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

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

“

“

Javni razpis za sofinanciranje obnov 
v mestnem jedru in trgih 

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

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

Vloge pričakujejo najkasneje do ponedeljka, 14. oktobra 2019, 
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, 
CKŽ 14, 8270 Krško. 

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

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

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

Nacionalni mesec skupnega branja 2019

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

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

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

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

bičev. Na podlagi zastavljenega 
programa bodo potekala uspo-

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

SLADKOVODNE RIBE TUDI V 
PONUDBI OKUSOV POSAVJA

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

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

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

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

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

V občini Krško letos 292 prvošolčkov

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

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

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

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

Župan občine Krško mag. Miran Stanko s sodelavci


