
SREČANJE ŽUPANOV S SEDMO SILO – Po treh letih so včeraj župani šestih občin Posavja ter predstavniki 
medijskih hiš, ki vsakodnevno skrbijo za obveščenost posavskih občanov, nadaljevali tradicijo 
ponovoletnih srečanj, ki so tudi priložnost za predstavitev načrtov občinskih uprav v nadaljevanju leta, 
z njimi pa občine utrjujejo dobro medsebojno sodelovanje. Tokratna gostiteljica je bila Občina Radeče oz. 
njen župan Tomaž Režun, ki se je skupaj s svojimi petimi kolegi v Domu kulture Radeče takole postavil 
pred naš fotografski objektiv. Poleg Ivana Molana in Srečka Ocvirka sta se prvič v tej vlogi dogodka 
udeležila prva moža Mestne občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki, Janez Kerin in Robert Zagorc. 
Podrobneje o letošnjih načrtih vseh šestih občin v naslednji številki.  Foto: Rok Retelj
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NEK zelena luč še za 20 let
KRŠKO, LJUBLJANA – Ministrstvo za okolje in prostor je 13. 
januarja izdalo okoljevarstveno soglasje (OVS) za podaljša-
nje obratovalne dobe Nuklearne elektrarne Krško (NEK) do 
leta 2043. OVS obsega 300 strani in analizira vse okoljske te-
matike, od potresne varnosti do suhega skladiščenja izrablje-
nega goriva. Največ razprav v OVS se je nanašalo na potresno 
varnost, preučene so bile možne izboljšave za zagotavljanje 
varnosti in s tem zmanjševanje verjetnosti za okoljske nesre-
če, odpornost jedrskega objekta na podnebne spremembe in 
zunanje dejavnike ter njegov vpliv na vode v luči segrevanja 
vodotokov na vzhodu Slovenije. Kot je dejal minister za in-
frastrukturo (bodoči minister za podnebje, okolje in energi-
jo) Bojan Kumer, je OVS pomembno, a so ključnega pomena 
tudi prihodnji koraki: »Uporaba jedrske energije je, še pose-
bej v luči aktualne energetske krize, pomembna tema za pri-
hodnje generacije naše države, zato smo se v aktualni vladi 
zavezali, da jo bomo temeljito preučili ob upoštevanju mnenja 
državljanov.« Izpostavil je še, da mora Slovenija kot odgovor-
na država z jedrskim objektom v prihodnje v prvi vrsti poskr-
beti za odpadke, rešiti tako vprašanje odlagališča NSRAO kot 
dokončati suho skladišče za izrabljeno jedrsko gorivo. Tega so 
sicer v NEK dokončali v minulem letu, je povedal predsednik 
uprave Stanislav Rožman: »Objekt je končan, začenja se te-
stiranje postopka, projekt bo zaključen sredi leta. S tem bodo 
izpolnjeni vsi pogoji in realizirane vse odločbe upravnih or-
ganov za podaljšanje obratovanja NEK.« Minister za okolje in 
prostor Uroš Brežan pa je med drugim poudaril, da na pod-
lagi nadzorov in spremljanj nadgradnje Uprava RS za jedrsko 
varnost ugotavlja, »da je NEK v tehničnem stanju, ki omogo-
ča, da ni varnostnih tveganj v času normalnega obratovanja.«
 B. Mavsar

AKTUALNO

Nova vodstva posavskih 
krajevnih skupnosti

Najnižjo, a zelo pomembno raven lokalne samou-
prave, na katero se najprej obrnemo v primeru ra-
znih težav v domačem okolju, predstavljajo krajevne 
skupnosti. V minulih tednih so se v njih, na podlagi 
izidov novembrskih lokalnih volitev, oblikovala nova 
vodstva. Zbrali smo podatke o novih/starih predse-
dnikih/predsednicah 51 krajevnih skupnosti na ob-
močju posavskih občin.
 Stran 3

Pri katerih zdravnikih
se še lahko vpišete?

Ste morda med 130 tisoč zavarovanci v državi, ki so 
ostali brez izbranega osebnega zdravnika? Potem 
vas bo zanimalo, kateri zdravniki v Posavju še spre-
jemajo t. i. neopredeljene paciente, za katere se si-
cer v nekaterih zdravstvenih domovih odpirajo po-
sebne ambulante. 

 Stran 2

Naslednja številka Posavskega obzornika  
bo izšla v četrtek, 2. februarja.

petek, 24.02.2023

POSAVC d.o.o. 07/49-90-485, 041/717-548

petek, 27.01.2023 ob 15:00 uri 

 sreda, 15.02.2023 ob 16:00 uri 

V naslednji številki, 
ki bo izšla 2. februarja, 
pripravljamo tematske 

strani ZNANJE.

Vabljeni k sodelovanju!

040 302 809
marketing@posavje.info

OD ČOPIČA DO NOTE   str. 24

POSAVSKI POKLICNI GASILCI   str. 6

PIVOVAR SAMO ŽABKAR   str. 24

JUBILEJ KRŠKIH FOTOGRAFOV   str. 16

VOJAŠNICA CERKLJE OB KRKI   str. 2

RAZSTAVA V KNJIŽNICI SEVNICA   str. 8

Za njimi je aktivno leto

Tudi pivo je (lahko) za gurmane

Za dušo fotografirajo že 25 let

Čipke tudi za slabovidne in slepe

Gradili bodo nov kerozinovod
Rozika Vodopivec, nekdanja 
ravnateljica OŠ Globoko:

Avtoriteto si učitelj 
gradi sam
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Uspešnice v Kajini preobleki

Sprejemamo prijave za

TEČAJ CPP – B kategorija

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

Brežice, 23. 1. 2023, ob 16:00
Krško, 6. 2. 2023, ob 15:30

TRENING VARNE VOŽNJE
Prijavite se lahko na

030 467 187-KK, 041 402 974-Brežice
krsko@prah.si ali www.prah.si.
Prah izobraževalni center d.o.o., P. E. Krško

Žadovinek 36, 8273 Leskovec pri Krškem
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KRŠKO, LJUBLJANA – Mestna občina Krško se je na infor-
macije glede napovedane prenove mreže nujne medicin-
ske pomoči v Sloveniji, vključno z ukinitvijo dežurstva NMP 
v Zdrav stvenem domu Krško, odzvala z dopisom na Ministr-
stvo za zdravje, slednje pa je medtem nanj že odgovorilo. 

V dopisu, pod katerega se je podpisal vodja oddelka za družbe-
ne dejavnosti Peter Planinc, so na MO Krško podrobno razloži-
li, kako bi ukinitev vplivala na lokalno skupnost in zakaj si obča-
ni mestne občine Krško zaslužijo specifično obravnavo. Pri tem 
so se sklicevali zlasti na 40-letno sobivanje občank in občanov 
z jedrsko elektrarno, saj je bila ustanovitev NMP pri ZD Krško 
posledica in obveza tako države kot lokalne skupnosti ob njeni 
izgradnji. »Nedopustno in podcenjujoče je pričakovati, da lah-
ko spregledamo, da se istočasno, ko se umeščajo na našem ob-
močju novi jedrski objekti, onemogoča delovanje služb, ki so po 
mednarodnih dokumentih osnova za delovanje takšnih objek-
tov,« so zapisali in našteli vrsto škodljivih posledic, ki bi jih pri-
nesla ukinitev oz. okrnitev NMP v Krškem. Zaradi tega Krško od 
Vlade RS in Ministrstva za zdravje zahteva, »da se za čas obra-
tovanja in razgradnje NEK v Krškem zagotovi (finančno, orga-
nizacijsko …) prisotnost in delovanje vseh potrebnih interven-
cijskih enot, skladno s standardi, ki veljajo za zagotavljanje teh 
enot v primeru nesreče v NEK. Zahtevamo, da se ohrani obsto-
ječo organizacijo in financiranje NMP v ZD Krško vsaj v trenu-
tnem obsegu.« Status mestne občine, ki ga je Krško pridobilo ob 
koncu leta 2021, se ne more meriti samo na načelni ravni, am-
pak od vseh deležnikov, predvsem državnih, zahteva tudi odgo-
vorno in varno ravnanje v prid vsem občankam in občanom, so 
še zapisali na MO Krško.

Najprej strokovni konsenz, nato vključitev javnosti

Na Ministrstvu za zdravje so v odgovoru na dopis (podpisala 
sta ga generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo 
mag. Vlasta Mežek in sekretar mag. Darko Čander) med dru-
gim odgovorili, da ministrstvo v zvezi z NMP »ni sprejelo niti ni 
izdalo nobenega uradnega dokumenta« oz. so strokovnjaki na 
poziv ministra »pripravili izhodišča v obliki delovne verzije do-
kumenta Projekt celostne prenove sistema nujne medicinske po-
moči v Sloveniji verzije gradiva preoblikovanje mreže NMP - Ela-
borat analize stanja in predlogov potrebnih ukrepov. Minister za 
zdravje je tudi določil pogoj, da se mora pred kakršno koli javno 
razpravo in vključevanjem ostalih deležnikov, predvsem lokal-
ne skupnosti in civilne družbe, najprej v zdravstveni stroki do-
seči jasen konsenz glede ukrepov za stabilizacijo sistema izva-
janja NMP. Ministrstvo tako išče najprej širši strokovni konsenz 
za ureditev delovanja NMP, poenotenje delovanja v urgentnih 
centrih in razmejitev področij delovanja družinske medicine in 
dejavnosti urgentne medicine. Zato je bilo gradivo kot izhodi-
šče najprej predstavljeno in poslano predstavnikom zdravstvene 
stroke, ki že izvajajo aktivnosti za dosego strokovnega konsen-
za, ki bo služilo za pripravo uradnih izhodišč ministrstva glede 
potrebnih sprememb sistema na področju NMP.« Kot so še do-
dali, se na ministrstvu zavedajo, da so v določenih okoljih dolo-
čene zakonske potrebe po drugačni organiziranosti službe NMP. 
»V vašem okolju gre za okrepitev enote za zagotovitev ustrezne-
ga odziva intervencijskih služb zaradi bližine Nuklearne elektrar-
ne Krško. Na tem področju bomo, tudi na medresorskem podro-
čju, poskrbeli za vzdrževanje kakovostnega odziva ob morebitni 
potrebi po izvajanju zdravstvenih ukrepov na področju jedrske 
varnosti,« so še zagotovili in se MO Krško zahvalili za izčrpne in-
formacije, ki jih bodo uporabili tako pri iskanju konsenza stroke 
kot pri usklajevanju z lokalno skupnostjo.
� P.�Pavlovič

RADEČE – Radeški občinski svet bo na današnji 2. redni seji po-
trdil mandat nadomestni članici občinskega sveta Manji Plut, 
ki bo v občinskih klopeh nadomestila župana Tomaža Režuna. 
Imenovali bodo člane nadzornega odbora, občinske volilne ko-
misije, delovnih teles občinskega sveta ter svetov nekaterih jav-
nih zavodov in podjetij, na koncu pa obravnavali še predlog pre-
jemnika/prejemnice priznanja Ivana Pešca.  S. R.

Ministrstvo občini: Zavedamo se 
zakonskih potreb vašega okolja

Danes popoldne seja v Radečah

Sodelujoči so bili generalni di-
rektor Direktorata za logisti-
ko na Ministrstvu za obrambo 
Željko Kralj, vodja projektne 
skupine za posodobitev le-
tališča Cerklje ob Krki in po-
močnik načelnika Generalšta-
ba SV brigadir Milan Žurman 
ter poveljnik 15. polka voja-
škega letalstva (PVL) polkov-
nik Janez Gaube, vodila jo je 
načelnica oddelka za odno-
se z javnostmi SV Nina Radu-
ha. Žurman je poudaril, da je 
cilj, da letališče Cerklje ob Krki 
postane glavna letalska baza 
vojaškega letalstva SV, kar je že 
na nek način, in prednja letal-
ska baza za potrebe Nata. Kralj 
je izpostavil, da so danes sko-
raj na zaključku 1. faze izvedbe 
vseh projektnih nalog, pri če-
mer je cilj začetne faze pred-
vsem usposobljenost letališča 
za delovanje podnevi in ponoči 
ter v slabših vremenskih raz-
merah. V tem obdobju je bilo 
zaključenih 39 investicijskih 
projektov in pridobljena vsa 
zahtevana dovoljenja. Naštel 
je podaljšanje letališke steze, 
ploščadi in vozne steze, leta-
liški stolp, hangarje za letala 
in helikopterje, gasilsko-reše-
valni objekt, osvetlitev steze in 
voznih površin itd., medtem ko 
sta sistem za zaustavljanje le-
tal v sili in sistem oskrbe z go-

Gradili bodo nov kerozinovod
CERKLJE OB KRKI – Ob dnevu slovenskega vojaškega letalstva, ki ga Slovenska vojska (SV) vsako leto obe-
ležuje 12. januarja v spomin na prvi bojni polet pred 104 leti, je v Vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki 
potekala tudi novinarska konferenca, na kateri so predstavili razvoj in posodobitev vojaškega letališča ter 
zaposlovanje novih kadrov v vojski.

rivom še v izvajanju. Po Kra-
ljevih besedah je vrednost 1. 
faze prek 70 milijonov evrov, 
od tega Nato sredstva znaša-
jo 41,5 milijona evrov. Trenu-
tno so v fazi priprave različnih 
investicijskih dokumentov za 
skupno 14 investicij v 2. fazi, 
katere realizacija je predvide-
na do leta 2027 oz. 2028. Glav-
na je gradnja rezervoarjev za 
gorivo na letališču in njego-
vi okolici (v povezavi s siste-
mom državnih rezerv), v zvezi 
s tem sta predvidena posodo-
bitev prečrpavališča v Krškem 
in novogradnja kerozinovo-
da (starega bodo odstranili) 
od Krškega do letališča. Pro-
jekt 2. faze je ocenjen na skup-
no 82 milijonov evrov (Nato 
sredstva 60 milijonov). Po-
leg tega je omenil še nadalje-
vanje izgradnje ceste v dolži-
ni 1140 metrov do zahodnega 
vhoda v vojašnico (kjer so tre-
nutno locirani rezervoarji). 
V naslednjih tednih bodo za-
čeli pogovore z lastniki, nato 
s postopkom odkupa in pro-
jektiranjem ceste, ki bi po nje-
govih ocenah lahko bila zgra-
jena naslednje leto. Žurman 
je ob tem spregovoril tudi o 
novi sistematizaciji letalske 
baze Cerklje ob Krki in s tem 
intenzivnem začetku z zapo-
slovanjem tako vojaškega kot 

civilnega osebja. Več o tem v 
naslednji številki na tematskih 
straneh Znanje.

Šarec obljubil večja vlaganja 
v vojsko

Slavnostni govornik na slove-
snosti ob dnevu vojaškega le-
talstva je bil obrambni minis-
ter Marjan Šarec, ki je omenil 
povečanje sredstev za vojsko in 
s tem tudi njeno opremljanje, 
pri čemer imajo namen kupiti 
še eno transportno letalo. Do-
dal je, da ima slovensko vojaš-
ko letalstvo prihodnost, za kar 
se morajo truditi vsi po vrsti: 
»Politika sama brez vojske ne 
more nič, vojska brez politike 
pa tudi ne, zato je naše ključno 
vodilo sodelovanje in priprav-

ljenost na vedno nove izboljša-
ve.« Pred hangarjem postroje-
ne pripadnice in pripadnike 15. 
PVL je nagovoril tudi polkovnik 
Gaube. Slovesnosti so se med 
ostalimi udeležili tudi načelnik 
Generalštaba SV generalmajor 
Robert Glavaš, poveljnik 1. 
brigade SV brigadir Boštjan 
Močnik, župan Občine Brežice 
Ivan Molan in župan Mestne 
občine Krško Janez Kerin. Za 
glasbeno spremljavo na slove-
snosti so poskrbeli Veronika 
Strnad, Žan Bračun in kvin-
tet Orkestra Slovenske vojske. 
Po zaključku so si na t. i. tak-
tično-tehničnem zboru navzo-
či lahko ogledali letalsko teh-
niko in posodobljeno letališko 
opremo.
 Rok Retelj

Med 1. fazo posodobitve je nastal tudi nov letališki stolp.

Kot pojasnjuje direktorica 
Zdravstvenega doma Krško 
Tatjana Fabjančič Pavlič, je 
Ministrstvo za zdravje poda-
lo jasna navodila za odpiranje 
ambulant za neopredeljene v 
javnih zavodih: »Poudarjamo, 
da se ambulanta za neoprede-
ljene skladno z ZNUNBZ orga-
nizira pri javnih zdravstvenih 
zavodih, kjer zaradi pomanjka-
nja zdravnikov izbira splošnega 
osebnega zdravnika v skladu z 
80. členom ZZVZZ ni mogoča. 
Navedeno pomeni, da mora 
javni zdravstveni zavod pred 
opredelitvijo posamezne osebe 
na ambulanto za neopredeljene 
izčrpati možnosti  opredelitve 
te osebe na splošnega osebne-
ga zdravnika znotraj lastnega 
zavoda.« Ker v ZD Krško še niso 
izčrpali možnosti opredeljeva-
nja pri zdravnikih v splošnih 
ambulantah, posebne ambu-

Naši (zobo)zdravniki še vpisujejo 
POSAVJE – V začetku leta medijski prostor polnijo novice v povezavi z zdravstvom, zlasti v zvezi z dostopom 
oz. možnostjo izbire osebnega zdravnika. Za t. i. neopredeljene zavarovane osebe so oz. bodo ponekod od-
prli posebne ambulante. Preverili smo, kako je v Posavju.

lante za neopredeljene ne bodo 
odpirali. Paciente v svojih am-
bulantah namreč opredeljuje 
oz. sprejema še šest zdravni-
kov na štirih lokacijah: Ingrid 
Kus Sotošek, Mojca Valant in 
Ivana Zupančič v ZD Krško, 
Branka Cepić v ZP Kostanje-
vica na Krki, Eva Medvešček 
v ZP Senovo in Milko Zrnić v 
ZP Raka. 

V Krškem deluje tudi zasebni 
Zdravstveni center Aristotel, 
a vsi trije družinski zdravni-
ki, zaposleni v njem, bistveno 
presegajo slovensko povpre-
čje po številu vpisanih paci-
entov, pravi direktorica Darja 
Čakar, zato imajo paciente na 
čakalnem seznamu in jih  vpi-
šejo, ko je možno. »Izobražu-
jemo tudi specializanta, ki bo 
lahko kmalu pričel vpisovati 
paciente. Seveda je to odvisno 

od razširitve koncesije, kar pa 
je odvisno od ZZZS in Mestne 
občine Krško,« je še dodala. 
V Zdravstvenem domu Brežice 
je opredeljevanje zavarovanih 
oseb možno še pri treh zdrav-
nicah, specialistkah družinske 
medicine: Katji Ivanšek, Maji 
Pezdirc in Miji Volovec Dod-
ig. »Do izčrpanja teh možnosti 
ne bo organizirane ambulan-
te za neopredeljene zavarova-
ne osebe. Zavarovane osebe, 
ki nimajo izbranega osebnega 
zdravnika v dejavnosti splo-
šne oziroma družinske medi-
cine, pozivamo, da si izbere-
jo osebnega zdravnika,« je v 
obvestilu navedel direktor ZD 
Brežice Dražen Levojević. V 
Zdravstvenem domu Sevnica 
je opredeljevanje zavarova-
nih oseb v dejavnosti splošne 
oziroma družinske medicine 
možno še pri specialistu dru-
žinske medicine Vladimirju 
Krstevskemu. 

Ambulanto za neopredeljene 
paciente so tako (zaenkrat) 
odprli le v Zdravstvenem 
domu Radeče, kjer je že priče-
la delovati v soboto, 14. janu-
arja. Namenjena je zavarova-
nim osebam, starejšim od 19 
let, ki nimajo izbranega oseb-

nega zdravnika. Komunika-
cija z ambulanto poteka pre-
ko e-naslova neopredeljena.
amb@zd-radece.si in v ordi-
nacijskem času ambulante na 
tel. št. 07 06 01 761.

Kaj pa zobozdravniki?

V ZD Krško tudi pri zobozdrav-
nikih še niso izčrpali mož-
nosti opredeljevanja za od-
raslo populacijo. Paciente 
še sprejemajo zobozdravni-
ce Jelana Račanović, Sena-
da Ribnikar in Metka Gre-
gorka Slana na lokaciji ZD 
Krško ter Aleksandra Grge-
sina na lokaciji ZD Senovo. V 
ZD Brežice je opredeljevanje 
v dejavnosti zobozdravstva za 
odrasle trenutno možno še pri 
zobozdravnici Renati Volf, v 
ZD Sevnica pa pri naslednjih 
zobozdravnikih: Tjaša Božič, 
Snežana Lukić, Franjo Živ-
ković (vsi na lokaciji ZD Sev-
nica) in Ajda Perc (na lokaciji 
Zdravstvene postaje Krmelj). 
V ZD Radeče dela zobozdrav-
nica Edina Dornik, ki tre-
nutno še sprejema pacien-
te, medtem ko jih pripravnica 
Tamara Lešek zaenkrat še ne 
more sprejemati.
� Peter�Pavlovič

KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviški občinski svet se je 
po decembrski ustanovni seji minuli torek, 17. januarja, sestal 
na 1. izredni seji v novem mandatu. Osrednja točka dnevnega 
reda je bilo imenovanje odborov in komisij občinskega sveta. 
Vodili jih bodo Alen Lenič (Odbor za družbene dejavnosti in 
mladino), Mihaela Kegljevič (Odbor za finance in občinsko 
premoženje in Statutarno pravna komisija), Matej Kuhar (Od-
bor za gospodarstvo, obrt in turizem), Marjan Jelenič (Odbor 
za kmetijstvo, gozdarstvo in pospeševanje razvoja podeželja), 
Slavko (Lojze) Pucelj (Odbor za okolje, prostor in komunal-
no infrastrukturo), Primož Kadunc (Odbor za zaščito in reše-
vanje), Jakob Gašpir (Komisija za občinska priznanja, prire-
ditve ter sodelovanje z občinami), Matjaž Krošl (Komisija za 
reševanje vlog in pritožb), v Nadzorni odbor pa so imenovani 
Alenka Zaman, Jerneja Stopar Jaklič, Živa Šošter, Nataša 
Unetič Tomše in Matjaž Hauptman. Predstavnik kostanje-
viške občine v svetu Posavskega muzeja Brežice bo še naprej 
Goran Milovanović.  P. P.

Imenovali so odbore in komisije

w w w. P o s a v s k i O b z o r n i k . s i
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MO Krško: deset od 16 KS  
z novim vodstvom

Mestna občina Krško je razde-
ljena na 16, tako po površini 
kot številu prebivalcev precej 
raznolikih krajevnih skupnosti. 
Začnimo najprej s tistimi, šest 
jih je, ki jih bodo tudi v nasled-
njih štirih letih vodili isti pred-
sedniki kot doslej. Na čelu KS 
Brestanica ostaja tudi na ob-
činski ravni politično izkuše-
ni Vlado Bezjak, ki mu bo pri 
tem kot podpredsednik poma-
gal Anton Zakšek. Podobno 
lahko zapišemo za KS Leskovec 
pri Krškem, ki jo bo še naprej 
vodil Jože Olovec, podpredse-
dnika pa po zadnjih informaci-
jah v Leskovcu še niso izbrali. 
Tudi KS Gora bo imela še nap-
rej dolgoletnega predsednika 
Alojza Kerina, podpredsedni-
ško mesto je prevzel Gregor 
Zagorc. Tudi trije predstavniki 
malo mlajše generacije ostajajo 
na predsedniških mestih: Sve-
tu KS Koprivnica bo tako kot 
doslej predsedoval Damjan 
Bogovič (podpredsednica bo 
Nada Resnik), Svetu KS Dole-
nja vas Matej Libenšek (pod-
predsednik bo nekdanji prvi 
mož KS Goran Udovč), Svetu 
KS Krško polje pa Peter Račič 
(podpredsednica bo Irma Bo-
golin). 

V ostalih desetih KS je prišlo 
do menjav v vodstvu, med nji-
mi so v treh dosedanji pred-
sedniki oz. predsednica ostali 
na podpredsedniških mestih: 
na Senovem Vlasta Moškon 
(ob njej še Dimitrij Magaš), 
medtem ko je novi predse-
dnik postal David Vižintin, v 
Podbočju Janez Barbič, Svet 
KS pa bo vodil Martin Ba-
znik, ter na Senušah Jože To-
mažin, novi prvi mož KS pa je 
Damjan Pavlin. Edina KS, ki jo 
bo (še naprej) vodila ženska, je 
KS mesta Krško, a je mag. Na-
tašo Šerbec na predsedni-
škem mestu zamenjala Taja-
na Dvoršek, medtem ko bo 
podpredsednik Ivan Učanj-
šek. Ker dosedanji predsedni-
ki Svetov KS Zdole (Marjan 
Zorko), Raka (Primož Šri-
bar), Veliki Podlog (Karoli-
na Cizerle) in Rožno – Pres-
ladol (Anton Bohorč) niso 
kandidirali za mesta v kra-
jevnih svetih, imajo te seveda 
nove predsednike. Na Zdolah 
so člani Sveta KS za predsedni-
ka izvolili Dejana Žnideršiča 
in za podpredsednika Dušana 
Černeliča, na Raki za predse-
dnika Roka Bizjaka in za pod-
predsednika Jerneja Šterka, v 
Velikem Podlogu za predsedni-
ka Mitjo Packa in za podpred-
sednika Jožeta Žičkarja, v KS 
Rožno - Presladol pa za pred-
sednika Franca Goleta in za 
podpredsednico Mojco Ško-
berne. Brez izvolitve je osta-
la dosedanja predsednica Sve-
ta KS Veliki Trn Ana Srpčič, ki 
jo je nasledil Anton Janc, pod-
predsednika pa sta postala 
Jože Kapler in Urška Pust. V 

Polovica krajevnih skupnosti z novimi predsedniki
POSAVJE – Na poznojesenskih lokalnih volitvah smo poleg novih občinskih svetnikov izvolili tudi nove predstavnike na najnižji ravni lokalne samouprave – v svetih 
krajevnih skupnosti. Štiri posavske občine (kostanjeviška in bistriška jih nimata) so razdeljene na 51 krajevnih skupnosti in skoraj polovica (25) jih je dobila nove 
predsednike oz. predsednice. Zgolj osem krajevnih skupnosti bodo vodile ženske, 15 predsednikov/predsednic je hkrati tudi članov/članic občinskih svetov.

Svet najmlajše KS v krški obči-
ni, KS Spodnji Stari Grad - Spo-
dnja Libna, je bil izvoljen do-
sedanji predsednik Andreas 
Repše, a je vodenje predal Jo-
žetu Stibriču s podpredsedni-
co Mirjano Klinec.

Ugotovimo torej lahko, da so 
se vodstva KS, z izjemo neka-
terih na začetku omenjenih, 
kar precej pomladila, le eno 
(prej štiri) bo vodila ženska. 
Politična pripadnost je na rav-
ni KS pogosto manj izrazita ali 
tudi nejasna, saj so predlagate-
lji kandidatov le redko politič-
ne stranke, ampak večinoma 
fizične osebe in skupine voliv-
cev, a kljub temu lahko ugoto-
vimo, da je približno polovica 
predsednikov Svetov KS pri-
padnikov ali blizu Modri sme-
ri, s podporo katere je bil izvo-
ljen novi župan Janez Kerin. 
Nekaj jih je povezanih z doslej 
vladajočo SLS, nekaj pa z dru-
gimi političnimi strankami in 
listami (SDS, DeSUS, Gibanje 
Svoboda in Obrtno-podjetni-
ška lista). Le trije predsedniki 
KS (Jože Olovec – SDS, Matej 
Libenšek – SLS in Dejan Žni-
deršič – Modra smer) so hkra-
ti tudi občinski svetniki.

Občina Brežice: polovica 
novih predsednikov

Med 20 KS, kolikor jih je v 
občini Brežice, jih je polovi-
ca ohranila staro vodstvo. Na 
Bizeljskem je še naprej predse-
dnica Mateja Kmetič, kot pod-
predsednika ji bosta pomagala 
Denis Kmetič in Aljoška Naj-
ger Runtas. V Brežicah, naj-
večji KS po številu prebival-
cev, predsedniško funkcijo še 
naprej opravlja Alenka Čer-
nelič Krošelj, podpredsednica 
je Petra Jurečič. V Cerkljah ob 
Krki prvi mož ostaja Damjan 
Kodrič, za podpredsednico so 
izvolili Sergejo Bizjak. Na Ča-
težu ob Savi predsednik osta-
ja Alojz Škrabl, v tej KS imajo 
prav tako dva podpredsedni-
ka, in sicer Jureta Oštrbenka 
in Urško Tomše. Na Jesenicah 
na Dolenjskem predsednik os-
taja Aleš Burja, podpredse-
dnik pa Slavko Bizjak. Tudi 
v Mrzlavi vasi so predsedni-
ško funkcijo ponovno zaupali 
Boštjanu Gregoriču, njegova 
desna roka bo podpredsednik 
Boris Gramc. V Pečicah je že 
nekaj mandatov na predse-
dniški funkciji Ivan (Janez) 
Omerzel, podpredsednik je 
Dušan Germšek. Na Skopicah 
še naprej zaupajo mlademu 
vodstvu – predsednik ostaja 
Davor Kalin, podpredsedni-
ca pa Martina Zlobko. Na Ve-
liki Dolini Fredi Žibert, ki je 
v prejšnjem mandatu približ-
no na polovici prevzel funkcijo 
predsednika po smrti njegove-
ga očeta Marijana, s tem nada-
ljuje tudi v aktualnem manda-
tu, za podpredsednika je bil 
izvoljen Dejan Zofič. Na Veli-
kih Malencah pa ima še naprej 
»prvo besedo« Robert Veliče-

vič, podpredsednica pa je Na-
taša Vrečar Zorčič. Nekateri 
med njimi so predsedniki sve-
ta KS tudi že več kot dva man-
data in posledično prekaljena 
imena krajevnega dogajanja. 

Drugo polovico predstavljajo 
nova imena na čelu KS. V Arti-
čah je Natašo Sagernik, ki je 
zdaj občinska svetnica, na po-
ložaju predsednice zamenja-
la Darja Germšek Predanič, 
podpredsednik je Uroš Preda-
nič. V drugi največji KS v bre-
žiški občini, Dobovi, je Bran-

ko Stergar nasledil Gregor 
Černoga, funkcijo podpred-
sednika opravlja Marko Av-
bar. V Globokem je po novem 
predsednik Dušan Harapin, 
ki so ga krajevni svetniki iz-
volili kot naslednika Mihae-
la Petančiča, tudi občinskega 
svetnika, na mestu podpredse-
dnika je Boštjan Bratanič. V 
Kapelah je dolgoletnega prve-
ga moža Ivana Ureka zame-
njal Ivan Borošak, podpred-
sednik bo Matjaž Kežman. V 
Križah, eni najmanjših in naj-
mlajših KS, imajo po novem 
predsednico Majdo Ban, ki je 
naslednica Simona Zupana, 
slednji bo odslej podpredse-
dnik. V Krški vasi so vodenje 
KS zaupali »stari garnituri«, 
saj je predsednik po nekaj le-
tih spet postal Franc Jurečič 
in nadomestil predstavnika 
mlajše generacije Mateja Ob-
laka, kot podpredsednik pa 

mu bo v pomoč Jožef Piltaver. 
V Pišecah je Petra Skrivalni-
ka, ki je bil na čelu KS več kot 
20 let, zamenjal Primož Hrib-
šek, ki mu bo kot podpredse-
dnik »asistiral« Denis Sušin. 
Tudi na Sromljah se je po dol-
gih letih vodenja Ferdo Pin-
terič poslovil s predsedniške 
funkcije, ki bo zdaj podpredse-
dnik, v njegove čevlje pa je sto-
pila Jasmina Juratovec. V Šen-
tlenartu je Andreja Šmajgla 
na predsedniškem mestu za-
menjal Jure Žlak, podpredse-
dnik bo Matija Vimpolšek. V 

še eni brežiški KS Zakot-Buko-
šek-Trnje pa je prejšnji pred-
sednik Rok Capl predal žezlo 
Stefanu Iljažu, podpredsedni-
ca bo Jožica Sušin.

Velja omeniti, da je med vse-
mi predsedniki svetov KS pet 
predstavnic nežnejšega spo-
la oz. ena več kot v prejšnjih 
štirih letih. Pet predsednikov 
obenem sedi tudi v občinskem 
svetu, in sicer Mateja Kmetič 
(Ljudje za ljudi), Alojz Škrabl 
(SDS), Boštjan Gregorič (Lista 
Igorja Zorčiča in Sonce), Fredi 
Žibert (ROK) ter Primož Hrib-
šek (SD).

Občina Sevnica: v štirih KS 
nova vodstva

V sevniški občini je enajst kra-
jevnih skupnosti. Najmanjša in 
najmlajša je KS Dolnje Brezo-
vo, ki je bila ustanovljena leta 

2014 (pred tem je bila del KS 
Blanca). V lanski jeseni so lo-
kalne volitve prinesle nove se-
stave svetov krajevnih skup-
nosti in v nekaterih je prišlo 
tudi do menjave vodstev. De-
vet krajevnih skupnosti vodi-
jo moški, dve pa ženski (v mi-
nulem štiriletnem mandatu so 
vodile krajevne skupnosti tri 
predstavnice nežnejšega spo-
la). Devet sevniških krajevnih 
skupnostih ima podpredsedni-
ka, dve imata podpredsednico 
in tako bosta štiri leta na čelu 
dveh krajevnih skupnosti (KS 
Krmelj, KS Sevnica) ženski. S 1. 
januarjem 2023 je Občina Sev-
nica poenotila elektronske na-
slove krajevnih skupnosti, ki 
imajo tudi skupno referentko 
za upravna in računovodska 
opravila, to je Marjetka Flisek.

Po novem KS Boštanj vodi Vin-
cenc Knez, ki je vodenje prev-
zel od dolgoletnega predse-
dnika Jožeta Udovča. Vodenje 
KS Dolnje Brezovo je od Fran-
ca Slemenška prevzel Niko 
Marn, vodenje KS Studenec 
je od dolgoletnega predse-
dnika Janoša Janca prevzel 
Uroš Gorenc, v KS Zabukovje 
je Ivan Puc nadomestil Ivano 
Ivanić. Predsedniku KS Blan-
ca Marjanu Ločičniku je bil 
zaupan nov mandat, prav tako 
predsednici KS Krmelj Kle-
mentini Žvar in predsed nici 
KS Sevnica Stanislavi Žičkar. 
KS Loka pri Zidanem Mostu bo 
še naprej vodil Aleksander 
File, KS Primož Silvo Vintar, 
KS Šentjanž Boštjan Repovž 
in KS Tržišče Janez Virant. 
Trije predsedniki krajevnih 
skupnosti so člani sevniške 
svetniške skupine SLS (File, 
Knez, Virant), ostali so bili iz-
voljeni na pobudo skupine vo-
livk in volivcev. Marjan Ločič-
nik, Vincenc Knez, Stanislava 
Žičkar in Boštjan Repovž so 

tudi občinski svetniki in prav 
tako dva podpredsednika – To-
maž Lisec (KS Boštanj) in Ja-
noš Janc (KS Studenec), osta-
li podpredsedniki so še Peter 
Mirt (KS Blanca), Stojan Žu-
lič (KS Dolnje Brezovo), Mar-
ta Karlič (KS Krmelj), Cvetka 
Ostrovršnik (KS Loka pri Zi-
danem Mostu), Martin Divjak 
(KS Primož), Irena Klenov-
šek (KS Sevnica), Janoš Janc 
(KS Zabukovje), Marijana Je-
reb (KS Tržišče) in Vid Špec 
(KS Zabukovje). 

Občina Radeče: ena menjava 
vodstva KS

Radeška občina ima štiri kra-
jevne skupnosti. Svet KS Jag-
njenica sestavlja sedem čla-
nov, predsednik ostaja že peti 
mandat Rado Mrežar. Svet KS 
Radeče sestavlja enajst članic 
in članov – tri ženske in osem 
moških; vodenje so ponovno 
zaupali Dušanu Podlesniku, 
ki bo vodil največjo krajevno 
skupnost v občini peti man-
dat. Svet KS Svibno sestavlja 
šest članov in ena članica; na 
čelu ostaja Primož Knez, to bo 
njegov tretji zaporedni man-
dat. Svet KS Vrhovo sestavlja 
pet članov in dve članici; vode-
nje je prevzel Drago Klanšek 
(v preteklem mandatu je bila 
predsednica Andreja Šunta, 
pred njo je tri mandate skup-
nost vodil omenjeni Klanšek). 
Med imenovanimi so Mrežar, 
Podlesnik in Klanšek člani ra-
deškega občinskega sveta, vsi 
trije so člani svetniške skupi-
ne SD. Primož Knez, ki ni ob-
činski svetnik, je kandidiral na 
listi NSi. Krajevne skupnos-
ti nimajo podpredsednika niti 
tajnika, upravna in računovod-
ska opravila opravlja občinska 
uprava.
� Peter�Pavlovič,�
� Rok�Retelj,�Smilja�Radi

KS V POSAVJU

51 krajevnih
skupnosti

novih
predsednikov25

predsednic8

predsednikov KS je tudi
občinskih svetnikov

15

KRŠKO – 13. januarja je novoizvoljeni sestav krškega občinske-
ga sveta opravil 1. korespondenčno sejo. Svetnice in svetniki so 
preko telefonskega glasovanja soglašali z imenovanjem Dejana 
Sevška za člana občinskega sveta, ki je kot kandidat liste Modra 
smer v 4. volilni enoti prejel drugo najvišje število preferenčnih 
glasov in v občinskih klopeh zamenjal za župana izvoljenega Ja-
neza Kerina. Ob tem so svetnice in svetniki potrdili tudi predla-
gani sestav Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja v mandatnem obdobju 2022–2026. Komisijo, katere glavna 
naloga je obravnava, podajanje predlogov in mnenj s področ-
ja kadrovske politike občinskemu svetu, sestavljajo Borut Arh, 
Aleš Stopar (oba Gibanje Svoboda), Jože Olovec, Jože Žabkar 
(oba SDS), Aljoša Preskar (N.Si), Dejan Sevšek (Modra smer) in 
Irena Virant (Energično za Krško). 

Po konstitutivni seji v krški Dvorani v parku bo 26. januarja ob-
činski svet prvič zasedal v veliki sejni dvorani občine. Župan je 
na dnevni red uvrstil 14 točk s podtočkami. Več se jih navezuje 
na imenovanja v odbore in komisije, ki delujejo pri občinskem 
svetu, med ostalimi točkami pa bodo med drugim članice in čla-
ni prejeli v sprejem letošnji program izobraževanja in financira-
nja Ljudske univerze Krško, noveliran investicijski program za 
energetsko sanacijo Doma XIV. divizije na Senovem, predvido-
ma bodo podali soglasje k zadolžitvi Zavoda za mladino in šport 
Krško (prej Mladinski center), obravnavali spremenjene siste-
mizacije delovnih mest v nekaterih vrtcih po občini, sprejeli vi-
šino nadomestila za namakalne sisteme idr. 
 B. M.

Potrjena komisija za kadrovanje 
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RDEČKASTA KOVINA JE VSELEJ AKTUALNA ... – 3. 1. so občani 
v večernih urah obvestili brežiške policiste, da se na pokopali-
šču na območju Jesenic na Dolenjskem zadržujejo neznane ose-
be, ki, sodeč po njihovem vedenju, nameravajo izvršiti kaznivo 
dejanje. Njihovo predvidevanje je bilo pravilno, saj so policisti 
v bližini izsledili in prijeli 19-letnega moškega in dva mladole-
tnika, ki so z mrliške vežice sneli okoli 15 m bakrenih žlebov. 
Žlebove so zasegli,  prestopnike pa kazensko ovadili. Neopaže-
no pa so bili med 10. 12. in 6. 1. sneti bakreni žlebovi in cevi s 
strehe lesenega objekta v Žabjeku v Podbočju. Storilec, ki si jih 
je protipravno prisvojil, je lastnika oškodoval za okoli 400 €.

… PRAV TAKO ZLATNINA IN GORIVO – Med 4. in 6. 1. je ne-
povabljen obiskovalec izkoristil odsotnost stanovalcev hiše v 
Brežicah. Vanjo si je utrl pot z vlomom skozi okno, med stika-
njem po prostorih pa našel zlat nakit. Povzročil je za okoli 2000 
€ škode. Na enem izmed parkirišč v Krškem je nepridiprav v 
noči na 9. 1. po vlomu v rezervoar za gorivo tovornega vozila 
iz njega iztočil okoli 350 l goriva v vrednosti dobrih 500 €. V 
Pesjem si je nekdo v obdobju od zadnjih dni preteklega leta do 
prijave tatvine 14. 1 prisvojil kovinske palice ogrodij za rastli-
njake. Lastniku je povzročil za okoli 1600 € škode.

VŽIG STROJA IN HRANE – 6. 1. je okoli 23.30 izbruhnil požar 
na obratovalnem stroju v industrijskem obratu v Dolnjem Bre-
zovem. Požar so pogasili gasilci PGD Sevnica in Blanca, zatem 
pa opravili pregled stroja in prostorov s termovizijsko kame-
ro in preventivno organizirali požarno stražo. 8. 1 je nekaj po 
19.30 v stanovanjskem objektu v Gornjem Lenartu prišlo do 
vžiga pozabljene hrane v pečici. Gasilci PGD Brežice okolica so 
zažgano hrano odnesli iz hiše, prezračili prostor in za vsak slu-
čaj še nekaj časa ostali na prizorišču, spričo dogodka pa, kakor 
predvidevamo, je stanovalce tega večera minil apetit.

ILEGALCI IZ 20 DRŽAV – Med 6. in 16. 1. so policisti po ile-
galnem prehodu 'zelene meje' na območju občine Brežice 
prestregli okoli 440 tujcev. Med njimi je bilo več kot 100 Ma-
ročanov, okoli 100 Indijcev in več kot po 50 Rusov in Kuban-
cev, poleg njih pa so prijeli še državljane Pakistana, Banglade-
ša, Afganistana, Šrilanke, Sirije, Irana, Iraka, Turčije, Senegala, 
Kitajske, Alžirije, Nepala, Palestine, Konga, Toga, Burundija in 
Tanzanije. Zbrala: B. M.

Franc Zakšek, Hrastek: Vreme se je res spre-
menilo, zadnja leta je to katastrofa – januarja je, 
namesto da bi bilo minus 15 stopinj, plus 15 sto-
pinj. Pri nas smo imeli včasih sneg že v začetku 
decembra, zdaj ga skoraj ni več. To mi ni všeč, 
zima bi morala biti prava, ampak očitno se spre-
minja podnebje na celi Zemlji in je res vpraša-

nje, ali bodo otroci v prihodnje sploh še poznali sneg.

Jerneja Pavlovič, Brežice: Osebno mi je zima 
zelo ljuba, čeprav mi tudi odgovarja, da je zu-
naj toplo. Definitivno najbolj pogrešam sneg, saj 
zelo rada smučam. Smuko mi trenutno omeju-
je poškodba, še v minuli zimi pa sem se je vsaj 
nekoliko naužila v Kranjski Gori. Res pa se bo-
jim, vsaj tako kaže, da bodo naši otroci in vnu-

ki imeli v prihodnje še manj od zime, kot imamo mi zadnja leta.

Jože Železnik, Vrh pri Boštanju: Mislim, da 
zime z nizkimi temperaturami in snegom še 
bodo, kljub temu da se temperature dvigujejo. 
V preteklosti so že bila takšna zimska obdobja. 
Sam se spominjam nekega januarja pred več kot 
dvema desetletjema, ko sem pozimi hodil nao-
koli v kratkih rokavih. Verjamem, da bo v priho-

dnosti še dovolj snega, morda delamo preveč panike okoli tega.

Anina Čargo Žagar, Brežice: Sama imam zelo 
rada belo zimo in srčno upam, da bodo otroci še 
lahko občutili snežne radosti, a kar malo dvo-
mim. Bližnji breg že dolgo ni bil zares zasnežen, 
snežaki so iz leta v leto manjši, otroških iglujev 
ni več. Smučanje postaja luksuz, manjša smu-
čišča se zaradi pomanjkanja snega zapirajo, ve-

čjim pa cene kart zaradi krajših sezon občutno rastejo.

Bo zima še kdaj – zimska?
Letošnja zima je bila – do sneženja pred dnevi – v naših 
krajih vse prej kot zimska in zelo topla, božič je bil znova 
zelen oz. brez snega ... Vremenske spremembe so očitne 
– kako vplivajo na vaše življenje, pogrešate 'pravo' zimo, 
bodo otroci v prihodnosti sploh še poznali sneg?

anketa

Pred novim letom vam je žu-
pan na sprejemu podelil ob-
činsko plaketo. Kaj vam to 
pomeni?
Plaketa mi pomeni zelo veliko, 
je priznanje in pohvala za op-
ravljeno delo. Najprej sem bila 
zelo presenečena, ker sem svo-
je delo jemala kot samoumev-
no, obenem pa seveda vesela in 
ponosna, da je bilo skupno delo 
vseh zaposlenih tako v šoli kot 
vrtcu uspešno opravljeno gle-
de na naše skupne zastavlje-
ne cilje. Ključnega pomena so 
bili sodelovanje, spoštovanje 
in medsebojno komuniciranje. 
Lahko rečem, da je to priznanje 
vseh zaposlenih v šoli in vrtcu 
ter lepo darilo za 140 let šol-
stva v kraju.

Kaj so tisti najpomembnejši 
dosežki, ki bi jih izpostavili 
v obdobju vašega 17-letnega 
ravnateljevanja?
Posebni dosežki, ki mi bodo 
ostali v spominu, so naša sku-
pna vizija iz leta 2005 in nas še 
zdaj vodi pri našem delu, po-
stavitev čutne poti z vrtcem, 
nastanek risanke, ki so jo 
ustvarili otroci in zaposleni v 
vrtcu ter je bila zelo priznana 
in odmevna tudi širše po drža-
vi, prejeti državni priznanji 
Turistične zveze Slovenije za 
2. in 3. mesto glede urejenosti 
šol na državni ravni, ki nam jih 
je podelil takratni predsednik 
države dr. Danilo Türk. Pono-
sna sem tudi na nazive in vse 
aktivnosti, ki smo jih uspešno 
izvedli, da smo pridobili na-
zive eko, zdrava in kulturna 
šola. V času mojega ravnate-
ljevanja smo leta 2012 preje-
li priznanje Blaža Kumerdeja 
Zavoda RS za šolstvo za dol-
goletno partnerstvo in uvaja-
nje novosti na področju vzgoje 
in izobraževanja. Vzpostavila 
sem čezmejno sodelovanje s 
šolami na Hrvaškem in Ma-
džarskem. Veliko mi pomeni 
tudi tradicionalna zborovska 
prireditev Globoko poje, s ka-
tero smo pričeli v tem času. V 
sklopu inovacijskega projek-
ta Povezani v glasbi sta nasta-
la kar dva nova pevska zbora 
– Žlahta in pevski zbor zapo-
slenih na šoli, na katerega sem 
bila zelo ponosna, tudi na vse 
njihove uspehe in dosežke. Ve-
liko časa smo namenili izdaji 
biltena ob 30-letnici glasbenih 
festivalov. Uspešno smo sode-
lovali s pristojnimi inštituci-
jami: Pedagoškim inštitutom, 
Pedagoško fakulteto v Maribo-
ru in Ljubljani, Zavodom RS za 
šolstvo ter zadnja leta tudi Za-
vodom za gluhe in naglušne iz 
Ljubljane. Dolga leta smo bili 
tudi mentorska šola in študij-
sko središče za strokovne de-
lavce sosednjih šol, kjer smo 
jim prinašali naše izkušnje in 
delo v devetletki, od samega 
načrtovanja, izvajanja in eval-
vacije.

Se še vedno spopadate s pro-
storsko stisko na šoli? Kako 
ste uspešni pri reševanju le-
-te? Obnova šole po občin-
skem načrtu še ne bo tako 
kmalu ...
V šoli imamo težave s prosto-
ri, saj nimamo zadostnega šte-
vila učilnic, ni namenskih oz. 
specializiranih prostorov ter 
uporabne kleti, niso ustrezni 
podstrešni prostori, ker je stav-
ba dotrajana, skratka, v 117 let 

stari zgradbi je zelo težko us-
pešno najti in iskati rešitve 
prostorske stiske, ker so bile 
učilnice grajene po drugačnih 
normativih. Potrebno je tudi 
veliko finančnih sredstev za 
nujna vzdrževalna dela, kaj-
ti stara stavba zahteva veliko 
vzdrževalnih pa tudi nepriča-
kovanih del. Imamo tudi teža-
ve okoli delovanja vrtca, saj 
le-ta deluje na treh lokacijah – 
dve igralnici imamo v šoli, ena 
je v prostorih pošte, še ena pa 
v prosvetnem domu. Moram 
priznati, da to otežuje delo in 
usklajevanja, komunikacijo in 
samo organizacijo.
Občina je zelo dobro seznanje-
na z našimi težavami. Določe-
ne rešitve smo iskali skupaj in 
jih tudi poiskali, pomagala nam 
je tudi z dodatnimi finančnimi 
sredstvi, vendar pa to ne za-
došča, zato resnično potrebuje-
mo novo šolo in prostore vrtca 
v Globokem. Glede obnove oz. 
gradnje šole in vrtca so na obči-
ni določili vrstni red, naša šola 
in vrtec naj bi prišla na vrsto 
leta 2025, posamezne aktivno-
sti pa naj bi se začele že prej, so 
nam povedali in zagotovili na 
občini. Upam, da se bo vrstni 
red upošteval, kajti resnično si 
želim, da po vseh teh letih ča-
kanja naša šola končno le pride 
na vrsto, saj smo ostali še edina 
šola in vrtec v občini Brežice, ki 
še nista bila posodobljena.

Kako se je uveljavil prvi 
dislocirani oddelek za šola-
nje otrok z avtizmom izven 
Ljubljane na globoški šoli, 
kako ga je sprejelo okolje?
Oddelek se je dobro uvelja-
vil. Že prej so se v vrtcu poja-
vile potrebe, zato smo se pri-
javili na razpis ministrstva in 
bili tudi izbrani kot prvi dislo-
cirani oddelek izven Ljublja-
ne. Poudariti moram, da so 
pri aktivnostih za pridobitev 

tega oddelka zelo pripomog-
li in sodelovali tudi posame-
zni starši in Občina Brežice. 
V oddelku so trije učenci, ki 
imajo lokacijo šolanja blizu 
doma ter so vpisani v okviru 
Zavoda za gluhe in naglušne v 
Ljubljani. Gre za otroke z av-
tistično motnjo, ki imajo svoj 
prostor, ampak se vključuje-
jo tudi v skupne aktivnosti in 
dejavnosti, ki jih načrtujemo v 
šoli, tako gredo z nami tudi na 
kulturne dneve, izlete, plavalni 
tečaj itd. Izobraževanje poteka 
po enakovrednih izobrazbe-
nih standardih s prilagodit-
vami glede na potrebe učen-
ca. Pouk poteka enako kot pri 
nas v 3. razredu, s tem da ima-
jo oni več strokovnega kadra, 
npr. še specialnega pedagoga, 
logopeda, več učiteljic izvaja 
pouk, in več dodatnih speciali-
ziranih pripomočkov za usva-
janje učne snovi. Ostali vrstni-
ki so jih dobro sprejeli in tudi 
oni sami imajo ta občutek, da 
so sprejeti, kar se vidi po tem, 
da se nasmehnejo, te pozdra-
vijo ipd. To so zelo veliki in po-
membni koraki za te otroke, ki 
se na ta način navajajo na sa-
mostojnost, vključevanje itd., 
saj se morajo priučiti teh so-
cialnih veščin, prav tako tudi 
učno napredujejo, pri posame-
znih predmetih so celo nad-
povprečno uspešni. 

Kako kot zaposlena v izobra-
ževanju gledate na trenutne 
razmere na tem področju?
Menim, da je v šolskem siste-
mu potrebna prenova, posa-
mezne aktivnosti že potekajo 
na pristojnih inštitucijah, kot 
so ministrstvo in njegov Sek-
tor za razvoj kadrov v šolstvu, 
Zavod RS za šolstvo, Pedago-
ški inštitut itd. Trenutne raz-
mere pa kažejo – kar lahko iz-
vemo tudi iz medijev –, da v 
šolstvu primanjkuje in bo če-
dalje bolj primanjkovalo uči-
teljev, vzgojiteljev, specialnih 
pedagogov, logopedov ter os-
talega kadra, tudi čistilk in ku-
harjev. Tudi v roku pet do se-
dem let, ko se nas bo kar nekaj 
upokojilo, ne bo dovolj nove-
ga kadra. Nekaterih poklicev, 
povezanih s šolstvom, npr. lo-
gopedov surdopedagogov, ki 
gluhe in naglušne učijo obli-
kovati govor, že zdaj praktično 
ni in sploh ne vedo, kakšna bo 
njihova prihodnost. Logope-
dinja, ki prihaja v naš vrtec, je 
trenutno na porodniški, za pot-
rebe šole pa prihaja iz Ljublja-
ne, v preteklosti smo bili eno 
leto tudi brez nje. Enostavno 
ni dovolj kadra, ker fakulteta 
ne vpisuje, saj nima ustrezne-
ga kadra za izobraževanje. Že-
leli smo najti tudi kakšnega lo-
gopeda na Hrvaškem, ampak 
nismo bili uspešni. Gre torej za 
začaran krog, ki za moje pojme 
traja že bistveno predolgo.

Če primerjate šolarje da-
nes in pred desetletji, ko ste 
začeli svojo poklicno pot, 
kako so se skozi leta spre-
menili učenci ter posledično 
tudi učne metode in pristo-
pi? Kako v današnjih razme-
rah, kjer se zdi, da je vse bolj 
sproščeno in na ’prijateljski’ 
ravni, uveljaviti svojo avto-
riteto?
Spremembe v šolstvu so naša 
stalnica. Skozi tri desetletja 
mojega poučevanja so te spre-
membe pri učencih opazne. 
Še vedno pa menim, da učen-
ci potrebujejo varnost, pomoč, 
pripadnost in ljubezen. Treba 
jih je vzpodbujati k razvijanju 
delovnih in učnih navad, res 
pa je, da gre razvoj tehnologi-
je zelo hitro naprej in je tež-
ko slediti vsem novostim ter 
jih vključevati v šolsko delo. V 
današnjem času je pomembna 
aktivna vloga učenca, tu se je 
zamenjala vloga učitelj – uče-
nec, pri vključevanju in načrto-
vanju dela, pri oblikovanju kri-
terijev uspešnosti, jih navajati 
na vrednotenje dela, kaj že zna, 
kaj bo treba še opraviti, da bo 
uspel in dosegel cilj. Učitelje-
ve metode in pristopi se spre-
minjajo, ker je treba prilagaja-
ti organizacijo učenja, uvajati 
in uporabljati aktivne metode 
in oblike dela ter reorganizaci-
jo časa tako pri poučevanju kot 
tudi učenju. 

Rozika Vodopivec, nekdanja ravnateljica OŠ Globoko:

Rozika Vodopivec

Avtoriteto si učitelj gradi sam
GLOBOKO – Po 17 letih vodenja OŠ Globoko se je z letošnjim šolskim letom s položaja ravnateljice poslovila 
55-letna Rozika Vodopivec, ki sicer prihaja s Silovca pri Sromljah. Svojo poklicno pot je začela leta 1989 kot 
učiteljica razrednega pouka na tej šoli. Le-ta je bila ena prvih v Posavju, ki je začela z uvajanjem devetletke, 
pred tremi leti je pri njih začel delovati tudi dislocirani oddelek za otroke z avtizmom. Z izbiro sogovornice 
tudi najavljamo redne tematske strani Znanje, ki jih pripravljamo za naslednjo številko 2. februarja.
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Avtoriteto si učitelji gradimo 
sami z zgledom, spoštovanjem, 
sodelovanjem in dobro komu-
nikacijo z učenci. Imeti mora-
mo spoštljiv odnos do otroka 
in staršev, sodelovati in se po-
govarjati ter seveda tudi sliša-
ti. In to otroci potem tudi za-
čutijo. Samo na ta način lahko 
dosegamo visoke cilje.

Ali je (sploh še) pomembno, 
da je učitelj/ica aktiven/a 
tudi izven delovnega časa, 
v društvih, kulturi ipd.? Je 
takšnih danes že premalo 
in morda tudi zato učiteljski 
poklic ni več tako cenjen? 
Da, učitelj ni samo poklic, je 
poslanstvo, ki ga opravljamo. 
Morda je vsem premalo pozna-
no, kaj vse mora opraviti uči-
telj v okviru svojih nalog oz. 
svojega poklica in tudi izven 
delovnega časa, poleg admini-
stracije in priprav na pouk. Pri 
nas so še prireditve in načrto-
vanja, pri katerih ravnatelj in 
učitelj sodelujeta. Kot ravna-
teljica sem se redno udeleže-
vala srečanj v društvih in or-
ganizacijah v Globokem. Sicer 
pa sama nikoli nisem imela ob-
čutka, da nisem cenjena ali, bo-
lje rečeno, spoštovana oz. pri-
ljubljena kot učiteljica, pa tudi 
pri našem učiteljskem zboru 
tega nisem zasledila. Mogoče 
tudi zato, ker moraš najprej 
spoštovati in ceniti sam sebe 
ter to tudi vcepljati oz. širi-
ti dalje. Menim torej, da mora 
biti učitelj še malo več, da se 
tudi razume z otroki, spozna 
njihovo čustveno raven, vidi, 
kje so otrokove zmožnosti, 
spozna starša, kako je nemo-

čen, ni več kos otroku itd. Iz-
redno ponosna in vesela sem, 
da sem učiteljica, kajti to je 
bila moja največja želja že od 
majhnega. 

Kako se vam zdi izvedba de-
vetletke? Je blizu prvotnim 
zamislim?
Izvedba devetletke je bila dob-
ro zasnovana. Sama sem imela 
priložnost poučevanja v prvem 
triletju že leta 1999, saj smo 
bili med prvimi šolami v Po-
savju in prvi v občini Brežice, 
ki smo začeli s postopnim uva-
janjem devetletke s 1. in 7. ra-
zredom, za kar smo prejeli tudi 
občinsko priznanje. Po opra-
vljenih evalvacijah pristojnih 
inštitucij so se postopoma za-
čele posodobitve učnih načr-
tov, s tem pa tudi spremem-
be učnih ciljev, pristopov dela 
ter vloge učitelja in učenca, kar 
pomeni, da je učitelj bolj orga-
nizator, vodja, ki pripravi in na-
črtuje z učenci, ob tem pa ob-
vezno upošteva aktivno vlogo 
učenca, kako jih pripraviti na 
aktivno delo, vrednotenje, na-
črtovanje in samo evalvacijo 
dela. Današnje delo je nadalje-
vanje in nadgradnja izkušenj, 
ki smo jih dobili ob uvajanju. 
Naj omenim, da smo z vrtcem 
šest let sodelovali v projek-
tu Objem – širjenje bralne pi-
smenosti, ki se je zaključil v 
jesenskem času in po opravlje-
nih evalvacijah zdaj vnašamo 
rezultate oz. cilje v naše delo. 

Mladi se bodo kmalu odpra-
vili na informativne dneve. 
Kdo vse po vašem mnenju 
vpliva na odločitev za nadalj-

njo pot mladih? Kako proces 
odločanja/usmerjevanja so-
oblikujejo osnovne šole?
Odločitev za nadaljnjo pot mla-
dih je še vedno na njih samih 
glede na želje, zmožnosti pa 
tudi bližino šol, seveda je po-
membna vloga staršev, ki jih 
pri tem podpirajo, usmerja-
jo, vodijo. Karierno orientaci-
jo na naši šoli izvaja svetovalna 
delavka, ki učencem predstavi 
srednje šole. Delo izvaja v sku-
pinah, glede na interese opra-
vi tudi individualne pogovore 
o nadaljnjem šolanju z učen-
ci in starši. Na šoli pripravimo 
tudi predstavitve srednjih šol 
iz Posavja, kjer dijaki predsta-
vijo programe izbranih sre-
dnjih šol. 

Sploh na severu je veliko več 
poučevanja v naravi. Se da 
večji del pouka na prostem 
doseči tudi v našem sistemu?
Menim, da je možno pouk iz-
vajati tudi na prostem. Posa-
mezne šole in vrtci to že izva-
jajo preko učilnic na prostem, 
učnih poti, igralnih kotičkov … 
Tako lahko otrokom omogoča-
mo gibanje in učenje na pros-
tem, seveda glede na vremen-
ske razmere in tematiko učne 
snovi, ki jo lahko prilagodimo 
in izvajamo. Glede na razmere 
v zadnjih letih moram reči, da 
se pouka na prostem kar veliko 
poslužujemo, še posebej v vrt-
cu, kjer se otroci odpravijo na 
sprehode, igrala in igrišče, pa 
tudi učenci posameznih razre-
dov to prakticirajo. Pomembno 
je namreč, da otrokom in učen-
cem omogočimo čim več giba-
nja na prostem, pa tudi nove 

raziskave poudarjajo vse več-
ji pomen učenja v gibanju. In 
tudi sama čedalje bolj opažam 
v razredu (je razredničarka 2. 
razredu, op. p.), da otroci pot-
rebujejo gibanje, predvsem ko 
jim pade koncentracija, gremo 
za nekaj časa ven na sprehod, 
tek ali igrala in potem spet na-
zaj učilnico ter nadaljujemo z 
aktivnostmi in posledično ve-
liko več dosežemo.

Kaj porečete na življenje in 
dogajanje v Globokem ter 
širše v občini?
Po mojem mnenju je v Globo-
kem kar nekaj dogodkov, ki so 
povezani tako s šolo kot kra-
jem. Izpostavim lahko skupne 
obletnice, prireditve, med nji-
mi tradicionalne, kot sta zbo-
rovska prireditev Globoko poje 
in jesenska komemoracija pri 
spomeniku. Sodelujemo z vse-
mi društvi in organizacijami, 
ki delujejo v KS Globoko, in si-
cer KD Globoko s svojimi sek-
cijami, TD Globoko, ŠD Globo-
ko, DBV Katana, PGD Globoko, 
Združenjem borcev za vredno-
te NOB KO Globoko, Društvom 
izgnancev Globoko in Pišece, 
Karitas, društvom Harmoni-
ja in ostalimi. Vsem se ob tej 
priložnosti zahvaljujem za us-
pešno sodelovanje. Tako življe-
nje pri nas v Globokem kakor 
v občini je dobro zasnovano, 
prepleteno s kulturnimi, glas-
benimi, športnimi prireditva-
mi in ostalimi aktivnostmi. Naj 
ostane tako tudi v prihodnje in 
že zdaj lepo povabljeni na sku-
pna srečanja v Globoko.

 Rok Retelj
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Kakšen je namen hematološkega pregleda 
ter postavitev hematološke diagnoze in 
zdravljenje benignih in malignih:

• bolezni celic rdeče vrste
   (različne anemije in eritrocitoze)

• bolezni celic bele vrste
   (levkocitoze, levkemije, levkopenije,
    maligni limfoni, plazmocitomi)

 • bolezni trombocitov
   (trombocitoze, trombocitopenije)

• raziskava povečane sedimentacije
   neznanega vzroka

• diagnoza in zdravljenje tromboemboličnih
   bolezni in motnje strjevanja krvi

prim. doc. dr. Joško Vučković
dr. med. specialist interne medicine, hematolog

V našem centru ordinira:

Hematolog najprej opravi s 
pacientom pogovor, s katerimi 
zbere podatke o zgodovini in 
življenjskem slogu pacienta, kot 
so prehrana, navade kajenja, 
ravni telesne aktivnosti in telesna 
neaktivnost, patologije, prejšnji 
posegi, družinska anamneza 
podobnih bolezni in vnos zdravil.

Po pogovoru sledi ustrezen 
klinični pregled ter napotitev 
na laboratorijske in druge 
potrebne diagnostične 
preiskave. Hematolog osebno 
po potrebi opravlja citološko 
punkcijo in analizo kostnega 
mozga in bezgavk ter citološko 
analizo periferne krvi.

Kako poteka hematološki pregled?

Kaj nam pokaže hematološki pregled?
S hematološkim pregledom izključujemo ali 
diagnosticiramo in spremljamo bolezni krvi. 

Hematolog
si po potrebi

ogleda predhodne 
preglede ali jih predpiše 
in s tem določi ustrezen 

postopek nadaljnjega 
zdravljenja.

DOLENJSKE TOPLICE, KRŠKO – V Kulturno kongresnem cen-
tru Dolenjske Toplice bo jutri, 20. januarja, potekala pode-
litev priznanja Društva medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov. Najvišje priznanje društva, srebrni znak za leto 
2022, bo prejela medicinska sestra Romana Miklič iz Zdrav-
stvenega doma Krško.

Romana Miklič je osnovno šolo obisko-
vala v Podbočju, zelo zgodaj je prišla v 
stik z bolnimi ljudmi, ker je bila njena 
mati patronažna sestra – babica. Obisko-
vala je srednjo zdravstveno šolo in leta 
1985 postala zdravstveni tehnik ter se 
isto leto zaposlila v Zdravstvenem domu 
Krško, kjer je zaposlena še danes. Prve 
delovne izkušnje je pridobila v splošni 
ambulanti Zdravstvene postaje Kostan-
jevica na Krki, pa tudi v dežurni službi, 
kjer je redno dežurala. Leta 1992 je začela z delom v nevrop-
sihiatrični ambulanti, sodelovala pri različnih skupinskih delav-
nicah, leta 1998 je končala izobraževanje za zdravstvene tehnike 
na Psihiatrični kliniki Ljubljana in nato pričela z delom v psihiat-
rični ambulanti pri Bojani Bah, dr. med., spec. psih.
Izobraževala se je v okviru programa CINDI Slovenija, vodila 
je delavnice in individualna svetovanja na področju tveganega 
vedenja. Leta 2005 je kot pionirka v lokalnem okolju pričela s 
psihiatričnimi patronažnimi obiski. Sodeluje tudi s Centrom za 
socialno delo Krško, v skupini Palmarji in magnolije, v rednem 
stiku je tudi z nevladno organizacijo Ozara Brežice. 
Vpisala se je na Fakulteto za zdravstvene vede v Mariboru in 
leta 2009 diplomirala. V istem letu je tako postala koordinator 
promocije zdravja in zdravstvene vzgoje – v tem oziru sodelu-
je z otroki in mladino v občinah Krško in Kostanjevica na Krki, 
aktivno pa sodeluje tudi z romskimi vrtci in romskimi starši. Po-
leg tega predava na temo zdravstveno vzgojnih vsebin osebam z 
motnjami v duševnem razvoju. Deluje kot članica sveta zavoda 
v Domu starejših občanov Krško, leta 2015 se je pridružila OE 
Sožitje Krško, kjer je najprej spremljala osebe z motnjami v du-
ševnem razvoju, kasneje pa je postala tudi vodja taborov. Izha-
ja iz želje pomagati ljudem v različnih življenjskih stiskah oz. v 
različnih bolezenskih stanjih. Njen odnos temelji na spoštovan-
ju, odkritosti in dobronamernosti. 
 A. K./vir: ZD Krško

Romani Miklič najvišje priznanje 
za medicinske sestre

Romana�Miklič
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Poklicno gasilsko enoto Krško 
(PGE) je Občina Krško ustano-
vila leta 1980 zaradi poveča-
nega okoljskega tveganja zara-
di prisotne papirne industrije 
in nuklearne elektrarne, ki je 
leto kasneje pričela s posku-
snim obratovanjem, in še nekaj 
drugih objektov na območju 
občine s povečanim rizikom. 
Ob ustanovitvi je PGE štela 34 
operativnih gasilcev in tri ad-
ministrativno-tehnične delav-
ce, trenutno pa je v javnem za-
vodu 52 zaposlenih, od tega je 
48 operativnih gasilcev. Od leta 
2017 ga – najprej kot operativ-
ni vodja in zatem kot direktor 
– vodi Aleš Stopar, operativni 
vodja pa je Anton Starc. 

Po navedbah Stoparja so v mi-
nulem letu izvedli skupno 292 
intervencij. Največ, 85, je bilo 
tehničnih intervencij v prome-
tu in na vodi, v 82 primerih so 
zagotovili pomoč občanom v 
raznih situacijah, pri odpiranju 
vrat stanovanjskih, gospodar-
skih objektov in vozil, odstra-
njevanju osirjev, pri izlivih 
vode, iskanju oseb, pri nudenju 
podpore enoti nujne medicin-
ske pomoči idr., ob tem izvedli 
50 intervencij v primeru poža-
rov v industriji, na prometnih 
in drugih sredstvih ter prav v 
tolikšnem številu posredovali 
pri požarih, ki so izbruhnili v 

Za posavskimi poklicnimi gasilci je aktivno leto
KRŠKO, SEVNICA – Poklicni tehnični reševalci Poklicne gasilske enote Krško ter prostovoljni in poklicni gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica so v letu 
2022 izvedli skupno 427 intervencij. Oboji so največkrat posredovali pri tehničnih intervencijah v prometu in tehnični pomoči.

naravi. V 22 primerih so se ak-
tivirali pri nesrečah z nevarno 
snovjo, pri izvajanju ukrepov, 
povezanih s ptičjo gripo in co-
vidom-19, v treh primerih pa 
so posredovali pri ostalih inter-
vencijah, kot so poplave, delov-
ne nesreče, nesreče na železni-
ci, neurjih ipd. Izvedeno delo 
tehničnih reševalcev je odpad-
lo tudi na preventivne preglede 
industrijskih objektov, teh so 
opravili kar 995, skupno 557 
opravljenih ur so predstavljale 
požarne straže ipd. 48 poklic-
nih gasilcev – tehničnih reše-
valcev je sodelovalo na 919 in-
tervencijah, skupno pa so bili 
na intervencijah več kot 400 
ur. Največjo obremenitev za-
nje sta po številu dogodkov 
predstavljala meseca julij in av-
gust, predvsem zaradi požarov 
v naravi zaradi dolgotrajnega 
sušnega obdobja in visokih zu-

nanjih temperatur, gašenja po-
žara na proizvodnem območjih 
ter posredovanj pri prometnih 
nesrečah. 

Poklicno jedro v prvih »bojnih 
vrstah« tudi na Sevniškem

Prostovoljno gasilsko društvo 
(PGD) Sevnica je najstarejše 
delujoče gasilsko društvo na 
območju občine Sevnica, saj 
na podlagi vpisa v zemljiško 
knjigo deluje že od leta 1879, 
četudi najstarejši zapisi o po-
žarni brambi segajo že v leto 
1763. Danes PGD Sevnica, ki 
ga kot predsednik vodi Šte-
fan Teraž, poveljnik pa je Rok 
Štirn, predstavlja osrednjo ga-
silsko enoto v občini in sodi po 
4. kategorizaciji Gasilske zve-
ze Slovenije med nekaj deset 
gasilskih društev po Sloveniji, 
v katerih poleg prostovoljne-

ga deluje tudi poklicno jedro. 
Od leta 1997 dalje PGD Sevni-
ca predstavlja tudi GEŠP eno-
to, kar pomeni, da je na podlagi 
usposobljenosti in opremlje-
nosti pooblaščena tudi za iz-
vajanje posredovanj v primeru 
prometnih nesreč, nesreč z ne-
varnimi snovmi ter nesreč na 
in iz vode, pri čemer GEŠP-na-
loge opravljajo tudi na obmo-

čju občine Radeče ter na delu 
občine Šentjur pri Celju. Od 
skupno 59 prostovoljnih gasil-
cev je sicer pet zaposlenih, kar 
pa ne vpliva na samo izvajanje 
dela in gasilskega poslanstva, 
je povedal Štirn za naš časopis, 
saj intervencije opravljajo ena-
kovredno in predano tako pro-
fesionalni kot neprofesionalni 
gasilci. V letu 2022 so sevniški 
gasilci izvedli 135 intervencij, 
in sicer so 43-krat posredova-
li pri prometnih nesrečah, 19-

krat pri požarih, 46-krat nudi-
li tehnično in drugo pomoč, v 
šestih primerih pri nesrečah z 
nevarnimi snovmi, enkrat pri 
nesreči na vodi in 14-krat kot 
podpora pri helikopterskih 
prevozih ponesrečenih in obo-
lelih oseb, pogrešanih oseb, de-
lovnih nesrečah idr. Petkrat so 
izvozili tudi na intervencije, za 
katere se je naknadno izkaza-

lo, da njihova pomoč ni več pot-
rebna.

Tako kot krška poklicna gasil-
ska enota je tudi PGD Sevnica 
pooblaščeni servis gasilnikov, 
to je za servisiranje, pregled, 
obnovo, montažo in prodajo 
gasilnih aparatov, ter pooblaš-
čenec za opravljanje meritev in 
pregled hidrantnega omrežja. 
Velja pa tudi omeniti, da je PGD 
Sevnica nedvomno eno redkih 
gasilskih društev, katerega čla-

ni so tudi ažurni na družbenih 
omrežjih, saj tako s povzetki 
intervencij kot s fotografskim 
gradivom na Facebook strani 
društva skrbijo za obveščanje 
javnosti, z njihovim dovolje-
njem pa njihov slikovni mate-
rial pogosto vključujemo tudi v 
naše spletne objave in poročila 
z varnostnega področja.
 Bojana Mavsar

Kolektiv PGE Krško izpred nekaj let

Skupinska�fotografija�operativne�enote�PGD�Sevnica
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Svet zavoda Osnovne šole XIV. divizije Senovo z Enoto vrtca, 
Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo, v skladu z 58. členom Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na pod-
lagi sklepa, sprejetega na 3. korespondenčni seji Sveta zavoda 
z dne 3. 11. 2022 

razpisuje prosto delovno mesto 
RAVNATELJA 

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpol-
njevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09–popr., 20/11, 40/12  –ZUJF,  57/12 – ZPCP-
-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/2
1, 207/21,105/22 – ZZNŠPP in 141/22; v nadaljevanju ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in 
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2023. Delo na delovnem 
mestu ravnatelja se opravlja s polnim delovnim časom. Izbrani 
kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim 
sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
• dokazilo o izobrazbi,
• dokazilo o pridobljenem nazivu,
• dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (naziv svetnik ali 

svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
• dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
• dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis 

obdobij zavarovanja v RS),
• potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva 

za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
• potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja 

zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok 
in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za 
pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

• podpisano izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 
njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s 
postopkom imenovanja ravnatelja.

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, programom vodenja 
zavoda in kratkim življenjepisom pošljite s priporočeno pošiljko 
najkasneje do 31. 1. 2023 v zaprti kuverti na naslov Svet zavoda 
Osnovne šole XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, 8281 Se-
novo, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – NE ODPIRAJ«. 

Vloga bo šteta kot pravočasna, če bo na pošti oddana s pripo-
ročeno pošiljko zadnji dan roka. 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zako-
nitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 Svet zavoda Osnovne šole XIV. divizije Senovo

DOBOVA – Na zadnji torkov večer v lanskem letu se je v dobovski 
cerkvi Marijinega imena odvil božični koncert Moškega pevske-
ga zbora Kapele, na katerem sta nastopila tudi Vokalna skupi-
na Aria in podmladek KD Kapele. Obiskovalci, ki so lepo napol-
nili cerkvene klopi, so prisluhnili predvsem za ta praznični čas 
značilnim pesmim, ki so jih prepevali člani MoPZ Kapele in pev-
ke VS Aria tako posamično kot oboji skupaj. Za premore med 
glasbenimi točkami so z različnimi deklamacijami poskrbeli ka-
pelski otroci. Predsednik MoPZ Kapele Nino Bogovič se je ob 
koncu koncerta med drugimi zahvalil dobovskemu župniku Ma-
teju Užmahu, da so lahko sploh prvič kot organizatorji pripra-
vili koncert v dobovski cerkvi, ter zborovodkinji MoPZ Kapele 
in umetniški vodji VS Aria Katji Bogovič, idejni vodji koncerta. 
Čisto za konec je zazvenela še vsem znana Sveta noč, ob odhodu 
iz cerkve pa so si obiskovalci lahko ogledali tudi razstavo ob lan-
skem adventu, ki jo je tudi tokrat pripravila domačinka in zbira-
teljica Ankica Krivec, ki od leta 2016 ob vhodu v dobovsko cer-
kev pripravlja manjše tematske razstave, za katere sama izbira 
teme, zbere gradivo in postavi razstavo.  R. R.

CERKLJE OB KRKI – Na 4. adventno nedeljo, teden pred božičem, 
je v župnijski cerkvi sv. Marka v Cerkljah ob Krki potekal predbo-
žični koncert Mešanega pevskega zbora (MePZ) Cerklje ob Krki. 
Želja, ki so jo izrazili z naslovom koncerta »Sanjam bel božič«, se 
jim sicer ni uresničila, a so z izbranimi pesmimi kljub temu priča-
rali predpraznično vzdušje. Poleg MePZ Cerklje ob Krki z zboro-
vodkinjo Stanko Turšič Pungerčar (na fotografiji) so nastopili 
še Nikolaj Marjan Smukovič na violini, zasedba 2Ribi5Hlebov, 
ki jo sestavljajo Vesna Mlakar, Vid Merljak in Rok Černelič, Ve-
sna Mlakar kot solistka, Vokalna skupina Mavrice, ki jo vodi Ka-
tarina Štefanič Rožanec, Ruben Merljak na klarinetu ter mla-
da pevka Veronika Pangrčič. Predsednica cerkljanskega zbora 
Nataša Pleteršnik je ob koncu izrazila zadovoljstvo, da so lahko 
po dveh letih premora spet pripravili koncert pred božično-no-
voletnimi prazniki. Z nizanjem misli o praznovanju božiča ga je 
povezovala Anamarija Merljak, zaključil pa se je z najbolj zna-
no božično pesmijo Sveta noč v izvedbi Larise Putrih Šetinc na 
violini ter ob pomoči pevk in pevcev MePZ Cerklje. 
 R. R.

DOLENJA VAS PRI KRŠKEM – V tamkajšnjem večnamenskem 
domu je 27. decembra Ženski pevski zbor Prepelice po dveh ko-
ronskih letih premora pripravil tradicionalni letni koncert, med-
tem pa je bila na ogled razstava prazničnih rokodelskih izdelkov 
članic KD Libna. Prireditev sta poleg domačega KD Žarek omo-
gočili Mestna občina Krško in KS Dolenja vas pri Krškem, katere 
predsednik Matej Libenšek je na začetku pozdravil vse prisotne 
in zaželel lep večer. Pevke so pod vodstvom zborovodkinje Mire 
Dernač pripravile pester program, v katerem se je zvrstilo 19 
pesmi. Večer sta popestrila gosta, Ana Bizjan s klavirsko sprem-
ljavo in Anže Šeško z igranjem na rog. Na odru so se predstavile 
tudi solistke iz vrst Prepelic Aleksandra Lupšina, Ana Srpčič 
in Irena Janc z venčkom božičnih pesmi. Koncert je povezova-
la pevka Irena Janc, ki je svoje misli prepletala z izbranimi verzi 
pesnice Neže Maurer. Ob zaključku prireditve pa je po dvorani 
zadonela Sveta noč, ki so jo skupaj s Prepelicami zapeli tudi šte-
vilni navdušeni poslušalci. Večer se je nadaljeval s prijateljskim 
druženjem v avli doma. M.�Volčanšek,�foto:�P.�Libenšek�Račič

S Prepelicami v novo leto

Ob božičnem koncertu še razstava

Sodelujoči�na�kapelskem�božičnem�koncertu

Sanjali so o belem božiču

Cerkljanski�zbor�s�Stanko�Turšič�Pungerčar

PODBOČJE – Kulturno dru-
štvo Stane Kerin Podbočje 
je 8. januarja v tamkajšnjem 
kulturnem domu pripravi-
lo t. i. trikraljevski koncert, 
na katerem so nastopile vse 
pevske zasedbe v krajev-
ni skupnosti, poleg njih pa 
še nekaj učencev Glasbene 
šole Krško.

Koncert pred polno podboško 
dvorano je odprla osemčlan-
ska koledniška skupina, ki oh-
ranja tradicijo trikraljevske-
ga koledovanja na predvečer 
omenjenega praznika. Letos 
so v devetih vaseh zapeli 17-

S petjem in druženjem začeli leto

krat, ob tem pa zbrali 2.700 
evrov, ki so jih namenili pomo-
či potrebnim v misijonskih de-

želah. Nadaljevale so Pevke iz-
pod Bočja pod taktirko Ivanke 
Černelič Jurečič, ki sta jih pri 

eni pesmi na kitari spremlja-
la Peter Vrhovšek in Anja 
Kerin. Nadaljevala sta učen-
ca GŠ Krško, saksofonist Flo-
rijan in rogist Ožbej Kerin, 
nato je na oder stopila v do-
mačem okolju že uveljavljena 
osemčlanska pevska zasedba 
Korzingerji, ki jo vodi Andre-
ja Barič Kerin. Zaigral je še en 
učenec GŠ Krško, harmonikar 
Aleks Mirt, za njim pa vokal-
na skupina Mavrice pod vod-
stvom Katarine Štefanič Ro-
žanec. Sledila sta nastopa še 
dveh učencev GŠ Krško, Alexa 
Vrhovška na kitari in Maxa 
Vrhovška na harmoniki, za 
konec pa je zapel otroški pev-
ski zbor Zlate lučke, ki je pred 
kratkim samostojno pel na t. i. 
otroški polnočnici, sicer pa ga 
prav tako vodi Ivanka Černelič 
Jurečič. Mlade pevke in pevce 
sta spremljala že prej omenje-
na kitarista.

Kot je povedala organizator-
ka koncerta in gonilna sila 
podboških prireditev Ivanka 
Černelič Jurečič, se je za trik-
raljevski in ne božični ali no-
voletni koncert odločila, ker 
so s tem poudarili dolgoletno 
tradicijo trikraljevskega kole-
dovanja v podboški oz. svetok-
riški župniji. »Poleg tega smo 
prvič združili vse pevske sesta-
ve v krajevni skupnosti, skupaj 
več kot 50 nastopajočih. Gle-
de na zelo dober odziv kraja-
nov bomo to naredili se kdaj,« 
je pojasnila. Po koncertu so se 
tako nastopajoči kot občinstvo 
preselili na prireditveni pros-
tor na trgu pred cerkvijo, kjer 
so jih pogostili s čajem, kuha-
nim vinom in pecivom, ki so ga 
napekle članice društva.
� P.�Pavlovič

Koncert�je�zaključil�otroški�zbor�Zlate�lučke.
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Voda ima pomemben vpliv na naša življenja, a ne samo pitna, 
temveč tudi odpadna, ki je obnovljiv vir, saj se vrača v vodni 
krogotok, zato je pomembno, da se vrača v okolje prečiščena.

V okviru projekta Od-
vajanje in čiščenje od-
padne vode v porečju 
spodnje Save - Obči-
na Sevnica poteka no-
vogradnja kanaliza-
cijskega sistema za 
odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v sev-
niškem občinskem sre-
dišču. V obrtni coni na 
Planinski cesti je bila zgrajena fekalna kanalizacija v dolžini 590 m 
za devet objektov in v Ribnikih v dolžini slabih 100 m za dva ob-
jekta. Na južnem delu Bohorske ulice v Sevnici je potekala re-
konstrukcija mešanega kanala v dolžini 259 m, medtem ko se 
ureja še nova fekalna kanalizacija skupaj s črpališčem za sedem 
objektov na Kvedrovi cesti v dolžini 276 m. Pri tem se ureja novo 
črpališče s tlačnim vodom za dva objekta na Kvedrovi cesti in za 
večstanovanjski objekt v Naselju Heroja Maroka. V izvajanju je 
gradnja fekalne kanalizacije Pod Vrtačo v starem delu Sevnice. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Kohezijskega sklada.
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dgovorno z odpadno vodo

Odpadna voda je obnovljiv vir

MALKOVEC – V lanskem letu je Društvo upokojencev Trži-
šče v Dvorcu Deu na Malkovcu obeležilo 70 let uspešnega de-
lovanja. Številne zbrane je uvodoma nagovoril predsednik 
društva Vincenc Sitar ter se ob tem spomnil vseh, ki so pred 
njim vodili društvo.

Prvi predsednik DU Tržišče je bil Alojz Gorenc, sledili so mu Ivan 
Prhaj, Franc Hribar in Anton Golob. Članstvo se je s prvotnih 92 
povečalo na 360 članic in članov,  ki so se sprva srečevali le ob-
časno, saj niso imeli lastnih prostorov, a v zadnjih letih, ko druš-
tvo vodi Vincenc Sitar, so od Občine Sevnica pridobili prostor za 
druženje in ustvarjalne delavnice. Srečevanja upokojenk in upo-
kojencev potekajo vsak torek in poleg delavnic občasno organi-
zirajo predavanja, igrajo pikado, v lepem vremenu podirajo keg-
lje na igrišču za kegljanje, se dogovorijo za pohode itd. V okviru 
društva deluje plesna skupina Mlade žurerke, ki z  veseljem po-
pestri marsikatero prireditev v krajevni skupnosti in sevniški ob-
čini pa tudi širše. Že 50 let se srečujejo s pobratenim DU Prager-
sko, štiri leta sodelujejo s pobratenim DU Šenčur. 
Ob visokem jubileju, 70-letnici delovanja, so se v DU Tržišče zah-
valili prostovoljkam in prostovoljcem, ki sodelujejo v programu 
Starejši za starejše. Zahvale so prejeli Ljudmila Mili Sitar, ki je 
že 14 let koordinatorica projekta, Magdalena Kos, Karolina 
Tratar, Olga  Majcen, Marjeta  Gorenc, Marija Jazbec, Drago 
Jazbec in Vincenc Sitar. Navzoče je nagovoril predsednik PZDU 
Posavje Jože Žnidarič, bogat kulturno program so oblikovali 
učenke in učenci OŠ Tržišče, plesna skupina Mlade žurerke, Ljud-
ske pevke s Telč ter glasbeni duet Zdenka in Andrej Pinterič z 
Mosteca.  S.�R./Vir:�DU�Tržišče

»Klekljarska skupina Bucike 
deluje že 12 let, in sicer v kra-
ju, v katerem se nikoli v zgo-
dovini ni  klekljalo. Skupina, ki 
je imela pred epidemijo tudi 
enega člana, trenutno šteje 
30 članic treh različnih gene-
racij. Dobivamo se enkrat te-
densko v prostorih sevniške 
osnovne šole. Klekljamo v kla-
sičnih tehnikah, a tudi v pros-
tem slogu, v katerem se klek-
lja brez načrta, brez podlage 
in z različnimi materiali, kot je 

na primer volna, žica, rafija ... 
Učenje klekljanja v naši skupi-
ni je brezplačno, saj vsi delamo 
kot prostovoljci,« je Tina Žele-
znik predstavljala skupino, ki 
jo vodi vse od nastanka. Sev-
niške klekljarice se udeležuje-

Čipke tudi za slabovidne in slepe
SEVNICA – V večnamenskem prostoru Knjižnice Sevnica se je 6. januarja odvijalo odprtje razstave čipk v 
različnih tehnikah in motivih sevniške klekljarske skupine Bucike, ki svoje nitke prepleta tudi v dobrodel-
ne namene.

jo tudi vsakoletnega klekljar-
skega tekmovanja v Žireh, kjer 
so dvakrat posegle po prvem 
mestu. V okviru sevniškega 
občinskega praznika predsta-
vijo svoje izdelke na razstavi 
na sevniškem gradu, ki je ved-
no zelo dobro obiskana. A to še 
ni vse – Bucike so znane tudi 
po svoji dobrodelnosti. Z vese-
ljem sodelujejo pri izdelavi pr-
tov za slovenske cerkve in po-
nosne so, da so njihove čipke 
tudi v Lurdu, romarskem sre-
dišču v jugozahodni Franciji. V 
času epidemije, ko je bilo dru-
ženje omejeno, so napletle več 
kot 120 rokavčkov pomagav-
čkov, ki so jih darovale usta-
novam v domačem okolju za 
bolnike z demenco. S proda-
jo svojih izdelkov so darovale 
tisoč evrov za socialno ogro-
žene. V letu 2020, ob 100-le-
tnici slepih in slabovidnih, so 

sodelovale v vseslovenski ak-
ciji izdelovanja čipk za branje 
v brajici ter imele priložnost 
spoznati slepo deklico Milo, ki 
se je naučila klekljati … »Buci-

ke se trudimo za seboj puščati 
dobro sled,« je zaključila Tina 
Železnik in se zahvalila direk-
torici Knjižnice Sevnica Aniti 
Šiško za gostoljubje s kleklja-
no podobo knjige, ki bo odslej 
stalno krasila knjižnične pro-
store. 

Odprtje razstave, na kateri je 
navzočim nekaj prijaznih be-
sed namenila tudi direktorica 
knjižnice, je popestrila gimna-
zijka Lana Žužek, ki je na citre 
zaigrala dve znani skladbi, bo-
žično Rajske strune in Slakovo 
Ne prižigaj luči. 

� Smilja�Radi

Klekljarska skupina Bucike s citrarko

Slika�iz�čipke�bo�trajen�in�lep�
spomin.

Jubilej upokojencev Tržišča

DU�Tržišče�je�v�lanskem�letu�obeležilo�70�let�delovanja.

ROVIŠČE PRI STUDENCU – Krajanke in krajani Rovišč so po dveh 
letih premora zaradi covid-19 spet dobili priložnost, da obnovi-
jo znanje in veščine nudenja prve pomoči. Na povabilo Društva 
za razvoj podeželja in turizma Rovišče se je odzval Žarko Janc, 
sicer medicinski tehnik Nujne medicinske pomoči ZD Sevnica. V 
Domu krajanov Rovišče je prisotnim predstavil osnove nudenja 
prve pomoči, z njimi delil izkušnje in strokovne nasvete. V nada-
ljevanju delavnice so lahko vsi prisotni na lutkah preizkusili nu-
denje pomoči z uporabo defibliratorja, ki ga ima tudi Dom kra-
janov, zato je obnavljanje teoretičnega in praktičnega znanja o 
uporabi smiselna in upravičena.
  F.�Žibert,�foto:�J.�P.�Gorenc

Obnovili so znanje prve pomoči 

Delavnice�se�je�udeležilo�lepo�število�krajanov.

Izgradnja kanalizacije v Šmarju

Prav ob zaključku lanskega leta je župan Občine Radeče Tomaž Re-
žun v goste na občino povabil članice in člane Krosmintonskega klu-
ba Radeče. Povod za vabilo je bil nastop članic in članov kluba na 
svetovnem prvenstvu v krosmintonu, ki je poleti 2022 po prestavi-
tvi iz leta 2021 potekalo v zagrebški dvorani Arena.

V družbi direktorice občinske uprave Marjetke Lipec in svetoval-
ke za družbene dejavnosti Melite Simončič se je župan klubskemu 
vodstvu in prisotnim staršem zahvalil za uspešno delovanje in po-
hvalil izjemne dosežke igralk in igralcev kluba, ki se je v minulem 
desetletju utrdil kot eden najuspešnejših krosmintonskih klubov na 
svetu. Predsednik kluba Matjaž Šušteršič, ki je na tem položaju v lan-
skem letu zamenjal Mitjo Kolenca, je nato občinski upravi z župa-
nom na čelu na kratko predstavil evolucijo kluba, ki je krosmintonu 
kot svoji osnovni dejavnosti v letu 2016 dodal tenis, v letu 2019 pa 
še vadbo predšolskih otrok, imenovano Migalčki. Koronsko obdob-
je je klubu prineslo manjši upad na področju tekmovalnega kros-
mintona, pri čemer je klub izgubil nekaj kakovostnih igralk in igral-
cev, rahlo rast na področju tenisa ter velik porast števila Migalčkov. 
Skupno število število članov kluba se je tako ob precej spremenje-
ni strukturi že močno približalo stotici.
V nadaljevanju sprejema se je s predajo priložnostnih daril in spo-
minskih forografij pozornost preusmerila na tekmovalne dosežke 
krosmintonistov in krosmintonistk na minulem svetovnem prven-
stvu. V članskem delu tekmovanja sta Jasmina Keber Šušteršič in 
Danaja Knez osvojili popoln komplet kolajn – skupaj sta postali novi 
svetovni prvakinji v ženskih dvojicah, trikratna svetovna prvakinja v 
posamični konkurenci Jasmina Keber Šušteršič je v zbirko kolajn do-
dala še drugi naslov svetovne podprvakinje, zaradi nosečnosti tokrat 
zelo nepričakovan in toliko bolj razveseljiv, Danaja Knez pa je osvo-
jila še bron v mešanih dvojicah v paru s Trboveljčanom Jašo Jova-
nom. Slednji v klubu sicer trenutno v vlogi glavnega trenerja vodi 
večino treningov krosmintona in tenisa. V mladinskem delu prven-
stva je blestela izredno nadarjena Eva Župevc z naslovom svetov-
ne prvakinje v kategoriji deklet do 14 let, v isti kategoriji je Tija Ber-
var osvojila bronasto kolajno, bronasti kolajni pa sta osvojila še Ema 
Stella Novak v kategoriji deklet do 16 let in Tilen Knez v kategori-
ji fantov do 18 let. 
V zaključku sprejema je predsednik kluba Matjaž Šušteršič predstavil 
načrte za prihodnost, ki so na področju tekmovalnega krosmintona 
usmerjeni predvsem v svetovno prvenstvo, ki bo poleti potekalo v 
češkem Brnu, na področju tenisa v nadgraditev tekmovalnih aktiv-
nosti, na področju Migalčkov pa v nadaljnje veselo miganje. Zahva-
lil se je tudi za podporo občine, ki klubu stoji ob strani že od usta-
novitve v letu 2010 naprej.

Sprejem Krosmintonskega kluba Radeče

Na povabilo župana Tomaža Režuna in Aleša Breznikarja, podjetni-
ka iz Radeč s tesnimi vezmi z Republiko Severno Makedonijo, je v za-
četku tedna občino Radeče obiskala veleposlanica Republike Severne 
Makedonije Suzana Zelenkovska. V prijetnem pogovoru o doseda-
njem sodelovanju in možnostih za prihodnje sodelovanje so svoje 
poglede predstavili tudi minister za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo Matjaž Han, nekdanji veleposlanik Republike Slovenije v Repu-
bliki Severni Makedoniji Milan Jazbec in podžupan Janez Prešiček, 
veleposlanica pa si je v okviru obiska ogledala tudi podjetje Rade-
če papir nova d.o.o.

Obisk veleposlanice Severne Makedonije
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ODKUP HLODOVINE HRASTA
VSEH KVALITET 

PO NAJBOLJŠIH CENAH!
PLAČILO TAKOJ!

Info: +386 (0)41 962 663 (Uroš)

PROIZVODNJA – DECEMBER 2022

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
[mg/m3]

NOx  
[mg/m3]

CO  
[mg/m3]

celotni prah 
[mg/m3]

izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr.

PB 4* TG 0 - 51 - 2 - - -

PB 5* TG 0 - 81 - 2,5 - - -

PB 6** TG - - 64 - 1 - - -

Proizvodna enota Proizvodnja
[kWh]

Obratovalne ure
[h]

Število zagonov
[/]

Plinski bloki
PB4, PB5 in PB6 11.635.409 138 15

CPB 18, 8280 Brestanica

TG	 -	tekoče	gorivo	
*	 -	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti.
**	 -	pri	uporabi	TG	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti	emisij

KOSTANJEVICA NA KRKI – Potem ko so zaradi poškodb, ki so 
jih povzročile naplavine oz. narasla Krka, v začetku decem-
bra zaprli lesen most na Borštu, je podobno usodo doživel 
še t. i. tercijalski pešmost v Kostanjevici na Krki. 

Tamkajšnji gasilci so ob čiščenju naplavin pod mostom občino 
opozorili, da se je ta močno posedel, kar je, kot je pojasnil Matej 
Kuhar, višji svetovalec za gospodarsko infrastrukturo, urejanje 
prostora in varstvo okolja, »najverjetneje posledica dotrajanosti 
konstrukcije v tem delu mosta ob hkratnem močnem bočnem 
pritisku narasle Krke na naplavine, ki so ustvarile močno silo na 
lesene stebre«. Z županom Robertom Zagorcem sta si most ta-
koj ogledala in takoj odredila popolno zaprtje mosta, saj pred-
stavlja nevarnost za vse uporabnike. »Most je v res slabem stanju 
in je potreben celovite obnove. S pripravami in prvimi idejnimi 
zasnovami smo začeli že pred meseci in navezali stike z Zavo-
dom za varstvo kulturne dediščine, da se poišče najboljše rešitve. 
Dejstvo pa je, da v proračunu za leto 2023 nimamo predvidenih 
sredstev za obnovo tercijalskega mostu. V tem trenutku težko re-
čem, kakšne bodo odločitve v zvezi s tem mostom, razen tega, da 
bo za daljši čas zaprt,« je še dodal Kuhar. Bolj konkretnih infor-
macij glede obnove oz. novogradnje mostu, ki so ga v zimi z leta 
1955 na 1956 postavili na podlagi zasnove znamenitega arhitek-
ta Jožeta Plečnika, v tem trenutku na občini še nimajo. Spomni-
mo: v lanskem letu so v Kostanjevici na Krki na novo zgradili t. i. 
južni most čez Krko, v letošnjem letu pa je predvidena še novo-
gradnja t. i. severnega mostu.
� P.�Pavlovič

»Dotrpel« tudi tercijalski most

Most�je�v�tako�slabem�stanju,�da�so�ga�morali�zapreti.

Donacija brežiški bolnišnici
Družba HESS je tudi ob koncu leta 2022 del sredstev 
namenila Splošni bolnišnici Brežice.

Preteklo leto je Splošna bolnišnica Brežice praznovala 150 let 
svojega obstoja. Ob zavidljivi obletnici jim je uspelo urediti še 
prostore za enodnevno bolnišnico, prenoviti kirurške ambulante 
in poskrbeti za nakup nove medicinske opreme, s katero bodo 
lahko zagotavljali kakovostno obravnavo pacientov. 

Direktor družbe HESS Bogdan Barbič je donacijo v vrednosti 
4.000 evrov simbolično izročil Anici Hribar, direktorici Splošne 
bolnišnice Brežice. Ob predaji je povedal, da se v družbi HESS 
zavedajo odgovornosti – ne le do proizvodnje varne, zanesljive in 
konkurenčne električne energije iz obnovljivih virov vode in sonca, 
temveč tudi do širše družbene skupnosti, zaposlenih, njihovih 
družin, lokalnih skupnosti in okolja, v katerem aktivno delujejo in 
ga sooblikujejo. Sodelujejo pri razvoju krajev in mest ter se tudi 
s finančno podporo vključujejo v različne projekte, ki omogočajo 
napredek in izboljšujejo kakovost življenja prebivalcev.

»Ponosni smo na različna sodelovanja s šolami, športnimi in 
umetniškimi društvi, društvi invalidov, upokojencev, turističnimi 
in planinskimi društvi, ribiškimi družinami, zdravstvenimi domovi 
in bolnišnicami,« je še dodal.

Še naprej se veselimo uspešnih skupnih 
zgodb in družbeno odgovornih 
projektov, ki bodo vsem nam zagotovili 
kakovostnejše bivanje.  www.he-ss.si

POSAVJE – Sredstva iz Gozdnega sklada so med drugim na-
menjena tudi za financiranje ukrepov v zasebnih gozdovih 
na območjih Natura 2000. Gre za vzpostavljanje ekocelic in 
določanje habitatnih dreves.

V preteklih letih so se, kot so sporočili iz brežiške enote Zavoda 
za gozdove Slovenije, določila območja, ki so prednostna za ohra-
njanje habitatov in kvalifikacijskih vrst na območjih Natura 2000, 
in nekaj jih je tudi na območju Posavja – gre predvsem za obmo-
čje Dobrave severovzhodno od Brežic, Krakovski gozd, Gorjance 
in gozdove na levem bregu Sopote pri Radečah. »V teh gozdovih 
sta posebej pomembna dva ukrepa, ki ju želimo spodbujati, in si-
cer ukrep 'ohranjanje biotopov – prepuščanje biotopov naravnemu 
razvoju' oz. ekocelice ter ukrep 'načrtno puščanje stoječe bioma-
se v gozdu' oz. habitatna drevesa,« je poudaril Gregor Bogovič, 
vodja odseka za načrtovanje razvoja gozdov. 
Ekocelica je del gozda, ki ga načrtno prepuščamo naravnemu ra-
zvoju, v njem ne gospodarimo ter ne načrtujemo gozdnih prome-
tnic. Vzpostavljajo jih s soglasjem lastnika predvsem na težje do-
stopnih in neodprtih predelih, strmih in skalovitih predelih, kjer 
so oteženi pogoji za gospodarjenje, ter na predelih z drevjem slab-
še kakovosti, za določene živalske vrste tudi v drugih gozdovih. 
V okviru ukrepa se ob soglasju lastnika za dobo 20 let iz gospo-
darjenja izvzame določena površina gozda (zaželena je čim več-
ja površina v kosu), kot odškodnino pa se nameni 20-letni mo-
žni posek po 20 €/m3. Izplačilo se izvede v enkratnem znesku 
za 20 let. V okviru ukrepa načrtnega puščanja stoječe biomase – 
habitatnih dreves se stoječe drevje označi in prepusti naravne-
mu razvoju do njegovega propada, lastnik pa za to dobi odško-
dnino. Habitatna drevesa so odmrla in živa drevesa, naseljena z 
glivami in živalskimi vrstami, drevesa z dupli oz. gnezdi, drevesa 
redkih in plodonosnih vrst ter drevesa večjih dimenzij in poseb-
nih oblik. Določa se jih trajno, ko drevo pade na tla, ostane v goz-
du in postane ležeča odmrla biomasa. Izberejo se v soglasju z la-
stnikom gozda, ki se mu prizna odškodnina v višini 23,75 €/m3.
Če ste lastnik primernega gozda v katerem od navedenih obmo-
čij, lahko predlagate in v sodelovanju z revirnim gozdarjem Za-
voda za gozdove Slovenije določite habitatno drevo ali ekocelico 
in s tem prispevate k ohranjanju biotske pestrosti ter ohranja-
nju ugodnega stanja Natura 2000 območja. Zainteresirani lah-
ko več informacij dobite na tel. št. 07/49 91 600 ali e-naslovu 

Na voljo je sofinanciranje
ekocelic in habitatnih dreves

gregor.bogovic@zgs.si.  
� P.�Pavlovič

eurogarden.eu
PE DOBROVA PRI LJ, tel: 01 24 25 100 | PE KRŠKO, tel: 07 49 88 385
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IZ NAŠIH OBČIN – BREŽICE

RINO (23008ŠJ) je pes večje ras-
ti, v tipu nemškega ovčarja. Nje-
govo starost ocenjujemo na dve 
leti. Je prijazen pes, ki je sprva 
malce nezaupljiv, vendar željan 
družbe človeka. Za več informa-
cij o Rinu, ki išče najboljši dom, 
pokličite na telefonsko številko 
07 496 11 56. 

IKA (23007B) je psica večje ras-
ti, v tipu kraškega ovčarja, sta-
ra približno pet let. Do ljudi je 
najprej nezaupljiva, vendar bo s 
pravilno vzgojo svojega novega 
lastnika vzljubila. Če bi Iko radi 
spoznali in ji ponudili odgovo-
ren dom, pokličite na telefonsko 
številko 07 496 11 56. 

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.

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.

Občina Brežice nadaljuje z izvajanjem 
preventivnega ukrepa za zmanjšanje 
števila zapuščenih živali. Občina bo 
sofinancirala ceno sterilizacije lastni-
ških mačk, in sicer v obeh veterinar-
skih ambulantah: Vet BM v mestnem 
jedru in Veterinarski bolnici Brežice 
d.o.o. Lastnikom bo v tem obdob-
ju na voljo storitev sterilizacija mač-
ke po enotni, sofinancirani ceni 48 
evrov (polna cena sterilizacije znaša 
73 evrov, Občina Brežice sofinancira 
poseg v vrednosti 25 evrov). 
Oba izvajalca – Vet BM – Ambulanta 
za male živali, Cesta prvih borcev 20, 
Brežice in Veterinarska bolnica Bre-
žice, Prešernova cesta 17A, Brežice – bosta ukrep izvajala vsak de-
lavnik, podrobnejše informacije pa so na voljo na spletnih straneh 
ambulant http://www.vet-bm.si (tel.: 08 205 88 10) in http://www.
veterinarskabolnica.si (tel.: 07 49 61 156).
Občina Brežice izvaja ukrep sofinanciranja cene sterilizacije lastni-
ških mačk od leta 2014, saj je sterilizacija ključni del odgovornega 
lastništva mačk in temelj reševanja problematike brezdomnih mačk. 
Po priporočilu stroke je sterilizacija najboljša preventiva pri zmanj-
ševanju števila zapuščenih živali. 

POMEMBNA DEJSTVA O STERILIZACIJI MAČK
• Mačke so lahko prvič breje že pri petih mesecih starosti. Brejost 

pri mačkah traja le devet tednov, gonitev pa se lahko ponovno 
prične šest tednov po kotitvi mladičev ali celo prej. 

• Mačka ima lahko na leto do tri legla s petimi ali šestimi mladič-
ki. To pomeni do 18 novih muc letno, za katere je treba skrbeti in 
jim poiskati odgovorne domove, v resničnosti pa to pomeni veli-
ko število zapuščenih živali, saj tudi tiste, ki končajo v zavetiščih, 
pogosto ne najdejo lastnikov. 

• Ustrezen čas za sterilizacijo mlade mačke je pred prvo gonitvijo, 
pri petih mesecih starosti.

• Prepričanje, da mora mačka imeti vsaj enkrat mladiče, je zmotno 
in brez strokovne podlage. 

• S sterilizacijo pomembno izboljšamo tudi zdravje živali, saj z njo 
prekinemo širjenje najbolj pogostih in spolno prenosljivih nevar-
nih mačjih bolezni, kot so mačji aids (FIV) in mačja levkoza. 

Sofinanciranje sterilizacij lastniških mačk 

Bodimo odgovorni – trplje-
nje nezaželenih mačjih mla-
dičev, ki prepogosto sestra-
dani in bolni končajo pod 
kolesi avtomobilov, lah-
ko preprečimo s sterilizaci-
jo mačk.

Občina Brežice je konec leta 
2021 pristopila k pripravi spre-
memb in dopolnitev občinske-
ga prostorskega načrta Obči-
ne Brežice (v nadaljevanju: SD 
OPN 6). V ta namen so bili ko-
nec leta 2021 in začetek leta 
2022 opravljeni terenski ogle-

di, ki so bili prvenstveno veza-
ni na podane pobude občanov.  
V sklopu priprave SD OPN 6 so 
na osnovi 79. in 121. člena Za-
kona o urejanju prostora (Ur. 
list RS, št. 199/21; v nadaljeva-
nju: ZUreP-3) sledili delavnice in 
posveti. Občina je s tem vključila 
v pripravo osnutka prostorskega 
akta širšo javnost. 

Na osnovi 119. člena ZUreP-3 je 
bil v preteklem letu v Uradnem 
listu RS št. 146 objavljen Sklep 
o začetku postopka šestih spre-
memb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta (v nadalje-
vanju: sklep), ki se glede na vse-
bino nanaša tudi na pripravo ob-
činskega prostorskega plana. O 
sprejetju sklepa smo obvestili 
ministrstvo, pristojno za kmetij-

Delovni osnutek sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta – SD OPN 6

stvo, da le-to pristopi k pripravi 
strokovne podlage o trajno varo-
vanih kmetijskih zemljiščih, ki jo 
bo treba integrirati v namensko 
rabo prostora. Prav tako smo na 
osnovi 118. člena ZUreP-3 pri-
dobili mnenje zavoda, pristoj-
nega za ohranjanje narave, o 

verjetnosti pomembnih vplivov 
na varovana območja in o ob-
veznostih izvedbe presoje spre-
jemljivosti na varovana obmo-
čja. Zavod za ohranjanje narave 
je ocenil, da je za SD OPN 6 tre-
ba izvesti presojo sprejemljivosti 
vplivov izvedbe plana na varova-
na območja.  

Na vpogled bodo do sedaj iz-
delane strokovne podlage ali 
osnutki le-teh, delovni osnutek 
občinskega prostorskega pla-
na (strateški del dokumenta) in 
osnutek namenske rabe pros-
tora.

Za pripravo delovnega osnutka 
namenske rabe prostora so bile 
pripravljene strokovne podlage, 
ki so podajale ključne kriterije 

za obravnavo pobud. V okviru 
razgrnjenega delovnega osnut-
ka namenske  rabe  lahko pre-
verite tudi stanje vaše pobude. 
Pobude so podrobneje predsta-
vljene med strokovnimi podla-
gami, in sicer v dokumentu Pre-
soja podanih pobud za SD OPN 
6.

V nadaljevanju priprave osnutka 
SD OPN 6 bo treba v akt ustre-
zno vključiti še strokovne pod-
lage, pridobljene s strani nosil-
cev urejanja prostora (predvsem 
trajno varovana kmetijska zem-
ljišča), ugotovitve okoljskega po-
ročila in usmeritev širše javno-
sti. S tem bo osnutek SD OPN 6 
pripravljen, da se ga posreduje v 

postopek za pridobivanje prvih 
mnenj. Na podlagi prvih mnenj 
se bo pripravil dopolnjen osnu-
tek, kjer se bo na podlagi 122. 
člena ZUreP-3 javnosti omogo-
čilo dajanje pripomb. Dopolnjen 
osnutek, okoljsko poročilo in vse 
strokovne podlage se bodo ura-
dno javno razgrnile v drugi po-
lovici tega leta. V sklopu javne 
razgrnitve bo organizirana javna 
obravnava. Sledi priprava uskla-
jenega predloga, ki se ga po-
novno posreduje nosilcem ure-
janja prostora v druga mnenja. 
Po pridobljenih vseh pozitivnih 
drugih mnenjih se lahko prostor-
ski akt predloži občinskemu sve-
tu v sprejem. Sledita objava in 
uveljavitev. 

Primer koncepta poselitve v občini Brežice kot del prostorskega 
načrta občine

Občina Brežice vstopa v zaključno fazo priprave osnutka in 
občane seznanja z vsebinami delovnega osnutka,  

ki je javno dostopen

od 18. 1. 2023 do 20. 2. 2023
na občinski spletni strani www.brezice.si, kjer bo omogočen 

dostop do portala za podajo predlogov in dostop do 
digitalnega pregledovalnika namenske rabe prostora (PISO). 

Delovni osnutek bo podrobneje predstavljen 
na obravnavi 15. 2. 2023, ki bo organizirana v prostorih 

Mladinskega centra Brežice, Gubčeva 10a,  
s pričetkom ob 16.00.Občina Brežice od leta 2020 uresničuje projekte participativnega 

proračuna, za katere vsako leto nameni 100.000 evrov. Gre za različ-
ne projekte, ki so jih izbrali občani sami in jih podprli z glasovanjem, 
občina pa jih izvaja. Participativni projekti so okrepili in povezali 
skupnosti vaščanov in krajanov pa tudi povezanost predlagateljev 
z občinsko upravo. Ti projekti segajo od številnih ureditev rekrea-
cijskih parkov in prostorov za druženje do opreme za večnamenske 
domove in praznične okrasitve.
V mesecu decembru 2022 je bil uresničen projekt Novoletna 
praznična okrasitev vasi v KS Čatež ob Savi. Dela so koordinirali kra-
jevni svetniki iz posameznih vasi. V vseh vaseh je bilo na stebre jav-
ne razsvetljave nameščenih skupaj približno 100 novih okraskov, do-
datno so okrasili tudi avtobusna postajališča in javne površine ter 
dom krajanov na Žejnem in na Čatežu. Dela, ki jih je izvedlo podje-
tje Elektro Budič, Igor Budič s.p., so bila opravljena v prvi polovici 
decembra, tako da so vasi v KS Čatež ob Savi zasijale v prazničnem 
vzdušju ter so božič in novo leto pričakale lepo okrašene v zado-
voljstvo vseh krajanov in obiskovalcev vasi. 
 Vir podatkov: KS Čatež ob Savi, Občina Brežice

Župan Občine Brežice Ivan 
Molan se je odzval povabilu 
družine in obiskal jubilantko 
Marijo  Lubšina, ki je 17. janu-
arja dopolnila 90 let. Dobro raz-
položena in vitalna slavljenka je 
visok življenjski jubilej prazno-
vala v krogu svojih najbližjih in 
osebja Doma upokojencev Bre-
žice, kjer biva že pet let. Župan 
je gospe Mariji voščil zdravja in 
dobrega počutja ter ji izročil pri-
ložnostno darilo in šopek.

Gospa Marija se je rodila 17. 
1. 1933 na Hrastju kot prva od 
treh otrok. Šolo je obiskovala v 
Cerkljah ob Krki. Njeno otroštvo 

je bilo grobo prekinjeno, saj 
je družina zaradi vojne trpela 
usodo izgnancev v Nemčijo. Po 
vrnitvi je Marija preživela mla-
dost na domu v Krški vasi, kjer 
je dejavno sodelovala v različ-
nih društvih, med drugim tudi 
v prostovoljnem gasilskem dru-
štvu. Ko je spoznala bodočega 
moža Ivana, sta si ustvarila dru-
žino in nov dom v Krški vasi. Ro-
dili sta se jima dve hčeri, Irena 
in Meri, sedaj pa jo razveseljuje 
tudi pet vnukov in štirje pravnu-
ki. Življenje Mariji ni prizanaša-
lo, posebno ne z boleznijo, ven-
dar nikoli ni obupala. S svojim 
vedrim pogledom na življenje 

navdihuje ljudi okrog sebe in je 
marsikomu zgled, povedo nje-
ni najbližji. Zaradi bolezni se je 
pred petimi leti preselila v Dom 
upokojencev Brežice, kjer se pri-
jetno počuti in aktivno sodeluje 
pri različnih dejavnostih, še po-
sebej je spretna pri ročnih de-
lih. Tako Marija s svojimi izdelki 

razveseli svojo družino, izdelala 
pa je tudi številne okraske (cofe) 
za okrasitev prostorov v domu. 
»Čeprav si pri gibanju pomaga 
z invalidskim vozičkom, je pol-
na energije in naš ponos,« je v 
imenu družine dejala njena hči 
Irena.  (Povzeto po podatkih 
 Irene Mazinjanin)

Zaključen projekt participativnega proračuna 
Praznična okrasitev vasi v KS Čatež ob Savi

Primer praznične okrasitve avtobusnega postajališča v Cerini

Župan voščil jubilantki Mariji Lubšina

Jubilantka Marija Lubšina z družino, predstavniki DU in organiza-
cij ter županom
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Župan Mestne občine Krško Janez Kerin s sodelavci je gostil pred-
sednike šestnajstih svetov krajevnih skupnosti v občini. Vršilka dolž-
nosti direktorja občinske uprave Ajda Štrucl je uvodoma predstavila 
predlog proračuna za leto 2023, po katerem naj bi prihodki znašali 
43,5 milijona evrov, odhodki pa okoli 46,8 milijonov evrov. 
V okviru tega je sledil opis načrtovanih investicij v letošnjem letu po 
posameznih krajevnih skupnostih, med katerimi so skupne in večje 
predvsem nadaljevanje celovite obnove G1-5 Drnovo–Krško, ener-
getska sanacija Doma XIV. divizije Senovo, projekt obnove in grad-
nje prizidka gasilskega doma PGD Leskovec pri Krškem, ureditev 
trga na Raki ter izgradnja ceste, križišča in pločnika na Velikem Trnu.

1. faza gradnje kanalizacije in čistilne naprave na Raki se je zače-
la februarja in končala novembra 2022. Obsegala je gradnjo 718 
metrov fekalne kanalizacije, 879 metrov meteorne kanalizacije in 
rastlinske čistilne naprave. V novembru 2022 je bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje za 2. fazo, ki bo obsegala gradnjo 2.892 met
rov fekalne kanalizacije, 346 metrov meteorne kanalizacije, 262 
metrov tlačnega voda ter dveh črpališč fekalne kanalizacije. Pred-
viden zaključek gradnje je v letu 2024.

Energetska sanacija Doma XIV. divizije na 
Senovem zaključena predvidoma junija 2023
Energetska sanacija Doma XIV. 
divizije na Senovem poteka po 
planu, in sicer so do sedaj iz-
vedli demontažo elektrarne na 
strehi, energetsko sanacijo vko-
panega dela objekta, odstrani-
li fasadne obloge, pozidali od-
prtine, sanirali povezovalni 
hodnik z osnovno šolo, uredili 
zunanjo kanalizacijo in demon-
tirali instalacije na stropu telo-
vadnice. V toplotni podpostaji 
so demontirali obstoječe stroj-
ne instalacije in namestili nove 
ter zamenjali radiatorje z novi-
mi, energetsko učinkovitimi, kar 
zagotavlja ogrevanje objekta v 
zimskem času. Statična in požarna presoja stre- he sta pokazali, da je treba pred 

zamenjavo kritine jekleno kon-
strukcijo strehe delno statično 
ojačati in požarno zaščititi. Sta-
tična sanacija se bo tako priče-
la v začetku novega leta, tre-
nutno izvajajo predpriprave, ki 
zajemajo zaščito tal in opreme 
v telovadnici. Sledila ji bo zame-
njava kritine ter dela na elektro 
instalacijah in priprave na fasa-
do. Zadnja faza del bo obsega-
la ponovno montažo elektrarne 
na streho.

Predviden zaključek del projek-
ta, katerega okvirna vrednost je 
skoraj 2,3 milijona evrov, je ko-
nec junija 2023.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in 
proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 

4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z 
javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
spodnje Save« Mestna občina Krško na Senovem gradi fekalno ka-
nalizacijo. Dela potekajo po fazah in bodo na posameznih odsekih 
zaključena junija 2023. Lani je bila zaključena gradnja kanalizaci-
je na Tomšičevi ulici (severni del) ter na Cankarjevi ulici – Metal-
na. V tem letu se bo nadaljevala gradnja kanalizacije na Cesti 4. 
julija, na Cankarjevi ulici (južni del) ter na Cesti bratov Zorko. Sku-
pna vrednost gradbenih del znaša 1,2 milijona evrov, od tega bo 
nekaj več kot 67 % sredstev sofinanciranih iz evropskega kohezij-
skega sklada in državnega proračuna.

Mestna občina Krško je skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za in-
frastrukturo začela z drugo etapo druge faze ureditve vozišča glav-
ne ceste G1-5, Ceste krških žrtev od bencinskega servisa OMV do 
vključno križišča pri Mercatorju. Vrednost projekta znaša okoli 3,8 
milijona evrov, od tega bo skoraj 2,3 milijona evrov zagotovila DRSI, 
nekaj več kot 1,5 milijona evrov pa Mestna občina Krško.
Prvo fazo projekta od krožišča Narpelj – most do pokopališča so iz-
vedli v letih 2021 in 2022. Z izvedbo druge etape, od bencinskega 
servisa OMV do vključno križišča pri Mercatorju, so z deli pričeli 9. 
januarja 2023, zaključili pa jih bodo predvidoma v marcu 2023, na-
kar bodo sledile posamezne etape do križišča za Žadovinek.
Druga faza projekta zajema rekonstrukcijo glavne ceste v dolžini 
1,235 km, rekonstrukcijo križišč, površin za pešce in kolesarje, avto-
busnih postajališč s čakališčem, preureditev obstoječih cestnih prik-
ljučkov, izgradnja nove fekalne kanalizacije, novih komunalnih vodov 
ter ureditev prometne opreme in signalizacije. Ta faza projekta se 
izvaja v šestih etapah. Prva etapa je bila izvedena konec leta 2022, 
in sicer od pokopališča do bencinskega servisa OMV.

V sklopu projekta rekonstrukcije Lovske ceste v Brestanici se izva-
jajo gradbena dela na odseku ceste v dolžini nekaj več kot 400 me-
trov. Vrednost projekta, ki bo predvidoma zaključen v začetku po-
letja 2023, je nekaj več kot 600.000 evrov.
Dela obsegajo rekonstrukcijo ter razširitev ceste, ureditev odvodnja-
vanja meteornih in zalednih vod, gradnjo novega pločnika za pešce 
z opornimi zidovi in javno razsvetljavo ter ureditev ostale podzem-
ne infrastrukture vodovoda, elektrike in optike. Z rekonstrukcijo ces-
te in gradnjo pločnika bo izboljšana prometna varnost za vse udele-
žence v prometu, prav tako pa bo omogočen in urejen boljši dostop 
na Grad Brestanica.

Srečanje občinske uprave s predsedniki svetov 
krajevnih skupnosti

V teku 2. faza ureditve CKŽ od bencinskega 
servisa OMV do vključno križišča pri Mercatorju

Rekonstrukcija Lovske ceste v Brestanici  
poteka po planu

Odlok o finančni pomoči zaradi izpada  
krme leta 2022
Skladno z usmeritvami URSZR obveščamo, da je Vlada Republike 
Slovenije izdala Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 
2022 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predpis je podlaga za izvedbo finančne pomoči kmetijskim gospo-
darstvom, ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo in so utrpela 
izpad krme zaradi suše leta 2022.

Dosegljiv je na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vse-
bina/2022-01-3686/odlok-o-financni-pomoci-zaradi-izpada-krme-
-leta-2022

www.krsko.si

Energetska sanacija Doma XIV. divizije Senovo

Urejanje križišča pri Mercatorju Rekonstrukcija Lovske ceste v Brestanici

Srečanje občinske uprave s predsedniki svetov krajevnih skupnosti
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Bodite del rešitve, ne problema. Naročila terminov se sprejemajo od 30. 1. 2023.

LETNA AKCIJA SUBVENCIONIRANJA* CENE
STERILIZACIJ IN KASTRACIJ ZA LASTNIŠKE MAČKE

CENA STERILIZACIJE: 35 EUR (subvencija Občine Sevnica je 30 EUR)

CENA KASTRACIJE:     
*Celotna vrednost storitve v času akcije znaša 

81,74 evrov za sterilizacijo in 56,73 evrov za kastracijo. 

Akcija bo potekala na Veterinarski postaji Sevnica.
Naročilo termina: 07 81 60 210

od 1. do 14. februarja 2023

25 EUR (subvencija Občine Sevnica je 21 EUR)

Akcija je namenjena lastniškim živalim občanov občine Sevnica.

Analiza dostopnosti prostora  
za multimodalno mobilnost
Občina Sevnica je v lanskem letu pristopila k nacionalnemu projektu »Dostopnost prostora: Za samostojno mobilnost 
v urbanem okolju«, ki se izvaja pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo in Geodetskega inštituta Slovenije. V pro-
jekt je trenutno vključenih 60 občin, ki stremijo k izboljšavam lokalnega prostora na način, da je primerno prilagojen 
oziroma dostopen tudi za osebe z oviranostmi.

V sredo, 11. januarja 2023, je v 
Novem mestu potekal dogodek 
za vključene občine Dolenjske 
in Posavske regije, na katerem 
so bile predstavljene doseda-
nje izkušnje v projektu sodelu-
jočih občin iz obeh regij. Vodja 
projekta na Geodetskem inšti-
tutu Slovenije mag. Roman Re-
ner je zbranim predstavil načr-
tovane nove aktivnosti projekta. 
Te vključujejo izpolnjevanje za-
vez in zahtev po dostopnosti, ki 
osebam z oviranostmi omogoča 
orientacijo, navigacijo in multi-
modalnost mobilnosti. Projekt 
multimodalno mobilnost vpe-
ljuje z enotnimi standardi za-
jema in obdelave podatkov o 
dostopnosti urbanih občinskih 
prostorov. Za prihodnost je na-
povedal širjenje projekta, ki bo 
vključeval dostopnost in mo-
bilnost v petih okoljih človeko-
vega bivanja: socialnem, zuna-
njem, notranjem, virtualnem in 
spletnem. Kot bistveno uporab-
no vrednost projekta je izposta-
vil načrtovanje t. i. predpotova-
nja oseb na invalidskih vozičkih, 
ki morajo svoje vsakdanje poti 
natančno načrtovati vnaprej z 
namenom, da do želenega ci-
lja prispejo brez nepremostlji-
vih ovir, kot so denimo stopni-
ce ali preozki prehodi. Strokovni 
sodelavec inštituta Jani Demšar 
je predstavil proces nabora te-
renskih podatkov o dostopnos-

ti urbane infrastrukture.

Terenski podatki so zbrani in 
prikazani na javno dostopnem 
interaktivnem zemljevidu, ki v 
prvi vrsti služi kot orodje za na-
črtovanje poti za osebe z ovira-
nostmi. Terenski podatki so tudi 
pomembna povratna informaci-
ja za urejevalce lokalnega pros-
tora, ki načrtujejo posege, ob-
nove, rekonstrukcije in druge 
spremembe infrastrukture. 

Spletni pregledovalnik Dostop
nost prostora: 

Poleg fizične dostopnosti so na 
dogodku predstavili tudi pro-
jektne aktivnosti na področju 
ozaveščanja o spletni dostop-
nosti. Strokovnjakinja za sple-
tno dostopnost z Beletrine, ki 
je podizvajalec projekta, Maša 
Malovrh je predstavila izsled-
ke izvedenih analiz dostopnosti 
spletnih mest v projektu sode-

lujočih občin s fokusom na ob-
činah širše zasavske in savinjske 

regije. Rezultati analiz kažejo, da 
je na področju spletne dostop-
nosti še veliko prostora za izbolj-
šanje. V nadaljevanju projekta 
bodo izsledke analiz predstavi-
li posameznim vključenim obči-
nam z namenom ustrezne prila-
goditve občinskih spletišč. 

Spletna stran Občine Sevnica je 

bila pred kratkim dodatno pri-
lagojena osebam z oviranostmi.
 
Sodelovanje pri tem projektu je 
pospešitev prizadevanj Občine 
Sevnica in drugih upravljavcev 
lokalnega prostora, ki z različ-

nimi izvedenimi aktivnostmi že 
omogočajo boljšo dostopnost 
za osebe z oviranostmi. Projekt 
bo dodatno pripomogel k nada-
ljevanju tovrstnih aktivnosti, ki 
izboljšujejo dostopnost in vsa-
kodnevne poti za vse družbe-
ne skupine, ki sobivajo v lokal-
nem okolju. 

Dostopnost občinske spletne strani je prilagojena osebam z raz-
ličnimi oviranostmi.

Izgradnja rondoja kot del celostne prometne 
ureditve mestne vpadnice 
V teh dneh so se pričela gradbena dela za rekonstrukcijo križi-
šča, ki Industrijsko cono Sevnica  povezuje z regionalno cesto Bo-
štanj–Planina. 

Na regionalno cesto je navezan novozgrajen nadvoz čez trebanj-
sko železnico, ki ga je v lanskem letu v sklopu projekta »Komunalno 
opremljanje v PC Sevnica« realizirala Občina Sevnica. Za primerno 
ureditev prometnih tokov bo križišče rekonstruirano v krožišče, s či-
mer bo zagotovljena pretočnost prometa in omogočen nadaljnji ra-
zvoj Industrijske cone Sevnica. 
Nosilec projekta je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, 
Občina Sevnica pa je ko soinvestitor financirala izdelavo projektne 
dokumentacije. 
Trenutno potekajo dela na območju podpornega zidu novega nad-
voza. O poteku projekta in načrtovanih cestnih zaporah bo Občina 
Sevnica tekoče obveščala. 

Zapuščene živali, ki prosto živijo v lokalnem okolju, so odraz ne-
odgovornega ravnanja lastnikov. Po priporočilih stroke je najbolj-
ša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali steriliza-
cija oziroma kastracija.  

Občina Sevnica že vrsto let sofinancira posege sterilizacije in kastra-
cije lastniških mačk. Poleg številnih zdravstvenih koristi za živali ta 
poseg preprečuje nezaželeno razmnoževanje, ki pogosto rezultira v 
zavrženih in zapuščenih živalih. 
Občinska akcija v sodelovanju z Veterinarsko postajo Sevnica pote-
ka dvakrat letno. Letošnja spomladanska akcija sofinanciranja po-
segov bo potekala od 1. do 14. februarja 2023.
Strošek posega sterilizacije za lastnika znaša 35 evrov, za kastraci-
jo pa 25 evrov. Preostanek vrednosti storitev sofinancirata Občina 
Sevnica in Veterinarska postaja Sevnica. Za poseg je potrebno re-
zervirati termin, na Veterinarski postaji Sevnica bodo naročila ter-
minov sprejemali od 30. januarja 2023. 
Občina Sevnica si s tem in drugimi ukrepi prizadeva za zmanjševanje 
števila zapuščenih živali, za kar letno namenja okoli 20 tisoč evrov. 
Od leta 2018 je bil z akcijo subvencioniranja sterilizacij in kastracij 
opravljen 701 poseg.

Gradnja krožišča v Šmarju se je pričela na območju podpornega 
zidu novega nadvoza. Foto: Občina Sevnica

Zmanjševanje števila zapuščenih živali 
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»Smo podjetje, ustanov-
ljeno 1. julija 2010 s prep-
rostim imenom Prodaja 
stavbnega pohištva in in-
ženiring. Ukvarjamo se z 
razvojem novih idej, inže-
niringom ter prodajo in 
vgradnjo stavbnega in os-
talega pohištva. Našim na-
ročnikom pomagamo do 
lepo urejenega doma s pra-
vo izbiro vhodnih in notra-
njih vrat, oken ter pohištva 
znanih blagovnih znamk. 

To pomeni, da se lotimo izdelave in postavitve stavbnega po-
hištva, ki daje prostoru želeno toplino, domačnost in dobro po-
čutje, z veliko mero odgovornosti,« pojasnjuje ustanovitelj in 
lastnik podjetja Franci Klaužar ter nadaljuje, da velik delež nji-
hovega poslovanja predstavlja prodaja in montaža notranjih, 
vhodnih in funkcijskih vrat, oken v alu – les materialu ali lesu, 
sanitarnih kabin in inženiring projektov, kot je na primer izdela-
va celotne projektne dokumentacije pohištva in opreme. Sode-
lovanje s kooperanti jim omogoča, da naročniku oziroma kup-
cu ponudijo tudi celotno stavbno opremo za hišo, stanovanje, 
poslovne prostore in javne ustanove.

Zaupanja vredni partnerji

Glavni dobavitelj in referenčni partner je podjetje Lip Bled d.o.o., 
s katerim sodelujejo vse od ustanovitve pred dobrim desetle-
tjem. »Z zaposlenimi v Lip Bled konstantno iščemo rešitve ter 
sledimo razvoju in trendom sodobnega videza stavbnega po-
hištva. Naročniki nam zaupajo, saj so izdelki kakovostni in cene 
dostopne,« izpostavi sogovornik dobro sodelovanje s podjetjem 
z Gorenjske, ki letos obeležuje 75-letnico uspešnega delovanja. 
Podjetje Lip Bled pa ni strokovnjak samo na področju notranjih 
vrat, temveč tudi vhodnih vrat in vseh vrst talnih oblog ter osta-
lih izdelkov iz lesa, ki so prijazni uporabnikom in okolju, saj mate-
riale in izdelke redno testirajo na priznanih domačih in mednaro-
dnih inštitutih ter fakultetah. »V sodelovanju z Lip Bled razvijamo 
in prodiramo na trg z novim izdelkom AGS podboji. Gre za skri-
ti podboj – vratno krilo se povsem poravna s steno, podboji pa 
so nevidni. Montaža je možna na zidane stene ali stene iz mav-
čnih plošč z možnostjo odpiranja v prostor ali iz njega, uporaba 
armirane mrežice pa preprečuje nastanek razpok, ki so posledi-
ca dihanja sten. Gre za modni trend, ki je odlična izbira za vse, ki 
želijo imeti minimalistično opremljeno ali prisegajo na načelo: 
manj je več,« predstavi nov produkt Franci Klaužar in nadaljuje, 
da ima njegovo podjetje dobre poslovne partnerje tudi v Posav-
ju. »To pomeni, da veliko sodelujemo z našimi lokalnimi mizarji 
in širšo okolico. Naš pomemben partner za inženiring projekte 
je tudi podjetje Mizar d.o.o. Celje,« pove in doda, da imajo na-
ročnike iz celotne Slovenije in Hrvaške.

Kakovostni izdelki – zadovoljni naročniki

»Zaposleni se trudimo, da stranki na enem mestu ponudimo iz-

delavo in montažo vrhunskega stavbnega pohištva po ugodni 
ceni ter najboljše rešitve glede na objekt. Ob tem nas spremlja 
zavest o odgovornosti, zanesljivosti in nenehnem trudu za za-
dovoljstvo vsake naše stranke,« poudari posavski podjetnik in 
omeni poslovne prostore, ki so jih imeli šest let v najemu v Job 
centru v Krškem. Leta 2016 so se preselili na Zdole, kjer ima-
jo razstavni salon. V letošnjem letu smo pridobili nove poslov-
ne in skladiščne prostore v Pleterjah pri Zdolah. Razstavni salon 
ostaja na stari lokaciji.

»Veseli nas, da smo poznani po kvalitetno opravljenih storitvah, 
ki obsegajo obisk in izmere na domu, strokovno svetovanje, iz-
delavo po meri in montažo stavbnega pohištva ter raznovrstna 
vzdrževanja in popravila ter inženiring projekte,« še izpostavi 
lastnik.

Toplina lesa 

»Vizija našega podjetja je, da neprestano iščemo nove rešitve, se 
izobražujemo in ostajamo poslovno uspešni. S svojim znanjem, 
izkušnjami in končnimi izdelki želimo pokazati, kakšno toplino 
nam lahko podari les oziroma leseni izdelki. V bodoče želimo 
nastopiti tudi na tujem trgu, predvsem na avstrijskem in nem-
škem, a ne glede na domači ali tuji trg nas bo pri delu ves čas 
spremljala misel o odgovornosti, zanesljivosti in kakovosti izbra-
nih materialov, kar vodi do zadovoljstva naših strank,« nadaljuje 
sogovornik s predstavitvijo podjetja, ki med svoje največje re-

ference šteje opremljenost s kakovostnim stavbnim pohištvom 
Covidnega oddelka UKC Ljubljana, Urgence Brežice, UKC Celje, 
nekaterih šol in vrtcev ter domov starejših občanov. Ob tem še 
pove, da imajo vsi njihovi izdelki izjave o lastnostih in potrebne 
certifikate, ki so znak kakovostne izvedbe. 

Cilj so zadovoljni kupci 

»Temelj dobrega sodelovanja je zaupanje in del naših bodočih 
načrtov je nudenje celovite podpore našim naročnikom stav-
bnega pohištva, zato želimo okrepiti sodelovanje tako z obli-
kovalci in arhitekti kot tudi proizvajalci, kajti za kakovostne iz-
delke je treba imeti veliko znanja z različnih področij, če želimo 
ustvarjati prijetne bivalne prostore. Žal so trenutne gospodarske 

razmere negotove, vendar tudi nam primanjkuje kadra, zato je 
potreba po dobrem kadru ves čas prisotna,« še izpostavi direk-
tor ter pove, da imajo trenutno dva zaposlena in dva pogodbe-
nika. Usposabljanje na delovnem mestu omogočajo tudi bodo-
čim mizarjem, ki lahko po zaključenem poklicnem izobraževanju 
postanejo del ekipe monterjev stavbnega pohištva. 

»Do dobrega izdelka pripelje vrhunsko oblikovanje, kakovostna 
izdelava in najboljši materiali. Vse to vodi do zadovoljnega na-
ročnika, kajti zadovoljstvo naših strank je naša največja nagra-
da,« predstavi Franci Klaužar svojo poslovno pot, na kateri ga 
čakajo še mnogi izzivi.

Kontaktni podatki:

PRODAJA STAVBNEGA POHIŠTVA IN INŽENIRING
Franc Klaužar s.p., Zdole 1a, 8272 Zdole

Telefon: 051 653 033, e-pošta: info@vratainokna.si, www.vratainokna.si

Prej – potem (foto: arhiv LIP BLED - Elite Studio 3D - AGS-systems Srl - LIP BLED, d.o.o.)

Ustvarite harmonijo doma  
s kakovostnim stavbnim pohištvom

ZDOLE – Preurejate ali morda na novo gradite lasten dom? Želite ustvariti harmonijo udobja z lesenim in skrbno izdelanim stavbnim po-
hištvom – z vhodnimi in notranjimi vrati, okni, talnimi oblogami itd.? Iščete nasvet izdelovalca? Pravi naslov je posavsko podjetje »Proda-
ja stavbnega pohištva in inženiring, Franci Klaužar s.p«, ki se ukvarja s prodajo in vgradnjo stavbnega ter ostalega pohištva.  

Franci Klaužar

Zunanjost in notranjost prodajnega salona
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KRŠKO – Ob izteku leta 2022 so pri Društvu likovnikov Kr-
ško OKO v avli Kulturnega doma Krško pripravili skupin-
sko slikarsko razstavo z naslovom »Slikonstrukcije«. Odpr-
li so jo 29. decembra.

Na razstavi so svoja dela 
predstavili naslednji člani 
društva: Hermina Agrež, 
Darinka Asić, Nada Biz-
jak, Adriana Bordaš, 
Slobodanka Čekrlić, Iva 
Gošek, Mitja Grum, Pri-
mož Lapuh, Milena Mra-
ović, Sofija Novakov 
Gerdin, Jožica Petrišič, 
Mihaela Prevejšek, Tanja 
Radej, Vilma Siter, Lidi-
ja Strle, Jože Šterk, Dar-
ja Veljković, Milena Volk, 
Jelka Zidarič in Antonija 
Žener.

Kot je dejala predsednica društva Branka Benje, so razstavlje-
ne slike v glavnem v tehniki akril na platnu, olje na platnu, oljni 
pastel in mešana tehnika, slikali pa so tihožitje. Tokrat so slikar-
ska dela nastajala pod mentorstvom akademskega slikarja Aloj-
za Konca, ki vseskozi živi in ustvarja v Sevnici. Osnovno šolo je 
obiskoval v Sevnici, gimnazijo v Brežicah. Diplomiral je iz slikar-
stva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Do sedaj je 
imel 48 samostojnih, 119 skupinskih razstav in sodeloval na 44 
likovnih srečanjih, njegova dela pa se nahajajo tudi zunaj domo-
vine, in sicer na Hrvaškem, v Grčiji, Italiji, Kanadi, ZDA in drugje, 
v raznoraznih zbirkah ali v zasebni lasti. 
Nekaj premišljenih besed o sami razstavi je povedal tudi slikar in 
mentor Alojz Konec. Poudaril je, da mu je bilo v veselje sodelova-
ti s člani društva in pri tem izpostavil, da razstavljena dela teme-
ljijo tudi na filozofskem ozadju. V okviru razstave so se na delav-
nicah s člani društva srečali šestkrat po  tri ure.
Za glasbeni program sta poskrbeli mladi violinistki Zarja Stoja-
nović in Tia Strommer iz Glasbene šole Krško pod mentorstvom 
Sanje Kaluđerović, na klavirju ju je spremljal Martin Šušteršič. 
Ko je bila razstava, ki sta jo podprla Mestna občina Krško in Kul-
turni dom Krško, tudi uradno odprta, so zbrane povabili k ogle-
du razstavljenih slikarskih del ob pogostitvi. 
 A. Kališnik

Filozofsko ozadje »Slikonstrukcij« 

Akademski�slikar�in�mentor�Alojz�
Konec�je�poudaril�tudi�filozofsko�
ozadje razstave.

Zbrane je ob odprtju razsta-
ve nagovorila predsednica 
Društva ljubiteljev fotografi-
je Krško Jožica Mikek Veber, 
ki se je za aktivno delovanje v 
okviru društva posebej zah-
valila Branku Benčinu, vod-
ja krške območne izpostave 
JSKD Tinka Vukič pa je v ime-
nu JSKD OI Krško društvu ob 
25-letnem udejstvovanju po-
delila jubilejno priznanje. Z 
željo po povezovanju in sode-
lovanju je Društvu ljubiteljev 
fotografije Krško čestital tudi 
Davor Lipej, predsednik Fo-
tokluba Brežice. 

Svoja dela so na ogled posta-
vili naslednji člani društva: 
Jože Lesjak, Boris Moškon, 
Anica Valentinc, Goran Ro-
van, Slavica Škibin, Lovro 
Vakselj, Jožica Mikek Veber, 
Taja Albolena in Branko Ben-
čin. Društveno razstavo fo-
tografij so odprli ob podpori 
Mestne občine Krško in JSKD 
OI Krško, za glasbeni del pro-
grama pa sta poskrbela člana 
dueta Simfoničnega orkestra 
Glasbene šole Krško – fagotist-
ka Eva Fritz in klarinetist Ma-
tic Sotošek, med publiko ju je 
spremljala predsednica Simfo-
ničnega orkestra Glasbene šole 
Krško Tatjana Vakselj.

Za dušo fotografirajo že 25 let
KRŠKO – 22. decembra lani so člani Društva ljubiteljev fotografije Krško pripravili društveno razstavo fo-
tografij v krški Dvorani v parku, ki so jo naslovili »Potovanje skozi naših 25 let« in z njo obeležili svoj če-
trtstoletni jubilej delovanja.

Kot je zapisano v ličnem kata-
logu, ki je spremljal razstavo, 
je bilo Društvo ljubiteljev fo-
tografije Krško ustanovljeno 
14. novembra 1997. »V 25 le-
tih delovanja je preživelo raz-
lična obdobja, od začetne nav-
dušenosti in velike zagnanosti, 
umirjenega delovanja, do usi-
hanja zagnanosti in članstva. 
Tisti, ki smo vztrajali, smo se v 
teh letih kar veliko naučili na 
področju fotografije in napre-
dovali, večina od popolnih za-
četnikov do solidnih fotogra-
fov,« so še zapisali v katalogu.
V času delovanja društva se je 
zamenjala tudi tehnologija, čla-
ni so tako prešli iz analogne v 
digitalno fotografijo: »V pozabo 

so šle temnice in kemija, pot-
rebno pa je bilo usvojiti raču-
nalništvo in računalniško ob-
delavo fotografij.« Kot so še 
zapisali pri društvu, vsako leto 
pripravijo tudi zaključno letno 
razstavo na določeno temo – 
tokrat so se torej posvetili splo-
šni temi, ki obeležuje 25 let nji-
hovega dela; drugi del razstave 
pa so posvetili 160. obletnici 
železniške proge Zidani Most–
Zagreb, ki je skozi zgodovino 
pospešila razvoj mesta Krško.

Pri društvu so še povedali, da 
letno pripravijo štiri do pet 
razstav in še približno toliko 
ponovitev na drugih lokacijah, 
tako da so v 25 letih obstoja 

pripravili prek 200 dogodkov. 
Največ razstavljajo v Dvorani v 
parku v Krškem, v avli Kultur-
nega doma Krško ter na drugih 
lokacijah v Krškem in širše, pa 
tudi v Brežicah, Sevnici, Kosta-
njevici na Krki,  Podsredi in ne 
nazadnje tudi v Postojni, Seža-
ni in Divači; sodelovali so tudi s 
Fotoklubom Zagreb. Pripravili 
so lepo število odmevnih raz-
stav, kot so denimo Pozdrav iz 
Posavja, Portreti, Poulična fo-
tografija, Hrana, Etnologija itd.

Kot je še dejal Branko Benčin 
za naš časopis, je bila v začet-
ku delovanja društva gonilna 
sila Bernardka Zorko skupaj 
z vsemi člani društva, z leti pa 
ostajajo najbolj aktivni Jožica 
Mikek Veber, Branko Benčin, 
Anica Valentinc, Jože Lesjak, 
Boris Moškon in Goran Rovan. 
Kot je razložila predsednica 
Jožica Mikek Veber, je letošnja 
tema društva popotniška foto-
grafija; konec leta pripravljajo 
razstavo z naslovom Naše poti 
v Dvorani v parku. Dolgoroč-
no je njihov cilj ohraniti dru-
štvo aktivno, kajti z leti je vse 
manj zanimanja mladih za de-
lovanje v društvu, starejši pa 
se preusmerijo na druga pod-
ročja in niso več toliko aktivni 
v društvu.
 Andreja Kališnik

Predsednica� DLF� Krško� Jožica�Mikek� Veber� se� je� posebej�
zahvalila�Branku�Benčinu�za�vztrajno�in�predano�ustvarjanje�
v okviru društva.

BREŽICE – Ob 11-letnici 
Društva 1824 in 240-letni-
ci gradnje župnijske cerkve 
sv. Lovrenca v Brežicah so 
zadnji torek v letu 2022 po 
večerni sveti maši potekali 
vodstvo po cerkvi, predsta-
vitev jaslic in prvič tudi og-
led izvirne oljne slike, upo-
dobitve zavetnika brežiške 
župnije sv. Lovrenca. 

O vsem tem je spregovori-
la članica župnijskega pasto-
ralnega sveta in direktorica 
Posavskega muzeja Breži-
ce Alenka Černelič Krošelj. 
O brežiški cerkvi je med dru-
gim povedala, da je bila prvič 
omenjena leta 1328 ter je bila 
v 18. stoletju že dodobra nače-
ta in potrebna obnove. 25. ja-
nuarja 1781 je velika poplava 
odnesla župnijsko cerkev sv. 
Lovrenca (poleg nje tudi dve 
podružnični cerkvi sv. Flori-
jana in sv. Nikolaja na Zasa-
pu). »Vendar ni čisto tako, kaj-
ti župnijska kronika poroča, 
da so 25. marca 1781 slove-
sno v dolgi procesiji odnesli 
ciborij in monštranco v dru-
go brežiško cerkev sv. Roka, ki 
je bila zgrajena leta 1764, ter 
je za nekaj časa prevzela vlo-
go župnijske cerkve,« je opisa-
la. 8. julija 1782 so nato začeli 
z gradnjo današnje cerkve sv. 
Lovrenca. Navedla je, da ni po-
datka, kdaj je bila nova cerkev 
posvečena, kar je znano, je, da 
leta 1804 še ni opravljala nalo-

Z izvirne slike pobrisali prah

ge župnijske cerkve, ki je bila 
takrat še frančiškanska cerkev 
sv. Antona Padovanskega (kjer 
je danes gimnazija). Našte-
te informacije je mogoče naj-
ti tudi v knjigi Brežiške študi-
je 1, ki je bila izdana pred 20 
leti, je omenila in v nadaljeva-
nju predstavila še vse poslika-
ve v cerkvi na čelu s sv. Lovren-
cem, ki ga vedno upodabljajo z 
ražnjem ali mrežo za žar, saj je 
umrl mučeniške smrti, potem 
ko so ga živega spekli na žaru.

Po umetnostnozgodovinskem 
pogledu v cerkev sv. Lovrenca 
so se navzoči prestavili v Slom-
škov dom, kjer so si ogledali 
kratek film o nastajanju jaslic. 
Predstavljal je delo ekipe, ki 
jo je vodil Jurij Žnideršič, si-
cer tudi predsednik brežiškega 
Društva 1824, ki je bil tokrat 
odsoten. Slednji zdaj že nekaj 
zadnjih let poskrbi za posta-
vitev jaslic v župnijski cerkvi, 

ki so še dopolnjene, razširje-
ne. Tako kot vsako leto je del 
jaslic tudi maketa dela mes-
ta Brežice. Postavitev jaslic je 
s kamero spremljal Davor Li-
pej. V čast 240-letnice grad-
nje nove cerkve je bila prvič 
na ogled tudi izvirna oljna sli-
ka sv. Lovrenca. Leta 1965 so 
v duhu 2. vatikanskega kon-
cila pod vodstvom takratne-
ga župnika Karla Jelerja priče-
li s prenovo prezbiterija. Slika 
– olje na platnu s podobo sv. 
Lovrenca, zavetnika župni-
je – je bila odstranjena, zvita 
in prenesena v Posavski mu-
zej Brežice, kjer v depoju čaka 
na prenovo, ki je predvidena 
v letu 2024. Slika je podpisa-
na z inicialkami F. F. in datira-
na najverjetneje v leto 1869, 
avtorstvo pa je pripisano če-
ško-avstrijskemu slikarju Fri-
edrichu Friedländerju.

 R. Retelj

Zbrani�okrog�izvirne�oljne�slike�sv.�Lovrenca�(foto:�D.�Lipej)

KRŠKO – Valvasorjeva knjiž-
nica Krško vabi, da si do 
konca januarja v njenih 
prostorih ogledate knjižno 
razstavo Sladki sadovi dela 
(Dulcis ex labore fructus), na 
kateri knjižnica predstavlja 
vse izdaje in prevode Slave 
vojvodine Kranjske, najbolj 
znanega knjižnega dela Ja-
neza Vajkarda Valvasorja.

S časovno umestitvijo razstave 
na prehod med letoma (razsta-
va je bila postavljena v decem-
bru 2022) je knjižnica poveza-
la in opozorila na dve obletnici, 
povezani s slavnim polihis-
torjem, katerega ime nosi že 
vrsto let. Leta 2022 smo obe-
leževali sicer bolj igrivo kakor 
zgodovinsko pomembno, tj. 
333-letnico izida originalne-
ga dela Slave vojvodine Kranj-
ske (1689), v letu 2023 pa mi-
neva 330 let od smrti Janeza 
Vajkar da Valvasorja (1693). 
Naslov razstave Sladki sado-
vi dela (Dulcis ex labore fruc-
tus) izvira iz napisa na traku na 
zaključni vinjeti dveh angelov 
iz Slave vojvodine Kranjske. 
Javnosti je reprodukcija vinje-
te bolj poznana kot osnovni 
motiv zadnje strani bankovca 
za 20 tolarjev. 
Slava vojvodine Kranjske je 
enciklopedija in deželna kro-
nika, resno znanstveno in zgo-
dovinsko delo, prepredeno z 
zgodbami, bajkami, pripoved-
kami, legendami, anekdota-

Razstavili Valvasorjeve Slave

mi in moralkami. Je eden naj-
večjih kulturno-zgodovinskih 
spomenikov na Slovenskem 
in neprekosljiva baročna moj-
strovina. V Slavi vojvodine 
Kranjske je Valvasor deželo 
Kranjsko, v sodelovanju z dru-
gimi avtorji, predstavil siste-
matično in analitično z vidika 
zgodovine, geografije, topogra-
fije, medicine, etnologije, bio-
logije, geologije in drugih ved. 
Delo, ki je bilo natisnjeno v 
nemškem jeziku in je izšlo leta 
1689 v Nürnbergu v obsegu 
3.532 strani s 24 prilogami in 
528 bakrorezi, še vedno pred-
stavlja eno najpomembnejših 
in najobsežnejših znanstvenih 
del o Kranjski. 
Toda ko je Valvasor umestil v 
Slavo vojvodine Kranjske zad-
njo vinjeto dveh angelov z na-
pisom Dulcis ex labore fruc-
tus, verjetno ni slutil, da bodo 

sladki sadovi njegovega znan-
stvenega dela hkrati prinesli 
grenak okus njegovemu bla-
gostanju. V nastanek in izid 
tega knjižnega dela je namreč 
vložil skoraj vse svoje telesne, 
duhovne in materialne zmo-
gljivosti, zato je bil primoran 
prodati večino svojih poses-
ti in kupiti meščansko hišo v 
Krškem.

V Valvasorjevi knjižnici Krško 
hranijo vse izdaje in prevode 
tega monumentalnega in zgo-
dovinsko pomembnega dela (z 
izjemo ponatisa iz leta 1978), 
kronološko razporejene si lah-
ko ogledate na trenutni raz-
stavi. Za ogled najstarejših in 
najprestižnejših izdaj je pot-
rebna predhodna najava.

Urška�Šoštar,�Valvasorjeva�
knjižnica�Krško

Razstava je na ogled še do konca januarja.
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kam v posavju
Četrtek, 19. 1. 

• ob 10.00 na Ljudski univerzi 
Krško: brezplačna delavnica 
»Navigacija na pametnem te-
lefonu« (obvezne prijave na 
051 279 635)

• ob 16.00 v avli OŠ Tržišče: 
odprtje potujoče razstave 
»Ana Frank – zgodba za se-
danjost«

• ob 17.30 v prostorih DU Do-
bova: zdravstveno predava-
nje Krešimirja Macana, dr. 
med., spec. oftalmologije, 
»Ohranimo vid pri srčnem 
in sladkornem bolniku«

• ob 18.00 v Klubu Kulturne-
ga doma Krško: predstavitev 
knjige Mladena Dolarja »Od 
kod prihaja oblast?«

• ob 18.00 v dvorani Komuna-
le Sevnica: klubski večer po-
savskih seniorjev na temo 
»Delovanje Zdravstvene-
ga doma Sevnica danes in v 
prihodnje«

Petek, 20. 1.

• od 17.00 do 19.00 v MT Ve-
liki Kamen: igralne urice

• od 18.00 do 20.00 v MC Kr-
ško: večer družabnih iger, ob 
19.00: potopisni večer z Zo-
ranom Furmanom »Kolum-
bija – treking v izgubljeno 
mesto«

• ob 18.00 v Športni dvorani 
Srednje šole Krško: Antonov 
koncert Tonija Sotoška s šte-
vilnimi znanimi gosti

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: situacijska komedi-
ja Boeing Boeing (za Zeleni 
abonma in izven)

• ob 19.30 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: komedija »La-
ponska« v izvedbi Gledali-
šča Koper

Sobota, 21. 1.

• ob 9.00 v Naši hiši 470 na 
Velikem Trnu: delavnica iz-
delovanja peharjev

• od 10.00 do 13.15 v MC Kr-
ško: tečaj španščine

• ob 11.00 in 15.00 v 
Mestnem muzeju Krško: jav-
no vodstvo po razstavi »Gol, 
gol, gol je Krškega simbol« – 
100 let nogometa v Krškem, 
vstop prost

• ob 14.00 na gradu Sevnica: 
predavanje o slikarskih teh-
nikah z Nikom Anikisom

• od 14.00 dalje v Pišecah: 
prireditev »Vincekovo«, ob 
14.00: zbor pri kozolcu, ob 
14.30: blagoslov obnovlje-
nega kužnega znamenja ter 
blagoslov in prva rez vinske 
trte, ob 15.30: degustacija v 
kleti Marof, ob 17.30 v Več-

žice: koncert glasbenih šol 
Posavja

Petek, 27. 1.

• ob 15.00 v MC Sevnica: sve-
tovni dan spomina na žrtve 
holokavsta

• od 18.00 do 20.00 v MC Kr-
ško: večer družabnih iger

• ob 18.00 v pivnici Reset v 
Brežicah: Badmintonski ADA 
festival Brežice 2023 – okro-
gla miza »Šport združuje«

• ob 20.00 v KD Krško: kon-
cert Cheek to Cheek v izved-
bi Maje Keuc – Amaye in Uro-
ša Perića

Sobota, 28. 1.

• od 9.00 dalje v Športni dvo-
rani Brežice in športni dvo-
rani Gimnazije Brežice: 
Badmintonski ADA festival 
Brežice 2023 – 11. turnir 
bratstva in enotnosti v bad-
mintonu, ob 20.00 v pivnici 
Reset v Brežicah: podelitev 
nagrad in zabava

• od 10.00 do 12.30 in od 
15.00 do 17.30 v Galeriji 
Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: delavnica kreativne 
robotike 

• ob 17.00 v MC Krško: odpr-
tje slikarske razstave Katari-
ne Martinčič

• ob 17.00 v Večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Kr-
škem: tradicionalna kulina-
rično-kulturna prireditev 
Ocvirkijada 2023 – razstava 
ocvirkovih dobrot, kultur-
na prireditev na temo ko-
lin, nastopajo: Jože Sotelšek 
na harmoniki, humorist in 
glasbenik na klarinetu Pri-
mož Razboršek, ŽePZ Prepe-
lice; sledi skeč na temo kolin

Nedelja, 29. 1.

• ob 16.00 v Večnamenskem 

domu Pišece: Badmintonski 
ADA festival Brežice 2023 
– zaključna prireditev festi-
vala

Ponedeljek, 30. 1.

• od 10.00 do 12.00 na gradu 
Rajhenburg: Rajnprehtova 
kronica, počitniška dožive-
tja za otroke med 4 in 12 let

• ob 11.00 v MC Krško: cir-
kuška delavnica s cirkok-
rogom; ob 17.00: monoti-
pija – ustvarjalna delavnica 
za mlade

Torek, 31. 1. 

• od 10.00 do 12.00 v 
Mestnem muzeju Krško: po-
čitniška doživetja »Gol, gol, 
gol je Krškega simbol – 100 
let nogometa v Krškem«

• ob 11.00 v MC Krško: Dun-
geons and dragons – barva-
nje figuric; ob 16.00: Dun-
geons and dragons – game 
session

• ob 16.00 v MC Sevnica: sve-
tovni dan boja proti kajenju, 
voden pogovor o pasteh od-
visnosti

• ob 18.00 v brestaniški knji-
žnici: bralna skupina za od-
rasle Beremo skupaj

• ob 19.30 v Domu kultu-
re Brežice: komična drama 
Popolni tujci, za abonma in 
izven

Sreda, 1. 2.

• ob 11.00 v MC Krško: bob-
narska delavnica za otro-
ke; ob 18.00: Balon MC cup 
– pokaži svoje spretnosti v 
odbijanju balona!

• ob 17.00 na Ljudski univer-
zi Krško: Akademija starše-
vstva (brezplačni študijski 
krožek, obvezne prijave na 
051 279 630) 

namenskem domu Pišece: 
kulturni program z ogledom 
filma Od kola do kupce ter 
druženje ob prigrizku, vinu 
in glasbi

• ob 18.00 v TVD Partizanu 
Boštanj: 8. Mišjakov večer 
o snemanju filma »Železna 
cesta na Kompolju«

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Big Kicka

Nedelja, 22. 1.

• ob 16.00 v telovadnici OŠ 
Bizeljsko: filmska predstava 
»Tak ti je tu blu ob žetvi in aj-
nrükanju«

Ponedeljek, 23. 1.

• ob 15.00 na drsališču v sta-
rem mestnem jedru Krškega: 
živa info točka MC Krško

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: komedija »Butalci« 
v izvedbi KD Gledališče Ve-
lenje 

Torek, 24. 1.

• ob 15.30 v Knjižnici Sevni-
ca: 10. območno srečanje li-
terarnih ustvarjalcev obči-
ne Sevnica »Škrjanček poje, 
žvrgoli«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: plesna predstava 
»Povodni mož Ambrož«, za 
Rumeni abonma in izven

Sreda, 25. 1.

• ob 18.00 v KD Krško: kon-
cert Glasbena šola malo dru-
gače

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: zimska produkcija 
plesnih pripravnic PD Ima-
ni »Zimska pravljica«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: Brezmejna modrost frak-
talov, predstavitev knjige z 
delavnico

Četrtek, 26. 1.

• ob 10.00 na Ljudski univer-
zi Krško: brezplačna delav-
nica Kartice zvestobe na pa-
metnem telefonu (obvezne 
prijave na 051 279 635)

• ob 16.00 v MC Sevnica: de-
lavnica kreativnosti kot 
spodbuda za miselne izzive

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: druženje s knjigo

• ob 17.00 v večnamenskem 
domu Pišece: Badmintonski 
ADA festival Brežice 2023 
– mednarodna konferenca 
o pomenu gibanja in aktiv-
nem športnem življenju

• ob 18.00 v Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Bre-

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

Marc Camoletti
Boeing Boeing

situacijska komedija
za Zeleni abonma in izven

petek, 20. 1., ob 19.30 uri

Povodni mož Ambrož
plesna predstava

za Rumeni abonma in izven
torek, 24. 1., ob 18. uri

Maja Keuc - Amaya in 
Uroš Perić z bendom: 

Cheek to cheek
koncert

petek, 27. 1., ob 20. uri

KONCERT GLASBENIH ŠOL 
POSAVJA 
26. januar, 18.00
 
ZIMSKA GRAJSKA 
DOGODIVŠČINA 
2. in 3. februar, 9.00–13.00 

Prva nedelja v muzeju:

TROJNO GORJE – KAKO 
NASTANE STRIP?
odprtje razstave
5. februar, 16.00
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www.pmb.si           Posavski muzej Brežice   

BREŽICE – Po uspešnih prvih dveh letih skupnega programa 
Posavje v diplomskih in raziskovalnih nalogah v Posavskem mu-
zeju Brežice raziskovalce, še posebej študente, vabijo k soobliko-
vanju tretjega leta. »Zelo se veselimo leta 2023 in številnih no-
vih znanj. Leto 2023 je Evropska unija razglasila za Evropsko leto 
spretnosti s ciljem, da bi vseživljenjskemu učenju dala nov za-
gon, zato program posvečamo vsem raziskovalcem, tako mladim 
kot starejšim,« so sporočili iz muzeja. Predavanja bodo poteka-
la enkrat mesečno, predvidoma ob četrtkih, z začetkom v marcu 
2023. Prosijo, da svoje predloge, ideje in vprašanja pošljete na 
e-naslov: bostjan.kolar@pmb.si do 15. februarja 2023.   P. P.

K sodelovanju vabijo raziskovalce

KRŠKO – Na odru Kulturnega doma Krško je bila 12. januar-
ja okviru Modrega abonmaja na sporedu predstava oz. av-
torski projekt mladega režiserja, po rodu Krčana Žige Div-
jaka, z naslovom Krize. 

V predstavi Krize se je Žiga Divjak z ekipo posvetil vprašanju ne-
nehnega soočanja s takšnimi in drugačnimi krizami – osebnimi, 
poklicnimi, socialnimi, političnimi, begunskimi, zdravstvenimi, 
bivanjskimi itn., za njimi pa preži nemara največja v zgodovini 
človeštva – okoljska. Pod njegovo režisersko taktirko nastopa se-
demčlanska igralska zasedba, v kateri je bila tudi še ena posavska 
rojakinja Sara Dirnbek. V dobro uro trajajoči predstavi igralci 
(z izjemo petja tik pred zaključkom) ne spregovorijo niti besede, 
ampak ves čas tečejo, hkrati pa v nenehni naglici opravljajo vsa-
kodnevna službena in domača opravila. Narator v ozadju med-
tem bere gledališki esej, ki ga lahko označimo kot kritiko kapi-
talizma oz. kapitalocena, kot imenuje obdobje, v katerem živimo 
in – delujoč po neposredni formuli »vzemi več, kot vrneš« – dr-
vimo v samouničenje …
Kot je v kratkem pogovoru za naš medij povedal Divjak, ki je svo-
jo ustvarjalno pot začel v okviru Društva zaveznikov mehkega 
pristanka oz. njegove Luksuz produkcije, nadaljeval pa tudi v gle-
dališki skupini Gimnazije Brežice, so gostovanja njegovih pred-
stav v rodnem kraju seveda drugačna od ostalih. »Že ti prostori 
mi zbujajo spomine iz preteklosti na predstave, s katerimi smo 
tukaj gostovali z gledališko skupino Gimnazije Brežice. Vrnitev 
v kraj, v katerem si nekoč začel delati, v upanju, da ti bo nekoč 
uspelo delati tudi na profesionalni ravni, je seveda trenutek, ko 
malce pomisliš za nazaj …« je povedal. Predstava, čeprav neti-
pična oz. precej drugačna, kar običajno pričakujemo, ko stopi-
mo v gledališko dvorano, je naletela na lep odziv krškega občin-
stva in na koncu požela močan aplavz.
Daljši pogovor z uveljavljenim režiserjem, že dvakratnim Borštni-
kovim nagrajencem za najboljšo režijo, boste lahko prebrali v eni 
naslednjih številk Posavskega obzornika. P. P. 

Žiga Divjak in Krize v KD Krško

V�predstavi�Krize�pod�Divjakovo�režisersko�taktirko�nastopa�
sedem�igralcev,�med�njimi�posavska�rojakinja�Sara�Dirnbek�
(povsem�levo)�(foto:�Matej�Povše).

www.PosavskiObzornik.si
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Če je tudi vaša težava brezzobost – na kliniki Ortoimplant Dental Spa se 
je boste rešili z najmodernejšimi implantološkimi metodami All-on-4 in 
Zygoma All-on-4. Prijavite se na prvi brezplačni pregled!

NAJBOLJŠE, KAR PONUJATA SODOBNA IMPLANTOLOGIJA 
 IN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING

V stomatološki kliniki Ortoimplant Dental Spa so pacientom do-
stopne naslednje terapije:

 → metoda All-on-4 – gre za sistem hitrega reševanja problema izgu-
be zob s pomočjo štirih implantatov,

 → metoda Zygoma All-on-4 je namenjena tistim pacientom, pri ka-
terih je v zgornji čeljusti prišlo do znatnega odstopanja čeljustne 
kosti, 

 → pterigoidni implantati – uporaba preostale čeljustne kosti kot sid-
rišče za implantate,

 → subperiostalni implantati – implantata ne vgrajujejo neposredno 
na čeljustno kost, ampak na kortikalno kost vsadijo titanski okvir, 
pritrjen s pomočjo vijakov iz titana, 

 → popoln vseživljenjski monitoring* – strokovno vzdrževanje vseh 
struktur implantoprotetičnega izdelka.

 * Za dolgoživost implantoprotetičnega izdelka je treba enkrat na 12 
mesecev obiskati kliniko Ortoimplant Dental SPA za redni kontrolni 
pregled.

ZASPITE V ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

Pozabite na bolečino, prespite poseg na zobozdravstvenem sto-
lu in se prebudite z novimi zobmi.

Za številne je obisk zobozdravnika neprijetna obveznost, ki se ji je tre-
ba za vsako ceno izogniti. Na kliniki Ortoimplant Dental SPA pa je to 
lahko izkušnja brez misli na strah in bolečino.

Čeprav se zobozdravstveni posegi vedno izvajajo v lokalni anestezi-
ji, je pacientom glede na indikacije in želje na voljo tudi sedacija. Se-
dacija je stanje zmanjšane zavesti, ki se doseže z dajanjem zdravil, ki 

učinkujejo na centralni živčni sistem, pod popolnim nadzorom aneste-
ziologa. Uporablja se pri večjih in težjih zobozdravstvenih posegih, ki 
trajajo več kot dvajset minut, pri čemer gre najpogosteje za radikalnej-
še in bolj boleče posege, zlasti pa implantološke in druge kirurške po-
sege, pri katerih mora biti pacient miren. 

Postopek se zlasti priporoča pri pacientih, ki kažejo izrazit strah pred 
zobozdravstvenimi posegi, tudi če je prisoten v manjši meri. S sedaci-
jo se dosežeta večja varnost in udobnost za pacienta.

Dr. Trampuš, DDS, iz zagrebške stomatološke klinike Ortoimplant Den-
tal Spa, je svojo strokovno kariero posvetil inovativnim implantološkim 
metodam in ustvarjanju dobrega občutka pri svojih pacientih. Znan 
je po nenehnem iskanju ter predstavljanju in uvajanju najsodobnej-
ših zobozdravstvenih tehnologij in metod v zobozdravstveno prakso.

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški strokovnjak na področju implantolo-
gije, diplomiral je na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu, do-
datno se je strokovno izpopolnjeval v stomatoloških klinikah v ZDA, 
na Portugalskem in v Italiji. Izjemno pozornost si je pridobil zlasti z 
uvajanjem najsodobnejših stomatoloških tehnologij in metod v svo-
jo stomatološko prakso, svojo strokovno kariero pa je posvetil zlasti 

vračanju nasmeha brezzobim pacientom ter tistim ljudem, ki so že 
popolnoma izgubili upanje, da bodo še kadar koli blesteli s prekras-
nim nasmehom. 

„Največje zadoščenje zame je, ko vidim pacienta, ki se po dolgi 
vrsti let, ki jih je preživel s protezo ali brez zob, lahko znova na-
smehne.“
 Dr. Zdenko Trampuš, DDS

DENTAL SPA SE ODLIKUJE S SVOJIM KONCEPTOM,  
KI DELUJE PO NAČELIH EPIGENETIKE

Koncept vrhunske stomatološke klinike Dental Spa, ki ga je dr. Tram-
puš razvil v skladu z načeli epigenetike, poudarja ustvarjanje kar 
najugodnejšega okolja in dobrega občutka pri pacientih v celotnem 
obdobju terapije. V ustvarjanje tega dobrega občutka in v uspeš-
no premagovanje stresa je vključenih več dejavnikov – med drugim 
analgosedacija, prijetno okolje, sproščujoča glasba, posebne stoma-
tološke obdelave, ki spominjajo na terapije s pomočjo arom in limf ne 
drenaže ter terapije s kisikom. Vsemu temu je treba prišteti še dodat-
no medicinsko obdelavo, ki uspešno poskrbi za kar najhitrejše okre-
vanje pacientov s pomočjo intravenoznega postopka nadomešča-
nja vitaminov, mineralov in aminokislin, ter postopek avtotransfuzije 
krvi, ki je obogatena z ozonom. 

„Odločil sem se, da bom svojim pacientom zagotovil kar najprijet-
nejše okolje, ki s pomočjo posebnih metod, kakršne so sicer zna-
čilne za najboljša zdravilišča, deluje izjemno učinkovito in zago-
tavlja kar najhitrejše celjenje in okrevanje.“

 Dr. Zdenko Trampuš, DDS 

Tel.: +385 1 3703 498
Tel.: +385 99 4803 700

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!

ZAVOD ZA MLADINO IN ŠPORT KRŠKO
CKŽ 105,8270 KRŠKO

T: 07/488 22 86
INFO@MC-KRSKO.SI
www.MC-KRSKO.SI

DELOVNI ČAS INFO TOČKE
PON–PET: 8.00–22.00

SOB: 10.00–22.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

30. MONOTIPIJA:
USTVARJALNA DELAVNICA 
ZA MLADE

17.00 31.
DUNGEONS AND DRAGONS
BARVANJE FIGURIC

11.00

DUNGEONS AND DRAGONS
GAME SESSION

16.00

TOREK

POČITNICE 2023z i m s k ez i m s k e   
1.

BOBNARSKA DELAVNICA ZA
OTROKE

11.00

BALON MC CUP: POKAŽI
SVOJE SPRETNOSTI V
ODBIJANJU BALONA!

18.00

SREDA

2.
EKO USTVARJALNA 
DELAVNICA ZA OTROKE:
RECIKLIRAJMO MATERIALE

11.00

FILMSKI VEČER
18.00

ČETRTEK

3.
USTVARJALNA DELAVNICA
ZA OTROKE: USTVARJAJ 
Z LORENO 

VEČER DRUŽABNIH IGER
18.00

PETEK

4.
OTROŠKA PREDSTAVA:
POTUJOČI CIRKUS NERODNE
AVGUŠTINE (GLEDALIŠČE
BIČIKLETA)

KONCERT: 
SVOJAT IN PSIHEDELAVCI

21.00

SOBOTA

11.00

CIRKUŠKA DELAVNICA S
CIRKOKROGOM

11.00

11.00

PONEDELJEK

JANUAR JANUAR FEBRUAR

FEBRUAR FEBRUAR
FEBRUAR
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Maruša Pompe, Krško – 

deklico,
• Anja Planinc, Krško – 

dečka,
• Ajda Mesojedec, Radež – 

dečka,
• Anja Brelih, Šutna – 

deklico,
• Anja Hočevar, Bučka – 

dečka,
• Romana Mislaj, Telče – 

deklico,
• Urška Janc, Rovišče pri 

Studencu – dečka,
• Valerija Grmšek, Podsreda 

– deklico,
• Brigita Hajšen, Črneča vas 

– deklico,
• Lucija Hrušovar, Trška 

Gora – deklico,
• Barbara Godler, Senovo  – 

deklico,
• Barbara Lajkovič, Pristava 

pri Leskovcu – dečka,
• Tina Jeler, Dobrova – 

deklico,
• Nina Češnovar, Brezje pri 

Senušah – deklico,
• Miša Vidmar, Gabrijele – 

dečka,
• Helena Deržič, Brežice – 

dečka,
• Monika Bračun, Arnovo 

selo – dečka,
• Tina Škofljanec, Gorenje 

Skopice – dečka,
• Anamari Pelko, Kamenško 

– deklico,
• Ajda Jeler, Sevnica – 

deklico,
• Katja Humek, Cirje – 

dečka.

ČESTITAMO!

rojstva

Kot smo poročali že zad-
njič, je pri založbi Nevio-
dunum izšel jubilejni 20. 
Almanah mestne občine 
Krško, ki prinaša pregled 
dogajanja v krški občini v 
obdobju december 2021–
november 2022. V kroniki 
dogodkov je zabeleženih 
okoli 550 dogodkov, ve-
čina tudi s fotografijami, 
torej gre za edinstven do-
kument določenega časa 
in prostora, ki bo, kot po-

gosto ponavljamo, pravo 
vrednost dobil šele s ča-
som. Kot je v spremni be-
sedi zapisal pobudnik pu-
blikacije in nekdanji (zdaj 
upokojeni) odgovorni 
urednik omenjene založ-
be Silvester Mavsar, si 
želi, »da bi se ta bogati niz 
za vse čase zapisane kro-
nike dogodkov v domači 
občini nadaljeval tudi v 
prihodnjih letih«. 
 Ur.

Almanah je po ceni 11 € na voljo na sedežu založbe Neviodunum 
(Hotel City Krško, Trg Matije Gubca 3); informacije na 040 302 809.

Izšel je Almanah mestne občine Krško 2022!

RADEČE – Prostovoljci ra-
deške Karitas smo v začetku 
leta obiskali občane obči-
ne Radeče (obenem župlja-
ne župnij Svibno in Radeče) 
v Trubarjevem domu upo-
kojencev v Loki. V preteklo-
sti tradicionalna ponovole-
tna srečanja je, kot marsikaj, 
čas korone za dve leti preki-
nil, zato je bilo letošnje sre-
čanje še bolj dobrodošlo. 
Trenutno je v domu 32 ra-
deških občanov.

Tisti, ki jim je to dopuščalo 
zdravje, so se zbrali v skupni 
dvorani, kjer je naprej radeški 
župnik Miro Bergelj poz-
dravil vse prisotne, jim zaže-
lel vse dobro v letošnjem letu, 
predstavil, kako smo praznova-
li pretekle praznike v Radečah, 
in se pozanimal, kako so pra-
znovali v domu. Lepe pozdrave 
in spodbudne besede je priso-
tnim zaželel tudi svibenski žu-
pnik Janez Jasenc. Da je bilo 
tudi malo bolj veselo in živah-
no, je poskrbel mladi Izidor 

Obiskali soobčane v TDU Loka

Ljubomira Žarn je bila roje-
na 10. januarja 1923 v obrtniš-
ki družini Vodopivec v Krškem, 
kjer je obiskovala tudi meš-
čansko osnovno šolo in nadal-
jevala šolanje v samostanu v 
Dolenjskih Toplicah. Družina 
Vodopivec se je med 2. sv. voj-
no (oče Franc je bil zadnji pre-
dvojni župan Krškega, Mira pa 
je v tistih letih službovala na 
Občini Brežice) umaknila na 
Zdole, po vojni pa so se vrni-
li v Krško, kjer so nadaljeva-
li uspešno pekovsko obrt, pri 
kateri se je Mira angažirala z 
vodenjem financ. Leta 1951 
se je poročila s trgovcem Jože-
tom Žarnom z Gorice pri Veli-
kem Podlogu, s katerim sta si 
na Griču pri Krškem zgradila 
dom. Mira se je predala skr-
bi za družino, skrbela za gos-
podinjstvo ter hčerki Ireno in 
Heleno. Slednji sta jo razvese-

Častitljiva Ljubomirina stotica
KRŠKO – V Domu starejših občanov v Krškem je 10. decembra, obkrožena s svojci, tri dni kasneje pa še v 
družbi župana Janeza Kerina, predsednice Sveta Mestne četrti Krško Tajane Dvoršek ter aktivistk RK Krš-
ko desni breg 100. življenjski jubilej obeležila Ljubomira Žarn iz Krškega. 

lili s po dvema vnukinjami in 
vnukoma, Davorjem in Bar-
baro ter Dejanom in Nino, ti 
pa s šestimi pravnuki: Luka-
som, Elo, Mijo, Rokom, Tio in 
Janom. Mira je leta 1986 ov-
dovela, leta 2009 po kratki in 

hudi bolezni izgubila še hčer-
ko Heleno, kljub izgubama pa 
vzorno skrbela zase vse do leta 
2016, ko se je njeno zdravje za-
radi padca in zloma noge toli-
ko poslabšalo, da ni več zmogla 
voditi samostojnega gospo-

dinjstva. Zato se je preselila 
nekaj ulic nižje, kjer jesen živ-
ljenja preživlja s sostanovalka-
mi in sostanovalci v domu sta-
rejših občanov, v katerem ima 
tudi vsakodnevne stike s tam-
kaj zaposlenim vnukom Deja-
nom, redno jo obiskuje hčer-
ka Irena, kolikor omogoča čas 
pa ji z obiski namenjajo po-
zornost tudi ostale vnukinje 
in vnuki. 

Obiskovalci so Miri ob njenem 
častitljivem jubileju namenili 
pozornost z darili, šopki rož, 
izrečenimi najboljšimi željami 
in rojstnodnevno pesmijo, ki 
se jo je Mira še posebej razve-
selila, saj že od malih nog rada 
prepeva, pretežni del življenj-
ske poti pa se je rada predaja-
la glasbi z igranjem na klavir. 

 Bojana Mavsar

Mira�Žarn� s� hčerko� Ireno,� županom� Janezom�Kerinom� in�
predsednico�četrtne�mestne�skupnosti�Tajano�Dvoršek�

Lazar s harmoniko (na foto-
grafiji). Na koncu je na krat-
ko delo Karitas predstavil njen 
tajnik Miran Prnaver. Pouda-
ril je, da je, poleg materialne 
pomoči, zelo pomembno tudi, 
da se znamo družiti, pogovar-
jati in prisluhniti morebitnim 
stiskam sočloveka. Na koncu 
srečanja so prostovoljci Ka-
ritas vsem prisotnim razdeli-
li priložnostna darila. Tiste, ki 
zaradi bolezni niso bili z nami 
v dvorani, so nato (oba župni-
ka in tajnik) obiskali še po nji-
hovih sobah.

Vsi, ki smo tistega dopoldneva 
obiskali dom v Loki, smo doži-
veli prijetno srečanje z našimi 
nekdanjimi župljani oziroma 
občani. Obenem smo se ob sti-
skah in boleznih nekaterih sta-
novalcev lahko zavedali, kako 
marsikaj, kar se nam zdi sa-
moumevno (zdravje, dom …), 
ni tako samoumevno in da ve-
likokrat teh dobrin ne znamo 
dovolj ceniti in biti hvaležni za-
nje, dokler jih imamo v izobi-
lju. Iskrena hvala osebju Tru-
barjevega doma upokojencev 
Loka pri Zidanem Mostu, 
� M.�Prnaver,�foto:�M.�Strniša

BREŽICE�–�V�prazničnem�decembru�so�se�v�Splošni�bolnišnici�
Brežice� razveselili� nove� donacije� krške� območne� enote�
Zavarovalnice�Triglav�v�višini�4000�evrov,�ki�so�jo�namenili�za�
nakup�mobilnega�rentgena,�ki�se�je�v�zadnjih�letih�epidemije�
covida-19 izkazal kot nujen za slikanje covid pozitivnih 
bolnikov.�Ker�je�obstoječa�naprava�po�skoraj�dveh�desetletjih�
uporabe�že�dotrajana,�jo�je�treba�zamenjati�s�sodobnejšo.�
Da� bodo� lahko� pregledi� še� učinkovitejši� in� prijaznejši� do�
pacientov,� so� v� krški� OE� Zavarovalnice� Triglav� v� sklopu�
novoletne�akcije�»Za�boljši�jutri«�podprli�nakup�te�pomembne�
naprave.�Kot�so�pojasnili�v�SB�Brežice,�jim�po�nakupu�novega�
mobilnega�rentgena�najtežjih�pacientov�in�pacientk,�ki�so�
v� izolaciji,� ne� bo� treba� več� prestavljati� po� bolnišnici,� kar�
zanje predstavlja veliko prednost pri obravnavi bolnikov. 
»SB� Brežice� z� vlaganji� sredstev� v� prenovo� obstoječe� in�
nakup�nove� opreme�dela� pomembne� korake� k� še� boljšim�
zdravstvenim�storitvam�za�prebivalce�Posavja.�Donatorji,�
kot�je�Zavarovalnica�Triglav,�nam�omogočajo,�da�so�ti�koraki�
odločnejši�in�hitrejši,«�je�ob�tem�dejala�direktorica�bolnišnice�
Anica�Hribar,�ki�ji�je�donacijo�simbolično�predala�direktorica�
OE�Krško�Zavarovalnice�Triglav�Polonca�Seničar.�R.�R.

POKLJUKA, LESKOVEC PRI KRŠKEM – 5. januarja je najboljše bi-
atlonke sveta, ki so se pomerile na ženski sprinterski preizkušnji, 
na Pokljuki v organizacije Zavarovalnice Triglav in Organizacij-
skega odbora Pokljuka v okviru akcije Otroci Triglava spodbu-
jalo več kot 2.500 šolarjev iz 54 šol po Sloveniji, med njimi tudi 
osnovnošolci iz več šol z območja Posavja. Akcija Otroci Trigla-
va na Pokljuki je bila trajnostno obarvana, saj je bilo med ude-
leženimi šolami dobra polovica ekošol, mladi pa so se na ogled 
tekme že predhodno pripravili z izdelavo navijaških transparen-
tov. Oblikovalcem najboljših transparentov je Zavarovalnica Tri-
glav namenila praktične nagrade, ki so jim jih podelili člani slo-
venske biatlonske reprezentance in predstavnica zavarovalnice, 
med tremi najboljšimi transparenti pa je bil nagrajen tudi trans-
parent učenk in učencev OŠ Leskovec pri Krškem (na fotografiji).
 B. M./vir in foto: Zavarovalnica Triglav 

Nagrajen leskovški transparent

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780

Pomlad na zelenjavnem vrtu
Zima se še ne poslavlja, a misli nekaterih so že pri spo-
mladanskih opravilih na zelenjavnem vrtu. Kdaj zač-
nemo s pripravo gredic, kaj naprej posadimo, kateri so 
dobri sosedi itd.? Na ta in še marsikatera druga vpra-
šanja bo odgovorila priznana avtorica priročnikov in 
strokovnjakinja za zelenjadarstvo, urejanje in gojenje 
vrtov ter okrasnih rastlin Miša Pušenjak na strokov-
nem predavanju z naslovom Pomlad na zelenjavnem 
vrtu, in sicer v četrtek, 9. februarja 2023, ob 18.00 v 
Valvasorjevi knjižnici Krško. 
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

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

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

zahvale, spomin

SPOMIN

z Gorenjih Skopic.

14. januarja je minilo žalostnih pet let,  
odkar nas je zapustil naš dragi

Pogrešamo te

VIKI TOMŠE
Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate in prižigate sveče.

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je.

SPOMIN

16. januarja pred 30 leti nas je nenadoma  
in mnogo prezgodaj zapustil

TONE PAVLOVIČ
(1950–1993) iz Velikega Mraševega.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu.

Žena Marija ter sinova Peter in Aleš z družinama

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

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

(Simon�Gregorčič)

SPOMIN

24. januarja bo minilo pet let, odkar nas je zapustil naš dragi

LOJZE MIRT
iz Kladja nad Blanco.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v svojih mislih in srcih,  
postojite ob njegovem grobu in mu prižigate sveče.

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

V�šumenju�vetra�slišim�tvoj�glas.
V�šopku�cvetja�vidim�tvoj�obraz.
Si�nežna�solza,�ki�spolzi�po�licih,

si�topel�vetrič,�ki�poboža�našo�dušo,
si�ljubezen�v�naših�srcih,

si�metulj,�ki�pod�soncem�leti,
in�si�angel,�ki�nad�nami�spokojno�bdi.

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč 
in mnenj uredništva.

prejeli smo

Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri. Objavljena je 
tudi na internetni strani www.radiosraka.com in na FB strani, 
kjer lahko glasujete in oddate svoj glas.

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) Ans. VERDERBER - Metlika ti naša
 2. (7.) Ans. NEMIR - Za gasilke in gasilce
 3. (3.) Ans. PETRA FINKA - Tam dol za vasjo
 4. (2.) Ans. REFREN - Rože za mamo
 5. (4.) Ans. POGUM - Slovo
 6. (5.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Ena bolha za pomoč
 7. (6.) Ans. FRANCA OCVIRKA - Noč na morju
 8. (8.) Skupina GADI - Kako je lep ta čas
 9. (-.) Ans. MODRIJANI IN SILVO PLIBERŠEK - Oj, zemljica
 10. (-.) Ans. SLOVENSKI ZVOKI – Je Pišečan po vincu znan

Predlog tega tedna za glasovanje:
Skupina Črna mačka - Majda, ti si rožica

Kupon št. 658
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. 1. 2023, ob 20. uri

MIHA POVHE 
iz Rovišč pri Studencu. 

SPOMIN

13. januarja 2023 sta minili dve leti,  
odkar nas je zapustil naš dragi

Utrgal�bom�cvet,�na�grob�ga�položil� 
in�tiho�potožil,�da�joče�srce�…� 

Veseli�s�teboj�smo�živeli,� 
žalostni,�ker�te�več�ni�…� 
Ostali�so�živi�spomini.�� 

Z�nami�potuješ�vse�dni�…

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, postojite ob njegovem 
grobu in mu prižigate sveče. 

Žalujoči: žena Mihaela, sin Tomaž in hči Melita z družinama

IVAN – HANZI ŽVEGLIČ

SPOMIN

7. januarja je minilo žalostno leto, odkar si odšel od nas, naš dragi 

Veseli�s�teboj�smo�živeli,
žalostni,�ker�te�več�ni.
Ostali�so�le�še�spomini,

z�nami�potuješ�vse�dni�in�noči�…

Zelo te pogrešamo.

Žena Zvonka in sin Robert z družino

SPOMIN

Čas�mineva,�
spomin�ostane.

MARINKA AVŠIČ – LEBEN
Mineva pet žalostnih let, odkar sta nas zapustila

in

FRANCI LEBEN
Hvala vsem, ki se ju spominjate.

Vsi njuni

CVETKA ZOFIČ 
s Cirnika. 

SPOMIN

15. januarja je minilo žalostno leto,  
odkar nas je zapustila 

Ni�smrt�tisto,�kar�nas�loči,�
in�življenje�ni,�kar�druži�nas.�

So�vezi�močnejše,�brez�pomena
zanje�so�razdalje,�kraj�in�čas.�

(Mila�Kačič)

Pogrešamo objem tvojih rok, tvoj pomirjajoči glas in mili nasmeh, 
veselje v tvojih očeh, ko si bila z nami … Hvala vsem, ki postojite ob 
njenem grobu in jo ohranjate v lepem spominu. 

Tvoji najdražji

MELITA PAVLIN
iz Krškega. 

SPOMIN

16. januarja je minilo deset let,  
odkar te ni več med nami, draga

Ko�tvoje�si�želim�bližine,
grem�tja,�v�mirni�kraj�tišine.

Tam�srce�se�tiho�zjoče,
saj�verjeti�noče,�da�te�ni�več�med�nami.

Lepa hvala vsem prijateljem in sošolcem B razreda osnovne šole, 
ki si vzamete čas in z mislijo nanjo postojite ob njenem grobu, ji 
prižgete svečko in jo ohranjate v lepem spominu.

Mami

Dne 1. 1. 2023 v popoldanskem času je ponovno zagorelo na sani-
tarni deponiji Spodnji Stari Grad. Tudi tokrat smo jo odnesli brez 
posledic, saj se je dim valil vzhodno od vasi. Velika verjetnost obsta-
ja, da je v tretje ne bomo odnesli tako dobro. Kljub razpravi na 
zboru krajanov po prvem požaru ugotavljamo, da določene zave-
ze oz. sklepi s točno določenimi nalogami in terminskim določit-
vam niso bili izpolnjeni.
Glede na to, da je na deponiji ponovno zagorelo, vmes je gorelo 
tudi v novembru (ko je zgorel stroj za stiskanje), se sprašujemo, 
ali so bili v zadostni meri izvedeni obljubljeni ukrepi in kdo je od-
govoren za to. Sprašujemo se, kdo nam sploh lahko da zagotovila, 
da podobnega primera ne bo več, upoštevajoč dejstvo, da nismo 
dobili odgovorov na vprašanja in ne vemo več, komu lahko sploh 
še zaupamo. Ali so inšpekcijske službe slepe in ali sploh delujejo?
Krajani Spodnjega Starega Gradu glede na vse opisano zahteva-
mo, da se NENORMALNA KOLIČINA mletega odpada iz zaloge ne-
mudoma odstrani iz našega okolja, kar je edino zagotovilo, da ne 
bo spet zagorelo. Predelava in sortacija naj se prilagodi potrebam 
našega ožjega okolja. Ni treba, da rešujemo komunalno problema-
tiko skoraj cele Slovenije.
Od občinskega sveta zahtevamo, da se ta problematika obravnava 
prednostno in se najdejo ustrezne rešitve. Če bi veter pihal z isto 
močjo v smeri jugozahoda, verjamemo, da požara ne bi pogasi-
li teden dni. Po okoljski katastrofi (bili smo zelo blizu) bo prepoz-
no. Tako župan in občinski svet kot lastniki ter družba Kostak kot 
upravljalec morajo narediti korak v rešitev ogrožanja prebival-
cev. Samo obljube nam ne pomagajo in vodijo v državljansko ne-
pokorščino. Prebivalci Spodnjega Starega Gradu že leta opozarja-
mo na nepravilnosti (hrup, smrad, promet vlačilcev skozi naselje) 
in zahtevamo odgovore ter končno tudi ukrepanje.

 Predsednik sveta KS Spodnji Stari Grad 
� -�Spodnja�Libna�Jože�Stibrič

Izjava za medije v zvezi s 
požarom na sanitarni deponiji

 
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 le letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 20 €, za tujino pa 75 €.
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.
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www.posavskiobzornik.si/zahvale-in-spomini

SONJA PUC
rojena Prosenik, iz Sevnice.

ZAHVALA
Dne 21. 12. 2022 je po dolgi in težki 

bolezni odšla v večnost

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za vse lepe besede, podarjene rože, sveče, svete maše ter denarne 
prispevke. Posebna zahvala gre Ivici, Mariji, Gabrieli in Jožici ter 
vsem ostalim bližnjim, ki vas nismo posebej imenovali. Hvala, ker 
ste nam olajšali dneve s svojo nesebično pomočjo.
Njena knjiga življenja se je na zemlji iztekla, naj se nadaljuje v 
večnosti.

Vsi njeni

JOŽEF ZALOKAR
iz Krškega, Gubčeva ulica 3.

ZAHVALA
V 81. letu starosti se je od nas za vedno 
poslovil naš dragi mož, ati, dedi, tast in 

dober prijatelj

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala vsem za izrečeno sožalje, tolažilne besede, objeme in stiske 
rok ter denarne prispevke. Hvala tudi vsem, ki ste nam v teh težkih 
trenutkih stali ob strani in kakor koli pomagali. Zahvaljujemo se 
gospodu župniku Alojzu Kačičniku za lepo opravljen obred in 
sveto mašo, pevcem, govorniku Blažu Sotošku, Toniju Sotošku za 
odigrano Tišino, pogrebni službi Kostak za pomoč pri organizaciji 
pogreba in Cvetličarni Lilja za poslovilno cvetje.
Še enkrat iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki jih nismo posebej 
imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali

JUSTINA KOVAČIČ
iz Krškega, Sovretova 37a.

ZAHVALA

V 94. letu se je od nas poslovila naša draga 
mama in stara mama

Nič�se�ni�spremenilo,�le�telo�se�je�poslovilo,
mi�pa�bomo�vsak�dan�znova�vedeli�to,

da�si�imela�zlate�roke�
in�blago,�a�skrbno�oko!

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. 
Hvala pogrebni službi Kostak za skrbno organizacijo pogreba ter 
gospodu župniku za opravljeno mašo in obred. Iskrena zahvala pa 
gre osebju DSO Krško, in sicer gospodinjskima skupinama Breza in 
Lipa, katere varovanka je bila mama. 
Še posebej pa se zahvaljujemo osebju DSO Krško iz skupine Vijolice, 
kjer so za mamo nesebično in zelo sočutno skrbeli ob njenih zadnjih 
dnevih in tednih ter ji lajšali bolečine.
Prav tako hvala zdravstvenemu osebju DSO Krško, da ji je pomagalo 
ob trpljenju zaradi hude bolezni. 
Hvala tudi vsem ostalim, da ste našo mamo v tako lepem številu 
pospremili k zadnjemu počitku. Pogrešamo jo!

Žalujoči: vsi njeni

JOŽEFE PEPCE BOŽIČNIK
iz Koprivnice

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, sestre, tete, tašče,  
babice in prababice

Ni�smrt�tisto,�kar�nas�loči,
in�življenje�ni,�kar�druži�nas.

So�vezi�močnejše.�Brez�pomena�
zanje�so�razdalje,�kraj�in�čas.

(Mila�Kačič)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, denarne prispevke, sveče in svete 
maše. Vaša prisotnost, obiski, tople besede tolažbe, ki ste nam jih 
izrekli, nam lajšajo bolečino in praznino ob izgubi naše drage mame. 
Posebno zahvalo namenjamo Splošni bolnišnici Brežice, pogrebni 
službi podjetja Kostak, pevcem za zapete žalostinke, trobentaču, 
gospodu župniku za lepo opravljen obred, praporščakom, g. Blažu 
Sotošku za ganljive besede slovesa in Cvetličarni Lilija za pripravo 
cvetja.
Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji 
poti.

Žalujoči: vsi njeni

STANISLAV MATIJA  
TOMAZIN 
iz Kostanjevice na Krki. 

ZAHVALA

V 76. letu starosti nas je nepričakovano 
zapustil ljubi mož, oče, brat, stric in svak 

Tako�kot�reka�v�daljavo�se�zgubi,�
odšel�si�tiho,�brez�slovesa,�
za�sabo�pustil�si�spomin�

na�naša�skupna�srečna�leta.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in prispevke. 
Vsaka topla beseda, močan stisk rok in dolgi objemi nam pomagajo 
preživeti težke čase. Zahvaljujemo se Robertu, Darji, Nini, Štefki in 
ekipi NMP ZD Krško za nudenje prve pomoči. Hvala tudi dr. Cepić 
in sestri Bernardi. Iskrena hvala Lei-Mariji Colarič-Jakše in Matjažu 
Jakšetu za ganljive besede na žalni seji v Galeriji Božidar Jakac in 
pogrebu. Hvala Mateju Kuharju za organizacijo žalne slovesnosti in 
Franciju Štokarju za pomoč pri pogrebu. Zahvala Občini Kostanjevica 
na Krki, g. županu Robertu Zagorcu in Mateji Strgulec za besede 
slovesa. Zahvaljujemo se kostanjeviškim društvom, in sicer Društvu 
vinogradnikov, Planinskemu društvu Polom, Društvu domače koline, 
Društvu upokojencev, Društvu podeželskih žena in praporščakom. 
Hvala tudi vsem pevcem pevskih zborov, glasbenikom Jaki Sočiču, 
Juretu Šventu, Blažu Šefu in Juriju Bazniku ter Toniju Klemenčiču 
za ozvočenje. Hvala g. Žičkarju za organizacijo pogreba, družbi 
Kostak d.d. in g. župniku Jožetu Miklavčiču za lepo opravljen obred. 

Hvala vsem, ki ste ga spoštovali in imeli radi. 

Žalujoči: žena Vera ter sinovi Matija, Stane in Jernej

FRANČIŠKE ŠOLN
s Senovega

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame

Kogar�imaš�rad,�
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je.

se vsi iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, sveče in svete maše. Hvala vsem, ki ste našo mamo 
pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Jožica in Majda z družino

RAFKO ŠVIGELJ
iz Krškega, živeč v Metliki.

V 75. letu je umrl 

Pokopan je bil 11. januarja 2023 na mestnem pokopališču Metlika.

Žalujoči: vsi njegovi

SONJE GOLC
rojene Mrgole,

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše 
drage 

Si�kot�sonce�življenja�sijala,
za vse svoje ljubezen razdala. 
Odslej�boš�kot�zvezda�svetleča,�
naj�ti�v�nebesih�dana�bo�sreča.�

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, da ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in nam 
pomagali. Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili k 
zadnjemu počitku. 

Žalujoči: vsi njeni

ALOJZIJA BANIČ
iz Ravnega pri Raki.

ZAHVALA

V 97. letu nas je zapustila naša draga mama, 
babica, prababica, teta in tašča

Pot�se�tvoja�je�končala,
mirno�v�sanjah�si�zaspala.

So�poti,�ki�jih�ne�zasuje�plaz,
in�so�spomini,�ki�jih�ne�izbriše�čas.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, gospodu 
župniku Levičarju za lepo opravljen obred, Štefanu Metelku za 
zvonjenje, pevcem z Rake in Tadeji Rupar za poslovilni govor. Hvala 
tudi ostalim, ki vas nismo posebej imenovali. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njeni

ALOJZ MIKOLIČ
iz Velike Hubajnice. 

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je zapustil oče, brat, 
stric, dedek in pradedek

Zahvaljujemo se vsem sosedom, prijateljem, znancem ter vsem, ki 
so darovali sveče in rože, g. kaplanu iz Kostanjevice, ki je opravil 
cerkveni obred. Hvala osebju Doma upokojencev Sevnica in dr. Juriju 
Pesjaku, ki so mu stali ob strani v času njegove bolezni. 

Žalujoči: sin in hčerke z družinami

MARIJE KOPRIVC
s Senovega

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

In�pride�dan,�
ko�se�končajo�zadnje�upajoče�sanje.

se iskreno zahvaljujemo vsem za izkazano spoštovanje,  
izrečena sožalja in darove.

Vsi njeni

STANISLAVA PLANINCA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, brata,  
strica in prijatelja

Dober,�plemenit�človek,�ki�je�z�nami�živel,
nam�ne�more�biti�odvzet,

kajti�v�našem�srcu�je�zapustil�svetlo�sled
svoje�dobrote�in�plemenitosti.

(Thomas�Carlyle)

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom in prijateljem, ki so nam v 
težkih trenutkih pomagali in stali ob strani. Hvala vsem za izrečeno 
sožalje in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala 
Barbari za tople besede slovesa ter duhovniku in glasbenikom za 
lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste 
ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Mojca ter hčerki Anja in Nejka z družinama
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Prodam jabolka topaz po 1,20 
€ in opal po 1 €. Po dogovoru 
tudi dostavim na dom. 
Tel.: 041 259 742

Prodam vino žametne črni-
ne in modre frankinje, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 892 329

Prodam orehova jedrca po 
7,50 €/kg, drobilec orehov, 20 
€, in namizni vrtalni stroj, 70 
€. Tel.: 041 948 191

Prodam mlin za grozdje pec-
ljalnik, sod za vino inox, 4 kom. 
po 300 l, plastične kadi, 750, 
250 in 150 l, črpalko za vino, 
prešo za grozdje, 100 l, na hid-
ro olje. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 737 186

Prodam kole za vinograd. 
Tel.: 070 815 003

V najem oddamo vinograd v 
vasi Drenovec na Bizeljskem. 
Velikost 56 arov, 2200 trt. Je 
redno obdelovan. Brezplačno. 
Tel.: 070 383 576

Prodam vino cviček, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 576 717

Prodam vino cviček, mešano 
belo in modro frankinjo. Cena 
za liter je 1,3 €. 
Tel.: 041 809 209

Prodam orehova jedrca. 
Tel.: 051 306 556 

041 659 659

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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obzornikova oglasna mreža

V Vitni vasi prodam bivalni vi-
kend, sončna lega, asfalt, voda, 
elektrika, 50 arov zemlje. 
Tel.: 040 880 752

Kupim gozd, njive (Zdole, 
Kostanjek z okolico). 
Tel.: 030 760 772

Prodam ali dam v najem eno-
sobno stanovanje v Krškem 
(Videm). Tel.: 031 772 226

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO

Prodamo vino: rumeni muš-
kat (polsladki in suhi), frankin-
jo, mešano belo in črnino.  Prav 
tako prodamo mešana ali bu-
kova drva. Tel.: 031 306 559, 
po 17. uri

Prodamo vino, večje količine 
in stekleničeno. Suho: namiz-
no rdeče, mešano belo, fran-
kinja, rosé. Polsladko: muš-
kat, renski rizling, rosé. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 738 843

Prodam vino, belo, mešano in 
rdeče, cena 1,20 €/liter. Po do-
govoru tudi dostavim na dom. 
Tel.: 041 259 742

NEPREMIČNINE
Prodamo ali damo v najem 
poslovni prostor velikosti 181 
m² v Krškem, sedaj prodajal-
na z živili, lahko tudi druga de-
javnost ali po dogovoru. Skup-
no zemljišče 1.070 m². Gens 
d.o.o., Zgornja Pohanca 45, 
Sromlje. Tel.: 031 381 653

Prodam manjšo pritlično vse-
ljivo hišico z gospodarskim po-
slopjem, relacija Brežice–Bi-
zeljsko. Ostalo po dogovoru. 
Tel.: 041 831 475

Oddamo 3 popolno-
ma prenovljene poslovne 
prostore (v celoti opreml-
jene), velikost cca. 40 m2/
enoto na Bizeljski cesti v 
Brežicah. Enostaven do-
stop (tudi za invalide), 
brezplačno parkiranje, so-
doben videz, možna tudi 
prilagoditev prostora po 
vaših potrebah. Agencija 
Spin d.o.o., CPB 11, Breži-
ce. Tel.: 070 777 795 

V najem oddam trisobno sta-
novanje na Obrežju, 12 km od 
Brežic, apartmajsko urejeno. 
Tel.: 031 409 406
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
TRAKTORJEV IN KMETIJSKE MEHANIZACIJE, 
gradbene mehanizacije in viličarjev. 
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane, 
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.

Informacije: tel.: 07/49 73 160, GSM: 041 611 740, 051 812 512

Odkup lesa
BRIN - PODJETJE ZA 
PREDELAVO LESA d.o.o.
Stolovnik 68a
8280 Brestanica

Odkupujemo hlodovino: hrast, bukev, smreka, jelka 
ter ostali sortimenti na panju ali kamionski cesti.

Za vaš les ponudimo najboljše realne cene 
in klase ter hitro plačilo.

Prodamo vino – letnik 2022: 
belo, rdeče, žametna črnina – 
1,2 €/l ter frankinja – 1,5 €/l. 
Okolica Sevnice. 
Tel.: 041 643 972

Prodam vino kraški teran, 
cena 2,50 €/l. 
Tel.: 041 823 163

KMETIJSTVO

Eko-kurjava d.o.o., peleti s 
certifikatom kakovosti A1. 
Tel.: 070 665 823
www.eko-peleti.si.

Prodam kotel za žganjekuho, 
60 l, cena: 500 €. 
Tel.: 031 304 398

Prodam kostanjeva drva, krat-
ko žagana, svinjo, težko okoli 
300 kg – stara 1,5 leta in ni še 
kotila. Cena 1,70 €. 
Tel.: 051 477 243

Kupim gozd v občini Sev-
nica in okolici. 
Tel.: 041 597 309

Prodam bukova kalana drva. 
Tel.: 031 482 596 

Prodamo 1000 kg ječmena po 
ceni 0,35 €/kg. 
Tel.: 040 262 867 

Prodam suho koruzno zrnje, 
Trebnje, Dolenjska, cena: 400 
€/t. Tel.: 051 429 147

Prodam bukova drva, po žel-
ji žagana, in bukove trske za 
pod žig (kamin, žar). Malko-
vec. Tel.: 070 532 616

Kupim hlode kostanja za izde-
lavo ostrešja. Hlodovina mora 
biti zdrava in ravna. 
Tel.: 041 878 085

Prodam nov 60-litrski meša-
lec za meso. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 865 691 

Prodam 50 do 70 kock slame, 
žganje, vino frankinja, 150 l, 
obračalnik SIP 2000. 
Tel.: 041 223 957

Prodam slamo v okroglih ba-
lah, 40 bal, in teličko simen-
talko, staro 7 mesecev. Cena 
po dogovoru. Tel.: 070 848 863

Prodam suha mešana drva 
(bukev, hrast) ter sveža buko-
va in mešana drva. 
Tel.: 031 895 748

Prodam hlodovino oreha, po-
sekano 3. 1. 2023, dolžina hlo-
da 370 cm, obseg hloda 60 cm. 
Tel.: 031 782 203

Prodam plug IMT 755, viso-
ki, in klinaste brane ter jedil-
ni krompir. Tel.: 051 804 000

Prodam mešana drva za cen-
tralno kurjavo, s prevozom, 
za ceno se dogovorimo po tel. 
Tel.: 041 408 774

Prodam drva, kratko žagana, 
pesjak s hišico, železen voz in 
rdeče vino. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

ŽIVALI

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

Prodam prašiče, težke od 150 
do 170 kg, krmljeni z domačo 
hrano. Tel.: 041 565 142 

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec pri Krškem

041 766 345
rob@hormann.partner.si

vhodna vrata, notranja lesena vrata in motorni 
pogoni za dvoriščna vrata 
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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 
- Prodaja in šivanje zaves 
- Menjava zadrg (tende za čolne, hlače ...)
- Izdelava prtov, pogrinkov, tekačev
- Izdelava preoblek (kuhinjski stoli, klopi ...)
- Krajšanje (hlač, rokavov ...)

Maja Ameršek, s.p., Mali Kamen 38c, Senovo

031 852 090
siviljstvo.maja0@gmail.com
Šiviljstvo Maja Ameršek

Info:

Šiviljstvo 
Maja

siviljstvomaja                    

Za dodatne informacije nam pišite na prodaja@agencijaspin.si ali pokličite na:

070 77 77 66
Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežicewww.agencijaspin.si

Greste morda v pokoj 
ali želite zapreti svoje podjetje?

Imamo rešitev za Vas!
Prodajte ga! mi pa vam poiščemo kupca!

POSAVSKA PANORAMA, OBVESTILA

NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon.–pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• mali.oglasi@posavje.info.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa 
(do 15. ure). Cena objave malega 
oglasa za fizične osebe do 15 
besed znaša 7,50 €, vsaka nadaljnja 
beseda 0,75 €, za okvir pa 4 €. 

Cena objave malega oglasa za 
pravne osebe, s.p. in druge posa-
meznike, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost na trgu ne glede na 
organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 15,00 €, vsaka nadaljnja 
beseda 1,50 €, za okvir pa 8 €. Og-
las mora vsebovati naziv in naslov 
naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

Odgovorna urednica: Maruša Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič
Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 
Sodelavke in sodelavci: Andreja 
Kališnik, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 20 EUR, 
v Evropski uniji – 75 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: Tiskarsko središče d.o.o., 
Ljubljana 
Naklada: 27.600 izvodov

 

Naslednja številka (3/2023) bo izšla v 
četrtek, 2. februarja 2023.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 26. januar 2023.

PERUTNINARSTVO CIGLAR
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s Senovega obvešča cenjene 
stranke, da že lahko naročijo
 bele kilogramske piščance 
in jarkice, ki bodo na voljo
28. 2. na Gmajni 28,Raka;

2. 3. na Kajuhovi 3, Senovo.
Vsako sredo so na voljo

beli enodnevni piščanci,
20. 1. pa enodnevne jarkice.

Naročila sprejemamo 
ob delavnikih med 9. in 18. 
uro na tel. št. 031 676 724. 031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo vas, 
da sprejemamo naročila za 

bele kilogramske 
piščance, ki si jih lahko 
priskrbite 25. februarja.

Sprejemamo tudi naročila 
za mlade rjave jarkice in 
enoletne kokoši nesnice, 

ki bodo na prodaj 
v sredini februarja.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila 
za bele kilogramske 

piščance, ki bodo 
25. februarja.

Takrat bodo na voljo tudi 
rjave in grahaste jarkice. 

Nudimo tudi prašiče.

PIŠECE – Ob koncu jubilejnega leta za Badminton klub Piše-
ce, v katerem so praktično čez celo lansko leto obeleževa-
li 20-letnico delovanja, je mladi član Jan Hotko poskrbel za 
največji klubski uspeh do zdaj. Postal je dvakratni mladin-
ski državni prvak do 11 let. 

Jan Hotko je na zadnjem 
mladinskem DP osvojil 
kar dvojno krono – držav-
ni prvak do 11 let je pos-
tal tako med posamezniki 
kot tudi v igri dvojic sku-
paj s Svenom Pahorjem 
iz BK Mladost Lendava. 
Jan je celotno prvenstvo 
odigral vrhunsko, saj ni 
izgubil niti enega niza. S 
takšno igro je dokazal, da 
je iz pravega testa in lahko 
s pridnim delom postane 
nova badmintonska zvez-
da v Sloveniji, so zapisali v 
klubu in dodali, da je Jan s 
tem postal prvi posavski 
dvojni državni prvak v 

badmintonu. Tudi v novem letu pišeški badmintonisti nadalju-
jejo z vidnimi rezultati na tekmovanjih. Na Yonex open Ljublja-
na turnirju je Renata Matić med dekleti v kategoriji elit dosegla 
prvo zmago za klub iz Pišec in s tem prvo zlato medaljo na slo-
venski članski sceni, Alen Mijatovič pa je bil drugi v seniorski 
kategoriji. Na otroškem festivalu Badmintonček-Badmintonči-
ca 2023 na Ravnah na Koroškem se je spet najbolje odrezal Jan 
Hotko, ki je v konkurenci posameznikov do 13 let A osvojil dru-
go mesto. Minuli vikend je članska ekipa v postavi Toni Hotko, 
Gregor Božič, Katarina Kevo in Patricija Geč na Mirni tekmo-
vala v prvih dveh krogih 3. SBL ter po enkrat zmagala in izgubila. 
Naslednja kroga bosta marca v Brežicah. Sicer pa se v BK Pišece 
na veliko pripravljajo na največji badmintonski festival v Slove-
niji, ki bo med 26. in 29. januarjem s tekmovalnim vrhuncem – 
11. turnirjem bratstva in enotnosti v Brežicah.  R. R.

Jan se je zapisal v zgodovino

Jan� Hotko� (desno)� s� soigralcem�
Svenom�Pahorjem�(foto:�BK�Pišece)

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

»Včasih so nas učili: 'Če 
kruhek pade ti na tla, po-
beri in poljubi ga', danes 
pa tako lepo polovico 
hlebca najdemo kar ob 
robu ceste, res žalostno 
…« je ob fotografiji, ki jo 
je poslala na uredništvo, 
zapisala naša bralka s 
Krškega polja. Kot je še 
pripisala, je možno, da je 

kruh komu na tla padel po nesreči, a tudi to ne more biti opra-
vičilo za tako nemarno ravnanje s tem, za kar so se generaci-
je naših prednikov pogosto trdo borile … 

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

Prodam prašiča za zakol, teža 
okoli 150 kg. Tel.: 031 768 569 

Prodam 4 krškopoljske 
mladice, stare 8 mesecev in 
težke cca. 110 kg. 
Tel.: 031 290 916

Prodam svinjo, hranjeno z 
domačo hrano, 250–270 kg. Je 
mesnate pasme, cena po dogo-
voru. Tel.: 031 858 594 

Prodam prašiča, težkega cca. 
140 kg. Krmljen z domačo hra-
no, koleraba, krompir, koruza. 
Tel.: 031 366 828 

Prodam prašiča, težkega okoli 
170 kg. Tel.: 031 698 469 

Prodam prašiče, težke 20–40 
kg in 100–120 kg. Možen zakol 
ali dostava. Tel.: 051 422 161

Prodam prašiče od 100 do 
130 kg. in deteljo lucerno v 
okroglih balah, suho in silaž-
no. Tel.: 031 312 573

Prodam prašiča, težkega 200 
kg, okolica Dobove. 
Tel.: 031 304 168

Prodam prašiča, 270 kg. 
Tel.: 051 634 338 

Prodam prašiča, težkega cca. 
45 kg, cena 2,8 €/kg. Okolica 
Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam odojke, 25 kg, ter 
seno in slamo v okroglih koc-
kah. Tel.: 031 394 657

145-kg prašiča prodam, krm-
ljen z domačo hrano. 
Tel.: 041 576 801

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

Nudimo: selitve, prevo-
ze, pospravljanje garaž in 
podstrešij, beljenje, odvoz 
na deponijo, montažo/de-
montažo pohištva. Selitve-
ni servis Selec, Samo Čer-
nec s.p., Bizeljska c. 20, 
Brežice. Tel.: 070 827 998

Prodam novo hiško za psa, 
vrt no frezo, 8 KS, kole smre-
kove sušice za fižol. 
Tel.: 041 847 896

Prodam masivno mizo, 160 
x 90 cm, ovalne oblike, nova, 
nerabljena, spodaj železna in 
noge. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 566 399 

Okvirjanje slik, gobelinov, 
priznanj, čipk, ogledal in 
prodaja slik. Ortoks d.o.o., 
Cesta prvih borcev 10, Bre-
žice. Tel.: 041 353 503

Iščemo čistilko. Redno delo 
popoldan na enem objektu. 
Lahko tudi upokojenci. Delo 
se opravlja v Brestanici. Čis-
tilni servis čista 10-ka, Rebe-
ka Blagus s. p., Bistriška ulica 
3, Radomlje. Tel: 031 016 116

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

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

07 49 05 780

VELENJE,�KRŠKO�–�V�organizaciji�Plavalnega�kluba�Velenje�
je�14.�januarja�potekala�prva�pokalna�tekma�v�plavanju�za�
veterane,�na�kateri�je�sodelovalo�tudi�osem�članic�in�članov�
Plavalnega kluba Celulozar Krško. Najuspešnejša je bila 
Nika�Bajc,�ki�je�zmagala�v�treh�disciplinah�in�postavila�tri�
državne�rekorde.�Sicer� so�Krčani� (nastopili� so� še�Polonca�
Špan,�Marjana�Nunčič,�Rok�Kunej,�Tadej�Sukič,�Borut�Mlakar,�
Andrej�Škafar� in�Franc�Čargo)�osvojili� skupno�11�zmag�v�
posameznih�kategorijah,�pet�drugih�mest�in�dve�tretji�mesti�
oz.�v�absolutni�kategoriji�štiri�prva�mesta,�eno�drugo�in�tri�
tretja�mesta.�P.�P./vir:�VKP
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od čopiča do note

Kaja Pavlič je s svojim odlič-
nim vokalom dala skladbam 
Reka luči, Stara barka, Izgubiva 
se v noč, Ti si moje sonce, Ogenj 
in led, Čokolada ter So najlepše 
pesmi že napisane osebno noto 

in novo preobleko. »Ideja in iz-
bor pesmi mi je bil všeč, pred-
vsem pa to, da sem lahko pes-
mim dala lasten pečat – nihče 
mi ni rekel, kako moram od-
peti,« je pojasnila. »Pesmi, ki 
smo jih posneli, smo prilagodi-
li mojemu stilu in zdi se mi, da 

Glasbene uspešnice v Kajini preobleki
APNENIK PRI BOŠTANJU – Glasba in ples spremljata temnolaso Kajo Pavlič od otroštva, saj je odraščala v družini, v kateri sta njena starša del svojega časa namenjala 
glasbeni in plesni dejavnosti. Kaja je v lanskem poletju sodelovala v glasbenem projektu Stars on 69 – priredbi znanih slovenskih uspešnic z izkušenimi in priznani-
mi glasbeniki ter največjim poznavalcem glasbe pri nas Draganom Buličem.

je končni izdelek odličen,« pri-
poveduje in s posebnim žarom 
opiše še snemanje videospo-
ta na najbolj vroč lanskoletni 
poletni dan v Izoli, v katerem 
nastopata poleg nekaterih 
slovenskih glasbenih legend, 
kot je bobnar skupine Hazard 
Miro Čekeliš ter priznani poz-
navalec in kritik slovenske po-
pularne glasbe Dragan Bulič, 
tudi njena starša, brat in nekaj 
prijateljev. Videospot sta reži-
rala glasbenik Gogi Vanilla ter 
pevkina mati Mira Kovač, za 
aranžma in produkcijo je pos-
krbel glasbenik Zvone Tomac.

»V projektu Stars on 69 sode-
lujejo ljudje, ki ustvarjajo glas-
bo s srcem,« pove sogovornica, 
ki se je rodila pred dobrimi tre-
mi desetletji v trboveljski po-
rodnišnici in nato odraščala v 
štiričlanski družini v enem iz-
med večstanovanjskih objek-
tov v Sevnici, od koder je sledi-
la selitev na Apnenik. V manjši 
hišici si je njen oče Andrej, ki 
je bobnar in pevec ter pogos-
to sodeluje z različnimi glasbe-
nimi zasedbami, uredil glasbe-
ni studio in v njem je Kaja rada 
preživljala svoj prosti čas. Mati 
Mira, ki je vzgojiteljica, z veli-

kim veseljem namenja del svo-
jega časa sestavljanju različnih 
plesnih koreografij za pred-
šolske otroke, a tudi za odras-
le skupine. Kajin starejši brat 
Gregor se z glasbo ali plesom 
ni nikoli ukvarjal, a z družino 
se je vedno rad udeležil kon-
certov in plesnih nastopov.

Ljubiteljica jazza, popa,  
soula ter r’n’b

»Moj prvi pevski nastop je po-
vezan s pevskim zborom, ki 
sem ga obiskovala v osnovni 

šoli v Boštanju. Tedanja uči-
teljica glasbe Silvija Blaže-
vič me je izbrala, da sem solo 
zapela skladbo Amazing Gra-
ce, ker sem imela že v šestem 
razredu svoj stil petja. Ko sem 
obiskovala osmi razred, so na 
šoli snemali Veseli tobogan. V 
snemalni ekipi je bil tudi Tadej 
Hrušovar, frontman legendar-
ne skupine Pepel in kri, ki me 
je želel spoznati, ko me je slišal 
na vaji. Zdela sem se mu zani-
miva in omogočil mi je, da sem 
kot 14-letno dekle prvič nasto-
pila na televiziji, kot najmlaj-

ša pevka v oddaji Hri-bar,« se 
spominja začetkov ljubiteljica 
jazza, popa, soula in r&bja (ri-
tem in blues), kar je bilo v tis-
tem času nenavadna, posebna 
glasbena izbira. »V teh glasbe-
nih zvrsteh je prišel moj vokal 
bolj do izraza,« se nasmehne. 
Prijetne spomine je ohranila na 
Glasbeno šolo Grosuplje, ki jo 
je obiskovala kot srednješolka 
in se pri urah sola petja pri pro-
fesorici Ireni Vidic dodatno iz-
popolnjevala v jazz, pop in soul 
petju ter bila nekaj časa tudi 
solistka v njenem jazz zboru 
ArtVoicess. V tem času je spo-
znala mnoge slovenske glasbe-
nike, s katerimi je nastopala po 
klubih in raznih koncertih. Na 
avdiciji za novo pevko skupine 
Panda, kjer je prišla v ožji izbor, 
žal ni bila uspešna, saj je bila, 
stara 20 let, po mnenju članov 
premlada. V ne ravno prijet-
nem spominu ji je ostalo sode-
lovanje v glasbeni oddaji X Fa-
ctor, kjer je po mnenju mnogih 
prehitro izpadla. V mnogo pri-
jetnejšem spominu ji je ostalo 
sodelovanje s pevcem Mirzo 
Selimovičem, znano glasbeno 
zvezdo Balkana, s katerim je 
veliko nastopala v duetu. Sku-
paj sta posnela tudi komad Do-

lina bluza. S posavsko operno 
pevko Bibo Novak je nastopi-
la v Misiji Evrovizija, za odda-
jo Slovenja ima talent pa žal 
ni bila dovolj dobra. Nepozab-
ni so nastopi v domačem kra-
ju, kjer so se ji včasih na odru 
pridružile sevniške mažorete.

»Uživam v glasbi, rada pojem, 
a nikoli nisem želela biti zvez-
da. Glasba je moja sprostitev, 
moje veselje, z glasbo rada 
komu polepšam dan ali večer, 
vendar pa neke velike glasbe-
ne kariere ne načrtujem,« je 
odkritosrčna Kaja Pavlič, ki že 
sedem let živi v Švici, vendar 
se pogosto vrača domov. »Tu-
kaj je stil življenja drugačen, 
vendar mi ustreza in ob redni 
zaposlitvi nameravam nadalje-
vati še s svojo glasbeno potjo,« 
razkrije del načrtov, ki so pove-
zani tudi z zdravo prehrano in 
športom, s čimer ohranja svo-
jo vitko postavo. »V preteklosti 
sem imela veliko preveč kilo-
gramov, a s spremembo pre-
hrane in več gibanja sem za-
čela izgubljati kilograme, tako 
da se sedaj v svoji koži resnič-
no dobro počutim,« se nasmeji. 

� Smilja�Radi

Prizor� iz� videospota,� v� katerem� je� Kaja� v� družbi� Branka�
Mihaliča�in�njegovega�jeklenega�lepotca�(foto:�osebni�arhiv).

Kaja�Pavlič�se�preizkuša�tudi�
kot� fotomodel� (foto:� osebni�
arhiv).

Samo Žabkar se je z varje-
njem piva začel ukvarjati pred 
kakšnimi osmimi leti kar v do-
mači kuhinji. Znanje o tem 
je črpal iz literature, člankov, 
knjig, izobraževanj, obiskova-
nja pivovarn in seveda orga-
noleptičnih treningov. »Prvo 
pivo sem zvaril v sedemlitr-
skem loncu za juho na doma-
čem štedilniku. Kot domačega 
pivovarja me je želja po kvalite-
tnih sestavinah in opremi pred 
leti vodila še do odprtja lastne 
spletne trgovine za domače pi-
vovarje Pivovarium, kjer je ku-
pec lahko našel vse potreb-
no za varjenje piva,« opisuje 
svoje pivovarske začetke. Kot 
zunanji sodelavec je nekaj let 
pivo varil za pivovarno Ressel, 
nato pa sta se skupaj s kolegom 
Juretom Zlobkom odločila, da 
odpreta lastno pivovarno. »In 
odločitev je bila pravilna. Prid-
ružil se nama je še Igor Zorko 
kot izkušen podjetnik in nasta-
la je Pivovarna Reset. Moder-
na pivovarna in z njo poveza-
na pivnica, ki jo vodi Martina 
Zlobko, je zelo lepo zaživela, 
brez prave ekipe pa seveda ne 
bi šlo. In brez podpore svoje 
soproge, družine in prijateljev 
tudi ne,« dodaja Samo.

Doslej je zvaril blizu 30 raz-

ličnih etiket piva, kar se tiče 
komercialnega pivovarstva, 
kot domač pivovar pa jih ima 
v svoji zbirki še nekaj več, 
»saj te pri tem hobiju mne-
nje trga seveda ne zanima in 
imaš povsem proste roke pri 
eksperimentiranju«. Sicer pa 
je, poudarja, kreiranje novega 
recepta povezano s trenutni-
mi razmerami na trgu in aktu-
alnimi trendi. »Recept nasta-
ne v glavi, nato pa ga je treba 
prenesti na papir in v raču-
nalnik, kjer se recepturo do-
dela do potankosti. Najprej se 
izbere stil piva, saj ima vsak 
točno določene okvirje, ki jih 
mora pivovar izpolniti, da pivo 
ustreza temu 'predalčku'. Do-
loči se alkoholna stopnja, bar-
va, suhost ali polnost telesa 
piva, grenkoba in nato izbere 
ustrezne sestavine, kot so ra-
zne slajene žitarice, hmelji in 
tip kvasovk, ki bodo poskrbele 
za ustrezen profil fermentaci-
je. Nato je treba to vizijo in re-
cepturo spraviti še v prakso v 
pivovarni,« pojasnjuje. Pri tem 
delu je, poudarja, poglavitne-
ga pomena čistoča, saj »naj-
manjša napaka pri čiščenju 
loči kvalitetno pivo od okuže-
nega zvarka, ki konec koncev 
ne bo primeren za prodajo ali 
zaužitje«. 

Samo Žabkar je lastnik pre-
stižnega naziva 'cicerone', ki 
ga lahko primerjamo z nazi-
vom 'sommelier' v nam bolj 
znanem svetu vina. »V sve-
tu piva 'cicerone' velja za ose-
bo, ki ogromno svojega časa 
posveti pivu. Ne samo z vidi-
ka konzumacije, temveč z vidi-
ka pridobivanja znanja, izobra-
ževanja in izpopolnjevanja na 
najrazličnejših področjih po-
vezanih s pivom,« razloži. Iz-
obraževanj na to temo ni, zato 
moraš vse znanje poiskati sam, 
izpit pa poteka v angleščini in 
se deli na nekaj večjih sklopov 
– strežba piva, poznavanje sti-
lov piva in zgodovine, karakte-
ristike piva, poznavanje proce-

sa proizvodnje piva in surovin, 
poznavanje točilnih sistemov 
in kozarcev ter kombiniranje 
piva in hrane, na koncu pa še 
rigorozen organoleptični pre-
izkus, kjer vsaka napaka pome-
ni hiter konec upanja na uspeš-
no opravljen izpit. »Naziv sem 
pridobil pred nekaj leti v Bar-
celoni, v Sloveniji in bivši skup-
ni državi pa ga imamo trenut no 
le trije,« pove pivovarski moj-
ster. 

Nič več zgolj cenena pijača

V zadnjih letih smo priča po-
pularizaciji t. i. kraft piv, in po 
Žabkarjevih besedah ta trend 
še vedno traja, saj si ljudje, ki 

imajo radi pivo, želijo poskusi-
ti nekaj novega, drugačnega, in 
so za kvaliteto tudi pripravlje-
ni plačati nekaj več. »Pivo po-
časi pridobiva ugled, ki ga je 
skozi stoletja izgubilo kot ce-
nena pijača, primerna za de-
lavske razrede in hitro gašenje 
žeje. Moderne pivovarne dan 
danes na trg plasirajo vse več 
različnih stilov in okusov, ki jih 
pri nas še nismo videli. Številni 
to pozdravljajo, spet drugi os-
tajajo zvesti klasikam. A kljub 
temu je trenutni trg piva iz-
redno pester in konkurenčen, 
s tem pa raste tudi kvaliteta 
piva na policah. Butično pivo 
je trend, ki bo ostal. Slovenci 
prepoznavamo kvaliteto, kar 
lepo kaže tudi vsakoletna sta-
tistika prodaje piva malih pi-
vovarn.« Omenjenemu trendu 
so se s ponudbo malce drugač-
nih piv seveda začele prilagaja-
ti tudi velike pivovarne. 

Kadar se pogovarjamo o alko-
holnih pijačah, se vedno pou-
darja t. i. kultura pitja, toda kaj 
konkretno to pomeni? »Kvali-
teta pred kvantiteto bi bil naj-
krajši možni odgovor,« pra-
vi sogovornik, »kulturno pitje 
se neha v trenutku, ko se alko-
holno pijačo zlorablja z name-
nom, da se ga, po domače po-

vedano, napijemo.« Zato želi na 
vseh svojih vodenih degusta-
cijah ali predavanjih na temo 
piva udeležencem predsta-
viti pivo kot pijačo, ob kateri 
»se da uživati, ob vsakem po-
žirku analizirati okuse, arome, 
tek sture in občutek grenkobe. 
Nazdraviti s pivom ob obroku 
se ravno tako lahko smatra kot 
kulturni del pitja te fenome-
nalne pijače.« Čedalje več se 
govori tudi o 'uparjanju' piva 
s hrano ('beer and food pai-
ring), kar pa seveda terja veli-
ko znanja in predpriprave ter 
poskušanja, »nedvomno pa je 
to segment, kjer ima pivo še og-
romno možnosti za napredek«, 
doda Samo.

Ko ga vprašamo, katero je naj-
boljše pivo, ki ga je kadar koli 
pil, odgovori, da se glede tega 
težko opredeli: »Z veseljem 
spijem kakšno v lesenih sodih 
starano močno temno pivo, 
raziščem svet kislih piv ali pa 
se prepustim preprostosti kva-
litetnega ležaka, kjer je nemo-
goče skriti najmanjšo napako 
pri njegovem varjenju.« Kaj pa 
njegovo 'sanjsko pivo'? »Kaj 
pa vem. Takšno, da si ga pivec 
zapomni. Da pusti vtis. To bo 
zame dovolj.« 
� Peter�Pavlovič

Tudi pivo je (lahko) pijača za gurmane
VELIKI PODLOG, BREŽICE – Pivo so poznali že stari Egipčani in Mezopotamci, danes pa velja za najbolj priljubljeno alkoholno pijačo na svetu. V Posavju ima-
mo enega največjih poznavalcev te pijače, ki se ga naredi z varjenjem in fermentiranjem sladkorjev, pridobljenih iz škroba, katerega vir so običajno različna žita, 
predvsem ječmen – to je 36-letni Samo Žabkar, doma iz Velikega Podloga in zaposlen v brežiški pivovarni Reset.

Samo�Žabkar�v�svojem�pivovarskem�'kraljestvu'


