »Zato so izredno po-
membne tehnike sproščanja in 
različne tehnike dihanja. Tu ve-
lja omeniti pranajamo Anulom 
vilom ali izmenično dihanje, ki 
krepi delovanje živčnega siste-
ma in usklajuje simpatični, pa-
rasimpatični in centralni živčni 
sistem, s tehnikami koncentra-
cije in meditacije pa lahko umi-
rimo um in posledično doseže-
mo bolj jasne misli, sposobnost 
osredotočenosti in izboljšamo 
spomin.«

Za zaključek

Ali ste se znašli v situaciji, ko 
ste se vprašali, ali ste zgolj po-
zabljivi ali že nemara demen-
tni? Pokojni Aleš Kogoj, speci-
alist psihiatrije, ki je dosegel 
najpomembnejše razvojne pre-
mike v Sloveniji pri prepozna-
vanju demence in ustreznejše 
pomoči tako bolnikom kot nji-
hovim svojcem, je dejal: »Pro-
blem je v tem, da vsi pozablja-
mo. Ta pozabljivost je navadno 
posledica preobremenjenosti, 
utrujenosti, različnih zunanjih 
motilcev pozornosti. Ljudje 
imajo v takih primerih nava-
dno težave s priklicem infor-
macij, a če si vzamejo čas, si 
želene podatke lahko prikliče-
jo nazaj, zapomnijo, medtem 
ko imajo bolniki z demenco te-
žave že s pomnjenjem. Tudi če 
si podatek želijo zapomniti, si 
ga preprosto ne morejo. In če si 
ga ne morejo zapomniti, ga tudi 
uporabljati ne morejo.« Med 
drugim je tudi izpostavil, kar si 
velja zapomniti ob zavedanju, 
da prav nihče izmed nas ni na-
njo imun, da so pri delu z de-
mentnimi osebami, pri odnosu, 
v življenju z osebo z demenco 
bistveni trije pogoji: prvi – po-
trpežljivost, drugi – potrpežlji-
vost in tretji – potrpežljivost. 

 Bojana Mavsar

BIJELJINA, BREŽICE – Strokovni delavci in vodstvo Vrtca Mavri-
ca Brežice, kjer v svoje delo vnašajo nova znanja, pristope in me-
tode dela, da bi svojim uporabnikom (otrokom in družinam) nu-
dili kar najbolj kakovostno vzgojno-izobraževalno dejavnost, so 
se udeležili mednarodne 11. Regionalne konference inovativnih 
pedagoških delavcev v organizaciji Centra za obrazovne inicija-
tive Step by step, ki je potekala od 22. do 25. avgusta v Bijeljini 
v Bosni in Hercegovini. Poleg številnih eminentnih predavate-

ljev iz različnih držav je 320 udeležencem konference iz šestih 
držav svoje primere dobrih praks predstavil tudi Vrtec Mavrica 
Brežice. Vzgojiteljica Ana Kržan je samostojno predstavila ra-
zvoj timskega dela enega izmed devetih strokovnih timov, ki de-
lujejo v brežiškem vrtcu, medtem ko je ravnateljica Silvija Ko-
močar predavala o tem, kako lahko s sistematičnim razvijanjem 
strokovnih timov v vrtcu dosežemo tako visoko raven profesi-
onalnega razvoja strokovnih delavcev in visoko kakovost peda-
goškega dela kot tudi boljšo medsebojno povezanost med za-
poslenimi, vse to s ciljem doseganja kar najvišje kakovosti pri 
delu z otroki in njihovimi družinami. V obeh primerih je šlo za 
sistematičen znanstveno-raziskovalen pristop k profesionalne-
mu razvoju, saj je bil dveletni razvoj timskega dela v tem vrtcu 
skrbno strokovno načrtovan in sprotno merjen ter analiziran s 
pomočjo različnih uveljavljenih znanstvenih pripomočkov. Zdaj 
se v Vrtcu Mavrica Brežice že pripravljajo na septembrsko kon-
ferenco Second European Education Summit v Bruslju, saj je bila 
med številnimi vzgojiteljicami za predstavitev svoje odlične pra-
kse pod okriljem E-Twinninga izbrana in povabljena ravno vzgo-
jiteljica brežiškega vrtca Tinkara Urek.  S.�K./R.�R.

Strokovni timi kot dobra praksa

Vzgojiteljica�Ana�Kržan�(levo)�in�ravnateljica�Silvija�Komočar

Ani�Nuša�Masnik,�direktorica�
DSO�Krško

IZDELAVA IN MONTAŽA

◦ OKENSKE  POLICE,  STOPNICE
◦ SPOMENIKI, GRAVIRANJE NAPISOV
◦ KUHINJSKI  IN  KOPALNIŠKI  PULTI

07/490 59 00
info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.com

Brezplačno svetovanje 
o izbiri in vzdrževanju 

malih komunalnih čistilnih naprav

Več na www.varujvodo.si
Pokličite svetovalca: 07 48 17 233 

Projekt VARUJVODO sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

VARUJVODO

Delovanje svetovalne pisarne sofinancirajo vse posavske občine
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ob 18.30 uri PREDAVANJE Dobre prakse 
biodinamične kmetije Černelič na Banovi domačiji, 

gost Zvone Černelič; 
https://biodinamicnakmetija-cernelic.si

 ob 7. uri GOLAŽIJADA na Banovi domačiji
(info. 041 288 792)

ob 9. uri POHOD PO SADJARSKIH POTEH, 
odhod od Banove domačije 

(pohodnina - odrasli 10 €, info. 031 237 269)
ob 11. uri KOŠARKARSKA TEKMA

ob 12.30 uri RAZGLASITEV REZULTATOV golažijade 
in POGOSTITEV POHODNIKOV na Banovi domačiji. 
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Pokrovitelji:

V primeru slabega vremena prireditev odpade in se ne prestavi.

SOBOTA, 21. 9. 2019

NEDELJA 22. 9. 2019

Organizator:
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Čateški krajevni praznik se 
praznuje vsako leto v drugi 
vasi. Letos je bil na Dvorcah, 
kjer so potekali nogometni 
turnir med vasmi (po dolgem 
času je zmagal Čatež), sveča-
na seja na predvečer praznika, 
na dan praznika pa traktorska 
povorka z udeleženci iz vsake 
vasi na prizorišče dogajanja, 
kjer so potekale vaške igre in 
po njih piknik z živo glasbo. 

Kot nam je povedal predsednik 
sveta KS Čatež ob Savi Alojz 
Škrabl, je velik primanjkljaj, 
da na Čatežu nimajo svojega 

predstavnika v občinskem sve-
tu. Med več njegovimi zadani-
mi nalogami v tem mandatu je 
poleg uspešnega sodelovanja z 
občino in županom vzpostavi-
tev odnosa z državo oz. njeni-
mi institucijami. »Doslej smo 
morali Čatežani sami vzdrže-
vati zemljišča v kraju, ki so v 
državni lasti. S posredovanjem 
pri Darsu, tudi s pomočjo na-
šega poslanca Igorja Zorčiča, 
sem uspel doseči, da so v tem 
letu dvakrat te površine (pri 
nadvozu in ob avtocesti) tudi 
pokosili. Enostavno si ne mo-
remo privoščiti, da imamo kot 
četrta občina po številu nočitev 
v Sloveniji neurejeno okolje, še 
posebej ker gre za bližnjo oko-
lico Term Čatež in vhod v ob-
čino Brežice,« je poudaril. Če 
je sodelovanje z županom Iva-
nom Molanom označil za zelo 
dobro, saj razume njihove pro-
bleme, pohvalil pa tudi zelo ko-
operativnega in razumevajoče-
ga vodjo oddelka za prostor na 
občini Davida Flajnika, huda 
kritika leti na Ministrstvo za 
okolje in prostor oz. Direkcijo 
za vode, ki sta na področju re-
ševanja težav z upravljanjem 
družbenega premoženja total-
no neodzivna.
 
Škrabl pravi, da je njihova že-
lja, da bi dobili nekoga, ki bi 
vsaj enkrat na dva tedna po 
Čatežu pobiral smeti, tudi oko-
li ekološkega otoka pri cerkvi, 
ki je postal zbirališče kosov-
nih odpadkov in okoli katere-
ga je vedno polno smeti. Od 
prejšnjega sveta KS Čatež je 
nova sestava podedovala do-
ločene naloge, ki jih bodo iz-
vajali tudi naprej, in sicer je 
po njegovih navedbah priori-
teta za Čatež urejanje vaškega 
središča oz. Rimske ceste, za 
Dvorce rešitev odvodnjavanja, 
pri čemer kljub zagotovljenim 
sredstvom v občinskem in kra-

GLOBOKO – Na zadnji avgustovski dan je Turistično društvo Glo-
boko na prostoru za domačim prosvetnim domom pripravilo 7. 
kulinarično srečanje. Tokrat so se v društvu odločili, da bodo eki-
pe, ki so se prijavile, kuhale golaž. Pomerilo se je deset ekip iz 
KS Globoko in KS Pišece. Kuhalnice so vrteli člani sveta KS Glo-
boko, TD Globoko, Lovske družine Globoko, Športnega društva 

Globoko, Kulturnega društva Globoko, Društva kmetic – podod-
bor Globoko, Tomos P’šece, Župnijske Karitas Pišece, Župnijske-
ga pastoralnega sveta Pišece in ekipa Bar Urek baza 12. Na kon-
cu so razglasili, da so najboljši golaž skuhali člani ŠD Globoko, 
drugi so bili člani KD Globoko, vsem ostalim pa je pripadlo tretje 
mesto. Kot nam je povedala predsednica TD Globoko Anica No-
voselović, je dogodek namenjen predvsem druženju društev in 
organizacij v kraju, z njim na nek način zaključijo poletje. Razlo-
žila je, da so do zdaj vsako leto kuhali nekaj drugega, od golaža 
in palačink do raznih kaš, »skratka, kuhamo domače stvari, obi-
skovalci pa lahko poskusijo tudi drugo hrano, npr. štrudlje, po-
tice, razno pecivo«. Vzporedno so predstavili kuhanje žganja na 
star način. Žganje so na koncu natočili v stekleničke in razdeli-
li med ekipe kot zahvalo za udeležbo na kulinaričnem dogodku. 
 R. Retelj

Pri športnikih najboljši golaž

Kuhanje�žganja�na�star�način�sta�predstavila�Dominik�Kosi�
(levo)�in�Mihael�Petančič.

Manjka jim doživljajski turizem
ČATEŽ OB SAVI – Krajevna skupnost Čatež ob Savi je s približno tisoč prebivalci v sedmih vaseh ena večjih v 
občini Brežice. V novem mandatu je vodenje sveta KS prevzel Alojz Škrabl, ki si je zadal kar nekaj nalog na 
različnih področjih. Na začetku julija so praznovali tudi krajevni praznik, ki je letos potekal na Dvorcah.

jevnem proračunu Direkcija za 
vode ni opravila svoje naloge, 
zaradi česar ima kar nekaj va-
ščanov probleme z vdiranjem 
podtalnice v kletne prostore 
hiš, na Čatežu želijo do konca 
rešiti tudi kanalizacijo, ki je v 
90 % obnovljena. Škrabl se je 
ob nastopu mandata takoj lo-
til tudi področja upravljanja 
premoženja KS, tj. doma kra-
janov in mrliške vežice na Ča-
težu. Naročil je izdelavo hišnih 
redov in cenikov, ki bodo obeš-
eni na vidnem mestu, pregled 
požarne varnosti objektov, na-
mestili so napis Dom krajanov, 
izdelali nosilce za zastave, »ker 
je nepojmljivo, da je družben 
objekt ob praznikih brez dr-
žavnih zastav«, pripravili so 
projekt prenove mrliške veži-
ce, ki ga bo občina sofinanci-
rala, izdelati je dal pokopali-
ški red … Med že opravljenimi 
investicijami je naštel sanaci-
jo ovinka na Prilipah, s čimer 
je zdaj veliko bolj pregleden, 
začasno so rešili tudi del Šent-
viške poti, kjer je voda večkrat 
drla po njej in jo uničevala. 

Terme Čatež niso tako zaprte, 
kot se zdi

Med načrti si je Škrabl za-
dal tudi zaščito najbolj ran-
ljivih udeležencev v prometu, 
se pravi otrok. Na Žejnem je 
zoženje ceste, po kateri gre-
do otroci peš do postajališča 
in so zelo izpostavljeni nevar-
nosti, podoben primer je tudi 
na Prilipah, kjer otroci pešači-
jo do postajališča ob zelo pro-
metni državni cesti, zato bi 
bilo treba tam narediti ploč-
nik, na Dvorcah pa bi želeli 
prestaviti avtobusno posta-
jališče, saj je trenutna loka-
cija preveč nevarna za otro-
ke, ki vstopajo oz. izstopajo z 
avtobusa, je dejal in dodal, da 
je vzpostavil stik s Termami 

Čatež, za katere se zdi, da so 
neodzivne in zaprte do oko-
lice. »Lahko povem, da sem 
imel zelo pozitiven občutek, 
ko sem šel od njih. Dejstvo je, 
da ne moremo pričakovati, da 
nam bodo terme kar same od 
sebe pošiljale svoje goste, ki 
jih je v določenem trenutku 
tudi po štiri ali pet tisoč. Na 
nas samih je, da jih skušamo 
privabiti, recimo z dodatno 
zanimivo turistično ponudbo 
in primernim oglaševanjem 
le-te. Tako bomo zagotovo kar 
precej gostov iz term privabi-
li tudi v naš in ostale kraje v 
občini.« V termah so se tudi 
strinjali z njegovim predlo-
gom, da bi bilo treba v rondoju 
ob izhodu z avtoceste posta-
viti ogromen osvetljen vodo-
met, ki bi opozarjal in vabil 
v termalno občino. Ena nje-
govih prvih nalog je bila tudi 
vzpostavitev spletne strani 
(www.ks-catez.si), pri čemer 
jo je treba samo še dodelati. 

»Gledano naprej, nas malo 
skrbi turistični razvoj naše 
KS. Manjka nam predvsem 
ponudba doživljajskega turiz-

ma, kot npr. razgledni stolp, 
kajakaška steza, adrenalin-
ski park, zipline, sladkovodni 
akvarij, zelo smo bili razoča-
rani s sistemom izposoje ko-
les Bržkolo, saj je osredotočen 
samo na mesto Brežice, mož-
nost tovrstne izposoje koles 
pa bi morala biti vsaj še v Ter-
mah Čatež, da bi lahko gosta 
od tam spravili v mesto,« je 
izpostavil Škrabl, ki bo pred-
lagal, da se ta projekt razširi 
do term. Pri Čateževi energij-
ski pešpoti manjka še pet ta-
bel, med drugim tudi za pro-
jekt arheološkega kraka do 
Velikih Malenc. Kot še pra-
vi, pozdravljajo načrtovane 
kolesarske steze proti Krški 
vasi in Brežicam, med ideja-
mi v prihodnosti pa so še po-
stavitev križevega pota od 
Čateža do Sv. Vida, promoci-
ja pitne vode, »saj ne znamo 
promovirati naše pitne vode«, 
in postavitev spletnih kamer.

 Rok Retelj

Alojz�Škrabl

Zračni�pogled�na�Čatež�ob�Savi�z�okolico� 
(foto:�Sašo�Panić,�Etrend)

Člani�Športnega�društva�Globoko�so�skuhali�najboljši�golaž.
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Slavnostni dogodek je spomin 
na preteklost ter pogled v pri-
hodnost in oboje je v svojem 
slavnostnem govoru predsta-
vil župan Tomaž Režun, ki 
je uvodu predstavil nekatere 
uspešno izpeljane investici-
je, nekatere, ki so v izvajanju 
in načrtovane. »Konec lanske-

ga leta smo uspešno zaključi-
li projekt varne poti v šolo, v 
okviru katerega smo v želji po 
izboljšanju dostopa do šolske-
ga okoliša prometno in infra-
strukturno popolnoma pre-
uredili območje pod šolskim 
gričem ter zgradili novo sto-
pnišče do šole. Novo podobo 
v okviru evropskega projek-
ta Stara šola za nove ideje je 
dobil objekt Krajevne skup-
nosti Jagnjenica. Z veliko po-
močjo evropskih sredstev je 
dobil novo podobo tudi ba-
jer na Hotemežu, a s tem pro-
jekt Posavski ribji krog še zda-
leč ni končan – v drugi fazi 
bomo postavili še didaktič-
ni krog okoli bajerja in tako 
urejen prostor bo nudil doda-
tne možnosti rekreacije. Ko-
nec meseca nas čaka odprtje 

centra za starejše v radeškem 
zdravstvenem domu in v okvi-
ru tega evropskega projek-
ta, v katerem je vodilni par-
tner Zdravstveni dom Radeče, 
bo vzpostavljen tudi sistem 
brezplačnih prevozov za sta-
rejše občanke in občane, ki to 
potrebujejo,« je tekla predsta-

vitev projektov, ki izboljšuje-
jo življenje v eni manjših slo-
venskih občin, a tudi eni izmed 
15 v državi, ki je bila najuspe-
šnejša po črpanju evropskih 
sredstev na prebivalca v pre-
teklem obdobju. 

Slavnostni govornik je izposta-
vil še odlično sodelovanje na 
ravni regije, kar je označil kot 
pomemben razlog za ustano-
vitev samostojne pokrajine. 
V zaključnem delu  govora se 
je župan zahvalil še številnim 
društvom, klubom, organiza-
cijam, javnim zavodom, občin-
skemu svetu in občinski upra-
vi, krajevnim skupnostim ter 
poslancu Matjažu Hanu in 
sodelavcema v podjetju Rade-
če papir nova Mateji Kajzba in 
Leopoldu Povšetu, ki s svojim 

delovanjem bogatijo življenje 
v skupnosti. Zahvalil se je tudi 
dosedanji direktorici radeške 
občinske uprave Brigiti Sto-
par, ki je sprejela nov izziv v 
radeškem komunalnem podje-
tju. Iskreno voščilo je namenil 
letošnjim prejemnikom občin-
skih priznanj – karateistki Lei 
Zahrastnik, ki je prejela sre-
brnik, ter prodornemu glas-
beniku, priznanemu hornistu 
Boštjanu Lipovšku (prizna-
nje sta na podelitvi v njegovem 
imenu prevzela mati Angela in 
brat Franci) ter Andreji Bur-
kelc Klajn za dolgoletno delo-
vanje v kulturi, KS Vrhovo in na 
občinski ravni.  

Na prireditvi, na kateri pode-
lijo tudi priznanja za najlep-
še urejeno krajevno skupnost, 
najlepše urejeno hišo in naj-
lepše urejeno kmetijo, so letos 
podelili priznanje le za najlep-
še urejeno hišo. Priznanja so 
prejeli družina Martinšek Rak 
z Vrhovega, družina Čulk s Poti 
na jez ter Milanka in Tomaž 
Krejačič z Jagnjenice. 

Spremljevalni kulturni pro-
gram so oblikovali mla-
di gledališčniki Prosvetnega 
društva Vrhovo, ki je pred šti-
rimi leti obeležilo 60 let de-
lovanja. Preplet dogajanja v 
društvu so prikazali skozi iz-
jave krajank in krajanov v 
kratkem dokumentarnem fil-
mu ter z odlomki minulih gle-
daliških nastopov vseh sku-
pin, ki so dejavne v društvu. 
Pred začetkom prireditve, ki 
jo je povezoval Žiga Žvep-
lan, so v notranje prostore 
kulturnega doma pospremili 
članice in člani radeške god-
be, ki so zaradi slabega vre-
mena našli prostor pod bliž-
njim nadstreškom. Delegacija 
predstavnikov ZZB NOV Slo-
venije, Društva izgnancev Slo-
venije, Zveze vojnih veteranov 
za vrednote NOB Slovenije in 
Zveza policijskih veteranskih 
društev Sever je položila ve-
nec k Plečnikovemu spomeni-
ku in k spomeniku ZVVS. 

� Smilja�Radi,
foto:�Iztok�Gospodarič

V javnem podjetju Infra so v poletnih mesecih zaključili ureditve 
ob Globoškem potoku na Velikih Malencah, pravi vodja projekta 
Anton Vetrih. Cesto so nadvišali, tako da je varna pred poplava-
mi, in promet po njej že normalno poteka, urejeni so tudi novi 
prehodi za pešce. Zaključujejo se le še manjša dela, npr. humu-
siranje in zatravitve ter urejanje struge potoka, kar pa na življe-
nje domačinov nima posebnega vpliva.

Praktično zaključene so tudi protipoplavne ureditve v Krški vasi. 
Protipoplavni zid na levem bregu Krke naselje ščiti pred visokimi 
vodami, ravno pred dnevi pa so v Infri skupaj z domačimi gasil-
ci, službo za zaščito in reševanje ter občinskimi strukturami te-

stno zmontirali protipoplavne elemente na dostopno pot, ki služi 
kot dostop do reke Krke za potrebe zaščite in reševanja. Za ma-
nipulacijo z elementi so se zadolžili gasilci iz Krške vasi, ki bodo v 
primeru visokih voda zmontirali protipoplavno pregrado. Gre za 
štirimetrske aluminijaste elemente, ki jih izdeluje podjetje PAL 
inženiring, so enostavno in hitro sestavljivi. Podobne elemente 
med drugim že uporabljajo recimo v Laškem in Celju.

Kar se tiče ostalih ureditev, za katere so zadolženi v podjetju In-
fra, poteka košnja, urejanje in popravilo cest ter podobna zaključ-
na dela po nasipih okoli akumulacijskega bazena za HE Brežice. 

Ob Krki varni pred poplavami
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Gradnja hidroelektrarn na spodnji Savi prinaša tudi ureditev protipoplavne zaščite. Med najbolj izpostavljenimi nasel-
ji sta Krška vas in Velike Malence, kjer so protipoplavne ureditve tako rekoč zaključene, prebivalci pa odslej ne bodo 
tako s strahom gledali v nebo ob napovedi dolgotrajnejšega deževja.

Cesta na Velikih Malencah je že urejena. Testna montaža protipoplavne pregrade v Krški vasi

Podelili srebrnik in dva zlatnika
RADEČE – S slavnostno sejo v Domu kulture Radeče so 6. septembra v radeški občni obeležili svoj občinski 
praznik ter podelili tri priznanja – srebrnik in dva zlatnika trem nagrajencem za njihovo prepoznavno de-
lovanje v lokalni ter širši skupnosti. 

Prejemniki�občinskih�priznanj�z�županom�Tomažem�Režunom

Nagrajenci�najlepše�urejene�hiše�s�podžupanom�Janezom�Pre-
šičkom�in�članico�radeškega�hortikulturnega�društva�Brigi-
to�Stopar

Četrtek, 12. 9. 2019
•  ob 17.30 na Prnovšah

Otvoritev rekonstruiranega dela odseka javne poti 
Radeče–Prnovše, Organizator: Občina Radeče

Petek, 13. 9. 2019 
• ob 16.00 v prostorih Društva invalidov Radeče

Meddruštveni turnir v pikadu, 
Organizator: Društvo invalidov Radeče

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

• ob 19.00 v Knjižnici Radeče 
Otvoritev razstave del slikarske kolonije Žebnik z okolico

Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

Sobota, 14. 9. 2019
• ob 8.00 odhod avtobusa z ŽP Radeče v Zagrad 

Tradicionalni pohod na Nebeško goro
Organizator: Planinsko društvo Radeče

• ob 10.00 v ribiškem domu na Hotemežu 
Predavanje – Vpliv podnebnih sprememb na živalski svet 

gozdnega prostora, Organizator: Hortikulturno društvo Radeče

Nedelja, 15. 9. 2019
• ob 10.00 na igrišču na Jagnjenici  

Turnir v malem nogometu Marjanov memorial
Organizator: Telesnokulturno društvo Jagnjenica 

Torek, 17. 9. 2019
• ob 8.00 odhod izpred športne dvorane

Pohod na Brunk, Organizator: Društvo upokojencev Radeče

• ob 19.00 v Domu kulture Radeče
Posvet o duševnem zdravju z naslovom: Odločim se za življenje

Organizator: Center za duševno zdravje odraslih Posavje

Sreda, 18. 9. 2019
• ob 16.00 na Jagnjenici

Otvoritev urejenega objekta KS Jagnjenica v okviru operacije 
Stara šola za nove ideje, Organizator: Občina Radeče 

Četrtek, 19. 9. 2019
• ob 9.00 na balinišču Balinček v Radečah

Spominski turnir v balinanju
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Petek, 20. 9. 2019
• ob 17.00 v jedilnici OŠ Radeče

Predavanje: Opraševalci, naši neprecenljivi spremljevalci
Organizator: Čebelarsko društvo Radeče

Sobota, 21. 9. 2019
• ob 8.00 start pri TRC Savus

Kolesarsko popotovanje S kolesom ob Savi od Radeč do Brežic
Organizator: Občine Radeče, Sevnica, Krško, Brežice

• ob 9.00 v športni dvorani v Radečah
Mednarodno odprto prvenstvo Radeče 2019 

v namiznem tenisu za moške in ženske
Organizator: Namiznoteniški klub Radeče

• ob 10.00 pri Lovskem domu na Močilnem
Otvoritev prenovljenega strelišča na glinaste golobe

Organizator: Lovska družina Radeče

• ob 19.00 v Domu kulture Radeče
Kriminalna zgodba za odrasle – P. Hamilton: 
Vrv (dobrodelna predstava za PGD Radeče)

Organizator: Gledališko društvo Radeče

Nedelja, 22. 9. 2019, 
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče

Abonma odrasli – Arzenik in stare čipke, komedija 
(Janez Jalen Teater), Organizator: Gledališko društvo Radeče

Torek, 24. 9. 2019, 
• ob 09.00 na balinišču Balinček v Radečah

Balinarski turnir za ženske Pokal prijateljstva
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

• ob 15.00 na balinišču Balinček v Radečah
Srečanje športnikov DU Radeče z zabavnimi igrami

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Občinski praznik občine Radeče
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STRAŽA PRI RAKI – Na zadnji avgustovski dan so krajani Straže 
pri Raki v sodelovanju s KS Senuše že tretje leto zapovrstjo prip-
ravili družaben dogodek, katerega namen je druženje, medseboj-
no povezovanje in krepitev medsoseskih odnosov. Druženje se 

prične že sredi dneva, ko krajani pripravijo prireditveni prostor 
pri cerkvi sv. Valentina, krajanke pa poskrbijo za pripravo okus-
nega domačega kruha in slaščic. Na druženju se je zbrala velika 
večina vaščanov, ki so se ob dobri hrani ter zvokih lokalnih glas-
benikov in pevcev družili pozno v noč. Ni treba posebej poudar-
jati, da je bilo srečanje, ki je potekalo v lepem sončnem vreme-
nu, nadvse prisrčno in veselo. V zadnjem počitniškem dnevu je 
uživalo tudi 20 najmlajših krajanov, ki so brez računalniške teh-
nologije v otroški razigranosti raziskovali čarobnost brezskrb-
nega otroštva. Udeleženci takšno zbliževanje vaščanov Straže pri 
Raki in Dednega Vrha pozdravljajo in upajo, da postane tradici-
onalno.  J. T.

Druženje krajanov dveh vasi

Po besedah direktorice CPT Kr-
ško Kristine Ogorevc Račič so 
želeli z letošnjim dogodkom, ki 
je potekal med 29. avgustom in 
7. septembrom, preseči okvir-
je dosedanjega enodnevne-
ga uličnega festivala in z njim 
na drugačen način prikazati, 
da posavski prostor premo-
re odlične gostince, kuharske 
mojstre, vinarje in surovine, 
pridelane v lokalnem prosto-
ru: »Izjemno veseli smo, da so 

se ponudniki sami prepoznali, 
da bo želeni uspeh dosežen, v 
kolikor bodo združili moči. Na 
CPT Krško smo jim z veseljem 
prisluhnili in podprli njihove 
ideje. Predvsem otvoritveni 
večer Tedna okusov Posavja je 
bil zelo odmeven, saj smo gos-
tili vse najpomembnejše novi-
narje, ki pokrivajo področje ku-
linarike.« Za navedeni večer, ki 
je potekal na posestvu Tri Luč-
ke, namenjenem slovenskim 
in hrvaškim medijem, turistič-
nim agencijam ter ostalim ak-
terjem na področju turizma, so 

Okusi Posavja razvajali brbončice
KRŠKO, POSAVJE – S sklepno prireditvijo Okusi Posavja se je 7. septembra zaključil enotedenski festival 
promocije posavske gastronomije in vinskega turizma, ki je potekal v organizaciji Centra za podjetništvo 
in turizem Krško (CPT), Občine Krško ter sodelujočih ponudnikov.

morali celo omejiti število pro-
storih mest, saj so razpoložljive 
karte razprodali v nekaj dneh, 
sicer pa je na njem sodelova-
lo več kot 30 ponudnikov, ki 
so vse surovine, svoje delo in 
prisotnost donirali, na CPT Kr-
ško pa so vsakega udeleženca z 
dogodka pospremili tudi z da-
rilom lokalnih dobrot.

Tudi v tednu, ki je sledil, so 
številni gostinski ponudniki 

pozornost osredotočili na do-
vršenost zanje prepoznavne 
kulinarične ponudbe, zabele-
žili lep obisk in posledično us-
pešno prodajo, zato Ogorevc 
Račičeva upa, da bo festival kot 
priložnost za promocijo kako-
vostne gastronomske ponudbe 
prepoznalo še več gostincev in 
se jim pridružilo na festivalu v 
prihodnjem letu. »Zelo smo bili 
zadovoljni tudi z okroglo mizo 
o vinskem turizmu,« je pove-
dala, »bila je zelo pozitivno na-
ravnana, obisk je bil zelo dober 
in mislim, da nas je nekako še 

bolj spodbudila k razvoju, kajti 
prostora za nove ideje je še ve-
liko. Posebej spodbudno je tudi 
to, da nam je ministrica dr. Ale-
ksandra Pivec zagotovila, da 
se bo zavzela za skupno stra-
tegijo razvoja vinarstva in pro-
mocijo vina.« 
Hkrati je festival ena od aktiv-
nosti in uličnih prireditev, s 
katerimi si organizatorja pri-
zadevata k oživitvi starega 
mestnega jedra Krškega, a so 
mu bili primorani zaradi slabe 
vremenske napovedi za skle-
pni dan festivala poiskati stre-
ho nad glavo: »Prvotno sta bili 
obe prizorišči postavljeni v sta-
ro mestno jedro, saj smo žele-
li oba dogodka povezati v ce-
loto. Z Atrijem izbranih okusov 
smo želeli udeležencem osre-
dotočiti pozornost tudi na kul-
turno dediščino našega starega 
mestnega jedra, saj je Mencin-
gerjeva hiša čudovit objekt s 
prekrasnim atrijem, krušno 
pečjo, lesenim gankom, znot-
raj objekta sta tudi dve zani-
mivi razstavi Mestnega muze-

ja Krško, medtem ko smo ulični 
festival vina in kulinarike pre-
stavili na Tržnico Videm, kjer 
sicer že izvajamo različne do-
godke na temo lokalne ponud-
be. Objekt se dobro obnese za 
večje prireditve, kajti nudi vso 
tehniko, ki je potrebna za iz-
vedbo.« Prijavljene udeležen-
ce za Atrij izbranih okusov so 
odpeljali na pogostitev v Klet 
Krško, kjer so pod arkadami 
kulinarične posebnosti prip-
ravljali kuharski mojstri, med-
tem ko so gostje morali poiska-
ti vinarke po različnih kotičkih 
kleti. Po zaključku v kleti so 
udeležence prepeljali nazaj 
na videmsko tržnico, kjer so 
ti z ostalimi obiskovalci  dru-
ženje nadaljevali (obširneje 
smo o ponudnikih in festiva-
lu Okusi Posavja pisali na te-
matskih straneh Posavskega 
obzornika 5. septembra). »Kot 
organizatorji si želimo, da bi 
bili vsi zadovoljni, ponudniki, 
obiskovalci in investitor. Sami 
smo bili z izvedbo dogodkov 
in z obiskom zadovoljni. Atrij-
ski del smo s pomočjo amba-
sadorjev razprodali, prodanih 
je bilo 100 kart, na tržnici pa 
ocenjujemo med 700 in 1000 
obiskovalcev, kar je za slabo 
vreme zelo lep obisk,« je še 
povedala direktorica CPT. Nad 
izvedbo celotedenske priredi-
tve sta poleg Kristine Ogorevc 
Račič skrbeli še Ksenja Kragl 
za vsebinski del festivala in Ta-
nja Levstik Levičar za tehnič-
no izvedbo. 
� Bojana�Mavsar,�
� foto:�Boštjan�Colarič

Del�sredstev�od�prodanih�kart�za�Atrij� izbranih�okusov�so�
v�višini�400�evrov�namenili�kot�donacijo�Šolskemu�centru�
Krško–Sevnica�za�nadarjene�dijake.

Utrinek�z�videmske�tržnice

www.PosavskiObzornik.si

JELŠE – V tej vasi na obro-
bju Krškega polja, ki je si-
cer del krajevne skupnos-
ti Veliki Podlog, so na prvo 
septembrsko soboto zve-
čer pripravili blagoslov ob-
novljenega križa, hkrati pa 
so odprli novo odbojkarsko 
igrišče v vaškem športnem 
parku.

Vaščani Jelš so ob koncu dve 
leti trajajoče celovite obno-
ve ceste in ureditve osta-
le komunalne infrastrukture 
(vodovoda, kanalizacije, jav-
ne razsvetljave in optičnega 
omrežja) obnovili oz. naredi-
li tudi nov vaški križ, je pove-
dal predstavnik vasi v svetu KS 
Jernej Urbanč. Zaradi novih 
ureditev so zanj našli novo lo-
kacijo, tik ob vaški sobi, ki je 
urejena v nekdanji mlekarni. 
Z blagoslovom križa in obno-
vljenega cestišča, ki ga je op-
ravil leskovški župnik Ludvik 
Žagar, so na nek način zaklju-
čili tudi omenjeno obnovo 
vasi. Župnik, ki je sicer pos-
krbel za obnovo Kristusove-
ga kipa na križu, je vaščanom 
čestital za nove pridobitve, ki 

so jih dosegli s skupnimi moč-
mi in prizadevanjem. Precej 
dolgotrajna obnova je od va-
ščanov terjala veliko potrpež-
ljivosti, za kar se jim je na tok-
ratnem dogodku zahvalil tudi 
podžupan Vlado Grahovac, 
pohvalil pa tudi njihovo skrb 
za zapuščino prednikov, ki so 
jo izkazali z obnovo križa.

Poleg tega so neuradno od-
prli tudi novo igrišče za od-
bojko na mivki. Vaški špor-

tni park, v katerem so že pred 
tem imeli travnato in asfaltno 
igrišče ter nekaj otroških ig-
ral, je tako še bogatejši. V nas-
lednjem letu načrtujejo obno-
vo otroških igral, zamenjali pa 
bodo tudi streho na vaški sobi, 
ki služi za sestanke, praznova-
nja ipd., je povedal Urbanč na 
dogodku, ki se je po uradnem 
delu seveda nadaljeval z dru-
ženjem ob hrani in pijači.

� P.�Pavlovič

Skupaj do novih pridobitev

Pri�blagoslovu�obnovljenega�križa,�ki�ga�je�opravil�leskovški�
župnik,�so�se�zbrali�številni�vaščani�in�vaščanke�Jelš.�
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Življenjski slog nas je pripe-
ljal do tega, da za eno izmed 
primarnih človeških funkcij – 
gibanje – potrebujemo stro-
kovnjaka. Nezadostna količi-
na gibanja, nepravilni gibalni 
vzorci, posledično pa kronič-
no-nenalezljive bolezni in raz-
lične vrste poškodb gibalnega 
sistema so težave, s katerimi 
se srečujemo v današnjem 
času. Čeprav se načeloma ži-
vljenjska doba ljudi podaljšu-
je, nismo dovolj pozorni na 
funkcionalna leta življenja – 
čas, ko lahko opravljamo svoje 
delo, opravila in ne potrebuje-
mo nikogar, ki bi moral skrbeti 
za nas. S povečevanjem količi-
ne telesne dejavnosti in izbiro 
prave aktivnosti lahko zelo ve-
liko storimo, da bo tako ostalo 
čim dlje, ter preprečimo nega-

tivne spremembe, ki jih prina-
šajo nezdravo življenje in sta-
ranje.

KINEZIOLOGIJA ≠ 
FIZIOTERAPIJA

Veda o gibanju, ki se pogosto 
zamenjuje ali enači s fiziotera-
pijo, čeprav ni tako, se tudi v 
Sloveniji čedalje večkrat ome-
nja. Poklic kineziologa je v naši 
državi še nekoliko sramežljiv, 
vendar vse večkrat opažen za 
zelo potrebnega, če ne celo 
nujnega, tako pri mlajši kot 
starejši populaciji.

Kineziolog deluje na podro-
čju telesne dejavnosti in giba-
nja človeka v vseh obdobjih 
življenja. Znanja na področju 
mehanike telesa, mišično-ske-

letne anatomije in živčno-me-
hanske fiziologije preko gi-
balne in športne vadbe, ki jo 
strokovnjak razloži, demon-
strira, vodi in nadzira, vodijo 
v izboljšanje telesne zmoglji-
vosti, preprečevanje nastanka 
oziroma upočasnjevanje ra-
zvoja določenih bolezenskih 
pojavov in uspešno po-reha-
bilitacijo vadečega.

CELOSTNA OBRAVNAVA 
NA GIBALNEM PODROČJU

Z odprtjem centrov za kre-
pitev zdravja po Sloveni-
ji je kineziolog našel mesto 
v zdravstvenem okolju. Kje s 
promocijo pričeti in kako se je 
lotiti, so bila vprašanja, na ka-
tera so si v vsakem izmed 25 
okolij, ki so medse pridobi-

la kineziologa in druge nove 
kadre, odgovarjali drugače. Z 
različnimi pristopi, inovativno-
stjo in željo po pomoči ljudem 
smo prišli do podobnih rezul-
tatov. Na gibalnem področju 
se je celostna obravnava s so-
delovanjem fizioterapevta in 
kineziologa izkazala za zelo 
dobrodošlo in učinkovito.

Tudi v Centru za krepitev 
zdravja Brežice nam je uspe-
lo poiskati načine, kako lju-
di ozavestiti o zdravem na-
činu življenja, prehrani in 
potrebi po vključevanju teles-
ne dejavnosti v svoj vsak dan. 
Zadovoljstvo ljudi in nova 
spoznanja, kaj je v svojem ži-
vljenjskem slogu še možno iz-
boljšati, nas ženejo naprej, k 
novim ciljem.

Aktivnosti kineziologa 
v Centru za krepitev zdravja Brežice

Kineziolog v sklopu Centra za krepitev zdravja Brežice izvaja gibalni del obravnave družin, ki so vključene v Družinsko obravnavo ot-
rok in mladostnikov, vodi varno vadbo v nosečnosti, se s predavanji in vadbami vključuje v program Priprave na porod in starševstvo, 
lokalno skupnost, izvaja testiranja telesne pripravljenosti in individualne pogovorne ure, namenjene vsem, ki bi želeli začeti s teles-
no dejavnostjo, se pozanimati o primernosti njihovih dosedanjih aktivnosti ali poiskati še več trdnih dokazov, zakaj je gibanje za člo-
veka tako pomembno. 
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Izklopimo naprave in si vzemimo čas zase

Kasneje mogoče še na sredi-
nega, petkovega in ne nazad-
nje naj postane vsakodneven. 
Ne pretiravajte na začetku, 
ker sprememba ne bo trajna. 
Izboljšanje telesne zmoglji-
vosti ne bo prišlo po principu 
'diete', ki se je držimo tri te-
dne, kasneje pa se vrnemo na 
stare tire. Potrebno je osvaja-
nje navad, ki bodo postale del 
našega dnevnika, del 'oseb-
ne higiene',« poudarja. Ko se 
odločimo za spremembo, ne 
smemo že prvi dan teči ma-
ratona, niti deset kilometrov. 
Najbolje je, svetuje Rovanova, 

da se teka na začetku sploh ne 
lotimo. Pričnimo s hojo, hitro 
hojo, nordijsko hojo, hojo v 
klanec, hojo po travi, hojo v 
trgovino, šolo in službo. »Ko 
vam bo ta postala dolgočasna 
in se ne boste niti malo ozno-
jili ali zadihali, pričnite hodi-
ti še hitreje. Ko boste navajeni 
tudi na to, tek ne bo predsta-
vljal problema, in obstaja 
manjša verjetnost, da se vam 
zameri. Vendar spet previdno, 
pomembni so pravilni vzorci 
hoje kot tudi teka,« opozarja. 
Del telesne dejavnosti, na ka-
tero prevečkrat pozabimo, je 
vadba za moč. Vaje z dodatni-
mi bremeni, elastikami, žo-
gami ali z lastno telesno težo 
nam pomagajo, da ostajamo 
močni, da je naše telo funkci-
onalno in konec koncev vsako 
jutro sploh vstanemo. Vadba 
za moč ne vpliva le na mišično 
maso, temveč tudi na kostni, 
srčno-žilni, dihalni sistem, 
preprečuje pojav kronično ne-
nalezljivih bolezni in prinaša 
še veliko drugih pozitivnih 
učinkov, omeni sogovornica 
in dodaja, da ne smemo izpus-
titi tudi vadbe gibljivosti, rav-
notežja in koordinacije.

Kako pa je z vadbo v noseč-
nosti, po poškodbi, bolezni? 
Rovanova odgovarja, da mora 

biti vadba prisotna v vseh iz-
med naštetih primerov. »Šte-
vilni pozitivni učinki vadbe v 
nosečnosti na bodočo mamo 
in otroka so predstavljeni 
tudi na naših predavanjih v 
sklopu Priprave na porod in 
starševstvo, ki se jih bodo-
či starši lahko brezplačno 
udeležijo. Prav tako v našem 
Centru za krepitev zdravja 
Brežice izvajamo vadbo za 
nosečnice,« pravi in dodaja, 
da ker smo si ljudje različni, 
je treba pri omenjenih vrstah 
vadbe še bolj paziti, da je pro-
gram res individualiziran in 
da poznamo zdravstveni sta-
tus vadečih, preden z vadbo 
pričnemo. Z vadbo po poškod-
bah in ob različnih bolezen-
skih stanjih se sicer v pre-
ventivnih centrih načeloma 
ne srečujejo, vendar je Rova-
nova prepričana, da je teles-
na dejavnost oz. vadba lahko 
najboljše zdravilo. Obstajajo 
stanja, ko se vadba odsvetuje, 
vendar velja, da skoraj vedno 
obstaja gibanje, ki na določe-
no zdravstveno stanje vpliva 
blagodejno. »Pomembno je, da 
se v takšnih primerih o izbi-
ri vadbenega programa po-
zanimamo pri strokovnjaku, 
o ustreznosti vadbe pa se je 
dobro posvetovati z zdravni-
kom,« priporoča. 

Naj vreme ne bo izgovor

Na naše vprašanje, kako izko-
ristiti prihajajoči jesenski čas, 
predlaga, da čim več časa pre-
živimo na prostem. Naj vreme 
ne bo izgovor, da se ne odpra-
vimo ven. Če to res ni potreb-
no, ne sedimo. Vsakodnev-
na opravila opravljajmo stoje. 
Namesto počitka pred televi-
zijo si raje privoščimo daljši 
nočni spanec. »Tudi v delov-
nem času čim večkrat preki-
nimo sedenje, razbremenimo 
obremenjene mišice, krepimo 
mišične skupine, ki med našim 
delom niso aktivne,« svetuje 
Rovanova. Kljub vsem najno-
vejšim prevoznim sredstvom, 
ki so dostopna na tržišču, poj-
dimo kdaj tudi peš. Enako ve-
lja za otroke. Skiroji, kotalke, 
rolke in ostali prevozni pripo-
močki so odlična popestritev 
prostega časa, vendar ne sme-
mo pozabiti na osnovne obli-
ke gibanja, ki v sedanjem času 
pri nekaterih predstavljajo ve-
lik problem, opozarja in še do-
daja: »Izklopite elektronske 
naprave in si vzemite čas zase. 
Telovadite, meditirajte ali pa 
samo opazujte okolje. Sprosti-
te se in dovolite sami sebi, da 
vam kdaj pa kdaj postane dolg-
čas.«
 Rok Retelj

H kineziologinji Meti Ro-
van, kot razlaga, pridejo raz-
lični ljudje. »Veliko je takih, 
ki se zavedajo, da je njihova 
teža prekomerna in bi lah-
ko postala nevarna za njiho-
vo zdravje. Vse več je tudi ta-
kih, ki s težo nimajo težav, jim 
pa njihovo telo sporoča, da je 
čas, da ga pričnejo uporabljati 
za tisto, čemur je namenjeno 
– za gibanje. Poiščejo me tudi 
starši, ki se s podobnimi teža-
vami soočajo pri svojih otro-
cih. Skupaj iščemo načine, kaj 
bi v njihovem vsakdanu lah-
ko spremenili, da bi postali 
bolj telesno dejavni. Velikok-
rat za vzrok pomanjkanja te-
lesne dejavnosti navajajo po-
manjkanje prostega časa, ki 
pa ga po pregledu dnevnih 
dolžnosti in opravkov sku-
paj po navadi najdemo,« pra-
vi in kot največjo težavo pri 
povečevanju telesne dejav-
nosti izpostavlja motivacijo. 
Po njenem je mnogo progra-
mov, reklam, objav na social-
nih omrežjih, kjer vidimo dra-
stične spremembe po uvedbi 
povečane količine telesne de-
javnosti. »Spremembe se zgo-
dijo, vendar je za dosego le-
-teh treba biti vztrajen, reden 
in motiviran. Velikokrat z do-
datnim gibanjem odnehamo, 
še preden pride do najmanjših 

sprememb v našem organiz-
mu. Kar se mi še zdi težava pri 
programih vadbe, ki jih ljudje 
pridobijo na internetu, v revi-
jah, časopisih in različnih pri-
ročnikih, je to, da se v veliko 
primerih po pričetku izva-
janja le-teh pojavijo težave, 
bolečine, in rezultatov, ki jih 
programi obljubljajo, ni,« po-
jasnjuje. V tem primeru manj-
ka strokovni nadzor vadbe in 
učenje pravilnih vzorcev gi-
banja s povratno informacijo 
strokovnjaka. Ravno zato po 
besedah Rovanove večji del 
posveta namenijo oceni te-
lesne drže in pregledu osnov-
nih vzorcev gibanja. Že preko 
tega lahko ugotovijo, kje se 
skrivajo možni vzroki bole-
čin, nezmožnosti opravljanja 
določenih gibov ali nedosega-
nja zastavljenih ciljev.

Postopnost in vztrajnost

Sogovornica izpostavlja dve 
stvari, ki sta pri tem najpo-
membnejši, in sicer posto-
pnost in vztrajnost. »Majhni 
cilji, ki jih ni nemogoče dose-
či, vas bodo motivirali za na-
daljevanje. Izbirajte dejav-
nosti, ki jih radi počnete in 
povečujte njihovo količino. 
Naj se sobotni sprehod pono-
vi tudi na ponedeljkov večer. 

BREŽICE – V Centru za krepitev zdravja Brežice, kjer so usmerjeni v preventivne ukrepe na področju zdravja, deluje tudi univ. dipl. kineziologinja Meta Rovan. Na-
njo se, predvsem preventivno, obračajo ljudje, ki se zavedajo, da bi s spremenjenim načinom življenja in povečano telesno aktivnostjo lahko marsikaj storili za 
svoje zdravje, boljše počutje, pa tudi preprečili morebiten pojav bolezenskih stanj v prihodnosti.

Meta�Rovan,�univ.�dipl.�kine-
ziolog,�med�vadbo

BIZELJSKO – Na Bizeljskem so na prvi septembrski pone-
deljek odprli prenovljeno zobozdravstveno ambulanto za 
odrasle in mladino, s katero od avgusta dalje po upokojitvi 
koncesionarke upravlja Zdravstveni dom Brežice, ki je pos-
krbel tudi za nakup nove opreme. 

Potem ko se je s 1. avgustom 
upokojila zobozdravnica kon-
cesionarka Janja Nikolić, je 
ZD Brežice sprejel odločitev, da 
bodo izvedli obnovo zobozdra-
vstvene ambulante. Po besedah 
direktorja Dražena Levoje-
vića so se odločili za nakup no-
vega zobozdravstvenega stola z 
intraoralnim rentgenom, poso-
dobitev pohištvene in računal-
niške opreme ter druge medi-
cinske opreme, ki je potrebna 
za delovanje ambulante (sterilizator in mešalec amalgama). »Še 
bolj pomembna kot sama oprema je kadrovska zasedenost am-
bulante, v kateri dela delno prenovljen tim, in sicer zobozdrav-
nica Jelena Račanović, dr. dent. med., ki je vodja tima, in doma-
činka, zobozdravstvena asistentka Jadranka Iljaž,« je opisal in 
navedel, da so za investicijo namenili dobrih 45 tisoč evrov. Am-
bulanta deluje v prostorih, katerih lastnica je občina, ki je le-te 
oddala v brezplačen najem ZD Brežice. Obratuje v dopoldanskem 
(torek, četrtek in petek) ter popoldanskem času (ponedeljek in 
sreda). Župan Ivan Molan je povedal, da si na občini želijo, da 
imajo občani kvalitetne zobozdravstvene storitve, najprej seve-
da v zdravstvenem domu, želijo pa si tudi, da so zobozdravstve-
ne ambulante razpršene po ostalih krajih v občini. »Te ambulan-
te so predvsem po osnovnih šolah in so namenjene tako otrokom 
kot krajanom, tu na Bizeljskem pa imajo zdravstveno postajo, v 
kateri se nahajajo zdravnik koncesionar, zobozdravnik in podru-
žnica brežiške lekarne,« je dejal župan in še omenil, da je občina 
izvedla temeljito energetsko sanacijo zdravstvene postaje z za-
menjavo kotlovnice v višini 230.000 evrov. Za potrebe dostopa 
za invalide je zagotovila tudi gosenično dvigalo, ki omogoča pre-
magovanje stopnic do ambulant. Dogodek so s petjem in glasbo 
pospremili učenci OŠ Bizeljsko pod mentorstvom Vilka Ureka, 
povezovala ga je Bojana Zevnik, po otvoritvi pa je sledila še po-
gostitev, za katero so poskrbele članice bizeljskega aktiva kme-
tic. R. Retelj

Nova zobozdravnica in oprema

Zobozdravnica�Jelena�Rača-
nović�(levo)�in�njena�asistent-
ka�Jadranka�Iljaž
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www.sl-inzeniring.si / t.: 07 490 22 60 / info@sl-inzeniring.si

SL-inženiring Boršt d.o.o.

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 

Cene stanovanj 
s podzemnimi garažami 

od 95.146,17 € do 
157.373,83 € (z DDV).
Prodaja lastne nepremičnine. 

Nova stanovanja na Vidmu
v centru Krškega

SL-inženiring

nepremičnine
Posavske

Z znanjem ter večletnimi izkušnjami vam 
zagotavljamo najvišjo raven varnosti 

poslovanja z vašimi nepremičninami. NOVI TRG 9, NOVO MESTO

07 3379 420, 040 287 597, 
INFO@NNRN.SI

w w w. n n r n . s i

Montažne EuroHiše

Hiše iz slovenskega lesa

Tipski projekti

Individualni projekti

Nizkoenergijska gradnja

Projektiranje in 3D izrisi

040 685 926, eurohise@gmail.com
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www.geodet-kralj.si 

Podjetje Geodet Kralj deluje kot geodetsko podjetje in nepremičninska 
agencija. Ti dve dejavnosti se med seboj dopolnjujeta, saj je pri obeh 
potrebno pridobiti zaupanje strank na obeh straneh meje ali pa transakcije. 
Vseskozi se trudimo delati strokovno, pošteno in ugodno za vse stranke in 
poslovne partnerje, kar potrjujejo tudi naše stranke s svojimi naročili. 
Veliko truda in energije posvetimo razumnemu in strokovnemu reševanju 
morebitnih sporov, da si lahko nasprotne stranke sežejo v roke ter  obdržijo 
dobre medsebojne stike. Za takšen odnos je potrebno veliko potrpežljivosti 
in prilagodljivosti. Vendar se vse poplača, ko se zadovoljne stranke vrnejo k 
nam ali pa nas priporočajo naprej.

V želji po nudenju še boljših storitev strankam smo se nedavno pridružili 
mednarodni skupini HomeLife, katere slogan sovpada z našimi načeli 
»VIŠJI STANDARD«, višji standard storitev, obravnave strank, svetovanja.

STORITVE: 

POSREDOVANJE PRI PRODAJI ALI NAKUPU NEPREMIČNIN, ogledi, 
preverjanje pravnega in dejanskega stanja, ocena tržne vrednosti nepre-
mičnine, svetovanje pri pripravi nepremičnine za prodajo, davčno svetova-
nje, urejanje prepisov »na ključ«, vse na enem mestu.

GEODETSKE STORITVE: nudimo Vam kvalitetne, celostne geodetske 
storitve, ki so potrebne za pravno varnost Vaših nepremičnin. Uporabljamo 
najsodobnejšo tehnologijo in postopke. Nudimo Vam ugodno in natančno 
izdelavo letalskih posnetkov …

HomeLife, PE Geodet Kralj
geodetske storitve in 
nepremičnine, Janez Kralj s.p.

040 753 911 | info@geodet-kralj.si

Da se sploh lahko lotimo grad-
nje objekta, mora biti ta skla-
dna s prostorskim aktom, ki je 
v domeni vsake občine. Kot so 
nam povedali na občinah, ob-
činski prostorski načrt (OPN) 
ni le izvedbeni akt, temveč je 
prvenstveno strateški pro-
storski dokument občine, ki 
vsebuje zasnove in usmeritve 
za kvaliteten prostorski razvoj. 
Sestavljen je iz tekstualnega in 
grafičnega dela. Sestavni deli 
OPN so urbanistični načrt, 
okoljsko poročilo in prikaz 
stanja prostora. Z občinskimi 
podrobnimi prostorskimi na-
črti (OPPN) se podrobneje na-
črtuje razvoj in širitev naselij, 
prenova območij ter tudi druge 
prostorske ureditve lokalnega 
pomena, pri čemer se zagoto-
vijo tudi nova stavbna zemljiš-
ča kot dodatne razvojne povr-
šine. OPN ima sprejet pet od 
šestih posavskih občin, izje-
ma je le Bistrica ob Sotli, kjer 
je občina, kot nam je sporoči-
la direktorica občinske uprave 
Ana Bercko, pričela z izdela-
vo strokovnih podlag za občin-
ski prostorski plan in občinski 
prostorski načrt Občine Bistri-
ca ob Sotli (pobude zbirajo do 
konca tega meseca). 

Zaradi upravne takse veliko 
manj pobud

V občini Krško je s sprejetjem 
OPN v letu 2015 2538,08 hek-
tarja stavbnih zemljišč (tako 
pozidanih kot nepozidanih) 
za različne namene gradnje 
(območja stanovanj, central-
ne, proizvodne dejavnosti …), 

Nepremičninski trg je živahen
POSAVJE – Na tokratnih tematskih straneh, namenjenih nepremičninam, smo se odločili, da pozornost pos-
vetimo razpoložljivosti in urejenosti gradbenih zemljišč ter ponudbi stanovanj v Posavju. Po pomoč smo se 
obrnili na posavske občine, ki usmerjajo prostorski razvoj, na upravne enote, ki izdajajo gradbena dovolje-
nja, in tudi na strokovnjaka s področja prodaje nepremičnin, ki sta opisala trenutno situacijo v naši regiji.

največ znotraj naselij, so nam 
sporočili z Občine Krško, kjer 
ocenjujejo, da je največ težav s 
pridobivanjem lastništva in in-
frastrukturnim opremljanjem 
le-teh, kar je pogoj za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja. V 
letu 2018 so prejeli približno 
30 vlog za spremembo OPN, po 
veljavnosti odloka o taksah (ta 
od 18. avgusta 2018 dalje znaša 
150 evrov) pa jih je manj. Ob-
čina Brežice je od leta 2016 do 
danes prejela približno 100 po-
bud, večino usmerjenih v sta-
novanjsko gradnjo, je navedla 
Katja Pongračič, namestni-
ca vodje oddelka za prostor. V 
letu 2014 je bilo podanih prib-
ližno 1500 pobud (pobude 
iz obdobja desetih let), v letu 
2018 pa 300. Največ stavbnih 
zemljišč se je zagotovilo v letu 
2014, in sicer v mestu Brežice, 
kjer je zagotovljenih približ-
no 20 hektarjev stavbnih ze-
mljišč, ki so namenjena bivanju 
in poslovni dejavnosti. »Največ 

stavbnih zemljišč po naseljih je 
zagotovljenih za gradnjo stano-
vanjskih stavb. Najbolj iskane 
površine za gradnjo hiš so v 
Artičah, na obrobju mesta Bre-
žice (Črnc, Zakot, Trnje, Šen-
tlenart), v Dobovi in Selah pri 
Dobovi ter na Skopicah. Povr-
šine za intenzivno poslovno de-
javnost so zagotovljene v Brezi-
ni, Slovenski vasi, Dobovi, Krški 
vasi in v manjšem obsegu na 
Bizeljskem,« našteva Pongra-
čičeva. 

Na območju sevniške občine 
je nekaj več kot 100 hektarjev 
nepozidanih stavbnih zemljišč, 
primernih za pozidavo. Nekaj 
je tudi zazidljivih zemljišč, ki 
pa so zaradi geografske nara-
ve, poteka javne gospodarske 
infrastrukture, varovanj in za 
gradnjo že rezerviranih povr-
šin manj primerna za gradnjo. 
Največ za zazidavo primernih 
zemljišč je na območjih mesta 
Sevnica z okolico, Boštanja in 
v ostalih večjih naseljih v ob-
čini, se je glasil odgovor z Ob-
čine Sevnica. V preteklih letih 
je bilo na Oddelek za okolje 
in prostor, ki ureja spremem-
be namenske rabe zemljišča, 
naslovljenih tudi do 300 vlog 
letno, od lanskoletne uved-
be plačila upravne takse se je 
število vlog bistveno zmanjša-
lo, saj so jih v zadnjem polletju 
prejeli 35. V kostanjeviški ob-

čini je po podatkih iz uradnih 
evidenc 120 hektarjev nepo-
zidanih stavbnih zemljišč. Ta 
so razpršena po vseh 28 nase-
ljih občine, tako da ne morejo 
govoriti o nekem večjem ob-
močju, kjer bi imeli na razpo-
lago stavbne parcele, so zapi-
sali in dodali, da imajo v sami 
Kostanjevici na Krki dve zazi-
dalni območji, in sicer zazidal-
no območje Ljubljanska cesta, 
kjer je bilo v zadnjih dveh letih 
prodanih vseh deset parcel, in 
stanovanjsko območje Globoči-
ce, kjer občina prodaja stavbne 
parcele (trenutno štiri od sed-
mih). V občini Radeče je zazi-
dljivih zemljišč zelo malo, so 
nam sporočili, večina teh, ki je 
na voljo, pa je v lasti zasebnih 
lastnikov. Letno prejmejo pet 
do deset vlog za spremembo 
namenske rabe zemljišča. 

Največje zanimanje za 
spremembo kmetijskih v 
stavbna zemljišča

V vseh posavskih občinah ob-
čani najpogosteje prihajajo z 
vprašanjem glede spremembe 
kmetijskih v stavbna zemljišča. 
Poleg tega jih zanima tudi, ka-
tere vrste objektov lahko gra-
dijo na lokaciji, kakšne so lah-
ko velikosti in oblikovanje, ali 
so kakšni posebni pogoji glede 
varovanj in omejitev na lokaci-
ji gradnje, kakšni so postopki 
glede prostorskih izvedbenih 
aktov na območjih, kjer OPN 
ne predvideva gradnje objek-
tov (odprt kmetijski prostor 
ali z varovanji zaščiten pros-
tor), njihova vprašanja se na-
vezujejo na OPPN glede teh-
ničnih pogojev gradnje, kadar 
načrtujejo drugačne objekte, 
kot so opisani v gradbenih na-
črtih (npr. višjo stavbo, manj-
še odmike od sosednjih parcel, 
naklone streh). V Kostanjevici 
na Krki je problem, da lastni-
ki stavbnih zemljišč v precej-
šnji meri le-ta čuvajo za bodo-
če potrebe in jih ne prodajo, 
� nadaljevanje�na�str.�12

Tematske strani  Posavskega obzornika,  12.  september 2019

V�sevniški�občini�je�največ�za�pozidavo�primernih�zemljišč�
med�drugim�na�območju�Boštanja�(foto:�S.�R.).
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določena pa niso komunalno 
opremljena, tako da imajo kup-
ci marsikje težavo priti do na-
kupa parcele.

Vloge občanov za spremem-
bo OPN na občinah preučujejo 
ter na podlagi tega OPN občas-
no tudi spreminjajo in dopol-
njujejo. V občini Sevnica je 
največ pobud vsebinsko veza-
nih na vzpostavitev novih ob-
močij za stanovanjsko gradnjo 
in za vzpostavitev območij za 
razvoj turizma. Zaznati je tudi 
porast gradnje industrijskih in 
poslovnih objektov na že prej 
določenih območjih gospodar-
skih in poslovnih con, poja-
snjujejo. Občina Kostanjevica 
na Krki je trenutno v fazi anali-
ze prejetih pobud, ki jih je prib-
ližno 250. »Pri spremembah 
bo šlo predvsem v dve smeri, 
in sicer na eni strani za določi-
tev dodatnih stavbnih zemljišč, 
na drugi strani pa tudi za uki-
nitve statusa stavbnih zemljišč 
in spremembe nazaj v kmetij-
ska zemljišča, predvsem v luči 
napovedane obdavčitve ne-
premičnin,« so nam odgovori-
li. Občina Brežice, ki trenutno 
vodi spremembo in dopolni-
tev OPN za širitev obrtne cone 
v Dobovi ter za cestno poveza-
vo Slovenska vas, predvideva 
pričeti s predpripravo novo-
dobnega prostorskega doku-
menta – s pripravo strokovnih 
podlag, ki bodo osnova za nad-
gradnjo prostorskih določil, ki 

bodo v nadaljevanju omogoča-
la kakovostno rabo prostora, 
še v tem letu, je omenila Pon-
gračičeva. V občini Krško pa so 
usmerjeni tudi v evidentiranje 
in določitev stavbnih zemljišč 
poseljenim površinam izven 
poselitvenih območij, pri če-
mer predvidevajo, da bodo 
spremembe in dopolnitve OPN 
izvedene do leta 2021, če bodo 
vsi sodelujoči sledili zastavlje-
nemu terminskemu planu in 
bodo za vse predlagane vsebi-
ne pridobljena pozitivna mne-
nja nosilcev. 

Gradbeno dovoljenje je, 
razen izjem, obvezno

Pred gradnjo je treba imeti 

najprej urejeno vso dokumen-
tacijo, med katero je zagoto-
vo najpomembnejše gradbe-
no dovoljenje, brez katerega 
ne smemo graditi, razen dolo-
čenih izjem. Kot pojasnjuje na-
čelnica UE Krško mag. Lidija 
Božič, je treba imeti gradbe-
no dovoljenje za novogradnjo, 
rekonstrukcijo in spremem-
bo namembnosti objekta, ki 
je stavba, gradbeni inženirski 
objekt ali drug gradbeni poseg, 
narejen z gradbenimi, zaključ-
nimi gradbenimi ali inštalacij-
skimi deli, sestavljen iz grad-
benih proizvodov, proizvodov 
ali naravnih materialov, sku-
paj s trajno vgrajenimi inšta-
lacijami in napravami v objek-
tu, ki so namenjene delovanju 

objekta. Pred vsako gradnjo 
je treba preveriti, za katero 
vrsto gradnje gre, ter si prido-
biti vsa predpisana dovoljenja. 
Začetek gradnje je treba prija-
viti na upravni enoti osem dni 
pred začetkom izvajanja grad-
nje, za katero se zahteva grad-
beno dovoljenje, razen pri 
spremembi namembnosti. In-
vestitor mora po dokončanju 
gradnje pridobiti uporabno 
dovoljenje, ki je pri stanovanj-
skih hišah pogoj za določitev 
hišne številke. Vodja oddelka 
za občo upravo na UE Brežice 
Alison Teodorovič opisuje, 
da vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja investitor odda na 
predpisanem obrazcu, le-ta pa 
mora biti formalno in vsebin-

sko popolna. Vloga je formalno 
popolna, če vsebuje vso pred-
pisano dokumentacijo za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja 
v skladu s Pravilnikom. In kaj 
je vsebinsko popolna vloga? To 
je vloga, v kateri je izkazano 
lastništvo oz. na drug predpi-
san način urejena pravica gra-
diti. Vlogi je treba priložiti vsa 
potrebna mnenja (soglasja), 
in sicer mejašev, če je odmik 
manjši od predpisanega, mne-
nja upravljavcev infrastruktu-
re ali drugih varovanj (narava, 
kultura, vode ...), po novem pa 
še mnenje občine o skladnosti 
projekta s prostorskim aktom. 
V postopek morajo biti vklju-
čeni vsi stranski udeleženci 
oz. mejaši na nepremičnine, na 

katere ima nameravana grad-
nja svoj vpliv. 

Božičeva opozarja, da je veči-
na prejetih zahtev nepopolnih, 
zato vse bodoče investitorje 
pozivajo, da preverijo, ali ima-
jo pravico graditi na zemljiš-
ču predvidene gradnje (pred-
vsem za gradnjo priključkov 
in pri dostopu do javne ces-
te na zemljiščih v zasebni las-
ti, kjer poteka kategorizirana 
cesta), prav tako tudi za izved-
bo komunalnih priključkov, da 
priložijo vsa potrebna mnenja 
pristojnih mnenjedajalcev in 
ustrezno pooblastilo za zasto-
panje, če se odločijo za poob-
laščenca. 

Kaj lahko gradimo brez 
gradbenega dovoljenja?

Kot razlaga Božičeva, dovo-
ljenje za gradnjo in prijava 
začetka gradnje nista pogoj 
za enostaven oz. nezahteven 
objekt, vzdrževanje objektov 
in vzdrževalna dela v javno ko-
rist ter začasen objekt. Vendar 
pa ta ne sme biti v nasprotju 
s prostorskim izvedbenim ak-
tom, predpisi, s katerimi se 
podrobneje določijo bistve-
ne in druge zahteve, ter drugi-
mi predpisi. Prav tako si mora 
investitor pridobiti menja ali 
druga dovoljenja, če je to do-
ločeno s predpisi. Dokumen-
tacija za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja za nezahtevne 

• tri stanovanja: od 45 m2 do 74 m2 
• svetli in klimatizirani prostori
• funkcionalna razporeditev 
• kakovostna gradnja (parket, 

troslojna zasteklitev, dobra 
zvočna in termo izolacija)   

• dostop z dvigalom

• lasten parkirni prostor 
• kletni prostor, kolesarnica
• mirna okolica 
• dobre prometne povezave 
• bližina parkov in sprehajalnih 

stez

• primerna za storitvene 
dejavnosti 

• neto površina 195 m2,  
velikost zemljišča 1.616 m2

• 5 pisarniških prostorov, arhiv, 
kuhinja in sanitarije

• 6 parkirnih mest

• odlično vzdrževana,  
urejena okolica 

• možna preureditev tudi za 
stanovanjske namene 

• ena najboljših lokacij na 
Senovem

NOVA STANOVANJA 
V MESTNEM JEDRU KRŠKEGA 

POSLOVNO STAVBO NA 
SENOVEM

INFORMACIJE IN DOGOVORI ZA 
OGLEDE NEPREMIČNIN: 

Barbara Bratkovič, 041 939 113, 
barbara.bratkovic@kostak.si

VEČ NA
nepremicnine.kostak.si

PRODAMO

nadaljevanje�s�str.�11
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Nepremičninski trg je živahen

Najbolj so cene poskočile v Sevnici

Kaj se trenutno dogaja na področju nepremičnin v Posavju, smo 
povprašali nepremičninska posrednika Roberta Nedanovske-

ga (NNRN nepremičnine d.o.o. Novo mesto) in 
Janeza Kralja (Geodet Kralj iz Brežic). Kot pra-
vi Nedanovski, je promet z vsemi vrstami nepre-
mičnin na območju Posavja še vedno živahen, 
cene nepremičnin na tem območju pa še ved-
no nadaljujejo trend rasti. »Največji porast cen 
so dosegle nepremičnine v občini Sevnica. Po 
številu pa izstopajo transakcije s stanovanjski-
mi nepremičninami, ki jih je tudi največ,« poja-
snjuje, Kralj pa dodaja, da se prodajajo starejše 
hiše, obnovljena stanovanja, poslovni prosto-
ri, posesti, zidanice, vikendi in kmetije, in sicer 
v Cerkljah ob Krki, Prilipah, Dobovi, Brežicah, 
Senovem, Bizeljskem, Bistrici ob Sotli … Žele-
li smo tudi izvedeti, katerih vrst nepremičnin 
primanjkuje na trgu. Nedanovski opisuje, da 
je pomanjkanje zaznati predvsem na podro-

čju stanovanjskih nepremičnin (komunalno opremljenih stav-
bnih zemljišč, stanovanj, novejših oz. energetsko učinkovitejših 
hiš), kar sovpada s povečanim povpraševanjem po tovrstnih ne-
premičninah. Presežek ponudbe nad povpraševanjem pa je za-
znati pri počitniških nepremičninah (vikendih) in kmetijskih 
objektih, kot so zidanice. Povečana je tudi ponudba poslovnih 
nepremičnin ter nefunkcionalnih in energetsko potratnih sta-
novanjskih hiš. Po Kraljevih navedbah na trgu primanjkuje več 
stanovanj v bližini središča dogajanja. »Ta iščejo starejši ob-
čani in mlajši z družinami, da imajo bliže zdravstvene ustano-
ve, trgovino, pošto, vrtec in šolo,« dodaja. In kako kaže naprej? 
»Zaznati je nadaljevanje stagnacije v prometu z nepremični-
nami na odročnejših lokacijah na posavskem območju, prete-
žno kmetijskih, vinogradniških območjih, predelih ob državni 
meji, kjer praktično ni povpraševanja po nepremičninah. Kljub 
nizkim cenam na teh lokacijah je malo transakcij z nepremič-
ninami, nepremičnine propadajo ali pa se zaraščajo,« odgovar-
ja Nedanovski, Kralj pa vidi prednost posavskih nepremičnin v 
dobri prometni povezanosti z Ljubljano in Zagrebom, obilo za-
nimivih turističnih krajev, neokrnjeni naravi ter ugodni ceni 
nepremičnin.

Robert�Neda-
novski

Janez Kralj
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Kako se je vse začelo?
Dejan Stanič, v Posavju poznan kot lastnik podje-
tja Sax reklame, je svojo podjetniško pot začel leta 
1998 z dejavnostjo zunanjega oglaševanja. Nekaj 
let se je ukvarjal tudi s trgovino, imel je dve trgovini 
z oblačili modnih blagovnih znamk, ki so bile takrat 
ene izmed redkih, ki so ponujale trendovska oblači-
la za mladino. Ena se je nahajala v starem mestnem 
jedru Krškega, druga pa v Brežicah. 

Že kot zelo mlad podjetnik je uvidel poslovno pri-
ložnost v zunanjem oglaševanju. Začel je praktično 
iz nič. Z izposojenim orodjem, podporo družinskih 
članov in prijateljev je postavil svoje prve oglasne 
površine (jumbo panoje) v Krškem in izobesil prve 
obešanke na javni razsvetljavi. Svojo dejavnost 
oglaševanja je vztrajno razvijal in v prvih desetih 
letih razširil svoje oglasne površine še na obmo-
čje Posavja in Dolenjske. Leta 2004 je ob podpo-
ri brata od družbe Merkur kupil svojo prvo nepre-
mičnino, ki se nahaja na Stadionu Matije Gubca, 
jo priredil za izvajanje gostinske dejavnosti in ure-
dil poslovne prostore, v katerih delujejo še danes. 
Ravno s postopnim širjenjem dejavnosti, poveče-
vanjem števila poslovnih partnerjev in obsegom 
različnih oglaševalskih akcij se mu je leta 2009 po-
rodila ideja, da prestopi meje lokalnega oglaševa-
nja in razširi svojo mrežo zunanjih oglasnih povr-
šin po vsej Sloveniji. 

Danes je tretji največji ponudnik 
zunanjega oglaševanja v Sloveniji

Po petih letih je z dobro ekipo sodelavcev to ide-
jo tudi udejanjil in se leta 2014 na trgu pojavil kot 
tretji nacionalni ponudnik zunanjega oglaševanja. 
»Danes s svojo mrežo oglasnih površin izvajamo 
lokalne in nacionalne kampanje za različna pod-
jetja, agencije, organizatorje športnih, kulturnih 
in glasbenih dogodkov. Med večje športne dogod-
ke lahko izpostavim Planico, katere medijski par-
tner smo že nekaj let, podpiramo (gremo na tak-
šen ali drugačen način naproti) pa tudi kulturna 
in športna društva ter zavode na lokalni ravni, saj 
se nam zdi povezovanje z lokalno skupnostjo po-
membno,« razloži Stanič.

V podjetju že dobrih 10 let dela tudi njegova žena 
Ksenija Stanič, ki vodi področje marketinga oz. 
prodaje in skrbi za izvedbo vseh večjih projektov, je 
tudi ključni člen pri komunikaciji z naročniki. »Za-
dovoljni smo, da smo s trdim delom, vztrajnostjo in 
korektnim odnosom razširili obseg našega dela ter 
postali eno izmed prepoznavnih imen na področju 
zunanjega oglaševanja v Sloveniji. Ni bilo lahko …« 
Stanič pa doda: »Z obsegom površin, ki jih imamo 
danes, zagotavljamo dobro pokritost, kar je za na-
ročnike ključno. Tečemo na 'dolge proge' in vsakega 
naročnika individualno obravnavamo. Pri delu sta-
vimo na oseben pristop, zato kot zanesljiv in kvali-
teten izvajalec prisluhnemo naročnikovim željam.«

NAKUP STAREJŠE 
MESTNE HIŠE V KRŠKEM

Od priložnosti, ideje do izvedbe
V vrtincu novih priložnosti, razvoja in širitve ogla-
ševalske dejavnosti je leta 2006 izvedel za prodajo 
starejše mestne hiše v starem mestnem jedru Kr-
škega. Hiša mu je s svojim tradicionalnim meščan-
skim izgledom postala zanimiva že na samem za-
četku, saj je imela ravno takšna »mestna gospa« 
zanj poseben pomen. V hiši je imelo svoje prostore 
AMD Krško in takrat prva avtošola v Krškem pa tudi 
Optika Rimc. »Ob dotedanjih poslovnih izkušnjah 

se mi je zdela ideja o naložbi v novo nepremičnino 
poseben izziv, saj sem bil mnenja, da se lahko iz 
tega naredi dobra zgodba,« razloži Stanič, ki je že-
lel z nakupom takšne hiše narediti nekaj več, mestu 
Krško ponuditi nekaj drugačnega in zanimivega. »V 
prvi fazi smo objekt popolnoma rekonstruirali oz. 
obnovili z namenom pridobitve treh stanovanj, po-
slovnih prostorov in dnevne restavracije v pritličju 
objekta z atrijsko teraso,« nadaljuje z obrazložitvijo, 
kako si je vse skupaj zamislil. Vendar se je zalomilo 
že takoj po zasnovi: »Prvotno zasnovanega projek-
ta nismo mogli izpeljati, ker smo naleteli na teža-
ve pri pridobivanju dovoljenj s strani Občine Krško. 
Ta je na tem področju v svojem OPPN-ju umešča-
la novo knjižnico, ki se do danes še ni zgradila.« In 
tako je projekt za nekaj let obtičal na mrtvi točki.

»Po nekaj letih smo projekt spremenili in šli v iz-
gradnjo petih apartmajskih stanovanj, v pritlični 
etaži pa so prostori, namenjeni za poslovne dejav-
nosti,« pojasnjuje Stanič. Dodaja, da je umestitev 
apartmajskih stanovanj v samo središče mesta do-
brodošla, saj se z novimi tovrstnimi kapacitetami in 
novimi obiskovalci mestu vrača življenje. Obnova 

je, kot je za stare mestne hiše predpisano, poteka-
la pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediš-
čine Slovenija, tako da se objekt popolnoma umesti 
v okolje starega dela Krškega. Pa vendar izpostavi: 
»Glede na to, da Občina Krško večkrat izpostavlja, 
da želi 'oživiti' staro mestno jedro, bi pričakoval več 
posluha pri takšnih in podobnih projektih.«

Stanovanja v Mestni vili so zasnovana 
za komfortno bivanje 

Pri zasnovi in obnovi hiše je bila v ospredju potre-
ba po novih stanovanjskih kapacitetah v Krškem, 
prednostno pa so se posvetili predvsem ugodju bi-
vanja. Od »stare hiše« je tako rekoč ostala samo 
školjka, vse ostalo je bilo popolnoma obnovljeno.

Vila je umeščena v mirnem predelu mesta zraven 
Mencingerjeve hiše, kjer ni ne hrupa ne prometa. 
Vseh pet stanovanj je apartmajskega tipa v veli-
kosti od 80 m2 do 100 m2 in omogočajo komfor-
tno bivanje treh do štirih oseb v posameznem sta-
novanju. Stanovanja so popolnoma opremljena z 
vso sodobno opremo, v svetlih in toplih barvnih od-

tenkih, prijetna, predvsem pa s pridihom starome-
ščanske hiše v modernem slogu, kjer se starodob-
nost prepleta s sodobnostjo.

Opremljena stanovanja ...

Vse pohištvo in oprema sta popolnoma nova, ku-
hinja je opremljena z vsemi gospodinjskimi apa-

rati, posodo in pripomočki. Vsak apartma ima eno 
do dve kopalnici z dvema WC-jema z lično kerami-
ko in sanitarno opremo, pralnim strojem oz. kombi-
nacijo pralno-sušilnega stroja. Posebnost in hkrati 
prednost teh stanovanj pa je, da je njihova notra-
nja razporeditev prirejena tako, da ima vsaka oseba 
svojo sobo, opremljeno s posteljo nadstandardnih 
dimenzij, delovno mizo, počivalnikom, TV spreje-
mnikom, klimatsko napravo in internetnim dosto-
pom. Tako ima vsak apartma tri samostojne sobe, 
prostorno predsobo, kuhinjo in jedilnico. Vsi pro-
stori so klimatizirani.

V pritličju se nahaja prostor v velikosti cca. 160 m2 

in je predviden za oddajo v poslovni namen – za 
izvajanje mirne poslovne dejavnosti. Hišo odli-
kuje tudi atrijska terasa, na kateri bodo umešče-
ne mize in stoli za druženje, sestanke in sprošča-
nje stanovalcev.

Stanovalci imajo na voljo tudi balkone in prostor 
za shranjevanje koles, možnost »rent a car«, par-
kirišča za avtomobile pa so na voljo v neposredni 
bližini vile – ena pri glavnem vhodu na označenih 
delih mestne ulice, druga pa zadaj, vhod s strani 
športnih igrišč.

... z nadstandardnimi storitvami 

Apartmajska stanovanja so kombinacija med kla-
sičnim stanovanjem in hotelom. Vključujejo stori-
tve čiščenja, menjavo brisač in poteljnine ter varo-
vanje. Namenjena so za kratkoročni in dolgoročni 
najem, predvsem za potrebe ljudi, ki prihajajo v Kr-
ško ali okolico s poslovnim namenom kakor tudi 
zgolj na oddih oz. kot turisti.

Prve goste iz tujine bo Mestna vila dobila že v sep-
tembru, takoj po predaji objekta v uporabo. Pov-
praševanje za dolgoročno bivanje so nekateri že 
izkazali, interes za kratkoročni najem pa se kaže 
predvsem za čas remonta v Nuklearni elektrar-
ni Krško.

»Takšne oz. podobne ponudbe v Krškem ni prav ve-
liko, kar so nam potrdili tudi podjetniki iz okolice, 
ki pozdravljajo takšno ponudbo za svoje poslovne 
partnerje, predvsem tiste, ki prihajajo iz tujine,« za-
ključi Stanič, ki z obnovo te nepremičnine verjetno 
ni zaključil svojih načrtov za prihodnost.

To ime si hiša in mesto Krško zaslužita
Stari del mesta Krško je poleg številnih v zadnjih letih prenovljenih stavb, ki  prispevajo k lepši podobi in oživitvi mestnega jedra, bogatejši še za eno prenovljeno hišo, imenovano Mestna vila. 
Dejan Stanič, podjetnik iz Krškega, je omenjeno hišo kupil leta 2006, jo temeljito prenovil, v prihajajočih dneh pa jo bo predal svojemu namenu. 
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Za ogled in vse informacije pokličite na 040 239 322 (Ksenija Stanič), ksenija.stanic@saxreklame.com ali 040 466 699 (Luka Oštir), luka.ostir@gmail.com.

Dejan Stanič

Vhod z zadnje strani Atrij Mestne vile

Pročelje Mestne vile, ki je bilo obnovljeno pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, je del glavne ulice starega mestnega jedra v Krškem.

Apartmajska stanovanja so lično opremljena in imajo imena po lokalnih naravnih znamenitostih, to so Trška Gora, Libna, Sremič, Sava in Krško polje.
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Ne dovolimo si prezreti ... 
Spoštovani, 
z iztekom poletja se približuje čas, ko se bo znova »odprla zavesa« v novo gledališko 
sezono Kulturnega doma Krško. Abonmajski program sezone 2019/2020 ponuja premišljen 
izbor kakovostnih in raznovrstnih uprizoritev slovenskih profesionalnih gledališč. Tematsko 
in konceptualno raznolik ter vsebinsko aktualen repertoar nove gledališke sezone vsem 
ljubiteljem gledališča in tistim, ki boste to morebiti še postali, prinaša priložnost poglobljenih 
umetniških doživetij in celovit vpogled v široko paleto sodobnih uprizoritvenih praks.

Čemu pravzaprav gledališče? 
Gledališče je že vse od svojih začetkov predstavljalo več kot golo razvedrilo. Antična Grčija, 
zibelka evropske civilizacije, je gledališče razumela in zasnovala kot eno najpomembnejših 
družbenih institucij, ki državljanom ponuja svetišče duha, da bi se v njem lahko soočali s 
temeljnimi zagatami človekovega bivanja in ključnimi družbenimi izzivi svojega časa. Danes 
nam ob informacijski preobremenjenosti in hektičnem ritmu vsakdana (pre)pogosto umanjka 
prav neka platforma, ki bi zmogla vzgibati mišljenje in duha, nam ponuditi priložnost konkretnega 
vživljanja v različne življenjske perspektive ter negovati odprtost za preizkušanje drugih in 
drugačnih stališč. Gledališče je tudi danes lahko takšna platforma gibkosti duha.

Kot nasploh vsa umetnost tudi gledališče zahteva dobršno mero zbranosti, pozornosti in 
potrpežljivosti. V svetu, ki mami s preobiljem intenzivnih dražljajev in zapeljuje z lahkotnimi 
razvedrili, izgubljamo občutek za posebno posvečenost, ki jo od nas terja umetnost. Toda 
nemara je natanko v tej »diagnozi« potrebno prepoznati razloge za potrebo, da, nemara celo 
nujo po obisku gledališča. Človek namreč, če želi najti orientacijo v tem »ponorelem svetu« 
in osmisliti svoje bivanje, potrebuje mesto, čas, vzpodbudo in povod za umirjen, poglobljen 
razmislek in subtilnejše izkustvo. In podobno, kot se glasi pronicljivo Pavčkovo opozorilo, da 
»nas bo pobralo, če ne bomo brali«, bi tudi za pomen in vlogo odrske umetnosti lahko pristavili, 
da bomo marsikaj »spregledali, če ne bomo gledali«. 

Z izborom abonmajskega programa v Kulturnem domu Krško sledimo našemu temeljnemu 
poslanstvu zagotavljanja dostopnosti kakovostne umetniške produkcije lokalnemu občinstvu. 
V Kulturnem domu Krško razpisujemo tri abonmaje – Zelenega in Modrega za odrasle ter 
Rumenega za otroke. Repertoar prihajajoče sezone je podrobneje predstavljen na naslednjih 
straneh, kjer si lahko ogledate, katere predstave bodo na sporedu in kakšne ugodnosti vam 
prinaša vpis abonmaja. 

Vabljeni torej v gledališče, na raziskovanja in popotovanja po poetikah in svetovih, ki omogočajo 
pretanjena izkustva in neslutene uvide v včasih zastrta razsežja našega eksistencialnega 
položaja. Ne dovolimo si prezreti bistva.

ZVEZDICA ZASPANKA, plesna predstava
SNEGULJČICA, lutkovna predstava
KOSOVIRJA NA LETEČI ŽLICI, dramska predstava
NA DVORIŠČU, glasbena predstava z lutkami
LA FONTAINOVE BASNI, baletna predstava
JANKO IN METKA, dramska predstava

RUMENI ABONMA

BAAL, kabaret / variete
POPOLNI TUJCI, komična drama
RAZBITI VRČ, komedija
VENTILATOR, glasbena komedija
PREDSTAVA, KI GRE NAROBE, komedija
VIDEZ VARA, komedija

ZELENI ABONMA

MODRI ABONMA

BAAL, kabaret / variete
POPOLNI TUJCI, komična drama
RAZBITI VRČ, komedija
VENTILATOR, glasbena komedija
KRALJICA MATI, drama
TIH VDIH, drama

         GLEDALIŠKI
ABONMAJI

SEZONA 2019/2020

Program abonmajev

RUDAR SENOVO d.o.o.
E: info@rudar-senovo.si

Cesta kozjanskega odreda 4
SI - 8281 Senovo

V podjetju Senčila Medle tako ponujamo ce-
loten spekter vseh senčil in vam tako poma-
gamo izbrati vam najprimernejše.

Najlažje je senči-
la kategorizirati gle-
de na lokacijo posta-
vitve. Za senčenje 
balkonov je najbolj 
priporočljiv nakup 
klasične ali kasetne 
tende. Za vertikalno 
senčenje balkonov, 
teras ali nadstreškov 
so zelo praktične bal-
konske ali BAN ten-
de. Na koncu izbere-
te še željeno platno, ki ga zopet prilagodite 
svojim željam. Od klasičnega, a visoko kva-
litetnega akrilnega platna, do specialnih, še 
bolj odpornih materialov. Zopet, vse glede 
na to, kar pričakujete od svojega senčila. Kot 
zanimivost, za balkonske tende, stranke ve-
likokrat izberejo kar screen platno, ki sen-
čilo na nek način preoblikuje v neke vrste 
zunanje screen senčilo, a veliko ugodnejše.  

V poletnih mesecih, naraste tudi povpraše-
vanje za senčenje teras ali večjih balkonov. 
Tu je najboljše senčilo za vas Pergola. Zo-
pet obstajajo različni modeli, ki se razliku-

jejo po estetiki, dimenziji, sami funkcional-
nosti in seveda posledično ceni. Najboljša 
rešitev je zagotovo Bioklimatska Pergola, 
ki s streho iz premikajočih se aluminijastih 

lamel, nudi zaščito v 
vseh vremenskih po-
gojih in skozi celotno 
leto. Razred nižje je 
t.i. Pergotenda iCo-
ver, ki ima namesto 
aluminijastih lamel 
platneno streho. Ta 
je izjemno priljublje-
na zaradi majhnega 
naklona in praktič-
no iste funkcional-
nosti kot bioklimat-

ska pergola. Še razred nižje so nato lažje 
in dimenzijsko bolj omejene pergole. Naj-
manj zahtevni, pa nadstreške ali manjše te-
rase pogosto zasenčijo s Pergolo Light, ki 
opravi odlično delo kot samostojna pergola. 

Če iščete podobno rešitev za vaš dom, vas 
v vsakem primeru vabimo na Podbevškovo 
ulico 31 v salon Senčil Medle, kjer si lahko 
vsa senčila tudi ogledate, strokovnjaki pa 
vam bodo pomagali izbrati idealno senčilo 
za vaše potrebe. Izkoristite tudi veliko pose-
zonsko akcijo, ki poteka do 1. 11. 2019 in si za-
gotovite tendo ali pergolo do 20 % ceneje! 

Senčila Medle d.o.o., Podbevškova ulica 31, 8000 Novo mesto, 
www.medle.eu, info@medle.eu, 07 39 30 932

Za vas ustvarjamo nov prostor pod soncem.

Izberite pravo senčilo 
za vaš balkon ali teraso
Pri izbiri zunanjega senčila je najpomembneje, da dobro poznate funkcionalnosti posa-
meznih tipov senčil in izberete tisto, ki je najprimernejše za vaše potrebe. To velikokrat ni 
najlažji proces, saj je potrebno svoje želje prilagajati tudi svojim finančnim zmožnostim.

NAJVEČJA IZBIRA
RABLJENIH VOZIL V POSAVJU!

041 655 373

NOVA ŠKODA
SCALA

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,0 – 4,1 l/100 km in 113 – 108 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov 

(NOx): 0,0585 – 0,0278 g/km, trdi delci: 0,00156 – 0,00012 g/km, število delcev: 1,23 – 0,01 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 

toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 

kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

AVTOLINE, Bohoričeva 10, Krško , tel.: 07 490 21 20

objekte je manj obsežna in jo 
investitor lahko izdela sam: 
vključuje podatke o udeležen-
cih in objektu ter grafične pri-
kaze, ki so tloris objekta, zna-
čilni prerezi ali profili objekta, 
pogledi in prikaz oblikovanja 
terena ter prikaz objekta na 
zemljiškokatastrskem prika-
zu tako, da je razvidna njego-
va tlorisna velikost na stiku z 
zemljiščem s kotiranimi odmi-
ki od sosednjih zemljišč. Prika-
žejo se tudi prometna ureditev 
in druge funkcionalne površi-
ne objekta (vključno z dosto-
pi, dovozi, parkirišči, mestom 
za odpadke).

Ob tem velja omeniti, da je ju-
nija lani začela veljati nova 
gradbena zakonodaja, ki je 
prinesla kar nekaj sprememb, 
in sicer uvedbo možnosti lega-
lizacije izvedenih gradenj pred 
uveljavitvijo zakona v okviru 
dopustnih odstopanj od grad-
benega dovoljenja, postop-
ke za objekte, zgrajene brez 
gradbenega dovoljenja pred 
1. 1. 1998, opuščanje zahteve 
po pridobitvi gradbenega do-
voljenja za odstranitev objek-
tov in začasne objekte, prija-
vo začetka gradnje (tudi za 
odstranitev objektov) itd.
Pri posavskih UE smo želeli iz-
vedeti, koliko gradbenih dovo-

ljenj izdajo na območjih, za ka-
tera so pristojne. V UE Krško, 
ki je pristojna za območje ob-
čin Krško in Kostanjevica na 
Krki, letno izdajo v povprečju 
do 400 gradbenih dovoljenj, 
je navedla načelnica Božiče-
va. »Na število zahtev za izda-
jo gradbenega dovoljenja vpli-
vajo gospodarske razmere ter 
pričakovane ali pa že uveljav-
ljene spremembe v zakonoda-
ji. Tako smo na primer v letu 
2015, ko je bil sprejet in je za-
čel veljati Odlok o Občinskem 
prostorskem načrtu občine 
Krško, ki je spremenil pogoje 
gradnje, pred njegovo veljavo 
beležili povečano število zah-

tev, tako da smo v tem letu iz-
dali nekaj več kot 600 gradbe-
nih dovoljenj,« pojasnjuje in 
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Nepremičninski trg je živahen
nadaljevanje�s�str.�12
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Ne dovolimo si prezreti ... 
Spoštovani, 
z iztekom poletja se približuje čas, ko se bo znova »odprla zavesa« v novo gledališko 
sezono Kulturnega doma Krško. Abonmajski program sezone 2019/2020 ponuja premišljen 
izbor kakovostnih in raznovrstnih uprizoritev slovenskih profesionalnih gledališč. Tematsko 
in konceptualno raznolik ter vsebinsko aktualen repertoar nove gledališke sezone vsem 
ljubiteljem gledališča in tistim, ki boste to morebiti še postali, prinaša priložnost poglobljenih 
umetniških doživetij in celovit vpogled v široko paleto sodobnih uprizoritvenih praks.

Čemu pravzaprav gledališče? 
Gledališče je že vse od svojih začetkov predstavljalo več kot golo razvedrilo. Antična Grčija, 
zibelka evropske civilizacije, je gledališče razumela in zasnovala kot eno najpomembnejših 
družbenih institucij, ki državljanom ponuja svetišče duha, da bi se v njem lahko soočali s 
temeljnimi zagatami človekovega bivanja in ključnimi družbenimi izzivi svojega časa. Danes 
nam ob informacijski preobremenjenosti in hektičnem ritmu vsakdana (pre)pogosto umanjka 
prav neka platforma, ki bi zmogla vzgibati mišljenje in duha, nam ponuditi priložnost konkretnega 
vživljanja v različne življenjske perspektive ter negovati odprtost za preizkušanje drugih in 
drugačnih stališč. Gledališče je tudi danes lahko takšna platforma gibkosti duha.

Kot nasploh vsa umetnost tudi gledališče zahteva dobršno mero zbranosti, pozornosti in 
potrpežljivosti. V svetu, ki mami s preobiljem intenzivnih dražljajev in zapeljuje z lahkotnimi 
razvedrili, izgubljamo občutek za posebno posvečenost, ki jo od nas terja umetnost. Toda 
nemara je natanko v tej »diagnozi« potrebno prepoznati razloge za potrebo, da, nemara celo 
nujo po obisku gledališča. Človek namreč, če želi najti orientacijo v tem »ponorelem svetu« 
in osmisliti svoje bivanje, potrebuje mesto, čas, vzpodbudo in povod za umirjen, poglobljen 
razmislek in subtilnejše izkustvo. In podobno, kot se glasi pronicljivo Pavčkovo opozorilo, da 
»nas bo pobralo, če ne bomo brali«, bi tudi za pomen in vlogo odrske umetnosti lahko pristavili, 
da bomo marsikaj »spregledali, če ne bomo gledali«. 

Z izborom abonmajskega programa v Kulturnem domu Krško sledimo našemu temeljnemu 
poslanstvu zagotavljanja dostopnosti kakovostne umetniške produkcije lokalnemu občinstvu. 
V Kulturnem domu Krško razpisujemo tri abonmaje – Zelenega in Modrega za odrasle ter 
Rumenega za otroke. Repertoar prihajajoče sezone je podrobneje predstavljen na naslednjih 
straneh, kjer si lahko ogledate, katere predstave bodo na sporedu in kakšne ugodnosti vam 
prinaša vpis abonmaja. 

Vabljeni torej v gledališče, na raziskovanja in popotovanja po poetikah in svetovih, ki omogočajo 
pretanjena izkustva in neslutene uvide v včasih zastrta razsežja našega eksistencialnega 
položaja. Ne dovolimo si prezreti bistva.

ZVEZDICA ZASPANKA, plesna predstava
SNEGULJČICA, lutkovna predstava
KOSOVIRJA NA LETEČI ŽLICI, dramska predstava
NA DVORIŠČU, glasbena predstava z lutkami
LA FONTAINOVE BASNI, baletna predstava
JANKO IN METKA, dramska predstava

RUMENI ABONMA

BAAL, kabaret / variete
POPOLNI TUJCI, komična drama
RAZBITI VRČ, komedija
VENTILATOR, glasbena komedija
PREDSTAVA, KI GRE NAROBE, komedija
VIDEZ VARA, komedija

ZELENI ABONMA

MODRI ABONMA

BAAL, kabaret / variete
POPOLNI TUJCI, komična drama
RAZBITI VRČ, komedija
VENTILATOR, glasbena komedija
KRALJICA MATI, drama
TIH VDIH, drama

         GLEDALIŠKI
ABONMAJI

SEZONA 2019/2020

Program abonmajev
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Heinrich von Kleist

RAZBITI VRČ
Komedija o pohoti in nadlegovanju, veseloigra 
o zlorabi moči in oblasti

Tamara Damjanović po motivih filma

POPOLNI TUJCI
Komična drama o razkrinkavanju skrivnosti, 
ujetih v mobilne telefone

Andrej Rozman Roza po motivih Baala Bertolta Brechta

BAAL
Šaljiva kabaretska predstava v verzih s 
poudarjeno družbenokritično noto

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

PREDSTAVA, KI GRE NAROBE
Komedija zmešnjav … 
Kar bi lahko šlo narobe, gre narobe

Štirje dolgoletni prijatelji in 
njihove najdražje, z izjemo 
Filipa, čigar prijateljica je 
doma obležala z vročino, se 
družijo na terasi in opazuje-
jo lunin mrk. Večer mineva 
v čaru duhovitih zbadljivk, 
simpatičnih šal in aktualnih 
pogovorov o družinskih in 
intimnih zadevah. Ko tema 
pogovora nanese na infor-
macije, ki jih skrivajo naši 
nepogrešljivi mobilni telefoni, 
se zbrana druščina junaško 
odloči, da ni skrivnosti, ki 
bi jih tajili pred prijateljskim 
omizjem. 

Drama SNG Maribor

Rozmanov Baal ni niti prevod 
niti adaptacija, ampak popol-
noma avtonomno avtorsko 
delo. Roza gradi predvsem 
na skrajno egocentričnem 
odnosu Brechtovega lika do 
družbe. Zgodbo je prestavil v 
sodoben čas in domač pros-
tor, zato so nekoliko bolj iz-
postavljene nacionalne teme. 
Njegov Baal je v primerjavi 
z originalnimi verzijami bolj 
povezan in besedilno lah-
koten, saj so dialogi napisani 
v verzih; želja je bila, da bi 
nastal nekoliko tragičen, ne-
koliko pa tudi cinično-zabav-
en muzikal. 

Slovensko mladinsko 
gledališče

Kleistov Razbiti vrč je nastal le 
nekoliko zatem, ko se je z Lin-
hartovima veseloigrama rodi-
lo naše sodobno gledališče. 
In tudi pri Razbitem vrču gre 
za razkrinkavanje nečednih 
erotičnih namenov moškega, 
ki ima družbeno moč. Oziro-
ma se v primeru Tulpenheima 
in Micke dela, da jo ima. 
Vplivni in ugledni gospodje, 
ki si proti njihovi volji želijo 
telesne intimnosti s socialno 
nižje stoječimi lepimi mladimi 
dekleti, so bili svetu komedije 
namreč znani že davno pred 
škandali, ki so lani zatresli 
Hollywood. 

SNG Drama Ljubljana

Po motivih Pahljače Carla Goldonija

VENTILATOR
Glasbena komedija o pahljanju po koncu sveta

Tokrat je Goldonijeva komedi-
ja postavljena v čas po kon-
cu civilizacije, na ruševinah 
sveta, kjer se srečajo ljudje, 
ki ne govorijo istega jezika 
in se vračajo k tistemu, kar je 
ostalo od narave po global-
nem segrevanju in drugih 
katastrofah. Vročina je tako 
neznosna, da podnevi spijo 
in se razživijo šele ponoči. 
Prebivajo v zasilnem naselju 
Novih hiš in se vsak po svojih 
močeh preživljajo. Čeprav se 
je red sveta podrl, med njimi 
še vedno vlada družbena hi-
erarhija. 

Gledališče Koper in 
Novosadsko gledališče (RS)

V Predstavi, ki gre narobe se 
dramsko društvo Fakultete 
za strojništvo loti njihove 
največje in najzahtevnejše 
gledališke produkcije : krimi-
nalke angleškega tipa Kdo je 
morilec? v slogu znamenite 
kraljice kriminalk Agathe 
Christie, z naslovom »Umor v 
dvorcu Haversham«. A pred-
stava jim nikakor ne »steče«. 
Zaporedje nepredvidljivih in 
noro zabavnih dogodkov hi-
tro spreobrnejo dogajanje na 
odru iz slabega v katastrofal-
no. 

TMK

Thomas Bernhard 

VIDEZ VARA
Trpko burleskna igra o staranju

Videz vara je trpko tragi-
komično besedilo, pravzprav 
igra o staranju, igra o življenju 
kot čakanju na smrt, igra o 
človekovi eksistenci in o te-
lesnem razpadu. V njej avtor 
variira svoj pesimistični po-
gled na svet, le da je tokrat 
zabavnejši in jedkejši. Njegov 
ostri humor je skupek humor-
ja in sovraštva, s katerima 
napada pomanjkljivosti nas 
vseh. 

SSG Trst

Manlio Santanelli 

KRALJICA MATI
Drama o moči in prilaščanju, 
zavračanju in sovraštvu

Kraljica mati je igra o moči 
in prilaščanju, zavračanju in 
sovraštvu. Igra o materi in 
sinu, ki vsak po svoje hrepeni-
ta po notranji pomiritvi in zato 
stopata po poti nenehnega 
izsiljevanja, medsebojnega 
obtoževanja, maščevanja, 
laži in afabulacij. V njunem 
mikrokozmosu nenehnega 
priklicevanja in zanikanja mej 
ves čas zasledujeta, iščeta, 
zavračata, si prilaščata sedan-
jost, preteklost in prihodnost 
ter se v pretečih čustvenih 
nihanjih približujeta groteski. 

Gledališče Koper in 
Mestno gledališče Ptuj

Nejc Gazvoda

TIH VDIH
Drama o slovenski družini, 
katere male tragedije so tragedije vseh nas

Leto dni po nepričakovani 
očetovi smrti se odtujena 
družina zbere, da bi najmlajši 
hčerki, ki jo vsi kličejo »tama-
la« in ki odhaja študirat v Lju-
bljano, dala čim več nasvetov 
in obilo ljubezni. Tih vdih je 
drama o slovenski družini, 
ki noče obsojati tistega, kar 
smo, ampak zgolj opazovati 
tisto najbolj človeško v nas. 

Mestno gledališče ljubljansko

Foto: Marko Modic / Slovensko mladinsko gledališče

Foto: Damjan Švarc / Drama SNG Maribor

Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

Foto: Jaka Varmuž / Gledališče Koper in Novosadsko gledališče (RS) 

Foto: Jernej Prelac / TMK

Foto: Luca Quaia / Slovensko stalno gledališče Trst

Foto: Jaka Varmuž / Gledališče Koper in Mestno gledališče Ptuj

Foto: Peter Giodani / Mestno gledališče ljubljansko
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Foto: Marko Modic / Slovensko mladinsko gledališče

Foto: Damjan Švarc / Drama SNG Maribor

Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

Foto: Jaka Varmuž / Gledališče Koper in Novosadsko gledališče (RS) 

Foto: Jernej Prelac / TMK

Foto: Luca Quaia / Slovensko stalno gledališče Trst

Foto: Jaka Varmuž / Gledališče Koper in Mestno gledališče Ptuj

Foto: Peter Giodani / Mestno gledališče ljubljansko

Po motivih pravljice Franeta Milčinskega Ježka

ZVEZDICA ZASPANKA
Plesna pravljica o zvedavi in navihani Zvezdici

Zvezdica Zaspanka je zvezda 
na nebu, ki povzroča zmedo 
na Zemlji, ker zamuja v 
službo zvezdice,  katere 
glavna naloga je uspava-
ti otroke, voditi mornarje po 
morju in pomagati pesniku 
najti pravilne rime. Je skoraj 
najmlajša zvezda na nebu, 
ima dolge zlate lase in je stara 
komaj tri milijone let. Pogosto 
zaspi in zamudi v službo, zato 
jo kličejo Zaspanka. Ker je 
neodgovorna in raztresena, jo 
doleti kazen, ki jo nauči, da se 
v službo ne prihaja prepozno, 
saj to povzroča velike posle-
dice. 

Festival Velenje

Po motivih bratov Grimm

SNEGULJČICA
Lutkovna »klasika«

Trije igralci želijo zaigrati 
pravljico, a prav vsak hoče 
glavno vlogo pripovedov-
alca. Nekako se sporazumejo 
in znana pravljica se lahko 
začne. Brez nenehnih med-
sebojnih spopadov človeške 
nečimrnosti pač ne gre, a 
vseeno varno pripeljejo než-
no Sneguljčico do srečnega 
konca. Prelepa tradicionalna 
likovna podoba na odru izriše 
pisano bogastvo lesenih lutk 
z lumpastimi palčki na čelu: 
“Če otroci so človeški malčki, 
mi, ki manjši smo od njih, smo 
palčki!”

Lutkovno gledališče Maribor

Svetlana Makarovič

KOSOVIRJA NA LETEČI ŽLICI
Popotne dogodivščine razposajenih kosovirčkov

Radovedna kosovirka Glili si 
nekega dne želi odpotovati 
proti severojugovzhodu, kjer 
bi rada v živo spoznala čudna 
bitja, ki hodijo po dveh nogah, 
katerih mladičem se vidijo 
popki in ki sami sebi pravijo 
ljudje, živijo pa v Človekariji. 
S seboj povabi tudi prijatelja 
Glala. Popotne dogodivščine 
razposajena kosovirčka vodi-
jo čez krokodiljo deželo preko 
Sovirije, kjer srečata Sovo, 
nato še Goske, Vohljačka, 
Cepetalo, Deževno teto itd., in 
se po razočaranem soočenju 
s »človekarji« vesela vrneta 
domov v Kosovirijo. 

SLG Celje

Feri Lainšček / Lojze Krajnčan

NA DVORIŠČU
Glasbeno-lutkovna predstava o človekovem 
odnosu do živali

Romana in gospod Ferdo sta 
soseda. Oba kmetujeta in na 
njunem dvorišču je veliko 
živali. Toda dvorišče je razme-
jeno z ograjo. To pa zato, ker 
se Romana in gospod Fer-
do po značaju in odnosu do 
živali zelo razlikujeta. Roma-
na ima živali rada, pušča jim, 
da se prosto gibljejo, jih ne 
privezuje in ne zapira v kletke. 
Gospod Ferdo ravna ravno 
nasprotno. Pri njem so živali 
privezane, zaprte, uporablja 
jih za delo in pridobivanje 
hrane. Zaradi tega njegove 
živali večkrat pobegnejo na 
svobodo ali k Romani. 

SSG Trst in DreamArt

Jean de la Fontaine

LA FONTAINOVE BASNI
Izvirna baletna predstava za otroke vseh starosti

Basen, kot literarna oblika, ima 
pri komunikaciji z otroki neka-
tere prednosti. V njih nasto-
pajo živali, ki so izrazito blizu 
otroškemu svetu, s katerimi se 
z lahkoto povezujejo in ki pred-
stavljajo poudarjene človeške 
lastnosti in karakterje.

Otroško razumevanje meta-
fore se prvotno vzpostavi 
ravno skozi igro in pravljico, 
prevladujoči liki pa so ve-
likokrat prav živali. Basen je 
torej poučna ne samo na svo-
ji dobesedni ravni (zgodba in 
nauk), temveč tudi formalno, 
kot vzorec prenesenega pri-
pisovanja pomenov oz. meta-
for.

Kud Cona8

Andrej Rozman Roza

JANKO IN METKA
Sodobni dramolet po znameniti Grimmovi 
pravljici

Janko in Metka sta vedoželjna 
otroka, ki z dobrim, a neod-
ločnim očetom ter zlobno 
mačeho živita v hišici na robu 
velikega gozda. Mačeha neke-
ga dne sklene, da doma ni 
dovolj hrane za vse, in skuje 
načrt, kako se bosta otroka 
“izgubila” v gozdu. Iznajdljiva 
Janko in Metka prekrižata njene 
podle namene in s pomočjo 
kamenčkov, ki jih puščata za 
seboj, najdeta pot domov. A 
mačeha ne odneha – naslednjič 
družino žene globoko v gozd 
po drva. Tokrat otroka za se-
boj puščata drobtinice kruha, 
ki pa jih pozobajo lačne ptice. 
Po treh dneh tavanja po gozdu 
prideta do čudovite hišice. 

Drama SNG Maribor

Foto: Jaka Varmuž / Gledališče Koper in Mestno gledališče Ptuj

Foto: Ksenija Mikor / Festival Velenje

Foto: Boštjan Lah / Lutkovno gledališče Maribor

Foto: Uroš Hočevar / Slovensko ljudsko gledališče Celje

Foto / oblikovanje: Andrej Pisani, Sintesi / HUB / 
Slovensko stalno gledališče Trst, Dream Art, Cankarjev dom

Foto: Janez Kotar / KUD Cona 8

Foto: Damjan Švarc / Drama SNG Maribor

UVODNA PREDSTAVA GLEDALIŠKE SEZONE
darilna predstava za abonente Zelenega in Modrega abonmaja
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Zakaj postati abonent Kulturnega doma Krško?

CENE ABONMAJEV

ZELENI IN MODRI ABONMA

Redna (1)* - 75 € Redna (2)* - 65 €

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

Študentje - 30 €

Dijaki - 20 €

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

RUMENI ABONMA

Odrasli – spremljevalec z otrokom: 15 € + 30 €

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

INFORMACIJE O VPISU

Tudi v sezoni 2019/2020 razpisujemo Zeleni in Modri abonma za odrasle ter Rumeni abonma za otroke od 
3. leta starosti dalje.

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

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

Vpis abonmajev poteka v času od 10. septembra do 15. oktobra 2019, in sicer:
• vpis dosedanjih abonentov: od 10. do 21. septembra
• vpis novih abonentov: od 24. septembra do 15. oktobra
Vpis poteka na blagajni Kulturnega doma Krško vsak delovni dan od 10h do 12h in od 15h do 17h.
Kontaktni podatki blagajne: tel.: 07 488 01 94, blagajna@kd-krsko.si

Iz predstave Ventilator

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

• le abonenti imajo zagotovljen stalni sedež za vse predstave v sezoni

• abonma lahko vpišete takoj, odplačujete pa obročno in si strošek vpisa porazdelite

• brezplačna darilna predstava v aktualni sezoni (komična opera Ženitev, 18. 10. 2019)

• ob hkratnem nakupu Zelenega/Modrega in Rumenega abonmaja ste upravičeni do dodatnih  
15 EUR popusta

• abonmajska kartica je prenosljiva, zato lahko v primeru zadržanosti ogled posamezne  
predstave nekomu podarite

• 15 EUR popusta pri nakupu Rumenega abonmaja za spremljevalca otroka, dodatni  
popust pri nakupu abonmaja za več otrok hkrati

• abonentom omogočamo tudi možnost dodatnih popustov in predhodnih rezervacij  
za določene druge gledališke in glasbeno-scenske dogodke, ki jih organiziramo v  
aktualni sezoni

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

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

Abonmajske programe Kulturnega doma Krško sofinancira 
Občina Krško

Ustanovitelj Kulturnega doma Krško je Občina Krško

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2

8270 Krško
T: (07) 4880190

E: info@kd-krsko.si

Iz predstave Videz varaIz predstave Zvezdica zaspanka
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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. 

Občina Brežice obvešča, da bo predvidoma od 16. septembra do 
31. oktobra 2019 potekalo video snemanje kategoriziranih občin-
skih cest na območju občine Brežice. Snemanje bo po naročilu ob-
činske uprave izvajalo podjetje DFG CONSULTING, d.o.o. z name-
nom pridobivanja podatkov cestne infrastrukture v upravljanju 
občine. Na občinski upravi urejajo in osvežujemo podatkovno bazo 
o cestah. Podatki bodo zaupne narave in NE bodo javno dostopni. 
Vozilo, ki bo opravljalo snemanje, je znamke Toyota RAV4 srebrno 
- kovinske barve (na fotografiji). Na njem je zapisano ime podjetja 
ter dejavnost - snemanje cest.
Kontaktna oseba za dodatne informacije o izvedbi video snemanja 
je vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske jav-
ne službe Občine Brežice David Flajnik, tel. št. 07 620 55 40, elek-
tronska pošta: david.flajnik@brezice.si. 

Muc POKI (19254B) 
je mladič, star cca. 2 meseca, ti-
graste barve, kratke dlake, izred-
no igriv in navihan. Mucek išče 
nove lastnike, ki mu bodo nudili 
topel in odgovoren dom. 

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. 

Muc SULLY (19256B) 
je mladič, star cca. 2 meseca, ti-
graste barve, srednje dolge dla-
ke. Je zelo cartljiv in najbolj uži-
va v naročju. Išče nekoga, ki mu 
bo nudil skrben in prijazen dom. 

Zakaj postati abonent Kulturnega doma Krško?

CENE ABONMAJEV

ZELENI IN MODRI ABONMA

Redna (1)* - 75 € Redna (2)* - 65 €

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

Študentje - 30 €

Dijaki - 20 €

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

RUMENI ABONMA

Odrasli – spremljevalec z otrokom: 15 € + 30 €

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

INFORMACIJE O VPISU

Tudi v sezoni 2019/2020 razpisujemo Zeleni in Modri abonma za odrasle ter Rumeni abonma za otroke od 
3. leta starosti dalje.

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

• Zeleni abonma vsebuje 2 dodatni komediji, 
• Modri pa 2 dodatni drami.
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• abonma vam zagotavlja ogled predstav po znižanih cenah - z vpisom namreč  
prihranite kar 20 % cene vstopnice za posamezno predstavo

• le abonenti imajo zagotovljen stalni sedež za vse predstave v sezoni

• abonma lahko vpišete takoj, odplačujete pa obročno in si strošek vpisa porazdelite
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• ob hkratnem nakupu Zelenega/Modrega in Rumenega abonmaja ste upravičeni do dodatnih  
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• abonmajska kartica je prenosljiva, zato lahko v primeru zadržanosti ogled posamezne  
predstave nekomu podarite

• 15 EUR popusta pri nakupu Rumenega abonmaja za spremljevalca otroka, dodatni  
popust pri nakupu abonmaja za več otrok hkrati

• abonentom omogočamo tudi možnost dodatnih popustov in predhodnih rezervacij  
za določene druge gledališke in glasbeno-scenske dogodke, ki jih organiziramo v  
aktualni sezoni

PRIPELJITE PRIJATELJA
Navdušite za gledališče tudi druge in si še dodatno znižajte ceno abonmaja.  
Vsakemu dosedanjemu abonentu, ki k vpisu abonmaja pripelje novega abonenta, priznamo 
dodaten 20 % popust na ceno abonmaja.
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Gledališki abonma je lahko čudovito in izvirno darilo za prijatelje ali sodelavce.
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Abonmajske programe Kulturnega doma Krško sofinancira 
Občina Krško

Ustanovitelj Kulturnega doma Krško je Občina Krško

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2

8270 Krško
T: (07) 4880190

E: info@kd-krsko.si

Iz predstave Videz varaIz predstave Zvezdica zaspanka

Občina Brežice je 12. 9. 2019 na svoji spletni strani 
(www.brezice.si) objavila 

Javni razpis za sofinanciranje urejanja 
športnih objektov na podeželju v letu 2019. 

Predmet sofinanciranja javnega razpisa: 
• urejanje športnih objektov na podeželju
• pripadajoča nujno potrebna premična oprema za funkcional-

nost športnih objektov

Rok za prijavo je 11. 10. 2019. 

Vse informacije v zvezi razpisa in razpisana dokumentacija je 
na voljo na spletni strani Občine Brežice: www.brezice.si

Kontaktna oseba: Damjan Žerjav, tel.: 07 620 5534, 
damjan.zerjav@brezice.si   

Obvestilo o video snemanju občinskih cest na 
območju občine Brežice

Občina Brežice je začela priprav-
ljati projektno dokumentacijo za 
razrešitev pereče prometne pro-
blematike, do leta 2013 je bilo 
izdelanih okoli 15 različnih vari-
ant, ki so nastajale v sodelova-
nju s krajani Črešnjic, delegati 
vasi Črešnjice in Krajevne skup-
nosti Cerklje ob Krki, občinsko 
upravo ter Komisije za tehnično 
urejanje prometa na občinskih 
javnih cestah v Občini Brežice. 
Na zboru krajanov 9. 10. 2013 
je bila sprejeta odločitev, da se 
izbere prva varianta, za katero 
se je leta 2015 tudi izdelala pot-
rebna projektna dokumentacija. 

AVTOBUSNI POSTAJALIŠČI, 
PLOČNIK, PREOBLIKOVANJE 
KRIŽIŠČA

Po projektu, ki zajema območje 
središča Črešnjic, je predvideno, 
da se na cesti Brežice–Hrastje 
uredita dve avtobusni postaja-

Za večjo prometno varnost – Občina Brežice 
bo urejala križišče na Črešnjicah
V centru naselja Črešnjic je bila pred leti zaznana potreba po prometnih ureditvah, namenjenih izboljšanju prometne 
varnosti za vse udeležence (ureditve ustreznih avtobusnih postajališč, ukrepi za upočasnitev prometa  in dodatni ukre-
pi za povečanje varnosti). V letu 2010 je bilo na Črešnjicah zato določeno območje omejene hitrosti, in sicer je bila hit-
rost omejena na 30 km/h, prav tako je bila prepovedana vožnja s priklopniki in tovornimi vozili nad 7,5 ton. 

lišči za vsako smer, ki bosta z av-
tobusno nišo ločeni od vozišča. V 
tem območju je načrtovana tudi 
izgradnja pločnika za pešce s ce-
stno razsvetljavo. Predvideno je, 
da cesta proti Drnovem ne bo 
več glavna, ampak se bo glavna 
smer vožnje prestavila na smer 
Brežice–Hrastje, zaradi tega se 
bo preuredilo križišče cest Breži-
ce–Hrastje in Črešnjice–Drnovo, 
ki se ga bo preoblikovalo v klasič-

no »T« križišče. Križanja s cestni-
mi priključki se bo povsod, kjer 
je to možno, izvedlo pod pravim 
kotom, zato da se bo poveča-
la prometna varnost. Območje 
urejanja poteka iz smeri Brežice 
z začetkom  pri hišnih številkah 
9a oziroma 12 do hišnih številk 
36 oz. 38a proti Hrastju oziroma 
do številke 21 proti Drnovem. 
Projektna dokumentacija je do-
segljiva na spletni strani Občine 

Brežice www.brezice.si v rubriki 
JAVNA NAROČILA.

INVESTICIJA BO SOFINANCI-
RANA S SREDSTVI MINISTR-
STVA RS ZA OBRAMBO

Občina Brežice je trenutno v 
fazi zaključevanja postopka jav-
nega naročanja za izbor izvajal-
ca, ki naj bi za približno 320.000 
evrov izvedel projekt v času od 
septembra 2019 do maja 2020. 
Projekt bo sofinanciran s strani 
Ministrstva za obrambo na pod-
lagi Dogovoru o medsebojnem 
sodelovanju v zvezi s projektom 
posodobitve vojaškega letali-
šča Cerklje ob Krki in Pogodbe 
o sofinanciranju investicij lokal-
ne javne infrastrukture v občini 
Brežice v letu 2019 in 2020. De-
lež ministrstva je predviden v vi-
šini 75 % vrednosti gradnje, pre-
ostali del sredstev bo zagotovila 
Občina Brežice. 

Pogled na križišče Črešnjice iz smeri Drnovo

Potencialni uporabnik sistem 
uporablja z uporabniško kartico, 
ki jo pridobi na treh izdajnih mes-
tih, in sicer na Občini Brežice, MC 
Hostel Brežice in TIC Brežice v 
Mestni hiši Brežice. Uporabnik 
pred izdajo uporabniške karti-
ce izpolni pogodbo z resničnimi 
podatki, za katere jamči s podpi-
som. Ob prijavi se identificira z 
osebnim dokumentom (osebna 
izkaznica/potni list) in predloži 
potrdilo o davčni številki. 

Sistem je trenutno na voljo dr-
žavljanom Republike Slovenije 
in tistim tujim državljanom, ki 
imajo v Sloveniji stalno ali zača-
sno bivališče ter davčno števil-
ko. Sistem bo v kratkem nadgra-

jen tako, da bo možna izposoja 
tudi za turiste ali tuje državljane, 
ki si bodo kolesa lahko izposoja-
li s plačilnimi karticami.

Dostop do storitve sistema 
Bržkolo je brezplačen. V duhu 

trajnostne mobilnosti je na-
men sistema, da se zmanjša de-
lež motornega prometa ter po-
veča delež trajnostnega načina 
potovanja s kolesom (posledič-
no tudi peš in javnim potniškim 
prometom).

Sistem je sicer še v testni rabi, 
zato potencialne uporabnike 
naprošamo za razumevanje in 
potrpežljivost. Sistem bo dosto-
pen 24 ur na dan, vse dni v letu, 
izjema je višja sila.

V okviru Evropskega tedna mo-
bilnosti, ki bo potekal v času 
med 16. in 22. septembrom, 
bo ob Dnevu brez avtomobila, 
v četrtek, 19. 9. 2019, potekala 
uradna otvoritev javnega avto-
matiziranega sistema za izposo-
jo koles v Brežicah – BRŽKOLO.

Za nadaljnje informacije sprem-
ljajte spletno stran občine www.
brezice.si oziroma javna glasila.

BRŽKOLO – v Brežicah deluje javni 
avtomatiziran sistem izposoje koles
Občina Brežice je v letu 2019 vzpostavila javni avtomatiziran sistem izposoje koles na območju mesta Brežice,  v kate-
rega je vključenih skupno 32 koles za izposojo ter šest (6) izposojevalnic koles na lokacijah: Železniška postaja, Avto-
busna postaja, Gimnazija, Mladinski center, Tržnica in Trnje. Urejena so tudi parkirišča za kolesa, saj se je izvedlo šest 
(6) nadkritih kolesarnic (Železniška postaja, Avtobusna postaja, Gimnazija, Mladinski center, OŠ Brežice, ETRŠ) in eno 
mesto s kolesarskimi stojali (Tržnica). Stojala za kolesa bodo v prihodnje postavljena še na lokacijah: Knjižnica, Poko-
pališče, Vrtec in Občina.

www.brezice.si
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most preko Save z Vidma v staro 
mestno jedro. Tudi letos bodo na 
osnovnih šolah sodelovali v pro-
jektu PEŠBUS. Na področju jav-
nega potniškega prometa je 
občina uredila avtobusni posta-
jališči na Rožnem in Zdolah. Za-
čeli so z izgradnjo parkirišča 
Park&Ride (Parkiraj In Presedi 
- kombinacija zasebnega in jav-
nega prevoza) v neposredni bliži-
ni železniške postaje pri podjetju 
Vipap, za kar je občina Krško pri-
dobila EU sredstva v višini okoli 
240.000 evrov, od skupne nalož-
be vredne nekaj več kot 459.000 
evrov. Z izgradnjo celotne trase 
krške obvoznice se bo še pove-
čala pretočnost prometa skozi 
mesto, promet bo namreč jese-
ni oz. konec leta že stekel po ce-
lotni obvoznici.

Že drugo leto v okviru projek-
ta Sopotnik potekajo brezplač-
ni prevozi starejših oseb v 
sodelovanju z Zavodom Sopot-
niki in Centrom za socialno delo 
Posavje Krško. Skupno so od ja-
nuarja 2018 prostovoljci opravi-
li 874 prevozov za skupno 198 
uporabnikov. Od tega v letu 2019 
408 prevozov, povprečno 51 na 
mesec, prevozili 13842 kilome-
trov ter opravili 1044 ur prosto-
voljskega dela.

POSTAVITEV KLOPCE ZA 
DOJENJE MAM
Jutri, 13. septembra, bodo ob 
11. uri na igrišču ob ribniku 
Resa v Krškem postavili poseb-
no MAM klopco za dojenje in 
previjanje. Gre za sodelovanje 
občine s podjetji Apollo in Pika-
poka, v katerih so zasnovali pro-
jekt »Najin kotiček, klopca za do-
jenje« in klopco donirali. 

OBNOVLJENO CANKARJEVO 
ULICO BODO PREDALI 
NAMENU
Obnovljeno Cankarjevo ulico 
na Vidmu bodo 19. septembra 

s krajšim dogodkom tudi ura-
dno predali namenu. Obnova 
je v času od jeseni 2018 do ju-
lija 2019 obsegala obnovo vseh 
komunalnih vodov (meteorna, 
fekalna kanalizacija, širokopa-
sovne povezave, vodovod), ure-
ditev odvodnjavanja ter uredi-
tev pločnikov, družba Rudar pa 
je zamenjala toplovod. Vred-
nost naložbe je znašala 644.000 
evrov, občina pa je iz evropske-
ga kohezijskega sklada pridobila 
94.000 evrov.

S KOLESOM V MESTO – 
BREZPLAČNI SERVIS KOLES, 
VODENO ROLANJE IN 
KOTALKANJE V STAREM 
MESTNEM JEDRU
Ulica CKŽ v starem mestnem je-
dru Krškega od občinske stavbe 
do Hočevarjevega trga bo v če-
trtek, 19. septembra, od 15.30 
ure dalje zaprta. Ob 16.30 vabi-
jo na kolesarsko obarvan dogo-
dek v organizaciji Športne zveze 
Krško, ki so ga poimenovali S ko-
lesom v mesto … Pripravili bodo 
izmenjavo koles, brezplačen 
osnovni servis koles, obiskoval-
ci se bodo lahko udeležili vode-
nega kotalkanja ali rolanja, za za-
bavo bo poskrbel Teater Cizamo 
s cirkuško predstavo za otroke.

GREMO SKUPAJ PEŠ – 
OTROCI IN STARŠI
18. septembra vabijo otroke 
osnovnih šol Jurija Dalmatina 
Krško, OŠ Adama Bohoriča Bre-
stanica in OŠ XIV. divizije Seno-
vo, da se skupaj s starši in stari-
mi starši odpravijo na pohod do 
tunela nekdanje ozkotirne žele-
znice, kjer bodo izvedeli kaj več 
o zgodovini te železnice in grad-
nji tunela, skozi katerega je že 
od leta 2016 urejena kolesar-
ska steza.

RAZLIČNE AKTIVNOSTI TUDI 
NA OSNOVNIH ŠOLAH IN 
SREDNJI ŠOLI

Z različnimi aktivnostmi se prid-
ružujejo tudi osnovne šole in 
ŠC Krško - Sevnica, kjer bodo 
potekala predavanja o varnos-
ti v prometu, učenke in učen-
ci OŠ dr. Mihajla Rostoharja pa 
se bodo tudi letos v sodelova-
nju z Društvom Sonček in OŠ Ju-
rija Dalmatina Krško podali na 
pot po mestu in preverili, kako 
so poti prilagojene gibalno ovi-
ranim. OŠ Jurija Dalmatina Krško 
bo za osnovnošolce organizirala 
pohod. Učenke in učenci krških 
osnovnih šol bodo predstavili 
vprašanja in dileme šolskih poti 
na okrogli mizi 19. septembra v 
sejni sobi A Občine Krško. Oce-
nili jih bodo in opozorili na po-
manjkljivosti ter težave.
Kot vsako leto bo v petek, 20. 
septembra, dopoldan potekal 
dan brez avtomobila v starem 
mestnem jedru, kjer bo del uli-
ce, kjer bodo ustvarjali otroci, 
za promet zaprt. Mestni avto-
bus bo ta dan vozil brezplačno. 

21. SEPTEMBRA ZAKLJUČNI 
DOGODEK NA GRMADI 
– KLOPCA LJUBEZNI NA 
RAZGLEDNI TOČKI

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, ZD Krško in Centra za krepitev zdravja ZD Brežice se popotovanje 
priključuje svetovni akciji Prekolesarimo svet, kot podpora kolesarjev ob svetovnem dnevu 

preprečevanja samomora s ciljem širiti zavedanje, da samomore lahko preprečimo.

Vabljeni!

Na področju kolesarskih poti 
so uspeli pridobiti evropska 
sredstva za kolesarsko poveza-
vo Krško – Kostanjevica na Krki, 
ki naj bi bila zgrajena do konca 
leta 2022, v načrtu je tudi pove-
zava Senovo – Kozje in povezava 
Brestanica - Sotelsko - Krško za 
potrebe dnevne migracije. Na-
daljevali bodo z izgradnjo več-
namenske poti od Spara proti 
Senovemu. Po vzpostavitvi avto-
matiziranega sistema brezplačne 
izposoje koles s tremi postajališči 
v 2017 so lani pridobili dodatna 
EU sredstva in širili sistem Krčan 
s štirimi novimi postajami - pri 
trgovini Spar na Vidmu, ZD Kr-
ško, dvonivojskem parkirišču na 
Dalmatinovi ulici v Zatonu ter na 
parkirišču Park&Ride (Parkiraj in 
Presedi) pri tovarni Vipap. Za na-
ložbo v vseh sedem postajališč 
so namenili okoli 200.000 evrov, 
z ministrstva za infrastrukturo 
pa prejeli 105.000 evrov. V sklo-
pu projekta Povezani s Savo so 
še eno postajo uredili na parkiri-
šču gostilne Pečnik v Brestanici.

Na področju peš prometa so 
uredili nadhod nad železniško 
progo na Vidmu, v pripravi je 
projektna dokumentacija za peš 

Gremo peš ali s kolesom
Občina Krško se med 16. in 22. septembrom pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki poteka pod geslom »Gremo 
peš!«. Kot poudarja župan občine Krško mag. Miran Stanko, je cilj občine nadaljevati s trajnostnim prometnim načrto-
vanjem - s čim več infrastrukturnimi možnostmi za kolesarjenje, hojo in uporabo javnega potniškega prometa.

Javni razpis za sofinanciranje programov društev 
ali zvez na področju kmetijstva, čebelarstva, 

prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja
Občina Krško sofinancira delovanje in programe društev s pod-
ročja kmetijstva ter za informiranje o vsebinah, povezanih z ra-
zvojem podeželja. Upravičeni stroški so stroški infrastrukture 
za delovanje, materialni stroški, izdelave publikacij, promoci-
je ter izvedbe prireditev. Vloge morajo biti oddane do vključno 
20. septembra na naslov Občine Krško, CKŽ 14, Krško. Razpi-
sna dokumentacija je na voljo na www.krsko.si ali v času ura-
dnih dni na oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. 
Dodatne informacije: Magda Krošelj, tel. 07/498 13 19, e-po-
šta: magdalena.kroselj@krsko.si, od 8. do 10. ure.

Javni razpis – štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
Še vse do 1. oktobra lahko mladi na Občino Krško, oddelek za 
gospodarske dejavnosti, oddajo vloge za finančno pomoč pri iz-
obraževanju dijakov in študentov kmetijskih, gozdarskih in živil-
skih programov, s stalnim prebivališčem na območju občine in 
so predvideni za naslednike kmetij. Razpisna dokumentacija je 
na voljo na www.krsko.si ali v času uradnih dni na oddelku za go-
spodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije: Magda 
Krošelj, tel. 07/498 13 19, e-pošta: magdalena.kroselj@krsko.si, 
od 8. do 10. ure.

Ob 9. uri Planinsko dru-
štvo Videm v sodelovanju 
z občino vabi na pohod na 
Grmado, kjer bodo posta-
vili klopco ljubezni s pog-
ledom na mesto Krško z 
okolico. Gre namreč za 
vseslovenski projekt Na 
poti do srca, ki se je za-
čel pred leti na Dreveniški 
gori, zdaj pa je teh klopi 
z razgledom že na štiri-
najstih vrhovih po vsej Slo-
veniji. 



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 19, četrtek, 12. 9. 2019 21IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            

 

 

 

  

19. 9. 2019, Kulturna dvorana Sevnica, 
Kvedrova cesta 25, 

8290 Sevnica 
 

 

Preventivni dogodek za seniorje in upokojence 

Program SOŽITJE za večjo 
varnost v cestnem prometu 

 
9:30 – 9:35 

Uvodni nagovor predstavnika AVP  
g. Sebastijan Turk, vodja projekta Sožitje  

 
9:35 – 10:10 

Osvežitev znanj pravil cestnega prometa  
predavatelj: g. Sebastijan Turk 

 
10:10 – 10:40 

Varna vožnja po avtocesti in hitri cesti  
predavateljica: ga. Mojca Heco, DARS 

 
10:40 – 11:00 

Praktične izkušnje policije 
predavatelj: g. Daniel Žniderič, komandir PP Sevnica 

 
 

11:00 – 11:20 
Svetovanje o zdravstvenih kriterijih za vožnjo 

predavateljica: dr. Majda Zorec Karlovšek, Združenje FORTOX 
 

11:20 – 11:50 
Temeljni postopki oživljanja 

predavatelj: OZRK Sevnica 
 

11:50 – 12:00 
Odmor 

 
12:00 – 13:00 

Svetovalna vožnja z ocenjevalci na vozniškem izpitu 
 

Preventivni dogodek je brezplačen. VLJUDNO VABLJENI! 

Prijave na T: 031 653 122 

VSAK UDELEŽENEC PREJME PRAKTIČNO DARILO 

Javna agencija Republike Slovenije za 
varnost prometa 
Kotnikova 19a 
1000 Ljubljana 

Telefon: 01 478 89 61 
info@avp-rs.si 

 
Več informacij: www.avp-rs.si 

 

Kontakt 

Sevnica, zdravo mesto
Prejšnji petek je v organizaciji 
Nacionalnega inštituta za jav-
no zdravje (NIJZ) potekal naci-
onalni kongres Mreže zdravih 
mest, katere članica je tudi Ob-
čina Sevnica. 

Evropska mreža zdravih mest de-
luje pod okriljem Svetovne zdra-
vstvene organizacije (World He-
alth Organization), v mrežo pa 
se vključujejo evropska mesta, 
ki s svojimi aktivnostmi dosega-
jo zahtevane kriterije za neneh-
ne izboljšave, ki prebivalcem 
mesta omogočajo bolj zdrav ži-
vljenjski slog. 

Po uvodnih pozdravih direktori-
ce NIJZ Nine Pirnat, regionalne 
programske vodje WHO s tega 
področja Monike Kosinske in na-
cionalnega koordinatorja Mreže 

zdravih mest dr. Zlatka Zimeta 
so sledile predstavitve različnih 
pristopov, izzivov in aktivnosti, s 
katerimi lokalne skupnosti lahko 
aktivno prispevajo k izboljšanju 
javnega zdravja v svojem okolju. 

Mojca Sešlar, vodja Oddelka za 
družbene dejavnosti na Občini 
Sevnica, je zbranim predstavila 
dobre prakse oziroma ukrepe, 
s katerimi se Sevnica uvršča v 
Mrežo zdravih mest že vrsto let. 

Med drugim je izpostavila po-
membnost umestitve športne 
infrastrukture v prostor, tako 
pokrite kot odprte športne po-
vršine (športne dvorane, bazen) 
in površine za aktivno preživlja-
nje prostega časa, kot so fitnes 
na prostem, urejene planinske 
poti in pešpoti. Prav tako je po-

membno podpiranje organizira-
nja različnih športnih prireditev, 
ki jih je v sevniški občini precej in 
so dobro obiskane. Športne pri-
reditve nosijo pomembno vlo-
go pri promociji zdravega nači-
na življenja.  

Poudarila je še, da je treba spod-
bujati veselje do gibanja pri 
vseh generacijah tudi z omo-
gočanjem rekreativnega, ne 
zgolj tekmovalnega športnega 
udejstvovanja. 

Dobre prakse Zdravih mest so 
predstavili še predstavniki iz Pi-
rana, Novega mesta in Ptuja. 
Predstavniki članic Mreže zdra-
vih mest so v zaključnem delu 
srečanja podpisali tudi spora-
zum o združitvi v Nacionalno 
mrežo Zdravih mest. 

Sevniški teden mobilnosti
Številne evropske lokalne skupnosti se vsako leto pridružijo akciji Evropski teden mobilnosti, v okviru katerega na raz-
lične načine promovirajo uporabo trajnostnih oblik prevoza in ozaveščajo prebivalce o vplivih njihove izbire potoval-
nega načina na okolje.

DATUM IN URA PRIREDITEV KJE? ORGANIZATOR - INFORMACIJE

od ponedeljka, 16. 9., 
do petka, 20. 9., ob 
7.30 (do 8.00)

Jutranja vadba na 
prostem – vaje 1000 
gibov 

Pri Športnem domu Sevnica, na 
športnem igrišču pri Srednji šoli Sevnica, 
pri novi šoli v Krmelju in na igrišču pri 
TVD Partizan v Boštanju

Društvo Šola zdravja – Skupina Sevnica

ponedeljek, 16. 9., 
ob 7.15 (do 8.00)

Hodimo za zdravje – 
delavnica pravilne hoje

Pri OŠ Milana Majcna Šentjanž in pri novi 
šoli v Krmelju

Zdravstveni dom Sevnica, 
Center za krepitev zdravja

ponedeljek, 16. 9., 
ob 8.00 Pohod na Zajčjo goro Zbor pohodnikov pri Kiwi Shopu v 

Naselju heroja Maroka v Sevnici
Društvo za preprečevanje osteoporoze 
Posavje – Sevnica

torek, 17. 9.,
ob 7.00 (do 12.00)

Hodimo za zdravje – 
delavnica pravilne hoje Pri Srednji šoli Sevnica Zdravstveni dom Sevnica, 

Center za krepitev zdravja, Občina Sevnica

torek, 17. 9.,
ob 7.15 (do 8.00)

Hodimo za zdravje – 
delavnica pravilne hoje

Pri gasilskem domu na Blanci in pri OŠ 
Boštanj

Zdravstveni dom Sevnica, 
Center za krepitev zdravja

sreda, 18. 9., 
ob 7.15 (do 8.00)

Hodimo za zdravje – 
delavnica pravilne hoje

Pri OŠ Tržišče in pri podružnični šoli na 
Studencu

Zdravstveni dom Sevnica, 
Center za krepitev zdravja

sreda, 18. 9.,
ob 8.00

Pohod izpred hišnega 
praga

Zbor pohodnikov na parkirišču pri 
krožišču v Šmarju

Študijski krožek Spoznavanje vrednot 
Društva Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Sevnica

četrtek, 19. 9.,
ob 7.15 (do 8.00)

Hodimo za zdravje – 
delavnica pravilne hoje

Pri večnamenskem domu v Zabukovju in 
pri železniški postaji v Loki pri Zidanem 
Mostu

Zdravstveni dom Sevnica, 
Center za krepitev zdravja

četrtek, 19. 9.,
ob 9.30

Sožitje za večjo varnost 
v cestnem prometu, 
preventivni dogodek za 
seniorje in upokojence

Kulturna dvorana Sevnica Javna agencija RS za varnost prometa

četrtek, 19. 9.,
ob 18.00

Javni forum o koristnih 
učinkih hoje na zdravje Knjižnica Sevnica Občina Sevnica in Knjižnica Sevnica

sobota, 21. 9.,
ob 8.00

»S kolesom ob Savi« od 
Radeč do Brežic Zbor kolesarjev pri TRC Savus v Radečah Občina Sevnica, Občina Krško, 

Občina Brežice, Občina Radeče

18. Evropski teden mobilnosti bo letos potekal pod sloganom Gremo peš! med 16. in 22. septembrom. Različne akcije in dogodki na 
temo mobilnosti bodo potekali tudi v sevniški občini:  

Razpis za dobitnike občinskih priznanj 
odprt do vključno petka
Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje 
priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavo-
dom, društvom, klubom, združenjem ter drugim organizacijam 
in skupinam, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k 
boljšemu življenju občanov ter razvoju in ugledu občine Sevni-
ca na področjih gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje 
in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in dru-
gih področjih človekove ustvarjalnosti. Priznanja bodo podelje-
na na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, 8. novembra.
Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Ob-
čine Sevnica za leto 2019 je objavljen na spletni strani 
www.obcina-sevnica.si pod rubriko Obvestila in je odprt do 
vključno 13. septembra 2019. 

Popravek
V 18. številki Posavskega obzornika smo v prispevku Sevnica dru-
gič priključena nacionalnemu mesecu skupnega branja objavili, da 
je sevniška knjižnica v svoji zbirki konec leta 2018 hranila 25.943 
enot knjižničnega gradiva, kar je napačen podatek. Knjižnica Sev-
nica je konec leta 2018 v svoji zbirki hranila 85.943 enot knjižnič-
nega gradiva.

V sklopu dogodkov, ki se bodo zvrstili v Evropskem 
tednu mobilnosti Občina Sevnica in Knjižnica Sev-
nica organizirata Javni forum o koristnih učinkih 
hoje na zdravje, ki bo v četrtek, 19. septembra, 
ob 18. uri v Knjižnici Sevnica.
Organizacija javnega foruma je del prizadevanj 
Občine Sevnica za krepitev zavedanja o pomenu 
gibanja za zdravo življenje in spodbujanje izbire 
hoje kot sredstva za premagovanje krajših razdalj 
namesto vožnje z avtomobilom. Na forumu bodo 
spregovorili župan Srečko Ocvirk, direktor Komu-
nale Sevnica d.o.o. Mitja Udovč, predsednik Pla-
ninskega društva Lisca Sevnica Rok Petančič, pred-
stavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
Brigita Župančič Tisovec in Barbara Resnik, ki bo 
predstavila koristi pešačenja. 
Knjižnica Sevnica bo iz svoje bogate knjižne zbir-
ke za ogled pripravila razstavo knjig na temo gi-
banja in hoje. Udeležba na forumu je brezplačna. 

Koristni učinki hoje na zdravje 
Projekt »Sevnica, gibaj se!« je povabilo in pobu-
da Občine Sevnica vsem občankam in občanom, 
ki je nastal v sklopu lanskoletnega Evropskega te-
dna mobilnosti. 
Posameznike, skupine, ekipe, društva in organi-
zacije Občina Sevnica vabi tudi v tem letu, da so-
delujejo v gibalnem izzivu in v aplikacijo beležijo 
svoje aktivnosti – hojo, tek in kolesarjenje, ki jih 
bodo izvajali brez prevoznih sredstev. 
V zasebnem profilu lahko uporabnik vidi podrob-
no statistiko svojih podatkov in podatke svoje eki-
pe. Javno pa je vidna skupna statistika poti za po-
sameznike (brez relacij), najdaljše dnevne relacije 
in skupne poti po ekipah. 
Aplikacija, ki je prilagojena tudi mobilnim na-
pravam, je dostopna na spletni povezavi 
http://gibaj.sevnica.si in že pripravljena za vpi-
sovanje aktivnosti. 

Sevnica, gibaj se!

www.obcina-sevnica.si



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 19, četrtek, 12. 9. 201922 ŠPORTNO POSAVJE

Za 72 udeleženk in udeležen-
cev je bila vožnja na 948 me-
trov visoko Lisco poseben ko-
lesaraki izziv, pri katerem je 
bilo treba na 9,3 km dolgi pro-
gi premagati tudi 700 metrov 
nadmorske višine. Najboljši 
v skupini U18 je bil s časom 
33,01 Matevž Sluga iz Rim-
skih Toplic; Aljaž Prah iz Sev-
nice v skupini U30 s časom 
29,11; Marko Plank iz Celja 
v skupini U40 s časom 30,09; 
Uroš Verčič iz Ljubljane v sku-
pini U50 s časom 30,56; Bra-
ne Bojanc iz Novega mesta v 
skupini U60 s časom 34,09 in 
Mirko Zupančič iz Straže pri 
Novem mestu v skupini nad 
60 let s časom 39,04. Najhi-
trejša med tremi predstavni-
cami je bila Alenka Novak iz 
Novega Mesta s časom 44,59. 
Med kolesarji je bil najmlaj-
ši 11-letni Grega Muhič, član 

Na Lisco skočilo 72 kolesarjev
SEVNICA, BREG, LISCA – Letošnjega že 28. kolesarskega podviga, poimenovanega Skok na Lisco, ki je pote-
kal v organizaciji Kolesarskega društva (KD) Sevnica, se je udeležilo 69 kolesarjev in tri kolesarke.

ekipe KD Tanin Sevnica, ki je 
prikolesaril na Lisco s časom 
54,11. Nika Bojanc iz Novega 
mesta je bila s 23 leti najmlaj-
ša ženska predstavnica, Irena 
Berčon iz Trbovelj, ki bo kma-
lu napolnila 70 pomladi, je pri-
kolesarila v dobri uri, legenda 
28 'skokov' pa ostaja Đuro Ko-

vač iz Krškega, ki je pri 83 letih 
opravil s strmino v uri in četrt. 
Jernej Klinc iz Loke pri Zida-
nem Mostu je osvojil vrh Lisce 
s pony kolesom. 

»Veseli nas, da že pet let delu-
je mladinska tekmovalna eki-
pa KD Sevnica – Tanin Sevni-

ca, katere tekmovalci nekaj 
zadnjih let osvajajo krono Li-
sce. Letošnji zmagovalec, Aljaž 
Prah, član KD Ljubljana Gu-
sto Santic, je dosegel odličen 
čas zadnjih let. Aljaž je pro-
dukt sevniškega kolesarstva 
in med drugim tudi dvakratni 
udeleženec Dirke po Sloveni-
ji. Nedavno je končal tedensko 
dirko po Češki na 40. mestu. 
V enakem terminu se je na za 
stopničko višji ravni  spopadal 
tudi Krmeljčan Kristjan Hoče-
var kot član reprezentance v 
skupini U-23 na dirki Tour de 
l'avenir v Franciji, kjer je dirko 
kot najboljši Slovenec končal 
na 37. mestu. Ekipa KD Sevni-
ca – Tanin Sevnica vabi 10- do 
12-letnike, da se nam pridru-
žijo,« pove predsednik sevniš-
kega kolesarskega društva Ro-
bert Kosaber. 
 S.�R.,�foto:�R.�Kosaber

Letošnjega�kolesarskega�izziva�se�je�udeležilo�72�tekmovalcev.

Poglejmo najprej še malo v 
zgodovino. Kot je na nedavni 
novinarski konferenci breži-
škega kluba omenil Ivan Ka-
pušin, predsednik kluba z 
najdaljšim stažem, se je prvi 
nogomet igral pod brežiškim 
gradom, kar pričajo tudi foto-
grafije. Na tej lokaciji, kjer je 
danes nogometni stadion, je 
bil zgrajen sokolski stadion, ki 
so ga odprli leta 1939. Kapušin 
se spominja svojega prihoda v 
klub leta 1984, ko je bilo v Bre-
žicah eno najslabših igrišč, saj 
so igrali v blatu. Ko je tistega 
leta postal predsednik kluba, 
je odločil, da se igrišče zorje in 
naredi nova travnata podlaga, 
na kateri igrajo še danes. Prav 
tako je dal posekati topole ok-
rog igrišča, iz njih pa so izde-
lali tribuno, ki je na brežiškem 
stadionu stala še ne tako dol-
go nazaj. Predsednik brežiške-
ga nogometnega kluba Jure 

Pezdirc je na slavnostni prire-
ditvi ob stoletnici nogometa ob 
pozdravu vseh povabljenih go-
stov kot tudi tistih, ki so bili ali 
so še kakor koli vpeti v stoletno 
zgodovino nogometa v Breži-
cah napovedal, da se bo posta-
vitev razsvetljave na glavnem 
igrišču, vredna pol milijona 
evrov, financirala jo bosta Obči-

Nogometni praznik v Brežicah
BREŽICE – 7. septembra je v Brežicah potekal pravi športni praznik, glavni razlog je bil Nogometni klub 
Brežice 1919 Terme Čatež, ki je s celodnevnim dogodkom proslavil stoletnico igranja nogometa v Brežicah. 
Med drugim je potekala tudi tekma članskih ekip Brežic in ljubljanske Olimpije, ki se je končala z remijem.

na Brežice in Nogometna zveza 
Slovenije (NZS), začela takoj po 
velikem posavskem derbiju 21. 
septembra, ko v Brežice priha-
ja Krško, v letih 2020 in 2021 
pa imajo cilj postavitev igrišča 
z umetno travo z razsvetlja-
vo in tribunami. »To bo garant 
temu, da bo razvoj nogometa, 
predvsem mladinskih selekcij 
in tudi članske ekipe, šel nap-
rej, da bomo konkurenčni in 
bomo bíli nogometni boj z os-
talimi okolji,« je poudaril. 

Klubu je čestital tudi predse-
dnik NZS Radenko Mijatović, 
ki je poudaril, da je delovati 
sto let na nekem področju im-
presivno, zgodovino brežiške-
ga kluba pa označil za izjemno 
uspešno, še posebej v zadnjih 
letih, ko je članska ekipa prišla 
v drugo ligo. Dodal je, da ima to 
velik pomen tudi za slovenski 
nogomet, »saj tudi posavska 

regija z odličnim Krškim, ki je 
delovalo v prvi ligi, Brežicami, 
pa tudi v Sevnici se nogomet 
prebuja, živi z nogometom in 
ustvarja mlade nogometaše, ki 
bodo jutri igrali v reprezentan-
ci in dosegali takšne rezultate, 
kot ga je sinoči Slovenija pro-
ti Poljski (prejšnji večer je slo-
venska reprezentanca dosegla 

odmevno zmago z 2:0 v kva-
lifikacijah za evropsko prven-
stvo, op. p.)«. Brežiškemu klu-
bu je na koncu zaželel razvoj v 
tej smeri, da pride do prve slo-
venske nogometne lige.

Spregovoril je tudi brežiški 
župan Ivan Molan in pred-
sedniku kluba podelil plake-
to Občine Brežice. Nekaj be-
sed je navzočim namenil tudi 

ambasador brežiškega kluba 
Dejan Kelhar, ki je svojo no-
gometno kariero začel ravno 
na brežiških igriščih. Brežiški 
klub se je ob tej priložnosti s 
spominskimi plaketami za so-
delovanje zahvalil Občini Bre-
žice, glavnemu sponzorju Ter-
mam Čatež in NZS. V Brežicah 
so ponosni tudi na sodelovanje 
z NK Olimpija Ljubljana, pravi-
jo, da je to pravi vzgled sode-
lovanja med večjimi in manj-
šimi klubi, zato so se zahvalili 
lastniku in predsedniku Olim-
pije Milanu Mandariću, ki je 
bil prav tako v Brežicah, poleg 
njega je bil prisoten tudi član 
izvršnega odbora Olimpije Se-
bastjan Cimirotić. V zahvalah 
sta bila ob koncu posebej ome-
njena tudi Goran Mohorko in 
Irena Koštič, ki sta vodila or-

ganizacijo celodnevnega do-
godka ob stoletnici brežiške-
ga nogometa.

Prijateljskih 2:2 z Olimpijo

Po koncu slavnostne priredi-
tve so se vsi prestavili na tri-
buno, od koder so spremljali 
tekmo med članskima ekipa-
ma Brežic in Olimpije, ki se je 
po hitrem začetnem vodstvu 

domačih nogo-
metašev (za-
dela sta Matija 
Soldo iz 11-m 
in Luka Duv-
njak) na kon-
cu končala z 
rezultatom 2:2 
(v drugem pol-
času je Olimpi-
ja prišla do ize-
načenja v roku 
dveh minut, 
potem ko je za-
del Tomislav 
Tomić, dru-

gi gol ljubljanskih nogometa-
šev pa je bil posledica avtogo-
la brežiških). Sicer pa so se v 
sklopu praznovanja stoletnice 
že od dopoldneva predstavile 
vse mlajše selekcije brežiške-
ga kluba in ženska ekipa, od-
vila se je tekma med slovensko 
estrado in veterani brežiškega 
kluba (končni izid 3:3), pote-
kale so razne animacije, sreče-
lov pa tudi veliko glasbe. Slo-
vensko himno je na začetku 
slavnostne prireditve, ki jo je 
povezovala Damijana Štra-
ser, zapela Eva Julija Borov-
šak, nastopila je Nuša Deren-
da, večerna zabava je bila v 
znamenju Petkove pumpe in 
skupine Kingston, seveda pa 
je bilo poskrbljeno tudi za je-
dačo in pijačo.
  Rok Retelj

Pezdirc�z�gosti�iz�NZS�in�NK�Olimpija�Ljubljana

Prekršek�ljubljanskega�vratarja,�ki�je�vodil�do�
enajstmetrovke�za�Brežičane

SEVNICA – V letošnjem juniju je vodenje Športne zveze Sev-
nica prevzela Sara Martinšek, ki si želi, da bi zveza ponovno 
postala povezovalni člen med vsemi sevniškimi športnimi 
društvi, pripravili pa so tudi prvo izobraževalno druženje.

»V Športno zvezo Sevnica je trenutno včlanjenih 24 društev, am-
pak je težava, ker veliko društev ne obstaja več, zato imamo v na-
črtu obnoviti, osvežiti podatke o članstvu. Društva so že prejela 
poziv, da naj to storijo v čim krajšem možnem času. Tisti, ki še 
niso včlanjeni v športno zvezo, pa so bili povabljeni, da to stori-
jo. V mesecu oktobru bo skupščina športne zveze in na njej bomo 
na novo oblikovali članstvo,« je pojasnila predsednica sevniške 
športne zveze Sara Martinšek, ki si želi, da bi zveza delovala v 
dobrobit vseh, tako vaditeljev kot vadečih. K aktivnemu športne-
mu udejstvovanju vabijo tudi s predstavitvijo 16 športnih pro-
gramov za osnovnošolke in osnovnošolce ter 22 programov za 
odrasle v posebni brošuri, ki so jo prvi šolski dan razdelili učen-
kam in učencem (v njej je tudi prijavnica za včlanitev v katero 
izmed športnih društev). Teniški trener in vodja teniške šole oz. 
društva Gregor Ficko je ob tem povedal: »Stvari se v športu zelo 
hitro razvijajo. Otroci so dandanes drugačni, kot so bili pred de-
setimi leti in mi moramo slediti novim trendom, da zagotovimo 
dolgoročni razvoj športa in športne osebnosti. Jeseni se name-
rava tudi naše društvo včlaniti v Športno zvezo Sevnica, ker ver-
jamemo v njeno vizijo.«  
Za uvod v prihajajočo novo športno sezono je sevniška športna 
zveza 29. avgusta v sevniškem športnem domu organizirala pre-
davanje dr. Mateja Tušaka z ljubljanske fakultete za šport o mo-
tivaciji v športu, a ne samo zaradi dosežkov v športu, ampak tudi, 
kako privabiti in obdržati vodnike, trenerje, mlade itd. Predava-
nju je sledila osvežitev znanja iz prve pomoči in nato še okrogla 
miza o delovanju društev, predvsem na področju organizacijske 
in pravne ureditve. � S.�R.

Nov veter v sevniški športni zvezi

Gregor�Ficko�in�Sara�Martinšek�

KRŠKO – Do 37. izvedbe speedway dirke za Zlati znak obči-
ne Krško in pokal Franca Babiča organizatorje iz AMD Kr-
ško ločita še dva dneva. V soboto se bodo od 19.00 dalje na 
stadionu Matije Gubca za čim boljšo uvrstitev potegovali 
tudi trije domači matadorji Matic Ivačič, Denis Štojs in Jer-
nej Hriberšek.

Po besedah predsednika AMD Krško Gregorja Žiganteja so or-
ganizatorji poleg atraktivne in izenačene štartne liste voznikov 
pripravili pester spremljevalni program, ki se bo začel že tri ure 
pred dirko, in sicer s predstavitvijo orožja in mehanizacije Slo-
venske vojske ter napihljivim gradom za najmlajše, po dirki bo 
tudi koncert. »Trudimo se ohraniti dirko za Zlati znak kot nekaj 
posebnega, kot je bilo že včasih,« je dodal. Na torkovi novinar-
ski konferenci so se predstavili vsi trije domači vozniki, ki bodo 
zastopali slovenske barve na dirki. Matic Ivačič, letošnji državni 
podprvak, ki dirka tudi za enega od poljskih klubov, je ocenil, da 
je bil začetek sezone dober, nato so imeli določene težave z agre-
gati, a so te odpravljene, tako da se zdaj krivulja spet vzpenja. Če 
bo šlo vse tako, kot mora, se bo lahko boril tudi za končno zma-
go, pravi. Denis Štojs, ki v tej sezoni obeležuje 25 let speedway 
kariere, se kljub rezultatsko najslabši sezoni v karieri, poleg tega 
ga v zadnjem času pestijo tudi poškodbe, ne predaja in upa na 
boljše čase. Prvič se bo v konkurenci svetovnih in evropskih vo-
znikov predstavil najmlajši Jernej Hriberšek, ki obljublja, da se 
bo potrudil narediti čim boljši rezultat. Organizatorji so ob tej 
priložnosti ljubitelje speedwaya povabili, da se dirke udeležijo 
v čim večjem številu in podprejo domače voznike.
 R. Retelj

Sobota bo speedwaysko obarvana

Domače�barve�bodo�zastopali�Hriberšek,�Štojs�in�Ivačič.
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IZMENJEVALNICA

Dogodek bo potekal po pricipu 
»prinesi - odnesi«. Prinesi svoje obleke, 
igrače, dodatke, ki jih ne potrebuješ več in si 
izberi nov kos.  
Info: barbara.masnik@mc-krsko.si. 
MC Krško, petek, 13. 9., od 15.00 do 18.00.

KONCERT: BERNAYS PROPAGANDA + 
MOLSKA PALCA

Makedonske aktivistične dance-punk ikone 
BERNAYS PROPAGANDA se vračajo z 
novim albumom. Predskupina: Molska Palca. 
Vstopnina: 3 eur.
Mladinski center Krško, petek, 13. 9., ob 
21:00.

TURNIR V MALEM NOGOMETU

Turnir v malem nogometu do 18 let na 
nogometnem igrišču pred MC Krško. 
Prijave do sobote, 14. 9., na: 
matic.plankar@mc-krsko.si ali 
info@mc-krsko.si Prijavnine ni!
MC Krško, sobota, 21. 9., ob 10.00.

USPOSABLJANJE ZA DELO V 
PREVENTIVNIH SREDIŠČIH

Brezplačno enodnevno usposabljanje za 
nove prostovoljce v sklopu projekta RIS. 
Več info na: barbara.masnik@mc-krsko.si. 
Organizator: MC Krško.
MC Krško, sobota, 21. 9., od 10.00 do 
17.00.

V POSAVJU ŽURAMO BREZ DROG IN 
ALKOHOLA

Prostovoljce vabimo na usposabljanje za 
delo na projektu V Posavju žuramo brez drog 
in alkohola. 
Info in prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si 
ali 041 637 662. Organizator: MC Krško in 
LAS Krško.
MC Krško, četrtek, 3. 10, ob 17.00.

ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJ 
ŠPANŠČINE

Mentorica Hana Jurečič in MC Krško 
razpisujeta 30-urni začetni in nadaljevalni 
tečaj španščine. 
Prijave na: hanajurecic@gmail.com. Vabljeni 
na informativni sestanek 4. 10.
MC Krško, petek, 4. 10., ob 17.00.

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

ODPIRALNi ČAS:
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

Udeleženke in udeleženci so 
lahko izbrali eno od štirih 
poti, in sicer Škratkovo graj-
sko pot v dolžini 6,6 km, Cici-
banova pot je merila 11,1 km, 
Lisjakova pot 18,6 km in Gam-
sova pot 45,6 km. Vse poti so 
vodile pretežno po markiranih 
planinskih poteh po gozdovih, 
travnikih, grebenih s čudovi-
timi razgledi, mimo izjemnih 
kulturnih in naravnih zname-
nitosti. Na poteh so bile kon-
trolne točke in okrepčevalnice 
z okrepčili, kulturnim progra-
mom, animacijami za najmlaj-
še itd. Vse poti so bile rekrea-
tivne, a Lisjakova in Gamsova 
tudi tekmovalni in privabili sta 
tudi nekaj slovenskih vodilnih 
gorskih tekačev.

Na 45,6 km dolgi Gamsovi poti 
se je v boj za najboljša mesta 
podalo 21 trail tekačev. Najhi-
trejši med njimi je bil Marjan 
Zupančič iz Bohinjske Bistri-
ce s časom 4:44,54, drugi je 
bil sevniški atlet Miha Povšič 
s časom 4:54,54, tretji lansko-
letni zmagovalec Mitja Kele-
men iz Murske Sobote s ča-
som 5:12,38. Med ženskami je 
slavila Andreja Taškar iz Za-
gorja ob Savi s časom 8:32,33, 
druga je bila Beti Stegenšek 
iz Zagorja ob Savi s časom 
8:56,52, tretja pa domačinka 
Katarina Božič s časom 11 ur. 

Na 18,6 km dolgi Lisjakovi poti 
se je v boj za najboljša mesta 
podalo 22 trail tekačev, med 
njimi nekateri najboljši z dr-
žavnih prvenstev in drugih to-
vrstnih tekov. Najhitrejši med 
njimi je bil aktualni državni 
prvak Miran Cvet iz Hrastni-
ka s časom 1:25,39, drugi je 
bil 17-letni mladinski držav-
ni prvak Klemen Španring iz 
Poljčan s časom 1:30,17, tretji 
Aleš Žontar iz Ljubljane s ča-
som 1:34,08. Med ženskami je 
slavila aktualna državna prva-
kinja Mojca Koligar iz Kranja 
s časom 1:41,9, druga je bila 
Andreja Godec iz Laškega s 
časom 1:59,25, tretja Marti-
na Podvršnik iz Ljubljane s 

časom 2:29,32. 

Vsi udeleženci so prejeli pri-
znanje za opravljeno pot, 
najboljši moški in ženske na 
Gamsovi ter Lisjakovi poti pa 
izvirne lesene medalje, daril-
ne bone ter praktične nagrade. 
Nagradili so tudi najstarejše-
ga (Alojz Rupar), najmlajše-
ga (Aljaž Božič), najtežjega 
(Aleš Gunstek) in najbolj iz-
virno oblečenega udeleženca 
(Robert Svenšek) ter najbolj 
številčno družino (družina 
Jazbinšek) in največjo organi-
zirano skupino, ki se je udele-
žila prireditve (Komunala Sev-
nica). 
� S.�R./vir:�PD�Lisca�Sevnica

Načrte za novo športno sezo-
no 2019/2020, ki se začne s 
prvimi rokometnimi tekmami 
v oktobru, je 7. septembra na 
novinarski konferenci v Vinski 
kleti Mastnak v Krakovem pri 
Sevnici predstavil novi predse-
dnik sevniškega rokometnega 
kluba, nekdanji rokometaš in 
član kluba Miran Sečki. »Ver-
jamem, da z dobrim delom lah-
ko napredujemo v 1. B ligo,« je 
dejal med drugim in poudaril, 
da bodo v klubu namenili veli-
ko pozornosti tudi delu z mla-
dimi rokometaši, ob čemer 
razveseljuje podatek, da je tre-
nutno registriranih rokome-
tašic in rokometašev več kot 
100. »V novi sezoni bo aktiv-
nih sedem selekcij, od tega pet 
moških in dve ženski. Imamo 
vrhunsko izobražene trenerje, 
odlično bazo talentiranih igral-
cev ter vse pogoje za trenira-
nje. Rokometne tekme naj po-
novno postanejo praznik,« je 
zaključil Sečki ter povabil na 
turnir med posavskimi član-
skimi ekipami RK Sevnica, RK 
Radeče in RK Krško v sevniško 
športno dvorano, ki se je zače-
la omenjenega dne v poznem 
popoldnevu.   

V prvi tekmi sta merila moči 
RK Krško in RK Radeče in z 
rezultatom 22:21 so slavili 

Nov zagon rokometne zgodbe
SEVNICA – Rokometni klub Sevnica, ki deluje neprekinjeno vse od leta 1958, ima novo 
vodstvo in močno željo po ponovnem vstopu v prvo ligo, skrbeli pa bodo tudi za podmla-
dek. V klubu z najdaljšo športno zgodbo v sevniški občini je trenutno aktivnih več kot 100 
rokometašev, članska ekipa pa je dobila novega trenerja.

Krčani. Drugo tekmo, v kate-
ri sta zaigrala RK Sevnica in 
RK Krško, so v zadnji minuti 
z rezultatom 23:22 dobili Sev-
ničani. V tretji tekmi rokome-
tnega turnirja med RK Radeče 
in RK Sevnica, v kateri so dobi-
li priložnost tudi mlajši igral-
ci RK Sevnica, so z rezultatom 
29:25 zmagali Radečani. Tek-
me so sodili Miran Štern, ki je 
v tej vlogi že 35 let, Jure Vr-
tovšek in Tomaž Rantah ob-
lačita sodniški dres 20 let. 
Rokometne tekme so bile od-
igrane tudi v dopoldanskem 
času, ko so starejši dečki A 
in kadeti RK Sevnica odigrali 
prijateljski tekmi z vrstniki iz 
Slovenj Gradca. Obe tekmi so 
dobili Sevničani, starejši dečki 

A z 28:26, kadeti z 29:23.

Člansko ekipo RK Sevnica ses-
tavljajo Luka Cigler, Andrej 
Horjak, Timotej Kadilnik, 
Valerij Kadilnik, Tomaž Kol-
man, Martin Kos, Blaž Kovač, 
Rok Kozole, Jaka Krnc, Tim 
Kroflič, Aleksander Kuhar, 
Marko Mastnak, Sven Nov-
šak, Nejc Mrgole, Črt Pinte-
rič, Matic Stegne, Janev Traj-
čev, Aljaž Vrtovšek in Tilen 
Žičkar. Člansko vrsto sev-
niških rokometašev bo vodil 
nekdanji član sevniškega ro-
kometnega kluba, bivši kro-
žni napadalec, in prof. športne 
vzgoje Primož Plazar iz Bo-
štanja. � Smilja�Radi,�
� foto:�Špela�Švab

Članska�ekipa�RK�Sevnica�s�trenerjem�Primožem�Plazarjem�
in�novim�predsednikom�kluba�Miranom�Sečkijem

Petič tekli po sevniških hribih
SEVNICA – Planinsko društvo Lisca Sevnica je peto leto zapored organiziralo edinstveno 
pohodno in tekmovalno prireditev Sevniški planinski maraton, ki je potekal 31. avgusta s 
štartom in ciljem pri Športnem domu v Sevnici.

Član�PD�Lisca�Sevnica�Alojz�Rupar�je�bil�najstarejši�udeleženec�
Sevniškega�planinskega�maratona.
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      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

19. september, 19.00
Odprtje razstave 
Mateja Filipčiča: Melanholija

28. september, 8.00–19.00 
Strokovna ekskurzija 
Posavska pot ognja in zemlje
 Ko�zacija

PRIREDITVE 
V SEPTEMBRU 2019

Ob praznovanju 60-letnice Knjižnice Sevnica
BREZPLAČNI PRVI VPIS v Knjižnico Sevnica

• do srede, 30. oktobra 2019

Razstava ilustracij iz knjige Zgodba o lisici
Irena Ameršek

• na ogled do torka, 1. oktobra 2019

Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni
predstavitev knjige Zdaj sem tvoja Moja

Vidka Kuselj
• v petek, 20. septembra 2019, ob 18. uri

V okviru 
Nacionalnega meseca skupnega branja 2019 

predstavitev knjige Zgodba o lisici
Irena Ameršek

• v ponedeljek, 23. septembra 2019, ob 18. uri

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

Predstava, v kateri igrajo Ve-
sna Smrekar, Saša Uhan, 
Mojca Florjanič in Goran Mi-
ljanović, je preplet feministič-
nega in religioznega. Kot je za 
naš časopis povedal Žan Flor-
janič, je do zdaj večinoma pi-
sal predstave, v katerih so igra-
li moški, tokrat pa so bile vloge 
obrnjene, a daleč od tega, da bi 
bilo pri tem kar koli seksistič-
nega: »Glas vse prevečkrat da-
jemo ljudem, ki si ga ne zaslu-
žijo, zato sem se tokrat odločil, 
da dam glas ljudem, za katere 
vem, da znajo odlično igrati, to 
so člani KD Drugi oder.« Poleg 
tega ga je k pisanju predstave 
spodbudilo spoznanje, da se v 
zadnjem času ljudje vedno bolj 
vračajo k religijam, a kot pra-
vi, na povsem napačen način. 
»Sam zelo spoštujem vse reli-
gije, vendar sem se v zadnjem 
letu bolj približal krščanskim 
vodam. Želel sem izpostavi-

KRŠKO – V Dvorani v parku Krško se z drugo samostojno 
razstavo, naslovljeno »Slikarsko-kiparski mix« predstavlja 
krški ljubiteljski likovnik in kipar Roman Blatnik, član Dru-
štva likovnikov Krško OKO. 

Ker je bilo od-
prtje razstave 5. 
septembra hkrati 
tudi 7. Poletni ve-
čer v parku, je v 
imenu organiza-
torjev (JSKD Ob-
močna izpostava 
Krško, Valvasor-
jeva knjižnica Kr-
ško in KS mesta 
Krško) številne 
zbrane uvodoma 

pozdravila vodja krške izpostave JSKD Tinka Vukič. Kot je po-
vedala, se Roman Blatnik, javnosti bolj znan kot dolgoletni re-
kreativno-tekmovalni športnik, s slikarstvom in kiparstvom ak-
tivneje ukvarja zadnjih osem let. Doslej je sodeloval na več kot 
35 skupinskih razstavah, že dvakrat pa je prejel zlato priznanje 
na državni tematski razstavi v organizaciji JSKD. Po lanski kipar-
ski razstavi Skulpturika se tokrat drugič predstavlja samostoj-
no. Na ogled je postavil 14 slik in 20 kipcev male plastike, ki jih 
je ustvaril od leta 2013 do danes. 
Več o razstavi je povedala umetnostna zgodovinarka Klaudija 
Cigole. »Za dela Romana Blatnika lahko rečemo, da so prežeta z 
entuziazmom ter veliko željo po beleženju drobnih vsakodnev-
nih trenutkov, ki jih je pogosto najprej ujel v fotografski objek-
tiv, nato pa prenesel na slikarsko platno ter jim vdahnil neminlji-
vost. Avtor se največkrat odloča za realističen žanr upodabljanja, 
še posebej rad snov črpa iz narave in krajine. Pogosto slika tudi 
idilične partnerske in družinske motive, ki odražajo milino in 
spokojnost,« je dejala o njegovih slikah. Blatnikove male plasti-
ke, največkrat narejene iz žgane gline, »svojo majhnost s pridom 
uporabljajo in gledalcu ponujajo neposrednejši dialog in inti-
mnejšo percepcijo. Pri oblikovanju tovrstne plastike je za ustvar-
janje intimne vezi z gledalcem pomembna tudi teža, velikost, to-
plina ali hladnost materiala ter mehkoba ali ostrost robov.«
Razstavo je odprla direktorica krške občinske uprave Melita 
Čopar, dogodek pa je glasbeno popestril mladi klarinetist Leon 
Drstvenšek, učenec Petra Gabriča na Glasbeni šoli Krško, ob 
klavirski spremljavi Martina Šušteršiča.
 P.�Pavlovič

Vinska klet postala gledališče
BREŽICE – Kulturno društvo Drugi oder iz Brežic je s štirimi uprizoritvami nove gledališke predstave z nas-
lovom Ženske 6. in 7. septembra nedavno obnovljeno vinsko klet Posavskega muzeja Brežice spremenilo v 
pravo gledališče. Pod scenarij in režijo se je podpisal Žan Florjanič.

ti napako mnogih, ki danda-
nes katero koli religijo oz. spi-
ritualnost poskušajo zatlačiti 
v neko svojo sliko sveta, kar se 
meni osebno ne zdi prav, kaj-
ti religija ne bi smela biti orod-
je za samostojno rast, ampak 
je samostojna entiteta, ki se ji 
moramo posvečati in ne zap-

ravljati, ampak vlagati čas v 
nekaj, kar je višjega in česar 
nič na svetu ne more nadome-
stiti,« je pojasnil in še omenil, 
da glavni lik v predstavi, moš-
ki, ki sredi igre prileti na sceno, 
predstavlja klasičnega današ-
njega človeka, ki poskuša izbi-
rati stvari, ki njemu ustrezajo, 

ampak definitivno ne ustrezajo 
tistemu, kar koli je že nad nami. 
Florjanič, ki je v lanskem pole-
tju režiral predstavo Trikotnik, 
še leto nazaj pa Dosmrtno živ-
ljenje, je bil zelo zadovoljen s 
predstavami, že samo zaradi 
samega prizorišča: »Vsak pros-
tor v brežiškem gradu je odli-
čen za uprizoritev predstave, 
ta prenovljena vinska klet pa 
je še toliko bolj popolna za to, 
kar smo želeli narediti, zato se 
lahko samo zahvalim direktori-
ci Alenki Černelič Krošelj, ki 
nam je pustila, da premierno 
odpremo ta prostor.« Za glas-
bene vložke v predstavi, ki si 
jo je v dveh dneh ogledalo 135 
ljudi – za vsako uprizoritev je 
bilo zaradi majhnega prostora 
število mest omejeno –, sta za-
služna Petra Uršič in Simon 
Širec, za scenografijo pa je pos-
krbel Denis Derenda Cizel. 
  R. Retelj

Utrinek�s�četrte�predstave�Ženske

Blatnikov slikarsko-kiparski mix

Roman�Blatnik�ob�sliki�NEK�pred�nevihto

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 
4. septembra je v cerkvi sv. 
Ane v Leskovcu potekal le-
tošnji zadnji Anin glasbeni 
večer, ki jih že vrsto let v so-
delovanju z Župnijo Leskovec 
organizira Kulturno društvo 
Leskovec. Tokrat je za prijet-
no zvočno izkušnjo poskrbel 
Duo Kontrario, ki ga sestav-
ljata Janja Brlec na koncertnih orglah in Izidor Kokovnik na 
harmoniki. Člana Dua Kontrario sta poslušalcem postregla z us-
taljenim programom – deli iz baroka, klasicizma kot tudi deli 
skladateljev 20. stoletja. Ob tej priložnosti sta četrtič izvedla prvo 
slovensko skladbo za koncertno harmoniko in citre, ki jo je rav-
no na njuno pobudo ustvaril celjski skladatelj Goran Bojčevski. 
Prireditev je povezovala Mojca Pacek. Prijetno vzdušje se je na-
daljevalo po koncertu pred cerkvijo, kjer je bilo ob drobnem pe-
civu in žlahtni kapljici poskrbljeno za sproščen klepet. 
� Mojca�Pacek,�foto:�Anton�Hruševar

Kontrario zaključil Anine večere 

Janja�Brlec�in�Izidor�Kokovnik

BREŽICE – S septembrom si v Knjižnici Brežice lahko ogledate 
razstavljene izdelke Primoža Gašparina, mladega ustvarjalca, 
rojenega z avtizmom, ki je samouk v izdelovanju risb in origa-
mijev. Svojih zanimanj se vselej loti povsem temeljito in siste-
matično. Tako se je tudi risanja začel učiti postopoma. Sprva je 
prerisoval različne motive, kasneje pa se je osredotočil na risa-
nje vzorcev. Kadar ni imel vnaprej postavljene ideje tega, kar bi 
risal, se je ustvarjanja lotil po občutku. Origamije je začel ustvar-
jati, da bi pregnal dolgčas. Z veliko volje, spomina in koncentra-
cije je svoje znanje o izdelovanju le-teh nadgradil do popolnos-
ti. Želja po temeljitosti, ga je privedla tudi do iskanja podatkov 
na svetovnem spletu, ki ga z letošnjim letom ne uporablja več. 
Pravi, da mu čas beži, čeprav ga ne koristi za brskanje po spletu. 
Razstava bo na ogled do konca oktobra. �E.�G.

Razstava risb in origamijev 
Primoža Gašparina

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

Galerija Božidar Jakac

petek, 13. september 2019, ob 19. uri
Neven Bilić – AD INFINITUM  
otvoritev mednarodne razstave v nekdanji 
samostanski cerkvi v sodelovanju z Muzejem 
sodobne umetnosti Zagreb 
Razstava bo na ogled do 15. decembra 2019.

Kostanjevica na Krki

VABLJENI V GALERIJO

MNOŽICA, ok. 1960, 
bron / bronze
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Četrtek, 12. 9.

• v odpiralnem času Knjižni-
ce Sevnica: razstava ilustra-
cij iz knjige  Irene Ameršek 
»Zgodba o lisici« (na ogled 
do torka, 1. 10.)

• 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 18.00 v sejni sobi MC 
Brežice: predavanje Janka 
Gorenca, samostojnega raz-
iskovalca jezikov, o zgodovi-
ni jezikov, pisav, govorov in 
števil

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: Kresnikov večer – li-
terarni večer, gostja: letošnja 
dobitnica literarne nagrade 
kresnik Bronja Žakelj 

• ob 20.00 v avli Doma kul-
ture Brežice: odprtje razsta-
ve območne likovne kolonije 
2019 »Odkrivanje abstrak-
tnega«

Petek, 13. 9.

• ob 11.00 v mestnem parku 
Krško: postavitev klopice za 
dojenje MAM

• od 15.00 do 18.00 v MC Kr-
ško: izmenjevalnica oblačil, 
igrač in ostalega

• ob 16.00 v MT Senovo: ku-
harska delavnica

• ob 17.00 v MT Raka: Špani-
ja – učenje jezika, spoznava-
nje držav

• ob 17.00 v MT Podbočje: va-
ške igre

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje grafične razstave 
Vesne Drnovšek in Nataše 
Mirtič »Dve v vrsto«

• ob 19.00 v nekdanji samo-
stanski cerkvi Galerije Bo-

kam v posavju
Sreda, 18. 9.

• ob 16.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: javno vodstvo 
po večzvrstni razstavi Štirje 
elementi: 3 – Zemlja

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: druženje in pogovor o(b) 
knjigi – Esej o slepoti

Četrtek, 19. 9.

• ob 11.30 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
predstavitev knjige avtor-
ja Bojana Grobovška »Trst, 
Ljubljana, Dunaj in nato šir-
ni svet« 

• ob 17.00 v Knjižnici Svobo-
de Brestanica: bralna urica 
za otroke, starše in prijate-
lje bralnega druženja

• ob 19.00 v dvorani ob graj-
skem dvorišču Posavskega 
muzeja Brežice: odprtje raz-
stave Mateja Filipčiča »Me-
lanholija«

• ob 19.00 v Mosconovi ga-
leriji na gradu Sevnica: od-
prtje razstave akademskega 
slikarja Mira Zupančiča 

Petek, 20. 9.

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Vid-
ke Kuselj »Zdaj sem tvoja 
Moja«, ob svetovnem dnevu 
Alzheimerjeve bolezni

• ob 18.00 v MC Sevnica: 
»energijsko sproščanje« z 
Ireno Šafer

Sobota, 21. 9.

• ob 8.00 pri TRC Savus v Ra-
dečah: kolesarsko popotova-
nje »S kolesom ob Savi« od 
Radeč do Brežic, ob 13.30 
na dvorišču gradu Brežice: 
zaključek kolesarjenja

• od 10.00 do 17.00 v MC Kr-
ško: usposabljanje za delo v 
preventivnih središčih

• ob 10.00 na nogometnem 
igrišču pred MC Krško: tur-
nir v malem nogometu do 
18 let

• ob 18.30 na Banovi doma-
čiji v Artičah: Artiški dnevi 
2019 – predavanje »Dobre 
prakse biodinamične kme-
tije Černelič«, gost: Zvone 
Černelič

Nedelja, 22. 9.

• ob 7.00 na Banovi doma-
čiji v Artičah: Artiški dnevi 
2019 – golažijada, ob 9.00: 
začetek pohoda po sadjar-
skih poteh, ob 11.00: ko-
šarkarska tekma, ob 12.30: 
razglasitev rezultatov gola-
žijade in pogostitev poho-
dnikov (v primeru slabega 
vremena prireditev odpade 
in se ne prestavi)

• ob 16.00 v Zavodu Svibna v 
Brezovski Gori: bralno razi-
skovalni sprehod »V gozd po 
navdih za trajnostno skup-
nost«

Ponedeljek, 23. 9.

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Irene 
Ameršek »Zgodba o lisici«

Torek, 24. 9.

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: zaključek projek-
ta »Kdor bere, je car!«

Sreda, 25. 9.

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
predavanje »Vsak dar ima 
svoj čar? Kultura obdarova-
nja na Slovenskem«

*Prireditve ob prazniku občine 
Radeče so objavljene na str. 8.

židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: odprtje razstave Neve-
na Bilića »Ad infinitum«

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert zasedb Bernays propa-
ganda in Molska Palca

Sobota, 14. 9.

• ob 7.00 izpred OŠ Podbočje: 
pohod Podbočje–Planina

• ob 10.00 v MT Raka: pohod 
po gradu

• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-
ško: MC direndaj – barvamo 
in ustvarjamo s kamni

• ob 11.00 na Planini nad 
Podbočjem: tradicionalno 
srečanje »Spomin in opo-
min«, slavnostni govorec: 
predsednik Vlade Republi-
ke Slovenije Marjan Šarec

• ob 19.00 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: speedway 
dirka za 37. Zlati znak obči-
ne Krško in pokal Franca

• Babiča
• ob 19.00 v Posavskem mu-

zeju Brežice: Anjin diplom-
ski koncert

Nedelja, 15. 9.

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

• ob 10.00 na Okroglicah: 
spominska slovesnost v 
spomin na padle partizan-
ske kurirje

• ob 16.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: de-
lavnica z umetnikom Bla-
žem Vehovarjem ob razstavi 
»Ameriške sanje«

Torek, 17. 9.

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško in Mencingerjevi hiši: 
dopolnitev razstave »80. so 
bila leta … v Krškem«

Nad prvo septembrsko nedeljo visi tema, ki je imela dobro pri-
pravo že dni pred nedeljo. Razen tega je to mesec, ko se veči-
na poslovi od poletne brezbrižnosti, ko so morje, reke, plava-
nje in potapljanje, brskanje za školjkami, zeleni hribi in doline, 
gozdovi, travniki in vse poletne radosti na rolkah in skirojih 
eni taki prisrčni drobci, shranjeni v modernih "mobičih" in, ja, 
v srcih. Kaj pa so srca kot zakladnice spominov? Pridnim in 
vestnim tudi na prvi počitniški zaslužek. Ki je dobra šola, kako 
zaslužiti, in ne nazadnje, kako modro porabiti zaslužek, ob, se-
veda, uresničitvi še kakšne srčne radosti.

September. Šola oziroma začetek pouka. In nabiranje novih 
znanj. In utrjevanje starih. Do novega šolskega leta je bilo od 
starega do sem prelitega veliko črnila in porabljenih veliko 
besed. Ne vem ravno, koliko od vseh strokovnosti mi je osta-
lo v glavi. Zagotovo pa vem, da je starševstvo plemenita in ne 
prav lahka naloga. Govorim o starših, ki spremljajo svojega ot-
roka, ki ga ne ujčkajo, mu znajo postaviti meje in smernice za 
realen uspeh. In o starših,  ki od svojih otrok zahtevajo vse tis-
to, kar je njim spodletelo. Družine so še vedno družine, otro-
ci so še vedno otroci, ki vzorce pridobivajo v svoji osnovni celi-
ci – družini. S temi vzorci gredo otroci v svet. Najprej v šole in 
v svoje otroško vesolje. In menim, da predavateljem (vzgojite-
ljem, učiteljem, profesorjem) ni niti najmanj lahko s 30 učen-
ci dobiti še 30 družin, ki bi rade imele same otroške superla-
tive. Res nemogoče.

Zato se je treba znati pogovarjati, poslušati in slišati, se spo-
štovati. Doma, v razredu, izven doma in izven šolskega poslo-
pja. In biti pozoren na vse, kar se dogaja – lepo in dobro, in po-
sebej na vse tisto, kar ni niti posamezniku niti skupnosti v čast. 
Saj bi s skupno voljo moralo uspeti.

Do svojega zadnjega dne bom prepričana, da bi za dobro skup-
nosti lahko največ naredili, ko bi bilo v šolskem sistemu več po-
udarka na predmetih kulture (glasba, slikarstvo, ples, literatu-
ra …). Predvsem na bralni in pisni kulturi, najprej maternega 
jezika, da bi razumeli in dojeli kulturna – etična izročila. Ra-
zumeli  tudi matematične in tehnične dosežke, saj bi v naspro-
tnem tole pisanje pisala s svinčnikom na A4.

In, dragi mladi, ko bo kdaj tema visela nad vami, poiščite svet-
lobo v sebi. 

September.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Študentje fakultete so v sode-
lovanju z Regionalno razvojno 
agencijo Ljubljanske urbane 
regije (RRA LUR), Inštitutom 
za celulozo in papir (ICP) in s 
podjetjem DS Smith pri pred-
metih Načrtovanje - industrij-
sko in storitveno oblikovanje v 
minulem študijskem letu pre-
ko večmesečnega raziskova-
nja in izdelave raznovrstnih 
izdelkov iz valovitega kartona 
prikazali možnost oblikovanja 
pohištva in dodatkov za opre-
mo interierja. Kot je dejal izr. 
prof. Jure Miklavc, predstoj-
nik oddelka za Industrijsko in 
unikatno oblikovanje, ki je na-
vedeno razstavo tudi odprl, so 
morale predlagane rešitve štu-
dentov »ustrezati sodobnim ži-
vljenjskim potrebam ter v svo-
ji podstati vključevati logiko in 
načela krožnega gospodarstva 
in krožnega oblikovanja«. Med 

Študentska Papiro-logía
KRŠKO – Do 20. septembra je v avli Kulturnega doma na ogled razstava Papiro-logía, na kateri so na ogled 
razstavljeni izdelki iz valovitega kartona študentov podiplomskega študija smeri Industrijsko oblikovanje 
na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana.

drugim je prikazan modular-
ni sistem svetil iz papirja, stol 
– izdelan iz časopisnega papir-
ja, pregradna stena, ki omo-
goča prilagodljivo modular-
no grajenje zvočno izoliranih 
prostorov, pa senzorna kupo-
la, ki se prilagaja potrebam ot-
rok z motnjo senzorne integra-
cije in jim ponuja možnost za 
kakovostno učenje, sestavljiva 
igrača, ki spodbuja razvoj mo-

toričnih sposobnosti, oprema 
za izvedbo volitev idr.  Izdel-
ke od pohištva do igrače so iz-
delali Simon Bregar, Eva Ga-
ribaldi, Lina Gerkman, Miha 
Hain, Jakob Koncut, Neža 
Medved, Tjaša Mužina, Si-
mon Rozman, Blaž Skodlar, 
Gregor Stražar, Jera Tratar 
in Andraž Rudi Vrhovšek.

Po besedah mag. Liljane Mad-

jar, direktorice RRA LUR (pro-
jekt je bil finančno podprt iz 
naslova programa EU Obzorje 
2020 ter investicijsko financi-
ranje Slovenije in EU iz Evrop-
skega sklada za regionalni ra-
zvoj), izdelki študentov na 
konkretnih primerih kažejo 
pot, kako je mogoče z upora-
bo papirja priti do učinkovitih 
rešitev k prehodu v krožno go-
spodarstvo. Tako kot smo bili 
priča pri lanskoletni razstavi 
skulptur iz valovitega karto-
na pod naslovom Guba na Gra-
du Rajhenburg, ki so jo obli-
kovali študentje Fakultete za 
arhitekturo v Ljubljani, je tudi 
tokratna razstava nastala v tes-
nem sodelovanju s strokovni-
mi oblikovalci družbe DS Smith 
Alenko Knez, Ajdo Regali 
Knez, Primožem Korenčem, 
Miho Krncem in Markom Ju-
rićem. Bojana Mavsar 

Razstavljeni�eksponati�so�pospremljeni�tudi�s�podrobni�opisi.

SEVNICA – Prvi sredin večer v septembru je v prostorih sev-
niškega gradu potekalo odprtje slikarskih in kiparskih del 
Alberta Mesnerja iz Bistrice pri Pliberku na avstrijskem Ko-
roškem. Umetnik je bil gost sevniškega likovnega in bese-
dnega ustvarjalca Rudija Stoparja, ki redno mesečno prip-
ravlja Radogostov večer.  

Razstavljena dela v obeh 
sobanah Stare galerije 
in v grajskem oknu Ra-
dogost nudijo izjemno 
umetniško doživetje, saj 
je v umetninah združe-
no več plasti avtorjevega 
ustvarjalnega navdiha o 
neskončnem, nedoloč-
nem, skrivnostnem – 
brezčasnem. »Njegove 
brezčasne slike nastaja-
jo plast za plastjo. Tedne 
ali celo mesece nana-
ša plasti, včasih tudi do 
dvajset, jih stalno preob-
likuje, razniči in  spet ob-

navlja. Večkratno nanašanje barv je igra grajenja in razpadanja 
ter vnašanja nivojev in struktur, kar ga vsakič močno prevzame. 
Zadovoljen je, če mu uspe z množico plasti v sliko vdahniti živ-
ljenje. Slike so neposredne in tenkočutne,« je del zapisa dr. Sa-
bine Buchwald v zgibanki, ki je del razstave.
Za živahno glasbeno doživetje so skrbeli domači glasbeniki – 
Zvone Es na kitari, Klavdij Es na klaviaturi, Ivo Žnidaršič na 
orglicah in poseben gost iz ansambla Frajkinclari Srečko Zor-
ko na harmoniki. Glasbeniki so zaigrali tako v grajski kapeli, kjer 
se je odvijal uvodni del kulturnega večera, in po ogledu razstave 
v grajski vinoteki ob bogato obloženi mizi, za kar sta poskrbela 
Gordana in Janko Šeško, Jasenka Stopar pa je tudi za 104. Ra-
dogost spekla okusne rogljičke. � S.�Radi

Brezčasnost v umetniških delih

V� spomin� na� odprtje� razstave� je�
avstrijski� umetnik� (desno)� prejel�
posebno�plaketo�in�t.�i.�radorožo.
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Slavici Mlečnik, Črni Vrh 34, 5274 Črni 
Vrh. 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. POLJANŠEK - Če boš mladost zamudila
 2. (1.) Ans. NEMIR - Škrjanček
 3. (4.) Ans. SAŠA AVSENIKA & LUCIJA SELAK - Skozi leta
 4. (2.) Ans. PETRA FINKA - Prepozno je za vrtnice rdeče
 5. (5.) Ans. MURNI - Pri stari mami
 6. (7.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
 7. (10.) Ans. BANOVŠEK - Eks velja
 8. (6.) Ans. PETAN - Stari hrast
 9. (9.) Ans. OPOJ - Kmečki fant muzikant
 10. (-.) Ans. LUN'CA - Ona zna

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Petovia kvintet – Samo da vreme bo zdržalo

Kupon št. 484
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, 14. 9. 2019, ob 20. uri

1.  nagrada: ameriške palačinke in »bubble tea«
2.  nagrada: »frozen yogurt« XL 
3.  nagrada: »frozen yogurt« L

Geslo križanke pošljite do četrtka, 19. septembra, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da 
so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavlje-
ni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zako-
nodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

OKREPČEVALNICA YOGURTLANDIA
MONIKA ŽOKALJ S.P., CESTA PRVIH BORCEV 11, 

8250 BREŽICE

Geslo 17/2019 številke:

ZDRAVI LASJE 
IN UREJENA PRIČESKA

Nagrade, ki jih podarja Frizerski atelje »B«, prejmejo:

1. nagrada:  bon v vrednosti 20 €; 
 Marija Sotler, Glogov Brod
2. nagrada:  bon v vrednosti 15 €; Andraž Povhe, Stolovnik
3. nagrada:  bon v vrednosti 10 €; Nataša Renko, Malence

Mlada posavska umetnica z videospotom premika 
meje, debitantska skladba Nine Berger. Tokrat pre-
berite: 

Pevki iz Slovenije Senidah je več kot očitno uspel največ-
ji hit poletja s pesmijo Mišići (Mišice). S svojim original-
nim glasbenim slogom je povsem obnorela mlade poslu-

šalce na območju 
bivše skupne dr-
žave. Na Youtu-
bu ima že več kot 
41 milijonov ogle-
dov, videospot pa 
je nastal v režiji 
naše posavske ro-
jakinje Kуклe Ke-
sherović (na foto-

grafiji). Gre namreč za Katarino Rešek, ki je bolj znana po 
umetniškem imenu Kukla, spomnili pa se jo boste iz glas-
bene skupine Napravi mi dete. Mladenka se v zadnjem 
času bolj kot glasbi posveča režiji, ne nazadnje je na AGR-
FT končala študij filmske in TV režije. Med njene bolj znane 
stvaritve sodita videospota Meduze in Anakonda kamniške 
hip-hop skupine Matter in videospot za pesem Umru zate 
novomeške indie rock skupine MRFY. »Videospot je naj-
boljša oblika za današnji čas, saj povprečen gledalec nima 
več kot treh minut koncentracije. Dosegljiv je na klik, ni 
treba čakati, da bo na televiziji. Tvoja naloga je, da se pri 
gledalcu nekaj zgodi, da pesem podpreš, predstaviš svo-
jo vizijo tega zvoka,« je nekaj nasvetov za RTV Slovenija, o 
tem kako narediš spot za milijone ogledov, razložila Kукла.

»Ljubezen je gonilna sila življenja, pa tudi ustvarjalni nav-
dih za številne skladbe in umetniške stvaritve. Marsika-
tera pa se ne konča s srečnim koncem. Morda jo ravno to 
naredi še bolj romantično,« pravi Nina Berger (na foto-
grafiji), pevka iz Krškega, ki v slovensko glasbeno krajino 

pošilja skladbo Luna sanjava. »Pesmi sem pisala že prej, 
vendar nikoli nisem razmišljala o tem, da bi za katero od 
njih napisala tudi glasbo. Tako sem ugotovila, da se v meni 
skriva tudi vrelec za ustvarjalnost in tako je nastala pesem 
Luna sanjava,« nam je zaupala pevka o debitantskem sin-
glu, katerega avtorica glasbe in besedila je sama, medtem 
ko sta za aranžma poskrbela Matjaž Predanič in Zoran 
Košir. Nina je sicer pedagoginja, študirala pa je tudi solo-
petje. Že nekaj let intenzivno raziskuje svoj glas in pevski 
izraz. Ima izredno širok repertoar, ki sega vse od opere, 
zabavne glasbe, narodnozabavne glasbe do šansona, jaz-
za, slovenske ljudske pesmi, muzikala, še posebej pa ji je 
pri srcu country glasba. Zadnje desetletje sodeluje z zelo 
različnimi glasbeniki, za njo pa je že več kot 100 nastopov 
na različnih prireditvah. No,  pred kratkim je v sebi odkri-
la tudi žilico za ustvarjanje glasbe, rezultatu  lahko že zdaj 
prisluhnete na portalu Youtube, kmalu pa najbrž tudi na 
radijskih postajah ...
� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

Odlična ponudba:
-  zamrznjenega jogurta s slastnimi 
 prelivi in posipi
-  palačink, ameriških palačink in va�jev
-  mehurčkast čaj in še in še ...
Vabljeni v staro mestno jedro Brežic.

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

BRESTANICA – S koncertom legendarnega New Swing Quarte-
ta se je 8. septembra zaključil ciklus prireditev Poletje na gradu 
Rajhenburg 2019. New Swing Quartet vestno poustvarja tradi-
cijo črnskega spirituala in gospela ter pesmi iz cerkva ameriške-
ga juga, začinjeno z nekoliko sodobnejšim pridihom. Kvartet je 
gospel glasbo na svojih številnih gostovanjih prenesel na odre po 
vsem svetu in se uspel uvrstiti med vodilne gospel zasedbe, do-
segel je svetoven sloves in status ene najboljših gospel skupin. 
Njegova bogata diskografija obsega 43 izdaj na različnih nosil-
cih zvoka, tako studijske kot koncertne posnetke, posebno zani-
manje pa so požele tudi njihove božične plošče. V svoji več kot 
50-letni karieri so gostovali po vsem svetu, odigrali več kot 200 
koncertov po evropskih in azijskih državah, izvedli številna go-
stovanja v cerkvah in dvoranah juga ZDA ter redne turneje po za-
hodni in vzhodni Evropi. Delo kvarteta krasijo tudi številne na-
grade in priznanja tako doma kot v tujini.

Zaključili rajhenburško poletje
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Mateja Kus, Župeča vas – 
dečka,

• Saša Pešič, Zgornji Obrež – 
deklico,

• Andreja Petan, Bračna vas 
– dečka,

• Rebeka Fatur Fux, Brežice 
– dečka,

• Irma Žarn, Malo Mraševo 
– dečka,

• Branka Lončar, Brestanica 
– deklico,

• Urška Lupšina, Drenovec 
pri Bukovju – dečka,

• Laura Kovačič, Kerinov 
Grm – dečka,

• Nives Seliškar, Brežice – 
dečka,

• Marija Stanič, Jereslavec – 
dečka,

• Anja Tomše, Mala Dolina – 
deklico,

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

Vito�Sekulić�z�Velikega�Obreža�in�Tanja�Štefanič�z�Dolenjih�
Skopic,�17.�avgust�2019,�Mokrice�(foto:�Mitja�Mladkovič)

poroke

• Tine Bec iz Boštanja in 
Ana Urh iz Radovljice,

• David Simon iz Trnja in 
Monika Gabrič iz Ženj,

• Danijel Županc iz Stranj 
in Nika Gorišek s Pokleka 
nad Blanco,

• Mitja Primožič iz Ljubljane 
in Mojca Seničar iz 
Sevnice.

• Aleš Požun in Barbara 
Juh, oba iz Dolenjega 
Leskovca,

• Miha Grgovič iz 
Kostanjevice na Krki in 
Maja Žulič z Oštrca.

ČESTITAMO!

• Darja Pajk, Metni Vrh – 
dečka,

• Marjanca Zalokar, Rovišče 
pri Studencu – dečka.

ČESTITAMO!

Poraba pri mešanem ciklu 4,1–6,3 l/100 km. Emisije CO2 109–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175–0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij 
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Renault priporoča renault.si

Navdihnjen z življenjem.

Novi

Renault CLIO

07 391 81 14

LIŠČEK 
ameriška avtorica 
Donna Tartt
prevedel
Uroš Kalčič
Cankarjeva 
založba 2017
877 strani

Trinajstletnemu Theodorju Deckerju se 
podre svet, ko mu med terorističnim 
napadom v newyorškem 
Metropolitanskem muzeju umre 
ljubljena mama. Med opotekanjem 
skozi ruševine se oprime znamenite 
slike Lišček Carla Fabritiusa iz leta 
1654, ki je nato njegova edina oporna 
točka v življenju, polnem razočaranj, 
prevar, preobratov in celo zločina. 
Okoliščine in dejanja ga nezadržno 
vlečejo k tragičnemu koncu, ki pa ni 
nujno neizbežen. Roman je čudovit 
poklon človeški žalosti, osamljenosti 
in tolažeči moči umetnosti.

KLOP 
MINEVANJA
francoski avtor 
Hubert Reeves
prevedel
Ludvik Jevšenak
Narava 2018
319 strani

Avtor bralca v svoje esejistično 
razmišljanje o vesolju in izkušnji življenja 
skozi oči astrofizika uvede z besedami: 
‘Poleg ribnika v Malicornu, pod veliko 
vrbo žalujko, ki se zrcali v mirni vodi, 
stoji lesena klop: “klop minevanja”. 
Tam posedam in poskušam začutiti 
tisto kratko nit časa, ki predstavlja 
vse obdobje našega obstoja. Po nekaj 
minutah tišine se mi v glavi porajajo 
misli, ki prihajajo iz mojega nenehnega 
spraševanja o svetu – o svetu, ki ga 
občudujem, ki me hkrati navdušuje in 
vznemirja. Tako se pomirim. Knjiga 
je namenjena vsem, ki se sprašujejo o 
veliki skrivnosti resničnosti, v katero 
smo za nekaj časa postavljeni.’

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

KRŠKO, BISTRICA OB SOTLI, RADEČE – V MC Krško, MD Bistri-
ca ob Sotli in KTRC Radeče se v okviru projekta Rast(išče) sreče 
(RIS) s pričetkom šolskega leta ponovno odpirajo vrata preven-
tivnih središč, namenjenih mladim nad 10. letom starosti. Dom na 
Free v MC Krško je svoja vrata odprl v torek, 10. septembra, dru-
žili pa se bodo celotno šolsko leto od torka do petka od 14.00 do 
17.00. Preventivno središče v Bistrici ob Sotli je svoja vrata prav 
tako prvič odprlo v torek, 10. septembra, druženje mladih z mla-
dinskimi delavci in prostovoljci bo potekalo ob torkih in petkih 
od 12.00 do 15.00. Pojnt v Radečah je odprl svoja vrata že v pone-
deljek, 2. septembra, med šolskim letom pa bo odprt ob ponede-
ljkih, sredah in petkih od 12.00 do 16.00. DI Zaupanje iz Sevnice 
bo do konca projekta še vedno izvajal individualno delo z mlado-
stniki, staršem vključenih mladostnikov pa nudijo brezplačno te-
rapevtsko svetovanje.  Vir:�MC�Krško

Preventivna središča odprla vrata
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Višja strokovna šola Brežice 

vabi k vpisu v višješolski študijski 
program EKONOMIST - redni in izredni študij.

Naknadni vpis bo možen do 30. 10. 2019.
Več informacij na www.vssbrezice.si 

Informa�vni dan bo v torek, 24. septembra 2019, ob 17. uri 
na Ekonomski in trgovski šoli Brežice, Bizeljska cesta 45, Brežice.

Obveščamo vas, da ima Regionalna razvojna agencija Posavje odprt

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij 
delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2019/2020

in
Javni razpis štipendij za študij v tujini na področju kulture za 

šolsko/študijsko leto 2019/2020.

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

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

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

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

posavje telovadi za zdravje

Zadovoljni so tudi njihovi 
možje

RAKA – Od aprila dalje v okvi-
ru Šole zdravja in po meto-
di »1000 gibov« deluje tudi 
vadbena skupina na Raki, ki 
je kmalu postala ena najbolj 
številčnih v krški in kostanje-
viški občini, saj združuje kar 
23 članic z Rake in okoliških 
vasi. Kot pravi vodja krških in 
kostanjeviških skupin Hele-
na Španovič, gre za zelo pri-
jetno in zagnano skupino, ki je 
v lokalnem okolju zelo dobro 
sprejeta in je v teh nekaj me-
secih sodelovala že na treh 
dogodkih v domačem kra-
ju: Športšpasu – medgene-
racijskem srečanju raške šole 
in vrtca, junijski ročni košnji 
hriba Cavsar in avgustovskem 
krajevnem prazniku. »Tudi nji-

hovi možje zelo pohvalijo nji-
hovo razgibanost, saj pravijo, 
da imajo tudi oni od tega ko-
rist,« pove nasmejano. Vadijo 
na ploščadi pred raškim gasil-
skim domom, v primeru dež-
ja pa se umaknejo v dvorano 
doma.

Ena od raških vadbenic, ki je 
v skupini od samega začet-
ka, je Mimica Gabrič. »Vadba 
mi pomeni pravi in organizi-
ran začetek dneva, po katerem 
sem dobro razgibana in 'fit', 
poleg tega se tudi družimo. 
Gre za prijetno vsakodnevno 
obveznost,« pravi. Starostni 
razpon vadbenic je od 53 do 
skoraj 82 let, kolikor jih šte-
je Rezika Gabrič. »Naša vad-
ba je zelo živahna, hkrati nam 
pomeni dragoceno druženje, 
pa tudi nek jutranji red, saj je 

treba vstati in ni možnosti za 
lenarjenje doma. Enkratno!« 
pove z navdušenjem. Raške 
telovadke že opažajo izbolj-
šanje svojega počutja in gi-
balnih sposobnosti, se pa za-
vedajo, da rezultatov ne more 
biti naenkrat in na hitro oz. 
da se bodo najbrž še pokaza-
li. Medse vabijo tudi moške, a 
tudi tu, kot še marsikje, doslej 
ni bilo odziva. Obe domačin-
ki pohvalita Španovičevo, ki 
jih je vpeljala v svet 'oranžne 
vadbe'. Ker gre za mlado sku-
pino, v njej še ni izurjenih va-
diteljic, zato se jih bo pet med 
njimi sredi septembra udele-
žilo usposabljanja za vodenje 
vadbe. V krški in kostanjeviški 
občini sicer deluje že 14 vad-
benih skupin, 15. pa je v nas-
tajanju.
� P.�Pavlovič�

VRBINA – V prostorih Inšti-
tuta za energetiko Fakulte-
te za energetiko UM in druž-
be GEN energija je v zadnjem 
tednu avgusta drugo leto za-
pored potekal Poletni tabor 
energetike, na katerem je 
deset dijakov Šolskega cen-
tra Krško-Sevnica in Gimna-
zije Brežice spoznavalo nove 
tehnologije in razvijalo svoje 
kreativne ideje. 

Dijaki so uvodoma spoznava-
li 3D modeliranje v program-
skem paketu SolidWorks ter 
na podlagi pridobljenega zna-
nja izdelali model nosilca za 
sončno celico, ki so ga natisni-
li s 3D tiskalnikom. Sledilo je 
sestavljanje robotskega vozila, 
katerega sestavni del je bil tudi 
natisnjeni nosilec.

Poletni tabor energetike 2019

V drugem delu tabora so se 
udeleženci spoznali z mikro-
krmilnikom Arduino Uno ter 
s programiranjem v program-
skem jeziku Scratch. Svo-
ja robotska vozila so najprej 
sprogramirali za tekmovanje v 
avtonomnem sledenju poti na 
poligonu, kjer je bil cilj v čim 

krajšem času prevoziti celot-
ni poligon. Vozila so sprogra-
mirali tudi za daljinsko vode-
nje preko mobilne aplikacije, 
ter se z vozili pomerili v igra-
nju robo-nogometa.

Zadnji dan tabora so se udele-
ženci seznanili tudi s stanjem 
in izzivi e-mobilnosti ter si 
ogledali in preizkusili delova-
nje električnega avtomobila in 
električnega kolesa. 

Tudi letos so dijaki navduši-
li s svojo zagnanostjo in krea-
tivnostjo pri reševanju zastav-
ljenih izzivov, ki sta jih mladim 
pripravila organizatorja tabo-
ra, Fakulteta za energetiko 
Univerze v Mariboru in GEN 
energija. 
� Vir:�FE�Krško

Udeleženci�tabora�z�mentorji

ALI VESTE, 

• da se vsak dan nabere do 2 toni nepravilno 
odloženih odpadkov okoli ekoloških otokov = 
520.000 kg odpadkov na leto?

• da vsak ekološki otok obiščemo in izprazni-
mo dvakrat na teden = 360 obiskov na teden?

• da imajo posode v občini Brežice odprtini za 
odlaganje na dveh straneh? Če je posoda na vi-
dez polna, preverimo odprtino na hrbtni stra-
ni posode.

POZIVAMO K AKCIJI ZA LEPŠE UREJENE 
EKOLOŠKE OTOKE. KAJ LAHKO NAREDI 

VSAK IZMED NAS?

Postanimo varuhi ekološkega otoka v svojem 
kraju, krajevni skupnosti in ulici – opozorite so-
sede, mimoidoče, ki napačno odlagajo odpadke, 
naj se držijo pravil za odlaganje in ne spreminja-
jo ekoloških otokov v divja odlagališča. Kosov-
ni in mešani komunalni odpadki ne sodijo na 
ekološki otok.

Upoštevajmo navodila za pravilno odlaganje od-
padkov na ekološkem otoku.

Imate idejo, kako ohraniti okolico ekoloških oto-
kov čisto? Sporočite nam jo na 07 620 92 50 ali 
info@komunala-brezice.si.

KAKO PRAVILNO ODLOŽIMO ODPADKE  
NA EKOLOŠKEM OTOKU?

•  Rumenih vreč z odpadno embalažo NE PUŠ-
ČAMO OB ZABOJNIKU na ekološkem otoku, 
ampak vsebino odložimo v zabojnik.

•  Kartonsko embalažo zložimo, strgamo in od-
ložimo v moder zabojnik.

•  Plastično in kovinsko embalažo stisnemo, od-
ložimo jo brez vsebine.

•  Večje kose odpadkov in odpadke, ki niso od-
padni papir, drobna embalaža ali odpadno 
steklo, odpeljemo na ZRC Boršt (delovni čas: 
pon.–pet.: 7.–19., sob.: 8.– 13.). Za kosovni 
odpad naročimo namenski kontejner (1-krat 
letno brezplačno za gospodinjstva).

Ekološki otoki v občini Brežice 
so lahko takšni: Žal so nekateri popolno nasprotje … 

Pridružite se naši akciji za lepše in bolj urejene ekološke otoke!

Za lepše urejene ekološke otoke

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

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

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

od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, 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. 

SPOMIN

TONI HERVOL
10. septembra je minilo 10 let, 

odkar si nas za vedno zapustil, naš dragi

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu. 
Tvoja glasba, pesmi in ansambel pa živijo in te ohranjajo v večnem 
spominu.
Žalujoči: žena Nada, hčerka Nuška in sin Roman z družinama

Klic�domače�zemlje�vabi�te,
vrni,�vrni�na�rodno�grudo�se.
Dolgo,�dolgo�čaka�že�na�te,

rad�imel�si�jo�nad�vse.�(Ivan�Sivec)

glasbenik iz Bukoška.

ZAHVALA

ANICE NOVOSELC, 
roj. ŽNIDARIČ

V petek, 6. 9., smo se na kapelskem 
pokopališču poslovili od 

Iskrena hvala vsem, ki ste prišli in jo pospremili na zadnji poti.

Njeni

iz Kapel.

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

Potem ko smo v prejšnji številki časopisa objavili fotografije 
neurejenega ekološkega otoka v Dobovi, nam je bralec pos-
lal fotografije 'razdejanja' pri ekološkem otoku na Kovinar-
ski ulici v Krškem. »Takšno stanje pri smeteh je pri nas stal-
nica. In za to se ne moremo izgovarjati na Rome, ki večkrat 
dnevno 'prekontrolirajo' vsebino. Ali je res tako težko razu-
meti, da električni žar in plastične vrečke ne spadajo med 
organske odpadke? Med mešanimi odpadki mnogokrat vi-
dim v posebni vrečki plastične steklenice in konzerve, torej 
že ločene. Zakaj jo je tako težko odložiti med embalažo? Že-
lim, da bi se stanovalci in krajani zamislili nad sliko, ki jo na 
ta način dajemo o sebi,« je zapisal v razmislek. 

SPOMIN

iz Mladja.
ANTON SINTIČ

Kar�izgubili�smo,�zdaj�iščemo,
a�s�poti,�po�kateri�si�odšel,

žal�povratka�ni.

Ostala�nam�je�le�solza�spomina,
ne�vemo,�zakaj�ta�pot�bila�ti�je�edina.
Veš,�ati,�ne�bomo�jokali,�ker�si�odšel,

�ampak�bomo�hvaležni,�ker�si�bil.

18. septembra bo minilo eno leto, odkar z nami več ni

Spomin je večen. In dokler boš živel v spominih drugih,
nisi mrtev, si samo oddaljen ...,

zato iskrena hvala vsem, ki velikokrat pomislite nanj, se spominjate 
njegovega nasmeha, pridete na njegov grob, mu prižigate sveče.

Žalujoči: žena Marija, sinova Miha in Darko, hči Teja
ter vsi njegovi

Ta črna sobota je morala priti,
ta sobota gorja, ta sobota solza ...

Bolečino je mogoče skriti, solze zatajiti, a vem, da tebe, 
ljubljeni moj Tonči, nihče mi vrnil ne bo.

Spomin nate, Tonči, je kot ogenj, ki pod pepelom tli,
a ko ga razgrneš, s hudo bolečino zažari

in nemogoče je povedati, kako boli ...

(Posavski obzornik št. 18, 5. 9. 2019)

Ena izmed nalog Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. je pos-
krbeti za praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih. S fotogra-
fije ekološkega otoka v Dobovi je razvidno, da so ob zabojnikih 
odloženi kosovni odpadki in da gre za tipičen primer nepravilne-
ga odlaganja le-teh, kar je prekršek, ki ga obravnava prekrškov-
ni organ. Odpadki sodijo v zabojnike in ne zraven njih, zato naše 
uporabnike ob tej priložnosti ponovno pozivamo, naj poskrbijo 
za pravilno odlaganje in omogočijo nemoteno praznjenje posod 
na ekoloških otokih. Tako bomo s skupnim trudom prispevali k 
čisti okolici.� Komunala�Brežice

Odgovor na fotografijo v rubriki 
Skozi vaš objektiv

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

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

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.

Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.

ZAHVALA

ROZALIJE TREFALT

Veseli�s�teboj�smo�živeli,�žalostni,�ker�te�več�ni.
Ostali�so�živi�spomini,�z�nami�potuješ�vse�dni�...

se iskreno zahvaljujemo hčerkam in njihovim možem ter vsem 
ostalim, ki ste pomagali naši mami. Vsem sorodnikom, sosedom, 
še posebej sosedi Ani, prijateljem, sodelavcem Stillesa in znancem 
hvala za izrečene besede sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše, 
denarno pomoč in pomoč na dan pogreba.
Hvala osebju Internega oddelka SB Brežice za lepo skrb v zadnjem 
tednu življenja, reševalni službi ZD Brežice za vse prevoze, patronažni  
sestri Zdenki za obiske na domu in osebni zdravnici Kseniji Žnidaršič. 
Hvala gospodu župniku Mateju iz Dobove za lepo opravljen obred, 
pogrebnima službama Komunale Brežice in Žičkar za organizacijo 
pogreba, cvetličarni Žičkar za cvetje, Vokalni skupini Andante za lepo 
zapete žalostinke, vnukinji Tatjani za čutno prebran govor in Gostilni 
Cetin za pogostitev. Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, 
pa ste nam pomagali, nam stali ob strani in jo pospremili na njeni 
zadnji poti ter jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: mož Jože, sin Lenči, hčerki Nevenka in Jožica, 
vnukinja Klavdija in vsi ostali, ki smo jo imeli neizmerno radi

iz Bukoška

Ob boleči izgubi naše drage žene in mame

10. septembra smo obeležili svetovni dan preprečevanja sa-
momora, ki sta ga leta 2002 razglasili Mednarodna zveza za 
preprečevanje samomora (IASP) in Svetovna zdravstvena 
organizacija (WHO), pobudnik in ustanovitelj svetovnega 
dneva za preprečevanje samomora pa je vodja Slovenskega 
centra za raziskovanje samomora prof. De Leo.

Pomembna ovira pri preprečevanju samomora je stigmatizacija 
tega področja. Številni ljudje, ki trpijo za duševnimi boleznimi, 
sploh ne poiščejo ustrezne pomoči – tudi zaradi stigme. Zato je 
obeležitev svetovnega dneva preprečevanja samomora tako po-
membna. Poleg destigmatizacije področja nam namreč ponuja 
priložnost, da še bolj aktivno pozivamo javnost k preprečevanju 
samomora po vsem svetu, izpostavljamo krepitev varovalnih de-
javnikov, vzbujamo upanje s ciljem odvrniti čim več ljudi od sa-
momora in opozarjamo na pomen nudenja opore tistim, ki so za-
radi samomora izgubili ljubljeno osebo.

PREKOLESARIMO SVET 2019
UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora, Nacional-
ni Inštitut za javno zdravje, Slovensko združenje za preprečeva-
nje samomora, Center za psihološko svetovanje Posvet in Naci-
onalno združenje za kakovost življenja OZARA Slovenija vabijo, 
da se jim pridružite in sodelujete v akciji Prekolesarimo svet ob 
svetovnem dnevu preprečevanja samomora, ki bo letos poteka-
la že šesto leto zapored. Namen akcije je razširjati zavedanje, 
da samomore lahko preprečujemo, obenem pa se želi z akcijo 
vzpodbujati druženje in povezovanje med ljudmi. Več informa-
cij o tem, kako sodelovati, najdete na spletni strani in Facebook 
strani, posvečeni temu dogodku.

ČE STE V STISKI
Ob obeležitvi svetovnega dne preprečevanja samomora poudar-
jamo, kako pomembno se je o tej temi odkrito pogovarjati. Če ob 
tem prepoznate svojo stisko ali stisko vašega bližnjega, ne okle-
vajte in poiščite pomoč. Lahko se obrnete na svojega osebnega 
zdravnika ali na:
• CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH POSAVJE: 07 81 61 

555 ali 07 81 61 567, e-mail. cdzo@zd-sevnica.si,
• 031 704 707, info@posvet.org – Psihološka svetovalnica »Pos-

vet« v Zdravstvenem domu Sevnica,
• Pomoč za mlade je na voljo tudi na spletni strani To sem jaz.net,
• 112 – Center za obveščanje za takojšnjo nujno pomoč.
� Vir:�ZD�Sevnica

Samomore lahko preprečujemo
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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

w
w

w
.s

te
kl

ar
st

vo
-le

ks
e.

si

- 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

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.

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

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

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

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

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

BREŽICE – Kot so sporočili iz brežiške enote Centra za social-
no delo Posavje, jih je Jure Poglajen seznanil, da bo Ustano-
va za pomoč ogroženim Državljani sveta tudi letos zbirala šol-
ske potrebščine za socialno ogrožene otroke v občini Brežice, 
zbrane potrebščine pa so predali brežiškemu centru za socialno 
delo. »Ko smo prejeli torbice, peresnice, zvezke, barvice, svinčni-
ke, ravnila, lepila, ovitke in druge šolske potrebščine, smo o tem 
obvestili družine, ki smo jih že pred tem seznanili s potekom 
akcije in so po mnenju našega centra najbolj potrebne pomo-
či. Predvsem so to prejemniki denarne socialne pomoči, druži-
ne z nizkimi dohodki, enoroditeljske družine, družine z več šo-
lajočimi se otroki. Nakup šolskih potrebščin je namreč strošek, 
ki za mnoge presega zmožnosti njihovega proračuna in so zara-
di tega v finančni stiski,« je sporočila pomočnica v. d. direktorice 
CSD Posavje Marjetka Kostevc. Po njenih besedah so bili preje-
mniki šolskih potrebščin – obdarjenih je bilo kar 29 družin – po-
moči zelo veseli in so jo sprejeli s hvaležnostjo. »Prepričani smo, 
da je marsikateri otrok zaradi prejete pomoči z večjim veseljem 
zakorakal v novo šolsko leto. V  imenu prejemnikov podarjenih 
šolskih potrebščin se zahvaljujemo Ustanovi za pomoč ogrože-
nim Državljani sveta, predvsem pa gospodu Juretu Poglajnu,« je 
še zapisala.  P. P.

Med njimi je posavsko regi-
jo, na čelu katere je bil regijski 
poveljnik Gašper Janežič, za-
stopalo 139 predstavnikov iz 
brežiške, krške in sevniške ga-
silske zveze, v katerih skupno 
deluje 71 prostovoljnih gasil-
skih društev. Če k temu števi-
lu prištejemo še 17 pripadni-
kov Gasilske zveze Radeče (ki 
je sicer po gasilski razdelitvi 
uvrščena v celjsko regijo, sta-
tistično in razvojno pa je obči-
na Radeče del posavske regi-
je), se je v Metliki zbralo 156 
posavskih gasilcev in gasilk, 
od tega 144 uniformiranih in 
12 specialno opremljenih. Po 
izvedeni paradi vseh 22 eša-
lonov so zbranim spregovori-
li predsednik Gasilske zveze 
Metlika Martin Štubljar, župan 
metliške občine Darko Zev-
nik, predsednik Gasilske zve-
ze Slovenije Janko Cerkvenik 
ter slavnostni govornik, pred-
sednik Vlade Republike Slove-
nije Marjan Šarec. Sicer Gasil-

Obdarili so 29 družin Na paradi ob 150-letnici gasilstva 
tudi dobrih 150 posavskih gasilcev
METLIKA, POSAVJE – Minulo nedeljo je v Metliki potekala slovesnost ob 150-letnici slovenskega gasilstva, 
ki se je začela že v dopoldanskem času s slavnostno akademijo ob 70-letnici Gasilske zveze Slovenije, po-
poldne pa se je skozi center Metlike odvila parada blizu 4500 uniformiranih gasilcev in gasilk. 

ska zveza Slovenije združuje 
več kot 162.000 prostovoljnih 
gasilcev, ki smo organizira-
ni v 1341 društev, povezanih 
v 120 gasilskih zvez in zdru-
ženih v 17 gasilskih regij, ter 

približno 700 poklicnih gasil-
cev, ki delujejo v 13 poklicnih 
gasilskih enotah. Ob omenje-
nih dveh jubilejih gasilci letos 
obeležujemo še 50-letnico Slo-
venskega gasilskega muzeja dr. 

Branka Božiča v Metliki, zato je 
leto 2019 slovesno v trojnem 
pomenu. In če se za začetek or-
ganiziranega delovanja na Slo-
venskem šteje 19. september 
1869, ko so v Metliki na pobu-
do graščaka Josipa Savinška 
ustanovili prvo prostovoljno 
gasilsko društvo na Sloven-
skem oz. t. i. požarno bram-
bo, v spoštljivo dolgi tradiciji 
ne zaostaja prav dolgo niti ne-
kaj izmed posavskih gasilskih 
društev. Že leta 1871 je bilo na-
mreč ustanovljeno PGD Krško, 
leto kasneje je začelo delova-
ti PGD Radeče, med starejšimi 
pa je tudi PGD Sevnica, ki letos 
obeležuje 140 let obstoja.

� Doroteja�Jazbec

Posavci�na�paradi�v�Metliki

CERKLJE OB KRKI – Na prvi 
septembrski dan so v župniji 
Cerklje ob Krki pripravili zdaj 
že tradicionalni dan faranov, ko 
se pri sveti maši zberejo fara-
ni iz celotne župnije, nato pa se 
še družijo in poveselijo. Farni 
dan pripravijo kot dan posebne 
zahvale za župnijo ob obletni-
ci posvetitve prejšnje cerkljan-
ske cerkve (21. avgust 1611). 
Mašo, ki jo je v župnijski cerkvi 
svetega Marka s petjem oboga-
til mešani cerkveni pevski zbor, 

je daroval domači župnik mag. 
Janez Žakelj. Po maši je pred 
cerkvijo potekalo še skupno 
druženje s pogostitvijo (na fo-

tografiji), 
smeha in 
dobre vo-
lje torej ni 
manjkalo, 
prav tako 
nihče ni 
odšel do-
mov lačen 
in žejen. 

Potekal je tudi srečelov, izku-
piček pa bodo namenili za žive 
jaslice, ki jih nameravajo letos 
izvesti prvič.  R. R. 

Druženje cerkljanskih faranov
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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: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (20/2019) bo izšla v 
četrtek, 26. septembra 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 19. 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.

mali oglasi

NEPREMIČNINE
Opremljeno stanovanjsko hišo 
z vrtom oddamo v najem. Lo-
kacija Zdole. EI: da. 
Tel. 031 234 332 

V bližini železniške postaje 
Brežice prodam starejšo, ta-
koj vseljivo hišo z dvema ga-
ražama, gospodarskim poslo-
pjem in še enim zazidljivim 
zemljiščem. EI izdelana. 
Tel.: 040 550 726

V okolici Sevnice prodam za-
puščeno hišo s hišno številko 
in zemljiščem (travnik in paš-
nik), zazidljiva parcela. Ugo-
dno, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 220 109

Prodam bivalni vikend z malo 
vinograda na lepi sončni loka-
ciji. Tel.: 031 452 450

Najameva stanovanje v Bre-
žicah, primerno za invalida, v 
pritličju ali z dvigalom. 
Tel.: 031 697 872

V centru Sevnice zraven tr-
govine Tuš oddamo poslovni 
prostor, primeren za frizerski, 
kozmetični, masažni salon, tr-
govino, pisarno ...  
Tel.: 041 750 159

V Krškem oddam v najem 
vpeljan lokal na atraktivni 
lokaciji. Tel.: 051 325 939

V Posavju oddam v najem 
opremljen frizerski salon. 
Tel.: 031 645 469

AVTOMOBILIZEM

Prodam osebni avto Polo 
VW 1.4, letnik 2002, prevože-
nih 20.000 km, lepo ohranjen. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 61 265

KMETIJSTVO

Prodam traktor Zetor 4911, 
letnik 1978, dobro ohranjen, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 742 730

Prodam koruzo na rasti za 
zrnje ali silažo, slamo v okrog-
lih balah in motor Tomos Alpi-
na. Tel.: 051 483 103

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

Prodam drva, mešana in bu-
kova. Možna dostava. 
Tel.: 031 594 663 

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

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

Prodam suha bukova kalana 
drva. Cena 60 €/m3. Okolica 
Tržišča. Tel.: 031 752 514

Prodam suha drva za central-
no in drobna za štedilnik. 
Tel.: 041 625 917

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

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

Prodam vino: polsladki in 
suhi muškat, frankinjo, ža-
metno ter belo mešano, cena 
od 0,60 € dalje. Prodamo tudi 
grozdje. Tel.: 031 306 559, po 
17. uri 

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

Ugodno prodamo grozdje in 
vino. Tel.: 031 623 330 

Prodam vino žametna črnina 
(0,60 €/l) in grozdje žametne 
črnine (600 kg). 
Tel.: 051 613 541

Prodam mešano grozdje za 
cviček, dolenjski okoliš, Cirnik, 
Velika Dolina. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 670 666

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

Prodam rabljeno stiskalni-
co za grozdje (120 l), mlin za 
mletje grozdja, 80-litrski kotel 
za žganjekuho, manjše cister-
ne, plastične kadi in posode za 
grozdje. Tel.: 041 424 448 

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 od 

ponedeljka, 16. 9., dalje, vsak delavnik med 16. in 18. uro.
25. septembra bo razprodaja enoletnih kokoši nesnic 

od 16. ure dalje.

Prodam 1000 kg žametne 
črnine in 300 l cvička, Gadova 
peč. Tel.: 041 579 939

Prodam mešano grozdje za 
cviček, približno 1000 kg, ras-
te ob neprometni cesti. 
Tel.: 041 423 016

Prodam grozdje, mešano, 450 
kg. Gadova peč, ugodno. 
Tel.: 051 226 751

ŽIVALI

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

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

Prodam teličko LS, staro 14 
dni. Tel.: 051 306 556

Prodam kravo za zakol in teli-
co, staro 16 mesecev. 
Tel.: 041 581 852

Prodam odojke linije 12, ječ-
men in koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 306 136 

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

Prodam prašiča mangulico, 
težkega med 130 in 140 kg, 
krmljenega z domačo hrano. 
Tel.: 041 508 255

Prodam prašiče, težke od 80 
do 120 kg, in telico, pašno si-
mentalko, staro 17 mesecev, 
ali menjam za bika SIM ali LIM. 
Tel.: 041 583 999

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

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam rabljeno centralno 
peč na drva ali kurilno olje z 
gorilcem. Zraven so vodna čr-
palka, Grunfos, bojler, 120 l 
(Pavlič, Celje). Cena 250 €. 
Tel.: 031 220 109

RAZNO 

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

Nujno iščem zanesljivo ose-
bo za košnjo ter ureditev vrta 
v Sevnici. Plačilo po dogovoru. 
Tel.: 041 630 454

Prodam NIKON DX objektiva: 
70-300 4.5-6.3g Ed VR - 290 € 
in 18-140 3.5-5.6 G ED VR AF-S 
DX - 310 €. Tel.: 030 333 123

Prodam pant žago, masivno, 
hrast, za žaganje drv in mizar-
stvo. Zraven je aparat za vare-
nje listov in brusilka. Cena 350 
€. Tel.: 031 220 109

STIKI

70-letni samski moški iščem 
žensko, staro 60–75 let, za 
skupno življenje, da uživava 
skupaj v cvetu mladosti. 
Tel.: 051 847 302

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 
15. 10. pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka,

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.

ZGORNJI OBREŽ – V juliju je 
visok jubilej, 90-letnico, pra-
znovala Ivanka Lapuh, roje-
na Koršič, iz Zgornjega Ob-
reža pri Artičah. Rodila se je 
v številni, kmečki družini v 
Arnovem selu. Med drugo 
svetovno vojno je bila z dru-
žino doma in se je kot mlado 
dekle vključila kot aktivist-
ka v partizane. Po osvobodi-
tvi je spoznala Jožeta Lapu-
ha in se poročila v sosednjo 
vas Zgornji Obrež na kmeti-
jo. Družina se je povečala za 
tri hčerke. Vse so si ustvarile družine, najmlajša je ostala doma, 
kjer lepo skrbijo za mamo. Mož Jože je hudo zbolel in bil enajst 
let priklenjen na posteljo. To je bila za celo družino težka preiz-
kušnja. Kljub letom in pešanju moči je Ivanka ostala polna opti-
mizma. Njene pozitivne energije so deležni vsi domači, sosedje 
in vsi, ki jo obiskujejo. Vesela je vsakega obiska, predvsem svojih 
najdražjih, hčera, vnukov in pravnukov. Obiskali smo jo predse-
dnica sveta KS Artiče Nataša Sagernik ter predstavnici RK Ar-
tiče Ana Černelič in Zofka Godec. Zaželele smo ji dosti zdrav-
ja in čim manj težav. 
� Zofka�Godec,�RK�Artiče

90 let Ivanke Lapuh

Jubilantka� Lapuhova� z� obisko-
valkami
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»V naši vasi imamo vse vrste 
tipov kozolcev – toplar s tre-
mi pari štantov in brano, to-
plar z dvema paroma štantov 
in brano, stegnjeni kozolec in 
enojni kozolec ter kozolce na 
psa ali kozla, ki so značilni za 
Posavje. Če pomislimo, koliko 
časa in znanja so naši predni-
ki vložili v gradnjo kozolca, ko 

so na roke tesali les in ga nato 
ročno sestavljali, in da je bilo 
vse, od lesa do strehe narejeno 
doma, potem je naša dolžnost, 
da jih ohranjamo in pokaže-
mo to posebnost tudi drugim,« 
pove Ciril Dolinšek, ki je nav-
dušen nad izdelavo teh lesenih 
objektov, v katerih je združe-
no znanje lesarstva, tesarstva 
in stavbarstva. 

»Naš kozolec je bil zgrajen leta 
1920 in tako kot večina kozol-

Arhitekturna dediščina z zbirko kmečkega orodja
ŠMARČNA – V majhni vasi na desnem bregu Save živijo delovni ljudje, ki so na ravnici ob reki mnogo desetletij obdelovali polja, kosili travo po velikih travnikih in 
v reki lovili plavajoči les. Postavili so tudi kozolce in danes na Šmarčni stoji 17 kozolcev. Eden med njimi je Dolinškov kozolec, t. i. toplar. 

cev je služil sušenju sena, žit 
in v jeseni spravilu koruznice 
ter krompirja, ki se je nato pod 
kozolcem prebiral in sortiral v 
gajbice in kasneje v vreče. Pod 
kozolcem je bil tudi prostor za 
gospodarsko orodje in suše-
nje lesa. Leta 1974 smo zara-
di preusmeritve naše kmetije 
v mlečno proizvodnjo zgradi-
li še dvojni stegnjeni kozolec 
zaradi večje potrebe po suše-
nju sena. Ko je brat na doma-
čiji zgradil nov hlev in nad njim 
uredil tudi prostor za seno, je 
kozolec na travniku na začet-
ku vasi počasi začel izgublja-
ti svojo prvotno namembnost 
in lahko bi propadel, a z ženo 
sva sklenila, da bova ta lesen 
objekt, ki mi ga je zapustila 
mama, obnovila ter ohranila v 
njegovi prvotni podobi,« pri-
poveduje gostitelj in nadaljuje, 
da je imel kozolec, ki je dolg 19 
metrov in širok 8,5 metra, do 
leta 1960 slamnato streho, po-
tem je bil prekrit s cementno 
kritino, po obnovi pred šestimi 
leti pa je dobil glineno kritino. 

KMEČKO ORODJE, GOSPO-
DINJSKI PRIPOMOČKI

Po temeljiti obnovi toplarja, ki 
je pod spomeniškim varstvom 
in bo prihodnje leto prazno-
val 100-letnico nastanka, je 
postal Dolinškov kozolec na 

Šmarčni muzej na prostem z 
zbirko predmetov iz okolja, 
v katerem je Ciril odraščal in 
kjer še vedno živi s svojo druži-
no. »Ko so v vasi, v kateri živim 
že celo svoje življenje, podira-
li stare stavbe, so mi vaščani 
podarili marsikateri še upora-
ben predmet, ki bi ga sicer za-
vrgli. Vse to sem shranjeval v 
posebne škatle. Po obnovi ko-
zolca sem v njem uredil zbirko 
kmečkega orodja in gospodinj-
skih pripomočkov in ob ura-
dnem odprtju leta 2014 je bilo 
na 300 m2 površine postavlje-
nih na ogled okoli 600 razstav-
nih eksponatov, danes pa jih je 
že blizu 800,« se spominja so-
govornik in povabi na ogled. V 
pritličnem delu so razstavlje-

ni večji kmetijski pripomočki 
– mlatilnica za mlatenje žita in 
pajkl za čiščenje žita, slamo-
reznica, ’federvagen’ in še mar-
sikaj. Tudi velike snežne sani iz 
leta 1880 so našle svoje mesto 
pod velikim podom toplarja. V 
osrednjem delu so razstavlje-
ni pripomočki za vinogradni-
štvo, sadjarstvo, živinska opre-
ma, njivsko orodje, tehtnice … 
V podstrehi kozolca so poleg 
gospodinjskih pripomočkov 
na ogled tudi posebni kotič-
ki, kot je spalnica s starinsko 
posteljo in omaro s perilom, 
toaletna omarica s priborom 
za britje, učni prostor s šolski-
mi potrebščinami izpred sto-
tih let, čevljarski kotiček in še 
marsikaj. 

»Za to zbirko je značilno, da 
ima samo eno stvar iz dolo-
čenega obdobja od leta 1850 
pa do leta 1960,« pove la-
stnik. »To ni, na primer zbir-
ka 20 pegleznov, ampak je tu-
kaj samo en peglezen na oglje, 
potem je že na ploščico, ki se je 
segrevala na štedilniku, in prvi 

električni na paro. Nisem zbi-
ratelj, ki bi kopičil stvari, ker 
bi mi zmanjkalo prostora in 
tudi ne bi bilo več prave pre-
glednosti med razstavljenimi 
eksponati,« pojasni ter poka-
že na lepo ohranjen star ši-
valni stroj z zanimivo zgodbo, 
kako ga je dobil. Pred leti je v 
bližini kozolca postavil še le-
seno stranišče »na štrbunk« 

– takšnega, kot so ga imeli na 
kmetijah v preteklosti. In za-
kaj to počne? »Iz spoštova-
nja do prednikov, ki so orali 
in ljubili to zemljo,« odgovori 
z nasmehom ter povabi še na 
’kavsanje’ – lovljenje plavajo-
čega lesa v Savi. »Šmarčna je 
bila v preteklosti zaradi svoje 

ugodne lege veliko lovišče pla-
vajočega lesa, ki so ga tokovi 
reke prinašali ob brežino, kjer 
so ga domačini s pripomočki, 
kot so aukenlji ali kavsi, lovili 
ter si z nalovljenim lesom pol-
nili drvarnice za zimsko kur-
javo,« predstavi še star ljud-
ski običaj, ki ga na Šmarčni 
ponovno oživljajo.
  Smilja�Radi

Ciril�Dolinšek

Na�ravnici�v�vasi�Šmarčna�stoji�Dolinškov�toplar.

Del� razstavnega� prostora� na� kozolcu� s� šivalnim� strojem,�
kmečkim�pohištvom�in�gospodinjskimi�pripomočki

V Posavju poleg različnih dru-
štev in klubov že skoraj dve de-
setletji deluje Novi klub (usta-
novljen je bil leta 2000 na 
pobudo upokojene novinarke, 
dopisnice Radia Slovenija Ire-
ne Majce). Gre za neformalno 
združenje novinarskih kolegic 
in kolegov, ki prebivajo na ob-
močju Posavja ali s tega obmo-
čja poročajo, namenjen pa je 

druženju, izmenjavi izkušenj, 
organiziranju, na primer te-
matskih večerov s povabljeni-
mi gosti, zabavnim in športnim 
srečanjem, pohodom, izletom 
in še in še … Prvo letošnje sre-
čanje je potekalo 25. maja in je 
ponudilo celodneven dogodek 
s panoramsko vožnjo s staro-
dobniki Kluba ljubiteljev staro-
dobnih vozil Mirnske doline po 

Od cerkvice do rock koncerta
ŠMARČNA, SEVNICA – Zadnji letošnji avgustovski petek je v majhni vasi Šmarčna, kjer reka Sava na svo-
ji poti naredi največji rečni zavoj, potekalo že drugo srečanje Novega kluba v letošnjem letu, ki je ponudil 
mnogo zanimivih zgodb.

cvičkovi deželi, 30. avgusta je 
potekalo popoldansko druže-
nje v vasici Šmarčna in večer-
no v starem delu Sevnice. 

Dobra polovica članic in članov 
Novega kluba si je na Šmarčni 
najprej gledalo cerkvico Marije 
Pomočnice, ki so jo v kraju pos-
tavili v zahvalo  za srečno vrni-
tev iz izgnanstva po 2. svetov-

ni vojni. Zanimiv in duhovit je 
bil prikaz »kavsanja na Savi«, 
kjer je Ciril Dolinšek pokazal, 
kako so včasih lovili plavajoči 
les, ki ga je prinesla reka Sava 
predvsem ob močnejših de-
ževnih dneh. Ob ogledu zbir-
ke starega kmečkega orodja 
in gospodinjskih pripomočk-
ov na Dolinškovemu kozolcu 
so se prebudili dodatni spomi-

ni in upokojeni novinar Dela 
Vlado Podgoršek je podaril 
gostitelju črno-belo fotografijo 
z glavnima igralcema ter reži-
serjem izpred desetletjih, ko so 
v sosednji vasi Kompolje sne-
mali film o gradnji železniške 
proge. »Spomin je luknjičav! 
Vse do srečanja Novega klu-
ba sem bil prepričan, da je fo-
tografija pred četrt stoletja, pa 
seveda vse, kar se je dogajalo 
takrat, nastala v vasi Šmarčna. 
Spominjam se, da sem si ogle-
dal snemanje nemškega filma o 
gradnji železniške proge. Veli-
ko se je odvijalo na bližnji Savi, 
vključno s pravcatim parnikom 
na vodno kolo, na katerem so 
peljali lokomotivo. Jugoslovan-
ski scenografi so vasici povsem 
spremenili podobo: asfaltira-

na cestišča so zasuli z gramo-
zom, hiše pa prekrili s slamo 
in koruznico. Med več posnet-
ki sem ujel tudi trenutek, ko je 
režiser, ki je menda dva mese-
ca zatem umrl, dajal še zadnje 
napotke glavnima igralcem. O 
tem sem objavil tudi reporta-
žo v Delu. No, približno tako je 
bilo takrat okrog snemanja fil-
ma, le da se vse to ni dogajalo 
na Šmarčni, marveč v sosednji 
vasi Kompolje. Tamkajšnji sta-
rejši vaščani se tega verjetno 
dobro spominjajo, pa tudi več 
slikovnega gradiva bi morali 
imeti …« je obudil spomin na 
enega izmed mnogih dogodkov 
starosta posavskega novinar-
stva, ki je kljub svojim osmim 
križem na plečih še zelo akti-
ven na več različnih področjih.

Ogled� zanimivosti� v� vasi� Šmarčna� so� popestrile� zabavne�
kmečke�igre�na�travniku�pred�Dolinškovim�kozolcem.�

Po okusni kmečki malici, za ka-
tero je poskrbela Marjana Fe-
licijan iz Aktiva žena Šmarčna, 
in po kmečkih igrah je sledil še 
obisk koncerta v starem sev-
niškem mestnem jedru, kjer je 
nastopila skupina San Di Ego. 
Skupina, ki jo sestavljajo štir-
je izkušeni glasbeniki – Sergej 
Škofljanec (vokal, akustič-

na kitara, klavir), Matic Ajdič 
(električna kitara, spremlje-
valni vokal), Martin Rozman 
(bas kitara, spremljevalni vo-
kal) in Jure Doles (bobni), tre-
nutno velja za eno najuspešnej-
ših slovenskih rock skupin, kar 
so dokazali tudi na koncertu v 
Sevnici. 
 Smilja�Radi

Doživeta�je�bila�pripoved�o�"kavsanju"�na�Savi.


