
OLIMPIJSKO VZDUŠJE V BREŽICAH – Že skoraj dva tedna je vse v znamenju zimskih olimpijskih iger 
v Pekingu, na katerih so slovenski športni junaki znova poskrbeli za nepozabne trenutke ter veselje in 
ponos svojih sonarodnjakov. Ravno zato so na Valu 202 olimpijsko razpoloženje raznesli po Sloveniji, 
saj se med poslušalce odpravljajo s terenskim studiem, ki včeraj in danes prvič gostuje tudi v Brežicah. 
Na prizorišču pred športno dvorano je možno na velikem ekranu spremljati prenose tekmovanj. Poleg 
tega so organizatorji pripravili športno-zabavni program z raznimi poligoni (na fotografiji brežiški 
vrtičkarji med igranjem curlinga) in druženjem z brežiškimi olimpijci.  Foto: Rok Retelj
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Brežice ne bodo postale 13. mestna občina
LJUBLJANA, BREŽICE – Predlog o ustanovitvi mestne občine 
Brežice se je v torek ustavil na seji parlamentarnega odbora, 
zadnji stopnički, preden bi poslanci na seji Državnega zbora od-
ločali o tem, ali bodo Brežice postale 13. mestna občina v Slove-
niji. Potem ko je dan prej komisija Državnega sveta podala po-
zitivno mnenje k predlogu, nobenih pripomb pa ni imela niti 
Skupnost občin Slovenije, na 64. nujni seji Odbora za notranje 
zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo navzoči poslanci 
namreč po več kot dvourni razpravi niso izglasovali predloga o 
mestni občini Brežice, ki ga je konec lanskega leta v proceduro 
vložil poslanec SDS Danijel Krivec. Rezultat glasovanja je bil na 
koncu osem za in osem proti, kar pomeni, da je zmanjkal samo 
en glas, da bi predlog s strani omenjenega odbora dobil zeleno 
luč. S tem je tudi konec vseh upov, da bi Brežice postale mestna 
občina. Za komentar smo naslednje jutro prosili župana Ivana 
Molana, ki je bil navzoč na seji parlamentarnega odbora in še 

pred glasovanjem prosil člane odbora, naj Brežicam namenijo 
status mestne občine. »Škoda je, da je naša politika tako nekon-
sistentna in dela, kakor ji paše. Čeprav je imel naš predlog na 
lokalnem oz. občinskem nivoju vso podporo, se je še enkrat več 
izkazalo, da centri ne upoštevajo periferije, niti lokalnih strank. 
Dejstvo je, da se občina Brežice lahko primerja s štirimi občina-
mi, ki so že mestne občine, saj imamo pri nas državne instituci-
je, mejo, letališče itd. Tukaj gre predvsem za politično preigrava-
nje. Definitivno bo država v prihodnosti morala nekaj narediti, 
da bo določenim občinam dodelila drugačen status, kajti trenu-
ten sistem lokalne samouprave je, milo rečeno, čuden. Upam, da 
bodo v parlament prišli takšni ljudje, ki bodo malo bolj razmiš-
ljali in cenili tudi obmejne občine, ne pa spodbujali centralizaci-
je.« Kot je še navedel, so proti predlogu glasovali člani odbora iz 
strank Konkretno, DeSUS, LMŠ, Levica in SAB, SD se je vzdržal, 
medtem ko so ga podprli v SDS, NSi in SNS.  R. R.
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Odloka o proračunih Občine 
Brežice za leto 2022 in 2023 
je najprej v številkah predsta-
vil glavni finančnik mag. Ale-
ksander Denžič. Prihodki 
proračuna občine za letošnje 
leto so predvideni v višini 
38,6 milijona evrov in so v pri-
merjavi s predlogom iz prve 
obravnave višji za dober mili-
jon evrov. Predvideni odhod-
ki so višji za 3.650.000 evrov 
in znašajo približno 43,7 mi-
lijona evrov. Za leto 2023 so 
predvideni prihodki v višini 
33,7 milijona evrov, odhod-
ke pa načrtujejo v višini dob-
rih 34 milijonov evrov. Občina 
bo v naslednjih dveh letih naje-
la za več kot 5 milijonov evrov 
kredita, tako da se bo dolg na 
občana do konca leta 2023 zvi-
šal na 490 evrov in bo tako viš-
ji od slovenskega povprečja, ki 
je v 2020 znašalo 473 evrov/
prebivalca. Po besedah župa-
na Ivana Molana je bilo »spet 
zelo veliko pripomb in predlo-
gov, praktično za še en prora-
čun, nihče pa ni predlagal, od 
kod pridobiti dodatne vire. 
Upoštevali smo tiste pripom-
be in želje, ki so realno izve-
dljive in je zanje možno zago-
toviti sredstva.« V letu 2022 in 
2023 Občina Brežice nadalju-
je z investicijami, za katere je 

Predlogov še za en proračun
BREŽICE – Tukajšnji občinski svet je na prvi februarski četrtek potrdil najvišji proračun v zgodovini obči-
ne, ki je »težek« skoraj 44 milijonov evrov, od tega bo krepko čez polovico sredstev namenjenih za investi-
cije. Poleg tega so svetniki izglasovali tudi višjo ceno položnice za komunalo in potrdili novelacijo investi-
cijskega programa »Vodovodni stolp – razgledna točka«.

pridobila evropska in držav-
na sredstva, ter investicijami, 
pri katerih sodeluje z Direkci-
jo RS za infrastrukturo in Mi-
nistrstvom za obrambo. To so 
projekti Hidravlične izboljšave 
vodovodnega sistema v obči-
nah Brežice in Bistrica ob Sotli, 
gradnja kolesarskih povezav 
Brežice–Krška vas–Čatež ob 
Savi ter kolesarske povezave 
Brežice–Dobova, nadaljevanje 
gradnje pločnika Kalin-Obrež-
je, gradnja pločnika Podgra-
čeno in pločnika Ribnica ob 
obnovi državne ceste, obno-
va mostu Boršt ter obnova lo-
kalne ceste Cerklje–Črešnjice 
in gradnja pločnika. Nadaljuje 
se obnova vodovodnega stol-
pa, začeli bodo tudi z ureja-
njem paviljona ob stolpu. Med 
večjimi projekti so še vodovod 
Ribnica-Gaj-Brezje, vodovoda 
Križe-Pečice, vodovod Cerklje 
– 3. faza, kanalizacija Krška 
vas, gradnja rondoja na Čer-
nelčevi ulici in projektna do-
kumentacija za izven nivojsko 
križanje Brezina. Pri svetniški 
razpravi naj izpostavimo Pe-
tra Dirnbeka (Levica), ki je 
županu in občini očital, da gre 
več kot pol proračuna v beton 
in asfalt. Dodal je, da pogreša 
vsebinski del, in pri polemiki 
o prejetih dodatnih sredstvih 

občine, ker na njenem ozem-
lji živi romska skupnost, podal 
odstop s funkcije predsednika 
Komisije za spremljanje polo-
žaja romske skupnosti v obči-
ni Brežice.

Višje cene komunalnih 
položnic

Na naslednjih položnicah za 
storitve Komunale Brežice, 
ki jih bodo prejeli občani, bo 
cena nekoliko višja, saj bo za 
štiričlansko družino, ki pov-
prečno porabi 12 m3 vode na 
mesec, cena vseh storitev in 
odvoza bio odpadkov narasla 
za slaba dva evra na položni-
co, pri tistih, ki imajo MKČN in 
plačujejo samo 10 % okoljske 
dajatve, pa se cena na položni-
ci dviguje za 1,40 evra. »Rada 
bi poudarila, da so vsi ti dvigi 
zaradi dvigov cen goriva, stro-
škov električne energije, mate-
riala itd. Za nas tako velik dvig 
elektrike pomeni nekaj sto ti-
soč evrov več stroškov, zato 
upamo, da si bomo lahko po-
magali s kakšno državno po-
močjo, če ne, bo najbrž še v 
teku leta treba dvigniti ceno 
vodarine, ker se na tem po-
dročju porabi zelo veliko elek-
trike,« je pojasnila direktorica 
Komunale Brežice mag. Ja-

dranka Novoselc. Omenila je, 
da je letos na vrsti za čiščenje 
greznic in MKČN spet kranj-
ska stran občine in da se bodo 
verjetno na določenih ekolo-
ških otokih postavile tudi ka-
mere, poleg tega na nekaterih 
zabojnikih pustijo obvestilo v 
primeru, če odpadki niso pra-
vilno sortirani, in ga posledič-
no ne odpeljejo oz. spraznijo. 
»Ugotovili smo, da se je loče-
vanje odpadkov zelo poslab-
šalo,« je ob tem še poudarila. 

Svetniki so večinsko potrdi-
li novo ceno investicije v ob-
novo vodovodnega stolpa, ki 
se je v primerjavi s prvotno 
ceno v letu 2020 (1,89 milijo-
na evrov) zvišala na 2,76 mi-
lijona evrov v tekočih cenah. 
Takšno povišanje je zato, ker je 
prišlo na trgu gradbenih stori-
tev do velikih podražitev, del-
no zaradi izrednega dviga cen 
materiala, delno pa tudi zara-
di povečanja povpraševanja in 
omejene ponudbe. Župan je 
pojasnil, da je v sedanjo ceno 
vključeno čisto vse, tudi pavi-
ljon ob stolpu. Za projekt ob-
nove stolpa, ki naj bi uporab-
no dovoljenje dobil do konca 
tega leta, morajo zagotoviti še 
2,1 milijona evrov.
 Rok Retelj

S sprejetimi spremembami in 
dopolnitvami OPN 3 v sevniški 
občini se zaključuje zahteven 
in kompleksen proces tret-
je obsežne spremembe krov-
nega prostorskega dokumen-
ta, ki je bil sprejet v letu 2012. 
Podrobneje o tem sicer na stra-
ni 21. V nadaljevanju so občin-
ski svetniki in svetnice potrdili 
tudi predlog odloka o občin-
skem podrobnem prostor-
skem načrtu za stanovanjsko 
sosesko Sončni gaj v naselju 
Šmarje, kjer namerava zaseb-
ni investitor zgraditi tri večsta-
novanjske objekte na območju 
nepozidanih stavbnih zemljišč 
med Kozjansko in Krulejevo 
ulico ter obstoječo večstano-
vanjsko pozidavo na Planinski 
cesti ter urediti parkirna mes-
ta, otroško igrišče in zelenice. V 
razpravi so nekateri izpostavi-
li prometno ureditev, ki bo mo-
rala upoštevati dodatno večje 
število vozil. Božidar Grobolj-
šek (SLS) je izpostavil ustre-
zno ureditev dostopa do novo-
zgrajenih objektov in  dovoza 
na državno cesto Sevnica–Pla-
nina pri Sevnici. Rok Petančič 
(LMŠ) je menil, da dosedanja 
prometna ureditev ne dopuš-
ča dodatnih 100 vozil, zato se 
je vzdržal pri glasovanju. Franc 
Povše (LMŠ) je predlagal ure-

Skrbi jih povečanje prometa
SEVNICA – Na 28. redni seji sevniškega občinskega sveta, ki je potekala 2. februarja, so potrdili spremembe 
in dopolnitve občinskega prostorskega načrta ter odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
stanovanjsko sosesko Sončni gaj, pri tem pa izpostavili potrebo po ustrezni prometni ureditvi. 

ditev parkirnih prostorov na 
desnem bregu potoka Sevnič-
na, kjer so svoj parkirni prostor 
že našla tovorna vozila zaseb-
nega prevoznika. V razpravo 
se je vključil tudi Roman Per-
čič, vodja oddelka za okolje 
in prostor na Občini Sevnica, 
ki je povedal, da določeni po-
stopki prometne ureditve v so-
delovanju z Direkcijo RS za in-
frastrukturo že tečejo. Župan 
Srečko Ocvirk je pojasnil, da 
bo morala pozidavam slediti 
tudi ureditev prometnih povr-
šin (tudi mirujočega prometa).

Poslovni načrt Javnega pod-
jetja Komunala d.o.o. Sevni-
ca, ki od lanskega leta deluje 
tudi kot operater distribucij-
skega sistema zemeljskega pli-
na na območju občine in kot 
dobavitelj zemeljskega pli-
na, je predstavil direktor Mi-
tja Udovč ter izpostavil visoke 
cene zemeljskega plina na bor-
zah, kar povzroča dvig cen pri 
končnih uporabnikih. Omenil 
je še, da želi biti podjetje v pri-
hodnosti samo operater distri-
bucijskega sistema zemeljske-
ga plina, tržni del bi prepustili 
drugim, za uporabnike čim bolj 
ugodnim dobaviteljem ome-
njenega energenta. Cene ko-
munalnih storitev se ne bodo 

povišale, le cena oskrbo s pitno 
vodo ter odvajanja komunalne 
in padavinske odpadne vode se 
povečuje za 0,50 evra na ose-
bo, medtem ko se cena 24-urne
dežurne pogrebne službe, kjer 
sta dva zaposlena v stalni prip-
ravljenosti, znižuje za 15 %. 

Vprašanja in pobude

Franc Pipan (DeSUS) je opo-
zoril na zaprta vrata javnega 
stranišča na sevniški železni-
ški postaji ter na ukinjanje ne-
katerih ustanov v manjših kra-
jih, ki nimajo več bančnih in 
poštnih prostorov niti poštnih 
nabiralnikov. Podal je še pobu-
do za pomoč ranljivejšim sku-
pinam zaradi podražitve ener-
gentov. Rok Petančič (LMŠ) 
je predlagal, da se pred na-
črtovano obnovo mostu med 
Sevnico in Boštanjem uresni-
či izgradnja novega mostu na 
Logu. Naslednje vprašanje je 
bilo povezano s potekom del 
na bodočem sevniškem stadi-
onu ter z načrti glede upravlja-
nja območja Lisce – v poveza-
vi z dodatnimi aktivnostmi, ne 
samo gostinskimi. Marjan Lo-
čičnik (SDS) je podal pobudo 
za ureditev Kolarjevega grab-
na na Dolnjem Brezovem, pred 
začetkom dogradnje OŠ Blan-

ca je svetoval sestanek s kra-
jankami in krajani ter opozoril 
na slabo stanje nivojskega kri-
žanja ceste z železnico na Gor-
njem Brezovem. Tanjo Nov-
šak (SDS) je zanimalo, koliko 
otrok v sevniški občini čaka na 
sprejem v vrtec. Gregor Ko-
rene (SDS) je podal pobudo 
za ureditev prehoda za pešce 
pri kulturnem domu v Loki ter 
poenotenje kriterijev za odda-
jo nepremičnin Občine Sevni-
ca v najem, zanimala ga je še 
čakalna vrsta za odmero cest. 
Miran Grubenšek (DeSUS) je 
spraševal o rezultatih raziskav 
glede zalednih vod na obmo-
čju stanovanjske soseske Dro-
žanjska – zahod ter o načrtih 
ureditve območja nekdanjih 
depandans na Lisci. Brigita 
Karlovšek (SDS) je izpostavi-
la potrebo po preplastitvi od-
seka regionalne ceste Sevnica–
Radeče ter ureditev pešpoti ob 
Savi med Radno in Logom. Jani 
Šerjak (Neodvisna lista za ob-
čino Sevnica) je podal pobudo 
za postavitev prometnega zna-
ka na Cankarjevi ulici v Sevnici 
v smeri proti bencinskemu ser-
visu, pri nadaljevanju obnove 
Ceste na Dobravo pa je predla-
gal dodatne pogovore z lastni-
ki parcel ob njej. 
 Smilja Radi

LISCE – V starejši hiši v zaselku Lisce v bližini hribovske va-
sice Razbor pod Lisco je 1. februarja šest mladoletnih otrok 
ostalo brez matere – udarci partnerja so bili tokrat prehudi 
in 41-letnica je obležala mrtva. Po izvršenem kaznivem de-
janju se je 47-letnik sam predal policiji.

Policijsko sporočilo za javnost je bilo zaradi varovanja interesa 
mladoletnih otrok skromno, a pomočnik vodje Sektorja krimi-
nalistične policije PU Novo mesto Matjaž Štern je med drugim 
povedal, da so pri obdukciji pokojne našli tako stare kot sveže 
sledove nasilja. Žal so bile poškodbe, ki so nastale na prvi febru-
arski dan, tako hude, da je zaradi njih mati šestih mladoletnih 
otrok, starih od 3 do 14 let, umrla. Kriminalisti so osumljenca, ki 
je prišel na sevniško policijsko postajo v spremstvu otrok, ova-
dili za kaznivo dejanje umora na posebno grozovit način, med-
tem ko je za otroke poskrbel Center za socialno delo Posavje, ki 
ni bil seznanjen z dogajanjem v družini. »Gospa je vseskozi iz-
ražala brezpogojno zaupanje v moža in ni omenjala ogroženosti 
ali nasilja v družini. Osemčlanska družina je uveljavljala pravi-
ce iz javnih sredstev in prejemala denarno pomoč  v višini 1.387 
evrov mesečno, pri čemer se je družini večina sredstev izplačeva-
la v funkcionalni obliki, kot plačilo osnovnih življenjskih potreb-
ščin, kot so na primer hrana, oblačila, položnice. Prav tako so bili 
upravičeni do prejemanja otroških dodatkov,« je pojasnila v pi-
snem sporočilu direktorica CSD Posavje Marina Novak Rabzelj 
in dodala, da so ob nepričakovanem tragičnem dogodku globoko 
pretreseni. »CSD je, po obvestilu s strani Policije, takoj poskrbel 
za otroke. Namestil jih je v varno okolje, kjer jim je ves čas nu-
dena podpora in pomoč, ki jo potrebujejo.« Novica o tragičnem 
dogodku se je hitro razširila in mnogi so začeli postavljati vpra-
šanja: zakaj mati zaradi nasilja v družini ni poiskala pomoči zase 
in otroke; zakaj se ni zatekla v varno hišo; zakaj ni nihče prijavil 
družinskega nasilja; zakaj niso pristojne institucije ukrepale … 
Nekateri se sprašujejo, kaj bo z otroki, bodo še vedno lahko od-
raščali skupaj; kakšen vpliv bo imel dogodek na njihovo dušev-
no zdravje … Mnogo je vprašanj, a žal brez odgovorov, a četudi 
bi jih dobili, pokojne ženske ne bi obudili v življenje. 
»Raziskava o umorih žensk v partnerskih razmerjih v Sloveni-
ji med letoma 2000 in 2020 je pokazala, da se jih je skoraj dve 
tretjini zgodilo tam, kjer povzročitelj ni bil prijavljen policiji in 
žrtev ni iskala strokovne pomoči. To pomeni, da je potrebnega 
še veliko dela pri ozaveščanju o pomenu prijave nasilja in pri 
opolnomočenju žrtev nasilja, da si bodo upale spregovoriti in 
prijaviti nasilje,« pravijo v društvu SOS telefon za ženske in ot-
roke – žrtve nasilja. Žrtve nasilja lahko najdejo 24-urno pomoč 
vse dni v letu ter z umikom na varno in tajno lokacijo v prime-
ru akutnega nasilja tudi v Kriznem centru za ženske in otroke – 
žrtve nasilja (tel. št.: 031 233 211). 
 Smilja Radi

Šest otrok je ostalo brez matere

Kriminalist Matjaž Štern (levo) je v družbi Roberta Perca s PU 
Novo mesto pred policijsko postajo v Sevnici pojasnil nekatere 
okoliščine umora 41-letne ženske.

BISTRICA OB SOTLI, KOSTANJEVICA NA KRKI – V najmanjših 
dveh posavskih občinah, bistriški in kostanjeviški, bodo v nasled-
njih dneh potekale seje občinskih svetov. V Bistrici ob Sotli bodo 
jutri, 18. februarja, med drugim potrjevali letošnji občinski pro-
račun, ki na odhodkovni strani znaša rekordnih skoraj pet mi-
lijonov evrov. Obravnavali bodo tudi občinski program varnos-
ti za leto 2021 in imenovanja v svete javnih zavodov Kozjanski 
park in Ljudska univerza Rogaška Slatina. V Kostanjevici na Krki 
imajo na dnevnem redu popravek elaborata o oblikovanju cen 
storitev gospodarske javne službe, konkretneje odvajanja in či-
ščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki stopi v velja-
vo s 1. marcem. Potrjevali bodo še predloga sklepov o določitvi 
vrednosti nepremičnin, uporabljenih in potrebnih za izgradnjo 
občinske gospodarske javne infrastrukture, ter o določitvi vred-
nosti točke za obračun občinskih taks za leto 2022. Prisluhnili 
bodo še poročilu Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih v 
letu 2021.  P. P.

V Bistrici potrjujejo proračun,
v Kostanjevici popravek elaborata

www.PosavskiObzornik.si
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V nekaterih enotah KDK  
se soočajo z vlago

V Kulturnem domu Krško 
(KDK) bodo letos 130.000 
evrov razpoložljivih inve-
sticijskih sredstev nameni-
li predvsem v nabavo osnov-
nih sredstev za kulturni dom 
in grad Rajhenburg. V leto-
šnjem letu bodo z nakupom 
novega zunanjega hladilne-
ga agregata posodobili še pre-
zračevalni sistem v mali dvora-
ni. Poleg navedenega bodo za 
KDK nabavili še odrske moni-
torje in računalnike za pisar-
niško rabo ter nadgradili ser-
ver, na gradu Rajhenburg pa 
z namenom ponovnega zago-
na gostinske dejavnosti preu-
redili kavarno in restavracijo, 
čemur bo sledil izbor najemni-
ka, je za Posavski obzornik po-
vedala direktorica doma Dar-
ja Planinc. Poleg investicijskih 
sredstev predstavljajo KDK vir 
sredstev za kritje naložb in na-
kup opreme v muzejskih eno-
tah tudi namenska sredstva iz 
naslova Načrta razvojnih pro-
gramov za izvajanje muzej-
skih dejavnosti. Tako bodo od 
skupno 20.000 evrov okvir-
no polovico sredstev namenili 
za ureditev depojskih prosto-
rov v mestnem muzeju, poleg 
tega pa nameravajo preuredi-
ti še recepcijo in muzejsko tr-
govino, nabaviti nov fotoapa-
rat in skener za digitalizacijo 
muzejskega gradiva. Preosta-
nek sredstev nameravajo vlo-
žiti v potrebne restavrator-
sko-konservatorske posege 
na muzejskih predmetih, za 
njihov odkup in odkup ume-
tniških del. Planinc je pove-
dala, da sicer trenutno še ne 
vedo, kakšni posegi in kolik-
šen obseg sredstev bo potre-
ben za sanacijo vlažnih pro-
storov v delu rajhenburškega 
gradu, saj trenutno v njem po-
teka še strokovni ogled in oce-
na stanja, z enako težavo pa se 
soočajo tudi v Mencingerje-
vi hiši, kjer vlaga ogroža pros-
tor s poslikavami. Navedeno 
težavo rešujejo v sodelovanju 
z Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine in Občino Krško. 
Na slednji tudi neposredno vo-
dijo naložbe v urejanje okoli-
ce gradu. 

Naložbeno zahtevna bodo tudi 
prihajajoča leta, saj bo osrednji 
hram kulture deležen energet-
ske sanacije, sanacijskih pose-
gov zaradi vlage v objektu pa 
bo deležna tudi enota Galeri-
ja Krško, kjer bo treba pred-
nostno urediti odvodnjavanje 
meteornih voda s Hočevar-
jevega trga, ki se stekajo za 
objekt. Sredstva nameravajo 
vložiti tudi v ureditev novih 
depojskih prostorov, v kul-
turnem domu pa v zamenja-
vo kinovleka in ozvočenja, ki 
nista bila obnovljena pri pre-
novi velike dvorane. »Ob na-
boru projektnih predlogov 
za novo programsko obdobje 
2021–2027 smo Mestni obči-

ni Krško predlagali dograditev 
objekta KDK, saj v obstoječem 
primanjkuje servisno-tehnič-
nih prostorov za hrambo vse 
več tehnične opreme, marsi-
katera zahteva posebne kli-
matske pogoje hrambe, če-
mur sedaj ni mogoče v celoti 
zadostiti. Prav tako bi glede na 
ambicijo, da postanemo prire-
ditveno-kongresni center, pot-
rebovali tudi še kakšno dodat-
no prireditveno dvorano, pa 
seveda urejena parkirišča v 
okolici KDK; rešitev bi morda 
bila v izgradnji garažne hiše 
pod ploščadjo doma. V koli-
kor bo do dograditve objekta 
za ta namen prišlo, bi sočasno 
reševali tudi problematiko pri-
mernejših delovnih prostorov 
za upravo in strokovne službe 
zavoda,« je še povedala direk-
torica osrednje krške kulturne 
ustanove.

PMB: restavriranje Viteške 
dvorane, urejanje Z in S dela 
gradu ...

Kot nam je povedala direkto-
rica Posavskega muzeja Breži-
ce Alenka Černelič Krošelj, 
v gradu Brežice v naslednjih 
dveh letih v koordinaciji z Re-
stavratorskim centrom Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije načrtujejo sanacijo 
kapele sv. Križa, ki je bila poš-
kodovana v potresu decembra 
2020. Poleg tega jih čaka tudi 
nadaljevanje oz. dokončanje 
restavriranja Viteške dvorane, 
kar se s prvim delom pričenja 
v letu 2022. »Viteška dvorana 
ni bila v celoti restavrirana, saj 
manjkajo še tri stene, in sicer 
severna, vzhodna in zahodna. 
Prav tako je treba pregledati 
stanje že restavriranih delov, 
saj je letos deset let od izvedbe. 
Nujna je zamenjava potratnih 
luči, ki se tudi kvarijo, ustrez-
nih žarnic pa ni,« je pojasnila. 
Med načrtovanimi investicija-
mi je tudi zamenjava energen-
ta in prestavitev kurilnice z za-
hodnega na vzhodni del, s tem 
je povezana tudi ureditev dvo-
rišča. Pred njimi je tudi pripra-
va projekta celovitega urejanja 
zahodnega in severnega dela 
gradu, pri čemer bo prioriteta 
pritličje za ureditev konserva-
torsko-restavratorske delavni-
ce in kavarne skupaj s tlakom 
in arkadnimi stebri, ki ostane-
jo neurejeni po tej novi inve-
sticiji, ter ureditev podstreš-
ja za potrebe strokovnih služb 
Posavskega muzeja Brežice s 
sanacijo zahodnega in južne-
ga dela strehe. »Za streho in 
podstrešje je projekt priprav-
ljen, upamo na razpis in prido-
bitev sredstev,« dodaja Černe-
lič Krošelj.

V lanskem letu so bili v gra-
du deležni velike pridobitve – 
ustreznega premičnega nad-
kritja grajskega dvorišča, t. i. 
grajskega paviljona. Kot priz-
nava direktorica, ta predsta-
vlja tudi nove izzive na podro-
čju vzdrževanja, saj je treba 

membrano čez zimo pospra-
viti in jo potem spet ustre-
zno umestiti. Kljub dodatne-
mu delu pa je nova pridobitev 
po njenih besedah predvsem 
velika prednost pri izvajanju 
lastnih programov in nude-
nju ustreznega prostora dru-
gim. »S tem PMB ostaja in še 
bolj postaja eno izmed središč 
skupnosti ne samo v mestu in 
Posavju, ampak veliko širše. 
Veseli smo pohval uporabni-
kov pa tudi kolegov muzeal-

cev, saj je paviljon oblikovan 
skladno z grajsko arhitektu-
ro, kar je takoj opazno, seveda 
pa nudi tudi vse potrebno,« še 
pravi Černelič Krošelj.

V Sevnici si želijo nove 
kulturne dvorane

Kulturna dvorana v sevni-
škem mestnem središču se 
nahaja v objektu, v katerem 
ima svoje prostore tudi gasil-
ski dom Sevnica. Njena povr-
šina ni velika, zato nekatere 
prireditve potekajo v sevni-
škem športnem domu, kjer pa 
kljub velikemu trudu priprav-
ljavcev prostora in samih na-
stopajočih žal obiskovalkam 
in obiskovalcem ne nudi cele-
ga spektra umetniškega užit-
ka, ki ga je mogoče doživeti v 
»pravi« kulturni dvorani. Na 
sejah sevniškega občinskega 
sveta je bila že večkrat izraže-

na želja in potreba po gradnji 
sodobne kulturne dvorane, že-
lijo pa si jo tudi občanke in ob-
čani. Na naše vprašanje v zvezi 
z načrti njene izgradnje, ali je 
morda gradnja vključena celo 
v nov OPN, ki je bil sprejet na 
februarski občinski seji, Obči-
na Sevnica odgovarja: »Na ob-
močju občine je registriranih 
33 kulturno-umetniških dru-
štev, ki oblikujejo kulturo na 
različne načine, in večnamen-
ski javni prostori za izvajanje 

tudi kulturne dejavnosti so v 
glavnini zagotovljeni po vseh 
večjih krajevnih središčih. Ob-
stoječa Kulturna dvorana Sev-
nica je sestavni del komple-
ksa gasilskega doma in je bila 
v preteklosti temeljito preno-
vljena. Njena celotna kapa-
citeta je 228 sedežev in ima 
pripadajoče prostore – sanita-
rije, garderobe, zaodrje, avlo. V 
luči krepitve prostorskih raz-
mer in izboljšanja pogojev za 
nadaljnji razvoj kulturne de-
javnosti pa je dejstvo, da mes-
to Sevnica kot središče občine 
potrebuje namenski kultur-
ni dom oz. kulturno dvorano 
za izvajanje prireditev ožjega 
in širšega pomena. Po Odlo-
ku o ureditvenem načrtu Sev-
nica – Stari center – centralne 
dejavnosti URN 32, gre za ob-
močje Trga svobode, je na ob-
močju za HTC predvidena iz-
gradnja kulturnega doma. V 

letu 2016 je bil na tem obmo-
čju opravljen odkup stano-
vanjske hiše in na tem mestu 
vzpostavljeno makadamsko 
parkirišče. Za potrebe ume-
stitve objekta tečejo pogovori 
o možnostih za nadaljnji od-
kup potrebnih površin; v pro-
računu za leto 2022 in v načrtu 
pridobivanja zemljišč so za del 
kupnine sredstva predvidena.«

Dom kulture Radeče bodo 
energetsko sanirali

V radeškem mestnem središ-
ču predstavlja Dom kulture 
središče kulturnega utripa, saj 
se v domu odvijajo tako gleda-
liške vaje kot predstave doma-
čega gledališkega društva ter 
gostujočih gledališčnic in gle-
dališčnikov. Na odru se pred-
stavljajo tudi pevske in glas-
bene skupine, odvijajo se 
literarni in filmski večeri itd. 
Dom kulture, ki je bil zgrajen 
leta 1935 in obnovljen v letu 
2007, ima parter in balkon s 
skupno 160 sedeži. V stavbi 
domuje Gledališko društvo Ra-
deče; v večnamenskem prosto-
ru se nahaja preventivno sre-
dišče Pojnt, v katerem imajo 
svoj prostor osnovnošolke in 
osnovnošolci, v njem občas-
no potekajo tudi razstave, ti-
skovne konference, predava-
nja itd. Stavba ni ravno velika, 
zato je bila v preteklosti že iz-
ražena želja po razširitvi oz. 
dogradnji za pridobitev doda-
tnega prostora. Z Domom kul-
ture upravlja KTRC, ki nam je 
zaupal nekaj načrtov: »V lan-
skem mesecu novembru je Ob-
čina Radeče na Ministrstvo za 
infrastrukturo oddala vlogo 
za pridobitev sofinancerskih 
sredstev za energetsko preno-
vo našega kulturnega doma. 
Le-ta zajema izvedbo novega 
toplotnega ovoja stavbe, za-
menjavo stavbnega pohištva 
ter vzpostavitev energetske-
ga monitoringa s centralnim 
nadzornim sistemom. Vloga je 
še v fazi obravnave na Ministr-
stvu za infrastrukturo in v pri-
meru njene potrditve bo pro-
jekt energetske prenove Doma 
kulture predvidoma izveden 
še v letošnjem letu. V prihod-
nje se bomo ozirali za razpisi, 
ki bodo omogočali posodobi-
tev svetlobne, avdio in scenske 
tehnike.«

GBJ: načrti za ureditev 
zapuščenega samostanskega 
vrta

Ena od črnih točk kostanje-
viške občine, ki pade v oči mar-
sikateremu tako domačinu kot 
turistu, je zapuščen in zaraš-
čen vrt nekdanjega samostana, 
v katerem deluje Galerija Bo-
židar Jakac. V postopku dena-
cionalizacije je večji del parcel 
okoli nekdanjega samostana 
pripadel Ministrstvu za kultu-
ro, nekdanji samostanski vrt 
pa Skladu kmetijskih zemljišč, 
saj je bila v povojnih letih tam 
drevesnica, ki jo je dobilo v na-

jem podjetje HPG Brežice. Kot 
pove direktor galerije Goran 
Milovanović, je bila s strani 
GBJ že leta 2012 dana pobu-
da, da se tri hektarje teh po-
vršin prepiše na kulturno mi-
nistrstvo, saj zaradi vplivnega 
območja nacionalnega spo-
menika, za kar je bil razgla-
šen samostanski kompleks, ni 
dovoljena denimo strojna ob-
delava teh zemljišč. Najemnik 
je zato vzdrževanje vrta opus-
til, nekdanja drevesnica, v ka-
teri je nekaj zanimivih, tudi 
eksotičnih drevesnih vrst, pa 
ostaja zapuščena in zarašče-
na, v njej so se naselile števil-
ne živali, od fazanov do lisic in 
srn. »Naša ideja je bila, da se 
to pregleda, bil sem tudi že v 
kontaktih z Biotehniško fakul-
teto v Ljubljani, da bi študen-
tje krajinske arhitekture tu iz-
vedli delavnice, popisali stanje 
in pripravili načrt, kaj bi bilo 
treba narediti,« pravi Milova-
nović. Po njegovih besedah 
bi zapuščen vrt lahko uredili 
v neke vrste park, v katerem 
bi lahko imeli tudi prireditve-
ni prostor za festivalske in po-
dobne dogodke, vanj bi lahko 
postavili nove skulpture For-
ma vive, Zavod za varstvo kul-
turne dediščine pa je denimo 
dal pobudo za ureditev lapi-
darija, v katerega bi umesti-
li skulpture, ki jih umaknejo 
z javnih površin. »Dejansko 
pa zadeva stoji, ker ne pride-
mo do rešitve. Zid, ki obdaja ta 
vrt, se ruši in ga je grdo vide-
ti, vsi pa mislijo, da to spada k 
naši ustanovi in pogosto sliši-
mo očitke glede tega, a v res-
nici to ni naša krivda,« doda-
ja direktor. Milovanović eno od 
možnih rešitev vidi v dogovo-
ru med Ministrstvom za kultu-
ro ter Ministrstvom za kmetij-
stvo, ki bi se morala dogovoriti 
za prenos lastništva in nato v 
upravljanje galeriji, nato pa 
seveda zagotoviti denar za ob-
novo zidu in ureditev zarašče-
nih zemljišč. Možnost je tudi, 
da najem teh zemljišč in s tem 
tudi njihovo vzdrževanje prev-
zame občina, saj gre za kar ve-
lik 'madež' v urejenosti občine, 
ki veliko stavi na turizem. Ob 
nedavnem vladnem obisku so 
s problematiko seznanili tudi 
ministra za kulturo Vaska Si-
monitija, ki se je strinjal, da je 
smiselno vsa zemljišča spraviti 
pod seveda enega upravljavca, 
zato bodo na ministrstvu sku-
šali navezati stike s Skladom 
kmetijskih zemljišč in zadevo 
urediti v tem smislu.

V občini Bistrica ob Sotli tre-
nutno nimajo posebnih načr-
tov v zvezi z infrastrukturo 
s področja kulture, saj ima-
jo kulturni dom urejen, glede 
gradu Kunšperk, ki je v držav-
ni lasti, pa za zdaj ni kakšnih 
aktivnosti, nam je sporočil žu-
pan Franjo Debelak.

Rok Retelj, Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Smilja Radi

Kulturne ustanove pred številnimi naložbami
POSAVJE – Ob kulturnem prazniku je vedno priložnost tudi za vpogled za zidove oz. stene kulturnih ustanov, kjer morajo poleg ponujanja programov za uporab-
nike seveda skrbeti tudi za vzdrževanje stavb in vlagati sredstva v različne investicije. V vsaki posavski občini smo povprašali, kakšne načrte imajo na področju 
kulturne infrastrukture, kateri večji projekti jih čakajo v (bližnji) prihodnosti in ali se soočajo tudi s kakšnimi težavami na tem področju.

Sanacijskih posegov zaradi vlage v objektu bo deležna tudi 
enota KDK Galerija Krško (foto: KDK).

Dom kulture Radeče (foto: S. R.)
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FIZIČNI OBRAČUN MED ROMI – 7. 2. so policisti na številko 
113 nekaj pred 21. uro zvečer prejeli več obvestil občanov, da 
je na Petrolovem bencinskem servisu in njem bližnjem trgo-
vskemu centru v Brežicah prišlo med več osebami do medse-
bojnega fizičnega obračunavanja, zaradi česar je bilo na kraj 
napotenih več brežiških, krških in prometnih policistov pa tudi 
vodnikov s službenimi psi. Po njihovih prvih ugotovitvah se je 
prepir vnel pred trgovskim centrom, kjer so napadalci, po po-
datkih mimoidočih je šlo za pripadnike romskih skupnosti, s 
sekiro poškodovali osebno vozilo enega izmed oškodovancev, 
zaradi česar je nekaj oseb pobegnilo do bencinskega servisa, 
kjer so jih trije napadalci dohiteli in jih začeli pretepati s pali-
cami. Pred prihodom policistov so napadalci sicer zbežali, a so 
jih nekaj minut zatem policisti v begu z vozilom, v katerem so 
bile tudi okrvavljene palice, ki so jih uporabili v pretepu, izsle-
dili. Poleg ugotovljene škode na vozilu so bile tri osebe, stare 
med 14 in 34 let, zaradi poškodb, te naj bi bile sicer okvalifici-
rane kot lažje, prepeljane v nadaljnjo oskrbo v bre žiško bol-
nišnico. Zato je nemara bolj od navedenega skrb vzbujajoče, 
da je policija osumljence zaradi premoženjskih kaznivih de-
janj in dejanj z elementi nasilja predhodno že večkrat obrav-
navala, toliko bolj, ker poleg 41-letnega nasilneža druga dva 
štejeta le 15 in 16 let.  

TATVINE GORIVA, PRODAJNIH ARTIKLOV IN LESA – 7. 2. so 
krški policisti opravili ogled kraja tatvine dizelskega goriva iz 
kmetijskega traktorja, iz katerega je neznanec iztočil 130 litrov 
goriva v vrednosti okoli 200 evrov. 11. 2. je varnostnik v eni iz-
med brežiških prodajaln pri kraji zasačil 44-letnega moškega, 
ki je prodajne artikle v vrednosti nekaj deset evrov nameraval 
odnesi mimo blagajne ne da bi jih plačal. Enaka namera se iste-
ga dne tudi ni izšla 27-letnemu moškemu, ki je istega dne želel 
brežiški nakupovalni center zapustiti ne da bi poravnal račun 
za nabrane prehrambne artikle in alkoholne pijače. Odhod mu 
je preprečil varnostnik, ki je poklical policiste, tem pa moški v 
vinjenem stanju ni prizanašal s kričanjem in zmerljivkami. Za-
radi stopnjevanja agresivnosti so zanj odredili pridržanje. 12. 
2. je lastnik gozdnih površin na območju Krakovskega gozda 
opazil, da so mu neznanci iz gozda odpeljali hlodovino, prip-
ravljeno za kurjavo, v vrednosti okoli 200 evrov.

 Zbrala: B. M.

Andreja Pirc Korat, Cerklje: Najbolj me je 
navdušil Peter Prevc, ker sem mislila, da bo po 
rojstvu drugega otroka njegove kariere počasi 
konec, zato mu obe medalji res privoščim. Pre-
senetil me je tudi Timi Zajc, ki se mu je lani zgo-
dila krivica v reprezentanci, a se je pobral in do-
kazal, da zna. Če se le da, igre spremljam v živo, 

drugače pa si pogledam posnetke na internetu.

Vesna Vodeb, Dolenja vas pri Krškem: Olim-
pijske igre zaradi pomanjkanja časa sicer gle-
dam bistveno manj kot pretekle, kljub temu 
pa sem spremljala otvoritev, smučarske skoke, 
umetnostno drsanje, biatlon in priložnostno še 
nekaj drugih disciplin. V prvi vrsti pa sem nav-
dušena nad slovenskimi nastopi, ponosna na 

vse tekmovalce, in še toliko bolj na tiste, ki so osvojili medalje. 

Alojz Mirt, Gmajna: Zanima me vse, kar je po-
vezano s športom, tokratne zimske olimpijske 
igre pa spremljam predvsem ob večernih po-
snetkih in povzetkih, saj sicer čez dan nimam 
časa. Med našimi športniki ne delam nobenih 
razlik, zame so vsi pravi, zato navijam za vse 
in se skupaj z njimi veselim njihovih uspehov.

Nina Gole, Križišče: Zimskih olimpijskih iger, ki 
potekajo v glavnem mestu Kitajske, ne sprem-
ljam, o njih samo slišim po radiu ali pa preberem 
na novičarskih spletnih straneh. Glede na sliša-
no in prebrano me je najbolj navdušila deskar-
ka Gloria Kotnik, ker je v ozadju njene bronaste 
medalje zanimiva zgodba, ki je lahko marsiko-

mu spodbuda, kaj vse je mogoče doseči z vztrajnostjo in delom.

Kdo so vaši olimpijski junaki?
Le še nekaj dni je do konca zimskih olimpijskih iger v 
Pekingu, zato nas je zanimalo, kdo od slovenskih šport-
nikov vas je najbolj navdušil, pozitivno presenetil in za-
kaj. Se zbujate zgodaj zjutraj in v živo spremljate dogaja-
nje oz. na kak način ste na tekočem z OI?

anketa

Lahko za začetek pojasnite, 
kakšna je vloga JSKD v in-
stitucionalnem sistemu slo-
venske kulture, kakšne so 
pristojnosti in naloge obmo-
čnih izpostav?
Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti je osrednja institucija, 
ki skrbi in razvija kulturni, iz-
obraževalni, svetovalni pa tudi 
posredniški potencial kultur-
no-umetniških dejavnosti lju-
biteljske kulture. Pristojno-
sti in naloge izvaja s pomočjo 
dobro organizirane mreže 59 
izpostav po celotni Sloveniji, ki 
ne le da nudijo strokovno pod-
poro društvom v okolju, tem-
več pomembno krepijo in vpli-
vajo na ustvarjalni potencial v 
okolju, kulturno povezovanje, 
kulturno vzgojo in tudi omo-
gočajo kulturno dostopnost. 
Naloge območnih izpostav 
JSKD zajemajo organizacijo 
kulturnih programov na vseh 
področjih umetniške ustvar-
jalnosti skozi organizacijo pri-
reditev, preglednih srečanj in 
revij kot tudi skozi ponudbo 
raznovrstnih, kakovostnih iz-
obraževalnih vsebin.

S kakšnimi željami in načrti 
ste leta 2019 prišli na čelo OI 
Krško, katerim področjem 
ste želeli dati več poudarka 
oz. so bila po vašem mnenju 
zapostavljena, manj razvita 
ipd.? Kaj od tega ste doslej 
uspeli uresničiti?
Na novo delovno mesto sem se 
podala zelo optimistično in z 
jasnimi cilji – uravnotežiti ra-
zvoj dejavnosti, ki niso bile 
enakomerno zastopane oz. 
posebno pozornost posvetiti 
recimo otroški gledališki de-
javnosti, literaturi pa lutkam 
in otroški folklori ... To nam je 
leta 2019 tudi uspelo, saj smo 
uspeli motivirati in k delova-
nju spodbuditi kar nekaj sku-
pin in smo lahko na naši OI or-
ganizirali samostojna srečanja 
oz. revije. Obudili in prebudili 
smo tudi literarno sceno na na-
šem območju …
Eden izmed največjih ciljev 
je gotovo, da v programe ob-
močne izpostave Krško vklju-
čimo več mladih. Stavim na 
mlade! Moje vodilo oz. pos-
lanstvo so ravno mladi, krea-
tivni, samoreflektivni, razmiš-
ljujoči in ustvarjalni mladi, ki 
so naša prihodnost in v kate-
re je vredno investirati. Zato je 
bilo treba prevetriti programe 
in jih oblikovati tako, da bodo 
dovolj kakovostni in privlač-
ni tudi zanje. Namreč, v oko-
lju je izbire, kako naj mladina 
preživlja prosti čas, veliko. In v 
tej poplavi takšnih in drugač-
nih vsebin je ključno, da smo 
v okolju prepoznani kot po-
nudniki raznolikih in kakovo-
stnih vsebin. To nam je tudi us-
pelo in v preteklem letu smo 
presegli vse zadane cilje in or-
ganizirali skoraj 70 izobraže-

valnih delavnic, predvsem sem 
izredno ponosna in zadovolj-
na, da smo v naše programe 
vključili več kot 1500 mladih. 

Zastavili ste tudi pester pri-
reditveni program, zlasti 
na prizoriščih, ki jih nudi-
jo objekti v starem Krškem 
(Mencingerjeva hiša, Dvo-
rana v parku …). Kako so se 
'prijele' te stvari med občin-
stvom?

Mestna občina Krško resnično 
razpolaga z edinstveno kultur-
no dediščino, ki nam omogo-
ča, da udejanjimo naše ideje. 
Za razvoj kulturne produkcije 
je ključno, da lokalna skupnost 
posluša in sliši potrebe iz oko-
lja ter nudi potrebno finančno 
pa tudi prostorsko podporo, 
ki je nujna, da v okolju pišemo 
dobre kulturne zgodbe. Vsi 
programi, ki jih oblikujemo v 
ateljeju in atriju Mencinger-
jeve hiše Krško, so zelo dobro 
sprejeti med obiskovalci. Vsi ti 
programi, ki jih ponujamo, iz-
virajo iz potreb v okolju in so 
direktna naložba v prihodnost 
naše družbe. Počasi, a vztraj-
no gradimo krog zvestih obi-
skovalcev in odjemalcev naših 
vsebin, katerih izrečena po-
hvala in zahvala je nagrada za 
opravljeno delo.

Ljubiteljska kultura velja 
za enega izmed gradnikov 
identitete slovenskega naro-
da, zlasti na področju glasbe 
in petja, folklore, gledališča, 
morda manj na področju li-
kovnega, plesnega, literar-
nega, filmskega ustvarjanja 
… Nekaterim ljudem je to ne 
le način preživljanja proste-
ga časa, ampak praktično 
način življenja, kajne?
Ravno v času epidemije je lju-
biteljska kultura v življenju po-
sameznika še bolj pridobila na 

pomenu. V času ustavitve jav-
nega življenja so bili ljudje pri-
morani poiskati nove načine 
preživljanja prostega časa. A 
ustvarjalnost na vseh omenje-
nih področjih je nekaj, kar iz-
vira iz posameznika in vedno 
najde pot izražanja. Tako smo 
bili lahko priča kreativnih po-
skusom, kako biti ustvarjalen 
in deliti to z ostalimi s pomočjo 
sodobne tehnologije. Društva 
so pri tem izkazala kar lepo 

mero kreativnosti in iskala 
poti, kako izvesti programe v 
prilagojeni obliki.
Vedno znova me fascinirajo 
posamezniki, pa teh ni malo, 
ki kulturo živijo in toliko vla-
gajo v ta ustvarjalni proces, ki 
nemalokrat presega ljubitelj-
sko raven. Ti posamezniki svoj 
prosti čas investirajo v prido-
bivanje novih znanj in veščin, 
ki ga kot ustvarjalca izpopol-
njujejo in ženejo naprej. To so 
ljudje, ki me resnično navdihu-
jejo in tudi motivirajo pri delu. 

Vaša izpostava pokriva ob-
močje občin Krško in Kosta-
njevica na Krki, lahko ob-
seg in delovanje ljubiteljske 
kulture ponazorite s kakšno 
številko?
Na območju izpostave je v re-
gister vpisanih 57 kulturnih 
in umetniških društev, po naši 
oceni jih polovica aktivno so-
oblikuje kulturno dogajanje v 
okolju in se vključuje v progra-
me območne izpostave. Tradi-
cionalno je najvidneje zasto-
pana inštrumentalna glasba, 
tej sledita gledališka, plesna, 
likovna dejavnost, zborovska 
glasba, folklora, fotografija in 
film, literatura ter aktivnosti, 
povezane z ohranjanjem kul-
turne dediščine. Po naši grobi 
oceni se v kulturnih društvih 
udejstvuje okoli 1800 posa-
meznikov. Pomembno in v ve-

likem številu pa sooblikujejo 
ljubiteljsko kulturno dejav-
nost v našem okolju tudi mla-
di na vseh osnovnih šolah kot 
tudi na glasbeni šoli. 

Kultura, zlasti ljubiteljska, 
je eno izmed področij, ki jih 
je pandemija najbolj priza-
dela oz. okrnila njegovo de-
lovanje. Kako ste se s tem 
spopadli na vaši izpostavi v 
sodelovanju z društvi? Kaj 
vse je v tem obdobju izpadlo 
(denimo razne revije ipd.)?
Drži, pandemija je društveno 
ljubiteljsko kulturno za nekaj 
časa povsem ohromila. Na iz-
postavi smo se več čas trudi-
li in nudili strokovno pomoč 
društvom, jih motivirali in 
spodbujali k oblikovanju na-
domestnih programov, ko so 
se ukrepi rahljali in so se na-
kazovale možnosti izvedbe. V 
tem času je izpadla tudi glav-
nina našega programa v ob-
liki preglednih srečanj in re-
vij, ki spremlja in strokovno 
vrednoti ljubiteljsko kultur-
no produkcijo. Počasi se stva-
ri postavljajo na svoje mesto 
in pozitivno zremo v letošnjo 
spomladansko sezono. Hkra-
ti pa je pandemija bila tudi 
priložnost, da smo programe 
prilagodili in izvedli vsebine, 
za katere je v preteklih letih 
zmanjkalo finančnih sredstev, 
tu mislim predvsem na boga-
te izobraževalne vsebine, kon-
certe, zanimiva predavanja … 
Za posebno uspešnega se je 
izkazal novo uveden projekt 
»Kulturne šole za kulturne 
dni«, v sklopu katere smo iz-
vedli 28 delavnic z vrhunskimi 
mentorji na področju lutkov-
ne, glasbene, vokalne, literar-
ne, plesne, folklorne in filmske 
dejavnosti in vanj vključili 823 
otrok osnovnih šol v občini. 

V Posavju delujejo tri iz-
postave JSKD, koliko in na 
katerih področjih se povezu-
jete in sodelujete, bi bilo lah-
ko tega sodelovanja še več?
Območne izpostave Brežice, 
Sevnica in Krško smo pove-
zane na regijski ravni ter sku-
paj z OI Novo mesto, Črnomelj, 
Trebnje in Metlika tvorimo re-
gijsko koordinacijo Dolenj-
ska, Bela krajina in Posavje. 
Izpostave smo zelo povezane 
in skupaj oblikujemo progra-
me na regijski kot tudi državni 
ravni. S posavskimi izpostava-
mi denimo že vrsto let skupaj 
pripravljamo in oblikujemo 
aktivnosti v okviru območ-
nih revij za odrasle pevske za-
sedbe Pesem Posavja, pa tudi 
pri kakšni drugi kulturni ak-
ciji smo hitro skupaj … Vsaka 
izpostava je sicer neke vrste 
unikum, kar se tiče obsega iz-
vajanja lokalnega programa. A 
v vsej svoji različnosti ostaja-
mo povezani ter eden druge-
ga navdihujemo in motivira-

Tinka Vukič, vodja Območne izpostave JSKD Krško:

Tinka Vukič

V kulturo moramo vključiti mlade
KRŠKO – Tinka Vukič je že od otroštva, ki ga je preživela na Čatežu ob Savi, zavezana kulturi, natančne-
je glasbi. Po diplomi na Hochschule für Musik und Theater v Münchnu (kasneje je pridobila še naziv magi-
strica medkulturnega managementa) je delala kot učiteljica citer na glasbenih šolah Krško in Sevnica, leta 
2019 pa prevzela vodenje krške območne izpostave JSKD. Z možem Dejanom ter otrokoma Izakom in Maro 
živi v Brežicah.
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mo pri oblikovanju in izvajanju 
programov. 

Posavje velja za deželo šte-
vilnih pevskih zborov, zakaj 
je po vašem mnenju ta pev-
ska tradicija tako izrazito 
močna?
Ne le Posavje, temveč celot-
na Slovenija ima tradicijo zbo-
rovskega petja. Pevska de-
javnost je najbolj množično 
zastopana društvena dejav-
nost na državni ravni. Kot glas-
benica bom kot razlog za to za-
govarjala univerzalni jezik, ki 
ga govori glasba, in seveda vse 
dokazane terapevt ske učinke, 
ki ga ima petje na telesno in 
duševno zdravje posamezni-
ka. Je univerzalen način komu-
nikacije in skupinskega ustvar-
janja. Vsekakor si želimo, da po 
teh koronskih časih, ki je zbo-
rovsko dejavnost še najbolj 
prizadela, to ponovno obudi-
mo tudi v našem okolju.

Kot nekdanja učiteljica citer 
najbrž dobro poznate delo 
in razmere v posavskih glas-
benih šolah, ki se v začetku 
leta predstavijo na skupnem 
koncertu v PMB. Se morda 
včasih premalo zavedamo, 
koliko kvalitetnih glasbeni-
kov imamo v našem okolju?
Drži, sama izhajam iz akadem-
skih voda in za mano je deset 
let predanega pedagoškega 
dela v glasbenem šolstvu. Se-
daj s ponosom spremljam tudi 
prve korake v glasbenem sve-
tu sina Izaka, ki se uči igranja 
saksofona pri prof. Simonu 
Šircu na Glasbeni šoli v Breži-

cah. Gre za izjemno zahteven 
čas za vse mlade glasbenike, ki 
potrebujejo čim več izkušenj 
na odru in igranja pred publi-
ko. Vendar temelji so dobri! 
Resnično neverjetno je, koliko 
izjemnih glasbenikov je izšlo 
iz t. i. posavskega bazena. Ve-
lika hvala za to gre gotovo na-
šima Dragutinu Križaniču in 
Dragu Gradišku ter odličnemu 
javnemu glasbenemu šolstvu. 
In verjamem, da bo o uspehih 
naših glasbenikov še slišati.

Kaj vam osebno, kot zapos-
leni na področju kulture, 
pomeni kulturni praznik, 
ki je, kot smo videli, letos v 
kulturne ustanove privabil 
res veliko ljudi?
Kulturni praznik je naš dan, 
ko si kulturni ustvarjalci, za-
posleni in vsi podporniki lah-
ko čestitamo in se drug dru-
gemu iskreno zahvalimo, da 
imamo priložnost in čast sku-
paj soustvarjati, razvijati in 
plemenititi kulturno v našem 
okolju. Ljudje to potrebujemo, 
ne le da zadovoljimo in izpol-
nimo lastne potrebe in vzgi-
be, temveč je skupno kultur-
no udejstvovanje tudi skupni 
imenovalec, ki nas povezu-
je, združuje, navdihuje ter os-
mišlja naš življenjski obstoj. 
Zato smo vsi, ki delamo na 
področju kulturne produkci-
je, izredno hvaležni vsem, ki 
na kulturni dan podprejo naša 
prizadevanja, obiščejo ustano-
ve in nam tudi na tak način iz-
kažejo podporo. 

 Peter Pavlovič

Novo v Sevnici
Nudimo:
-medicinsko pedikuro
- estetsko pedikuro 
- pedikuro na domu 

031 366 505 /lea@nivi.si
Trg svobode 13a, Sevnica

Kot je v uvodu proslave, skozi 
katero sta povezovalno nit pre-
pletala Nik Škrlec in Boštjan 
Gorenc – Pižama, dejal pred-
sednik ZKD Krško Uroš Bre-
zovšek, sta bili minuli dve leti 
kulturnim ustvarjalcem nena-
klonjeni, saj so ukrepi prep-
rečevali in omejevali množič-
no udejstvovanje ustvarjalcem 
ljubiteljske kulture, kar se je 
odražalo tudi v manjšem ob-
segu produkcije. Kljub omejit-
vam je štirim kulturnim dru-
štvom uspelo izvesti zadan 
letni program oziroma so tega 
še nadgradili, zaradi česar so 
bili ob letošnjem kulturnem 
prazniku prejemniki poseb-
nih priznanj ZKD Krško. Preje-
li so jih: KD Svoboda Brestani-
ca (zanj Margareta Marjetič), 
Društvo likovnikov Krško OKO 
(zanj Branka Benje), Društvo 
ljubiteljev fotografije Krško 
(zanj Jožica Mikek Veber) ter 
KD Stane Kerin Podbočje (zanj 
Ivanka Černelič Jurečič).

Župan mestne občine mag. Mi-
ran Stanko je v svojem nago-
voru zbranim obiskovalcem 
dejal, da je bila kultura ned-
vomno tista pomembna nit, ki 
se je skozi stoletja ohranjala in 
razvijala: »Ni bila tako močno 
politično obarvana, da bi bila 
izrazito preganjana, bila pa je 
dovolj razvita, da je ohranjala 

Kultura ne pristaja na diktaturo virusa
KRŠKO – V Zvezi kulturnih društev (ZKD) Krško so 9. februarja v krškem hramu kulture s proslavo in podelitvijo Prešernovih plaket počastili slovenski kulturni 
praznik. Letos najvišje podeljeno priznanje, srebrno Prešernovo plaketo, je za 40 let petja v brestaniškem moškem zboru prejel Alojz Kranjc. 

našo identiteto. Še celo več, ves 
čas je plemenitila in Slovence 
umestila med omikane in kul-
turne narode.« V nadaljevanju 
je izpostavil, da je bilo kultur-
no delovanje vselej najmočnej-
še med nepoklicnimi ljubitelji 
kulture, ko so se v težkih raz-
merah oblikovali veliki ume-
tniki, ki so ostali za vedno za-
pisani v slovenski zgodovini. 
»Zato lahko ljubiteljsko kultu-
ro,« je dejal mag. Stanko, »sma-
tramo kot tisto izvorno in čisto, 
katere smiselni cilj je nekomer-
cialno ustvarjanje – ustvarjati 
zase in za svojo okolico. Takšno 
ustvarjanje zahteva veliko lju-
bezni do dela, ki ga ustvarjalci 
izvajajo. Ta ljubezen je motor 
dolgoživega delovanja.«

Staro se poslavlja,  
novo še ni rojeno ...

Slavnostni govornik, upokojeni 
diplomat in veleposlanik, sicer 
pa rojak s Senovega mag. Mir-
ko Cigler, je najprej namenil 
čestitke občini in njenim ob-
čanom ob pridobitvi statusa 
mestne občine, pri čemer je iz-
razil prepričanje, da bo ta pri-
speval k nadaljnjemu razvoju 
mesta, občine pa tudi širšega 
posavskega prostora, nakar se 
je tudi sam osredotočil na kul-
turno ustvarjanje. »Živimo v 
prelomnih časih, ki jim zuna-

nji videz daje pandemija, ki kot 
katalizator sprememb le-te po-
spešuje bolj, kot določa. To je 
tudi čas, ko se nenadoma zave-
mo, da preteklost le ni bila tako 
slaba, kot se nam je zdelo. Da 
to ni bil čas suhih krav, temveč 
debelih in da suhega šele doži-
vljamo. Čas sprememb je, kot 
bi dejal Antonio Gramci (ita-
lijanski pisatelj in politik, op. 
p.) v Zaporniških zapisih, ne-
gotov, nevaren čas, ko se staro 
poslavlja, novo pa še ni roje-
no. V takšnem času se kultura, 
če ji politika pusti odprto pot, 
razbohoti v svojem preseganju 
starega ter odpiranju duhovnih 
poti novemu, ali pa, zaprta in 
zatrta, zamre, se potuhne, pre-
žeča na priložnost samoosvo-
boditve. /.../ Manko profesi-
onalne kulture, glasbenih in 

dramskih predstav, umetniških 
razstav, vseh ostalih profesio-
nalnih performativnih in ume-
tniških produktov je vsepriso-
tno v našem življenju. Njihovi 
izvajalci in proizvajalci, ume-
tniki vseh vrst, ki jim le-ta daje 
kruh, so vsak dan bolj obsoje-
ni zgolj na njegovo trdo skorjo. 
Deficit profesionalne kulture 
nam, na srečo, omili ljubitelj-
ska kultura. To je tista kultura, 
ki ji pandemija ne more do ži-
vega, ker je bolj živa od virusa.« 
Kot je še med drugim povedal 
slavnostni govornik, nam kul-
tura v takšnih časih daje tisto 
dodatno energijo, ki nas pote-
gne iz kokona osebne empati-
je, iz Cicerovega vrta s knjigo, 
v vrtinec življenja, ki ne prista-
ja na diktaturo virusa: »Za ka-
terega zdravnik, mikrobiolog 

in pesnik dr. Alojz Ihan pravi, 
da ga na vsem svetu ni več kot 
za borih pet kilogramov. V Slo-
veniji ga torej merimo na mi-
krograme. To je tolažilna misel, 
da zapojemo s Prešernom, naj 
žive vsi narodi.«

Srebrna Prešernova plaketa 
Alojzu Kranjcu

Ob kulturnem programu, ki so 
ga poleg Škrleca in Gorenca iz-
vedli še violinist Luka Duka-
rić in harmonikar Tomaž Ro-
žanec v duetu ter performerka 
in pevka Zvezdana Novaković, 
sta Brezovšek in Stanko podeli-
la poleg že navedenih posebnih 
priznanj še bronaste in srebr-
no Prešernovo plaketo. Bro-
naste so prejeli: Vida Slivšek, 
Gregor Lekše in Matej Žokalj, 

ki so aktivni v več sekcijah KD 
Leskovec pri Krškem, ter An-
drej Medvešek, prav tako an-
gažiran v več sekcijah DKD 
Svoboda Senovo. Srebrno Pre-
šernovo plaketo, letos najvišje 
podeljeno priznanje ob kultur-
nem prazniku, je za ustvarjanje 
na področju ljubiteljske kultu-
re prejel Alojz Kranjc iz KD 
Svoboda Brestanica. Kranjc je 
že 40 let pevec v Moškem pev-
skem zboru KD Svoboda Bre-
stanica, z aktivnim udejstvova-
njem pa je pripomogel, da se je 
zbor uveljavil kot dober in pri-
znan interpret zborovske pe-
smi tako v občini kot v Posav-
ju pa tudi izven njegovih meja.
 Bojana Mavsar

Slavnostni govornik mag. 
Mirko Cigler

Prejemnik srebrne Prešernove plakete Alojz Kranjc s pode-
ljevalcema, Urošem Brezovškom in mag. Miranom Stankom

KRŠKO – V soboto, 19. 2., ob 
20. uri bo v Studiu 44 (CKŽ 
44) koncert pianista in klavia-
turista Nejca Škofica in zased-
be Big band Krško Combo v za-
sedbi Lenart Rožman – tenor 
saksofon, Janez Hrastovšek – 
pozavna, Aleš Suša – alt sakso-
fon, Urban Cedilnik – bas in 
Jakob Avsenak – bobni. Šte-
vilo vstopnic (cena je 10 €, za 
osnovnošolce, dijake in štu-
dente je vstop prost) je ome-
jeno, zato priporočajo rezerva-
cije na info@bigbandkk.si. 

Koncert v Studiu 44

KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Program, ki so ga na kultur-
ni praznik pripravili v Galeriji 
Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki, je privabil številne obi-
skovalce. Tradicionalno so po-
vabili na javno vodstvo po ak-
tualnih velikih razstavah na 
čelu z razstavo Vezi. Zagrebška 

likovna akademija in slovenski 
umetniki med obema vojnama, 
po kateri je vodila kustosinja 
Asta Vrečko. V pedagoškem 
prostoru so potekale medge-
neracijske delavnice Reciklaža 
in grafični odtisi, ki so se na-
vezovale na novo postavitev v 
Borčićevem kabinetu. »Videti 
je, da gredo ljudje radi ven, v 
naravo in med ljudi. Današnji 
obisk je bistveno boljši kot v 
zadnjih letih na ta dan,« je po-

Živahen Prešernov dan v galeriji 
vedal direktor galerije Goran 
Milovanović.

Galerija Božidar Jakac hrani 
kar 1072 grafičnih del in 371 
risb in skic Bogdana Borčića, 
zato vsako leto na ogled pos-
tavijo nov izbor iz tega fonda. V 
sklopu že 16. postavitve v Gra-

fičnem kabinetu Bogdana Bor-
čića so njegova dela postavili 
v dialog z deli fotografa Bori-
sa Gaberščika, s katerim sta 
bila sicer tudi dobra prijatelja. 
Na prvi pogled njunih del nič 
ne druži, saj je bil Borčić izra-
zito predan grafiki in skozi leta 
postajal vedno bolj abstrakten, 
Gaberščik pa je fotograf, ki 
uporablja predvsem studijski 
princip dela, je povedal kustos 
Miha Colner. »Navezali smo 

se na povsem vizualne impul-
ze, to so te teks ture oz. patine, 
ki jih izžarevajo njuna dela,« 
je pojasnil. Na ogled je 16 Bor-
čićevih grafik iz različnih ra-
zvojnih stopenj njegovega zre-
lega delovanja (1969–2003) 
in 12 Gaberščikovih fotografij, 
nastalih v preteklih petih le-
tih (2017–2021), ki kljub oči-
tnim razlikam v ustvarjalnem 
procesu in izvorni intenci ko-
municirajo na različnih rav-
neh. Oba umetnika sta v svo-
jih delih vselej iskala likovne 
rešitve, s katerimi sta ustvar-
jala nekonvencionalne oblike 

in enigmatične pomene. Kot 
pravi Colner, je to šele začetek 
serije dialoških razstav v Bor-
čićevem kabinetu, saj bodo v 
prihodnjih letih njegova dela 
v sklopu ciklusa V dialogu so-
očali z umetniškimi praksami 
številnih drugih umetnikov.

V kostanjeviški občini osred-
nje občinske slovesnosti sicer 
ni bilo, so pa proslavo pripra-
vili učenke in učenci OŠ Jožeta 
Gorjupa in jo ponudili na ogled 
preko spletnih povezav.

 P. Pavlovič

Po razstavi o vezeh med Zagrebško likovno akademijo 
in slovenskimi umetniki med obema vojnama je vodila 
kustosinja Asta Vrečko (foto: GBJ).
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Na začetku je navzoče najprej 
pozdravil župan Franjo Debe-
lak, ki je izrazil zadovoljstvo, 
da lahko končno kulturni pra-
znik praznujejo spet v živo. 
Slavnostni govornik je bil Ja-
nez Drašler, ki je vokalni glas-
bi predan že več kot 50 let in je 
med drugim ustanovitelj Me-
šanega pevskega zbora Bistri-
ca ob Sotli, ki je lani praznoval 
40. obletnico delovanja. V na-
govoru je odgovoril na vpraša-
nji, kaj je in kaj ni kultura. Po-
vedal je še, da so največkrat 
dosežki amaterskih ustvarjal-
cev preskromni, da bi sodili na 
programe medijskih hiš, so pa 
nepogrešljivi za narodno zave-
danje in kulturno ustvarjanje 
v domačem okolju. »Nekultur-
no je danes izgovarjati besedi 
fašizem in antifašizem, meta-
ti kamenje, odvzemati pravice 
in svobodo samozaposlenim 
ustvarjalcem v kulturi,« je po-
udaril in dodal svoje spomine 
na večer 23. decembra 1990, 
ko so z Ljubljanskim oktetom 
pred Prešernovim spomeni-
kom v Ljubljani zapeli pesem 
Slovenec sem, in to pred najve-
čjo množico Slovencev, v času 

Predsednik ZKD Brežice Jože 
Denžič, ki je v nadaljevanju so-
deloval pri podelitvi priznanj 
in odličij ZKD Brežice za leto 
2021, je poudaril, da se mora 
pomena kulture in njenega 
ohranjanja zavedati vsak po-
sameznik in v tem duhu ne 
samo preživeti kulturni dan, 
ampak vsak dan. Omenil je še, 
da je upravni odbor ZKD Bre-
žice skupaj z zunanjimi čla-
ni, Mileno Jesenko, Draguti-
nom Križanićem in Francem 
Kenetom, sklenil podeliti eno 
priznanje, dve bronasti, tri 
srebrna in dve zlati odličji, le-
tos pa so podelili tudi najviš-
ji, častni priznanji. Prejemni-
ka le-teh sta Vlado Hotko 
(KD Kapele) in Janez Avšič 
(KUD Brežice). Hotko je izje-
mno pevsko kariero začel je-
seni 1971, ko se je kot eden 
najmlajših zborovskih pev-
cev v občini Brežice s 17 leti 
pridružil kapelskemu zbo-
ru. V Hotkovi družini pomeni 
petje tradicijo, saj je pri zbo-
ru pel z očetom Francem, da-
nes pa poje s sinom Silvom. 
Nastopov je bilo v njegovi ka-
rieri blizu 3000. Janeza Avši-
ča, predsednika KUD Brežice, 
je k petju v zbor konec 60. let 
prejšnjega stoletja zvabil nje-
gov oče Franc, ki je bil basist 
v takratnem moškem pevskem 
zboru PD Svoboda bratov Mi-
lavcev Brežice. Bil je pobudnik 
in vodja mnogih povezovalnih 

Častni priznanji za vdano petje
BREŽICE – Že tradicionalno so v organizaciji Zveze kulturnih društev (ZKD) Brežice dva dneva pred kultur-
nim praznikom priredili slavnostno prireditev v Domu kulture Brežice. Ob tej priložnosti so bila podeljena 
priznanja in odličja zaslužnim posameznikom in skupinam s področja ljubiteljske kulture, ki delujejo na 
območju občine Brežice.

projektov, med katere zagoto-
vo sodi 50 let štiriperesne de-
teljice (srečanj štirih sloven-
skih zborov iz treh držav) ter 
35 let stara tradicija skupnih 
koncertov zbora KUD Breži-
ce in Tamburaškega orkestra 
KUD Oton Župančič Artiče

Ostali kulturni nagrajenci so: 
Alja Kovačič (Tamburaški or-
kester KUD Oton Župančič Ar-
tiče) in MePZ KUD Oton Župan-
čič Artiče (v njegovem imenu 
predsednik zbora Branko Ko-
vačič) – oba zlato odličje; Ma-
teja Rožman Lubšina (Vokal-
na skupina Iris KD Kapele), 
Igor Vučajnk (KD Gasilski pi-
halni orkester Loče pri Dobo-
vi) in župnik v Cerkljah ob Krki 
mag. Janez Žakelj (KD Plani-
na Cerklje ob Krki) – vsi sre-
brno odličje; Jože Petelinc 
(Dobovski rogisti KD Franc Bo-
govič Dobova) in Sanja Spirić 

(Plesno društvo Imani) – oba 
bronasto odličje; Ana Špiler 
(KD Mešani pevski zbor Viva 
Brežice) – priznanje. V imenu 
vseh letošnjih nagrajencev se 
je zahvalil Janez Avšič, ki je de-
jal, da se dobitniki zavezujejo, 
da bodo tudi v prihodnje aktiv-
no delovali v dobrobit ohranja-
nja amaterske kulture »in ne 
bomo dovolili, da nas pande-
mija uspava«. 

»Kultura sporazumevanja 
v parlamentu je na najnižji 
možni točki doslej«

Uvodoma je navzoče pozdra-
vil brežiški župan Ivan Molan 
in med drugim poudaril, da je 
vesel, da so se lahko po dveh 
letih spet v živo srečali na pri-
reditvi ob kulturnem prazni-
ku, lani je namreč potekala po 
spletu. Slavnostni nagovor je 
imel dr. Marko Jesenšek, slo-

venski jezikoslovec in univer-
zitetni profesor, ki je tudi zdaj 
že stalni predsednik organi-
zacijskega odbora simpozi-
ja Pleteršnikovi dnevi v Piše-
cah. Med drugim je navedel, 
da je »kultura sporazumeva-
nja v slovenskem parlamentu 
na najnižji možni točki doslej 
in daje Slovencem napačen 
zgled, da lahko vsak reče vse, 
pa če je to res ali ne, če je to 
zavestna laž ali neresnični po-
litično-ideološki pamflet. /.../ 
Politika je stvar kulture, in če 
ni kulturna in ustvarjalna, ni 
vredna počenega groša.« V na-
daljevanju je izrekel še pohva-
lo, da v Brežicah s Prešernovo 
dediščino odgovorno ravnajo 
s tem, ko skrbijo za kulturno 
politiko in kulturno dejavnost 
ter njeno primerno financira-
nje s pomočjo javnih razpisov, 
sofinanciranjem programov 
in projektov raznih društev, 
spodbujanjem športa, pospe-
ševanjem malega gospodar-
stva, dejavnosti na področju 
turizma, razvoja malih kme-
tij itd. Povezovalec prireditve 
Benjamin Jeram je prebiral 
verze in besedila iz del Srečka 
Kosovela, Jureta Jakoba, Ed-
varda Kocbeka in Mile Kačič. 
Za glasbo je s preigravanjem 
del Franza Liszta in Mauricea 
Ravela poskrbela mlada pia-
nistka Tea Jeličić.

 Rok Retelj

Prejemnika častnih priznanj ZKD 
Brežice Vlado Hotko (poleg njega 
predsednik ZKD Jože Denžič) … … in Janez Avšič

Nagrada bistriškim kulturnikom
BISTRICA OB SOTLI – V najmanjši posavski občini so 5. februarja s t. i. praznikom vokalne glasbe počasti-
li letošnji slovenski kulturni praznik. Med letošnjimi nagrajenci JSKD OI Šmarje pri Jelšah je tudi Kulturno 
društvo Bistrica ob Sotli, v katerem je aktivnih več kot 60 članov v sedmih različnih sekcijah.

po razglasitvi plebiscita za sa-
mostojno Slovenijo.

V nadaljevanju sta vodja JSKD 
OI Šmarje pri Jelšah David 
Stupica in predsednica sveta 
sklada Mihaela Pihler podeli-
la (jubilejna) priznanja ustvar-
jalcem v ljubiteljski kulturi. 
Svet JSKD OI Šmarje pri Jel-
šah, ki ga med drugim sesta-
vlja tudi domačinka Špela Dra-
šler, je za letošnje nagrajence 
izbral Roberta Samca iz KD 
Sveti Štefan, Vokalno skupino 
Emine iz Podčetrtka (priznanje 
prevzela predsednica Mateja 
Peperko), Muzejsko društvo 
Kozje (zanj predsednik Peter 

Krivec) in KD Bistrica ob So-
tli, ki je v letu 2021 obeležilo 
45 let svojega neprekinjenega 
delovanja in mu že deseto leto 
zapored uspešno predseduje 
Špela Drašler. V društvu je ak-
tivnih več kot 60 članov v sed-
mih različnih sekcijah (MePZ 
Bistrica ob Sotli – predsedni-
ca Darija Hohnjec, Etno sku-
pina Nojek – umetniški vodja 
Franci Černelč, ljudski pevci 
Bistrica ob Sotli – vodja Franc 
Lojen, ljudske pevke Sosede 
– predstavnica Terezija Ku-
nej, galerijska sekcija – vod-
ja Andrej Čepin, gorski pevci 
– vodja Janez Drašler in gle-
dališka skupina – vodja Darja 

Babič Drašler). Društvo je go-
nilna sila kulturnega dogajanja 
v občini Bistrica ob Sotli, vsako 
leto sekcije društva priredijo 
več kot 15 prireditev v doma-
čem kraju, pohvalijo pa se lah-
ko tudi z gostovanji v Sloveniji 
in izven njenih meja. Zadnji del 
kulturne proslave je bil glasbe-
no obarvan. Nastopili so: Ma-
riborski oktet pod umetniškim 
vodstvom Špele Drašler, basist 
Peter Dolinšek in sopranistka 
Laima Krīgere iz Latvije (na 
klavirju ju je spremljala Urška 
Roškar Imenšek) ter domači 
MePZ z zborovodjo Špelo Dra-
šler. Program je povezovala Ja-
nja Kunej. R. Retelj

Nagrajenci s predstavnikoma JSKD OI Šmarje pri Jelšah in županom

Poslovila se je Natja Jenko Sunčič 
(8. 2. 1946–6. 2. 2022)

Poslovila se je naša dolgole-
tna sodelavka, kulturi in vse-
mu lepemu izjemno predana 
novinarka, dobra prijateljica, 
Natja Jenko Sunčič. 

Malo je ljudi, ki bi se jim Bre-
žice prav zares pretakale po 
žilah. Njej so se. Kot se ji je 
občutek za pravičnost. Za 
sočloveka. Za domače, za 
prednike. Vedno je imela od-
prte oči, opazila vse podrob-

nosti, čutila bolj, kot bi si želela. 

»Človeška življenja niso oaze sreč in blagostanja. Naših sreč ne 
moremo postaviti v oazo in jih občudovati in nesreč ne pokriti 
s pokrovom, da ne bi uhajale. Oboje je znotraj nas in oboje se 
zrcali na naših licih, v naših očeh, v upognjeni in težki hoji, v 
nasmehu in smehu. Pred ljudmi je oboje pogosto težko skriti.« 
 (Natja v Posavskem obzorniku, 2006)

NATJA (uradno Natalija) se je rodila 8. februarja 1946 v Bre-
žicah očetu Vladimirju in mami Ani, rojeni Židan. V 70. letih 
prejšnjega stoletja se je najprej zaposlila v Vrtcu Brežice, nato 
je tri desetletja odkrivala izzive in se predajala različnemu delu 
na lokalni radijski postaji Radio Brežice, in sicer vse od spre-
jema strank, pisanja čestitk, oglasov, reklam, osmrtnic, zahval 
do izbire glasbe in vodenja programa ter novinarstva, za kar 
se je kalila na Radiu Slovenija pri Ajdi Kalan in pri prof. Mari-
janu Krišlju na FSPN. S posebnim veseljem je ustvarjala pone-
deljkove večerne avtorske oddaje, ki so bile v precejšnji meri 
posvečene rojakom na Hrvaškem, saj je z veliko zavzetostjo 
pokrivala dogodke v Slovenskem domu v Zagrebu. Z radijsko 
pomočjo in  poslušalci je zbirala knjige za knjižnice Slovenskih 
domov na Hrvaškem (Zagreb, Reka, Pula, Split, Šibenik), knji-
ge pa je nato s Francem Kenetom in člani Literarnega društva 
Žarek Brežice tudi dostavila v slovenske domove omenjenih 
mest. Ko je Radio Brežice izdajal štirinajstdnevnik SavaGlas, je 
zanj pisala prispevke, intervjuje in kolumne. Zadnja desetletja 
je postala neločljivi del novinarske ekipe Posavskega obzorni-
ka, kjer se je posvečala predvsem spremljanju ljubiteljske kul-
ture in dela društev, s sogovorniki pa stkala ne le profesional-
ne, ampak iskrene in srčne vezi.

Poseben dan zanjo je bil tudi rojstni dan, 8. februarja 2016, 
ko je 100 kolumn, izbranih s strani urednika Silvestra Silva 
Mavsarja, izdala v knjigi Dober dan resničnost pri domači za-
ložbi Neviodunum. 

Kot med občinstvom je tudi vsak v uredništvu časopisa z Na-
tjo gradil svoj, poseben svet. Njene zapise s terena je najpo-
gosteje urejal glavni urednik Posavskega obzornika Peter Pa-
vlovič, ki je takole strnil svojo misel:

»Saj veš, Peter, da bo le enkrat objavljeno, čeprav z zamudo. Tem 
mojim to veliko pomeni …« se je pogosto zaključil najin telefon-
ski pogovor, v katerem me je prijazno, a vendarle odločno opom-
nila na svoje (v časopisu) še ne objavljene prispevke. Do zadn-
jega, kar je lahko, je po Brežicah lovila dogodke in srečanja njej 
tako ljubih kulturnikov, od likovnikov in literatov do glasbeni-
kov in pevcev, ki so celili njeno občutljivo in od raznoraznih kri-
vic, ki jih je zaznavala v naši družbi, razpokano dušo. Tako rekoč 
'abonirana' je bila na zbore raznih bolniških združenj, ki jim je 
tenkočutno prisluhnila, čeprav je imela dovolj že svojih zdrav-
stvenih 'kolobocij', kot je rada rekla (Stopicanje od enega do dru-
gega beloplaščnega osebka je strahotno utrujajoče …). Korona, 
ki ji je tako kot mnogim drugim otežila pristne stike s prijatelji 
in znanci, je v njena sporočila vnesla nemalo grenkobe (Enkrat 
bo tudi tega konec, kakršen koli bo ta konec …). Žal ga ni uspela 
dočakati. Z njenim slovesom so zlasti Brežice izgubile neutrud-
no spremljevalko in pronicljivo opazovalko dogajanja v mestu 
in okolici, mi pa vestno sodelavko, katere zapisi so na njej svoj-
stven način bogatili naš časopis.

Za Posavski obzornik je redno ustvarjala vse do svojega odho-
da v bolnišnico leta 2020.

»Bili so časi, ko sem se lahko, skrita očem, stisnila k svoji češ-
nji, se napojila in se očistila z njeno energijo, svojo bit zložila 
na kupček in šla dalje, kar koli me je po tem že čakalo. Danes 
vprežem dragocenega dvokolesnega črnega konja, se odpeljem 
med fazanje klice in opojna zrela koruzna polja iskat dušni mir.«  
 (Natja v Posavskem obzorniku, 2009)

Natja, hvala za vse, kar si naredila za brežiško občino, za 
Posavje, hvala, ker si z nami delila svoj čas, misli, veselje. Po-
grešali te bomo.
 Sodelavci Posavskega obzornika
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Kot se je v uvodu prireditve na 
domoljubno pesem, ki jo je iz-
vedla citrarka Jasmina Le-
vičar, navezala predsednica 
sveta Krajevne skupnosti Se-
novo Vlasta Moškon, večino 
prebivalstva povezuje ljube-
zen do domovine, predvsem 
pa ljubezen do Senovega in 
še devetih naselij na območju 
krajevne skupnosti: »Danes 
praznujemo, da proslavimo 
vaše in naše skupno delo. Leti, 
ki sta za nami, sta pred nas pos-
tavljali marsikatero preizkuš-
njo, ko smo se občasno počuti-
li tudi osamljene in nekoristne 
ali celo ne znali poiskati ener-
gije, ki nas je vodila v preteklih 
letih. Kljub temu so na obmo-
čju krajevne skupnosti različne 
organizacije, izvajalci, krajani 
in društva izvajali različne ak-
tivnosti, kar vendarle pomeni, 
da leti nista bili izgubljeni, tem-
več je vsak izmed vas v te naše 
lepe kraje prispeval svoje delo, 
čas, ideje, zagnanost, da nam 
bi bilo lepše. In nam tudi je in 
nam bo tudi v prihodnje.« Mo-
škon je pred tem za naš časopis 
povedala, so v minulem letu iz-
vedli več naložb, ki so prispe-
vale k dvigu kakovosti bivanja 
krajank in krajanov, med dru-
gim v ureditev cestnih odsekov 
in druge potrebne infrastruk-
ture v naseljih ali okolici nase-
lij Brezje, Mrzla Planina, Mali 
Kamen, Šedem, Dobrova, več-
jo naložbo pa je predstavljala 
tudi asfaltacija peščenih povr-
šin pri zgradbi nekdanje rudni-
ške uprave v neposredni bližini 

Delo tudi v koronaletih ni zamrlo
SENOVO – 10. februarja so na Senovem z manjšo slovesnostjo, na kateri je bilo podeljenih skupno 14 kra-
jevnih priznanj, počastili krajevni praznik, posvečen spominu na pohod XIV. divizije na Štajersko in soča-
sno v noči iz 9. na 10. februar 1944 uspešno izveden partizanski napad na nemško postojanko v kraju.

novo zgrajenega vrtca, v kate-
ri imajo sicer že vrsto let sedež 
Krajevna skupnost, KO Rde-
čega križa, enota Valvasorje-
ve knjižnice Krško, Mladinska 
točka in še nekaj društev. Po-
leg tega so sredstva namenili 
tudi urejanju javnih površin z 
ozelenitvami, postavitvijo klo-
pi, urejanju več otroških igri-
šč, s sofinanciranjem pa pod-
prli delovanje društev. Kot je 
dejala Moškon, bodo z obno-
vo cestnih odsekov nadalje-
vali tudi v tem letu, pri čemer 
bo več infrastrukturnih uredi-
tev vezanih na sočasno izgra-
dnjo kanalizacijskega sistema 
na Senovem, posamezne inter-
ventne posege pa tudi na ure-
ditve, ki bodo izvedene na po-
budo občanov.

K razvoju kraja in širšega ob-
močja krajevne skupnosti so s 

svojim delom prispevali tudi 
posamezniki in društva, ki so 
jim ob letošnjem prazniku na-
menili krajevna priznanja. Ju-
bilejni priznanji sta prejela 
Društvo malih vinogradnikov 
Kališovec ob 10-letnici delova-
nja ter Društvo Bohorska ko-
njenica ob 20-letnici, prizna-
nja KS Senovo Slavica Grilc, 
Roman Kozole, Matej Ulčnik, 
Cvetka Klenovšek, Tončka 
Kovačič, in posmrtno Marjana 
Mešiček (priznanje sta prevze-
la sinova Aljaž in Matej Meši-
ček), s priznanjem z znakom 
KS Senovo so bili nagrajeni 
Barbara Baškovič, Boštjan 
Medvešek, Lucija Golob in 
Natalija Bahčič Kos, najvišje-
ga krajevnega priznanja – pri-
znanja z velikim znakom KS 
Senovo – sta bila deležna Ta-
tjana Uduč in Vinko Hostar. 
Tatjana Uduč za več kot 35-le-

tno delovanje in opravljanje 
različnih funkcij v več sekcijah 
DKD Svoboda Senovo in Turi-
stičnem društvu Senovo, Vin-
ko Hostar pa za tvorno povezo-
vanje tamkajšnje osnovne šole, 
ki jo kot ravnatelj vodi 24. leto, 
s KS Senovo, različnimi orga-
nizacijami in društvi, obenem 
je tudi dolgoletni član krajev-
nega turističnega in kulturne-
ga društva.  
 Bojana Mavsar

Nagrajenci KS Senovo z Vlasto Moškon

PROIZVODNJA – JANUAR 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 6** TG <1 - 42 - 3 - 2 -

PB 6 ZP <1 - 47 50 2 100 2 -

Proizvodna enota Proizvodnja
[kWh]

Obratovalne ure
[ura]

Število zagonov
[/]

Plinski blok
PB6 7.050.597 160 19

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(D-2)
*	 -	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti.
**	 -	pri	uporabi	D-2	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti	emisij

JAGNJENICA – 31. januarja so 
v Interpretacijskem centru 
naravnih vrednot Stara šola 
na Jagnjenici v občini Radeče 
predstavili zaključek prve in 
nadaljevanje druge faze pro-
jekta Ajdovske zgodbe iz Po-
savja, ki je namenjen izdela-
vi kakovostnega turističnega 
produkta in zgodb o Ajdih – 
velikanih.

Zgodbe Ajdovske jame pri 
Nemški vasi v občini Krško, 
Ajdovske jame v Silovcu pri 
Sromljah v občini Brežice, Aj-
dovskega gradca nad Vranjem 
pri Sevnici in Ajdovega groba 
na Magolniku v osrčju Jatne 
v radeški občini bodo oživele 
preteklost, saj bodo partnerji v 
projektu različna zgodovinska 
obdobja (od mlajše kamene 
dobe do pozne antike) pove-
zali z izročilom Ajdov, ki so v 
različnih mitoloških zgodbah 
predstavljeni kot velikani, gra-
ditelji kamnitih monumental-
nih struktur. Zavod Svibna (vo-
dilni partner projekta) bo med 
drugim izvedel delovno akci-
jo urejanja okolice Ajdovske 
jame in pripravil Dan Ajdovske 
jame. Občina Krško bo finan-
cirala igrano-dokumentarni 
film o Ajdovski jami ter prip-

Ajdovske zgodbe iz Posavja

ravila načrt upravljanja z jamo 
z vidika tako varstva narave 
kot kulturne dediščine. Posa-
vski muzej Brežice bo izvedel 
rokodelske delavnice, razvil 
spominke, izdelal interaktiv-
ni zemljevid – aplikacijo ’Sle-
di Ajdov v Posavju’ itd. KŠTM 
Sevnica bo na sevniškem gra-
du pripravil razstavo o arheo-
loškem najdišču Ajdovski gra-
dec ter v poletnem času izpeljal 
likovno delavnico, v načrtu pa 
je tudi izvedba delavnic za tu-
ristične vodnike itn. KTRC Ra-
deče bo pripravil promocijski 
film, oblikoval integralni turi-
stični produkt in izvedel študij-
sko turo po izbranih posavskih 

ajdovskih lokacijah, medtem 
ko so logotip z Ajdovsko de-
klico, ki stoji na obeh bregovih 
Save in pere perilo v reki, izde-
lali že v prvi fazi projekta. Sev-
niški hotel Ajdovec bo izvedel 
kulinarične delavnice na temo 
ajdovskih jedilnikov tudi za os-
tale gostinske ponudnike iz Po-
savja in v sklopu projekta kupil 
historični jedilni pribor.

Zanimiv projekt Ajdovske 
zgod be iz Posavja, čigar vred-
nost znaša 189.588 evrov, je v 
višini 149.993 evrov sofinanci-
ran s strani Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeže-
lja.  Smilja Radi

Zavod Svibna je že izdelal oblačila iz obdobja Ajdov.

VELIKA VAS – Minister za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti Janez Cigler Kralj je v okviru vladnega obiska Po-
savja posvetil pozornost tudi Invalidskemu podjetju Lumia d.o.o., 
ki skupaj z zavodom Zaposlitveni center Lumis odpira delovna 
mesta za invalide in druge ranljive skupine ter trenutno zaposlu-
je in usposablja prek 40 oseb. Direktorica in ustanoviteljica pod-
jetja Doroteja Volovec je poudarila pomembnost zaposlovanja 
ranljivih ciljnih skupin in tudi izvajanja podpornih programov, 
kot je Socialna aktivacija v Posavju, ki skrbi za približevanje trgu 
dela ranljivim skupinam še pred zaposlitvijo in pripravo nanjo. 
Ključnega pomena pri uspehu je sodelovanje s partnerskimi or-
ganizacijami, kot je podjetje Grieshaber Logistika d.o.o., brez ka-
terih bi težko omogočili delo invalidom in ostalim ranljivim ose-
bam.  Vir: Lumia

Minister v podjetju Lumia

Ministru so razkazali podjetje.

Obvestila o dogodkih: redakcija@posavje.info |  07 49 05 782
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»Nismo politiki ali kapitali-
sti z dobičkarskimi motivi. Le 
državljanke in državljani od-
prtega in plemenitega srca, ki 
želimo soustvariti lepšo seda-
njost in prihodnost v preroje-
ni državi. Skupaj ustvarjamo 
zdravo družbo za vse nas. Po-
vezujemo se za svobodo – za 
svobodno izražanje, svobod-
no izbiranje, svobodno odlo-
čanje. Ne povezujemo se za 
ali proti maskam, za ali proti 
testiranju, za ali proti ceplje-
nju … Vsak človek ima pravico 
odločati o sebi, tega nima pra-
vice vzeti v svoje roke nihče 
drug, nobena skupnost, nobe-
na država – nihče nima pravi-
ce soditi o drugem in ga za-
radi česarkoli diskriminirati. 
Opredeljujemo se za dobro – 
za naše etično, človekoljubno 
delovanje v korist vseh in vsa-
kogar,« pojasnjujejo v gibanju 
Zdrava družba.

»Svet je takšen, kot ga sami 
soustvarjamo. Človek je krea-
tivna sila, ki vpliva na jutriš-
nji dan in če hočemo ustvariti 
drugačno prihodnost, se mo-
ramo začeti povezovati, a to 
je zelo težka naloga, ker smo 
zelo različni – vsak ima svoj 
osebni individualni razvoj,« 
je dejala Adrijana Zupanc 
ter spomnila na prvi skupni 

Človečnost kot skupni imenovalec
LOG PRI SEVNICI – V večnamenskem domu se je na zadnji januarski večer predstavilo gibanje Zdrava družba, 
ki je pred tem že organiziralo srečanje v Krškem in Brežicah v želji, da bi seznanilo občanke in občane s po-
vezovanjem lokalnih in regijskih skupin po vsej Sloveniji z možnostjo udeležbe na državnozborskih volitvah.

imenovalec – človečnost, ki je 
bistvo našega bivanja. V nada-
ljevanju je predstavila šest ste-
brov, na katerih temelji ome-
njeno gibanje. Prvi steber je 
varna hrana s poudarkom na 
pomenu ohranjanja avtoh-
tonih semen kot pogoja naše 
dolgoročne prehranske var-
nosti. Drugi steber je zdrav-
je, čigar del so tudi urejena in 
varna bivališča, ki vplivajo na 
naše dobro zdravje in zdrav 
razvoj otrok ter mladostni-
kov, ki predstavljajo tretji ste-
ber v gibanju Zdrava družba. 
Četrti steber predstavlja blagi-
nja, ki spodbuja uvedbo lokal-
ne valute za izmenjavo dob-

rin in storitev (tudi v primeru 
bankrota bank oz. zaprtja ban-
komatov). Peti steber je ohra-
njanje pravic in svoboščin lju-
di, šesti spodbuja ustvarjalno 
državljanstvo z oblikovanjem 
nove, zdrave družbe. 

Navzoče sta nagovorila tudi 
Gregor Kos in semiška župa-
nja Polona Kambič, ki sta gi-
banje Zdrava družba predsta-
vila kot civilno družbeno 
ljudsko platformo. Le-ta bo 
sodelovala na letošnjih voli-
tvah v Državni zbor z Listo 
volivk in volivcev Zdrava druž-
ba kot temeljnim demokratič-
nim izrazom neposredne vo-

lje ljudstva. In kako si lahko 
takšna lista zagotovi udelež-
bo na volitvah? V vsaki volil-
ni enoti (v Sloveniji jih imamo 
osem) morajo volivke in voliv-
ci zbrati 1.000 overjenih pod-
pisov za podporo listi. »Naše 
kandidatke in kandidati bodo 
odgovorni slovenskemu na-
rodu. Poleg pisnega soglasja h 
kandidaturi se bodo namreč 
zavezali tudi posebnemu etič-
nemu kodeksu in spoštovanju 
programskih usmeritev giba-
nja Zdrava družba ter sledenju 
usmeritev Starešinskega sve-
ta gibanja Zdrava družba. Na 
ta način bomo poskrbeli – ne 
glede na zakonsko odsotnost 
tovrstne ureditve – za njihov 
sprejem možnosti odpoklica 
poslanke oziroma poslanca ter 
njihove kazenske in material-
ne odgovornosti za sprejete 
odločitve, ki ne bi bile v skla-
du z etičnimi in programskimi 
opredelitvami našega gibanja 
Zdrava družba,« sta pojasnje-
vala sogovornika.

V drugem delu srečanja so vsi 
trije razpravljavci odgovarjali 
tudi na vprašanja obiskovalk 
in obiskovalcev, ki so odšli do-
mov z izvodom glasila Ozaveš-
čeni – za zdravo družbo. 

 Smilja Radi

Gibanje Zdrava družba so predstavili Polona Kambič, 
Adrijana Zupanc in Gregor Kos.

Iz odpadka v zeleno energijo

Koraki za zbiranje, ločevanje in oddajanje odpadnega jedil-
nega olja so naslednji:
• ohlajeno odpadno jedilno olje zlijemo v gospodinjsko 

posodico in ko je ta polna, olje zlijemo v najbližjo ulično 
zbirno posodo rumene barve;

• pooblaščena služba izprazni in počisti ulično zbirno po-
sodo ter zbrano odpadno jedilno olje odpelje do filtrir-
ne postaje, kjer se olje prefiltrira;

• zbrano odpadno jedilno olje se v mobilni filtrirni posta-
ji (velikosti 2 x 1,2 m x višine 2,4 m), ki so jo zasnovali 
na Oddelku za tehniko in energetiko Kmetijskega inšti-
tuta Slovenije, prefiltrira do stopnje, da v njem ni delca, 
ki bi bil večji od 1 mikrona (to je povsem avtomatiziran 
proces brez kakršnih koli kemičnih postopkov, kot je si-
cer potrebno pri izdelavi biodizla). Zaradi zmogljivih fil-
trov je zagotovljena kakovost odpadnega jedilnega olja 
in kot tak je primeren za uporabo kot pogonsko bioge-
no gorivo – brez izpustov toplogrednih plinov in one-
snaževanja vode. 

Dobri rezultati analiz  

Kmetijski inštitut Slovenije že od leta 1992 izvaja kemijske 

analize goriv in različnih biogenih goriv. Testi so pokaza-
li, da rezultati ustrezajo omejitvam standarda za rastlinsko 
olje DIN 51623. Na podlagi teh rezultatov je odpadno je-
dilno olje primerno za uporabo v prilagojenih dizelskih mo-
torjih. Prevoz OJO poteka v rafinerije v Avstrijo in Italijo za 
predelavo v biodizel. 

Z zbiranjem, ločevanjem in oddajanjem odpadnega jedilnega (OJO) smo na dobri poti, da ga uporabimo 
kot biogeno gorivo v za to predelanih motorjih z notranjim izgorevanjem. Okolje nam bo hvaležno za manj 
emisij CO2, saj bo odpadno jedilno olje, kot poudarja projekt VARUJ O(KO)LJE, predelano v zeleno gorivo.

Odpadno jedilno olje  
kot pogonsko biogeno gorivo

Naložbo VARUJ O(KO)LJE sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Cisterne za skladiščenje filtriranega olja

V Radečah bomo tudi v letošnjem letu vpeti v organizacijo ter iz-
vedbo številnih aktivnosti, ki prispevajo k ozaveščanju, informiranju 
in širjenju poznavanja formalnih in neformalnih priložnosti za uče-
nje. Prepričani smo, da je znanje pravzaprav ena izmed temeljnih 
vrednot današnjega časa – v svetu hitrih demografskih in tehnolo-
ških sprememb je koncept vseživljenjskega izobraževanja še pose-
bej aktualen, učenje in znanje pa dobrini, ki pomembno prispeva-
ta k vsestranskemu razvoju tako posameznika kot družbe nasploh. 

Cilji neformalnega izobraževanja so številni in raznoliki, primerno 
raznolika je v Radečah tudi ponudba programov in dejavnosti izo-
braževanja ne samo odraslih, temveč tudi mlajših udeležencev. Do 
25. februarja 2022 teče MIZŠ razpis za sofinanciranje programov in 
dejavnosti izobraževanja odraslih, v okviru katerega se KTRC Rade-
če prijavlja na sklopa študijski krožki ter koordinacija Tednov vseži-
vljenjskega učenja 2022. V Radečah se namreč že leta zapovrstjo 
pridružujemo omenjenim programom oziroma kampanjam, z nji-
mi pa želimo prispevati k bogatejšemu in pestrejšemu življenju na-
šega kraja ter pozitivno prispevali h kulturni in družbeni angažira-
nosti posameznikov, društev, organizacij in podjetij. 

Tedni vseživljenjskega učenja so pravzaprav najvidnejša promocij-
ska kampanja na področju neformalnega izobraževanja in učenja, 
ki preteklih 27 let združuje različne generacije, z dogodki budi ve-
doželjnost ter nudi številne priložnosti za izmenjavo znanj, izkušenj, 
kompetenc in spretnosti. KTRC Radeče namerava tudi letos prevze-
ti vlogo območnega koordinatorja TVU 2022 in s številnimi doma-
čimi partnerskimi organizacijami pripraviti čim večje ter v vsebin-
skem smislu čim bolj kakovostno paleto dogodkov. Poudarek bo na 
predstavitvenih, izobraževalnih, družabnih, kulturnih ter slovesnih 
prireditvah, ki bodo potekale na območju celotne radeške občine, 
in sicer v terminu med 9. majem in 12. junijem 2022. Povabilo k so-
ustvarjanju TVU dogodkov je namenjeno prav vsem zainteresiranim 
– mlajšim, starejšim, delovno aktivnim občanom, upokojencem, tis-
tim, ki bi želeli znanje predajati, in tistim, ki bi želeli svoje znanje ter 
kompetence nadgrajevati. 

Pod okriljem KTRC Radeče delujejo tudi študijski krožki – v leto-
šnjem letu se obstoječim pridružujeta dva nova, s katerima želi-
mo raziskati etnografsko ter rokodelsko dediščino Radeč. V sklo-
pu vrvarskega študijskega krožka bomo brskali po zgodovinskem 
spominu te zanimive obrti, ki je bila pomemben podporni gradnik 
nekdanjega živahnega rečnega prometa po Savi, v sklopu druge-
ga študijskega krožka pa bomo raziskali že skoraj pozabljeno tradi-
cijo vlačuganja. Ob Savi je namreč v preteklosti potekala vlačugar-
ska pot, po kateri so gorvodno manjše splave in ladje s pomočjo 
vrvi vlekli fantje, tako imenovani vlačugarji. KTRC Radeče vse zain-
teresirane vabi k vključitvi v študijska krožka – veseli bomo vseh, 
ki morda razpolagate s pričevanji o navedenih tradicijah, kakor se-
veda vseh tistih, ki ste s teh področij željni odkrivanja in pridobiva-
nja znanj. Vse informacije prejmete na info@ktrc.si oziroma na te-
lefonski številki 03 56 87 941. 

Skupaj širimo zavedanje, da kakovost okolja, v katerem bivamo, 
ustvarjamo prav vsi enakovredno; učenje pa je tisto, preko katere-
ga se sleherna skupnost samouresničuje, razvija, skozi generacije 
ohranja vezi s svojo preteklostjo ter gradi podobo svoje identitete.

Povabilo k vključitvi v radeške tedne 
vseživljenjskega učenja ter študijske krožke

Priprava za spletanje vrvi (hrani Posavski muzej Brežice)
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Mokrišča so naravne čistilne naprave, 
zato jih imenujemo tudi ledvice pok-
rajine. Več kot 40 odstotkov rastlinskih 
in živalskih vrst živi ali se razmnožuje v 
mokriščih, zato jim rečemo tudi zibelka 
biotske raznovrstnosti. So pomembno ži-
vljenjsko okolje za ribe, dvoživke in pla-
zilce ter ptice, ki si v in ob njih najdejo 
svoj dom ali pa postanek na selitvenih 
poteh. Prav tako v njih domuje na tisoče 
rastlinskih vrst. Mnoge endemične vrste 
so odvisne od posebnih življenjskih oko-
lij in so vezane na specifična mokrišča.

V družbi HESS se zavedamo pomena od-
govornega, celovitega in trajnostno us-
merjenega prostorskega razvoja, zato ob 
načrtovanju večnamenskih projektov v 
okviru izgradnje verige hidroelektrarn na 

spodnji Savi posebno pozornost name-
njamo tudi ohranjanju habitatov in ukre-
pom za izboljšanje biotske raznovrstno-
sti. Ob HE Brežice se tako nahajajo tudi 

mokriščni habitati, namenjeni življenju 
dvoživk in želvi sklednici.

Visoka podtalnica bistveno prispeva k 
ohranjanju mokrišč. Ta se namreč napa-
jajo tudi iz podtalnice. Za visoko podtal-
nico je torej potrebno skrbeti z vidika pi-
tne vode in preživetja mokrišč ter s tem 
biotske raznovrstnosti. Podatki Agenci-
je RS za okolje kažejo na trend upadanja 
podtalnice, ki jo je mogoče stabilizirati 
tudi s pomočjo pretočnih akumulacij hi-
droelektrarn, ki služijo kot zadrževalniki 
nadzemnih voda, posredno pa bogatijo 
podtalnico in s tem zaloge pitne vode.

www.he-ss.si

Mokriščni habitati –  
zibelke biotske raznovrstnosti
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Mokrišča so naravni zbiralniki in zadrževalniki vode, ki količinsko bogatijo podtalnico. So kot naravne spužve, 
ki v sušnih obdobjih sproščajo shranjeno vodo in skrajšajo obdobje suše, v času večjih količin padavin in viso-
kih vodostajev pa zmanjšujejo možnosti poplav. S to sposobnostjo pozitivno prispevajo k blaženju in prilagaja-
nju na podnebne spremembe, hkrati pa so še pomemben dejavnik pri kroženju vode in kemičnih snovi v naravi.

Zeleni žabi (foto: Branko Brečko)

Mokrišče na območju pretočne akumulacije HE Brežice (foto: Branko Brečko)

Močvirska sklednica (foto: Branko Brečko)

SEVNICA – Ureditev protipoplavne zaščite vodotoka Sevnična 
(investitor je Ministrstvo za okolje in prostor oz. Direkcija Repu-
blike Slovenije za vode) se bo po zaključeni prvi fazi nadaljeva-
la gorvodno – od zaključka naselja Sevnica do obrtne cone Ines. 
Ob tem bo dobilo spremenjeno podobo tudi nekdanje naravno 
kopališče, ki so ga domačini imenovali Zapornice, saj je imel hu-
dourniški potok kar nekaj desetletij urejeno zajezitev in dodaten 
vodni kanal z zapornico (na fotografiji), ki še vedno vodi mimo 
ribnika do sevniške Kopitarne. Občina Sevnica je že podpisala 
pogodba za projektiranje z na javnem naročilu izbranim izvajal-
cem v vrednosti dobrih 47 tisoč evrov. 
 S. R., foto: L. M.

Spremenjena struga potoka

»Slovenci smo eden izmed red-
kih narodov, morda celo edini, 
s kulturnim praznikom, ki je 
hkrati dela prost dan. Če skle-
pamo na podlagi tega, je kul-
tura pri nas visoko cenjena 
in sila pomembna stvar, dob-
rina, ki jo samo po sebi spoš-
tujemo in častimo. To, da tak 
praznik slavimo na dan smrti 
našega največjega pesnika in 
ne na dan njegovega rojstva, 
3. decembra, je sicer nekoli-
ko nerodno, vendar predvi-
devam, da je bil december že 
dovolj poln vseh mogočih pra-
znovanj in da je v njem, po-
leg treh dobrih mož, zmanjka-
lo prostora še za četrtega,« je 
bil v uvodu duhovit osrednji 
govornik Matjaž Stibilj, a v 
nadaljevanju je bil tudi neko-
liko kritičen. »Na samo kultu-
ro včasih gledamo precej črno-
-belo, čeprav upam, da nas jo 
večina razume kot dejavnost, 
ki bistveno prispeva k razvo-
ju družbe in posameznika, če 
že ne kot nujo, brez katere bi 
bilo življenje prazno. Vseka-
kor se moramo upreti skušnja-
vi, da bi, kot na večino drugih 
stvari, tudi na kulturo gledali 
le kot na strošek, zgolj kot na 
postavko v bilancah državnih 
in lokalnih proračunov – da bi 
postala tako rekoč nujno zlo, 
ki ga je treba tolerirati zaradi 
tradicije in vzdrževanja ugle-

Vlaganje v kulturo se povrne na raznih področjih
SEVNICA – 7. februarja je potekala v sevniški kulturni dvorani občinska prireditev ob kulturnem prazniku, na kateri so podelili tudi Prešernove plakete in priznanje 
Zveze kulturnih društev Sevnica. Slavnostni govornik je bil Matjaž Stibilj, predsednik Sekcije za potujoče knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

da. Nikakor namreč ni mogoče 
matematično izračunati njene 
dodane vrednosti, njene koris-
ti za širšo skupnost in posame-
znika. Kako sešteti veselje ob 
poslušanju glasbe, zmnoži-
ti užitek ob ogledu predstave, 
kako kvantificirati domišljijo 
in radovednost, ki se prebudi-
ta ob branju knjige? To je tis-
to neoprijemljivo, ki nam uha-
ja skozi prste, če gledamo na 
kulturo zgolj kot na ekonom-
sko kategorijo. Vlaganje v kul-
turo je naložba v prihodnost, 
naložba v ljudi, ki se povrne na 
mnogoterih in včasih povsem 
nepričakovanih področjih,« je 
nizal misel za mislijo osrednji 
govornik ter pohvalil edin-
stven projekt Posavska potu-

joča knjižnica, s katerim smo 
dobili »96 majhnih knjižnic«, 
ki vsak mesec obiščejo manj-
še kraje po celotnem Posavju 
ter omogočajo izposojo knjig 
in ostalega gradiva skoraj »na 
pragu doma«.  

Prešernove plakete  
in priznanje 

Predsednik ZKD Sevnica Jože 
Novak je v nadaljevanju pri-
reditve podelil letošnje Pre-
šernove plakete in priznanje. 
Za osebno zavzetost in preda-
nost na področju raznolikega 
kulturnega udejstvovanja v ob-
čini je prejela Nevenka Flajs iz 
Brezja pri Krmelju Prešerno-
vo priznanje. Bronasto Prešer-

novo plaketo je prejela ženska 
vokalna skupina Vilinke iz Bo-
štanja za prispevek na podro-
čju vokalnega petja, ki so mu 
predane že več kot desetletje. 
Prejemnica srebrne Prešer-
nove plakete je postala Nada 
Novšak z Loga pri Sevnici, ki 
se kulturnemu delovanju, tudi 
čezmejnemu, posveča že od 
srednješolskih let. Rudi Sto-
par iz Sevnice, večplastni li-
kovni ter literarni ustvarjal-
nosti predan že več kot 60 
let, je prejel zlato Prešernovo 
plaketo. Predsednik ZKD Sev-
nica se je po podelitvi zahva-
lil kulturnim ustvarjalkam ter 
ustvarjalcem za »dragocen 
trud in osebno zavzetost, ki 
nista prezrti«, v imenu dobitni-
kov Prešernovih plaket in pri-
znanj pa se je zahvalil Stopar. 
Zbrane na prireditvi je nagovo-
ril tudi župan Srečko Ocvirk, 
ki je dejal, da je bila kultura v 
preteklosti velikokrat pred iz-
zivi in včasih tudi zapostavlje-
na, zato je pomembno, da po-
novno zaživi v povezovanju ter 
sodelovanju, »da bo ponudila 
mnoga različna premišljevanja 
o človekovi biti«.
 
V spremljevalnem kulturnem 
programu je nastopil kvartet 
rogov GŠ Sevnica, ki deluje pod 
vodstvom Francija Lipovška. 
Za uvod so Manca Božičnik, 

Pika Bajc, Nikola Grubešič in 
Anže Rupar zaigrali slovensko 
himno ter v nadaljevanju še tri 
skladbe. Prijeten večer se je 
zaključil s pevskim nastopom, 
v katerem je navdušila obeta-
joča mlada pevka Sara Pra-
znik ob kitarski spremljavi 
Primoža Lisca. Prireditev je 
povezovala Tanja Urek, pre-

jemnice in prejemnike Prešer-
novih plaket in priznanj ZKD 
Sevnica je predstavila Petra 
Zupančič. V preddverju kul-
turne dvorane so bila na ogled 
izbrana likovna dela XXI. med-
narodnega sevniškega likovne-
ga shoda Grad 2021. 

 Smilja Radi

Prejemnice in prejemnik Prešernovih plaket in priznanja ZKD 
Sevnica

Kitarist Primož Lisec in pevka Sara Praznik

SEVNICA – V prvih dneh 
februarja so potekala 
zahtevna gradbena dela 
na enem izmed podpor-
nih stebrov mostu preko 
reke Save, ki z železniško 
progo povezuje Sevnico 
s Trebnjim. Sanacija ene-
ga izmed rečnih podpor-
nikov se je začela po pod-
vodnem pregledu vmesnih 
rečnih betonskih stebrov, 
obloženih s kamnom, saj 
je bila v peti pod desnim 
rečnim podpornikom za-
jeda, ki se je raztezala sko-
raj po celotni daljši strani-
ci podpornika in segala od 
1,5 do 2 metra globoko v 
peto. Podvodne ojačitve te-
melja podpornika (na foto-
grafiji) so se lotili delavci podjetja Kaskader iz Idrije ter sevniš-
kega Rafaela in boštanjskih Gradenj, tako da je železniški promet 
na »dolenjski progi« lahko kmalu potekal nemoteno.
  S. R., foto: L. M

Obnovili so podporni steber 
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Vgrajujemo jih v naša kakovostna, varna in učinkovita zdravila ter tako sledimo poslovnemu 
modelu vertikalne integracije. Ta nam omogoča obvladovanje razvoja in proizvodnje 
farmacevtskih izdelkov, vse od zdravilnih učinkovin do končnih izdelkov in njihove ponudbe 
na trgu. V skladu s strategijo vertikalno integriranih izdelkov smo začeli snovati gradnjo 
novih zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo zdravilnih učinkovin, Sintezo 2. Na podlagi 
projektne dokumentacije in presoje vplivov na okolje smo že pridobili gradbeno 
dovoljenje, potekajo pa postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. 
Gradnja bo predvidoma stekla v drugi polovici leta 2022.

Osrednji del nove naložbe na 16,6 ha velikem Krkinem zemljišču  v Krškem 
predstavlja Sinteza 2, ki bo imela skoraj 18.500 m² površine, letna zmogljivost 
proizvodnje pa bo okoli 150 t učinkovin. V sodobnem obratu, ki bo izpolnjeval 
najvišje mednarodne standarde za proizvodnjo učinkovin, bodo računalniško 
vodeni in nadzorovani procesi potekali v zaprtih sistemih. Obrat bo povezan z 
novim skladiščem tekočih surovin, od koder bo računalniško vodeno odmerjanje 
surovin za proizvodnjo potekalo prek zaprtega cevovoda. V novem Kemijsko- 
-analitskem centru bodo laboratoriji za razvoj novih tehnologij ter analitski center 
za razvoj analiznih metod za učinkovito vodenje in spremljanje procesov ter za 
vrednotenje kakovosti proizvodov. V projektu, vrednem 163 milijonov EUR, je predvidena 
še gradnja sodobne visokoučinkovite čistilne naprave za celovito čiščenje odpadnih vod ter 
gradnja manjših tehnoloških in infrastrukturnih  objektov, ki so potrebni za proizvodni proces. 

Tovarna Krka Krško po končani naložbi 
s prikazom osrednjih novih objektov

1  Sinteza 2
2  Kemijsko-analitski center
3  skladišče tekočih surovin
4  čistilna naprava

1

34

2

Nov obrat, 
nova delovna mesta

Ob zagonu Sinteze 1 je bilo zaposlenih 61 sodelavcev, 
danes jih na lokaciji v Krškem dela 92. Z novo naložbo 

in kontinuirano proizvodnjo v 3 izmenah 7 dni na teden 
se bo ekipi sprva pridružilo 167 zaposlenih, ki zdaj delajo 
v Krkinih obratih v Ločni. Pozneje bo priložnost za delo 
dobilo še okoli 200 ljudi. Ko bo naložba v Krškem 

končana, bo tu delalo do 500 zaposlenih, večinoma 
naravoslovno-tehničnih poklicev, od teh kar 30 % 

z univerzitetno izobrazbo.

KRKA V KRŠKEM

Sodobne proizvodne zmogljivosti, 
skladne z najvišjimi 
evropskimi standardi
Leta 2014 smo z začetkom obratovanja Sinteze 1 v Krškem vzpostavili pogoje za razvoj nove 
lokacije, na kateri proizvajamo strateško pomembne zdravilne učinkovine.
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ODPADNE VODE IN OHRANJANJE 
PODTALNICE

Z gradnjo sodobne čistilne naprave 
bomo tudi na lokaciji v Krškem zagotovili 
celovito čiščenje odpadnih vod. Izvajali 
bomo vsakodnevno procesno kontrolo 
in meritve vseh pomembnih paramet-
rov za obratovanje čistilne naprave ter 
redni obratovalni monitoring prečišče-
ne odpadne vode na iztoku v reko Savo. 

Poleg tega so vsi obrati na lokaciji zasno-
vani in zgrajeni tako, da je onemogoče-
no onesnaženje tal in podtalnice. Vzpo-
stavili smo sistem meritev podtalnice na 
vstopu na lokacijo in izstopu z nje, kjer 
preverjamo več kot 200 parametrov, ter 
vzorčna polja za tla, kjer spremljamo 
okoli 80 parametrov.

Zavezani načelom 
trajnostnega razvoja
Krkaši si ves čas prizadevamo, da vplive na naravno in družbeno okolje zmanjšujemo in tako zago
tavljamo kakovostno, predvsem pa zdravo življenjsko okolje za širšo okolico in za prihodnje rodove.

Kako v Krki preverjamo vpliv proizvodnje 
na kakovost življenja okoliških 
prebivalcev?
Vplive na okolje spremljamo z rednim 
obratovalnim monitoringom, ki ga izva-
jajo pooblaščene zunanje ustanove, in s 
procesnimi kontrolami v naših laborato-
rijih. S pozitivno okoljsko naravnanostjo 
in doslednim izpolnjevanjem zakonskih 
zahtev na vseh Krkinih proizvodnih lokaci-
jah zagotavljamo ohranjanje ekoloških, biot-
skih in krajinskih naravnih vrednot.

Ali se bo po koncu projekta kakovost življenja okoliških prebivalcev 
spremenila?
Želel bi poudariti, da ostajamo zvesti vrednotam in ciljem trajnostnega razvoja, saj 
želimo naravno dediščino varovati tudi za naslednje rodove in za vsa živa bitja. V 
vse načrtovane objekte bomo vgradili sodobno opremo, izdelano po najnovejših 
smernicah in standardih, z uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij pa bomo 
učinkovito zmanjševali vse vplive na okolje. Zato z gotovostjo trdim, da je kakovost 
življenja prebivalcev v ožji okolici tovarne primerljiva s kakovostjo življenja na šir-
šem območju Krškega in da bo taka tudi ostala.

Z okoljskim certifikatom ISO 14001 smo se zavezali k nenehnemu zmanjševanju vseh 
svojih vplivov na okolje, zato skrb zanj vključujemo v vse dejavnosti in v celoten življenjski 
cikel izdelkov – od razvoja in proizvodnje do končne uporabe. Uporabljamo najboljšo 
razpoložljivo tehnologijo in sledimo najsodobnejšim smernicam, katerih cilj sta racionalna 
raba naravnih virov in energije ter zmanjševanje vseh emisij v okolje. Učinkovitost Krkine 
okoljske politike dokazujejo dolgoletne meritve vplivov na okolje, izboljševanje kakovosti 
reke Krke in pozitiven odziv okoliških prebivalcev na osrednji proizvodni lokaciji v Novem 
mestu. Znanje in dolgoletne izkušnje s kemijsko-farmacevtsko proizvodnjo smo prenesli 
tudi v Krko v Krškem, kjer naši strokovnjaki skrbno načrtujejo varno obratovanje z 
najmanjšimi vplivi na okolje. Enako bomo ravnali tudi v prihodnje.

HRUP
Tako Sinteza 1 kot načrtovana Sinteza 2
nista vir motečega hrupa za okolico.

SKLADIŠČENJE 
V sklopu naložbe Sinteza 2 bomo zgra-
dili tudi za okolje varno skladišče teko-
čih surovin, v katerem bomo surovine 
skladiščili v zaprtih rezervoarjih. Skladiš-
če bo opremljeno z najsodobnejšimi sis-
temi aktivne požarne zaščite in vsemi 
drugimi varnostnimi sistemi.

ODPADKI 
V Krki imamo lasten sistem ločenega 
zbiranja odpadkov, ki jih predamo po-
godbenim zbiralcem in odstranjeval-
cem. Vsako leto zberemo in v predelavo 
predamo že več kot 2300 ton odpadne 
embalaže. S to količino bi vsako leto 
napolnili več kot 2 olimpijska bazena.

ZRAK
Za čiščenje zraka iz proizvodnje uporab-
ljamo najboljšo razpoložljivo tehniko. 
Zrak pred izpustom v okolje očistimo 
s t. i. abso lutno filtracijo, kar zagotav-
lja več kot 99,99-odstotno odstranitev 
vseh prašnih delcev, s termično oksi-
dacijo pa zagotavljamo učinkovito, več 
kot 99,5-odstotno čišče nje hlapnih or-
ganskih snovi.

Marko Lampret, tehnični direktor, Krka, d. d., Novo mesto

Dolgoletne izkušnje in znanje 
bomo prenesli na lokacijo Krško

Slavko Zupančič, vodja Službe za varstvo okolja, Krka, d. d., Novo mesto

Učinkovito bomo zmanjševali 
vse vplive na okolje

Zakaj je potrebna širitev Krke v Krškem?
Krkin razvoj temelji na organski rasti, kar pomeni, da povečanim potrebam naših kupcev 
sledimo z lastnimi zmogljivostmi. V vseh fazah uveljavljamo model vertikalno integrirane 
proizvodnje, saj sami proizvajamo učinkovine in končne farmacevtske izdelke za trg. 
Z gradnjo novega obrata Sinteza 2 ter dodatnih tehnoloških in infrastrukturnih objektov 
bomo svojo strategijo poslovnega modela vertikalne integracije le še utrdili. Gre za 
veliko in zahtevno naložbo, ki jo bomo predvidoma končali v štirih letih.

Katera so osrednja načela, ki jim Krka sledi pri gradnji svojih obratov?
Učinkovine in končne farmacevtske izdelke proizvajamo v najsodobnejših in tehno-
loško dovršenih proizvodnih obratih v petih državah, poleg Slovenije še v Ruski fe-
deraciji, Nemčiji, na Poljskem in Hrvaškem. Celoten proces proizvodnje, kontrole in 
distribucije na vseh lokacijah poteka v skladu s smernicami dobrih praks (GMP) ter 

najvišjimi standardi in zahtevami zakono-
daje, ki velja za farmacevtsko industrijo. 
Vsi Krkini industrijski objekti so strnjeni in 
ne posegajo v ekološko občutljiva območja.

Ali bo razširjeni proizvodni kompleks v 
Krškem varen za ljudi in okolje?
Pri naložbah sledimo načelom trajnostnega razvoja in uvajamo najboljše razpoložlji-
ve tehnologije, ki zagotavljajo varno delo in čim manjši vpliv na okolje. Svoje dolgo-
letne izkušnje in znanje bomo prenesli tudi na lokacijo v Krškem, kjer bomo proizvod-
ni objekt, Kemijsko-analitski center in vse infrastrukturne objekte uredili v skladu s 
smernicami dobre proizvodne prakse in najvišjimi varnostnimi standardi. Zato lahko 
potrdim, da proizvodni kompleks je in bo varen za ljudi in okolje.
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DOSEŽKI RRA POSAVJE V SKRBI ZA POVEZAN RAZVOJ 
REGIJE POSAVJE IN DVIG KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 

Regionalni razvojni program Regije Posavje za 2021-2027 v usklajevanju pri MGRT
RRA Posavje je v postopku priprave regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2021-2027 (RRP 
Posavje) uspešno izvedla 2 spletni razvojni konferenci za usklajevanje razvojnih prioritet in regijskih 
projektov s ključnimi deležniki v regiji. V RRP 2021–2027 je po opravljenem delu vključenih 36 naj-
pomembnejših regijskih projektov, ki se jih je evidentiralo in pripravilo skozi vključujoče aktivnosti za 
pripravo RRP. Trenutno poteka usklajevanje programa z resornimi ministrstvi in viri financiranja, do 
1. marca 2022 pa bo RRP Posavje usklajen z razvojnimi politikami države in poslan v mnenje na Mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vsi dokumenti, ki so predmet usklajevanja, so objavlje-
ni na spletni strani: Regionalni razvojni program (rra-posavje.si). Sprejet RRP Posavje 2021–2027 je 
podlaga za financiranje vseh velikih in majhnih projektov regiji, s katerimi se Posavje oblikuje v traj-
nostno, zeleno, vitalno in varno regijo.

Odobrena finančna podpora 13-tim regijskim projektom 
Regija Posavje je v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije, za katerega prav tako skrbi RRA 
Posavje, že prejela 13 odločitev o podpori za projekte v skupni vrednosti 38.091.671,82 EUR (od tega 
je EU sredstev in SLO udeležbe za 23.766.570,14 EUR). Gre za ključne razvojne projekte: 
• okoljska infrastruktura, vrednost projektov 13.134.062,76 EUR, od tega sofinanciranje v višini 

9.274.765,35 EUR, 
• kolesarske povezave za dnevno mobilnost v skupni dolžini 28,77 km, vrednost projektov 

13.302.549,44 EUR, od tega sofinanciranje v višini 8.153.755,02 EUR, 
• podjetniška infrastruktura, 30 novih zaposlitev, vrednost projektov 1.897.653,30 EUR, od tega so-

financiranje v višini 1.493.585,49 EUR.

Za 9 od 13 projektov je že podpisana pogodba o sofinanciranju, od tega sta 2 projekta že zaključe-
na. V letu 2021 je bilo izdanih in plačanih 7 zahtevkov za izplačilo v skupni višini 2.106.247,16 EUR.

RRA Posavje z Garancijsko shemo Posavje omogoča tudi predfinanciranje projektov
V okviru dejavnosti RRA Posavje od leta 2000 deluje tudi Garancijska shema Posavje. Prvotni cilj 
sheme do leta 2014 je bil pospešiti razvoj malega gospodarstva s pomočjo dajanja garancij in po-
sojil z ugodnejšo obrestno mero, po prenovi sheme (v 20 finančnih perspektivah po 16 in 2019) pa 
se sredstva zagotavljajo tudi za izvedbo (predfinanciranje) projektov, sofinanciranih z EU ali nacio-
nalnimi sredstvi, in gospodarstvu za investicije in obratna sredstva. Premoženje sheme sestavljajo 
sredstva iz proračuna občin: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. 

Trenutno je v okviru GSP odprt javni razpis za dodeljevanje kreditov, najetih pri Delavski hranilnici 
d.d. in zavarovanih z garancijami RRA Posavje. Na razpolago je 796.050,00 EUR. Javni razpis je odprt 
do porabe sredstev posamezne občine oz. najkasneje do 30. 11. 2022. Garancijska shema omogoča 
vlagateljem sredstva za izvedbo projektov, gospodarstvu pa likvidnost za omilitev posledic epidemi-
je Covid-19, pospešuje razvoj malega in srednjega gospodarstva, zmanjšuje stopnjo brezposelnosti 
ter povečuje investicijske aktivnosti v regiji. V letu 2021 sta bili izdani dve garanciji v skupni vrednos-
ti 88.000,00 eur za kredita v skupni vrednosti 110.000 eur.

ODLIČNO IZVAJANJE PROJEKTOV RRA POSAVJE – POMEMBNI 
REZULTATI IN DOPRINOSI ZA REGIJO NA PODROČJIH:

RAZVOJ IN KREPITEV TURIZMA
RRA Posavje uspešno skrbi za razvoj, povezovanje in krepitev turizma v regiji 

Projekt e-Gradovi Posavja
RRA Posavje je za operacijo »e-Gradovi Posavja« uspešno pridobila sredstva 
preko javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo “Za pre-
oblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 
in 2021 zaradi nastopa epidemije COVID-19”. Skupna vrednost operacije zna-
ša 341.337,97 €, višina sofinanciranja 257.968,06 €. V letu 2021 so bili dose-
ženi naslednji rezultati:
• 7 enot inovirane kulturne dediščine: 3D modeli (gradovi Brežice, Rajhenburg, 

Sevnica, Kunšperk, Svibno in samostan Kostanjevica na Krki), dva poskusa 
3D rekonstrukcij (grajske razvaline Svibno in Kunšperk), 7 360-stopinjskih VR 
posnetkov gradov, 3 digitalni zajemi notranjosti gradov v obliki oblaka točk,

• vzpostavitev interpretacijske sobe e-Gradov Posavja,
• razvoj spletne mobilne aplikacije »Sedem veličastnih«,
• 6 izvedenih delavnic za krepitev kompetenc zaposlenih v gostinstvu in turizmu,
• 1 nov turistični produkt: Butično doživetje »Sedem veličastnih«,
• izvedba 2 strokovnih regijskih konferenc na temo gradov Posavja in gastronomije,
• predstavitev operacije na EXPO Dubaj.

Projekt Posavje polno priložnosti – 3P 2021
Operacija »Posavje polno priložnosti – 3P 2021« je namenjena krepitvi promocije turistične ponud-
be vodilne destinacije Čatež in Posavje, z namenom krepitve pozicioniranja destinacije kot zelene, 
trajnostno naravnane destinacije, ki ponuja edinstvena in raznolika doživetja za zahtevnega obisko-
valca. V letu 2021 so bili doseženi naslednji rezultati:
• učinkovito izvedena spletna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije,
• posnet 1 nov promocijski film in 16 novih kvalitetnih fotografij,
• izveden 1 spletni webinar za tuje turistične agente,
• izdana 1 nova promocijska tiskovina (razglednice),
• promocija turistične ponudbe na 4 trgih: slovenskem, hrvaškem, italijanskem in avstrijskem trgu.

… INOVACIJSKIH POLITIK ZA PREHOD V INDUSTRIJO 4.0 
RRA Posavje uspešno vodi mednarodni konzorcij

RRA Posavje deluje kot vodilni partner projekta INNO Industry, ki se izvaja v okviru programa Inter-
reg Europe. Projektni partnerji želijo doseči izboljšanje izvajanja inovacijski politik v okviru industrije 
4.0 in povečati stopnjo grozdov, ki razvijajo dejavnosti v podporo preoblikovanju industrije 4.0. Part-
nerstvo z razvojem akcijskih načrtov stremi k izboljšanju regionalnih in nacionalnih politik. Skup na 
vrednost projekta znaša 1.637.941 €, višina sofinanciranja 1.328.386,25 €. V letu 2021 so bili dose-
ženi naslednji rezultati:
• podaljšanje trajanja projekta za 6 mesecev,
• organizacija in izvedba 7 partnerskih videokonfe-

renc,
• izvedba 2 delavnic za deležnike,
• soorganizacija 4 virtualnih študijskih obiskov in 

webinarjev,
• predstavitev projekta na delavnici v organizaciji 

Interreg Europe,
• uspešno izveden evalvacijski pregled s strani skup-

nega sekretariata Interreg Europe,
• priprava 2 semestrskih poročil na ravni celotne-

ga konzorcija,
• izdelava akcijskega načrta.

RRA POSAVJE leto 2021 zaključila Z USPEHI IN  
POMEMBNIMI REZULTATI NA VSEH PODROČJIH DELOVANJA
Regionalna razvojna agencija Posavje, ki v sodelovanju z regionalnimi in nacionalnimi organi skrbi za prostorsko, institucionalno in funkcionalno povezan razvoj regije, je leto 

2021 zaključila z uspehi in pomembnimi rezultati na vseh področjih delovanja.

Vizija, da bo Posavje do leta 2030 trajnostna, zelena, vitalna in varna regija se po korakih uresničuje in ohranja v načrtih za nadaljnje delo. V ta namen vam v nadaljevanju pred-
stavljamo ključne dosežke s področja regionalnega razvoja in tudi širše.

Nosilec 
projekta Naziv projekta Vrednost 

projekta v EUR

Vrednost 
sofinanciranja 

v EUR
RRA Posavje Regijska štipendijska shema 2.152.178,85 2.152.178,85
MDDSZ Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje 854.535,87 350.000,00

Občina Krško Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje 
Save – občina Krško 2.242.463,92 1.318.531,55

Kolesarska povezava Krško–Sotelsko–Brestanica 375.489,56 142.005,23
Kolesarska povezava Krško–Kostanjevica na Krki 6.726.458,69 4.449.216,55
Podjetniški inkubator Krško 470.388,68 385.564,49

Občina Sevnica Komunalno opremljanje v PC Sevnica 1.427.264,62 1.108.021,00
Hidravlične izboljšave v občini Sevnica 3.496.247,09 2.593.618,79
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje 
Save – občina Sevnica 792.582,82 547.847,78

Občina Brežice Hidravlične izboljšave v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli 6.602.768,93 4.814.767,23
Kolesarska povezava ob R2 Brežice–Dobova 2.860.056,16 2.258.699,12
Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice–Krška vas in 
Brežice–Čatež ob Savi 3.340.545,03 1.303.834,12

Direkcija RS za 
vode

Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice 
na Krki 6.750.691,60 2.342.285,43

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
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… LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST
Rezultati projektov LAS Posavje opazni v vseh občinah Posavja – izvajanje projektov 

LAS pod okriljem RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje 
RRA Posavje že drugo programsko obdobje zapored, vse od 2008, izvaja funkcijo vodilnega partner-
ja Lokalne akcijske skupine Posavje (LAS Posavje), ki velja za pomembnega sooblikovalca razvoja ob-
močja regije Posavje. Pristop medsektorskega povezovanja (javnega, gospodarskega in nevladnega 
sektorja) oziroma CLLD – »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« omogoča sodelovanja in povezovanja 
v regiji, državi in izven nje. Pregled dela vodilnega partnerja LAS Posavje kaže, da je bilo v preteklem 
letu izvedenih veliko aktivnosti, ki puščajo pomembne sledi v lokalnem okolju.

Razpoložljiva finančna sredstva za obdobje 2014–2020 v višini 5.030.430,00 EUR (dodeljena z odloč-
bo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano septembra 2016) je LAS Posavje dobro izkoristil. 
Strategija lokalnega razvoja, ki si jo je LAS Posavje zastavil, se uspešno uresničuje, zastavljeni kazalni-
ki na vseh treh skladih – EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), ESRR (Evropski sklad za 
regionalni razvoj) in ESPR (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo) – so že preseženi. Zaradi uspeš-
nega in učinkovitega delovanja je LAS Posavje s strani resornih ministrstev (MKGP in MGRT) uspeš-
no pridobil tudi dodatna, t. i. »sredstva za uspešnost« v skupni vrednosti 849.732,55 EUR (za kme-
tijski sklad 180.481,76 EUR, za ribiški sklad 375.384,82 EUR, za regionalni sklad 293.865,97 EUR). Z 
vsemi razpoložljivimi sredstvi je bilo do sedaj odobrenih že 38 projektov (v letu 2021 sedem), ki so 
razvidni po vsej regiji. 14 projektov izhaja iz regionalnega, 11 iz kmetijskega in 13 iz ribiškega sklada, 
skupaj so ustvarili 23 novih delovnih mest in en nov zasebni zavod. Oktobra 2021 so bila pridoblje-
na tudi dodatna sredstva EKSRP (MKGP) v višini 187.454,00 EUR iz naslova podaljšanja programske-
ga obdobja 2014-2020, na podlagi katerega bo kmalu (predvidoma že spomladi) objavljen nov jav-
ni poziv LAS Posavje. Leto 2021 se je zaključilo z nizom uspešno izvedenih kontrol nad projekti, ki jih 
je na terenu preverila Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 2021 skupno 10 kontrol).

Tehnična pisarna LAS, ki s tremi zaposlenimi na RRA Posavje skrbi za strokoven potek izvedbe javnih 
pozivov in kontinuirano podporo vsem prijaviteljem in upravičencem projektov, pa je uspešna tudi 
pri pripravi t. i. projektov sodelovanja. V te se povezujejo lokalne akcijske skupine med seboj. Prido-
bili so štiri tovrstne projekte, enega ribiškega in tri kmetijske. Vsi projekti, z izjemo enega, so že za-
ključeni, vsi iz sklada EKSRP pa predstavljajo dodaten finančen vir za razvoj območja, saj so sredstva 
pridobljena na razpisih MKGP. V letih 2018 in 2020 je bilo iz tega naslova pridobljenih še dodatnih 
188.372,18 EUR. Skupna višina sredstev LAS Posavje 2014-2020 s projekti sodelovanja tako znaša 
6.255,988,74 EUR.

Vodilni partner LAS Posavje se lahko pohvali z uspešnim sodelovanjem z organi na lokalni, nacionalni 
in mednarodni ravni. Projekti so vse bolj prepoznani kot primeri dobrih praks, ki so prenosljivi tudi na 
druga območja. Poleti 2021 so LAS Posavje z namenom spoznavanja rezultatov in načina dela obiskali 
predstavniki poljskega LAS, od 30. 9. do 2. 10. 2021 pa je bil izveden Mednarodni posvet LAS: »Pamet-
ne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo«, kjer je sodelovalo več kot 100 predstavnikov sloven-
skih lokalnih in nacionalnih ustanov, evropskih ustanov in gospodarstva, ki so prišli iz devetih držav.

Vodilni partner LAS Posavje načrtuje nadaljevanje pristopa LEADER/CLLD tudi za programsko obdob-
je 2021 (2023)–2027. V sodelovanju z resornimi ministrstvi RRA Posavje aktivno spremlja pripravo 
vseh strateških dokumentov za novo programsko obdobje ter zagovarja pomembnost pristopa za ra-
zvoj lokalnega okolja. Člani Sveta regije Posavje so RRA Posavje tudi že pooblastili, da kot vodilni par-
tner LAS Posavje pristopi k pripravi potrebnih podlag za izvajanje pristopa LEADER/CLLD v obdobju 
2021(23)–2027 iz skladov EKSRP, ESRR in ESS+ in za samostojni ribiški LAS, preko katerega bo lokal-
ni razvoj, ki ga vodi skupnost, sofinanciral Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ES-
PRA). V ta namen so predstavniki sektorja akvakulture na območju regije in RRA Posavje že podpi-
sali tudi pismo o nameri za nadaljnje sodelovanje.

Projekti LAS Posavje: (opisi projektov so dostopni na: Projekti - aktualni projekti (las-posavje.si))

Objava je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino 
je odgovoren LAS Posavje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Naziv in akronim projekta Celotna vrednost 
projekta (z DDV):

Sofinancirana 
vrednost 
projekta:

Prijavitelj 

Sklad EKSRP

Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje 
(ZDRAVO POSAVJE) 151.534,93 EUR 114.169,98 EUR Občina Sevnica

Modra frankinja – žametno vino regije 
Posavje (MODRA FRANKINJA) 200.361,80 EUR 81.095,15 EUR KŠTM Sevnica

Učinkovito čiščenje odpadnih voda za 
ohranjanje vodnih virov (VARUJVODO) 195.597,99 EUR 137.397,51 EUR Občina Krško

Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja 
(PRILOŽNOSTI) 79.058,20 EUR 57.091,36 EUR Občina Sevnica

Stara šola za nove ideje (ŠOLA-IDEJ) 201.003,74 EUR 146.652,93 EUR Občina Radeče

Center za starejše dobra energija (CZS 
DOBRA ENERGIJA) 73.900,00 EUR 50.339,82 EUR JZ Zdravstveni dom 

Radeče

Inkluzija otrok in odraslih »PEGAS« 
(PEGAS) 183.539,94 EUR 149.877,88 EUR

Anton Zevnik – nosilec 
dop. dejavnosti 
kmetijstva

Črno-belo bogastvo s krškega polja – 
samooskrbna, podjetniška in turistična 
priložnost (ČRNO-BELO BOGASTVO)

196.049,04 EUR 149.996,93 EUR Občina Krško

Sveže, okusne, lokalne surovine na 
posavskih krožnikih (SVEŽE, OKUSNO, 
LOKALNO)

112.965,13 EUR 82.635,28 EUR CPT Krško 

Ajdovske zgodbe iz Posavja (AJDI!) 189. 588,49 EUR 149.993,35 EUR Zavod Svibna
Tujerodne rastline – invazivne in škodljive 
(TUJERODKE) 198.246,92 EUR 146.869,29 EUR JP Komunala Brežice d. 

o. o. 
Sklad EKSRP – projekti sodelovanja

Približajmo Unescova biosferna območja 
prebivalcem (MAB)

26.088,00 EUR
*vrednost na 
območju LAS 

Posavje 

20.442,26 EUR RRA Posavje kot VP LAS 
Posavje – s partnerji
LAS Doline Soče (VP med 
LAS)

Pametne vasi za jutri

90.129,06 EUR
*vrednost na 
območju LAS 

Posavje

67.930,49 EUR RRA Posavje kot VP LAS 
Posavje (VP med LAS) – s 
partnerji

Centri interpretacije zavarovanih območij

222.396,65 EUR
*vrednost na 
območju LAS 

Posavje

99.999,42 EUR RRA Posavje kot VP LAS 
Posavje – s partnerji
LAS Obsotelje in 
Kozjansko (VP med LAS)

Sklad ESRR
iZOOdi-Iniciativa za odgovoren odnos do 
živali (iZOOdi) 32.294,75 EUR 24.007,34 EUR Društvo PoPasje

Podjetna 9ka (9ka) 84.478,89 EUR 61.171,72 EUR Občina Krško
Zelena doživetja Posavja (ReviZen) 204.160,69 EUR 141.016,34 EUR Občina Krško
Zeleno Posavje - za naravo in zdravje 
(ZELENOPOSAVJE) 135.518,71 EUR 88.864,77 EUR JP Komunala Brežice 

d.o.o.
Rast(išče) sreče (RIS) 196.247,34 EUR 149.771,42 EUR Mladinski center Krško
Vsi na plac! (»PLAC«) 13.303,28 EUR 9.595,42 EUR KTRC Radeče
Oživimo savske zgodbe (SAVSKE ZGODBE) 169.451,38 EUR 119.886,65 EUR KTRC Radeče
Olje nekoliko drugače (Z.O.J.O.) 201.315,02 EUR 130.818,80 EUR Komunala d.o.o. Sevnica
Mar Nam Je za Skupnost (Mar Nam Je) 217.422,61 EUR 149.996,93 EUR Občina Krško

Oživljanje mestnih središč s pomočjo 
obrti (URBANA OBRT) 218.060,74 EUR 149.288,49 EUR

Območna Obrtno-
Podjetniška zbornica 
Krško

Čebelarski mozaik 351.654,06 EUR 149.999,89 EUR Občina Krško 

Varuj o(ko)lje 212.597,62 EUR 141.095,68 EUR
JP Komunala d.o.o. 
Sevnica

Središča za krepitev podjetniških 
kompetenc mladih (POJNT) 218.184,91 EUR

150.000,00 EUR
* še ni potrjen s 

strani MRGT
Občina Radeče

DIGIVODA 224.933,24 EUR
149.273,31 EUR
*še ni potrjen s 

strani MGRT

JP Komunala d.o.o. 
Sevnica

Sklad ESPR
Najboljša riba je Posavska riba 
(POSAVSKA RIBA) 208.183,81 EUR 120.583,82 EUR Občina Sevnica

Povezani s Savo (PoSAVA) 114.509,57 EUR 84.951,23 EUR Ribiška družina 
Brestanica-Krško

Riba je in (RIBA) 272.522,50 EUR 199.993,14 EUR Občina Sevnica
Ribe na šolskih krožnikih (RIBE NA 
ŠOLSKIH KROŽNIKIH) 239.727,35 EUR 185.618,92 EUR Občina Krško

Posavski ribji krog (RIBJI KROG) 142.611,42 EUR 120.528,04 EUR Občina Radeče
Okusi posavsko ribo (OKUSI RIBO) 276.964,62 EUR 199.978,75 EUR Občina Krško
Ribe na naravovarstvenem območju (RIBE 
IN NARAVA) 314.585,93 EUR 200.00,00 EUR Občina Sevnica

Center Sonček – center aktivnosti 
invalidnih oseb (CAIO) 233.593,78 EUR 199.711,04 EUR Marjan Dornik, s.p.

Vzpostavitev posavskega turističnega 
produkta med reko, vinogradi in gradovi 
(Od ribiča do graščaka)

269.169,60 EUR 199.569,49 EUR
Kmečka zadruga Krško 
z.o.o.

Ribe in okolje (Z RIBAMI DO ZDRAVJA) 317.526,16 EUR 169.999,81 EUR Občina Sevnica
Doživi energijo Save (UJEMI RIBO IN 
DOŽIVI ENERGIJO SAVE) 230.753,03 EUR 169.993,95 EUR Občina Krško

Po-Savski rečni turizem (PORT) 193.159,39 EUR 139.000,00 EUR Občina Radeče
Kulturna in zdrava ribja gastronomija in 
ribištvo nekoč in danes (RIBJE LEGENDE) 187.582,80 EUR 138.264,91 EUR Kmečka zadruga Krško 

z.o.o.
Sklad ESPR – projekt sodelovanja

Ocenjevanje ribjih izdelkov

41.240,01 EUR
*vrednost na 
območju LAS 

Posavje
29.111,74 EUR LAS Posavje
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… ČLOVEŠKIH VIROV
Projekt Regijska štipendijska shema Posavje –  

skrb za zaposlovanje v regiji v sodelovanju z delodajalci 
Posavska štipendijska shema je bila prepoznana kot izredno uspešen projekt že v letu 2003, saj je 
bil v nadaljevanju na podlagi projekta, ki smo ga pilotno pripravili in izvajali v Posavju, pripravljen 
instrument regijskih štipendijskih shem, ki se je izvajal v dosedanjih finančnih perspektivah po vsej 
Sloveniji. Podlaga za njegovo izvajanje pa sta Zakon o štipendiranju in Zakon o spodbujanju skla-
dnega regionalnega razvoja. V letu 2021 je RRA kot izvajalec operacije Regijska štipendijska she-
ma Posavje uspešno nadaljevala subvencioniranje kadrovskih štipendij delodajalcem za 46 novih 
štipendistov in 28 delodajalcev iz regije Posavje, v skupni vrednosti prijav 118.588,51 EUR. V Re-
gijski štipendijski shemi, ki stremi k spodbujanju zaposlovanja v regiji, je bilo v letu 2021 aktivnih 
skupaj 87 podjetij in 170 štipendistov, za kar smo pridobili 391.638,26 EUR evropskih sredstev.

Štipendije za študij v tujini – Spodbujanje umetnosti za uspešnejše vključevanje na trg dela 

V sodelovanju s posavskimi občinami uspešno nadaljujemo poslanstvo Fundacije Adama Bohori-
ča in izvajamo razpise štipendij za študij v tujini. Za študijsko leto 2021/2022 so bile podeljene šti-
pendije štirinajstim mladim, ki svoj talent razvijajo na študiju v tujini.

Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje 
občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020

V letu 2021 je RRA Posavje uspešno zaključila vodenje Programa spodbujanja konkurenčnosti in 
razvojne podpore za območje občine Radeče v obdobju 2013–2020. V septembru je bil s strani 
RRA Posavje organiziran zaključni dogodek programa v Trbovljah. Na dogodku so bili predstavlje-
ni ključni rezultati programa. Za območje občine Radeče velja poudariti predvsem sledeče dose-
žene rezultate:

• V obdobju 2015–2020 je bilo vključenih 8 skupin (78 udeležencev) v program Podjetno v svet 
podjetništva za občino Radeče, rezultat po enem letu je 42 zaposlenih oziroma samozaposle-
nih (54 % uspešnost).

• Podjetja iz občine Radeče so počrpala preko 1.300.000€ nepovratnih sredstev ter preko 
1.000.000 € povratnih sredstev.

• RRA Posavje je izvajala informiranje in neposredno svetovanje podjetjem glede finančnih pri-
ložnosti ter promocijo problemskega območja v smislu možnosti investiranja in odprtja podjet-
ja na problemskem območju.

BESEDE VODSTVA – EKIPA IN POGLED V PRIHODNOST

Aktualne zadeve RRA Posavje na spletni strani: 
Regionalna razvojna agencija Posavje (rra-posavje.si) in 

Facebook: (1) Regionalna razvojna agencija Posavje | Facebook

Dodatne informacije RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško:
• po telefonu: 07 488 10 40 
• po elektronski pošti: agencija@rra-posavje.si 

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

Izjava mag. Nataše Šerbec, di-
rektorice RRA Posavje: Regio-
nalna razvojna agencija je 
ključni generator razvoja in po-
vezovanja na regionalni ravni. 
Predstavlja poglavitno vez z dr-

žavno ravnjo in regijo, predvsem pri načrto-
vanju in programiranju, s ciljem zmanjša-
nja razvojnih razlik. V teh letih smo na RRA 
Posavje dosegli visok nivo institucionalne ka-
kovosti, na kar smo ponosni. Navedeni rezul-
tati v tem prispevku to potrjujejo. Brez sode-
lovanja, partnerstva, dobrega sodelovanja z 
lokalnimi skupnostmi in brez odličnih sode-
lavcev tega ne bi bilo moč doseči.

Izjava Nataše Šterban Bezjak, 
vodje službe za projektno so-
delovanje na RRA Posavje: Leto 
2021 je bilo polno izzivov, s kate-
rimi smo se srečevali tudi v služ-
bi za projektno sodelovanje pri 

izvajanju projektov. Dogodki in poti so se iz-
vajali virtualno in na daljavo. Ponosna sem na 
sodelavke, da smo uspešno izvedli vse zastav-
ljene projektne aktivnosti in cilje, bili uspešni 
na razpisih ter pridobili sredstva za nove pro-
jekte. Verjamem, da si bomo skupaj še nap-
rej prizadevali pripraviti, prijaviti in pridobiti 
sredstva za projekte, s katerimi skušamo iz-
boljšati kvaliteto življenja v našem Posavju. 
»Pride pomlad. Nazadnje nas vedno najde.« 
Fredrik Backman v romanu Tesnoba do roba.

GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško nadaljuje s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji.
S tem namenom objavljamo

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ  
GZS POSAVSKE GOSPODARSKE ZBORNICE, KRŠKO 

INOVACIJAM V REGIJI POSAVJE ZA LETO 2022
Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki 
posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja regije Posavje.

Predlagatelji lahko v letu 2022 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič 
uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2022.
Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:
• Produktne inovacije
• Procesne inovacije
• Trženjske inovacije
• Organizacijske inovacije
• Družbene inovacije

Merila za dodelitev priznanj (odličnost, razsežnost, zaščita inovacije, inovacijska ekipa, 
uporabnost inovacije ter tržni, finančni in trajnostni učinki) so podrobneje opredeljena v razpisu 
oz. razpisni dokumentaciji.

Rok za prijavo na razpis je 15. april 2022. Prijave se na elektronskem nosilcu pošljejo na naslov: 
GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«, 
Bohoričeva 9, 8270 Krško ali v elektronski obliki na naslov: posavska.gz@gzs.si. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani:
https://www.gzs.si/posavska_gzk 
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TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

Strani Urejamo dom so postale že sinonim za 
pomladno otvoritev raznih del v domu in okoli njega. 
Za tiste, ki ste ljubitelji t. i. DIY načina, torej »naredi 
sam«, bo gotovo zanimiv prispevek o postopnem 
obnavljanju pohištva v domačiji pod Lisco. Drugim 
bo prav prišel seznam opravil, ki nas lahko vodi pri 
učinkovitem spomladanskem čiščenju in pa kratek 
opomnik za delo na vrtu. Bralci velikokrat potarnate, 
da vam povzročajo sive lase insekti – kako se 'naravno' 
lotiti tega, preberite na strani 17. Tam pa najdete še 
zanimivosti o selitvah v Posavju in poseben, spodbuden 
zapis za vse, ki se zavedate, da je dom veliko več kot le 
prostor in pohištvo v njem. Uredite si ga, da bo zares 
'vaš'.   Ur.

DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK

VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

35 LET

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

Cesta kozjanskega odreda 4
SI - 8281 Senovo

Pišece 99A, 8255 PIŠECE
031 693-870 - pisarna
041 631-502 - pečar
www.megamik.si 

PecarstvoMegamik PEČI, KAMINI, ŠTEDILNIKI

Alen Zabasu zelo rad ustvar-
ja predvsem z lesom, Karmen 
Zupančič zanima vse, kar se 
da oblikovati z rokami – od 
gline, keramike, lesa, ponov-
ne uporabe izdelkov in blaga. 
»Oblikovanje z lastnimi roka-
mi prinaša nepopisano notra-
nje zadovoljstvo in mir,« pra-
vita mlada ljubitelja starin, ki 
sta hiško prenovila v rustikal-
nem slogu s pridihom bohem-
skega in modernega videza. 
Opremila sta jo z veliko pozor-
nosti in ljubezni, večino pohi-
štva sta naredila ali prenovila 
sama. »Vse se je pričelo, ko se 
je Karmen zaljubila v staro ku-
hinjsko ’kredenco’, ki je potre-
bovala konkretno obnovo. Pod 
seboj je namreč imela že pet 
nanosov različnih barv, barva 
pa se je prav tako začela kru-
šiti in odpadati. Kredenca je 
postala prvi večji projekt ob-

Kupiti novo ali obnoviti staro pohištvo? 
RAZBOR POD LISCO – Ste v dilemi: kupiti novo ali obnoviti staro pohištvo ter mu vdihniti novo življenje? Za naša sogovornika odločitev ni bila težka – 200 let sta-
ro kmečko hišo sta začela obnavljati skupaj s pohištvom, ki je bilo v njej, in nastali so prijetni bivanjski prostori.

nove: čiščenje, brušenje, bar-
vanje, voskanje in novi ročaji 
so jo na koncu naredili pra-
vo mlado damo. Obnova se je 
nadaljevala z obnovo kuhinj-
skih omaric, ki so dobile svežo 
novo barvo, in prav tako knji-
žne omare Alenovih prednikov 
in nočnih omaric babice Her-
mine. 

Od starih predmetov  
do lončene peči

Hiško poleg prenovljenega sta-
rega pohištva lepo dopolnjuje 
še kar nekaj starin, kot so star 
radio, 150 let stara šahovska 
miza, likalnik, masivna ura z 
zvonikom, retro počivalniki in 
še kaj bi se lahko našlo,« teče 
opis obnove notranjosti sta-
re kmečke hiše, v kateri se je 
kot grelni element uporablja-
la stara lončena peč. Le-to sta 

morala zaradi 
dotrajanosti 
zamenjati in 
odločila sta 
se za rusti-
kalen kamin, 
ki ju prijetno 

greje v zimskih dneh, zraven 
pa doda prostoru nek poseben 
čar. »Prav lepo se je ob večerih 
usesti na kavč in v temi obču-
dovati prasketanje ognja v ka-
minu,« povesta in dodata, da 
je bila celotna idejna zasnova 
njuna, pečar jima je pomagal 
zgolj vstaviti kaminski vložek, 
vse ostale elemente sta dodala 
sama in dnevni prostor je pos-

tal prijeten kraj za druženje z 
družino in prijatelji. 

Obnovljeni predmeti  
v novo življenje 

»Sva ljubitelja starih hiš in 
starin, ljubiteljsko se ukvarja-
va s prenavljanjem in restav-
riranjem starega pohištva za 
lastne potrebe. Znanje črpava 
iz okolice, z obiskom drugih 
krajev, s pregledovanjem sple-
tnih strani v zvezi z obnovami 
starega pohištva ter iz lastnega 
navdiha in potreb. Vedno sva 
tudi ’na preži’ za zanimivimi 
kosi pohištva, ki bi jih še lah-
ko umestila v prostor ter jim 
podarila novo življenje, in do-
miselnimi rešitvami, ki bi kot 
celota funkcionalno zaokro-
žile toplino, ki jo oddaja naji-
na hiška,« zaključita zadovolj-
na ob pogledu na obnovljene 
predmete, med katerimi ima 
vsak svojo zgodbo, spomin na 
prednike … Stara hiška bo po 
obnovi še naprej nudila zavet-
je in toplino mlademu paru 
ter vsem, ki ju bosta sprejela 
v svoj dom. 
 Smilja RadiBabičina ’kredenca’ med obnovo … … in po obnovi z novo podobo

Starinska omara  ...

… je po obnovi postala upora-
ben del pohištva. Staro lončeno peč …

… je zamenjal rustikalen kamin, pred katerim je lepo posedeti 
in zaigrati na kitaro.
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Zbrali smo nekaj koristnih nas-
vetov:

ČISTITE SOBO PO SOBO
Ustvarite si kontrolne sezna-
me čiščenja za vsako sobo, da 
se boste lažje organizirali in se 
opomnili na področja, ki potre-
bujejo dodatno pozornost, saj 
so bila med zimo zanemarjena.

VKLJUČITE VSE ČLANE 
DRUŽINE
Tudi majhni otroci so lah-
ko odlični pomočniki. Dodeli-
te starosti primerna opravila, 
da se bodo vsi počutili vključe-
no. Vklopite glasbo, ko čistite in 
določite nagrado za spodbudo 

za opravljanje dela.

SAMI SI NAREDITE 
UNIVERZALNO ČISTILO
Potrebujete enako količino al-
koholnega kisa in destilirane 
vode, dodajte žlico citronske 
kisline in nekaj kapljic eterič-
nega olja, za bolj prijeten vonj. 
Uporabite ga lahko za vodni ka-
men in ostale madeže, na vseh 
površinah (razen na granitu, 
saj lahko pusti lise).

NE POZABITE:
• vreči živil in drugih izdelkov 

s pretečenim rokom,
• presesati sedežne garniture 

in vzmetnic,

• počistiti hladilnika tudi od 
znotraj,

• počistiti pečico, pralni, sušil-
ni in pomivalni stroj,

• pospraviti svojo omaro,
• očistiti zaveso na tušu.

POČISTITE TUDI SVOJ 
MOBILNI TELEFON
Dokazano je, da so naši telefo-
ni bolj umazani, kot pa podpla-
ti naših čevljev. Vzemite dezin-
fekcijsko krpico ter prebrišite 
svoj telefon in ovitek.

HIŠNI LJUBJENČKI
Tudi oni si zaslužijo svež zače-
tek bolj toplega obdobja v letu. 
Operite jim posteljico in igrač-
ke.

ZA KONEC
Svoje pripomočke, ki jih upo-
rabljate za čiščenje počistite. 
Odstranite prah iz metle ali se-
salca, obrišite zunanjost čistil 
in vedra, operite krpe…

Zdaj pa vam preostane le še 
uživanje v počiščeni hiši ali 
stanovanju. Spočijte se, si zas-
lužite!

Nasvete so z nami delili strokov-
njaki iz čistilnega servisa Vallin.

www.instalacije-mkt.si
V harmoniji z naravo

Vrtni center

PE DOBROVA Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100       PE KRŠKO Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385

POMLAD SE PREBUJA VRHUNSKA KVALITETA
RASTLINA MESECA

FEBRUARJA - PRAPROT

SEMENSKI KROMPIR
VEČ KOT 60 SORT

NE SPREGLEJTE

Zelenjavni vrt

Prekopavanje vrta lahko opra-
vimo zdaj, počakati pa je tre-
ba, da se zemlja nekoliko osu-
ši. Februarja pripravimo tudi 
tople grede, kjer bomo v tem 
mesecu že lahko posejali ka-
pusnice, solato, zeleno, por in 
kolerabico. 

Na prosto lahko proti koncu 
meseca februarja posejemo 
špinačo, pastinak, bob, red-
kvico in zgodnji grah. Posadi-
mo tudi spomladanski česen. 
Gredice nato pokrijemo z zim-
sko kopreno. V nizke tunele 
sejemo korenček, peteršilj in 
redkvico. V ogrevanih rastli-
njakih, ki so na zalogi v vrtnih 
centrih Eurogarden, sejemo v 
lončke ali multiplošče za pri-
pravo domačih sadik jajčev-
cev, paprike in paradižnikov.

Vrtnarska sezona se začenja
Zdaj je čas, da razmislimo o letošnjem vrtnarjenju. Načrt, ki si ga izdelamo za 
saditev, naj upošteva celo sezono. Tako bomo imeli gredice vedno polne in na 
vrtu vedno dovolj zelenjave za samooskrbo. Pri pripravi sadilnega načrta upo-
števajte tudi to, kaj ste na posameznih gredicah sadili preteklo sezono.

Zakaj bi posadili krompir v na-
šem vrtu, če je v trgovini tako 
poceni? Obstajajo vsaj trije raz-
logi: gojenje krompirja je ne-
zahtevno, zahteva malo dela 
in lasten doma pridelan krom-
pir je najboljši. Na zalogi ima-
mo več kot 60 sort semenskega 
krompirja. Pravočasno poskr-
bimo za zalogo, da bomo go-
molje še pravočasno nakalili. 
Gomolje bomo pravilno naka-

lili v dveh do treh tednih na 
svetlobi in ob temperaturah 
od 15 do 17 °C. Nakaljevanje 
gomoljev je zlasti priporočlji-
vo za zgodnje sorte, saj s tem 
postopkom dosežemo 8–14 
dni zgodnejši pridelek.

Izbira čebulčka za sajenje v 
marcu je že zelo velika, tako da 
se čimprej založimo z željenimi 
sortami. Če se bo zemlja dovolj 

osušila, si lahko že pripravimo 
gredico za sajenje. V tla prime-
šamo kalijevo gnojilo (lahko 
lesni pepel) in nekaj dobrega 
komposta.

Dela v sadnem vrtu

V februarju izvajamo tudi že 
spomladansko rez. Pričnemo 
z rezjo vinske trte in nato sle-
di obrezovanje sadnih dreves. 

Obrezovanje iz-
vajamo vedno v 
suhem vreme-
nu, da ne širimo 
okužb z glivami. 
Dela lahko izva-
jamo pri tempe-
raturah do -5 °C.

Zimsko škrop-
ljenje sadnega 
drevja pred bo-
leznimi in ško-
dljivci je še ved-

no priporočeno. V tem mesecu 
izvajamo gnojenje ter zastira-
nje s komposti ali preperelim 
hlevskim gnojem, ki ju plitvo 
vkopljemo.

Daljši dnevi, priprave na novo 
rastno sezono in pričakovanja 
toplejših dni bodo zaznamova-
li mesec februar. Naj vam mine 
v prijetnem vzdušju. 
 Vir: Eurogarden

Proti koncu februarja že lahko na prosto 
posejemo nekatere vrste zelenjave.

Blagovne znamke Rotar, Eu-
rogarden in Ramda se bodo 
med 17. in 23. februarjem 
predstavljale na svetovni 
razstavi Expo Dubai 2020, 
obenem pa vas vabijo, da v 
času od 17. februarja dalje 
na eurogarden.eu sodeluje-
te v nagradni igri Strast do 
narave in se potegujete za 
privlačne nagrade.

Kako v spomladansko čiščenje?
Spomladansko čiščenje je pomembno za vse, saj se z njim znebimo zimske-
ga nereda in nakopičenega prahu ter alergenov. V tem obdobju, ko smo zara-
di karanten, slabega vremena in marsičesa drugega še več doma, smo tudi bolj 
podvrženi stresu. S čiščenjem, ko se premikamo, upogibamo in izvajamo razne 
gibe, proizvaja naše telo endorfine ali hormone sreče, kar pa zmanjšuje nivo 
stresa, izboljša sposobnost spanja in naše razpoloženje na splošno.
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Jelše 5, 8273 Leskovec pri Krškem, tel: 07 49 77 661, mail: info@instalaterstvo-gorenc.si

041 690 310

www.instalaterstvo-gorenc.si

• dobava in montaža toplotnih črpalk za ogrevanje in sanitarno vodo
• inštalacije in adaptacije centralnega ogrevanja
• izvedbe talnega in stenskega ogrevanja
• montaža različnih vrst kotlov 
• plinske inštalacije
• vodovodne inštalacije 
• klima�zacija 
• rekuperacijsko prezračevanje

Investicijski in izvajalski inženiring Boršt d.o.o.

BREŽICE: Boršt 12b, Cerklje ob Krki
KRŠKO: MDB 2a, Leskovec pri Krškem
T: 07/490 22 60, www.sl-inzeniring.si

Na voljo tudi poslovni prostori
v Krškem.

info@sl-inzeniring.si

Oddamo pisarniške 
prostore v pritličju

SL-inženiring

BREŽICE

Ženska je skrbnica doma, 
skrbnica družine. Lahko si 
priznamo ali pač ne, smo me 
tiste, ki vnašamo domačnost, 
toplino in ljubezen v naše do-
move. Se kdaj vprašaš, koli-
ko le-tega premoreš? Vse to 
je močno povezano z žensko 
energijo – esenco, ki daje živ-
ljenje in skrbi, da to življenje 
raste v najlepših pogojih. 

In eden teh pogojev je zago-
tovo dom, v katerem živimo. 
Harmonija v nas se odslikava 
v harmoniji doma. Preživlja-
nje časa v njem naj bi nas 
napolnilo z energijo topline 
in prijetnega počutja. Pros-
tor, kjer smo sprejeti, razum-
ljeni in svobodni. 

Kako doseči, da se doma  
bolje počutimo?
Da se dobro počutimo v svojem domu, je neposredno povezano z našim osebnim dobrim počutjem. Naša 
energija se odraža v vseh prostorih bivanja. In tudi v odnosih z družinskimi člani. 

Po navadi smo ženske tiste, 
ki opremljamo, dekoriramo 
in pričaramo to vzdušje med 
prazne stene. Kaj lahko nare-
dimo, da ne bo zastalih ener-
gij, ampak bodo le-te pretoč-
ne in nas bodo podpirale v 
našem delovanju in življenju 
nasploh?

Pomembno se mi zdi, da si 
dom uredimo glede na naše 
potrebe in dogajanja v njem. 
In jih temu primerno tudi 
opremimo. Dom naj diha! Vse 
staro naj gre in naredi pros-
tor novemu. V primeru, da je 
zapolnjen z odvečnimi stvar-
mi, ki jih že dolga leta več ne 
uporabljamo, je bolje, da jih 
umaknemo. Ampak spet, ne 
da jih prestavimo v klet. Lah-
ko jih podarimo, prodamo. 
Vse to namreč blokira pretok 
energij. In ravno pomlad je 
idealen čas, da pospravimo 
vso »prtljago« preteklosti. 
Dom zaživi na novo. Tako kot 
razstrupljamo svoje telo, je 
treba »razstrupiti« tudi oko-
lje, v katerem živimo. Prosto-
re sčistimo z raznimi kadi-
li in posušenimi listi žajblja. 
Prižgimo sveti les Palo Santo, 
ki čisti energije, zvišuje vibra-

cije in prinaša srečo. V te na-
mene lahko uporabimo tudi 
eterična olja, ki naj bodo na-
ravna in nežnih vonjav. 

Dobro počutje si prikličimo 
s svežim zrakom. Večkrat 
odprite okna in prezrači-
te prostore. Vnesite čim več 
dnevne svetlobe, sonca. V te-
mnejših dneh imajo svečke 
magično svetlobo, ki nežno 
pobožajo našo dušo. Tudi 
žive, zelene rastline imajo 
veliko moč oživitve prosto-
ra. Privoščite si šopek na mizi, 
ki je lahko iz narave. Polepšaj-
te si dom s preprostimi rečmi. 
Predvsem pa se držite prego-
vora, ki pravi: »Manj je več.« 

Naj bo dom – Dom. Naj vam 
slike na stenah pričarajo 
nasmeh na obrazu in obu-
dijo spomine na najsrečnej-
še trenutke in osebe, ki jih 
imate radi.   

Prostori naj bodo ločeni glede 
na aktivnosti. Spalnica naj bo 
namenjena spanju. Da že ta-
koj, ko zvečer stopite v sobo, 
začutite mir in sproščenost. 
Ne zalagajte vseh kotičkov z 
oblekami, knjigami, spomin-

ki in ostalimi drobnarijami. 
Prostor pod posteljo naj bo 
prazen. Ogledalo, televizija 
in telefoni nikakor ne sodijo 
vanj. Kuhinja in jedilnica sta 
središče dnevnega dogajanja. 
Naj diši po hrani, to ustvarja 
domačnost. Še posebno otro-
ci ponesejo vonjave globoko v 
spomin in se jih v prihodnosti 
vedno znova spominjajo. Ure-
jenost živil in pripomočkov je 
spet korak bližje k pretočnos-
ti energij in dobremu počut-
ju. Dnevna soba je nekako na-
menjena dnevnemu počitku, 
da si oddahnemo, ko pridemo 
iz službe. Posedemo, se umi-
rimo, pogovorimo z ostalimi 
člani. Se podružimo, beremo …

V poplavi vseh zunanjih 
dražljajev, ki usmerjajo naš 
pogled navzven, se mi zdi naj-
pomembneje, da je dom kraj, 
kjer lahko samo si. Točno to, 
kar si. Kjer se umiriš, pogle-
daš vase in najdeš spet svojo 
notranjo moč, ki te bo pospre-
mila v nov dan, v nove cilje … v 
novo pomlad.  

Za Urejamo dom zapisala 
Nina Gramc,  

Po naturopatsko.

Naj se še tako nehumano sli-
ši, a glede na to, da si mravlje 
iz mravljišča, če se ta nahaja v 
bližini stanovanjskega objek-
ta, hitro utrejo pot v notranje 
prostore, da je edini učinko-
vit ukrep uničenje mravljišča. 
To na najmanj za zemljo in ra-
stlinstvo agresiven način, to je 
brez uporabe insekticida, sto-
rimo tako, da nekaj dni zapo-
red mravljišče, v katero lahko 
zaradi boljšega učinkovanja 
naredimo tudi luknjo, da voda 
pronica čim globlje in v več 
smeri njihovega večnadstrop-
nega bivališča, obilno zaliva-
mo s kropom. Če želimo učinek 
vrele vode še ojačati, pa v njej 
raztopimo še kajenski ali črni 
poper. Priporočljivo je tudi, da 
kajenski poper, prav tako lah-
ko mleti cimet v prahu, posi-
pate okoli mravljišča, saj se 
mravlje, ko vdihnejo navedeni 

Nina Gramc

Ali si bivališče delite z mravljami?
Ker bodo s toplejšim vremenom in višjimi temperaturami oživela mravljišča, smo na tem mestu zbrali ne-
kaj nasvetov, kako preprečiti invazijo žuželkam, ki resda merijo v dolžino zgolj med dva in 25 mm, a nam 
lahko, naj si bodo črne, rjave ali rdeče, dodobra zagrenijo življenje. 

začimbi, zadušijo. Mravljišče 
lahko posipate tudi z usedlino 
skuhane kave ali s svežo kavo 
ali pa med okrasne rastline v 
bližini objekta zasadite popro-
vo meto, ki se je mravlje izo-
gibajo v širokem krogu. Na-
ravni preparati, kako odgnati 
mravlje iz našega domovanja, 
so tudi, da poti, špranje, robo-
ve oken in ostala mesta, skozi 
katera vdirajo mravlje v bival-
ne prostore, poškropimo s pr-
šilko, v katero smo zmešali ete-
rično olje s cimetom in vodo ali 
z raztopino limoninega soka in 
vode v razmerju 1:3. 

Z naravnimi preparati tudi 
nad ose, sršene in muhe

Zasaditev poprave mete, evka-
liptusa, pelina, timijana in še 
nekaj rastlin, ki jih lahko upo-
rabimo tudi pri pripravi napit-

kov in hrane, je priporočljiva 
tudi pri odganjanju os iz oko-
lice našega dvorišča. Ose naj 
bi učinkovito odganjal tudi čili. 
Če ga imate v zadostnih količi-
nah, nekaj čili paprik pet mi-
nut kuhajte v treh skodelicah 
vode. Ko se tekočina ohladi, jo 
prelijte v razpršilko in iz var-
ne razdalje v nočnih ali zgo-
dnjih jutranjih urah, ko ose za-
radi nižjih temperatur še niso 
aktivne, poškropite manjše in 
vam dostopne osirje, ki si ga 
ose naredijo v kotičkih oken, 
rolet, nabiralnikih in drugih 
odprtinah. Ose pa tudi srše-
ne odganjamo iz svoje bližine 

tudi na način, da v posode, lah-
ko prepolovljene plastenke, na-
lijemo sladko tekočino, pome-
šano s kisom, in te postavimo 
v bližino prostorov, kjer se za-
držujemo, denimo na terase in 
balkone. Že prej omenjen pri-
pravek iz čilija naj bi učinkovito 
odganjal tudi muhe, prav tako 
naj bi te odganjala vonja bazi-
like in ingverja. Iz slednjega je 
mogoče pripraviti učinkovito 
razpršilo na način, da dve žlici 
ingverja v prahu v skledi zme-
šate s štirimi skodelicami vode. 
Počakajte, da se koncentracija 
ingverja kar se da dobro po-
meša z vodo, nakar mešanico 
precedite in tekočino prelijete 
v razpršilko. Da muhe ne bi si-
lile v notranje prostore, s prip-
ravljeno tekočino poškropite 
okenske police, okvirje oken, 
vhodnih in balkonskih vrat. 
 Zbrala: B. M. 

Smo Posavci kaj specifični glede prehajanja v nove domove 
in poslovne prostore? O tem smo povprašali strokovnjaka 
iz Selitvenega servisa Selec.

»Posavci se znajo, glede na ostalo Slovenijo, dob-
ro pripraviti. Pri tem seveda izstopajo taki, ki jim 
interno pravimo 'selitveni veterani', saj je za nji-
mi že veliko premikov in točno vedo, kako zava-
rovati omarice, kako odmontirati pohištvo, pač 
imajo nek svoj vzpostavljen sistem. Za druge se-
veda pomagamo tudi pri tem koraku mi,« pojas-
ni Samo Černec iz omenjenega servisa. 

Marsikdo pa nima časa ali znanja o pripravi na selitev in takim 
podpora veliko pomeni: »No, začne se s posvetom oziroma ogle-
dom. Celostno jih pripravimo, damo navodila, kako naj se lotijo 
pospravljanja, vprašamo o željah in potem skupaj sestavimo sli-
ko, kako bo ta selitev potekala čim bolj gladko. Nekaterim vse ko-
rake opravimo mi, z drugimi se dopolnimo pri delu.«
Izzivov se je skozi čas pri Selcu nabralo veliko. »Takoj se spom-
nim selitve industrijskega šivalnega stroja. Ogromna zadeva, brez 
dobrega dostopa, velika vrednost, a smo dobro načrtovali. Ali pa 
ko smo selili mavčne plošče iz Brežic v Maribor. Veste, kako krh-
ko je to? To je še bolj lomljivo kot steklo, potrebovali smo poseb-
ne palete in popolno pozornost vsako minuto. Brez tresljajev, brez 
naglih premikov. Takrat se mi je zdelo, da v Maribor potujemo tri 
dni,« doživeto opiše sogovornik. 
Kako pomembno je to delo in pomoč pa potrjujejo sploh izkušnje 
dela pri selitvah starejših: »Nasploh ni zavedanja, da velik del sta-
rejših nima možnosti da se pripravi na selitev, kot bi želeli. Veli-
kokrat gre recimo le za pomanjkanje fizične moči, saj ni otrok, ki 
bi lahko pomagali, in potem se morajo sami soočati s tem. Res je 
dober občutek, ko vidiš, da jim odleže, ker skrbi prevzamemo mi 
in je narejeno, kot si želijo,« zaključi Černec. M. M.

Posavci in priprave na selitve

Samo Černec
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Samooskrba – zelo popular-
na besedna zveza ali del na-
šega poslanstva?

Po letih opazovanja različ-
nih akcij v okolju (aktivnosti 
društev, zvez, institucij) sa-
mooskrbo zelo dobro razu-
memo. Za nas samooskrba 
ni modna muha ali sklop ne-
kih hipnih akcij. Še predobro 
se zavedamo, da je popolna 
samooskrba zaenkrat veči-
ni Posavja nedosegljiva. A 
delati korake v tej smeri je 
nekaj najboljšega, kar lah-
ko naredimo zase, za svojo 
družino, svoj kraj, svojo re-
gijo. 

Marsikaj postane mogoče, 
ko se začnemo združevati.

Moj vrt – moje veselje, moje bogastvo

Samooskrba za nas v prvi 
vrsti pomeni vzeti znanje v 
svoje roke. 

Letošnje leto vaš časopis, 
cenjene bralke in bralci, še 
utrjuje svoje poslanstvo 
širjenja znanja med svoje 
zveste bralke in bralce. Sko-
zi povezovanje s partnerji 
iz našega okolja, vas bomo 
v letu 2022 razveseljeva-
li s praktičnimi informaci-
jami in konkretnimi napot-
ki – tokrat glede oskrbe z 
vrtninami. 

Je tega že povsod veliko? Je. 

Pa je uporabnih informa-
cij za zdravje in lepega poln 
vrt/hišo lahko preveč? 

Mi menimo, da ne. Vsaka 
vaša akcija je dragocena. 
Vsak skupni vložek v to, da 
ste bolj mirni, zdravi, polni 
energije in navsezadnje za-
upanja v svoje sposobnosti, 
je več kot dobrodošel.

Pripravite se na atraktivna 
predavanja, praktične de-
lavnice, izmenjave v živo, 
srečanja v naravi in tako 
naprej. 

Akcijo že navdušeno gradi-
mo skupaj s Knjižnico Sev-
nico, Valvasorjevo knjižnico 
Krško in izjemnimi ljudmi iz 
društva Ajda Posavje, ki je 
nastalo po vzoru društva za 
biološko-dinamično gospo-
darjenje Ajda Vrzdenec. 

Če se prepoznate v naših sku-
pnih željah Vrtov Posavja in 
se v prihodnosti vidite kot so-
delujoča institucija ali posa-
meznik, nam pišite na: smilja.
radi@posavje.info ali pokliči-
te 07 49 05 780.

Individualno mentorstvo 
na vašem (bodočem) vrtu?

V letošnjem letu bomo začeli 
tudi z nečim povsem novim: 
petim bralkam ali bralcem 
bomo omogočili individual-
no učenje, podporo, pomoč 
pri urejanju vrtička, visoke 
grede ali vrtička na balko-
nu skozi celotno vrtnarsko 
leto 2022!

Teorija je namreč prijet-
na stvar, a praksa je tista, 
ki nam pomaga, da v sezo-
ni pobiramo zdrave pridelke 
iz zemlje.

Dejstvo je, da se vrtički v 
Posavju opuščajo. V vsako-
dnevnem hitenju si mnogi 
ne predstavljajo, da bi za-
sadili nekaj gredic. A te gre-
dice vam v zameno za skrb 
in vaš čas vrnejo mnogo več 
kot »le« pridelek. 

Želimo spremeniti trend 
opuščanja vrtnarjenja v 
Posavju. 

• Morda se ravno vi ali kdo 
izmed vaših bližnjih odlo-
ča, ali bi ali ne bi začel z 
vrtnarjenjem? 

• Morda imate veselje, a 

ne veste, kako pristopiti 
k stvari? 

• Morda želite nadgradi-
ti svoje znanje s spozna-
nji iz ekološkega oziroma 
bio-dinamičnega vrtnar-
jenja?

Preberite razpis za naše-
ga kandidata/kandidatko 
in se prijavite. Naj bo 2022 
leto, ki ga boste pomnili tudi 
po okusnih, sočnih, zdravih 
vrtninah, obilo novega zna-
nja in prijetnega druženja.

Kaj pa vsi ostali? 

Četudi ne boste vrtnarili v 
sklopu naše mentorske ak-
cije, se veselimo skupne-
ga nabiranja znanja o vrtu, 
delu na njivi, v hlevu, v na-
ravi in podobno. 

Z zanimivim spletnim pre-
davanjem začnemo v sre-
do, 23. 2. 2022, z Mišo Pu-
šenjak.

Bodite radovedni, bodite 
aktivni, in vstopimo v novo 
vrtičkarsko leto z nasme-
hom in dobrim načrtom! 

 Maruša Mavsar 
 in Smilja Radi

Drage ljubiteljice in ljubitelji vrtnarjenja, lokalno pridelanih živil in dela v naravi, z velikim veseljem najavljamo novo vrtnar-
sko akcijo, VRTOVI POSAVJA 2022, ki bo tokrat posegla globlje v to, kar je dejansko pomembno: čim večjo lokalno samooskrbo.

Domač vrt z zdravimi vrtninami

Z Mišo Pušenjak o kakovostni vzgoji sadik in semen
Miša Pušenjak je inženirka agronomije in kmetijska svetovalka na goz-
darskem zavodu Maribor, ter publicistka in specialistka za zelenjad-
arstvo in okrasne rastline. Časopisne članke piše od leta 2009. Z na-
sveti nastopa na Radiu Ptuj v oddaji Vrtičkarije in na TV SLO v oddaji 
Na vrtu. Je tudi avtorica številnih vrtnarskih priročnikov, ki jih najde-
te tudi na policah sevniške knjižnice: Zelenjavni vrt, Za vsak vrt: kom-
postiranje in visoke grede, Moj ekovrt, Vodnik po vrtu, Rastlinjaki na 
vrtu, Grede in vrtički v posodah, Naravno varstvo vrtnin, Zemlja, naše 

osnovno orodje, Semenarstvo: kako pridelati kakovostno seme.

Na spletnem predavanju bo predavateljica predavala o pomenu kakovostne vzgoje sadik 
in posledično tudi semen, ki bodo osnova za Knjižnico semen, ki bo od konca februar-
ja dosegljiva članicam in članom sevniške knjižnice ter vsem, ki se bodo želeli včlaniti v 
knjižnico semen. S Knjižnico semen, ki temelji na brezplačni izmenjavi semen, želimo 
tudi v Sevnici ohranjati biotsko pestrost kulturnih rastlin. Glavno vodilo in načelo knjiž-
nice semen je promocija biotske raznovrstnosti, lokalne pridelave hrane, samooskr-
be in, kar se največkrat poudarja, vrnitev semen v roke ljudi. 

Z umeščenostjo knjižnic semen v splošno knjižnico želimo v 
knjiž nicah izpostaviti svojo izobraževalno funkcijo, saj si bodo 
člani poleg semen lahko izposodili tudi literaturo o vrtu, pride-
lavi sadik in semen … Želimo pa tudi vzpodbuditi posamezni-
ke in posameznika k aktivnemu delovanju v svoji skupnosti 
in k ohranitvi svoje kulturne in naravne dediščine (in seme-
na to vsekakor so). 

Lepo vabljeni vsi, ki se zavedate pomena samooskrbe in bi si 
želeli na svojem vrtu pridelati lastno zelenjavo, da se včlanite 
v Knjižnico semen in si izposodite kakovostna semena, ki bodo 
osnova za pridelavo kakovostne zelenjave na vašem vrtu. Se-
mena bo za začetek delovanja Knjižnice semen prispevalo Dru-
štvo za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Posavje. Spo-
mladi si boste člani knjižnice semena izposodili, jeseni pa boste 
del pridelanih semen vrnili v Knjižnico semen. 

 Knjižnica Sevnica, Anita Šiško

Imej ob sebi mentorja in začni z vrtnarjenjem
Si si že večkrat rekel/rekla, da bi si enkrat  res rad/a utrgal/a svoj paradižnik, svojo diš-
avnico, svojo solato? Si pripraviti svojo najljubšo solato, za katero točno veš, kje in kako 
je rasla? Imaš v Posavju ob hiši kakšen kos zemlje, svoj vrt, balkon, visoko gredo? Ti ni 
vseeno, kakšno zelenjavo zaužiješ ti in tvoji dragi domači? Si želiš, da bi leto 2022 
ostalo v spominu tudi po tem, da si postal/a vrtnar/ka? Potem hitro svinčnik v roke in 
se prijavi v našo akcijo Vrtovi Posavja 2022.

Postopno, s pomočjo učitelja, do lastnega pridelka

Kot omenjeno, bo pet izbranih bodočih vrtnarjev prejelo individualno pomoč skozi ce-
lotno vrtnarsko sezono, vse do spravila pridelkov in priprave zemlje na bodoče vrtnar-
sko leto, kandidate pa bomo tudi medijsko spremljali.

Vaš mentor – Andrej Valenčak – je mlad, navdušen vrtnar, ki je svo-
jo strast in zadovoljstvo našel v pridelovanju hrane po biodinamični 
metodi. Andrej Valenčak je aktiven član društva Ajda Posavje, ki s 
svojim delovanjem širi znanje o biodinamični metodi kmetovanja. 
Svojim članicam in članom, med katerimi so tako manjši vrtičkar-
ji kot večji kmetje, društvo nudi razna predavanja, tečaje in prak-
tične delavnice.

Glavna vrednota, ki Valenčaka vodi pri njegovem delu, je globoko spoštovanje do nara-
ve, energijo za delo pa črpa iz velike ljubezni do vsake rastlinice, ki zraste na njegovem 
vrtu. Verjame, da lahko vsak vrtnar z majhnimi dejanji prispeva k velikim spremembam.

»S svojo mentorsko vlogo bi rad ljudi spomnil na najbolj pomembno stvar, in sicer, da je 
pri vrtnarjenju treba uživati. Ne gre toliko za ogromne pridelke, temveč za občutek, ki 
ga doživiš, ko položiš seme v zemljo ob zavedanju, da bo kmalu vzklilo novo življenje; 
ali veselje in ponos, ki ga začutiš, ko prvič ugrizneš v lastno pridelano hrano,« pravi.

Boljšega sopotnika na poti vrtnarjenja bi si težko zamislili, zato – prijavi se!

Ostali, ki tokrat ne boste izbrani za mentorirano delo, pa boste deležni povezovanja, 
druženja in skupnega učenja na naših predavanjih, postavili pa boste lahko tudi vpra-
šanja našemu mentorju. 

Veselimo se sodelovanja, povezovanja, druženja ter pridobivanja znanja in izkušenj!

 

Knjižnica semen kot 
spodbuda za ohranja-
nje biotske pestrosti 
kulturnih rastlin

Predavanje: Od rastline do semena – o kakovostni vzgoji sadik in semen
Način izvedbe: on-line v sredo, 23. februarja 2022, ob 18. uri 

na Zoom povezavi, objavljeni na spletni strani in na FB profilu Knjižnice 
Sevnica ter dan kasneje na FB Vrtovi Posavja.

 

Prijavnica

VESELIM SE IN SE PRIJAVLJAM v akcijo VRTOVI POSAVJA 2022!

IME IN PRIIMEK:  ______________________________________________________________

NASLOV:  ____________________________________________________________________

VRTNARIL BI NA:              vrtu         visoki gredi         balkonu       (obkroži)

TEL. ŠTEVILKA:  ___________________ PODPIS:  __________________________________

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov in soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo iz-
ključno za preverjanje identifikacije naročnika. 
Izrezano in izpolnjeno prijavnico nam pošljite do vključno 27. 2. 2022 po pošti na naslov Posa-
vski obzornik, Vrtovi Posavja 2022, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško; ali skrenirano ali slikana s 
telefonom na spletni naslov redakcija@posavje.info.
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

LOTI (22014B) je psica večje ras-
ti, stara cca. dve leti. Je zelo ži-
vahna in ima veliko energije, 
zato išče lastnika, ki ji bo posvetil 
veliko časa in se bo z njo aktivno 
ukvarjal. Je zelo prijazna, željna 
pozornosti in človekove bližine. 

FIDA (21158B) je približno pet 
let stara psička manjše rasti.  
Rada se sprehaja, obožuje car-
tanje in bližino človeka. Do no-
vih ljudi je lahko najprej ne-
zaupljiva, pozneje pa se sprosti. 
Potrebuje odgovornega lastnika, 
ki se ji bo posvečal in odgovorno 
skrbel zanjo. 

MILA (21337B) je psica v tipu 
staforda, stara približno štiri 
leta. Skupaj z Bučotom sta bila 
po odločbi odvzeta iz nepri-
mernih razmer. Je ekstra prijaz-
na do ljudi, zaupljiva in nežna. 
Išče odgovoren dom in lastnika 
z izkušnjami z omenjeno pasmo. 
Ni združljiva z drugimi psi. 

Ker se na Občino Brežice obrača-
jo občani z vprašanji glede optič-
nega omrežja v svojem kraju, se 
je župan Ivan Molan v začetku 
leta sestal s predstavnikom pod-
jetja Telekom Marjanom Moži-
no. Telekom Slovenije, d.d. bo 
tudi v prihodnjih letih v občini 
Brežice gradil optično širokopa-
sovno omrežje, s katerim bodo 
interesentom zagotovljene so-
dobne telekomunikacijske po-
vezave, ki omogočajo stabilne 

in visoke hitrosti prenosa podat-
kov.  V občini Brežice je načrtova-
no pokrivanje 835 belih lis, kjer 
bo optično omrežje gradilo hče-
rinsko podjetje Telekoma Slove-
nije, GVO, d.o.o.

Na sestanku je bilo govora tudi o 
načrtih gradnje širokopasovne-
ga omrežja v občini za področ-
ja, ki ne spadajo med bele lise. 
Na tem območju Telekom načr-
tuje gradnjo optike v skladu z le-

tnimi plani. Predstavnik Teleko-
ma je opozoril na dejstvo, da je 
gradnja vse bolj zahtevna zaradi 
redke poseljenosti območij, ki še 
niso pokrita z optiko, in vse več-
jih težav pri sklepanju pogodb o 
ustanovitvi služnosti za gradnjo 
omrežja.

Telekom Slovenije, d.d. ima v 
velikem delu občine že zgraje-
no primarno optično omrežje. 
V letu 2022 bo zgrajeno optično 

Pogodbena vrednost gradnje 
vrtca znaša 1,6 milijona evrov. 
Občina Brežice je za vrtec pri-
dobila odobrena sredstva sofi-
nanciranja v višini milijona evrov 
(sredstva EKO sklada v višini 
249.000 evrov in Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport 
829.000 evrov).

Vrtec ima pet oddelkov, od tega 
so tri igralnice (ena za starostno 
skupino 1 do 3 let, ena za kombi-
nirani oddelek, ena za starostno 
skupino od 3 do 6 let) v pritličju, 

dodatni dve (obe za starostno 
skupino 3 do 6 let) sta v nad-
stropju. Med oba glavna vhoda v 
vrtec je umeščen osrednji igral-
ni prostor, ki je namenjen tudi 
športnim dejavnostim otrok. 
Orientiranost prostorov je za-
snovana tako, da omogoča čim 
večjo izrabo sončnega obseva-
nja v prehodnem in zimskem ob-
dobju; vse igralnice in osrednji 

Vrtčevski otroci iz Dobove se bodo konec 
februarja selili v nove prostore
Nov petoddelčni vrtec pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča v Dobovi je že opremljen, trenutno potekajo prve meritve, priprav-
lja se tudi dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja. V nove prostore nizkoenergijskega objekta, ki bo zago-
tovil izboljšane pogoje za izvajanje predšolskega varstva, se bo selilo 82 otrok, ki so v času gradnje novega vrtca upo-
rabljali prostore v šoli. 

igralni prostor se odpirajo proti 
jugu. Za zaščito pred prekomer-
nim obsevanjem v letnem času 
so zagotovljeni ustrezna zuna-
nja senčila.

Novogradnja objekta vrtca je 
obsegala rušitev obstoječega 
objekta, izgradnjo novega objek-
ta, izgradnjo opornega zidu ter 
izgradnjo stopnišča do spodnjih 
igrišč in parkirnih prostorov, kar 
omogoča, da lahko obiskovalci 
športne dvorane preko pasaže 
med športno dvorano in vrtcem 

dostopajo direktno do športne 
dvorane.

Pogodbena vrednost gradnje 
vrtca znaša 1,6 milijona evrov, 
stroški nakupa nove opreme 
za vrtec pa 159.000 evrov. Novi 
prostori vrtca bodo otrokom in 
zaposlenim omogočili še bolje 
prostorske pogoje za delo, uče-
nje in ustvarjanje. Občina Breži-

ce skozi vsa leta posebno skrb 
namenja zagotavljanju optimal-
nih prostorskih in ostalih pogo-
jev za vrtce in šole. V zadnjih 
letih je Občina Brežice zgra-
dila nov vrtec v Brežicah (Vr-
tec Mavrica Brežice 2014), v 
Cerkljah ob Krki v sklopu osnov-

ne šole (2017), v letu 2021 pa 
sta se zaključili gradnji vrtcev 
v Artičah in v Dobovi. V sklopu 
projekta energetskih obnov jav-
nih stavb v lasti občine so bile 
prenov v letu 2020 deležne tudi 
šole, v okviru katerih delujejo 
vrtci.

Nov vrtec v Dobovi

Igrišče pri vrtcu

Ena od igralnic

Gradnja optičnega omrežja v občini Brežice priključka. Podatek o razpoložlji-
vosti optičnega omrežja na ob-
močju občine Brežice najdete na 
internetni strani Telekoma Slove-
nije, d.d.; www.telekom.si/po-
moc-in-podpora/teme-pomoci/
pokritost-in-dostopnost/dosto-
pnost-opticnega-omrezja

Podatki glede razpisa GOŠO 
5 in naslovi belih lis so dosto-
pni na spletni strani: www.
gov.si/zbirke/javne-objave/
javni-razpis-za-sofinancira-
nje-gradnje-odprtih-siroko-
pasovnih-omrezij-naslednje-
-generacije-goso-5/ in na spletni 

strani občine www.brezice.si/.

Bele lise so bile l. 2008 za pot-
rebe prvega razpisa (GOŠO 1) za 
sofinanciranje projektov grad-
nje, upravljanja in vzdrževa-
nja odprtega širokopasovnega 
omrežja v lokalnih skupnostih 
definirane kot območja, kjer ob 
času prijave na razpis širokopa-
sovni priključki niso bili omogo-
čeni, oziroma kot območja, kjer 
novi interesenti niso imeli mož-
nosti pridobitve širokopasovne-
ga priključka, četudi na tem ob-
močju že obstajajo posamezni 
širokopasovni priključki.

V Brežicah v letu 2022 višja denarna pomoč  
ob rojstvu otroka 
S sprejetjem odlokov o prora-
čunu Občine Brežice za leti 2022 
in 2023 ter županovega sklepa o 
povišanju enkratne denarne po-
moči ob rojstvu otroka bodo v ob-
čini Brežice starši otrok, rojenih v 
letu 2022 oz. katerih starši so v 
letu 2022 oddali vlogo, prejeli za 
20 odstotkov višjo pomoč ob rojstvu otroka (300 evrov namesto do-
sedanjih 250 evrov). Občina Brežice ob denarni pomoči ob rojstvu 
otroka starše tudi obdari z vrednostnim bonom za medovito drevo 
po izbiri. S podarjanjem medovitih dreves ob rojstvu otroka Občina 
Brežice poleg drevesa kot simbola življenja spodbuja tudi zaveda-
nje o pomenu lokalno pridelane hrane, ohranjanja okolja in čebel. V 
letu 2021 je Občina Brežice razdelila 203 pomoči ob rojstvu otroka.

RAZLIČNE OBLIKE POMOČI, KI JIH OBČINA BREŽICE 
ZAGOTAVLJA OBČANKAM IN OBČANOM

Poleg nalog, ki jih za občane opravlja občina in njeni javni zavodi, 
občina skrbi tudi za različne oblike pomoči občanom vseh staros-
ti. Poleg enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka občina name-
nja proračunska sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in 
ceno programa vrtca (več kot 3,5 milijona evrov letno), za prevo-
ze osnovnošolskih otrok, za socialno varstvo starejših (oskrbnine v 
zavodih, program brezplačnih prevozov za starejše Sopotnik, e-os-
krbo starejših, oskrbo starejših na domu), socialno varstvo materi-
alno ogroženih (pomoč na domu in enkratne denarne pomoči), za 
subvencije neprofitnih najemnin in sredstva za štipendije (Posavska 
štipendijska shema).

KDO JE UPRAVIČEN DO DENARNE POMOČI OB ROJSTVU 
OTROKA?

V skladu z Odlokom o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev pro-
računa Občine Brežice imajo pravico do pomoči ob rojstvu otroka 
starši v primeru, kadar sta eden od staršev in novorojeni otrok dr-
žavljana Republike Slovenije ali tujca, ki imata dovoljenje za stalno 
prebivanje v Sloveniji in imata na dan rojstva otroka stalno prebi-
vališče v občini Brežice.

omrežje na območju žage v Novi 
vasi, kjer so izkazali tržni interes. 
Dograditi nameravajo še primar-
no omrežje v Stari vasi, Dram-
lji, delu Brezovice, Gregovcah 
in Novi vasi, Dečnem selu, delu 
Glogovega Broda in delu Malega 
Vrha, Stankovem, Gorenji Piroši-
ci, Bušeči vasi, Vrhovski vasi, Kra-
ški vasi, Hrastju pri Cerkljah, Za-
sapu in Gazicah. 

Hišne optične priključke gradijo 
na območju cele občine Breži-
ce, na osnovi izkazanega intere-
sa posameznih naročnikov, v ob-
liki vloge za izgradnjo optičnega 

foto: Pixabay
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Župan Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko je konec ja-
nuarja s sodelavci na Raki gostil 
predstavnike verskih skupnosti, 
ki delujejo v mestni občini Krško. 
Raški župnik Boštjan Gorišek in 
nekdanji župnik Franc Levičar sta 
jih uvodoma pozdravila v cerkvi 
sv. Marjete na Podulcah, v ka-
teri so v lanskem letu obnovili 
glavni oltar, župan pa je gostom 
predstavil delo in naložbe v letu 
2021 ter načrte za letošnje leto. 
Na področju kulturne dediščine 
je po njegovih besedah Mestna 
občina Krško v lanskem letu za 
obnove preko razpisa namenila 
40.550 evrov, večinoma za ob-
novo objektov sakralne dedišči-
ne, in sicer za konservatorsko-re-

Učinkovita skrb za zapuščene živali  
s korektnim sodelovanjem vseh deležnikov
Mestna občina Krško že desetletje s pogodbenim razmerjem z zavetiščem (v skladu z zakonom o javnem naročanju) 
skrbi za zapuščene, prostoživeče živali. Kot nam nalaga zakon o zaščiti živali, moramo poskrbeti za njihov odlov, oskr-
bo in namestitev v zavetišču. Že v letu 2014 je Krško kot prva občina v Posavju pristopila k sofinanciranju sterilizaci-
je in kastracije lastniških psov in mačk, kljub temu da vse do lanskega leta zakonodaja tovrstnega ukrepa ni opredelje-
vala. Pred leti se je občina tudi aktivno vključevala in iskala prostor (zemljišča v njeni lasti) za vzpostavitev zavetišča, 
vendar okolica tega ni sprejela. Od leta 2010 je občina poskrbela za skupno 2443 mačk, 829 psov in za njihovo oskrbo 
namenila nekaj manj kot 271.000 evrov.  A na prvem mestu je odgovornost lastnikov živali.

Izvajalca zavetišča občina izbi-
ra na podlagi javnega razpisa in 
prav vsi imajo možnost prijave 
na razpis. Na podlagi dosedanjih 
izkušenj so zavetišča svoje delo 
opravljala korektno in sledljivo. 
Ključno pri tem pa je sodelova-
nje tako zavetišča kot inšpekcij-
skih služb. Občina se trudi, da 
društva sodelujejo z izbranim 
izvajalcem, ki ima za opravlja-
nje svoje dejavnosti vse zahte-
vane licence.

SOFINANCIRANJE 
STERILIZACIJ IN KASTRACIJ 
ŽE OD LETA 2014

Zaradi velikega števila lastniških 
živali (predvsem maček), velikih 

stroškov veterinarskih storitev in 
pobude Društva za zaščito živa-
li je Mestna občina k  sofinan-
ciranju sterilizacije in kastracije 
lastniških psov in mačk pristopi-
la že v letu 2014, kot prva v Po-
savju. Odziv lastnikov hišnih ži-
vali je bil na odločitev občine za 
tovrstno sofinanciranja zelo po-
zitiven. Tovrstni ukrep zakono-
daja do leta 2021 ni opredelje-
vala. 

ZA ZAVETIŠČE POTREBNO 
TUDI SOGLASJE OBČANOV

V preteklosti je občina aktivno 
iskala prostor oz. zemljišča v las-
ti občine za umestitev zavetišča, 
vendar okolica tega ni sprejela, 

veterinarski ambulanti, ki delu-
jeta na območju krške občine, 
pa nista izkazali tovrstnega po-
slovnega interesa. Če se pojavi 
interes, bo Mestna občina go-
tovo prisluhnila in pomagala pri 
umeščanju objekta v prostor. 

CILJ JE POSKRBETI ZA VSE 
POMOČI POTREBNE ŽIVALI

Mestna občina Krško bo za za-
puščene živali tudi v naslednjih 
letih poskrbela tako kot do sedaj 
s ciljem, da ustrezno poskrbimo 
za vse pomoči potrebne živali, 
tudi brez lastnega zavetišča, da 
sodelujemo s prostovoljci, dru-
štvom za zaščito živali in veteri-
narsko stroko. 

Pričakovali bi, da bo število pot-
rebnih pomoči vsako leto manj, 
ne pa več. Kar kaže na neodgo-
vornost lastnikov živali. Občina 
skrbi tudi za postavitev košev za 
pasje iztrebke in prevzema vse 
stroške, ki so povezani s poškod-
bami in praznjenjem košev. A žal 
je iztrebke še vedno opaziti na 
pločnikih, cestiščih in zelenicah. 

Prizadevanja, ne samo občine, 
ampak tudi in predvsem dru-
štev bi morala iti v smeri osve-
ščanja in izobraževanja lastni-
kov živali, kako skrbeti za svoje 
hišne ljubljenčke. In kakšno od-
govornost pravzaprav lastništvo 
psa ali mačke prinaša. 

Srečanje s predstavniki verskih skupnosti  
v mestni občini Krško

Prva faza obnove Ceste na rib-
nik skozi naselje Gorica, ki je 
obsegala razširitev ceste vključ-
no z večnamensko potjo, je v 
zaključni fazi. Zaključila naj bi 
se konec aprila, hkrati pa je že 
izdelana projektna dokumenta-
cija za naslednji dve fazi, od na-
selja Gorica do novega mostu v 
Stolovniku ter od novega mostu 
do ribnikov. V KS Brestanica bo 
Mestna občina Krško sicer letos 
začela s pripravo projektne do-
kumentacije za obnovo Lovske 
ceste na grad, v sodelovanju z 
Direkcijo RS za infrastrukturo 
pa bo pristopila k ureditvi pre-
hoda za pešce na državni ces-
ti pri brestaniškem gasilskem 
domu.

stavratorske posege na stranskih 
oltarjih v podružnični cerkvi sv. 
Lovrenca na Gori, za konserva-
torsko-restavratorske posege 
na glavnem oltarju podružnič-
ne cerkve sv. Marjete v Podul-

cah v župniji Raka, za konserva-
torsko-restavratorske posege na 
sondiranjih poslikavah na prezbi-
teriju župnijske cerkve Žalostne 
Matere Božje v Leskovcu, za kon-
servatorsko-restavratorsko ob-

novo lesenega stranskega oltar-
ja v cerkvi sv. Križa v Podbočju in 
za konservatorsko-restavrator-
ske posege na glavnem in stran-
skih oltarjih v podružnični cerkvi 
sv. Boštjana v Brestanici.

Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami 
pri Občinskem svetu Mestne občine Krško

na podlagi 18. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 
- uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) ter 4. in 14. člena 
Odloka o priznanjih Občine Krško (Uradni list RS, št. 7/01, 57/03 
in 104/15) objavlja

Razpis za podelitev priznanj Mestne občine 
Krško za leto 2022

1. Občinski svet Mestne občine Krško podeljuje naslednja ob-
činska priznanja:

a) NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRŠKO: 
Naziv častni občan Mestne občine Krško je najvišje priznanje 
Mestne občine Krško in se lahko podeli občanom občine Kr-
ško in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi dr-
žavljanom tujih držav, katerih delo in aktivnosti predstavlja-
jo pomembne zasluge na katerem koli področju človekove 
ustvarjalnosti oziroma osebam, ki so posebno zaslužne za ra-
zvoj in ugled občine Krško.

b) VELIKI ZNAK MESTNE OBČINE KRŠKO: 
Veliki znak Mestne občine Krško se podeljuje:
• posameznikom za življenjsko delo, večletne uspehe ali en-

kratne izjemne dosežke trajnejšega pomena v občini;
• skupinam občanov, društvom, podjetjem ali drugim prav-

nim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi po-
večujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali 
drugih področjih življenja in dela v občini.

c) ZNAK MESTNE OBČINE KRŠKO:
Znak Mestne občine Krško se podeljuje za izjemne uspehe 
in dosežke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadalj-
nje delo.

č) PRIZNANJE MESTNE OBČINE KRŠKO:
Priznanje Mestne občine Krško se podeljuje za pomembne en-
kratne dosežke v zadnjem obdobju. 

d) JUBILEJNO PRIZNANJE MESTNE OBČINE KRŠKO:
Jubilejno priznanje Mestne občine Krško se podeljuje za 10-, 
20-, 30-letnico oz. drugi večkratnik 10-letnice delovanja dru-
štvom, gospodarskim subjektom, zvezam, zavodom in dru-
gim organizacijam. 

2. Predloge lahko dajo župan, občinski svet, krajevne skupnos-
ti, podjetja, društva, zavodi, politične stranke, občani ter dru-
ge organizacije in skupnosti. Predlagatelji sami sebe ne more-
jo predlagati za priznanje.

3. Predlog za občinsko priznanje mora biti oddan skladno s pri-
loženim obrazcem (dosegljiv: www.krsko.si - javni razpisi) oz. 
mora vsebovati: podatke o predlagatelju, vrsto predlaganega 
priznanja, podatke o predlaganem kandidatu za občinsko pri-
znanje, obrazložitev k predlogu in pisno soglasje predlagane-
ga kandidata za občinsko priznanje.

4. Pri podelitvi priznanj bodo imeli prednost predlogi, iz kate-
rih bo razviden širši pomen in prispevek za družbeni in gospo-
darski razvoj celotne občine in ne zgolj enega od njenih delov.

5. V koledarskem letu se lahko podeli največ dva velika znaka 
(eden za področje gospodarstva in eden za področje negospo-
darstva), največ trije znaki in največ pet priznanj ter jubilejna 
priznanja Mestne občine Krško.

6. Predloge pošljite na naslov: Mestna občina Krško, CKŽ 14, Ob-
činski svet - Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje 
z občinami in v obliki Word dokumenta po e-pošti na naslov: 
tomaz.petan@krsko.si do vključno 18. marca 2022. 

Obnova Ceste na ribnik v Brestanici v naslednjo fazo 
Cesta na ribnik 
bo v treh fazah 
obnovljena in 
razširjena z več-
namensko po-
tjo ob levi stra-
ni cestišča vse 
do konca leta 
2023. Za 2. fazo 
obnove od na-
selja Gorica do 
novega mostu 
v Stolovniku trenutno poteka 
urejanje lastniških razmerij in 
pa priprava razpisne dokumen-
tacije za izbor izvajalca. Dela na 
gradbišču naj bi se začela v tem 
letu, v naslednjem letu pa še 
dela 3. faze od novega mostu v 
Stolovniku do ribnikov.

OBNOVA LOVSKE CESTE 
PROTI GRADU V DOLŽINI 400 
METROV

Trenutno je v izdelavi tudi pro-
jektna dokumentacija in ureja-
nje lastništva za obnovo in ši-

ritev Lovske ceste od odcepa 
s Šolsko cesto proti gradu Raj-
henburg v dolžini 400 metrov, 
vključno z ureditvijo pločnika in 
javne razsvetljave.

UREDITEV PREHODA ZA 
PEŠCE PRI GASILSKEM 
DOMU

Mestna občina Krško in Direkci-
ja RS za infrastrukturo bosta še v 
tem letu uredili prehod za pešce 
na državni cesti skozi Brestani-
co pri gasilskem domu. Podpi-
sali sta sofinancerski sporazum, 
sredstva so zagotovljena, v spo-
mladanskih mesecih pa bo izve-
den razpis za izvajalca.

Obnova Ceste na ribnik skozi naselje Gorica

www.krsko.si
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Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) 
Sevnica je kljub epidemičnim okoliščinam, ki so močno vplivale na 
področje turizma, v letu 2021 deloval z optimizmom ter na tem po-
membnem področju poskušal narediti in ponuditi kar največ. V pre-
teklem letu so se prilagodili situaciji in bogato turistično ponudbo 
predstavljali skladno z aktualnimi razmerami. 

Če so leto začeli z vir-
tualnimi ogledi boga-
te turistične ponud-
be občine Sevnica ter 
spletno degustaci-
jo modrih frankinj, so 
se že v maju razvese-
lili možnosti za dogod-
ke v živo. Ob svetov-
nem dnevu čebel so 
predstavili novo vo-
deno doživetje – Me-
deno turo, organizirali  
so že 11. ocenjevanje 
modrih frankinj, ki je 
napovedalo 11. festi-

val modre frankinje. Ta je po enoletni prekinitvi spet potekal v edin-
stvenem ambientu grajskega parka. V poletnem času so na grajski 
grič obiskovalce privabljali Večerni obiski gradu in srečanja z grofico 
Mathilde, manjkalo ni niti dnevnih obiskovalcev osrednjega turistič-
nega bisera in tematske poti Gozd je kultura. 

Začetek jeseni je zaznamovala selitev Doživljaja, turistične agencije 
Posavje in turistično-informacijske pisarne, ki je dobila nove prosto-
re v starem mestnem jedru, na Glavnem trgu 19. Otvoritveni vikend 
sta pospremila Sevn'ška kuhinja na trgu in mini festival praženega 
krompirja s tržnico, na kateri so se predstavili ponudniki, vključeni v 
kolektivno blagovno znamko Sevnica Premium. Zadnja večja prire-
ditev lani je bilo posavsko martinovanje prvi konec tedna novembra. 
Do konca leta pa je potekalo kar nekaj manjših, zaključenih skupin – 
naj si bo na degustaciji, vodenem, animiranem ogledu ali srečanju z 
zadnjo lastnico gradu Sevnica. 

Sevnico je tako v letu 2021 obiskalo lepo število obiskovalcev, ki so 
uživali v številnih danostih – neokrnjeni naravi, številnih pohodni-
ških in planinskih poteh, kolesarjenju, spoznavanju bogate kulturne 
dediščine, kulinariki in gostoljubnosti domačinov. Želja pa je, da bi v 
letu 2022 razmere dopuščale delovanje, ki bi omogočilo nadgradnjo 
sedanje turistične ponudbe in razvoj nove ter predvsem priložnost, 
da se ta obiskovalcem predstavi in ponudi v živo.
 Vir: KŠTM Sevnica

Sprejet posodobljen občinski prostorski načrt 
Občinski svet Občine Sevnica je 28. redni seji, ki je potekala 2. februarja v Kulturni dvorani Sevnica, sprejel Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica 3. S tem se je zaključil zahteven in kom-
pleksen proces tretje obsežne spremembe krovnega prostorskega dokumenta, ki je bil sprejet v letu 2012. 

Vsebinsko predstavitev je po 
uvodnih nagovorih župana Sreč-
ka Ocvirka in vodje Oddelka za 
okolje in prostor Romana Perči-
ča podala predstavnica izdelo-
valca akta, Ljubljanskega urbani-
stičnega zavoda, dr. Petra Vertelj 
Nared. Med razlogi za pripravo 
sprememb in dopolnitev so bili 

poleg razvojnih projektov obči-
ne in pobud občanov tudi nove 
strokovne podlage, posegi v ob-
močja urejanja državnih prostor-
skih aktov, spremembe predpi-
sov in splošnih smernic nosilcev 
urejanja prostora ter uskladitve 
z dejansko rabo zemljišč in ka-
tastrom. 

POSTOPEK SPREJEMA 

Pozitivno mnenje za vsako spre-
membo je moralo podati 30 no-
silcev urejanja prostora (NUP). 
Sam postopek je potekal še po 
stari zakonodaji, saj je bil sklep 

za pripravo sprememb in dopol-
nitev OPN sprejet še pred uved-
bo novega gradbenega zakona 
v maju 2018. Aktivno je Občina 
Sevnica s pripravo postopka pri-
čela v začetku leta 2019, ko je 
bil izbran izdelovalec, Ljubljanski 
urbanistični zavod, in zaključen 
postopek sprejemanja pobud.

Osnutek sprememb OPN je bil 
poslan nosilcem urejanja pros-
tora v 1. mnenja. Ta so bila pri-
dobljena do poletja 2020, v no-
vembru 2020 pa je bila izvedena 
tudi javna razgrnitev dopolnje-
nega osnutka sprememb in do-
polnitev, kjer se je širša javnost 
seznanila s sprejemljivostjo po-
bud in prvim mnenjem NUP. 
Med javno razgrnitvijo je bilo 
podanih še nekaj pripomb in 
pobud. Utemeljene in tiste, ki 
so bile upravičene, sprejemljive, 
so bile vključene v nadaljnji po-
stopek priprave predloga OPN, 
ki je bil spomladi 2021 ponovno 

poslan NUP v pridobitev druge-
ga, končnega mnenja.

Po posredovanju predloga SD 
OPN 3 je bilo potrebno obsežno 
usklajevanje z NUP, kjer so 
bile določene pobude tudi še 
izločene. Večina usklajevanj se 
je zaključila v mesecu avgustu 

2021. Najbolj obsežna in 
zahtevna so bila usklajevanja 
z Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

OBSEŽNE SPREMEMBE NA 
VEČ KOT 100 HEKTARJIH 
POVRŠINE

Obravnavano je bilo celotno 
območje občine, spremem-
be pa so se nanašale tako na 
tekstualni kot grafični del ob-
činskega prostorskega načrta. 
V celotnem procesu priprave 
akta je bilo obdelanih skup-
no 447 pobud v povezavi z raz-

vojem dejavnosti na področjih 
gospodarstva, kmetijstva, turiz-
ma in vinogradništva ter z vidi-
ka uskladitve s stanjem, uprav-
nimi dovoljenji in veljavnimi 
prostorskimi akti. Upoštevanih 
je bilo 61 % vseh pobud, 19 % 
je bilo delno upoštevanih, za-
radi neskladnosti s kriteriji za 

vrednotenje, cilji prostorske-
ga razvoja, varstvenimi cilji in 
predpisi pa je bilo 20 % pobud 
neupoštevanih. 

V praksi spremembe obsegajo 
veliko novih površin za gradnjo 
stanovanjskih stavb za mlade 
družine, površin za gradnjo kme-
tijskih objektov in razvoj kmetij 
na območjih razpršene poselit-
ve, gozdarstva, lesarstva, mož-
nost izgradnje novih parkirišč. 
Širitve stavbnih zemljišč pa po-
menijo tudi razvojne površine za 
razvoj gospodarstva, predvsem z 
vidika industrije, za gradnjo no-
vih gospodarskih stavb in razvoj 
majhnih, srednjih in večjih go-
spodarskih subjektov, za gradnjo 
poslovno stanovanjskih stavb in 
razvoja turizma, ki v zadnjih le-
tih v občini Sevnica postaja po-
membna panoga razvoja.

V NOV POSTOPEK

Občina je osrednji nosilec pro-
storskega načrtovanja, ki zago-
tavlja ustrezne pogoje za med-
sebojno skladen in uravnotežen 
razvoj vseh dejavnosti v prosto-
ru. Prilagajanje krovnega pro-
storskega akta potrebam po-
sameznikov in gospodarstva je 
ena ključnih nalog na tem pod-
ročju, zato bo Občina Sevnica 
takoj po uveljavitvi te spremem-
be že v prvi polovici letošnjega 
leta odprla nov postopek celo-
vitih sprememb in dopolnitev.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GRAFIČNEGA DELA: 1365 poligonov sprememb, cca 103,5 ha: znotraj stavbnih zemljišč: 11,5 %, iz pri-
marne rabe v stavbno: 23 %, iz stavbne v primarno: 4,5 %, znotraj primarne rabe: 45,5 %, ostalo (na meji, preimenovanje EUP): 15,5 %

LISTINA OB IZJEMNEM ŠPORTNEM DOSEŽKU - Una Grubešić je na nedavnem državnem teniškem pr-
venstvu osvojila dva naslova državne prvakinje do 12 let, tako posamezno kot v dvojicah. Ob tem izje-
mnem športnem dosežku ji je župan Srečko Ocvirk podelil listino Občine Sevnica.  Foto: Občina Sevnica

Novelacija lokalnega energetskega koncepta
Lokalni energetski koncept (LEK) občine pomeni dolgoročno načrto-
vanje razvoja občine na energetskem in okoljskem področju. LEK je 
osnova za vzpostavitev in izvajanje ustrezne energetske in okoljske 
politike ter pomeni odločilni korak k njeni pripravi. 

LEK je dokument, ki Občino Sevnica in njene prebivalce usmerja k 
sistematičnemu oblikovanju ter vzdrževanju podatkovnih zbirk o po-
rabnikih in rabi energije, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije 
(URE), zviševanju energetske učinkovitosti ter uvajanju obnovljivih 
virov energije (OVE). Trajnostna energetska politika predstavlja celo-
vit pristop s povezovanjem in usklajeno obravnavo tako energetike, 
varovanja okolja in podnebja kot tudi gospodarskega in regionalne-
ga razvoja. Lokalni energetski koncept Občine Sevnica bo izdelalo na 
javnem naročilu izbrano podjetje, Lokalna energetska agencija Do-
lenjska–Posavje–Bela krajina (LEAD). Za pripravo dokumenta prip-
ravljavec potrebuje osnovne informacije o trenutni rabi energije v 
gospodinjstvih v sevniški občini. S tem namenom je LEAD pripravil 
krajši anketni vprašalnik.

Vprašalnik je na povezavi, objavljeni na www.obcina-sevnica.si, 
dostopen do 28. februarja 2022. 

QR koda za mobilno izpolnjevanje:

Pogled nazaj, pogled naprej

Lani pridobljeni zlati znak Zelene sheme slo-
venskega turizma je potrdil vsakodnevna 
prizadevanja vseh ključnih deležnikov v tu-
rizmu – živeti in delovati bolj zeleno in traj-
nostno. Zlati znak je nameščen ob vhodu v 
turistično pisarno. (Foto: Občina Sevnica)
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Rezervirajte termin. Poklilčite nas:
+385 1 3703 498 ali +385 99 4803 700Trajno slovo od proteze

Za vas smo na enem mestu zbrali vse informacije, ki jih potrebujete, ko se vam pojavijo težave z zobmi.  
Obiščite nas na naši novi spletni strani: www.Ortoimplant.Hr

KLINIKA ORTOIMPLANT DENTAL SPA JE SPECIALIZIRANA ZA:

• implantologijo (klasični zobni vsadki, All-on-4 ali All-on-6, Zygoma 
All-on-4, pterigoidni vsadki); 

• zobno estetiko in protetiko;
• ortodontske terapije;
• druge zobozdravstvene storitve.

Poleg sodobno opremljenih ordinacij in lastnega laboratorija pacientom 
zagotavljamo hitro in celovito zobozdravstveno storitev.
Zaradi visoke profesionalnosti, znanja in prijetnega okolja je naša kli-
nika prava izbira za vaše nove zobe. Prijavite se na BREZPLAČEN PRVI 
ZOBOZDRAVSTVENI PREGLED na kliniki Ortoimplant Dental SPA v Za-
grebu. 

Vaša ekipa Ortoimplant Dental SPA

POPOLN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING* – ORTOIMPLANT DENTAL SPA 

STROKOVNO VZDRŽEVANJE VSEH STRUKTUR IMPLANTOPROTETIČNEGA 
IZDELKA 

Edinstvena oblika jamstva na evropskem trgu! 
Nikoli več ne boste imeli dodatnih stroškov s svojimi zobmi, če bomo 
zanje skrbeli skupaj – gre za popoln vseživljenjski monitoring.
Ortoimplant Dental SPA omogoča edinstveno skrb za vse paciente, ki 
uporabljajo rešitev All-on-4, All-on-6, Zygoma All-on-4 ali pterigoidne 
vsadke. 
Da si lahko pacient v sodelovanju z nami zagotovi srečno in brezskrbno 
vseživljenjsko uporabo svojih novih tretjih zob, je zelo pomembno, 
da upošteva datume rednih kontrolnih pregledov, odstranjuje zobne 
obloge in redno skrbi za oralno higieno. 
* Za dolgoživost implantoprotetičnega izdelka je treba enkrat na 12 mesecev 
obiskati kliniko Ortoimplant Dental SPA za redni kontrolni pregled.

»Občutki, ki sem jih doživljal od prvega obiska v kliniki 
Ortoimplant Dental SPA na zagrebški Ilici, so bili polni 
pozitivne energije in pridobljenega zaupanja, ki sem 
ga začutil že ob prvem stiku. Ta prav posebna energi-
ja se prenese z doktorja Zdenka Trampuša prek njego-
ve celotne ekipe na vsakega gosta, ki najde pot do re-
ševanja težav z zobmi, ki so lahko tudi zelo velike. Pri 
meni je že bilo tako, saj je bil skrajni čas, da zadevo na 
kliniki rešijo kar najbolj strokovno. To jim je popolno-
ma uspelo. Operacija in okrevanje po njej sta v le ne-
kaj urah minila brez bolečin in tudi po posegu ni bilo 
nobenega zapleta. Zelo prijetno bivanje v apartmaju 
nad kliniko po posegu in jutranja kontrola pri doktor-
ju Trampušu sta bila samo češnja na torti ugodja. Dva 
kompleta implantatov po metodi all-on-4 sta mi takoj 
postala domača, zato z novim stanjem v ustih nimam 
nikakršnih težav. S še večjim žarom bom prepeval in 
užival v vodenju TV-oddaj. Dodatno zaupanje mi je 
prinesla še garancija, ki se jo vzdržuje z vseživljenjskim 
monitoringom opravljenega posega. Kliniko Ortoim-
plant Dental SPA priporočam tudi največjim skepti-
kom, ekipi doktorja Trampuša pa želim veliko zado-
voljnih uporabnikov storitev v tej kliniki.«
 Boris Kopitar, Slovenija

BREZZOBOST? BREZ KOSTI? PARADONTOZA?
POZABITE NA PROTEZE

Novi metodi All-on-4  
in Zygoma

PREDNOSTI All-on-4
1. All-on-4 je metoda, ki se uporablja pri bolnikih, ki imajo v vsakdanjem življenju zelo visoke zahteve.
2. Postopek vstavljanja vsadka All-on-4 traja le nekaj ur – morda se zdi nemogoče, vendar ta svetovni 

tehnološki hit bolnikom omogoča, da se od svoje proteze poslovijo v samo dveh urah.
3. Takoj po posegu bolnik dobi začasno protetično rešitev, medtem ko so zobje, izdelani po meri, na voljo v 

dveh mesecih.
4. Nove zobe je v 24 urah mogoče dobiti tudi po puljenju zoba: pomembno je, da ni škode za organizem, 

poseg pa je popolnoma varen za bolnika.
5. Z enkratnim operativnim posegom boste dobili zobe, enake svojim, da boste lahko nemoteno uživali v 

hrani – in to takoj po operaciji.
6. Skrb za ustno higieno je enaka kot pri naravnih zobeh. 
7. Poseg lahko izvedemo tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo, osteoporozo ali drugimi boleznimi, ki so 

lahko kontraindicirane nadomeščanju kosti.

PREDNOSTI METODE ZYGOMA All-on-4
1. Postopek Zygoma All-on-4 zagotavlja skoraj 100 %  uspešnost – ni več potrebe za vstavljanje umetne 

kosti ali dvig sinusa.
2. Z zigomatičnimi vsadki je kirurški poseg minimalen, čas celjenja po operaciji pa hiter.
3. Bolniki lahko hitro nadaljujejo običajne aktivnosti. 
4. Bolniki ta poseg zelo dobro prenašajo, zlasti ker je vstavljanje popolnoma neboleče in zelo hitro. 
5. Poseg lahko izvedemo tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo, osteoporozo ali drugo boleznijo, ki je lahko 

kontraindicirana nadomeščanju kosti.
6. Bolniki lažje vzdržujejo ustno higieno, ki je popolnoma enaka higieni naravnih zob.
7. Vaši »tretji« zobje so videti popolnoma naravni!

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!
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AKTIVNOSTI ZIMSKIH POČITNIC 2022 zA VSE AKTIVNOSTI SO OBVEZNE PRIJAVE!

IZDELOVANJE PUSTNIH MASK
Ponedeljek, 28. 2. 2022, 16.00–20.00.

Vabljeni na ustvarjanje pustnih mask s Kajo in Sašo. 
Ustvarjali bomo zahtevnejše in strašljive pustne maske! 

Za 12+ let!
Predprijave obvezne: info@mc-krsko.si

TURNIR ROCKET LEAGUE
Torek, 1. 3. 2022, 19.00–21.00.

Vabljeni na turnir Rocket League, igro, ki združuje nogomet in vragolije z avti!

Za vse starosti!
Predprijave obvezne: info@mc-krsko.si

CIRKUŠKE DELAVNICE S CIRKOKROGOM
Sreda, 2. 3. 2022, 16.00–19.00. 
Skupaj se ogrejemo, se igramo, predstavimo rekvizite, nato pa lahko 
udeleženci in udeleženke sami preizkusijo cirkuške rekvizite pod 
mentorstvom!

Za vse starosti!
Število mest za delavnico je omejeno!
Predprijave obvezne: info@mc-krsko.si

DELAVNICA FREESTYLANJA Z URHOM MLAKARJEM 
Petek, 4. 3. 2022, 18.00–21.00.

Urh Mlakar, znan pod umetniškim imenom UM, je 24-letni mladenič iz Ljubljane, ki bo 
za nas pripravil delavnico Freestylanja! Njegovih delavnic se je udeležil tudi MC Matic, 
nastopajoči na Slovenija ima talent!

Za 10+!
Predprijave obvezne: info@mc-krsko.sidELAVNICA SITOTISKA Z VALERIJO PEGAM

Sobota, 5. 3. 2022, 16.00–19.00.

Prinesi svojo majico, torbico ali kakšen drug tekstil, ustvari motiv 
in ga potiskaj! Delavniške materiale in mentorico priskrbimo mi, kreativo ti!

Za 12+!
Predprijave obvezne: info@mc-krsko.si

28. PON

1. TOR

2. SRE

3. ČET

4. PET

5. SOB

6. NED

MLADINSKI CENTER 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

NEDELJA IN PRAZNIKI: ZAPRTO
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Kot je med drugim predstavi-
la povezovalka Maša Bizjan, 
je bil BK Pišece uradno usta-
novljen 20. 1. 2002. Prvi pravi 
rezultati so prišli že leta 2004, 
ko so Pišece gostile takrat naj-
boljše igralce badmintona v 
Sloveniji (npr. tudi olimpijca 
Andreja Poharja) in priredile 
tudi Dan slovenskega badmin-
tona 2004. Že leta 2008 sta iz 
kluba eksplodirala na sloven-
sko sceno Toni Hotko in Maja 
Sušin, ki sta v svojih katego-
rijah do 15 let prišla med tri 
v Sloveniji ter si tako priigra-
la vpoklic v slovensko repre-
zentanco. Leta 2011 je Sušin 
postala tudi športnica leta v 
občini Brežice po izboru ob-
čanov. Klub vsa leta trenira v 
športni dvorani OŠ Maksa Ple-
teršnika Pišece, medtem ko 
večje turnirje, kot je tradici-
onalni turnir bratstva in eno-
tnosti, izvaja v športni dvora-
ni Brežice ali športni dvorani 
Gimnazije Brežice. Organizira 
tudi turnirje izven meja obči-
ne, najznamenitejšega na hr-

KRMELJ – O ureditvi Športnega parka Krmelj se govori že več 
kot desetletje, saj krajanke in krajani želijo, da bi dobilo ob-
močje ob potoku Hinja športno infrastrukturo, ki bi omogo-
čala rekreacijo in treninge vsem generacijam. Konec lanske-
ga leta so uredili tenis igrišče z umetno travo.

»Športni park v Krmelju, ki ima dovolj veliko površino za uredi-
tev športne infrastrukture, se nahaja v središču kraja in v bližini 
osnovne šole. Poleg že obstoječega rokometnega igrišča, fitnesa 
na prostem ter dveh teniških igrišč na pesku smo v lanskem letu 
dobili novo igrišče za tenis na umetni travi in novo igrišče za od-
bojko na mivki, a načrtujemo še izgradnjo balinišča, želimo pa si 
tudi atletsko stezo s pripadajočimi vsebinami,« pove predsedni-
ca sveta KS Krmelj Klementina Žvar.
Nove športne površine, ki jo je financirala Občina Sevnica, so se 
razveselili tudi v Športnem društvu Krmelj, v okviru katerega de-
luje teniška sekcija, ki šteje okoli 90 članic in članov (najmlajši 
ima pet, najstarejši 74 let), ter teniška šola, ki jo obiskuje 34 ot-
rok, starih od pet do 14 let. »Zasedenost obeh tenis igrišč s pešče-
no podlago je v poletni sezoni odlična, a sezona se na njih konča 
ob prvem mrazu, na igrišču z umetno travo pa se možnost igranja 
tenisa podaljšujejo na celo leto, če je seveda lepo vreme,« pojas-
ni član Športnega društva Krmelj in tenis sekcije ter rekreativni 
tenisač Primož Berk, ki je tudi predsednik Teniške šole Krmelj, 
ter doda, da ima tenis v kraju več kot 70-letno tradicijo, za kar 
obstajajo pisni viri. »V prihodnosti bomo uredili še razsvetlja-
vo, s čimer bomo podaljšali dnevni čas igranja, a naša velika že-
lja je, da bi dobili pokrito tenis igrišče. S tem bi omogočili našim 
mladim tekmovalkam in tekmovalcem enakovredne pogoje tre-
ningov, kot jih imajo ostali teniški klubi v Sloveniji. Pokrito tenis 
igrišče bi omogočalo redno rekreacijo skozi celo leto, ne glede na 
vreme, tudi ostalim, rekreativnim igralkam in igralcem tenisa,« 
razkrije še del načrtov in željo ter pohvali prizadevnost mladih 
krmeljskih teniških upov, ki redno trenirajo pod vodstvom Mar-
jana Hribarja in njegovega pomočnika Jureta Lindiča ter kon-
dicijskega trenerja Luke Pirca. »Mislim, da smo lahko ponosni, 
da imamo v sevniški občini dve perspektivni mladi teniški igral-
ki, to sta Una Grubešič iz sevniške in Melani Berk iz krmeljske 
teniške šole, iz brežiške pa prihaja Veritsa Yaneva,« še omeni tri 
imena, ki na državnih in tudi že na mednarodnih teniških tekmo-
vanjih dosegajo vidnejše uspehe v kategorijah do 12 oz. 16 let. 
»Ukvarjanje s katero koli športno dejavnostjo vpliva na koncen-
tracijo, samostojnost, odgovorno sprejemanje odločitev ...« za-
ključi pogovor sogovornik, ki z ostalimi članicami in člani Špor-
tnega društva Krmelj že vrsto let prostovoljno skrbi za urejenost 
igralnih površin in garderobnih prostorov v športnem parku. 
 Smilja Radi

Radi bi si izpolnili tri želje
PIŠECE – 28. januarja je v večnamenskem domu v Pišecah potekala prireditev oz. slavnostna akademija, 
kot so jo poimenovali, ob 20-letnici Badminton kluba Pišece. V vseh teh letih delovanja ne samo na špor-
tnem področju so si za slogan izbrali »preprosto najboljši«, že od vsega začetka klub vodi Tadej Škof.

vaškem otoku Murter. Trenu-
tno je članov in podpornikov 
kluba 110, medtem ko je šte-
vilo redno aktivnih igralcev, 
ki trenirajo, 55. V zadnjem 
letu se je klub spet posvetil 
razvoju mladih igralcev, ne-
kateri se v svojih kategorijah 
v Sloveniji počasi že prebija-
jo proti vrhu. Klub pa ni akti-
ven samo v badmintonu, am-
pak tudi v drugih družabnih 
akcijah. Ima kolesarsko sekci-
jo, organizira različne turnir-

je v odbojki na mivki, pohode, 
počitniške delavnice za otro-
ke, predstavitvene delavnice v 
kraju ter t. i. Slovensko noč na 
Murterju. »Po vsem naštetem 
ne preseneča, da je slogan klu-
ba ’preprosto najboljši’,« je po-
udarila povezovalka.

Škof zaslužen za 
popularizacijo badmintona

Tadej Škof, ki mu gre velika 
zasluga, da je badminton tako 
popularen v brežiški občini, in 
ki je tudi predsednik športne 
zveze ADA, od leta 2020 pa je 
tudi predsednik sekcije za ve-
terane in rekreacijo pri BZS, 
je ob klubskem jubileju izrazil 
tri želje – nakup službenega 
vozila oz. kombija, redno za-
poslenega športnega delavca v 
klubu in da bi imeli lastne pro-
store oz. lastno športno dvora-
no za klubske potrebe, »kar bi 
pomenilo še stopničko višje v 
razvoju kluba, kraja in ne na-
zadnje tudi slovenskega bad-
mintona«. Častno pokrovi-
teljstvo prireditve je prevzel 
predsednik Državnega zbo-
ra Igor Zorčič, ki je izposta-
vil, da je BK Pišece s svojim 
delovanjem lahko zgled vsem 
klubom v manjših krajih. Bre-

žiški podžupan Jure Pezdirc 
je ob tej priložnosti predse-
dniku kluba ob jubileju pode-
lil tudi plaketo Občine Brežice. 
Klubu je ob jubileju med dru-
gimi čestital tudi predsednik 
Badmintonske zveze Sloveni-
je mag. Tadej Šeme.

Za vrhunske športne dosežke 
so zahvale prejeli: Anton Hot-
ko, Maja Sušin Donevski, Ivan 
Hotko, Klemen Kos, David 
Ilinčić, Domen Rožman, Gre-
gor Stermecki, Matej Ogo-
revc, Renata Matić, Alen Mi-
jatović, Gregor Božič, Bojan 
Hotko, Liam Toni Šironjič, 
Lovro Zupančič, Tadej Zu-
pančič in Aljaž Ogorevc; za 
požrtvovalno delo v klubu pa 
so jih prejeli: Tadej Škof, Uroš 
Škof, Bojan Anton Štrbuncl, 
Dejan Mikuš in Anton Hotko; 
za podporo, sodelovanje in po-
moč pri delovanju kluba pa so 
se zahvalili številnim ustano-
vam, organizacijam, društvom 
pa tudi posameznikom. Pro-
gram prireditve so soobliko-
vali Manca Mihelin in Timeja 
Račič Ogorevc s petjem ter ci-
trarski duo Ana Jagrič in Rok 
Beričnik iz GŠ Brežice.

 Rok Retelj

Dobitniki zahval za športne dosežke s Škofom

Brata Hotko do dveh medalj
Dan po slavnostni akademiji je potekal še športni del praznova-
nja klubskega jubileja, v športni dvorani Brežice in športni dvo-
rani Gimnazije Brežice so izvedli jubilejni 10. turnir bratstva 
in enotnosti v sklopu ADA badminton lige, ki je bil letos zara-
di trenutne epidemiološke situacije okrnjen predvsem kar se 
tiče druženja. Turnirja se je udeležil 201 igralec iz 55 klubov iz 
BiH, Hrvaške, Avstrije, Nemčije in Slovenije. Sodelovalo je tudi 12 
igralcev iz BK Pišece in osem igralcev iz BK Brežice. Zlato me-
daljo so v igri moških dvojic B osvojili Ivan Hotko in Klemen 
Kos, oba BK Pišece, ter Luka Stjelja in Gordana Seničić Han-
žek, oba BK Brežice, ki sta slavila zmago v kategoriji mešanih 
dvojic B. Srebrno medaljo je osvojil član BK Pišece Toni Hotko, 
ki je bil med vsemi udeleženci iz Slovenije najvišje postavljeni 
badmintonist (na rang lestvici je trenutno na 25. mestu), sku-
paj z Laro Dujmić z Reke v kategoriji mešanih dvojic A, Tonijev 
starejši brat Ivan je bil srebrn v kategoriji moških posamezno 
B. Bronastih medalj sta se v kategoriji moških dvojic A veselila 
tudi Toni Hotko in njegov klubski soigralec Matija Hranilović.

Krmeljski park s tenis igriščem

Melani Berk in kondicijski trener Luka Pirc na novem 
teniškem igrišču v Športnem parku Krmelj

Ena najpomembnejših spre-
memb, ki se je zgodila med 
prvo in drugo obravnavo ob-
činskega proračuna za letošnje 
leto, je bila ta, da so pri postav-
ki obnova atletskega stadiona 
sredstva povečali za 300 ti-
soč evrov. Projekt, za katerega 
že imajo pridobljeno gradbe-
no dovoljenje, se bo tako lah-
ko začel že jeseni letos in bo 
zaključen do pomladi prihod-
nje leto. Obnova je ocenjena 
na 1,3 milijona evrov. Atletski 
stadion Brežice je na lokaci-
ji poleg objekta Strokovno iz-
obraževalnega centra Brežice 
in obsega 17.711 m ter je na-
menjen vadbi vseh atletskih 
disciplin. Zgrajen in predan v 
uporabo je bil leta 1999. V letu 
2019 so bile obnovljene sanita-

Stadion gre jeseni v obnovo
BREŽICE – S potrjenim letošnjim proračunom Občine Brežice ni več ovir za izvedbo projekta obnove atlet-
skega stadiona v Brežicah, katerega 1. faza se bo začela jeseni 2022 in bo dokončana spomladi 2023. V 
Atletskem klubu Brežice pozdravljajo odločitev občine, da obnovi stadion, saj je po njihovih navedbah le-ta 
v katastrofalnem stanju.

rije na stadionu in urejeno od-
vodnjavanje meteornih voda 
na vhodu na stadion. V letu 
2020 je bila izdelana projek-
tna dokumentacija za celovito 
obnovo stadiona. 1. faza obno-
ve atletskega stadiona obsega 

sanacijo polytana, drenažne-
ga asfalta, kanalizacijo, zame-
njavo robnikov, metališč, pre-
stavitev obstoječih skladiščnih 
kontejnerjev in nabavo opreme 
za atletiko. Kot poudarja pod-
predsednik AK Brežice Rok 

Deržanič, je obnova atletske-
ga stadiona ključnega pomena 
za razvoj atletike v Brežicah in 
tudi Posavju. »Trenutno sta-
nje atletskega stadiona je ka-
tastrofalno in popolnoma nep-
rimerno za trening, kaj šele 

organizacijo atletskih tekmo-
vanj. Atletska steza je trda kot 
beton, zato so atleti podvrženi 
večjim možnostim za poškod-
bo. Ne morejo delati treningov 
v ’šprintericah’, to pa je nujno 
potrebno za vrhunski rezul-
tat,« pojasnjuje in dodaja, da 
atletskega stadiona ne potre-
bujejo zgolj atleti, ampak celo-
ten brežiški šport, kajti kondi-
cijska priprava je v sodobnem 

športu ključ do uspeha in brez 
stadiona tudi ekipni športi ne 
morejo pripraviti svojih tek-
movalcev. »Prav tako imajo 
Brežice fantastične pogoje za 
športni turizem, edina stvar, ki 
nam manjka, je sodoben atlet-
ski stadion,« še pravi Deržanič.

Na temo nadaljnjega razvoja 
atletike kot pomembne špor-
tne panoge v občini Brežice in 
regiji Posavje so se 18. januar-
ja sestali tudi že predstavniki 
Občine Brežice na čelu z župa-
nom Ivanom Molanom, pred-
sednik Atletske zveze Slovenije 
Roman Dobnikar in predstav-
niki AK Brežice. Župan je priso-
tne na sestanku seznanil z na-
črti občine, da obnovi atletski 
stadion v Brežicah, omenil je 
tudi, da je bila pred leti urejena 
tudi t. i. atletska pokrita dvora-
na – balon, kjer lahko atleti tre-
nirajo v zimskem času. 
 Rok Retelj

Atletski stadion v Brežicah, ki ga čaka temeljita prenova (foto: AK Brežice)

Rok Deržanič
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Med desetimi nastopajočimi so 
bili: kvartet rogov iz GŠ Sevni-
ca v sestavi Manca Božičnik, 
Nikola Grubešić, Anže Rupar 
in Franc Lipovšek (mentor), 
Nik Baškovč – diatonična har-
monika, GŠ Krško (mentor Sta-
ne Cetin), Anej Bašič – klari-
net, GŠ Brežice (mentor Igor 
Požar, korepetitorica Pierina 
Cavaliere Mršić), Pinija Ljubi 
– violončelo, GŠ Krško (men-
torica Monika Tekavčič, ko-
repetitor Matjaž Šušteršič), 
Gašper Zlobko – petje, GŠ 
Brežice (mentorica Mihaela 
Komočar Gorše, korepetito-
rica Pierina Cavaliere Mršić), 
Izak Vukič – saksofon, GŠ Bre-
žice (mentor Simon Širec, ko-
repetitorica Pierina Cavaliere 
Mršić), Uma Učakar – fagot, 
GŠ Krško (mentor Dejan Uča-
kar, korepetitor Branimir Bi-
liško), Ana Jagrič – citre, GŠ 
Brežice (mentorica Anita Ver-
šec), Alja Šinkovec – klavir, GŠ 
Krško (mentor Branimir Bili-

Spet so nastopali pod Fortuno
BREŽICE – Na zadnji četrtek prvega meseca v letu je v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice po letu 
premora spet potekal januarski koncert glasbenih šol Posavja, sedmi po vrsti. Nastopili so učenke in učen-
ci, ki svoje glasbene talente razvijajo na treh glasbenih šolah – Brežice, Krško in Sevnica.

ško), koncert pa je zaključila 
komorna skupina harmonik iz 
GŠ Sevnica v sestavi Kristjan 
Mrgole, Uroš Polanec (men-
tor), Domen Sladič, Daniel 
Ivša (nadomestil je odsotnega 
Jureta Zeliča) in Vid Camloh.

Direktorica Posavskega mu-
zeja Brežice Alenka Černelič 
Krošelj je v pozdravnem na-

govoru med drugim izposta-
vila, da je letošnji koncert še-
sti v dvorani, saj so lanskega 
izvedli s pomočjo tehnologije. 
Zahvalila se je vsem trem rav-
nateljem GŠ, mag. Danielu Ivši 
(Brežice), Mitji Režmanu (Kr-
ško) in Katji Krnc (Sevnica), 
sodelavcem GŠ, mladim glas-
benicam in glasbenikom ter 
staršem in podpornikom, »ki 

ste tisti ključni, da to naše dru-
ženje je in da lahko tudi danes 
uživamo«. Povedala je še, da so 
številni ta koncert sooblikovali 
že sedmič in da statistika pri-
poveduje, da je skupaj pod For-
tuno, boginjo sreče in obilja, v 
teh letih nastopilo 170 učenk 
in učencev, največ leta 2017 – 
38, v tem letu pa jih je bilo naj-
manj. »Ker je naša muzejska 
osnovna naloga celovita skrb 
za dediščino, si želimo, da bi 
ta koronski čas čim prej pos-
tal del naših depojev, se pra-
vi pravih muzejskih shramb, 
shranjen za spomin v želji, da 
čas poznamo, dokumentira-
mo, a da se ne ponovi,« je pou-
darila. V imenu ravnateljev GŠ 
pa je nekaj besed spregovorila 
Katja Krnc, ki je pohvalila na-
stopajoče, da so kljub trenutni 
zdravstveni situaciji, ki nare-
kuje način izvedbe pouka, tek-
movanj, nastopov, koncertov, 
program izjemno pripravili.
 R. Retelj

Ravnatelji GŠ: (z leve) mag. Daniel Ivša, Katja Krnc in Mitja 
Režman

KRMELJ – 10. februarja je 
v Galeriji Krmelj v počasti-
tev slovenskega kulturnega 
praznika potekalo odprtje 
fotografske razstave Jožeta 
Hvale, člana fotosekcije Dru-
štva Trg Sevnica.

V uvodu je predsednica Dru-
štva Svoboda Krmelj Nevenka 
Flajs obiskovalkam in obisko-
valcem predstavila delovanje 
društva,  nato je v kratkem po-
govoru predstavila še avtorja 
razstavljenih fotografij. »S fo-
tografijo se ukvarjam ljubi-
teljsko. Zame je tole tretja sa-
mostojna razstava. Prvo sem 
imel pred časom v Mladinskem 

Jožetovi motivi iz naraveZIMSKA GRAJSKA 
DOGODIVŠČINA
28. februar, 1. marec, 9.00–13.00 
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Scenarij predstave je po dram-
skem besedilu Frana Milčin-
skega iz leta 1925 priredila 
režiserka in gonilna sila pred-
stave Ivanka Černelič Jurečič, 
ki je zbrala 13-člansko igral-
sko zasedbo. Naslovno vlo-
go Martinčeta Krpana (vnuka 
slovitega Levstikovega Mar-
tina Krpana, ki je na Dunaju 
premagal Brdavsa) je odigral 
Simon Kerin, vlogo župana 
Hlače Lovro Jurečič, njego-
vo varovanko Jerico Lora Ana 
Jurečič, biričko Silvestro Mija 
Baškovč, vaščanko Uršulo Jer-
neja Dornik, cesarja in cesa-
rico Luka Gramc in Renata 
Jurečič, princeso Maro in prin-
ca Friceta Zoja Iva Jurečič in 
Tim Rebselj, ministrico Met-
ka Vrhovšek, strežaja in stre-
žajko Franc Černelič in Olga 
Colarič, Razhudinov glas pa je 

Jubilej dvorane s Krpanom mlajšim
PODBOČJE – Gledališka skupina Teater svetokriški, sekcija KD Stane Kerin Podbočje, je 10. februarja premi-
erno uprizorila predstavo Krpan mlajši, s katero so počastili 100-letnico tamkajšnjega kulturnega doma.

prispeval Matjaž Jurečič, sicer 
tudi oblikovalec luči in zvoka, 
šepetalka je bila Tončka Čer-
nelič. 

S predstavo so v podboškem 
društvu obeležili (sicer že lan-

sko) 100-letnico stavbe kultur-
nega doma, ki je v tem času, 
kot so zapisali v gledališkem 
listu, »gostila Orle, pa veseli-
ce na svečnico, Slovenski ok-
tet, Dudeka in Regico, angele 
in parklje, vse tri dobre može, 

pa oddajo Iz naših krajev, neš-
teto prireditev, koncertov, gle-
daliških predstav od blizu in 
daleč, sestankov, praznikov 
KS Podbočje, vaj ter srečanj in 
proslav«, leta 2020 pa so v njej 
obnovili oder. Predstava se po-
leg odlične igralske zasedbe, ki 
si je na koncu prislužila stoječe 
ovacije občinstva, ponaša tudi 
z izjemno kostumografijo. Kot 
smo že poročali, so kostumi 
nastali v okviru študijskega 
krožka Ljudske univerze Krško 
pod mentorstvom mag. Irene 
Ine Čebular, v katerem je so-
delovalo sedem šivilj in šest 
pomočnikov. V ozadju dvora-
ne so pripravili manjšo razsta-
vo o delu krožka. Predstavo so 
ponovno uprizorili naslednji 
večer, še enkrat pa jo bodo to 
nedeljo, 20. februarja.
 P. Pavlovič

Predstavo poleg odlične igralske zasedbe odlikuje tudi 
izjemna kostumografija.

KRŠKO, BRESTANICA – Tudi letos so v enotah Kulturnega 
doma Krško ob Prešernovem dnevu obiskovalce povabili 
na brezplačen ogled stalnih in občasnih razstav, vodstva 
in delavnico. Na Gradu Rajhenburg so družine in otroci 
ustvarjali v ustvarjalnem kotičku Kolaži iz tekstila ob razstavi 
Ive Tratnik »Igrače in kosti«, ki ga je vodila Zinka Junkar (na 
fotografiji). V Mestnem muzeju Krško je dr. Helena Rožman 
vodila po razstavi »Fran Bonač in tovarna celuloze na Vidmu 
pri Krškem«, po razstavi »5. pogled v Štovičkov depo: Jaz, 
ženska« Nina Sotelšek in Anita Radkovič, v Galeriji Krško pa 
po razstavi Tee Curk Sorta »Transcendence« Nina Sotelšek. V 
Kulturnem domu Krško je bila zvečer brezplačna projekcija 
kratkih filmov Konzorcija Film in Maribor za otroke in 
odrasle. P. P./vir: KD Krško

BREŽICE – Posavski muzej Brežice je na slovenski kulturni 
praznik odprl svoja vrata in k obisku z brezplačnim vstopom 
privabil številne obiskovalce iz Posavja in širše. Na javnem 
vodstvu so predstavili osrednjo razstavo muzeja iz leta 2021 
»Po Posavju z žlico in čašo / Pet čutov: 1 – OKUS«, po kateri 
je vodila direktorica Alenka Černelič Krošelj, in gostujočo 
razstavo Muzejev radovljiške občine »Ljudje naj bi kuhali z 
veseljem« (100-letnica rojstva kuharskega mojstra Ivana 
Ivačiča), po kateri je vodila kustosinja Muzejev radovljiške 
občine Katja Praprotnik. Ogled razstave so zaokrožili z 
ogledom videa, v katerem radovljiški kuharski mojster Uroš 
Štefelin pripravlja gobovo juho po receptu Ivana Ivačiča. 
P. P./vir: PMB

centru Krško, kjer sem pred-
stavil nekaj utrinkov z glas-
benih koncertov, druga je bila 
v sevniški kavarni Špica, tret-
ja se odpira danes v Krmelju. 
Za tokratno razstavo sem iz-
bral mikro in makro motive iz 
narave, v katero zelo rad zaha-
jam, saj na svojih poteh najdem 
vedno kakšno zanimivost. Pred 
časom so me prevzeli slapovi, 
ki jih je v Sloveniji zelo veliko, 
in nekaj sem jih ujel v svoj fo-
tografski objektiv,« je pripove-
doval Jože Hvala, ki se je prvič 
soočil s fotografijo v osnovni 
šoli, a jo je nato nekaj časa za-
nemarjal, pred dobrim deset-
letjem pa se ji je začel ponov-

no posvečati. Na fotografski 
razstavi, ki je na ogled do 3. 
marca, in sicer po predhodni 
najavi na tel. št. 041 810 563 
(Nevenka), je na ogled 18 fo-
tografij z motivi rastlin in živa-
li ter pokrajine, a velik ljubitelj 
glasbe razmi šlja, da bi njegova 
naslednja samostojna razstava 

prinašala fotografske zgodbe s 
koncertnih odrov, saj je v letih 
pred epidemijo obiskal kar ne-
kaj dobrih koncertov. Na odprt-
ju razstave je Anita Šiško, di-
rektorica Knjižnice Sevnica, v 
počastitev slovenskega kultur-
nega praznika odrecitirala dve 
Prešernovi pesmi.  S. Radi

Jože Hvala je ljubitelj fotografije in glasbe.
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kam v posavju
Četrtek, 17. 2.

• ob 19.00 v veliki dvora-
ni Kulturnega doma Krško: 
filmski dogodek »Stena – 
vzpon do zlata«, pogovor s 
posavskima plezalcema Ale-
ksandro Voglar in Nejcem 
Pozvekom

Petek, 18. 2.

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: družabne igre

• ob 19.00 v Klubu MC Bre-
žice: pikado turnir za mlade

• ob 19.30 v veliki dvorani 
Kulturnega doma Krško: ko-
medija »Birokrati«, za Zele-
ni abonma in izven

Sobota, 19. 2.

• ob 18.00 v MC Krško: deba-
tni večer z Nenadom in Nej-
cem

• ob 20.00 v Studiu 44 (CKŽ 
44, Krško): koncert pianista 
in klaviaturista Nejca Škofi-
ca in Big banda KK Combo

Nedelja, 20. 2.

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: ponovitev gledali-
ške predstave »Krpan mlaj-
ši« v izvedbi Teatra Svetok-
riškega

»Komunikacija, ki gradi (za)
upanje«

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: odprtje skupinske ki-
parske razstave Društva li-
kovnikov Krško OKO »Nav-
dih«

Petek, 25. 2.

• ob 15.30 pri Jurakovih (Sela 
3, Podčetrtek): prikaz vzgo-
je, vzdrževanja in revitaliza-
cijske rezi sadnih dreves

• ob 20.00 v veliki dvora-
ni Kulturnega doma Krško: 
koncert Zorana Predina z 
zasedbo »Takšnih ne dela-
jo več«

Sobota, 26. 2.

• ob 15.00 v Galeriji Krško: 
zaprtje razstave Tee Curk 
Sorta »Transcendence«

• od 18.00 do 20.00 v DoMla-
dih (pri Bazenu Sevnica): 
delavnica meditacije »Kdo 
sem jaz?«

Ponedeljek, 28. 2.

• ob 10.00 na Gradu Raj-
henburg: Počitniška muzej-
ska doživetja – Moja me-
dalja; primerno za otroke 
med 5. in 12. letom staros-
ti, prijave do 27. 2. do 15.00 
na info@gradrajhenburg.
si, zinka.junkar@gradraj-

henburg.si, 051 390 648, 07 
620 42 16

• od 16.00 do 20.00 v MC 
Krško: izdelovanje pustnih 
mask

Torek, 1. 3.

• ob 9.30 na Ljudski univer-
zi Krško: krožek »Pisane 
ustvarjalnice za zdrave mo-
žgane in telo« (obvezne pri-
jave na 051 279 634)

• ob 10.00 na Gradu Raj-
henburg: Počitniška mu-
zejska doživetja – Izdelava 
embalaže za mojo medaljo; 
primerno za otroke med 5. 
in 12. letom starosti, prijave 
do 28. 2. do 15.00 na info@
gradrajhenburg.si, zinka.
junkar@gradrajhenburg.si, 
051 390 648, 07 620 42 16

• od 19.00 do 21.00 v MC Kr-
ško: turnir Rocket League

Sreda, 2. 3.

• ob 10.00 v Mestnem muzeju 
Krško: Počitniška muzejska 
doživetja – Žičnate skulptu-
re; primerno za otroke med 
5. in 12. letom starosti, prija-
ve do 1. 3. do 15.00 na info@
mestnimuzejkrsko.si, 051 
390 658, 07 620 92 44

• od 16.00 do 19.00 v MC Kr-
ško: cirkuške delavnice s cir-
kokrogom 

Ponedeljek, 21. 2.

• ob 18.00 preko aplikacije 
Zoom: predavanje Maruše 
Goršak »Kako lahko poma-
gam mladostniku pri kari-
ernih odločitvah?« (obve-
zne prijave na 051 279 632)

Torek, 22. 2.

• od 10.00 do 12.00 v sejni 
sobi MC Brežice: medgene-
racijska delavnica »Uporaba 
računalnika in pametnega 
telefona za starejše« (obve-
zne prijave na nastja.volo-
vec@zptm.si)

• od 19.00 do 20.00 v dvora-
ni MC Brežice: plesna vad-
ba (obvezne prijave na po-
samezen termin na mcb@
zptm.si)

Sreda, 23. 2.

• od 15.30 do 17.30 v MC 
Sevnica: risanje mandal

Četrtek, 24. 2.

• ob 18.00 preko aplikaci-
je Zoom: krožek »Umetno-
stna zgodovina 20. stoletja« 
(obvezne prijave na 051 279 
634)

• ob 18.00 v dvorani MC Bre-
žice: Dnevi podjetniških pri-
ložnosti 2022 – brezplačno 
predavanje Martine Lognar 

DAN POSTA JALIŠČE ČAS

28. 
februar

PONEDELJEK

BRESTANICA (VRTEC) 10.50–11.20

TRŽIŠČE 12.00–13.00

KRMELJ 13.10–13.40

ŠENTJANŽ 14.25–14.55

BOŠTANJ 15.30–16.00

BLANCA 16.20–16.50

BRESTANICA 17.05–17.35
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1. 
marec
TOREK

GOLEK 11.30–11.50

GORA 12.00–12.30

VELIKI TRN 12.50–13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45–14.15

VELIKI PODLOG 15.00–15.30

GORICA 15.40–16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25–16.55

DRNOVO 17.10–17.40

2. 
marec
SREDA

VELIKA DOLINA 9.30–10.45

JESENICE NA DOLENJSKEM 11.40–12.10

ČATEŽ OB SAVI 12.20–12.50

BUKOŠEK 13.05–13.35

DU BREŽICE 13.50–14.35

SELA PRI DOBOVI 14.45–15.30

3. 
marec

ČETRTEK

SVIBNO  (1) 9.20–10.10

JAGNJENICA  (1) 10.20–10.50

RADEČE VPD 11.00–11.20

VRHOVO  (1) 12.10–12.40

ŠMARČNA 12.50–13.20

LOG 13.35–14.00

7. 
marec

PONEDELJEK

VRTEC KRŠKO - ENOTA GRIČ 10.45–11.05

DSO KRŠKO 11.15–12.00

DOLNJA PREKOPA 12.30–13.00

OREHOVEC 13.15–13.45

ČRNEČA VAS 15.00–15.30

OŠTRC 15.45–16.15

PODBOČJE 16.35–17.05

8. 
marec
TOREK

VRTEC KRŠKO - ENOTA KEKEC 9.20–9.50

DOLENJA VAS (VRTEC) 10.05–10.50

KRIŽE 11.15–11.45

ARTIČE (1) 12.05–13.05

SROMLJE 13.25–14.10

ARNOVO SELO 15.00–15.30

ZDOLE 15.45–16.15

9. 
marec
SREDA

VRTEC BREŽICE - ENOTA MAVRICA 9.45–11.00

BIZELJSKO (OŠ) 11.30–12.45

PIŠECE 13.10–13.55

DEČNO SELO 14.45–15.15

DOBOVA 15.35–16.20

TRNJE 16.40–17.25

10. 
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20–10.00

RAZBOR 11.10–11.40

BOŠTANJ (OŠ) 12.10–13.10

14. 
marec

PONEDELJEK

LESKOVEC (OŠ) 9.15–10.15

VELIKI PODLOG (POŠ) 10.30–11.30

RAKA (OŠ) 12.30–13.30

SMEDNIK 13.40–14.10

VELIKA VAS 14.25–14.55

SENUŠE 15.05–15.35

15. 
marec
TOREK

VRTEC KRŠKO - ENOTA CICBAN 9.30–11.00

IMPOLJCA (DUO  - BREZOVO) 11.20–11.40

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30–13.45

ARMEŠKO 14.45–15.15

ŠEDEM 15.35–16.05

16. 
marec
SREDA

VRHOVO (2) 8.20–8.50

SVIBNO  (2) 9.10–9.50

JAGNJENICA  (2) 10.00–10.30

ZABUKOVJE 11.55–12.25

TRNOVEC 12.40–13.00

LONČARJEV DOL 13.15–13.35

17. 
marec

ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.15

KRMELJ (OŠ) - NOVA ŠOLA 8.25–9.10

KRMELJ (OŠ) - STARA ŠOLA 9.15–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50
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21. 
marec

PONEDELJEK

BRESTANICA (OŠ) 13.25–13.55

KOPRIVNICA 14.15–14.45

VELIKI KAMEN 15.30–16.00

MALI KAMEN 16.10–16.40

ROŽNO 17.00–17.30

22. 
marec
TOREK

DOBOVA (OŠ) 12.00–13.15

KRŠKA VAS 13.30–14.15

GORENJE SKOPICE 14.30–15.15

VIHRE 15.50–16.20

RAKA 16.40–17.10

23. 
marec
SREDA

ZDOLE (VRTEC) 9.45–10.30

GLOBOKO (OŠ) 10.50–11.35

MOSTEC 11.55–12.40

KAPELE 13.00–13.45

DOLENJA VAS 14.45–15.15

ARTIČE (2) 15.25–16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20–16.50

24. 
marec

ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45–10.45

BUŠEČA VAS 11.40–12.10

VELIKE MALENCE 12.20–12.50

SOBENJA VAS 13.00–13.30

CERINA 13.40–14.10
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T: (07) 488 01 94 
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si

četrtek, 17. 2.
ob 19. uri

petek, 25. 2.
ob 20. uri

petek, 4. 3.
ob 19.30 uri

Stena - vzpon do zlata
�lmski dogodek

Zoran Predin z zasedbo: 
Takšnih več ne delajo
koncert

Iztok Mlakar: Tutošomato
SNG Nova Gorica in Gledališče Koper
komedija
za Zeleni in Modri abonma ter izven 

ŽENSKA: ljubezni, izgube, obleke
intimna kolekcija zgodb 

torek, 8. 3.
ob 19.30 uri

petek, 18. 2.
ob 19.30 uri

Jure Karas: Birokrati
Gledališče Koper
komedija 
za Zeleni abonma in izven

BREŽICE – V Društvu likovni-
kov Brežice (DLB) so ob kul-
turnem prazniku v avli UE 
Brežice postavili razstavo gra-
fičnih del, ki so jo naslovili Po-
klon kulturi. Predstavljen je del 
grafik, ki so nastale na jesenski 
grafični delavnici društva pod 
mentorstvom likovne pedago-
ginje Alenke Venišnik. Tok-
rat so njihove članice Kristina 
Bevc, Tanja Kržan in Alenka 
Venišnik ustvarjale z izborom 

Poklon kulturi z grafičnimi deli
starih grafičnih matric, nastale 
so t. i. grafične reciklaže. Raz-
lične teme, oblike in barve na 
razstavljenih delih odražajo 
osebni likovni izraz posame-
znika. V DLB so ob pričujo-
či razstavi zapisali: »Človek v 
tem posebnem času išče svo-
je mesto tudi s svojimi ideja-
mi in dejanji; želi jih uresničiti 
in z njimi manifestirati pro-
ti vsemu balastu današnjega 
časa. Lastno razmišljanje, kre-

ativnost in izvedba ideje pripe-
lje do primarnega, najbolj ele-
mentarnega sredstva izražanja 
- in to je črta/risba, ki je izho-
dišče za nastanek grafičnega li-
sta.« Ogled razstave je možen 
ob delavnikih in ob upošteva-
nju covid ukrepov. R. R.

Del razstavljenih grafičnih del v sklopu razstave Poklon kulturi

KRŠKA VAS – V Krški vasi se 
je v preteklih letih na predve-
čer slovenskega kulturnega 
praznika slišala brana in zape-
ta pesem, letos pa so člani KD 
Ivan Kobal Krška vas med sok-
rajane in občane pesem pones-
li na papirju. V dneh pred pra-
znikom so pripravili zvitke z 
izbranimi pesmimi dr. Franceta 
Prešerna. Prvo košarico s pova-
bilom k branju so 5. februarja 
postavili v Knjižnici Brežice, v 
naslednjih dneh pa še v oddel-
ku knjižnice v prostorih voja-
šnice Cerklje ob Krki, v cerkvi 
sv. Marka v Cerkljah ob Krki in 
v cerkvi sv. Mohorja in Fortu-
nata v Krški vasi.
 Vir: KD Ivan Kobal Krška vas

Pesem na papirju
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1. nagrada:  konopljine kapljice
2. nagrada:  mala konopljina zmešanka
3. nagrada:  eterično olje konoplje

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 24. fe-
bruarja, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, 
ali po e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Kri-
žanka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči sogla-
ša, da so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade 
objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skla-
du z zakonodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitva-
mi bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

KONOPLJA OSVOBAJA D.O.O.,
TRG IZGNANCEV 3, 8250 BREŽICE

Geslo 2/2022 številke:

PRVA LIGA VELIKI SEZONSKI 
POPUSTI

Nagrade, ki jih podarja ŠPORTNA TRGOVINA PRVA LIGA KRŠ-
KO, BREŽICE, DOBOVA, AFP D.O.O., Sela 2, 8257, Dobova, 
prejmejo:
1. nagrada:  S.Oliver parfum (moški ali ženski) prejme 
 Helena Planinc, Brestanica
2. nagrada:  S.Oliver majica (moška ali ženska) prejme  
 Sergeja Bizjak, Boršt
3. nagrada:  Tally Weijl nogavičke (moške ali ženske)   
 prejme Zvonimir Blas, Sevnica

KONOPLJA OSVOBAJA 

KONOPLJA OSVOBAJA d.o.o., Trg izgnancev 3, Brežice; tel.: 030 340 268; 
splet: www.konoplja-osvobaja.si; info@konoplja-osvobaja.si; FB: Konoplja osvobaja

www.PosavskiObzornik.si

Znani finalisti Eme 2022, mlada posavska glasbenica 
v ženski zasedbi Chicas. Tokrat preberite:

Šesterici že znanih finalistov se je to soboto pridružilo še 
šest finalistov iz drugega predizbora Eme 2022. V finalu 
bo očitno nekaj posavskega pridiha. Vanj se je namreč uvr-
stila šestčlanska skupina Batista Cadillac, ki v pesmi Mim 
pravil pravi, da bi se ta lahko brala kot nekakšna instrukci-
ja zapeljevanja, v njej pa smo opazili bobnarja Enosa Ku-
glerja. Tam bi se po mnenju mnogih morala uvrstiti tudi 
Mia Guček (foto: Youtube), ki je s pesmijo Independiente 
pozvala k ne-
odvisnost i . 
»Z ekipo smo 
se res pot-
rudili, da iz-
pilimo točko 
na vseh pod-
ročjih. Pesem 
sem napisala skupaj z avtorji, ki imajo z Evrovizijo že kar 
nekaj izkušenj, za koreografijo je poskrbel koreograf Chri-
sa Browna Anže Škrube. S plesalkami smo zadnje tedne 
pred Emo preživele večinoma kar v plesni dvorani. Kljub 
temu da se nisem uvrstila v finale, sem presrečna, da imam 
neverjetno podporo publike in slovenske estrade in zelo 
sem jim hvaležna za vso podporo in vse oddane glasove,« 
nam je zaupala pevka, ki je požela veliko slave v pevskem 
šovu Nemčija išče zvezdo. Kot zanimivost dodajmo, da je v 
njeni spremljevalni skupini na odru Eme plesala tudi Bre-
žičanka Anja Baškovč. »Z Anjo me je spoznal naš kore-
ograf Anže in moram priznati, da sem zelo vesela in po-
čaščena, da imam možnost sodelovati s takim talentom. 
Zelo sem ponosna na naš izdelek in veselim se vseh, ki še 
prihajajo,« še pove Mia. Katera bo zmagovalna skladba, ki 
nas bo predstavljala na Evroviziji, boste izvedeli v sobo-
to, 19. februarja.

Spoznajte slovensko glasbeno skupino Chicas (foto: Face-
book/skupinachicas), ki na naši glasbeni sceni glasbe be-

leži vedno večjo 
priljubljenost. 
Pred dnevi so 
dekleta na dru-
žabnem omrež-
ju Facebook 
objavila video 
posnetek, ki je 
postal prava 
uspešnica. Na 
svojevrsten na-
čin so namreč 

zapele slovensko himno Zdravljica. »Poklon Sloveniji, Fran-
cetu Prešernu in našim športnikom! P. S.: Poglej do konca,« 
so prazniku in olimpijskim igram primerno zapisale ob po-
snetku. Dodajmo, da omenjeno glasbeno skupino sestavlja 
pet deklet: Tina Poljanšek, Jasmina Šmarčan, Maša Ura-
njek Frece, v mesecu februarju pa sta se jim pridružili še 
Hermina Matjašič in mlada posavska glasbenica Luci-
ja Župevc. S pridihom sveže energije so prav tako posne-
le tudi videospot z naslovom Viski, skladba pa je priredba 
hita hrvaške pop pevke Lidije Bačić.

Z novim valčkom pa navdušuje Ansambel Prava stvar. Gre 
sicer za dolenjsko zasedbo, ki je tokrat poprijela za kla-
virsko harmoniko in posnela novo vižo z otožnim besedi-
lom, v katerem se najde marsikdo. Članica ansambla je tudi 
posavska rojakinja Nina Pisek, sicer zborovodkinja dveh 
pevskih zborov v Posavju. Če boš ostala je naslov valčka, 
za katerega je besedilo napisala Darinka Kovač, melodi-
ja pa je delo harmonikarja zasedbe Roka Zupančiča. Pro-
jekt so zaokrožili v celoto še z videospotom.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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. KRAŠKI KVINTET - Slovenka, večna mladenka
 2. (2.) Ans. TONIJA VERDERBERJA - Metlika ti naša
 3. (3.) Ans. PETAN - Ko si mi pomežiknila
 4. (4.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Hladen zimski večer
 5. (7.) Ans. FRANCA OCVIRKA - Noč na morju
 6. (5.) Ans. ROKA KASTELCA - Dolenjka
 7. (6.) Ans. GAŠPERJA KAVŠKA - Kaj mi daš
 8. (-.) Ans. ČUDEŽNI DEČKI - Mlade oči
 9. (8.) Ans. ŠPADNI FANTJE - Dežnik
 10. (9.) Ans. PETRA FINKA - Tam dol' za vasjo

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. SRČNI MUZIKANTI - Za vedno skupaj 

Kupon št. 610
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, 12. 2. 2022, ob 20. uri

Odgovor na nagradno vprašanje 
02/2022 številke: »Da bi sladko zaspa-
la in zdrava vstala«.

Srečni prejemniki knjige Da bi slad-
ko zaspala in zdrava vstala, avtorice 
Alenke Kesar so:

1. Slavka Pirnar, Dol. Prekopa
2. Renata Ašič, Sevnica
3. Branko Slivšek, Leskovec pri Krškem

Čudovita knjižna nagrada



Posavski obzornik - leto XXVI, številka 4, četrtek, 17. 2. 2022 27POSAVSKA PANORAMA

V senovskem društvu, v kate-
rem v primerjavi z večino dru-
štev upokojencev članstvo ne 
upada, temveč narašča, so v 
prednovoletnem času obiska-
li tudi vseh 31 članov, ki pre-
bivajo v domovih za starejše v 
Brežicah, Krškem, Sevnici, na 
Impoljci in Loki pri Zidanem 
Mostu ali v varovanih stano-
vanjih. Ker zaradi epidemiolo-
ških razmer niso mogli organi-
zirati tradicionalnega letnega 
druženja članov, starejših od 
75 let, so ob izteku leta ne gle-
de na starostno mejo obiska-
li prav vse člane s poravna-
no letno društveno članarino. 
Prostovoljke in prostovoljci, 
ki delujejo v dobro utečenem 
programu »Starejši za starej-
še«, so v ta namen prevozili 
precejšnje razdalje po poselit-
veno razpršenem in razgiba-
nem območju, od Dobrave na 
Bohorju, Mrčnih sel, Velikega 
in Malega Kamna do Gorjan, 
Vojskega, Velikega Dola, Kop-
rivnice, Dovškega, Presladola, 
Brezja in Senovega. Dvajsetim 
članom, ki prebivajo v bolj od-
daljenih krajih, so poslali da-
rilo po pošti. Iz zaščitnih ra-

Obiskali so čez 500 upokojencev
SENOVO – V Društvu upokojencev (DU) Senovo so pred novim letom obiskali in obdarili prav vse člane 
društva. Teh je trenutno 503, od tega največ, 48,3 % ali 243, starih do 74 let, 167 ali 33,2 % je starejših od 
80 let, 93 članov ali 18,5 % pa jih šteje med 75 in 79 let.

zlogov so obiske po domovih 
omejili zgolj na hišni prag, s ka-
terega so članom namenili naj-
boljše želje ter izročili darilce. 

Kot je v poročilu o delovanju 
v minulem letu zapisal dolgo-
letni predsednik DU Senovo 
Ludvik Grilc, je bilo za mar-
sikaterega člana minulo leto 
polno preizkušenj, negotovos-
ti pa tudi žalosti, saj je čez leto 
preminulo 25 članov, na novo 
pa se jih je v društvo vključilo 
sedem. Kljub spremenjenim in 
razmeram prilagojenim pogo-
jem dela sta delovali obe sek-
ciji društva, tako pevski zbor, 
za člane katerega je zborovod-
ja Tone Gorenc pripravil pri-
redbe pesmi, da lahko te va-
dijo doma, kot Bralni krožek, 
katerega člani so bili aktiv-
ni skozi vse leto, bodisi sko-
zi tedenska srečevanja v knji-
žnici bodisi preko pogovornih 
in bralnih uric preko spletne 
aplikacije Zoom. Poleg nego-
vanja glasnega branja in raz-
prav o prebranih knjigah jim 
je v krožku uspelo realizira-
ti projekte »Po stopinjah Er-
nesta Schwarzerja«, »Po po-

teh prvih Bohor(i)čev«, bili 
so aktivni v bralnem projek-
tu Posavci beremo skupaj, so-
delovali z enoto Valvasorjeve 
knjižnice na Senovem, s šolo v 
kraju pa so se povezali v pro-
jektu medgeneracijskega bra-
nja. Takoj, ko so razmere omo-
gočale, so v juniju organizirali 
piknik za upokojence na Po-
rebru, v sodelovanju z Dru-
štvom invalidov Krško so dva 
tedna z organiziranimi prevo-
zi omogočili članom kopanje v 
Šmarjeških toplicah, nekateri 
pa so se udeležili tudi letovanj 
v Hotelu Delfin v Izoli. 

Prav tako so se športno in re-
kreativno udejstvovali, aktiv-
ni so bili balinarji, igralci pi-
kada in kegljanja na vrvici ter 
tudi pohodniki. Članice ročno-
delskega krožka so ustvarjale 
individualno na svojih domo-
vih, v društvu pa so uspeš-
no izvedli tudi čistilno akcijo 
Očistimo Senovo. »Tako želj-
ni smo prijaznejših časov!« je 
poudaril Grilc v sporočilu čla-
nom društva: »Program Sta-
rejši za starejše, kot social-
na društvena aktivnost, je še 

posebej pomemben v teh ča-
sih in se dotika marsikoga iz-
med občanov. Delo na progra-
mu nam je otežila epidemija, 
še posebej tisti del, ki ga op-
ravljamo z anketiranjem. Ker 
je bilo zaradi koronavirusa 
delo zelo oteženo, smo neka-
tere obiske izvajali na daljavo. 
Veliko pogovorov smo opravi-
li telefonsko, preko e-pošte ter 
aplikacij Viber in Zoom. Opra-
vili smo 217 telefonskih pogo-
vorov ter tako omilili osamlje-
nost, strah, depresijo in slabo 
razpoloženje starejših zara-
di covida. Med drugim smo 
starejšim, potrebnim pomo-
či, pomagali tudi preko opra-
vljenih brezplačnih prevozov 
po nujnih opravkih. Iz vsega 
povedanega je razvidno, da 
potrebujemo drug drugega, 
medsebojno razumevanje in 
veliko prijaznih besed. Čeprav 
so trenutne razmere turobne 
in sive, trdno upamo, da nas 
čakajo veseli in svetli dnevi, da 
bo prihajajoče leto naša življe-
nja vrnilo v stare tirnice.«

 Bojana Mavsar/
 vir: DU Senovo

BREŽICE – V krogu svoje družine, ki jo sestavljajo žena Hermi-
na, sin Franc, snaha Alenka, vnuka Vito An in Jazon ter vnuki-
nja Leda z možem Domnom Zevnikom ter pravnukinjo Izo, je 
svoj 90. rojstni dan praznoval Franc Krošelj. Rodil se je 23. ja-
nuarja 1932 v Curnovcu pri Sromljah kot najstarejši sin domači-
je s hišnim imenom Kokrčevi. Prvi del njegovega življenja je za-
znamovala druga svetovna vojna, pozno mladost pa odhod na 
delo v Nemčijo, kjer je v tekstilni industriji v Aalnu delal 12 let. 
Na srečanjih takratnih jugoslovanskih »gastarbajterjev« je sre-
čal Hermino Fekonja, ki je prišla iz Maribora, rojena pa je v vasi 
Ivanjkovci v Prlekiji. Že v Nemčiji sta si ustvarila družino in kma-
lu začela načrtovati vrnitev domov, ki je sovpadla s sinovim vsto-
pom v šolo. Svoj dom sta ustvarila v Brežicah, kjer je Franc do 
upokojitve delal v trgovskem podjetju Posavje. V prostem času 
je obdeloval vinograd in vrt ter spremljal različne športe, poseb-
no veselje pa so bili in so še vnuki, nekaj več kot leto dni pa tudi 
pravnukinja. Praznovanja se je udeležil tudi brežiški župnik Mi-
lan Kšela, Herminin prleški sorojak, posebno čestitko pa je slav-
ljencu osebno namenil tudi župan Občine Brežice Ivan Molan. 
 Vir: Občina Brežice

90 let Franca Krošlja iz Brežic

Jubilant Franc Krošelj z županom, župnikom in družino

ZDOLE – Stoti osebni jubilej, ki ga je dano doživeti le red-
kim, je 3. februarja v krogu družine in gostov, podžupanje 
Mestne občine Krško Ane Somrak, predsednika sveta KS Zdo-
le Marjana Zorka in predsednice Turistično-hortikulturnega 
društva Romane Žnideršič obeležila Justina Zupančič z Zdol.

Justina Zupančič, rojena 3. februarja 1922, je otroška in zgodnja 
mladostna leta v družbi še devetih bratov in sester ter staršev pre-
življala v rodnem Logu pri Sevnici. Življenje tedaj že mladenke in 
njenih najbližjih svojcev je kruto prekinila 2. svetovna vojna, ko je 
12-članska družina z izgonom delila kruto usodo večine prebival-
stva Posavja, saj je bila iz zbirnega taborišča Rajhenburg izselje-
na v nemško taborišče Neresheim. Leta, preživeta v izgnanstvu, 
je deset odraščajočih otrok in mladostnikov toliko bolj zaznamo-
valo, saj sta jim v tujini preminila oba starša. Po vrnitvi v domovi-
no se je Justina najprej vrnila na Log, nakar se je s starejšo sestro 
Anico, ki je že imela otroke, preselila na Zdole, kjer sta se preživ-
ljali z vinogradništvom. Potem ko se je Anica odselila z Zdol, se 
je Justina spoznala in zbližala s Francem Zupančičem, sinom te-
danjega zdolskega župana, s katerim sta se poročila in si ustvari-
la dom in družino v Pleterjah pri Zdolah. V zakonu se jima je ro-
dilo pet otrok, dva sinova in tri hčere, ki sta se jim s trdim delom 
na kmetiji, s katerim sta preživljala družino, trudila nuditi kar se 
da največ. Leta 1991 je Justina ovdovela in se preselila na Zdo-
le k sinu Rudiju, ki si prizadeva prav vsak njen dan v jeseni živ-
ljenja narediti čim pestrejši in brezskrben. In kot je sama dejala 
gostom, katerih obisk in izrečena voščila so jo ganila do solz, ji – 
poleg zdravja, ki ji še zadovoljivo služi – prav skrb, požrtvovalen 
in ljubeč odnos sina in njegove družine predstavljata največji bla-
goslov in srečo.  B. Mavsar

100 let najstarejše Zdolanke

Stoletna krajanka Zdol Justina Zupančič v družbi (z leve) 
vnukinje Metke, sina Rudija, snahe Marinke, predsednika 
KS Zdole Marjana Zorka, predsednice THD Zdole Romane 
Žnideršič ter (zadaj) vnuka Petra in podžupanje Ane Somrak

PRISTAVA – 16. januarja je na 
Pristavi v KS Veliki Podlog za-
vidljivih 90 let praznovala Zo-
fija Zlobko. Rojena je bila kot 
prva izmed desetih otrok v dru-
žini Brudar iz Malega Mraševe-
ga. Leta 1956 se je poročila na 
Pristavo, kjer živi s svojo hčer-
ko in njeno družino. Zaradi tre-
nutnih zdravstvenih razmer je 
svoj jubilej praznovala v ožjem 
družinskem krogu. Lepo so jo 
presenetili sosedje, zelo pa se 
je razveselila tudi obiska in te-
lefonskih klicev svojih sorodni-
kov, zlasti sester in bratov, ki so 

ji zaželeli še veliko zdravja in moči.
 Mateja Dimc

90 let Zofije Zlobko

Zofija Zlobko

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Aleksandra Štangelj, 
Brežice – dečka,

• Nika Novšak, Sevnica – 
deklico,

• Nuša Špiler, Škrilje – 
dečka,

• Marjeta Čepin, Drensko 
Rebro – deklico,

• Tijana Čabraja, Brežice – 
deklico,

• Blažka Šutar, Kladje nad 
Blanco – deklico,

• Karmen Odlazek, Pavla 
vas – deklico,

• Katjuša Mlekuž, Brežice – 
deklico,

• Mateja Osojnik, Bistrica 
ob Sotli – deklico,

• Samantha Zobec, 
Brestanica – deklico,

rojstva

poroke

• Benjamin Volk iz Sobenje 
vasi in Tanja Preskar iz 
Pišec,

• Sandi Cizel in Maruša 
Benko, oba iz Glogovega 
Broda.

ČESTITAMO!

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

Anekdota o Titu in Šepetavcu
Znano je, da je tovariš Tito rad prihajal v Slovenijo. Na svoji poti se 
je večkrat ustavil na Motelu Čatež. V nekem obdobju je bil predse-
dnik občine Brežice Milan Šepetavec, znan partizan in osebni Ti-
tov znanec. Ob neki priliki, ko se je Tito spet ustavil na Čatežu, je 
vprašal Šepetavca: »Kako, Milane?« Milan mu je odgovoril: »Znaš, 
druže maršale, bog visoko, car daleko, a za narod niko ne brine.« 
Tito se je samo nasmehnil. Če bi bil Milan Šepetavec živ še danes, 
bi verjetno mislil enako. Seveda, njegova trditev velja le za nižje 
sloje. Bogati so preskrbljeni. Zanje skrbita bog in car.
 Lojze Štih

Glavna avtobusna postaja v Krškem (Kolodvorska ulica 5) v lasti 
uglednega podjetja Nomago d. o. o. Ljubljana nima nujno potreb-
nih sanitarij za svoje potnike. Prosim upravo podjetja Nomago, da 
sanitarije pri naši glavni avtobusni postaji nemudoma prenovi ali 
zgradi. Hvala! Zora Pevec, Krško

Opozorilo v zvezi z avtobusno 
postajo v Krškem

• Karmen Čižmek, Senovo 
– dečka,

• Anja Kržan, Brežice – 
deklico,

• Tanja Satler, Mali Vrh – 
deklico,

• Barbara Kovačič, Veliki 
Cirnik – deklico,

• Janina Ivnik, Raka – 
deklico,

• Edita Avbar, Sela pri 
Dobovi – dečka.

ČESTITAMO!

Območni odbor Slovenskega društva Hospic za Dolenjsko, Belo 
krajino in Posavje v četrtek, 24. 2., ob 18. uri vabi v Kulturno kon-
gresni center v Dolenjskih Toplicah na Hospickafe – pogovorni 
večer z alpinistom Marjanom Markovičem z naslovom Minlji-
vost, pogled gornika.

Vabijo na Hospickafe

Draga Nena!

Minilo je dolgo leto.
Jaz sam, brez tebe.
Ali je to dovolj časa za oprostitev  
vseh mojih grehov?

Ivica
naročena objava
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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

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljube žene, mame in babice

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, 
ki ste našo mamo Ano tako številčno obiskali v poslovilni vežici, 
darovali sveče, svete maše in denarne prispevke. Hvala za izre-
čene besede in stiske rok. Bili ste nam v veliko pomoč in podpo-
ro. Hvala tudi pogrebni službi Žičkar, pevcem, izvajalcu Tišine ter 
gospodu župniku Ludviku za lepo opravljen obred. Verjamemo, da 
bodo spomini nanjo, na njeno življenje in delo, ostali večni.

Žalujoči: vsi njeni

ANE PACEK
iz Leskovca pri Krškem, Vrtnarska pot 16,

Ta črni dan je moral priti, 
ta dan gorja, ta dan solza. 

Bolečina da se skriti, 
pa tudi solze ni težko zatajiti, 

le drage mame nihče 
nam ne more več vrniti.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelav-
cem, sokrajanom in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, 
besedne tolažbe, darovano cvetje in sveče. Hvala pevcem, tro-
bentaču, pogrebni službi Kostak in ge. Gmajnar za čustvene be-
sede slovesa.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vedno te bomo nosili s seboj, 
dokler se zopet ne srečamo.

Žalujoči: vsi njeni

DARJE ŽVAR
z Armeškega

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.

Ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA

Svojo življensko pot je v 90. letu starosti 
sklenil naš dragi oče, deda, brat in stric

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in sosedom za besede 
tolažbe, podarjeno mašo, sveče in denarne prispevke. Hvala ose-
bju Doma upokojencev Brežice, gospodu župniku Francetu No-
vaku za lepo opravljen obred, pevcem in pogrebni službi Žičkar. 
Zahvala tudi kolektivu OŠ Brežice in sodelavkam iz kuhinje za 
besede sožalja, denarno pomoč in sveče. Posebna zahvala Marti-
ni, Franciju in Valentini za dolgotrajno pomoč. Hvala vsem, ki ste 
se poklonili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

BORIS UNETIČ
iz Bušeče vasi.

In pride dan, 
ko se končajo zadnje upajoče sanje.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame,  
stare mame, prababice, tašče, sestre, tete, 

sestrične in sosede

smo najprej dolžni izraziti iskreno zahvalo delavcem Centra za 
socialno delo Krško za petletno nego in pomoč na domu in se-
stri Željki za večkratne obiske. Iskrena hvala vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, sovaščanom, sodelavcem Mercator tehnike 
Brežice ter Narayan Velika vas in Slovenska vas za izrečena so-
žalja, tople besede tolažbe, darovane sveče, svete maše, telegra-
me in denarne prispevke. Hvala Martinu Liscu za sočuten poslo-
vilni govor, gospodu župniku Ludviku za lepo opravljen pogrebni 
obred, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, pogrebni 
službi Kostak za organizacijo pogreba, Cvetličarni Lilija za aran-
žiranje, Krajevni skupnosti Krško polje in Društvu izgnancev Le-
skovec za podarjene sveče.
Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, jo 
pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi tvoji, ki te bomo pogrešali

FRANČIŠKE ZAGRAJŠEK
z Mrtvic

Ostaja upanje, da je ljubezen 
močnejša od smrti. Ostaja tolažba, 

da ob bolečem slovesu od drage osebe 
vse lepo in dobro, ki ju je v obilju 

darovala, živita v nas naprej.

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica, prababica, 
sestra, teta, svakinja, tašča in botra 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam kakorkoli pomagali in nam v težkih tre-
nutkih stali ob strani. Hvala vsem, ki ste nam finančno pomagali 
ali darovali za svete maše. Hvala dr. Janji Zorko ter osebju nevro-
loškega oddelka SB Novo mesto, pogrebni službi Komunale Sev-
nica, KS Zabukovje, skupini Jarica za odpete žalostinke, g. Blažu 
Sotošku za ganljiv poslovilni govor, vsem vnukom, ki so pripravi-
li lepo poslovilno slovesnost in pri njej sodelovali, duhovnikom 
Štefanu Vozliču, Janezu Turinku in Petru Kočevarju ter vsem, ki 
ste nam izrekli sožalje, se od pokojne poslovili in jo pospremili k 
zadnjemu počitku. 

Žalujoči: vsi njeni

MILKA DRSTVENŠEK 
iz Zaloga pod Bohorjem. 

Zapuščaš veliko sledi ljubezni in dobrote; 
skrbne, marljive, nežne in ljubeznive roke 
so se ustavile, ampak spomin na vse lepo 

ostaja in bo v nas živel dalje! 
(vnuk Peter) 

ZAHVALA
Svojo življensko pot je v 94. letu  

starosti sklenila

Iskreno se zahvaljujemo negovalnemu oddelku Splošne bolnišnice 
Brežice, patronažni sestri Janji Hriberšek za obiske na domu, gos-
podu župniku Janezu Zdešarju za opravljen obred, gospe Rajki Kri-
žanac za lepe besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke in pog-
rebni službi Žičkar.
Posebno zahvalo smo dolžni tudi sosedoma Mileni in Robiju Novo-
selič, Božici Štojs in Rajki Križanac ter vsem ostalim za nesebično  
pomoč v času njenega življenja. 

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

JUSTINA 
LONČARIČ

z Obrežja.

SPOMIN

Minili sta dve leti, odkar nas je zapustil  
dragi mož, oče in dedek

LOJZE TOMAŽIN
iz Gornje vasi.

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

Vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin 
bo večen ostal.

SPOMIN

7. februarja sta minili dve žalostni leti,  
odkar nas je zapustil naš dragi 

FRANCI ŽGALIN
iz Podgorja. 

Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu,  
prižigate svečke in ohranjate spomin nanj. 

Žena Ivankica s svojimi

Ni te pred hišo, kjer ptički pojo, 
ni te na vrtu in v vinogradu, 

kjer rožice cveto. 
Samo sledi ostale so od dela tvojih rok. 

SPOMIN

17. februarja mineva žalostno leto,  
odkar nas je zapustil naš dragi

JOŽE PAPEŽ
iz Sevnice (stanujoč Jablanica 38).

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite pred njegovim 
preranim grobom in mu prižigate svečke.

Vsi njegovi

Ni te več pred hišo, kjer ptički pojejo.
Ni te na njivi in travniku, kjer rožice cveto.

Samo sledi ostale so
od dela tvojih pridnih rok.

SPOMIN

1. februarja je minilo deset let, odkar nas 
je zapustila naša draga mama, babica, 

prababica in tašča

MARIJA REBERŠAK
iz Blatnega.

Hvala vsem, ki se je spominjate, postojite ob njenem grobu  
in ji prižigate svečke v spomin. 

Vsi njeni

Dolgo že v grobu spiš, 
a v naših srcih še živiš. 

Zato pot nas vodi tja, 
kjer tihi dom rože ti krasijo

in svečke v spomin gorijo.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage 

ALOJZIJE GLOGOVŠEK 
iz Zgornjega Obreža 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste sočustvovali z nami.

Žalujoči: vsi njeni

SPOMIN

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

LEOPOLD CURHALEK

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče, 

solza, žalost in bolečina te zbudila ni, 
ostala je le praznina, ki hudo boli. 

Žena Pavlina s sinom Markom in hčerko Terezijo

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu. 
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše žene, mame, babice, 
tašče, tete in svakinje 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, bivšim sodelavcem, 
prijateljem in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, pomoč 
in podporo ter denarna sredstva, ki bodo darovana v dobrodelne 
namene Planinskemu društvu Lisca Sevnica. Posebej se zahvalju-
jemo osebju nujne medicinske pomoči ZD Sevnica, pogrebni službi 
Komunale Sevnica, prisotnim praporščakom, gospodu Jožetu Pra-
hu za ganljive besede slovesa, pevcem pevske skupine Jarica za od-
pete pesmi in trobentaču Dejanu Brečku za odigrane melodije slo-
vesa. Hvala vsem, ki jo boste še dolgo nosili v svojih srcih. 

Žalujoči: mož Ljubo in vsi njegovi

STANISLAVE MOTORE 
iz Sevnice 

Le v tvojem srcu je odgovor zame, 
kako premagati to strmo pot, 

ki jo življenje črta, brez omame 
in iluzije grenkih zmot. 

(B. Wohinz) 

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je 1. februarja zaključil  
naš dragi oče, brat, dedek 

Odšel je hitro in nas ujel nepripravljene. A njegova zapuščina živi 
naprej, v njegovih potomcih, prijateljih, arhitekturnih in urba-
nističnih prispevkih, zagotovo pa se ga bomo najbolj spominja-
li po dobrosrčnosti in požrtvovalnosti. Zahvaljujemo se vsem so-
rodnikom, prijateljem, krajanom in ostalim, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti, nam izrekli sožalje in olajšali slovo. Hvala 
tudi vsem, ki ste bili v mislih z nami. Hvala službi Kostak za orga-
nizacijo obreda in Cvetličarni Lilija za unikaten aranžma. 
Hvala še enkrat vsem in vsakemu posebej. 

Žalujoča: sin Matija in hči Breda

FEDOR ŠPACAPAN – ŠPAC 

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega očeta, brata,  
dedka in pradedka 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za tolažilne besede ter izrečena sožalja, za podarjene 
sveče in svete maše. Hvala negovalnemu oddelku bolnišnice Breži-
ce in DUO Impoljca, enota Sevnica, za sočutno oskrbo. Zahvala gre 
tudi pogrebni službi Žičkar in gospodu župniku, Ludviku Žagarju 
za opravljeno pogrebno slovesnost ter vsem, ki ste se mu pokloni-
li s svojo prisotnostjo. 
Ohranili ga bomo v večnem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ANTONA ŽIČKARJA
iz Gržeče vasi 

Srčnost tvoje življenjske poti 
sklenila je pridne roke.

Naj zdaj počivajo v večnem spominu.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljubljene mame, tašče, 
babice, prababice in sestre 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za vse 
sočutne besede tolažbe, podarjene svete maše, sveče in denarne 
prispevke. Hvala g. župniku Gregorju iz Pišec, g. Martinu Dušiču za 
čustvene besede slovesa in pogrebni službi Žičkar za organizacijo 
pogreba. Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja, jo pospremili 
na njeni zadnji poti in jo boste ohranjali v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

ZOFIJE MARKOVIĆ 
rojene Bertole, iz Brežic, zadnja leta živela v Pišecah, 

Ko nekoga za vedno izgubiš, 
ko odnese za seboj del tebe, 

šele takrat se zaveš, 
da ga ljubiš bolj kot sebe.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljubljene mame, sestre, 
tete, botre, sosede, prijateljice in dobrotnice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sose-
dom za vse sočutne besede tolažbe, podarjene svete maše, sve-
če, cvetje in denarne prispevke. Hvala vsem, ki ste bili del njene-
ga življenja, jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranjali 
v lepem spominu. 
Rezi, hvala Ti, ker smo lahko bili del Tvojega življenja, Te imeli radi 
in Te cenili. Za vedno boš ostala v naših srcih, saj kdor živi v spo-
minu drugih, ni mrtev, je samo oddaljen.

Žalujoči: vsi njeni

TEREZIJE POŽUN
iz Sevnice (24. 9. 1946–26. 1. 2022)

V deželo bo prišla vigred, 
čas, ko toplota sonca budi življenje. 

Pomlad pride tudi na Tvoj domači vrt, 
Tvoj kotiček veselja, pomlad bo čakala,  

da prideš, sedla bo na rožna tla, 
Te vabila k delu in zajokala, ker Te ni.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame,  
stare mame, prababice, sestre, tete, tašče, 

svakinje, botre in dobre sosede

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijate-
ljem. Iskrena hvala sodelavcem iz Termoelektrarne Brestanica 
in podjetja Mercator – predvsem sodelavcem na terenu. Iskrena 
hvala dr. Jasmini Jagič za dolgoletno zdravljenje, pa dr. Niki Mila-
nič in dr. Meliti Planinc ter patronažni sestri Ani. Hvala SB Bre-
žice za lajšanje bolečin v zadnjih dneh življenja. Hvala pogrebni 
službi Žičkar, vokalni skupini Andante, gospodu Aljažu za govor 
in izvajalcu Tišine ter gospodu Janezu Turinku za lepo opravljen 
obred in zadnje slovo. Hvala vsem za ustna in pisna sožalja.
Iskrena hvala vsem in vsakomur, ki je bil v teh težkih trenutkih z 
nami, ko smo se poslavljali od naše zlate mame. Ohranili jo bomo 
v lepem spominu. Draga mama, pogrešamo te.

Žalujoča: sinova Rafko in Ivan z družinama in ostalo sorodstvo

ANE KOSTANJŠEK
rojene Lokovšek, iz Kostanjka

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA

V večno življenje je odšla naša draga

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
našim sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, darovane sve-
te maše, darove za cerkev, za cvetje in sveče. Hvala zdravstvenim 
službam za zdravljenje in pomoč na domu. Hvala našemu župni-
ku g. Janezu Žaklju za opravljeno mašo, obred in nagovor. Hvala 
drugim duhovnikom za somaševanje. Hvala g. Gregorju Horženu 
za besede slovesa v imenu PGD Skopice. Hvala g. Žičkarju za orga-
nizacijo pogreba, pevcem za zapete pesmi in vnuku Marku za za-
igrano pesem.
Hvala vsem, ki ste ji izkazali spoštovanje in jo pospremili k večne-
mu počitku, se je spominjate v molitvah in ohranjate v spominu.

Vsi njeni

MILENA RUDMAN
z Dolenjih Skopic.

S tabo pri Bogu vsi smo že zbrani,
tamkaj, kjer ti si, časa več ni,

za nas pa pot tja brez tebe bo težka,
polna samote in žalosti.

ZAHVALA

Ob izgubi dragega brata in strica 

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje. Hvala žu-
pniku za opravljen obred, trobentaču za zaigrane pesmi, pogrebni 
službi Komunale Radeče in cvetličarni Zelena Pika. Hvala vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

JOŽEFA KNEZA
z Brunške Gore 

Srce je omagalo, dih je zastal, 
a spomin nate bo vedno ostal. 

ZAHVALA
V ponedeljek 7. februarja, smo se  

na dobovskem pokopališču poslovili od naše 
sestre, sestrične, tete, svakinje, botre  

in dobre sosede

Zahvaljujemo se kaplanu Roku za lepo opravljeno pogrebno 
slovesnost, g. Žičkarju za vse pogrebne storitve, ge. Darji za govor 
ob odprtem grobu, pevcem za zapete žalostinke ter nosilcem 
praporjev in križa.
Zahvala gre tudi vsem tistim, ki jih nismo posebej imenovali, in 
ostalim, ki so jo pospremili na njeni zadnji poti. Pogrešali te bomo.

Žalujoči: vsi njeni

JOŽEFE MAJCEN 
rojene Furlan, iz Mihalovca pri Dobovi.

ZAHVALA

Življenska pot se je v 79. letu končala  
za drago mamo, babico, prababico 

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem in osta-
lim za izrečeno sožalje, darovane sveče, denarne prispevke in sve-
te maše. Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob stra-
ni, jo pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

ŠTEFANIJO JAZBEC 
iz Ledine 79.

Bremena usode te niso zlomila, pod 
zadnjim bremenom pa si omahnila. 

Bolezen iz tebe vso moč je izpila, 
ostala je praznina, ki boli.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo spremljali in osrečevali na poti 
skozi most življenja in na dan slovesa.

Žalujoči: vsi njeni

NEŽA KRAJNC
Volčje 48

Iščem te v tratah,
iščem te v morju,

najdem te v zvezdah,
ki sijejo name.

(Mila Kačič)

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mame 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, nesebično pomoč, 
podarjene sveče, darovane svete maše in denarne prispevke. Hva-
la sodelavcem Vrtca Mavrica Brežice, sodelavkam Enote pomoči 
na domu Krško, sodelavkam OŠ Cerklje ob Krki, Rdečemu križu, 
Društvu izgnancev SLO, Barbarinim in Gregorjevim prijateljem, 
vaščanom Sobenje vasi za zbrani denar. Gospodu župniku za lepo 
opravljen obred s sveto mašo, pevcem KUD Anton Kreč s Čateža za 
zapete pesmi in celemu zboru pri sveti maši. Pogrebni službi Žič-
kar za organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste nam kakorkoli po-
magali, pa vas nismo imenovali. Naj vam naša mama ostane v le-
pem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

ANTONIJE 
GOLOBIČ 

iz Sobenje vasi 14 

Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Prodam krožne brane, 20 dis-
kov, narezani diski, kot nove. 
Tel.: 041 233 834

Prodam kostanjevo kolje 2 m, 
zajce belgijske orjake, uležan 
hlevski gnoj, železen voz 16 col 
s platonom. Tel.: 051 477 243

Kupim traktorsko kiper pri-
kolico, tri do štiri tone, in plug 
IMT ali OLT. Tel.: 030 998 658

Prodam 14 l motorno, nahrbt-
no škropilnico. 
Tel.: 031 585 114

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
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) 

Prodam suho koruzno zrnje, 
Trebnje, Dolenjska, cena: 300 
€/t. Tel.: 051 429 147

Prodam cviček in mešano belo 
vino, cena 1 €/liter, Kostanje-
vica na Krki. Tel.: 031 585 777

Prodam belo in rdeče vino ter 
vinsko žganje. 
Tel.: 040 865 655 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Prodam mešana drva, zgrabl-
jalnik SIP vz 280 in 10 okrog-
lih suhih bal sena; vse s prevo-
zom. Tel.: 041 408 774

Prodam cca. 200 kock sena in 
otave. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 282 882

Prodam kostanjevo kolje, 
1.50, 1.80, 250 suhi les (hruš-
ka oreh). Tel.: 041 832 189

Prodamo koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

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

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo, 500 kg, in droben krm-
ni krompir. Tel.: 031 465 112

Kupim traktor IMT, Zetor, 
Univerzal, Deutz, Ursus, Tomo 
Vinkovič, Štore, Same ali po-
dobno. Tel: 031 788 905

Prodam jedilni krompir, ječ-
men, koruzo, vino cviček, vin-
sko žganje, trosilec umetnih 
gnojil in vinogradniške steb-
re. Tel.: 031 767 394

NEPREMIČNINE
Kupim dvosobno stanovanje v 
bloku z dvigalom. Prodam hišo 
na lepi parceli (2600 m²). 
Tel.: 041 961 293

Kupim gozd v okolici Krške-
ga ali Brežic. Tel.: 068 166 987

AVTOMOBILIZEM

Prodam brezhibno Opel As-
tro, letnik 2000, registrirano 
do julija 2022. Cena po dogo-
voru. Tel.: 041 293 560

KMETIJSTVO

Eko-kurjava, peleti s certifi-
katom kakovosti A1 po ceni 
že od 4,20 € ter briketi za kur-
javo. Tel. 070 665 823, www.
eko-peleti.si

Prodam mešana drva (hrast, 
bukev, sadje), brez prevoza, 
Dečno selo, cena: 40 €. 
Tel.: 041 365 942 

Prodam konjski gnoj, ugodno. 
Tel.: 051 314 142 
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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.

Prodam inox cisterne za vino 
(2 kom. 600 l, 2 kom. 180 l), le-
sene vinske sode (2 kom. 200 
l, 1 kom. 300 l, 1 kom. 500 l in 
1 kom. 600 l). Ugodno, okoli-
ca Senovega. Tel.: 031 564 785

Prodam kolje za vinograd, sa-
dilec krompirja in pajek SIP. 
Tel.: 070 815 003

Prodamo vino, večje količi-
ne in stekleničeno. Suho: na-
mizno rdeče, mešano belo, 
frankinja. Polsladko: muškat, 
renski rizling, rosé. Cena po 
dogovoru. Tel: 031 738 843

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 prašiča, težkega cca. 
250 kg, in odojke od 20 kg na-
prej. Tel.: 040 628 535

Prodam odojke 25–30 kg in 
120–140 kg težke prašiče. 
Krmljeni z domačo krmo. 
Tel.: 041 576 801 

Kupim mlado kravo, dobro 
mlekarico ali brejo telico. 
Tel.: 031 312 613

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 odojke nad 30 kg 
ali zakol na polovico, po želji 
stranke. Tel.: 051 305 520

Prodam prašiče, težke 100 kg, 
cena 2 €/kg, Dobova. 
Tel.: 051 227 260

Prodam prašiče za zakol ali 
nadaljnjo rejo (80, 100, 170 in 
200 kg). Tel.: 041 219 522

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 100 do 120 kg. Okolica 
Dobove. Tel.: 040 774 468 

Prodam prašiče domače reje, 
težke od 30 kg naprej, iz linije 
12 in krškopoljske pasme. Krš-
ko polje, možna dostava. 
Tel.: 031 340 721 

Prodam prašiče, težke od 50 
do 120 kg, možen zakol. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam bikca, starega 3 me-
sece, Kostanjevica. Tel.: 031 
508 026, 041 219 546

Prodam bikce (sive), težke 
okoli 120 kg, in 20 AŽ panjev 
s čebelami in mediščnim sat-
jem. Tel.: 041 784 230 

Prodam prašiče 120 kg ter si-
lažne bale. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam prašiče, težke okoli 
40 kg, in prašiča, težkega okoli 
250 kg. Tel.: 051 483 103 

KAMNOSEŠTVO GRAMA
• IZDELAVA IN MONTAŽA NAGROBNIH SPOMENIKOV

AKCIJA -30 % POPUSTA NA NAGROBNIKE IZ ZALOGE!

• KUHINJSKI IN KOPALNIŠKI PULTI
• OKENSKE POLICE

• ZUNANJE IN NOTRANJE STOPNICE

Dolenji Boštanj 56e, Obrtna cona Boštanj
www.kamnosestvograma.si
info@kamnosestvo-grama.si

Kontaktni podatki:
031/369-555
031/363-400
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PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča, da bo prodaja

belih kilogramskih piščancev in jarkic
26. 2. 2022 pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka, 

ter 1. 3. 2022 na Kajuhovi 3, Senovo.
Vsako sredo si lahko priskrbite enodnevne 
bele piščance. V drugi polovici aprila bodo 

na voljo bele težke kokoši.
Naročila sprejemamo od 9. do 17. ure

na 031 676 724 ali 07 49 73 190.
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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 6,50 €, vsaka nadaljnja 
beseda 0,60 €, za okvir pa 3,70 €. 

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 13,00 €, vsaka nadaljnja bese-
da 1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas 
mora vsebovati naziv in naslov 
naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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, Marija Hrvatin, 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 – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpola-
gamo na uredništvu (mali oglasi, zahva-
le, spomini, ankete, nagradne igre, pis-
ma bralcev, naročniki, moja poroka idr.), 
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo 
in uporabljamo le za namene, za katere 
so bili podani.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri SKB: SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri NLB: SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Tiskarsko središče d.o.o., 
Ljubljana 
Naklada: 27.600 izvodov

 

Naslednja številka (5/2022) bo izšla v 
četrtek, 3. marca 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 24. februar 2022.

Oddamo sobe v najem!

CERKLJE OB KRKI

070 77 77 95

Enoposteljne in dvoposteljne

INFO in rezervacije:

Naročnik: Agencija Spin d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila 
za bele kilogramske 

piščance, ki bodo 
26. februarja.

Takrat bodo na voljo tudi 
rjave in grahaste jarkice. 

Nudimo tudi prašiče.

Prodam bikca lim, 180 kg, te-
lico 300 kg, lisasto, in telico 
b.p., težko 500 kg, staro dve 
leti. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 284 604

Prodam prašiča, težkega cca. 
300 kg, primeren za doma-
če koline in hranjen z domačo 
hrano. Tel.: 031 897 928

Prodam prašiče, težke 60–90 
kg. Tel.: 031 698 469

Prodam bikca simentalca, tež-
kega okoli 200 kg, prašiče 30–
100 kg in 110–200 kg. Možen 
zakol. Tel.: 051 872 179

Prodam čistokrvnega krško-
poljca, težkega 200 kg, in lini-
jo 12, od 110 do 130 kg. Možen 
zakol, cena po dogovoru, kliči-
te samo resni. 
Tel.: 031 209 951

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

Odkupujemo kostanjeve dro-
gove (za elektrogospodarstvo), 
dolžine 9-11 m (tudi neobel-
jene).Tel.: 041 865 596, SES 
d.o.o., Opekarska 22, Maribor.

LAREKS hišni servis in pre-
vozi. Hitro, natančno, ugodno. 
Marko Prevolšek s.p., Pekar-
ska pot 6, Leskovec pri Krš-
kem, tel.: 030 344 977 

Izdelovanje in popravi-
lo nagrobnih spomeni-
kov, klesanje črk, izdelava 
okenskih polic in pultov ter 
montaža. Tel.: 041 680 358, 
Kamnoseštvo Arh Zvonko 
s.p., Selce 6, Leskovec

Prodam rabljeno peč Buderus 
G115 37 kW za centralno kur-
javo in plinski gorilnik Weis-
haupt WG5N/1-A. 
Tel.: 041 634 025 

Nudimo: selitve, prevoze, 
pospravljanje garaž in pod-
strešij, odvoz na deponijo, 
montaža/demontaža pohi-
štva. Selitveni servis Selec, 
Lana Pešec s. p., Erjavčeva 
3, 8250 Brežice. Tel.: 070 
827 998

Ugodno prodam strešno ope-
ko Novi Bečej 222, 1.200 ko-
sov, 80 m2. Tel.: 031 330 413

Kupim mizarski pult (hobl 
pank). Tel.: 041 859 978

STIKI
43-letni moški s podeželja išče 
žensko za resno zvezo. 
Tel.: 041 218 742

Želim spoznati osamljeno 
upokojenko, za družbo. V na-
jem oddam podstrešno stano-
vanje, cca. 50 m². 
Tel.: 031 475 457 

Kdo nam kroji to, kar je samo 
enkratno, tukaj in zdaj – življe-
nje. Ali nismo že dovolj izkuše-
ni in zreli, da znamo vplivati na 
dogajanja na nas samih in naši 
okolici. Res je, da v času, ko ko-
ronavirus maha z vsemi kri-
li, mogoče že z repom, uniču-
je naša življenja in pri tem ne 
izbira. Pogrešamo bližino člo-
veka, objem, stisk roke in na-
smeh na obrazu. Naša druženja 
so poniknila skoraj že v poza-
bo. Vendar smo mi, upoko-
jenci, zakladnica iznajdljivosti 
in izkušenosti. Vsaj nekateri, 
da ne rečem še zelo sposobni 
tudi v času, ko nas ogroža vi-
rus. Predsednica Društva upo-
kojencev Raka Fanika Metelko 
je organizirala šivanje zaščitnih 
mask, ki so bile po pošti posla-
ne vsakemu članu društva. Ona 

Naša druženja so le še spomin

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo vas, 
da sprejemamo naročila za 

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

Mlade rjave in grahaste 
jarkice, tik pred nesnostjo, 

si lahko priskrbite vsak 
delavnik med 15. in 16. uro, 

po predhodni najavi.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem
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040 31 51 31 

poskrbi, da vsak član dobi no-
voletno in rojstno dnevno če-
stitko. Projekt »Starejši za sta-
rejše«, ki smo ga izvajale od 
leta 2008, smo prekinile. Tru-
dimo se, da imamo še ved-
no stike po telefonu in se med 
sabo obveščamo o nastalih 
nujnih problemih. Dogovarja-
mo se o pogrebni udeležbi in to 
pod strogimi zaščitnimi ukre-
pi. Praznovanja starostnikov v 
Domu starejših občanov v Kr-
škem zgolj se je naše društvo 
udeležilo s tremi člani društva 
in skromnim darilom, čerav-
no smo leta nazaj tudi s pev-
sko skupino popestrili praznik. 
Člani društva smo se odloči-
li, da sodelujemo v projektu 
»Mala pozornost za veliko ve-
selje«, ki ga je organizirala Ana 
Petrič iz Notranje Gorice. Hva-
la vam, gospa Petrič, za ta velik 
vseslovenski projekt, s katerim 
ste marsikateremu upokojen-
cu polepšali praznični čas. V 
tej veliki in humani akciji smo 
vezle čestitke z zlato nitko, s 
prejico pa angelčke in zvonč-
ke. Predpraznični čas smo si 
olepšale ob pričakovanju nove-
ga leta 2022 z vezenjem in pri-
pravo čestitk. Hkrati pa se z ve-
seljem zavedamo, da smo še v 
tej starosti sposobne ustvarjati, 
kar nas notranje bogati.

V sodobnem času nadgrajuje-
mo različne reči, nadgradimo 
še to največjo vrednoto »živ-
ljenje«, ki je v današnjem času 
najbolj ogroženo. Potrudimo 
se, da ob pomoči drug druge-
mu ne bi bila samo vrednota, 
ampak tudi kvaliteta življenja. 
Člani društva zelo pogreša-
mo vse dejavnosti, ki jih sprej-
memo v letnem programu 
društva. To so razne dejavno-
sti, kot so ročna dela in z njimi 
povezane razstave. Pogrešamo 
izlete po lepi naši Sloveniji. Po-
grešamo razna tekmovanja in 
druženja s sosednimi društvi. 
Z velikim hrepenenjem priča-
kujemo čas, ko nam bo sloven-
ska pesem napolnila naša srca. 
Takšno je bilo življenje v dru-
štvu, ki ga sedaj večni upanje 
na lepše še živi.

V letnih mesecih smo si upoko-
jenci krajšali in lepšali dneve s 
sprehodi v naravo, občudovali 
njeno lepoto, žuborenje potoč-
kov, žvrgolenje ptic in brenča-
nje čebelic po dišečem cvetju. 
Vsaj nekaj nam je dano. Spoš-
tujmo to, kar imamo, in priča-
kujmo, da bo prišel, ne vemo pa 
še kdaj, a zagotovo bo kot Sil-
vestrski poljub, objem in stis 
rok naših najdražjih.
 Upokojenka Milka Kranjc 

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

BREŽICE – Do 17. marca lahko oddate glas za enega izmed pe-
tih superfinalistov v izboru revije OnaPlus za najbolj navdihu-
jočo učiteljico ali učitelja v Sloveniji. Med njimi je tudi Hedvika 
Lopatič, učiteljica športnega pouka na OŠ Brežice. Ravnateljica 
brežiške šole mag. Marija Lubšina Novak je ob tem zapisala, da 
so na šoli ponosni, da imajo med zaposlenimi strokovno delavko, 
ki je tako predana svojemu poslanstvu in učencem. 
 R. R.

Hedvika Lopatič med superfinalisti



Posavski obzornik - leto XXVI, številka 4, četrtek, 17. 2. 202232 ZADNJA

Sevničan Milan Praznik je že 
kot majhen fantič rad poslu-
šal hrumenje motorjev in ho-
dil na dirke v Krško, kamor so 
potovali bodisi s kolesi bodisi z 
vlakom. V zgodnjih 70. letih je 
pobližje spoznal speedwayski 
šport, saj je začel zahajati v 
vozniške bokse, leta 1975 
pa je v Krškem začel trenira-
ti njegov brat Miran (ki je leta 
1979 umrl v prometni nesre-
či). Spominja se, da je bil tak-
rat ta šport oz. AMD Krško, v 
okviru katerega se je razvijal, 
precej zaprt za 'tujce': »Tu so 
bila železna vrata, skoznje je 
težko prišel kdo iz druge obči-
ne. Med prvimi iz drugih občin 
je bil Cveto Bergant, ki je za-
čel tukaj trenirati, nato pa se je 
to malo bolj odprlo in se je čr-
palo iz širšega bazena med Za-
grebom, Celjem in Novim mes-
tom.« Sam speedwaya ni nikoli 
vozil kot tekmovalec, ampak 
je bil že od začetka predvsem 
spremljevalec voznikov in nji-
hov mehanik: »Mislim, da sem 
kar dostopen človek in so se 
vozniki hitro navezali name.« 
Po bratovi smrti se je za ne-
kaj let umaknil iz tega športa, 
tako da je tudi slovito dirko za 
svetovno prvenstvo parov leta 
1980 spremljal bolj iz ozad-
ja, nato pa se je vrnil na stadi-
on. Skozi leta je bil spremljeva-
lec in vodja številnih generacij 

Nagrajenec AMZS Milan Praznik

»Ponoči smo 'šraufali', podnevi pa dirkali«
SEVNICA, KRŠKO – Dolgoletni speedwayski delavec Miran Praznik je, kot smo že poročali, v začetku leta prejel posebno priznanje AMZS za dolgoletno delo in pri-
spevek v tej športni panogi. Večino skoraj polstoletnega delovanja v okviru AMD Krško je preživel nekako v ozadju za bolj izpostavljenimi funkcionarji, saj se je, 
kot pravi, raje držal voznikov, ki so ga zelo cenili. V pogovoru za Posavski obzornik smo pobrskali po njegovi bogati zakladnici spominov.

speedwayistov. »Špitalerji, Do-
linšek, Drnač, Plevanč, nato je 
prišel Gerhard Lekše … Do-
poldne smo bili v službah, po-
noči smo 'šraufali', podnevi pa 
dirkali,« se spominja časov, ko 
je bilo zanimanje za speedway 
res veliko, saj se je na razpis za 
nove voznike prijavilo tudi po 
več deset kandidatov. »Veliko 
jih je poskusilo, a malo ostalo,« 
doda ob tem. Ker je bil, kot po-
udarja, vedno na strani vozni-
kov in so vse svoje težave reše-
vali preko njega, so ga vzljubili 
in se navezali nanj, čeprav je 
tudi z njimi prihajalo do kon-
fliktov. »Nikoli nisem nikomur 
hotel nagajati, če se je le dalo, 
sem jim pomagal,« zatrjuje. 

S Šantejem sta  
prekrožila Evropo

Proti koncu 80. let je imel za 
sabo že skoraj vse funkci-
je v klubu, povezane s spe-
edwayem, na prehodu v 90. 
leta pa je postal še predsednik 
športne komisije, medtem ko 
je bil na čelu društva Toni Vo-
dišek, s katerim sta zelo dobro 
sodelovala. »Takrat smo dela-
li res na polno. V času 1990–
2000, pod mojo 'vladavino',« 
pove, »smo organizirali največ 
dirk. Ko je bila v Krškem dir-
ka, je bil to praznik.« Posebej 
ponosen je, da je Krško v tem 

obdobju z Gerhardom Lekše-
tom (leta 1994, op. p.) imelo 
tudi državnega prvaka. V tem 
času je začel dirkati tudi Izak 
Šantej, na katerega ima še po-
sebno lepe spomine, saj sta 
skupaj veliko prepotovala in 
sodelovala na številnih dirkah 
po Evropi. »Žal ni imel sreče, 
da bi osvojil naslov državne-
ga prvaka, kar desetkrat je bil 
drugi,« pove o vozniku, ki je bil 
v tistih letih v senci dveh Ma-
tejev, Ferjana in Žagarja, »pa 
tudi na AMZS so vedno malce 
spreminjali pravila, če so vi-
deli, da se nekaj plete v nje-
govo smer.« Šanteja, ki je da-

nes tehnični komisar na FIM, 
zelo ceni, saj sta se veliko nau-
čila eden od drugega. »Ko člo-
vek zmaguje, ima veliko prija-
teljev, ko mu pa ne gre, pa jih 
nima tako veliko,« je spoznal 
v desetletjih spremljanja spe-
edwayistov. Praznik se pohva-
li, da je bil med prvimi, ki so 
se v Krškem začeli pogovarjati 
o dirki za svetovno prvenstvo 
oz. o Grand Prixu. »'Milan, ti si 
zmešan,' so mi rekli, ko sem 
začel govoriti o tem,« se spo-
minja svojih ambicij po dirkah 
najvišje svetovne kakovosti, ki 
so jih po letih prizadevanj na-
zadnje v Krško le dobili.

Manj lepe spomine ima na 
naslednje vodstvo AMD Kr-
ško, ko je bil nekaj časa bolj 
na stranskem tiru oz. ni imel 
dostopa niti do vozniških bo-
ksov, zaradi česar je trpel tudi 
njegov varovanec Šantej. A 
tudi to obdobje je minilo in na 
čelo kluba je prišel Peter Ži-
gante, športno komisijo pa je 
prevzel Gregor Arnšek, ka-
teremu je postal neke vrste 
mentor in nanj prenašal svoje 
izkušnje in znanje. V tem času 
je bil tudi član speedway ko-
misije pri AMZS, v okviru ka-
tere so se dogovarjali o organi-
zaciji dirk, udeležbi voznikov 
ipd. »Lahko rečem, da sem po-
magal številnim voznikom. Že-
lel sem že končati svoje delo, 
a je začel voziti bratov vnuk, 
njegov soimenjak Miran, zato 
sem sprejel nalogo, da še njega 
'postavim na noge',« izposta-
vi razlog, da še vztraja v spe-
edwayskih vodah. 

Perspektiva speedwaya  
ni najboljša

»Zagotovo bi šel še enkrat po 
tej poti, morda kdaj z drugač-
nim razmišljanjem in odno-
som. Včasih sem bil preveč 
pošten in preveč sem ver-
jel vsakemu, pa so me občas-
no peljali žejnega čez vodo,« 
povzame svoj pogled na 45-le-

tno obdobje. »Veliko sem na-
učil voznike, veliko pa sem se 
tudi jaz naučil od njih. Dožive-
li smo marsikaj lepega in mar-
sikaj grenkega, veliko stvari, ki 
jih sicer v zasebnem življenju 
ne bi doživel. Obžalujem pa ne 
nobene stvari.« Vsega tega ne 
bi zmogel, poudarja, brez pod-
pore razumevajoče žene Ani-
ce ter pomoči sina Romana 
in hčerke Grete, zlasti pri or-
ganizaciji dirk, zdaj ga razve-
seljujejo še štiri vnukinje in 
vnuk. Perspektiva speedwaya 
v Sloveniji po njegovem mne-
nju sicer ni najboljša, kar pri-
pisuje po eni strani dejstvu, da 
je to drag šport, po drugi stra-
ni pa vplivu družbenih omre-
žij, ki zasužnjujejo mlade. Ve-
seli ga, da je kljub vsemu v 
Krškem nekaj obetavnih mla-
dih voznikov, pri čemer je ved-
no bilo in bo veliko odvisno od 
(finančne) podpore staršev, 
slabše je stanje v obeh drugih 
speedwayskih središčih, Lju-
bljani in Lendavi. »Upam, da 
bomo gledalce dobili nazaj na 
tribune in da bo konec te co-
vid krize, ki otežuje pogoje za 
organizacijo dirk. Ljudje v Kr-
škem znajo gledati speedway 
in so željni tega športa,« pravi 
Praznik, ki si želi, da bodo dir-
ke v mestu spet praznik.

 Peter Pavlovič

Najlepše spomine ima na obdobje z Izakom Šantejem (foto: 
osebni arhiv I. Š.)

Danes 30-letna Vesna dela kot 
zdravstveni tehnik v ZC Aristo-
tel v Krškem, sicer pa z možem 
Rokom ter sinčkoma Naijem 
in Tianom, starima šest in štiri 
leta, uživa običajno družinsko 
življenje v Velikem Podlogu. 
Rodila se je sicer v vasi Gunte 

nad Krškim, kjer je že pri oko-
li desetih letih skupaj z bra-
tom Valterjem (ima še mlajšo 
sestro Simono) začela skakati 
na smučeh na domačem trav-
niku, nato pa na bližnji skakal-
nici v Spodnjih Dulah pod okri-
ljem Športnega društva Gora. 
Hodili so na tekme po števil-
nih slovenskih krajih, Vesno, 
ki je dosegala dobre rezulta-

Včasih je uživala v zraku, zdaj na kolesu
VELIKI PODLOG – Na iztekajoči se zimski olimpijadi v Pekingu Posavje sicer nima neposrednega zastopstva, smo se pa ob izjemnih uspehih naših smučarskih ska-
kalk na čelu z Uršo Bogataj in Niko Križnar spomnili na nekdaj uspešno in obetavno smučarsko skakalko Vesno Alegro (zdaj že Baznik), ki je pred dobrim dese-
tletjem skupaj s svojimi takratnimi kolegicami orala ledino tega športa v Sloveniji. 

te in kazala potencial, pa so 
kmalu začeli vabiti v večje slo-
venske klube. Za odhod v bolj 
perspektivno skakalno okolje, 
ljubljansko Ilirijo, se je odloči-
la šele po srednji šoli, trenira-
la pa je pod vodstvom nekdaj 
slovitega češkega skakalca Ja-
roslava Sakale, zato so veli-
ko časa preživeli na pripravah 
in tekmah v njegovem doma-
čem Frenštatu, pa tudi v av-
strijskem Beljaku. »Klub pos-
tane tvoja druga družina, ki 
se ji povsem prepustiš, veliko 
je odrekanja pri hrani, zaba-
vi ipd., to je povsem drugačno 
življenje,« pojasni sogovorni-
ca, katere skakalne kolegice so 
bile znane smučarske skakal-
ke, vse po vrsti reprezentant-
ke, Špela Rogelj, Eva Logar, 
Maja Vtič, Katja Požun itd. 
»Največjo podporo sem ime-
la v družini, predvsem v očetu 
Stanetu, ki me je z velikim ve-
seljem spremljal vsepovsod,« 
se spominja Vesna, ki je oseb-
ni rekord (97,5 m) zabeležila 
na skakalnici v Kranju, na naj-
višji ravni pa skakala na tekmi 
celinskega pokala v Ljubnem. 
Njeno športno pot je pri 21 le-
tih prekinil hud padec na pole-

tni tekmi na plastični skakalni-
ci na Češkem. »S trenerjem sva 
se dogovorila, da me spusti z 
vrha zaletišča. Ko sem odrinila 
z mize, sem pod sabo začutila 
zračno blazino, a je neslo pre-
daleč, zato sem se ustrašila, se 
postavila pokonci in padla na 
hrbet, pri čemer sem si poško-
dovala vretence,« opiše usodni 
skok, po katerem se ni več vrni-
la v skakalni šport … »Še enkrat 
bi šla po isti poti, morda bi le 
malo prej šla v boljši in večji 
klub, kjer bi imela boljše pogo-
je za napredek,« zaključi.

Našla je nove izzive

Smučarske skoke, zlasti se-
veda ženske, seveda še ved-
no spremlja, čeprav jih je po 
poškodbi, jezna sama nase, 
sprva s težkim srcem. Nedav-
ne olimpijske tekme je gledala 
na smučanju v Kranjski Gori in 
pri tem 'dihala' skupaj z našimi 
skakalkami. »Ko se one smeje-
jo, se tudi jaz smejem, ker toč-
no vem, kakšne občutke imajo. 
Slavili smo, kot da smo z nji-
mi,« se še vedno počuti pove-
zana s svojimi kolegicami, po-

nosna, da je bila del te zgodbe, 
ki je vrhunec dosegla v Pekin-
gu. Tudi sama je v mladosti sa-
njala o nastopu na olimpijskih 
igrah, a ker je bila njena uso-
da drugačna, je v življenju pač 
našla druge izzive. Novo strast 
je najprej našla v vožnji z mo-
torjem, v zadnjih letih pa v ko-
lesarjenju. »Tako kot sem se 
nekoč počutila, ko sem si dala 
smuči na ramena in se odpra-
vila na skakalnico, se zdaj po-
čutim, ko sedem na kolo,« pra-
vi. Malo v šali, malo pa zares 
doda, da kar malce obžaluje, 

da se ni po vzoru svojega ska-
kalnega kolega Primoža Rogli-
ča prej in resneje usmerila v ta 
šport. Tudi z družino živijo zelo 
športno, otroka hodita na judo 
in zelo rada smučata, a je zdaj 
še prezgodaj reči, kam se bos-
ta usmerila. Morda tudi v smu-
čarske skoke, za katere Vesna 
obžaluje, da niso v naših kra-
jih bolj razviti, saj verjame, da 
ima veliko otrok talent zanj, le 
ustrezne pogoje, da bi ga razvi-
li, bi potrebovali.

 Peter Pavlovič

Vesna Alegro Baznik

Na smučarsko-skakalno obdobje jo vežejo lepi spomini (foto: osebni arhiv).


