
ŽIVA VERIGA ZDRUŽILA LOKALNO SKUPNOST – So trenutki, ki so zgodovinski in jih ne velja zamuditi, 
ko se zgodijo. Eden takšnih je bil torkov začetek selitve knjig Valvasorjeve knjižnice Krško v nov 
prizidek s pomočjo dveh t. i. živih verig, v katerih so sodelovali številni prostovoljci, med njimi tudi 
sodelavci Posavskega obzornika. Veriga je pod geslom #selimovalvasorjevo povezala različne ustanove, 
organizacije, društva in posameznike tako rekoč vseh generacij. Dober odziv javnosti na povabilo 
knjižnice k sodelovanju pri selitvi (podrobneje na strani 13) dokazuje, da v naši lokalni skupnosti še 
vedno znamo stopiti skupaj, kar v današnjih časih nikakor ni več samoumevno.  Foto: Peter Pavlovič
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Breznikar bo častni občan
KRŠKO – Krški občinski svet je 9. maja opravil 12. korespon-
denčno sejo, na kateri so soglasno potrdili nagrajence ob letoš-
njem prazniku Mestne občine Krško. 7. junija bo župan Mestne 
občine Krško mag. Miran Stanko na slavnostni akademiji po 
desetih letih ponovno podelil naziv častnega občana, ki ga bo 
za življenjsko delo in izjemne dosežke v procesu osamosva-
janja ter na drugih področjih družbenega življenja prejel Er-
nest Breznikar. Veliki znak Mestne občine bosta prejela Avto 
moto društvo Krško za ohranjanje tradicije speedwaya v Kr-
škem in širše ter družba Rimc iz Krškega za 50 let uspešne-
ga dela in prispevek h gospodarskemu razvoju lokalne skup-
nosti. Znak Mestne občine Krško bodo prejeli Stanka Macur, 
Alojz Kerin in družba Aristotel, priznanja Mestne občine Kr-
ško Marjan Čeplak, Robi Hercigonja, Robert Pirc, Jože Sti-
brič in Dušan Šiško, župan pa bo podelil tudi dve posebni pri-
znanji – zlati plaketi Mestne občine Krško, ki ju bosta prejela 
dolgoletni direktor družbe GEN energija Martin Novšak in 
krški župnik Alfonz Grojzdek. Letošnji prejemniki jubilejnih 
priznanj bodo PGD Leskovec pri Krškem (ob 130-letnici), Po-
družnična osnovna šola Veliki Podlog (ob 120-letnici), Nogo-
metni klub Krško (ob 100-letnici), Čebelarsko društvo Krško 
in PGD Malo Mraševo (oba ob 70-letnici), družba Metalna Se-
novo, Nogometna rekreacija R-500 in OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško (vsi ob 50-letnici), Folklorna skupina DKD Svoboda Seno-
vo, Posebni program OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško in PGD 
Stranje (vsi ob 40-letnici), Center za socialno delo Posavje – 
enota Krško – Pomoč na domu in Društvo izgnancev Sloveni-
je 1941–1945 (oba ob 30-letnici), Občinska turistična zveza 
Krško in Ženski pevski zbor Prepelice iz Dolenje vasi (oba ob 
20-letnici) ter E-Posavje TV, Športno društvo Plavalček in Za-
vod Trismegistus (vsi ob 10-letnici). B. M.

AKTUALNO

OD NAŠEGA VČERAJ DO DANES   str. 6

OLIMPIJADA GLUHIH ŠPORTNIKOV   str. 21

PODPIS PISMA O NAMERI   str. 5

NAČRTI TUJEGA INVESTITORJA   str. 3

PRVOMAJSKA SREČANJA  str. 7 in 8

ZDRAVI IN VITALNI   str. 14

KRŠKA PREMIERA FILMA   str. 23

GASILSKA ZVEZA BREŽICE  str. 9

Brežičanka Leja Glojnarič zlata

Dokončen dvig Feniksa iz pepela?

Zasebni dom na prepihu

Tudi za oči moramo skrbeti

Rahelino Vesolje navdušilo

Sredstva občine tudi že za 2023

Nezadostno vzdrževanje 
naših zaklonišč

Gradnja zaklonišč po zakonu ni več obvezna v mes-
tih z manj kot 10.000 prebivalci, je pa obvezno 
vzdrževanje obstoječih zaklonišč. Ob siceršnjih po-
tencialnih nevarnostih v okolju so nas agresija Ru-
sije na Ukrajino in nepredvidljive razsežnosti vojne 
opomnile, da moramo pod drobnogled vzeti razpo-
ložljive kapacitete v zakloniščih in njihovo uporab-
nost.

Strani 2 in 3

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 26. maja.
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TEČAJ ZA VARNO DELO 
Z MOTORNIMI ŽAGAMI

TEČAJ ZA VODITELJE ČOLNOV
IN RADIOTELEFONIJE

Po sledeh fotografske dediščine

Planina spet prvomajsko oživela
Ljudje si želijo takih srečanj 
Za pravice se je treba boriti

Mihael Radanovič, direktor Avtohiše 
Radanovič Brežice:

Če ne znaš nekaj 
narediti v praksi, ti 
genialnost nič ne 
pomaga str. 4 in 5

Sprejemamo prijave za

KODA 95 – LETO 2022

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

Sobota, 21. 5. 2022 ob 7. uri
(Žadovinek 36)

Prijave 

051 33 99 88 ali 
koda95@prah.si

Prah izobraževalni center d.o.o., P. E. Krško
Žadovinek 36, 8273 Leskovec pri Krškem

Bo Han gospodarski minister?
SLOVENIJA, POSAVJE – V teh dneh se 
zaključujejo koalicijska usklajevanja med 
strankami Gibanje Svoboda, SD in Levica. 
Najverjetnejši mandatar dr. Robert Golob 
je skupaj s predsednico SD-ja Tanjo Fajon 
in koordinatorjem Levice Luko Mescem v 
sredo popoldne javnosti predstavil (pred-
vidoma višje kot doslej) število in razde-

litev resorjev ter imena ministrskih kandidatov. Potem ko je 
bil v še vedno aktualni vladi Janeza Janše minister za oko-
lje in prostor Brežičan mag. Andrej Vizjak, naj bi Posavje po 
nekaterih napovedih tudi v novi vladi imelo ministra, in sicer 
Radečana Matjaža Hana (na fotografiji), ki naj bi zasedel go-
spodarski resor. Han, ki je bil na nedavnih DZ-volitvah še še-
stič izvoljen za poslanca, pred zaključkom redakcije te infor-
macije sicer še ni mogel potrditi.  P. P. 

ZADNJA NOVICA
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… da razdalja ni porok, da se 
lahko izognemo potencialnim 
nevarnostim in da se prema-
lokrat zavemo, da smo tem gle-
de na prisotno industrijo v lo-
kalnem okolju in transportne 
poti po zraku, cesti in železni-
ci ter potresno nevarnost v ož-
jem in širšem prostoru poten-
cialno izpostavljeni vsak dan. 
Ker je domala v vseh navede-
nih potencialnih nevarnostih 
ena od najpomembnejših sa-
mozaščitnih ukrepov zakla-
njanje prebivalstva, smo tokrat 
preverili, koliko osnovnih zak-
lonišč in zaklonilnikov premo-
remo v Posavju in koliko obča-
nom lahko ta nudijo zavetje. V 
Sloveniji je sicer gradnja zak-
lonišč in zaklonilnikov obve-
zna od leta 1973. Do leta 2015 
v gosteje poseljenih mestih s 
5000 prebivalci, po navede-
nem letu pa je gradnja zaklo-
nišč obvezna le še v naseljih z 
več kot 10.000 prebivalci.

Na območju Posavja so zaklo-
nišča in zaklonilniki pretežno 
zgrajeni kot deli objektov, ki v 
mirnodobnem času služijo raz-
ličnim namembnostim hram-
be, ob nevarnosti pa bi prev-
zeli vlogo zaklonišč. Kot je 
pojasnil višji svetovalec za po-
dročje zaščite in reševanja ter 
namestnik poveljnika Civilne 
zaščite (CZ) Občine Brežice 
Roman Zakšek, so zaklonišča 
namenjena za zaščito prebi-
valcev pred vojnimi in drugi-
mi nevarnostmi: »Glede na od-
pornost se delijo na zaklonišča 
osnovne in dopolnilne zašči-
te. Zaklonišča osnovne zašči-
te morajo zagotavljati zaščito 
pred nadpritiskom, ruševina-
mi, radioaktivnimi padavina-
mi, požari in učinki kemične-
ga orožja. Opremljena morajo 
biti za daljše bivanje. Zaklo-
nišča dopolnilne zaščite mo-
rajo zagotavljati zaščito pred 
ruševinami, torej morajo zago-
tavljati najmanj ojačitev prve 
plošče tako, da zdrži rušenje 
nanjo, zaklonilniki pa se pra-
viloma pripravljajo v vojnem 
stanju za zaščito pred ruševi-
nami in so običajno kleti sta-
novanjskih ali večstanovanj-
skih stavb.«

Zaklonišča v občinah Bistrica 
ob Sotli, Kostanjevica na Krki 
in Radeče

Občina Bistrica ob Sotli je pred 
leti imela manjše zaklonišče v 
nekdanji Merxovi prodajalni, 
vendar je novi lastnik spre-
menil njegovo namembnost 
v trgovinsko-skladiščni pros-
tor, zaradi česar so ostali brez 
edinega zaklonišča, ki bi po-
tencialno lahko sprejel do 50 
oseb. V Kostanjevici na Krki 
se dve zaklonišči osnovne zaš-
čite za po 50 oseb nahajata v 
Zdrav stveni postaji na Lju-
bljanski ulici 16 in večstano-
vanjskem bloku na Resljevi 
cesti 3. V zdravstveni postaji 
je namenjeno prvenstveno za 
umik tamkaj zaposlenega ose-
bja, osebja iz v objektu postaje 

delujoče lekarne ter občanom, 
ki bi se v času nesreče nahajali 
v objektu, medtem ko se drugo 
zaklonišče nahaja v večstano-
vanjskem objektu na Resljevi 
cesta 3. Po besedah direktori-
ce občinske uprave Judite Laj-
kovič je bilo blokovsko zaklo-
nišče nazadnje pregledano leta 
1990 in ni uporabno za poten-
cialni sprejem več evakuiranih 
občanov, saj v njem ni dovolj 
kapacitet niti za stanovalce 
bloka. 

Na območju občine Radeče se 
nahajajo štiri zaklonišča. Od 
tega sta dve v kletnih prosto-
rih blokov Kolenov greben 4 in 
7, eno zaklonišče je v lasti pod-
jetja Radeče papir Nova na lo-
kaciji tovarne, občinsko zaklo-
nišče pa se nahaja na naslovu 
Ulica OF 4. Višji svetovalec za 
projektno delo in investicije 
mag. Matjaž Šušteršič s tam-
kajšnje občine je pojasnil, da 
zaklonišča na vseh navedenih 
naslovih sprejmejo skupaj 550 
oseb, pri čemer je le občinsko 
zaklonišče delno opremljeno s 
sanitarijami, omarami, prezra-
čevalnim sistemom, cisterno 
za sanitarno vodo idr. Lokacije 
so prebivalcem povečini zna-
ne, saj gre za starejše objekte. 
Po Šušteršiču znanih podatkih 
se stanja v zakloniščih v pre-
teklih letih ni preverjalo, je pa 
občinski štab CZ nedavno pri-
čel s postopkom pregledovanja 
zaklonišč s strani ustreznih in-
štitucij.

Občina Sevnica

Po evidencah Občine Sevni-
ca je na območju občine skup-
no 18 zaklonišč, od tega jih je 
na območju mesta Sevnica 13, 
eno zaklonišče je na Radni pri 

Boštanju in štiri v Krmelju. 
Zaklonišča so projektirana za 
sprejem skupno 2.170 oseb. 
Kot so povedali na občini, so 
bila vsa zaklonišča grajena v 
osemdesetih in devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja in so 
tipa zaklonišč osnovne zašči-
te. V pretežnem delu se naha-
jajo v večstanovanjskih objek-
tih, za njihovo ustreznost pa 
skrbijo etažni lastniki oz. ima-
jo ti podpisano pogodbo v ta 
namen z upravnikom objek-
tov, podjetjem Terca.

Zaklonišča osnovne zaščite in 

zaklonilniki se nahajajo na na-
slovih: Dom upokojencev Im-
poljca – enota Sevnica (Trg 
svobode 17) za 100 oseb, OŠ 
Savo Kladnik Sevnica (Trg svo-
bode 42) za 150 oseb, Vrtec Ci-
ciban Sevnica (NHM 22) za 100 
oseb, Lisca Sevnica (Prešerno-
va ul. 10) za 200 oseb, Kmečka 
zadruga Sevnica (Savska c. 20) 

za 50 oseb, v večstanovanjskih 
objektih: NHM 21 za 100 oseb, 
NHM 23 za 150 oseb, Trg svo-
bode 13a za 50 oseb, Trg svo-
bode 32 za 100 oseb, Glavni trg 
34 za 70 oseb, Pod Vrtačo 15–
20 za 250 oseb in v Podjetju Si-
liko (Radna 3) za 200 oseb. V 
Krmelju se nahajata zakloniš-

či v večstanovanjskih objek-
tih na naslovih Krmelj 86 za 
100 oseb in Krmelj 84 za 50 
oseb, v podjetju INKOS (ki je v 
fazi prodaje) za 200 oseb ter 
v podjetju ATG Zupan za 100 
oseb. Kakor so še pojasnili, ima 
Občina Sevnica v lasti dve ob-
činski zaklonišči, in sicer na 
Trgu svobode 1 za sprejem 50 
oseb in na Trgu svobode 9 za 
150 oseb: »Eden od zaklonil-
nikov se po pridobljenem so-
glasju Uprave RS za zaščito in 
reševanje uporablja za namen 
tržnične dejavnosti s premično 
opremo, kar pa bi bilo možno 

ob morebitni potrebi izprazni-
ti v zelo hitrem času, v roku 24 
ur. V lasti občine je tudi zaklo-
nišče, ki se nahaja v nekdanji 
trgovini Mercator (Trg svobo-
de 1), kar je občina odkupila 
v zadnjem letu.« Na sevniški 
občini so nedavno glede na 
vojne razmere v dobrih 1000 
km zračne razdalje oddalje-

ni Ukrajini pozvali vse lastni-
ke oziroma upravljavce zak-
lonišč, da objekte preverijo in 
jih po potrebi ustrezno uredi-
jo, izpraznijo in očistijo.

Občina Brežice

Javno zaklonišče Občine Breži-
ce se nahaja v nekdanjem Di-
jaškem domu na Trgu Jožeta 
Toporišiča 2. Z njim upravlja 
občina, namenjeno je 150 pre-
bivalcem, z veljavnostjo potr-
dila o primernosti do druge 
polovice januarja 2024. Poleg 
navedenega ima Občina Bre-
žice v lasti še štiri zaklonišča 
osnovne zaščite v mestu Bre-
žice na naslovih: VGC Breži-
ce na Prešernovi cesti 13 za 
100 oseb (v upravljanju Ob-
čine Brežice), Zdravstveni 
dom Brežice s 100 mesti (v 
upravljanju ZD), Vrtec Mavri-
ca Brežice na Šolski ulici 5 z 
200 mesti (v upravljanju vrt-
ca); izven mesta se zaklonišče 
osnovne zaščite s 25 mesti na-

haja na sedežu Krajevne skup-
nosti Krška vas, Krška vas 1 (v 
upravljanju KS). Občina Breži-
ce ima v lasti skupno pet zak-
lonišč osnovne zaščite s 575 
mesti za prebivalstvo, na ob-
močju občine pa je še 20 zak-
lonišč, ki so v lasti zasebnikov 
oz. pravnih oseb. Vsa zaklo-
nišča, pravi Zakšek, sprejmejo 

po obstoječih podatkih skupno 
2.390 oseb. Zaklonišča v lasti 
občine so opremljena z viseči-
mi ležišči, prvo pomočjo in pla-
stičnimi WC-ji z vrečami, ki se 
po uporabi shranjujejo v po-
sebnih, zaprtih prostorih zak-
lonišča. 

Občina Brežice sicer sezna-
nja prebivalce z lokacijami 
zaklonišč s pogostimi pre-
davanji in predstavitvami o 
zaščitnih ukrepih v prime-
rih naravnih in drugih nesreč 
ali dogodkov, na katera so va-
bljeni prebivalci občine. Zad-
nje takšno predavanje so iz-
vedli v Domu kulture Brežice 
za vse zaposlene v OŠ Breži-
ce in Vrtcu Mavrica, za star-
še otrok ter druge prebivalce 
12. aprila letos s predstavitvi-
jo zaščitnih ukrepov v prime-
ru jedrske nevarnosti. Roman 
Zakšek je na njem udeležence 
seznanil z objekti, ki v primeru 
razširitve vojne iz Ukrajine na 

okoliške države ogrožajo var-
nost prebivalcev predvsem ob-
čin Krško in Brežice, na obmo-
čju katerih se nahajata jedrski 
objekt in vojaško letališče. V 
prvih dneh agresije na Ukraji-
no je višji svetovalec za podro-
čje zaščite in reševanja dnevno 
prejemal klice zaskrbljenih ob-
čanov glede lokacij zaklonišč 
in razdeljevanja tablet kalije-
vega jodida, s trajanjem vojne 
pa se je število klicev zmanjše-
valo oz. so ti s podaljševanjem 
vojnega stanja prenehali.

Mestna občina Krško

Kakor pretežno vse občine so 
tudi na Mestni občini Krško 
(MO) neposredno po začetku 
agresije Ruske federacije na 
Ukrajino lastnike in upravite-
lje zaklonišč v skladu s svoji-
mi pristojnostmi (vse občine 
morajo voditi evidenco zaklo-
nišč z lokacijo, številom mest, 
datumom rednega pregleda in 
uporabnosti za sprejem oseb, 
op. p.) pozvali, da posreduje-
jo podatke o stanju zaklonišč. 
Kot je razvidno, MO Krško vodi 
v evidenci skupno 28 zaklonišč 
osnovne zaščite, pri čemer je 
bilo eno zaklonišče ukinjeno, 
in sicer na naslovu Cesta 4. ju-
lija 88 (za 100 oseb), šest pa 
jih ni uporabnih za potenci-
alni sprejem prebivalstva, in 
sicer v naselju večstanovanj-
skih objektov na Gubčevi uli-
ci 1–11, ki naj bi sprejel skup-
no kar 400 oseb, zaklonišče 
za 200 oseb na Papirniški uli-
ci na Vidmu, na CKŽ 141 (nek-
daj SOP, danes Supernova) za 
200 oseb, na Farmi prašičev 
Pristava za 50 oseb in na Ti-
tovi cesti 112a na Senovem 
(nekdaj obrat Lisce, danes 

podjetje Grapak) za 150 oseb. 
Ob navedenih naj bi se zaklo-
nišča osnovne zaščite naha-
jala tudi v nadaljevanju nave-
denih naslovih, vendar na MO 
Krško ne razpolagajo s podat-
ki, v kakšnem stanju se naha-
jajo oz. ali so usposobljena, da 
bi v primeru potrebe sprejela 
osebe v prvotno načrtovanih 
kapacitetah zaklonišča, in si-
cer: CKŽ 134 (danes INPOS) za 
200 oseb, CKŽ 105 (MC Krško) 
za 50 oseb ter Velika vas 62 
(družba Mobeco) za 120 oseb. 
To pomeni skupno 1.470 mest 
v zakloniščih osnovne zašči-
te manj od prvotnih skupno 
4.175 mest. 

Občina Radeče Mestna občina Krško

Občina BrežiceObčina Kostanjevica na KrkiObčina Sevnica

Občina Bistrica ob Sotli

1.370 prebivalcev25.755 prebivalcev4.147 prebivalcev

4 zaklonišča 31 zaklonišč 0 zaklonišč

18 zaklonišč 1 zaklonišče 25 zaklonišč

17.651 prebivalcev 2.433 prebivalcev 24.346 prebivalcev

13,26 %
delež prebivalcev 

z zaklonilnim mestom

14,90 %
delež prebivalcev 

z zaklonilnim mestom

0 %
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z zaklonilnim mestom
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Okoli 80 zaklonišč zadostuje za 9.000 Posavcev
POSAVJE – Vojna  v Ukrajini nas je opomnila, da sta v 20. stoletju na evropski celini izbruhnili vojni, ki sta prerasli v svetovni. Da so zračne mase radioaktivne del-
ce iz ukrajinske nuklearne v Černobilu leta 1986 zanesle nad Slovenijo kakor tudi pred 11 leti vulkanski pepel iz islandskega ognjenika ...

Vpogled v enega izmed prostorov v zaklonišču Vrtca Ciciban 
Sevnica (foto: Vrtec Ciciban)

Vhod v zaklonišče nekdanje-
ga DU Brežice, danes Večge-
neracijski cenetr Brežice (fo-
to: CZ Občine Brežice)

Pogled na vhod v podzemno zaklonišče na Bohoričevi ulici v 
Krškem, s katerim upravlja MO Krško (foto: MO Krško)
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Preostalih 18 zaklonišč, ki bi 
bila po potrebi uporabna, se 
nahaja po mestu Krško na na-
slovih: CKŽ 131 (ŠC Krško-Sev-
nica) za 400 oseb, na CKŽ 14 
(UE Krško) za 105 oseb, CKŽ 
55 (opuščeno poslopje nek-
danje UNZ Krško) za 20 oseb, 
Strma pot 13 (naslovnika nis-
mo mogli preveriti, op. p.) za 
150 oseb, Trg Matija Gubca 2 
(Kulturni dom Krško) za 120 
oseb, bloki (vsako zaklonišče 
za po 50 oseb) na Aškerčevi 2, 
Cesti 4. julija 62, 66 ter 57/59, 
Tovarniška ulica 14 (podjetje 
Pakline) za 100 oseb, Bohori-
čeva ulica (lastnik in upravlja-
vec MO Krško) s podzemnim 
zakloniščem za 200 oseb, blok 
Pod Goro 4b za 100 oseb, Ces-
ta prvih borcev 18 v Brestani-
ci (TEB) za 300 oseb, blok na 
Cesti prvih borcev 23 za 50 
oseb in na Cesti prvih borcev 
51 (DS Smith) za 200 oseb, 
večstanovanjska objekta na 
Delavski ulici 8 in 9 na Seno-
vem za skupno 160 oseb ter v 
Vrbini 12 (Nuklearna elektrar-
na Krško) za 350 oseb. Skup-
no navedena zaklonišča osnov-
ne zaščite po mestu Krško in 
posameznih krajih sprejmejo 
2.705 oseb. 

Poleg zaklonišč je v mestu Kr-
ško še 13 zaklonilnikov, in si-
cer na Kovinarski 13 (Dom sta-

rejših občanov Krško) za 200 
oseb, večstanovanjski objekt 
CKŽ 48 za 200 oseb, Cesta 4. 
julija 64 za 50 oseb, CKŽ 56 
(podjetje Gazela) za 50 oseb, 
Trg Matija Gubca 3 (Hotel City 
Krško) za 150 oseb, Tovarniška 
ulica 18 (Vipap Videm) za 65 
oseb, bloki z zaklonilniki za po 
50 oseb: Cesta 4. julija 46, 62a, 
62b, 60 ter Cankarjeva 1/1a, 
Cesta 4. julija 42 (SKB banka, 
AJPES idr.) za 60 oseb ter Ces-
ta 4. julija 32 (Elektro Celje, PE 
Krško) prav tako za 60 oseb. Po 
navedenih kapacitetah zaklo-
nilniki sprejmejo skupaj 1.135 
oseb. V kakšnem stanju so zak-
lonilniki, ni znano, saj gre pra-
viloma za kletne prostore, ki v 
večini primerov služijo za ar-
hive ali skladišča, v večstano-
vanjskih objektih pa za hrambo 
različnih predmetov stanoval-
cev. Bolj od tega pa je nedvom-
no zaskrbljujoče, da so od 27 
zaklonišč osnovne zaščite v 
času našega poizvedovanja 
konec prvega tedna v mesecu 
maju razpolagali z datumom 
izvedenega rednega pregleda 
le štirih zaklonišč, in sicer v ŠC 
Krško-Sevnica, kjer je bil pre-
gled z veljavnostjo 10 let iz-
veden v septembru 2020, KD 
Krško (junij 2021), TEB Bre-
stanica (marec 2010) in NEK 
Krško (april 2022), medtem ko 
v vseh ostalih zakloniščih da-

tum zadnjega pregleda iz evi-
dence MO Krško ni znan, če-
tudi se morajo ti skladno z 10. 
členom Uredbe o graditvi in 
vzdrževanju zaklonišč redno 
vzdrževati in pregledovati s 
stani lastnikov ali upravnikov, 
od pooblaščene organizacije za 
tehnično kontrolo zaklonišč pa 
na deset let pridobiti tudi po-
trdilo o primernosti. Skupno 
naj bi bilo na območju mestne 
občine Krško v zakloniščih in 
zaklonilnikih mest za sprejem 
3.840 oseb.

Prostora je za 12 % 
prebivalstva v regiji

Kot lahko povzamemo iz vsega 
navedenega, bi se lahko v skup-
no 79 zaklonišč in zaklonilni-
kov po posavskih občinah za-
teklo skupno 9.000 občank in 
občanov, to je 11,88 % vsega 
prebivalstva regije (75.732 na 
dan 1. 7. 2021, vir: SURS). Obči-
na Bistrica ob Sotli je edina, ki 
nima niti enega uradno razpo-
ložljivega zaklonilnega mesta, 
v občini Kostanjevica na Krki bi 
zaklonišče lahko sprejelo 2,05 
% prebivalstva, v radeški bi 
imelo zagotovljeno zaklonilno 
mesto 13,26 % prebivalcev ob-
čine, v sevniški 12,29 %, v bre-
žiški 9,81 % in v krški mestni 
občini 14,90 % prebivalcev.
 Bojana Mavsar

med 45 do 60 oseb, pri čemer 
bo imel prednost strokovni ka-
der zdravstvenih usmeritev in 
kader drugih potrebnih profi-
lov za izvajanje domske oskr-
be z območja občine Krško in 
ostalega posavskega prostora. 
Družba SeneCura s sedežem 
na Dunaju, ustanovljena leta 
1998 v Avstriji, od leta 2015 
pa je del francoske skupine 
ORPEA, je sicer vodilni zaseb-
ni upravljavec ustanov za zdra-
vstvene storitve ter oskrbo in 
zdravstveno nego v Avstriji in 
na Češkem, v Sloveniji pa je z 
izvajanjem institucionalnih 
storitev prisotna od leta 2019.

Soseska proti, stroka za

Za namen izgradnje doma 
mora Mestna občina Krško, 
zanjo občinski svet, sprejeti 
Občinski podrobni prostorski 
načrt Stara vas (OPPN), v po-
stopku priprave izhodišč zanj 
pa je že podal pripombe Svet 
KS mesta Krško, ki je pri tem 
podprl v ta namen oblikovano 
civilno iniciativo okoli 40 ob-
čanov, ki bivajo ali imajo svoj-
ce na Erjavčevi ulici ali ulicah, 
ki mejijo na območje, predvi-
denem za gradnjo (Ul. Slavka 
Rožanca, Rozmanova, Sovre-
tova ulica ter C. 4. julija). Kot 
so podpisniki utemeljili nestri-
njanje z umestitvijo tovrstnega 
objekta v obstoječo stanovanj-
sko sosesko, se resda ta nana-
ša na stavbno zemljišče, ki je 
bilo za pozidavo po urbani-
stičnem načrtu, tedaj z vrstni-
mi hišami, predvideno že leta 
1970, vendar pa iz usmeritev 
po veljavnem odloku OPN Kr-
ško izhaja, da je na dotičnem 
območju predvidena gradnja 
zgolj eno- ali večstanovanj-
skih stavb z maksimalno viši-
no (K)+P+2, pri čemer mora-
jo biti stavbe po višini, fasadi 
in strehi tipološko poenotene. 
Zato so v civilni iniciativi mne-
nja, da umestitev doma z vidi-
ka urbanizma ni primerna, saj 
gre za lokacijski »žep« z ozkim 
in omejenim dostopom (Erjav-
čeva ulica je slepa ulica, op. p.), 
kakor so navedli. »Vsekakor ne 
nasprotujemo pozidavi obmo-
čja, saj tudi nismo nasprotova-
li umestitvi več enostanovanj-
skih objektov, predvidenih po 
obstoječem OPPN, odločno 
pa nasprotujemo predvide-
ni spremembi OPPN (umesti-
tev doma starejših občanov), 
saj bi le-ta bistveno znižala 
naš življenjski standard, kate-
rega smo si ob podpori lokal-
ne skupnosti skozi leta ustva-
rili,« so zapisali in v zaključku 
še poudarili, da se umestitve 
takšnih in podobnih objektov 
ne smejo podrejati želji kapita-
la, temveč jo mora skrbno pre-

tehtati urbanistična stroka. KS 
mesta Krško je k navedenemu 
dodala, da javna infrastruktu-
ra (voda, komunala, cesta) že 
sedaj ne zadostuje za obsto-
ječe potrebe tamkajšnjih sta-
novalcev, kaj šele za potrebe 
eventualne gradnje, in da je 
predvideno območje bistve-
no premajhno za načrtovan 
pretok obiskovalcev, uporab-
nikov, zaposlenih, za ureditev 
zadostnega števila parkirišč in 
ozelenitve.

Z drugega zornega kota pa gle-
da na umestitev objekta urba-
nistična in arhitekturna stro-
ka. Kot v utemeljitvi, ki govori 
v korist lokaciji, pravijo v druž-
bah Arhiplan arhitekturni biro 
Maribor in Savaprojekt Krško 
(v prvi so bili izdelovalec idej-
no programske zasnove doma 
starejših občanov na Vidmu, v 
drugi pa izdelovalec projekta 
izhodišč za pripravo OPPN), 
predstavlja načrtovani dom 
starejših nov prostorski pou-
darek glede na okoliško, pre-
težno individualno pozidano 
in novo orientacijsko točko v 
dojemanju prostora: »Vendar 
pa zaradi svoje členjenosti ozi-
roma razbitosti na več manjših 
kubusov v prostoru ne bo de-
loval kot predimenzioniran tu-
jek. Objekt bo vpet v okoliški 
teren in kljub nekoliko višji 
etažnosti v prostoru ne bo de-
loval moteče, saj je lociran ob 
strmo brežino oz. hrib. Zaradi 
umeščenosti objekta v hrib in 

na konec Erjavčeve ulice, s ka-
tere je predviden tudi dostop, 
objekt ne bo oviral pogledov 
na širšo okolico. Načrtova-
ni objekt se bo tako tako zlil 
z okolico in zelenim reliefnim 
robom, ob katerega bo vpet.« 
Umestitev ob Erjavčevo ces-
to utemeljujejo tudi z bližino 
osrednje krške kulturne usta-
nove, storitvenih dejavnosti 
(pošte, banke, enote knjižnice, 
trgovine, cerkve v Stari vasi, 
zdravstvenih ustanov, spreha-
jalnih površin idr.) ter z vidika 
medgeneracijskega povezova-
nja bližino vzgojno-izobraže-
valnih ustanov. 

Projekt ima zaslombo tudi v 
vodstvu Mestne občine (MO) 
Krško, na kateri se zavedajo 
problema staranja populacije 
občanov, zato tudi usmerjajo 
prizadevanja in vlaganja v za-
gotavljanje kakovosti bivanja 
starejših in tudi v nastanitve-
ne možnosti zanje. Ob obsto-
ječem domu starejših obča-
nov, v katerem je nastanjenih 
nekaj več kot 200 oseb in so 
njegove kapacitete zapolnje-
ne, je MO investirala tudi v na-
kup oskrbovanih stanovanj v 
dveh večstanovanjskih objek-

tih na Leskovški ulici, v ure-
ditev Dnevnega centra za sta-
rejše Podmornica, v mesecu 
aprilu je bil objavljen razpis 
za zapolnitev prostih mest v 
Stanovanjski skupnosti za sta-
rostnike na Sremiški ulici. MO 
Krško načrtuje tudi izgradnjo 
naselja za starostnike ali t. i. 
Srebrno vas na Senovem, sofi-
nancira socialnovarstveni sto-
ritvi Pomoč na domu in Dol-
gotrajna oskrba MOST, ob tem 
pa podpira tudi preverljiva za-
sebna vlaganja na tem podro-
čju, kot gre pri konkretni na-
meri skupine SeneCura K. Na 
območju mestne občine Kr-
ško je namreč konec leta 2021 
bivalo skupno 5.220 oseb sta-
rejših od 65 let ali 20 odstot-
kov vsega prebivalstva občine, 
od tega polovica starostnikov 
(859 starih med 75 in 79 let, 
715 starih med 80 in 84 let, 
689 občank in občanov v sta-
rosti 85 in več let), ki se že spo-
padajo z različnimi obolenji in 
tudi nižjimi sposobnostmi za 
samostojno življenje. 

Na vidiku še več možnih 
zapletov

Umeščanje doma za starej-
še je naletelo na prepreke 
tudi v občini Žiri. Za razliko 
od nasprotovanja Starovašča-
nov, ki opozarjajo predvsem na 
po njihovem mnenju neustre-
zno lokacijo in predimenzio-
niran objekt, je okoli 30 Žirov-
cev, podpisnikov peticije proti 

gradnji v tamkajšnjem naselju 
Mršak, navajalo veliko bolj mi-
zerne argumente, od naspro-
tovanja vlaganju zasebnega 
kapitala, da se naj bi po Te-
rezijanskem katastru iz leta 
1748 pod travnikom, predvi-
denim za gradnjo, nahajali gej-
zirji ipd., do tega, da ne želijo s 
svojih balkonov  gledati, kako 
bodo vozila pogrebne služ-
be odvažala pokojne (najbliž-
ja hiša je oddaljena 30 m, op. 
p.). Nad peticijo peščice obča-
nov sta zatem prevladala druž-
bena korist in shod v podpo-
ro gradnji, ki se ga je udeležilo 
dobrih 700 udeležencev. A bolj 
kot navedeno, ne glede na lo-
kacijo gradnje v mestu Krško, 
ni mogoče vnaprej izključiti 
zapleta, kateremu so bili priča 
v Žireh. Otvoritev doma je bila 
predvidena v jeseni 2021, za-
radi pomanjkanja kadra, pred-
vsem srednjih medicinskih se-
ster, pa so ga odprli šele pred 
dnevi, 9. maja, ko so spričo še 
vedno prisotne kadrovske pro-
blematike sprejeli zgolj 20 od 
predvidenih skupno 60 stano-
valcev, medtem ko je vloge za 
sprejem oddalo kar okoli 170 
starejših občanov. 
 Bojana Mavsar

Investitor izgradnje doma sta-
rejših občanov in zatem tudi 
upravljavec bo zasebna av-
strijska skupina SeneCura K, 
ki v Sloveniji upravlja že z do-
movi za starejše v občinah Ra-
denci, Maribor, Hoče–Slivnica, 
Vojnik in Žiri, v gradnji/načr-
tovanju pa so že novi domovi 
v Mislinji, Komendi, Pivki, Šen-
tjerneju in Krškem. Strokovna 
komisija za pregled in presojo 
ponudb, prispelih na javni raz-
pis Ministrstva za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti za podelitev konce-
sij za institucionalno varstvo 
za starejše na območju celot-
ne države (za okvirno skupno 
1100 mest), je med 23 prispe-
limi ponudbami z največ toč-
kami ocenila izkazane potrebe 
za izgradnjo doma za starejše 
v Krškem, prijavitelja omenje-
ne družbe SeneCura K. 

V družbi na osmih nepozida-
nih parcelnih številkah (tre-
nutno travnik op. p.) na skupni 
površini 6.106 m2 ob Erjavče-
vi ulici v Stari vasi načrtujejo 
izgradnjo med seboj povezu-
jočih se dveh pritličnih in treh 
4-etažnih objektov (P+3). V 
njih, s skupno kapaciteto 120 
postelj, bo urejenih deset sa-
mostojnih bivalnih enot ali t. i. 
gospodinjskih skupnosti, pre-
ostale štiri pa bodo namenje-
ne stanovalcem z upadanjem 
kognitivnih sposobnosti, ki 
spremljajo procese staranja, 
to je za stanovalce z bolezni-
jo demence ali Alzheimerjeve 
bolezni. Nastanitvene enote 
– v posamezni bo bivalo naj-

Zasebni dom za starejše na prepihu
KRŠKO – Do konca leta 2023 je v Stari vasi na Vidmu ob Erjavčevi ulici predvidena izgradnja doma za starejše občane, a njegovi umestitvi na navedeno lokacijo 
nasprotujejo okoliški krajani, katerih stališča je podprl Svet Krajevne skupnosti mesta Krško.

več po 12 oseb, skupno pa je 
predvidenih 120 ležišč – bodo 
urejene na način, da bodo za-
gotavljale čim več zasebnosti 
stanovalcem, hkrati pa bodo 
enote lahko ob izkazani pot-
rebi v primeru izbruha okužb 
delovale avtonomno. Sestav-
ni del kompleksa bodo tudi 
skupne notranje površine, ki 
med drugim vključujejo je-
dilnico, večnamenski prostor, 
domsko telovadnico in pros-
tor za duhovno oskrbo, zuna-
nje ozelenele površine s pri-
reditveno teraso in vrtom, 22 
parkirišč idr. V skupini načrtu-
jejo v krškem domu zaposlitev 

Posnetek lokacije iz Idejno programske zasnove, ki jo je 
izdelal ARHIPLAN, Arhitekturni biro Maribor

V civilni iniciativi so mnenja, da umestitev doma z vidika 
urbanizma ni primerna, saj gre za lokacijski »žep« 
z ozkim in omejenim dostopom, zato nasprotujejo 
predvideni spremembi OPPN, saj bi to, kot menijo, 
bistveno znižalo njihov življenjski standard.
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KONEC APRILA V ZNAMENJU DELOVNIH NESREČ – 30. apri-
la je med delom v gozdu pri Artu padajoča požagana bukev s 
krošnjo udarila 22-letnega moškega, ki je umrl na kraju nes-
reče. Tega dne sta se pripetili še dve nezgodi pri delu. V Krški 
vasi je 54-letnemu delavcu pri sestopu z lestve na streho spo-
drsnilo, zaradi česar je omahnil z več kot treh metrov višine v 
globino in si pri tem zlomil roko, tretja nesreča pa se je pripe-
tila v naselju Gornje Brezovo, kjer se je pri delu občan poško-
doval z motorno žago. Pomoč si je poiskal sam v Urgentnem 
centru Celje. 
Še o dveh delovnih nesrečah je 28. 4. poročal ReCO Breži-
ce, vendar pa okoliščine teh niso znane. Prva se je pripetila v 
enem izmed podjetij na Tovarniški ulici v Krškem, iz katerega 
so poškodovanega delavca hospitalizirali v brežiško bolnišni-
co, medtem ko je do druge nesreče prišlo v podjetju na Prešer-
novi cesti v Sevnici, od koder so hudo telesno poškodovanega 
moškega s helikopterjem SV prepeljali UKC Maribor.

VLOMI IN TATVINE – V noči z 29. na 30. 4. so neznanci vlomi-
li v nenaseljeno hišo v Šutni, iz katere so lastniku odnesli sa-
mohodno kosilnico. Z vlomom in tatvino so povzročili za več 
kot 1000 € škode. Med 30. 4. in 3. 5. je neznani storilec vlomil 
v skladišče prodajalne v Šentjanžu, v katerem si je postregel z 
ovijalno folijo za seno. Lastnika je oškodoval za več kot 6000 €. 
Med 5. 5. in 6. 5. je na parkirnem prostoru v Brežicah neznanec 
vlomil v osebni avtomobil in si prisvojil avtoradio v vrednos-
ti 200 €. V naselju Izvir 6. 5. neznancu sicer ni uspelo vlomi-
ti v vozilo, je pa s samim poskusom vloma na vozilu povzročil 
za okoli 400 € škode. V noči na 6. 5. je v kraju Šutna neznanec 
s strehe objekta ukradel bakrene žlebove v vrednosti 1000 €.

PRETEŽKI NOGI NA 'GASU' – 9. 5. so policisti na podlagi ob-
vestil občanov ustavili 49-letnega voznika, ki je s prehitro in 
objestno vožnjo iz smeri Loke pri Zidanem Mostu proti Sevni-
ci ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so mu izme-
rili 0,58 mg alkohola v izdihanem zraku, odvzeli vozniško do-
voljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Brežiški policisti so 
3. 5. v Novi vasi pri Mokricah med izvajanjem meritev hitro-
sti  vozniku BMW X6 v naselju z omejeno hitrostjo vožnje 50 
km/h izmerili enkrat višjo hitrost – 104 km/h. Zaradi kršitve 
so dirkaču izdali plačilni nalog v višini 750 € in ga sankcioni-
rali z devetimi kazenskimi točkami. Zbrala: B. M.

Tanja Rantah, Sevnica: Zaklonišča imajo velik 
pomen, a tega se zavedamo šele v času, ko nam 
preti nevarnost, v miru o njih bolj malo razmiš-
ljamo. Vem, da so zaklonišča v našem največjem  
stanovanjskem naselju, tudi vrtec ga ima in ver-
jetno še nekateri javni zavodi. Zvočne signale, ki 
bi opozarjali na nevarnost nesreče večjih razse-

žnosti ali zračnega napada, bi verjetno prepoznala.

Alina Blatnik, Krško: V mestu sem seznanje-
na z lokacijo zaklonišča pod Bohoričevo ulico, 
poznam tudi alarm za nevarnost. Menim, da bi 
morala CZ na tem področju narediti več, izvajati 
predavanja in vaje za prebivalstvo ter skrbeti za 
zaklonišča. Kot je to, kot mi je poznano, v prak-
si v več državah, kjer zaklonišča in opremo v 

njih pregledujejo mesečno in tudi redno obnavljajo zaloge hrane.

Jožica Štefanič, Dol. Pirošica: Iskreno poveda-
no natančnih lokacij zaklonišč ne poznam, pre-
pričana sem, da ima vojašnica svoje, za druge pa 
res še nisem slišala. Verjetno nas je kar nekaj ta-
kih, ki tega ne vemo, zato bi bilo priporočljivo, 
da nas o zakloniščih v naši neposredni bližini 
seznanijo. Med zvočnimi alarmi znam razliko-

vati in bi takoj vedela, kakšno nevarnost sporočajo.

Jakob Zaman Jelenič, Jablance: Po pravici 
povedano pojma nimam, kje v naši bližini je 
kakšno zaklonišče in kam bi se zatekli v prime-
ru resne nesreče ali napada. Zadnje čase smo se 
hecali, da bomo, če bi prišlo do česa, šli kar v do-
mačo klet, kjer je dovolj vina, tako da bomo že 
preživeli. Zaklonišče sem sicer videl le v kme-

tijski šoli Grm na Bajnofu v Novem mestu.

Veste, kje so zaklonišča?
V tokratni anketi smo sogovornike vprašali, ali vedo, kje 
v njihovi bližini so javna zaklonišča za primer naravne ali 
industrijske nesreče, vojnega napada ipd., so že kdaj bili 
v kakšnem zaklonišču in ali menijo, da smo na splošno o 
tem dovolj seznanjeni.

anketa

Lani ste v vaši hiši obeležili 
sto let delovanja družinske-
ga podjetja Radanovič. Vaša 
zgodba je zagotovo zgodba 
o uspehu pa tudi zgodba o 
družinskem podjetju. Kako 
se je vse skupaj začelo in 
razvijalo? Takrat seveda še 
ni bilo avtomobilov, kot jih 
poznamo danes ...
Najprej moram omeniti, da 
sem v naši družini že peti Mi-
hael, saj ostajamo zvesti temu 
imenu. Mihael I. se še ni ukvar-
jal s podjetništvom, le-tega je 
začel njegov sin Mihael II., se 
pravi moj pradedek, ki je prišel 
v Brežice na lokacijo, kjer smo 
še danes, in je pri prejšnjem la-
stniku, ki je imel kovačijo, začel 
delati kot vajenec. Po odhodu 
lastnika v Ameriko je Mihael 
II. posest odkupil in se začel 
ukvarjati najprej bolj s finome-
haniko, saj je popravljal puške, 
ure, Singerice in vse drugo, kar 
je bilo takrat aktualno. Ko so 
se začela pojavljati kolesa, jih 
je začel servisirati, ob pojavu 
avtomobilov, ko so jih veliki tr-
govci v Brežicah začeli dobiva-
ti, je bil po mojih informacijah 
prvi Brežičan, ki je na Dunaju 
naredil izpit za avto. Ker ni bilo 
mehanikov, se je začel ukvarja-
ti tudi s to dejavnostjo in tako 
se je začela zgodba družine 
Radanovič z avtomobili. Velja 
omeniti še obdobje druge sve-
tovne vojne, ko smo imeli kar 
srečo, če se lahko tako reče, ker 
je bila naša družina že na se-
znamu za izselitev, ampak so jo 
na koncu zadržali tukaj, ker so 
rabili nekoga, da bo popravljal 
vozila. Okoli leta 1960 je pod-
jetje prevzel moj dedek Mihael 
III., ki je ob osamosvojitvi Slo-
venije odšel v pokoj, tako da ga 
je nasledil moj oče Mihael IV., 
ki je še danes vodja delavnice. 
Po letu 1991 smo opravili naj-
več investicij, kar se tiče pro-
storov, med drugim smo odpr-
li tudi salon in tako dokončno 
zagnali tudi prodajo vozil. Sicer 
pa sem sam v našem podjetju 
začel delati po končanem štu-
diju na Fakulteti za strojništvo 
v Ljubljani, kjer sem dokončal 
smer letalstvo, in kmalu prev-
zel funkcijo vodje servisa, od 
februarja lani pa sem po ma-
mini upokojitvi tudi direktor 
podjetja.

Kakšen je pravzaprav recept 
za tak uspeh družinskega 
podjetja?
Po eni strani lahko rečem, da 
imamo v naši družini kar sre-
čo, da smo se čisto vse genera-
cije odločile, da nadaljujemo 
delo naših prednikov, po drugi 
pa nas k uspehu ženeta strast 
in veselje do avtomobilov ter 
predvsem, da uživamo v tem, 
kar delamo. Mogoče celo naj-

bolj pomembno pa je, da si pri 
delu z ljudmi in odnosu do svo-
jih strank predvsem iskren. In 
seveda se je pri poslovanju ve-
liko lažje pogovarjati in dogo-
varjati z očetom in mamo, kot 
pa če prideš v neko podjetje, 
kjer se moraš podrediti neko-
mu, ki je nad tabo. Pa tudi av-

tomobilizem je takšna panoga, 
ki te prisili, da si ves čas malo 
v ospredju, ker se prve novo-
sti po navadi zgodijo ravno v 
tej panogi.

Kako je bilo odraščati v dru-
žini s podjetniško misel-
nostjo? Si na razvoj kraja, 
gospodarstva gledal druga-
če kot sovrstniki?
Takrat se tega niti nisem prav 
zavedal, če pa zdaj pogledam 
nazaj, se mi zdi, da sem v času 
odraščanja bolj podzavestno 
pridobil neko širino razmišlja-
nja, kako se svet vrti in podob-
no, ki jo dobiš v različnih inte-
rakcijah z ljudmi, ki jih imaš v 
družinskem podjetju tudi že 
kot otrok priložnost srečeva-
ti in spoznavati. Mogoče imam 
zato res malce drugačen pog-
led, a v srednji šoli in kasne-
je na fakulteti se nisem zaradi 
tega počutil nič bolj pametnega 
od vrstnikov. Starši so mi ved-
no pustili prosto pot pri odlo-
čanju in me niso nikoli silili, da 
bi moral za vsako ceno prevzeti 
podjetje. Tako da do konca šo-
lanja resnici na ljubo sploh še 
nisem bil veliko vpet v naše 
podjetje, med poletnimi poči-
tnicami sem, recimo, čistil av-
tomobile, to pa je bilo tudi bolj 
kot ne vse. 

Mladim očitno manjka po-
guma za podjetništvo, sko-

zi odgovore na naša medij-
ska vprašanja izvemo, da se 
do konca fakultete iz Posav-
ja redki spoznajo s konkret-
nim delom v gospodarstvu 
in prakso, saj da je v splo-
šnih šolah tega malo. Kako 
gledaš na trenutni šolski sis-
tem – kako bi ga morebiti ti 

spremenil?
Če pogledam skozi oči poslo-
vodje oz. direktorja, bi rekel, 
da imamo zelo veliko izobra-
ženega kadra, ki je teoretično 
podkovan, a mu primanjku-
je prakse. Lahko si zelo dober 
matematik, ampak če ne znaš 
nekaj narediti v praksi, ti geni-
alnost nič ne pomaga. V dobi 
digitalizacije se nam osnov-
na dela čedalje bolj izmikajo, 
a še zmeraj je treba znati ’šra-
ufati’ ali kaj drugega. Zato bi 
bilo priporočljivo, da bi v sklo-
pu srednje šole, tudi gimnazi-
je, omogočili opravljanje pra-
kse vsaj kak mesec, da bi dijaki 
dobili ta občutek, kako je dela-
ti v nekem podjetju. Na podla-
gi tega bi lahko že takoj dobili 
drugačen pogled na to in bi se 
tudi lažje odločali o nadaljeva-
nju šolanja ter kaj si v življe-
nju želijo početi. Predvsem je 
treba mladim pomagati, da 
bodo vedeli, kaj želijo delati. 
Včasih je bilo to drugače, saj 
si po šolanju vedel, da boš šel 
delat in si lahko takoj videl, ali 
te nekaj veseli ali ne, in si na-
šel primerno delo zase. Zato je 
kakršna koli praksa zelo zaže-
lena, pozdravljam tudi ponov-
no vpeljavo sistema vajeništva, 
upam, da se bo to res uresni-
čilo. Je pa res, da je danes ve-
liko preveč informacij, da bi 
jih lahko vse vpeljali v šolski 
sistem, potrebovali bi namreč 

nekoga, ki ima veliko teoretič-
nega znanja, hkrati od njega 
pričakujemo tudi, da ima veli-
ko praktičnega znanja, to pa po 
navadi pomeni toliko več časa, 
da bi usvojil in eno in drugo. V 
tem primeru je treba najti do-
ločeno uravnilovko. Sicer pa v 
naši panogi ni toliko težava v 
iskanju mehanikov kot to, da 
se mladi dejansko ne odloča-
jo več toliko za ta in podob-
ne poklice, ampak gredo raje 
naprej študirat. Čeprav se mi 
zdi, da se trend malo obrača, 
saj vsi šolani kadri težko dobi-
jo službo, ker jih je enostavno 
preveč. Na drugi strani je pri-
manjkljaj pri navadnih pokli-
cih in menim, da lahko v dani 
situaciji nekdo s takšnim pok-
licem zasluži več kot pa nek-
do z visoko izobrazbo, ki dela 
v neki pisarni, kar nima nobe-
ne veze s tem, za kar se je v res-
nici izšolal. 

Kako je s praktičnim uspo-
sabljanjem v vaši servisni 
delavnici in izobraževanjem 
zaposlenih?
Po navadi vzamemo dva prak-
tikanta na leto. Pri tem dobro 
sodelujemo s ŠC Krško-Sevni-
ca, saj želimo dobiti čim boljši 
potencialni kader. Za prakso je 
zanimanje kar veliko, na sploš-
no pa kadra na koncu zmanj-
ka, saj se dijaki še naprej šolajo 
in se marsikdo znajde v drugih 
vodah. Naši zaposleni se mora-
jo redno izobraževati, saj ima-
jo danes avtomobili z nepre-
stanim napredkom že toliko 
različnih značilnosti, o kate-
rih je treba najprej vedeti, da 
se sploh lahko lotijo popravila.

Katere vrednote te vodijo 
pri vodenju podjetja in kaj 
najbolj ceniš pri zaposlenih?
Predvsem iskrenost, korek-
tnost in realen pogled, da ne 
živiš v oblakih. Če si do ljudi 
iskren, mogoče kdaj izpadeš 
tudi naivno do nekoga, a na 
dolgi rok to pripelje do nor-
malne komunikacije in zdra-
vega okolja. Podobno je tudi 
pri zaposlenih, od katerih pri-
čakujem, da so iskreni in se z 
njimi lahko normalno pogo-
varjaš, pomembno je torej za-
upanje med nami, ter da imajo 
voljo po timskem delu. Vsi sku-
paj moramo biti kot ena druži-
na in si na prijazen način pove-
dati, kje so kakšne težave. Če 
kot vodja kolektiva to vzposta-
viš, potem mislim, da imaš lah-
ko dobro in zadovoljno ekipo.

Kakšne so glavne razlike 
med delom v tej panogi da-
nes in pred več desetletji?
Velike razlike so. Včasih, ko si 
imel delavnico, si se ukvarjal 
samo s tem, saj je bila to obrt, 

Mihael Radanovič, direktor Avtohiše Radanovič Brežice:

Mihael Radanovič

Če ne znaš nekaj narediti v praksi, 
ti genialnost nič ne pomaga
BREŽICE – Na čelu Avtohiše Radanovič iz Brežic je že četrta generacija družine oz. poimensko že peta, saj je 
pri Radanovičevih že kar tradicija, da imajo v vsaki generaciji Mihaela. Pri 33 letih funkcijo direktorja že 
opravlja Mihael V., diplomirani inženir strojništva, ki je odrasel v podjetniški družini. Povabili smo ga k po-
govoru tudi z željo pokazati, kakšen pogled na podjetništvo ima mlada generacija, ki se mora, tako kot so 
se njeni predniki že desetletja nazaj, soočati s svojimi izzivi današnjega sveta.
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danes pa, če hočeš poslovati na 
resnem nivoju, moraš imeti še 
veliko ostalih kanalov, pred-
vsem pa ljudi, da je nek učinek 
od tega, npr. moraš imeti mo-
čen marketing, svoje računo-
vodstvo, servisni sprejem itd. 
Spreminja se tudi v tej smeri, 
da moramo tudi mi biti veli-
ko bolj dejavni do strank in jih 
moramo sami pridobivati, vča-
sih pa je bilo to drugače, stran-
ke so same prišle do nas, saj je 
bilo konec koncev veliko manj 
avtomobilov pa tudi drugačen 
pogled nanje. Pa še ena velika 
razlika je: včasih se je nekomu 
pokvarilo vozilo in je bil sre-
čen, da je sploh našel mehani-
ka oz. nekoga, ki mu ga je znal 
popraviti, danes je okvara av-
tomobila za stranko največje 
zlo. Avto je postal pomembna 
stvar, brez katere si danes ne 
predstavljamo življenja in je 
povsem samoumevna, včasih 
pa je bil to luksuz.

Ko pride stranka v Avtohi-
šo Radanovič, kaj vse lahko 
opravi?
Pri nas lahko vsak kupi avto, 
bodisi novega bodisi rablje-
nega, zanj se lahko odloči tudi 
po naročilu iz uvoza. Imamo 
tudi trgovino z nadomestnimi 
deli, kjer se lahko kupijo vsi 
deli za znamke, ki jih zasto-
pamo. Kar se servisnega dela 
tiče, ponujamo kleparska in li-
čarska popravila, se pravi pri 
nas se lahko opravijo vsa za-
varovalniška opravila, nada-
lje vulkanizerske storitve, kot 
so optika vozila, premontaža 

in hramba pnevmatik, potem 
pranje vozil, saj imamo svojo 
avtomatsko avtopralnico, in 
ne nazadnje tudi najem vozil. 
Kot zanimivost lahko povem, 
da smo v lanskem letu pro-
dali 280 novih vozil, rabljenih 
pa prodamo 50 do 70 na leto, 
a bi se znal letos trend neko-
liko zmanjšati zaradi težav z 
dobavami. Približno 80 % na-
šega trga je posavskega. Pro-
dajamo osebna vozila znamke 
Volkswagen in VW gospodar-
ska vozila, poleg njih pa ser-
visiramo še Audi in Seat. Pov-
praševanje po vozilih je sicer 
veliko, zadnje čase so zelo pri-
ljubljena majhna terenska vo-
zila, ljudje veliko povprašuje-
jo tudi po električnih vozilih. 

Je Volkswagnova afera Die-
selgate kakor koli vplivala 
tudi na vaše poslovanje? Kaj 
pa razmere v svetu, prej co-
vid, sedaj vojna v Ukrajini?
Na nek način je vplivala, am-
pak smo v tem videli tudi pri-
ložnost in poskušali izkoristi-
ti potencial, saj smo na račun 
vpoklica avtomobilov dobi-
li cel kup vozil, ki jih mogo-
če prej sploh ni bilo pri nas, 
saj so bila kupljena iz uvo-
za ali servisirana v prosti de-
lavnici. V tem času smo imeli 
predvsem probleme z zago-
tavljanjem dela, ker smo ime-
li zaradi velikega navala vozil 
kapacitete zasedene tudi po tri 
tedne. V obdobju covida smo 
imeli predvsem težavo na po-
dročju upada strank, ker se je v 
času zaprtja države dosti manj 

vozilo, potem pa se je pojavi-
la še težava z dobavljivostjo in 
vprašanje, kako bo še naprej. 
Imam občutek, da nas bo tre-
nutna ukrajinsko-ruska kriza 
še bolj zaznamovala, kot nas 
je npr. Dieselgate afera. Težava 
pa so seveda tudi čedalje viš-
je cene goriva, tako da nas tudi 
to skrbi, saj bi radi strankam 
omogočili, da imajo izbiro pri 
nakupu, kajti danes, če nujno 
rabiš vozilo, boš ali zelo dra-
go plačal rabljenega ali pa dol-
go čakal novega. Dejansko smo 
prišli spet v tiste čase v devet-
desetih, ko je bil avto še luksuz 
in si ga moral v petih minutah 
izbrati dobesedno iz vagona, 
če malo karikiram.

Tudi pri vas se že lahko kupi 
električni avto. V tej smeri 
gre verjetno tudi razvoj va-
šega podjetja, kajne?
Seveda. Na tem področju sta 
dva pola – na eni strani so 
takšni, ki rečejo, da ne bodo 
nikoli imeli električnega vo-
zila, na drugi pa takšni, ki so 
zelo zadovoljni z uporabo tega 
vozila. Največ pomislekov pri 
tem po navadi povzroča in-
frastruktura, češ, kje se bodo 
takšna vozila lahko polnila. 
Ampak če pogledamo 50 let 
nazaj, tudi ni bilo na vsakih 20 
kilometrov bencinske črpalke, 
pa so tudi te zajetna investicija 
in se splačajo. Po mojem mne-
nju bo šel trend v to smer, da 
se bo infrastruktura za polnje-
nje električnih vozil morala za-
četi izvajati, trenutno pa še ni 
nekega jasnega signala, na kak 

način se bo to izvajalo. Vseka-
kor bo elektrika eden od alter-
nativnih pogonov in zelo zani-
miva za tiste, ki imajo doma 
dovolj dimenzionirano sonč-
no elektrarno, zaradi česar ne 
bodo imeli nobenega stroška 
s prevoženimi kilometri. Mis-
lim, da se bo v naslednjih pe-
tih do desetih letih pojavil še 
en alternativni pogon – vodik.

Kaj kot mlad podjetnik me-
niš o stanju gospodarstva v 
Posavju?
Imamo kar nekaj zelo uspe-
šnih in močnih podjetij, a bi 
lahko na tem področju nare-
dili še bistveno več. Lahko bi 
v naše kraje privabili še dru-
ga močna podjetja, kar bi po-
zitivno vplivalo na povečanje 
delovnih mest z višjo doda-
no vrednostjo, ljudje bi ime-
li drugačne potrebe, posavsko 
gospodarstvo bi na ta način 
bolj zakrožilo. Vemo, da se ve-
liko Posavcev vozi na delo iz-
ven regije, v tem primeru nam 
manjkajo podjetja, ki bi omo-
gočila možnost zaposlitve v 
domačih koncih, po drugi stra-
ni pa imamo veliko trgovin, v 
katerih ne vidim toliko smisla, 
čeprav vse uspešno poslujejo, 
kot je videti. Ker je vedno bolj 
pomemben digitalni svet, se 
pojavlja povpraševanje po lo-
gističnih centrih, zato pogre-
šam kak tak center, še posebej 
zato, ker smo tik ob meji in je 
zaradi tega velik potencial.

Ostal si doma v Posavju, kjer 
živiš in delaš. Kaj bi po tvo-

je lahko naredili, da bi pre-
prečili beg možganov iz naše 
regije?
Dejstvo je, da se svet vrti tam, 
kjer je močno gospodarstvo. 
Trenutno imamo pri nas, vsaj 
tako se mi zdi, vse bolj skon-
centrirano v večjih mestih. 
Naš glavni vidik bi moral biti, 
da poskušamo v Posavje pripe-
ljati močno gospodarstvo, po-
sledično bodo visoko izobraže-
ni raje ostali tukaj in tudi našli 
delo. Trenutno za tiste, ki bi si 
želeli opravljati idealen poklic, 
namreč ni neke prave ponudbe 
v naši regiji. Poleg tega bi lahko 

poskrbeli še za ugodnejša sta-
novanja in tudi na ta način za-
držali mlade v Posavju.

Poleg avtomobilov te verje-
tno zanima še kaj …
Moja otroška želja je bila pos-
tati pilot, za to me je navdušil 
predvsem dedek. Želja se mi je 
z narejeno licenco za športne-
ga pilota tudi izpolnila, tako da 
zdaj ob priložnostih tudi pilo-
tiram. Rad tudi kolesarim, se-
veda pa najraje preživljam 
skup ne trenutke s svojo dru-
žino. 
 Rok Retelj

S podpisom so zagotovljeni 
pogoji, da se bo projekt pre-
maknil z mrtve točke in po to-
liko letih končno le zaživel. Po 
besedah župana Ivana Mola-
na gre pri središču Feniks za 
območje med avtocesto in le-
tališčem Cerklje ob Krki, veli-
ko več kot 100 hektarjev. Del 
poslovne cone severno od AC 
predstavlja razvoj in širitev že 
načrtovane poslovne cone ob 
AC-priključku Drnovo. Na tem 
območju bi se izvajale logistič-
ne, proizvodno-logistične, sto-
ritvene in ostale dejavnosti, ob 
samem letališču pa je možnost 
tudi za letalske dejavnosti. 
»Eden od vzrokov, zakaj ta pro-
jekt že toliko let stoji, je zago-
tovo tudi ureditev nadomestne 
lokacije za odmetavanje nevar-
nega tovora, zato je ena od na-
log MORS tudi nakup zemljiš-
ča na lokaciji, ki je označena v 
DPN o projektu Feniks, gospo-
darsko ministrstvo naj bi po-
tem to uredilo, na Občino Bre-
žice pa bi se prenesla državna 
zemljišča, ki bi jih občina sku-
šala komunalno opremiti in 
jih dati na razpolago gospo-
darstvu ter na ta način zagnati 
dejavnosti,« je opisal Molan, ki 
verjame, da je ta lokacija med 
bolj perspektivnimi v Sloveniji 
za razvoj gospodarstva in nova 
delovna mesta, zato je po nje-
govem škoda, da bi ta projekt 

Dokončen dvig Feniksa iz pepela?
BREŽICE – 4. maja so na Občini Brežice župan Ivan Molan, minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak 
ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek podpisali pismo o nameri za vzposta-
vitev Gospodarskega logističnega središča Feniks v Posavju.

še naprej stal na mestu. Gle-
de terminskih planov je sicer 
omenil, da bi se lahko pripra-
va območja projekta Feniks za-
čela izvajati leta 2024.

Vizjak: Izdaja dovoljenj brez 
odlašanja

Kot je spomnil minister mag. 
Andrej Vizjak, se je zametek 
tega projekta začel leta 2006, 
ko ga je takratna Janševa vla-
da kot enega od razvojnih sre-
dišč v Sloveniji uvrstila v Reso-
lucijo o nacionalnih razvojnih 
projektih. Nato je ministrstvo 
za gospodarstvo pristopilo s 
pobudo k izdelavi DPN za Fe-
niks. Kot je omenil, je bil že ob 
posodobitvi letališča del Fe-
niksa zapisan v DPN za leta-
lišče Cerklje ob Krki kot se-

stavni del letališča, zlasti gre 
za severni del od vzletno-pri-
stajalne steze do novega pri-
ključka na avtocesto pri Sko-
picah s povezovalno cesto, 
kasneje, leta 2012, je bil spre-
jet še DPN za projekt Feniks, v 
sklopu katerega se namenjajo 
še okoliška zemljišča, ki sega-
jo tudi v mestno občino Krško. 
»Feniks je fantastična lokaci-
ja, za katero je že spremenje-
na namembnost zemljišč iz 
kmetijskih v stavbna in to je 
danes zelo pomembno za ra-
zvoj države, ki nima prav ve-
liko podobnih lokacij,« je pou-
daril Vizjak. Slednji je še dejal, 
da so za razvoj takšnega pro-
jekta ključni ustrezni postop-
ki za pridobivanje mnenj in do-
voljenj od raznih institucij, kot 
so npr. gradbeno dovoljenje za 

komunalno infrastrukturo ter 
mnenje Zavoda za varstvo na-
rave in Direkcije za vode, zato 
je v pismu o nameri tudi zapi-
sano, da bodo v okviru zakona 
in pooblastil brez odlašanja iz-
dajali vsa potrebna dovoljenja 
in mnenja. »Zakaj je ta projekt 
spal toliko časa? Vrsta razlo-
gov je, od raznih kriz do rece-
sije, ki je bila po letu 2009, do 
sedanje covid krize. In sedaj ko 
na nek način vse cveti, se raz-
vija in je pomlad, je tudi čas za 
razvoj tega projekta,« je še iz-
javil okoljski minister.

Gospodarski minister Zdrav-
ko Počivalšek je ob tem po-
vedal, da je Feniks ena od 
dveh lokacij v Sloveniji, kjer 
lahko hitro izvedejo projek-
te (poleg Feniksa še logistič-
no opremljen prostor Tovar-
ne sladkorja Ormož). Dodal je, 
da je vloga ministrstva ta, da 
bodo ob aktivnem sodelova-
nju Občine Brežice pripravi-
li vse podlage za brezplačen 
prenos zemljišča na občino 
ter s tem omogočili vzposta-
vitev Gospodarskega logistič-
nega centra Feniks. Počivalšek 
verjame, da je v tem trenutku 
potencial tako na podjetniški 
strani kot tudi na strani drža-
ve, da se tako pomemben pro-
jekt realizira. 
 Rok Retelj

Podpisniki pisma o nameri za projekt Feniks

KRŠKO – V prejšnji številki časopisa smo zapisali, da bo pro-
met po obnovljeni Cesti krških žrtev stekel sredi maja, a po 
zadnjih informacijah z Mestne občine Krško bo na to treba 
počakati še kakšen teden. »V teh dneh bo na CKŽ položen še 
zaključni sloj asfalta med novima krožiščema pri stadionu 
in pokopališču (delavci CGP Novo mesto so to opravili včeraj, 
op. a.), 25. maja bo komisijski pregled, s 30. junijem pa bo 
predvidoma sproščen promet na celotni CKŽ, in sicer do za-
četka izvedbe naslednje faze od pokopališča do križišča pri 
Eurogardnu, ki se bo po načrtih začela sredi poletja,« so za-
pisali. P. P.

ARTIČE – Minuli torek je potekalo slavnostno odprtje nove-
ga vrtca Ringaraja pri OŠ Artiče, v katerega so ob pridobitvi 
uporabnega dovoljenja otroci sicer vstopili že pred dobri-
ma dvema mesecema. Kulturni program so oblikovali ot-
roci in zaposleni vrtca ter učenci šole, sledil je voden ogled 
novega vrtca.

Ravnateljica artiške šole Vesna Bogovič je med drugim pouda-
rila, da se jim je uresničila želja po novih, sodobnih, primernih 
prostorih v vrtcu. »Pred 43 leti, ko se je dogradila šola, je vrtec 
dobil dva prostora v pritličju na južni strani šole. Sčasoma je pot-
reba otrok po vključitvi v artiški vrtec rasla, zato so se novi od-
delki namestili v učilnicah šole. Zaradi prostorske stiske v šoli 
smo morali en oddelek namestiti na drugo lokacijo v Artičah, ki 
smo jo najemali zadnjih deset let. V vseh letih do zdaj smo v naš 
vrtec sprejeli vse otroke, za kar se lahko zahvalimo posluhu od-
govornih na občini,« je dejala in še omenila, da se je gradnja no-
vega vrtca začela v juniju 2020 in glede na to, da je vrtec sestav-
ni del šole, je bila edina možnost, da ga umestijo na južni strani 
ter da je vsaj pet oddelkov v pritličju. S tem so zagotovili primer-
no svetlobo tudi šolskim prostorom, katerih sanacijo željno pri-
čakujejo že v naslednjem letu. Bogovič je še navedla, da so zgra-
dili petoddelčni vrtec, pri tem pa pomislili tudi na povečan obisk, 
ki se je zgodil ravno ob vselitvi v nove prostore, tako da imajo za-
polnjene vse prostore v novem vrtcu, ki ga trenutno obiskuje sto 
otrok v šestih oddelkih. Poleg nje so spregovorili tudi pomočnica 
ravnateljice v vrtcu Nataša Petelinc, slavnostna govornica doc. 
dr. Jerneja Jager, vodja centra za kakovost v vzgoji in izobraže-
vanju Korak za korakom na Pedagoškem inštitutu, in župan Ob-
čine Brežice Ivan Molan. Še več o odprtju pa v naslednji številki. 
 R. R.

Želja se jim je uresničila

Pri prerezu traku pred novim vrtcem sta pomagala tudi 
majhna škrata Meri in Filip.
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KRŠKO – Z uvodno prireditvijo, pospremljeno s kulturnim 
programom in razstavo ročnih del pred večgeneracijskim 
centrom v Krškem, so se 9. maja uradno pričeli letošnji Te-
dni vseživljenjskega učenja (TVU) v Posavju. Njihov koor-
dinator je že 27. leto zapored Ljudska univerza Krško (LU).

Po besedah direktorice Nataše Kršak bodo prireditve, s kateri-
mi se na Ljudski univerzi pod okriljem nacionalnega koordina-
torja Androgoškega centra pridružujejo vseslovenski promociji 
vseživljenjskega učenja, potekale vse do 12. junija: »S tedni vse-
življenjskega učenja se pridružujemo aktivnostim ob Evropskem 
letu mladih in se povezujemo s Tedni ljubiteljske kulture. Koor-
dinirane prireditve bodo tematsko obarvane, aktualne, vse so-
delujoče pa nas bo povezoval krovni slogan »Učenje je življenje 
– naj krepi in radosti!«. V nadaljevanju je koordinatorica TVU na 
Ljudski univerzi Krško Tanja Cizl izpostavila osrednji dogodek 
Parada učenja, ki bo 25. maja potekal na 17 prizoriščih po Slo-
veniji, v Krškem pa v dopoldanskih urah na tradicionalni lokaciji 
na ploščadi pred krškim hramom kulture. »35 partnerjev se bo 
na stojnicah predstavilo z zanimivimi in ustvarjalnimi delavni-
cami, na odru bodo glasbene in plesne točke, razgibali se bomo s 
Šolo zdravja, vse generacije bomo vabljene, da širimo veselje do 
vseživljenjskega učenja,« je najavila dogodek Cizl. Kot je še po-
vedala, bodo tega dne na različnih lokacijah v Brežicah, Krškem 
in Sevnici potekali tudi spremljajoči dogodki z namenom, da se 
Parada učenja približa lokalnim prebivalcem vseh občin. Parado 
učenja bo tega dne sklenilo predavanje Dejavniki uspeha, ki ga 
bo v večernih urah na Gradu Rajhenburg izvedel trener nevro-
lingvističnega programiranja in coach mag. Jani Prgić. 
Otvoritveni dogodek, po katerem se bo do sredine junija zvrsti-
lo kar okoli 150 prireditev (najdete jih v napovedniku Kam v Po-
savju? na str. 25), je s spletom melodij zasedbe Beatles popestril 
trobilni kvintet GŠ Krško, članice krožka Z iglo in kvačko, ki pod 
okriljem LU Krško in mentorstvom Branke Golob ustvarjajo v 
prostorih VGC Posavje enkrat na teden, pa so na ogled razstavi-
le pestro paleto uporabnih in okrasnih ročnodelskih pa tudi li-
kovnih izdelkov. TVU se kot medijski sponzor pridružujemo tudi 
v časopisu Posavski obzornik. Bojana Mavsar

od našega včeraj do našega danes

Kot pripoveduje Danica Ro-
žman, je njen stari oče Jože 
Gramc odprl fotografski atelje 
leta 1932 v svoji hiši na naslo-
vu Predmestje 42 (danes Žu-
pančičevi ulica), ko je štel 27 
let. Posvečal se je predvsem iz-
delavi poročnih fotografij, fo-
tografiranju birm in obhajil. 
Njegovi volji, da prenese de-
javnost na svojo potomko, se 
je bila primorana ukloniti tudi 
njegova hči, Daničina mati Vil-
ma, uradno Viljemina, četudi si 
je ta srčno želela postati učite-
ljica. A življenje ubira svoja 
pota ... Z mladim dekletom se 
je spogledoval fotograf Slavko 
Baškovič, ki je Gramčevo mla-
do fotografinjo leta 1952 tudi 
omožil. Ker je bila Vilma dob-
ro desetletje mlajša od moža 
Slavka, sta se hitro posvetila 
ustvarjanju družine in Vilma 
se je posvetila skrbi za dom in 
vzgoji treh otrok ter občasno 
pomagala možu Slavku v foto-
grafskem studiu.

Drugi fotografski rod Gramc - 
Baškovič

Slavko Baškovič je bil navdu-
šen fotograf. Nenazadnje mu je 
kot mlademu fantu nekaj pred-
hodno pridobljenega znanja 
pripomoglo k nekoliko lažje-
mu preživetju v letih izgnan-
stva v Nemčiji med drugo sve-
tovno vojno, saj je v zameno 
za fotografiranje uspel prido-
biti tudi posamezna živila ali 
kakšne druge artikle. Po poro-
ki z Vilmo se je Slavko za kra-
tek čas pridružil tastu v studiu, 
a ker sta si bila karakterno raz-
lična, razhajala pa sta se tudi v 
pogledih na razvoj dejavnosti, 
je Slavko stopil na samostojno 
pot. Kot obrtnik je odprl foto-
grafski studio ob glavni brež-
iški ulici, Cesti prvih borcev 
20, atelje pa si je uredil tudi v 
domači hiši na Hrastinski poti 
3. Fotografsko delo je bilo za-
mudno, pripoveduje Danica, 
saj je izdelovanje fotografij še 
temeljilo na izdelavi kontak-
tne kopije, kar pomeni, da so 
bile fotografije tako velike, kot 
je bil velik negativ. Z razvojem 
povečevalnikov se je razvijala 
tudi fotografija. Najprej so bile 
te črno-bele, nakar je Slavko 
nabavil še stroje za barvne fo-
tografije. Pri retuširanju foto-
grafij se je vključevala v delo 
tudi žena Vilma, saj ji je bil že 
med obiskovanjem šole za fo-
tografe zelo ljub učni predmet 
retuša. »Mama je rada retuši-
rala. V ta namen je imela retu-
širno ploskev in svinčnike raz-
ličnih debelin in konic. Četudi 
je šlo za zamudno delo, je dob-
ro obvladala obsenčenja in bri-
sanje gubic na portretih,« pri-
poveduje Vilmina hči Danica. 

Fotograf Baškovič se je največ 
ukvarjal s fotografiranjem po-
rok, krstov, birm in izdelavo 

Po sledeh fotografske dediščine

portretnih fotografij za oseb-
ne dokumente, z objektivom 
pa je beležil tudi prireditve, ki 
so potekale ob praznikih, kot 
denimo ob dnevu republike, 
prvem maju, dnevu mladosti 
ipd. in so bile večkrat oveko-
večene tudi v časopisnih izda-
jah. Da je bil vedno med napre-
dnejšimi v svoji stroki in sledil 
razvoju tehnike, je ne glede 
na zelo visoke uvozne dav-
ke opremo, potreben materi-
al, filme ter fotoaparate naba-
vljal v tujini. Kot fotograf je bil 
cenjen med ljudi, poleg tega se 
je angažiral tudi kot založnik, 
saj je v obdobju od poznih 50. 
pa vse do začetka 70. let prej-
šnjega stoletja fotografiral in 
omogočil izdajo razglednic z 
motivi Čateža ob Savi, Pišec, 
Brežic in Bizeljskega, ki so jih 
ljudje pisali in pošiljali v raz-
lične bližnje in daljne kraje pa 
tudi v tujino. Še redke izvode 
teh izpričevalcev preteklosti in 
podobe krajine danes hranijo v 
svojih zbirkah kartofili, zgodo-
vinsko mesto pa so našle tudi v 
posameznih knjižnih publika-
cijah, med drugim v knjigi Bre-
žice – stoletje na razglednicah 
(Založba Neviodunum, 2010).

Tretji fotografski rod Rožman

»Ob zaključku obiskovanja 
osnovne šole me je oče kot 
tretjega otroka družine Ba-
škovič, brat in sestra sta se 
namreč odločila za drugi po-
klicni usmeritvi, nagovoril, naj 
se vpišem v fotografsko šolo. 
Bila sem prva generacija, ki je 
začela v šol. letu 1979/1980 
obiskovati štiriletno Srednjo 
šolo za fotografijo in obliko-
vanje v Ljubljani, saj je bila do 
tedaj šola poklicna. Oče, ki je 
štel že 60 let, je bil vesel, da 
bo dobil naslednika, zato mi 
je dal nekaj mesecev zatem, 
ko sem leta 1985 zaključi-
la srednješolsko izobraževa-
nje in že delala v studiu, tudi 
zapisati obrt,« obuja spomi-
ne na svoje samostojne po-
klicne začetke Danica. Zanjo 
je bilo leto 1985 prelomno 
tudi zaradi tega, ker je nekega 
dne z namenom nakupa filma 
v atelje vstopil čedni, visoko-

rasli Srečko Rožman. Beseda 
je dala besedo in med mladi-
ma človekoma se je s hitrostjo 
svetlobe bliskavice utrnila lju-
bezen, ki sta jo dve leti kasne-
je okronala s poroko.

Ker je bilo dela v foto studiu 
veliko, oboleli oče pa ji ni bil 
več v pomoč, je možu, ki je bil 

kot strojni tehnik zaposlen v 
projektivi krške tovarne pa-
pirja, Danica v letu 1991 pre-
dlagala, da se ji pridruži pri 
delu. Srečko je brez omahova-
nja zavihal rokave in se spop-
rijel z novimi izzivi – nabavi 
razne fotografske opreme in 
aparatur, vzdrževanju pa tudi 
izobraževanju na  fotograf-
skih tečajih, ki jih je organizi-
rala Obrtna zbornica Sloveni-
je. V delo je bil vse bolj vpet, 
saj se je Danica morala posve-
čati tudi njunim trem otrokom 
– Roku, Esteri in Urši. Ker sta 
se želela umakniti iz s prome-
tom zasičenega mestnega sre-
dišča, sta kupila na Lamutovi 
ulici gradbeno parcelo, na ka-
teri sta v sklopu stanovanj-
ske hiše v mesecu oktobru 
leta 1997 odprla tudi sodob-
no opremljen fotografski stu-
dio in pripadajočo prodajalno 
s široko ponudbo fotografskih 
in drugih artiklov, od foto al-
bumov do fotoaparatov, okvir-
jev za slike ipd. »Ko smo odpr-
li nov lokal, smo prenesli tako 
vodenje prodajalne kot foto-
grafsko tehniko na računal-
nik, pri čemer nam je prehod 
na digitalno fotografijo po eni 
strani resda olajšal, po drugi 

strani pa tudi otežil delo,« pri-
poveduje Danica, »saj je bilo 
treba stroje in programe ne-
nehno nadgrajevati, da so ti 
delovali kompatibilno. Največ-
ji napredek sva naredila z na-
kupom stroja za sočasno izde-
lavo fotografij in digitalizacijo 
filma. Tedaj smo začeli slike 
strankam tudi shranjevati na 
zgoščenke, ki so danes spričo 
napredka tehnologije že zgo-
dovina, saj jih  posredujemo 
strankam bodisi preko elek-
tronske pošte bodisi s progra-
mi za prenos slik.« 

Muzej fotografske tehnike

Ob tem, da sta še dodatno 
razširila ponudbo fotograf-
skih storitev, sta zakonca Rož-
man v nadstropju nad lokalom 
uredila še muzej fotografske 
tehnike, katere dobršen del 
predstavlja bogata fotograf-
ska dediščina prednikov Jo-
žeta Gramca in Slavka Ba-
škoviča. Slednja ne priča le o 

razvoju družinske fotograf-
ske obrti, temveč tudi o ra-
zvoju tehnike, po razstavi pa 
po predhodni najavi popelje-
ta tudi zainteresirane obisko-
valce. Danes Danico in Srečka 
še nekaj let loči do upokoji-
tve. In četudi vse nakazuje na 
to, da njuni otroci ne bodo na-
daljevali družinske tradicije, 
ju to ne žalosti, saj pravita, da 
mora biti vsak svoje sreče ko-
vač: »Sin Rok se je sicer vpi-
sal v fotografsko šolo, a ga je 
zatem nadaljnja pot vodila na 
študij fizike, ki ga je tudi us-
pešno zaključil. Prav tako se je 
sprva v fotografsko šolo vpisa-
la hči Estera, a se je zatem od-
ločila za študij matematike 
in za delo na drugem podro-
čju, medtem ko najmlajša hči 
Urška po zaključeni umetni-
ški gimnaziji v Ljubljani v tem 
času opravlja študij gledališke 
smeri v Angliji. Zato  zaenkrat  
ostaja profesionalno ukvarja-
nje s fotografijo, ki ga z možem 
gojiva že tretji družinski rod, v 
najini domeni, ostale odgovo-
re pa bo še prinesel čas,« je še 
povedala v zaključku pogovo-
ra brežiška fotografinja Dani-
ca Rožman. 
 Bojana Mavsar

Danica in Srečko Rožman ob lesenem fotoaparatu na stativu, 
ki ga je pri svojem delu uporabljal začetnik družinske 
fotografske dejavnosti Jože Gramc.

Učenje krepi in radosti

Članice krožka Z iglo in kvačko

Pogled na del fotografskega muzeja

BREŽICE – V Foto trgovini in studiu Rožman na Lamutovi ulici 16 v Brežicah letos obeležujejo častitljivih 
90 let fotografske dejavnosti, s katero se v mestu ob sotočju Save in Krke uspešno ukvarja že tretji družin-
ski rod. Njen začetnik je bil Jože Gramc, nadaljevala sta njegova hči Viljemina z možem Slavkom Baškovi-
čem, ki je leta 1985 prenesel obrt na hči Danico, poročeno Rožman.

BOHOR – Planinsko društvo Bohor je po dveh ’brezjezičnih’ letih 
8. maja pri koči organiziralo 43. Jezikovo nedeljo, ki jo v društvu 
pripravljajo od leta 1977 dalje. Zaradi nestabilnega vremena so 
sicer beležili v primerjavi s preteklimi leti nekoliko manjši obisk, 
kljub temu pa se je prireditve z ocenjevanjem najdaljših, najtežjih 
in najbolj izvirno aranžiranih govejih jezikov udeležilo več sto lju-
biteljev narave, med njimi jih je največ pobočja iz različnih smeri 
iz doline do koče na Dobravi (896 m) prehodilo. Tričlanska komi-
sija v sestavi Božo Kosalec, Nande Uršič in Tanja Cerjak je oce-
nila skupno sedem govejih jezikov. V kategoriji izvirnega aranži-
ranja jezikov je zmagala najmlajša tekmovalka Brina Dimc, ki je 
aranžma Super liga NK Bohor – finalna tekma Barcelona - Juven-
tus izdelala skupaj z dedkom (2. mesto aranžiran jezik Malica za 
komisijo, izdelovalka Ivanka Požun; 3. mesto jezik Albine Paj-
ek, naslovljen Zaščita pred soncem in dežjem). V kategoriji dol-
žina je s 375 mm zmagal goveji jezik Albina Požuna (2. mesto 
Anton Maček, dolžina jezika 333 mm), v kategoriji teža pa 1540 g 
težek jezik, ki ga je na ocenjevanje prinesla Nina Požun (2. mes-
to Vladimir Pajek, teža jezika 1344 g). Člani komisije so odličje 
namenili tudi oskrbnici koče Mariji Omerzu, ki je za vse okrep-
čila željne obiskovalce tudi to pot pripravila okusne jedi. Za glas-
bo je poskrbel Ansambel Občutek.  B. Mavsar

43. Jezikova nedelja

Prejemniki medalj v tekmovalnih kategorijah s člani komisije 
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TRŠKA GORA – Pri tamkajšnjem lovskem domu je na pred-
večer praznika dela na navdušenje mnogih po dvoletnem 
premoru zopet zagorel težko pričakovani kres v okviru 36. 
tradicionalnega prvomajskega kresovanja.

Odlično obiskan dogodek so organizirali Krajevna skupnost mes-
ta Krško, Mestna občina Krško in Lovska družina Krško. Za za-
bavni del kresovanja so poskrbeli člani ansambla Plamenci in 
Pihalni orkester Krško, v znak dobrodošlice pa so obiskovalcem 
kresovanja člani Folklorne skupine Sožitje Krško ob zvokih har-
monike z nasmehi na obrazih delili rdeče nageljne.
Kot je v govoru na prireditvi med drugim dejala mag. Nataša 
Šerbec, predsednica sveta KS mesta Krško, je bil »praznik dela 
vedno sinonim revolucije, upora in predvsem medsebojne soli-
darnosti, socialne pravičnosti in vrednot, ki so simbol delavstva«. 
Poudarila je, da moramo »zahtevati svet, v katerem so človeko-
ve pravice in enakopravnost temelj družbenega napredka«. Žu-
pan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko je v svojem govo-
ru med drugim dejal: »Vse pridobitve, ki jih s seboj nosi 1. maj 
kot simbol delavstva in vrednot dela, nakazujejo na to, da nič ni 
samo po sebi umevno. Za te pravice, pridobljene skozi desetletja 
in stoletje delavske borbe, se je potrebno potruditi tudi danes.« 
Anton Božič, predstavnik Lovske družine Krško, pa je izrazil ve-
selje, da se je po dveh letih premora zopet izvedlo tradicionalno 
kresovanje: »Veseli nas, da praznik dela gostimo ravno na našem 
lovskem domu in da vas lahko pogostimo z divjačinskim golažem, 
saj s tem dokazujemo, da smo lovci odprti do vseh uporabnikov 
prostora in tudi do vseh občanov.« Vsi trije govorci so ob mraku 
z baklami uradno prižgali kres v spremstvu izkušenih gasilcev, 
ki so poskrbeli za varnost. A. Kališnik

36. kresovanje na Trški Gori

Anton Božič, mag. Miran Stanko in mag. Nataša Šerbec so se 
z baklami odpravili prižgati kres.

Na že nekaj let tradicionalnem 
prizorišču so se zbrali številni 
obiskovalci tako iz krške kot 
sosednjih brežiške in kostanje-
viške občine, med njimi števil-
ni pohodniki, ki so se že v jutra-
njih urah iz raznih smeri podali 
na priljubljeno izletniško toč-
ko. V imenu organizatorjev, KS 
Podbočje in KS Cerklje ob Krki 
v sodelovanju s ŠTD Šutna, os-
talimi društvi ter veteranski-
mi in častniško organizacijo, 
sta jih pozdravila predsedni-
ka omenjenih KS Jani Barbič 
in Damjan Kodrič. Srečanja 
se je udeležil tudi krški župan 
mag. Miran Stanko s soprogo 
Faniko, ki je tako kot njegova 
predhodnika izrazil veselje, da 
je prireditev po dveletnem pre-
moru spet oživela, ter pohvalil 
organizatorje, da ohranjajo to 
dolgoletno tradicijo.

Letošnji slavnostni govornik 
je bil lanski prejemnik Zna-
ka Mestne občine Krško, nek-
danji dolgoletni ravnatelj OŠ 
Podbočje Branko Strgar. Kot 
je povedal, na Planino priha-
ja že več kot 45 let oz. še iz ča-
sov mladinske organizacije ta-
koj po osnovni šoli. Izpostavil 
je pomen prvega maja tako 
za druženje kot za ohranjanje 
tradicije boja za delavske pra-
vice. »Praznovanje in sporoči-
lo praznika so sprva širili so-

Planina spet prvomajsko oživela
PLANINA – Brezov gozdiček pri lovskem bivaku na planoti nad najvišje ležečo vasjo v KS Podbočje je bila 
po treh letih oz. dveh odpovedih zaradi protikoronskih ukrepov znova prizorišče tradicionalnega prvomaj-
skega srečanja. Letošnji slavnostni govornik je bil nekdanji podboški ravnatelj Branko Strgar.

cialni demokrati, postopoma 
pa jih je prevzelo celotno de-
lavstva. V okvir praznovanja 
se je vključila tudi Cerkev, pa-
pež Pij XII. je na prvi maj pos-
tavil god Jožefa Delavca,« je 
povedal. In kako na praznik 
gledamo danes? »Vprašati se 
moramo, čigav praznik je to. 
Zagotovo je praznik tistih, ki 
imajo delo, in vseh tistih, ki si 
ga želijo imeti, pa jim razme-
re v družbi to onemogočajo. 
Praznujejo ga vsi, ki si s poš-
tenim delom prizadevajo pos-
tati koristni člani družbe. Žele-
ni cilj ni samo večji zaslužek, je 
tudi medsebojna solidarnost, 
medsebojno spoštovanje, so-
delovanje z drugimi, in to ne 
glede na spol, narodnost in 

raso,« si je odgovoril in nada-
ljeval: »Za zaposlene v gospo-
darstvu in nas, javne uslužben-
ce, je primeren trenutek, da se 
vprašamo, komu koristi naše 
delo? Družbi, državi, deloda-
jalcu, meni samemu. Praznik 
je priložnost, da opozorimo 
bogate države in bogate kapi-
taliste o nujnosti porazdelitve 
dobička med delavce ter skle-
panju kompromisov med rev-
nimi in bogatimi.« Izpostavil je 
še prijazne in dobrovoljne do-
mačine na Planini, ki ob službi 
skrbno obdelujejo še polja in 
vinograde, s čimer nadaljujejo 
družinsko tradicijo, hkrati pa 
jim to omogoči dodatek zaslu-
žek, ki ga porabijo za osnovne 
življenjske potrebe in za šola-

nje svojih otrok. »Želimo, da se 
bodo generacije, ki prihajajo, 
znale veseliti mlajev po vaseh, 
kresov na predvečer prazni-
ka, jutranjih budnic in rdeče-
ga nageljčka kot simbola de-
lavskega razreda, in da bodo z 
enakim ponosom kot mi odgo-
vorno opravljali delo ter odloč-
no zahtevali svoje pravice,« je 
še dejal slavnostni govornik in 
zaželel, da bi mladi lahko dobi-
li delo in si ustvarili življenje v 
domačem okolju.

Uradni del prireditve so obo-
gatili še podboški recitatorji, 
za zabavo ob gostinski ponud-
bi pa je poskrbel ansambel Le-
narti.
 Peter Pavlovič

Srečanje že nekaj let poteka v brezovem gozdičku na planoti nad Planino.

Srečanje se je začelo s slo-
vensko himno v izvedbi KD 
Pihalni orkester Kapele pod 
vodstvom Sebastjana Borov-
šaka, nato pa je zbrane poz-
dravil predsednik PGD Sobe-
nja vas Jože Savnik. Slednji je 
poudaril, da je lepo, da se lah-
ko v tako lepem številu sreča-
jo, se poveselijo in proslavijo 
praznik. Zahvalil se je občini 
in županu Ivanu Molanu za 
pomoč pri organizaciji dogod-
ka ter čateškemu župniku Jo-
žetu Packu, ki vsakič nameni 
prostor na jasi pod šentviško 
cerkvico, da lahko organizi-
rajo srečanje. Savnik je ob tej 
priložnosti še omenil, da bo 
27. avgusta Sobenja vas orga-
nizirala vaške igre in veselico, 
ob tem pa bo PGD Sobenja vas 
tudi obeležilo 90-letnico delo-
vanja. Svoje misli in besede je 
ob prazniku z navzočimi de-
lil tudi župan. Kot je poudaril, 
so si delavci v zgodovini sku-
šali izboljšati pogoje dela, se 
borili za skrajšan delovni čas 
in boljše plače. »Tudi danes, 
po več kot 130 letih, je še ved-
no duh izbojevanja določenih 
pravic za delavce, zaposlene še 
kako pomemben in tudi danes 
ter v prihodnosti si bo treba še 
marsikdaj izboriti in izpogajati 

Ljudje si želijo takih srečanj

marsikatero pravico oz. boni-
teto,« je dejal in dodal: »Zako-
nodaja in Državni zbor sta tis-
ta, ki urejata te pravice, občine 
pa imamo drugo nalogo, pred-
vsem kako svojim občanom za-
gotoviti čim boljše in kakovo-
stnejše življenje. Zato smo na 
Občini Brežice zadnji dve leti, 
kljub temu da se nismo mogli 
srečevati, intenzivno delali na 
tem, da smo zagotavljali kako-
vostnejšo infrastrukturo. Že-
lja je, da se zagotavljajo dobri 
pogoji na področju prometa, 
zdravstva, šolstva itd. Tudi v 
letošnjem in naslednjih letih 
bomo s tem nadaljevali, obči-
na bo še naprej podpirala tudi 
društva, med njimi so tudi PGD 

Sobenja vas, ki se vsakič izka-
že z organizacijo prvomajskih 
srečanj na Šentvidu, Pihal-
ni orkester Kapele in skupina 
Trta, ki več ali manj delajo na 
prostovoljnih osnovah, a so iz-
jemnega pomena za življenje v 
naši občini.« Župan je spomnil, 
da je pred leti tukajšnje sreča-
nje organizirala Zveza svobod-
nih sindikatov, a se je odloči-
la, da od tega odstopi, tako da 
je organizacijo prevzela obči-
na, ki ji na pomoč priskoči do-
mače društvo. »Po današnjem 
obisku vidim, da si ljudje tudi v 
prihodnosti želijo takšnih sre-
čanj,« je še dejal Molan.

Praznovanje prvega maja se 

tradicionalno začenja že na 
predvečer praznika, ko po slo-
venskih krajih zagorijo kresovi 
in se postavijo majniki oz. mla-

ji, v prvomajsko jutro pa nas 
prebudijo budnice. Mesto Bre-
žice so letos prebudili poskoč-
ni zvoki Gasilskega pihalnega 
orkestra Loče. Srečanje na Šen-
tvidu so poleg kapelskih god-
benic in godbenikov popestrili 
še pevci in glasbeniki skupine 
Trta, ki deluje in nastopa 12 let 
kot sekcija KUD Anton Kreč Ča-
tež ob Savi. Letos nameravajo 
nadoknaditi tudi praznovanje 
10. obletnice, ki je zaradi ko-

rone niso mogli obeležiti. Veči-
na obiskovalcev, med katerimi 
so bili tudi bosonogi pohodni-
ki, ki so pod vodstvom Lojze-
ta Ogorevca na Šentvid kreni-
li z lokacije nekdanjega Motela 
na Čatežu ob Savi, se je po kon-
cu uradnega dela zadržala na 
prizorišču ob druženju in po-
gostitvi, ki jo je pripravilo so-
benjevaško društvo.

 R. Retelj

ŠENTVID – Prvič po letu 2019 so se na praznik dela na jasi pod cerkvico sv. Vida na Šentvidu nad Čatežem 
ob Savi spet srečali pretežno občanke in občani brežiške občine, ki jih je bilo po dveh letih premora na prvi 
pogled precej več kot v preteklosti. Tradicionalno srečanje organizirata Občina Brežice in PGD Sobenja vas.

Številni udeleženci srečanja so se še nekaj časa zadržali na 
prizorišču.
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Župan in državni svetnik 
Srečko Ocvirk je v svojem 
pozdravnem govoru izposta-
vil pomen razmerij, ki jih go-
jimo drug do drugega, do dela 
in okolja ter izpostavil spo-
štovanje, odgovornost in po-
vezanost. Generalni sekretar 
Sindikata delavcev trgovine 
Slovenije Ladi Rožič je pou-
daril pomen delavskih pravic, 
ki niso bile podarjene, temveč 

izbojevane. »Dnevi letnega do-
pusta, regres za letni dopust, 
minimalna plača, plačana ma-
lica in prevoz na delo in z dela, 
plačano nočno in nedeljsko 
delo ter drugi delovni pogo-
ji in pravice so posledica boja 
delavk in delavcev v preteklo-
sti. Nobena pravica ni bila de-
lavkam in delavcem podarje-
na in ni zagotovljena za večno, 
zato se je treba vsak dan or-
ganizirano boriti za ohranitev 
obstoječih pravic ter za prido-
bitev novih; interese kapitala 
pa je treba uskladiti z intere-
si delavcev,« je bil jasen slav-
nostni govornik, ki je nadalje-
val, da je spet treba zahtevati 
pravico do osemurnega de-
lavnika, osemurnega proste-
ga časa, osemurnega počitka 

Za pravice se je treba boriti
LISCA – Območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dolenjske, Bele krajine in Posavja je 
1. maja pripravila na posavskem biseru tradicionalno prvomajsko slovesnost v počastitev delavskega praz
nika. Slavnostni govornik je bil generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladi Rožič.

in ustreznih plač za dostojno 
življenje. »S tem se bo povečalo 
zadovoljstvo delavcev in pro-
duktivnost. Zahtevamo tudi, 
da se najnižja osnovna plača 
delavcev za najenostavnejša 
dela določi v višini minimal-
ne plače, s čimer bi odpravili 
doplačilo do polne minimalne 
plače. V Sloveniji ima 76 od-
stotkov zaposlenih plačo niž-
jo od slovenskega povprečja 
in 88 tisoč upokojencev pre-
jema doplačilo minimalne po-
kojnine. To je posledica mi-
zernih plač, ki jih delodajalci 
izplačujejo delavcem v celot-
nem delovnem obdobju. Bre-
me revnih delavcev in revnih 
upokojencev na svoja pleča 
prevzema država, s čimer daje 
posredno denar v žepe deloda-
jalcev dvakrat: preko nizko ob-
davčenih dobičkov in s finan-
ciranjem revnih in zaposlenih 
ter upokojencev preko social-
ne države,« je izpostavil Rožič.

Spomnil je na nedavne volitve 
in volilne obljube strank, ki so 
se potegovale za vstop v slo-
venski hram demokracije. »Ne 
smemo pozabiti, da vse najpo-
membnejše odločitve, ki vpli-
vajo na naše življenje, spreje-
majo v Evropskem parlamentu 
in slovenskem Državnem zbo-
ru. Njihove odločitve imajo iz-
redno velik vpliv na kakovost 
našega življenja, a vse preveč-
krat delavkam in delavcem ka-
kor tudi upokojenkam in upo-
kojencem ne prinesejo nič 
dobrega. Kljub stanju v naši 
državi, ki je do delavcev nepri-
jazna; razočaranjem nad vsak-
danjo politiko, ki je v zadnjih 
letih delavca razvrednotila; je 
podoba današnjega praznika 
pozitivna. Prvi maj je praz nik 

dela, delavske solidarnosti, je 
simbol boja za delavske pra-
vice, simbol za njihovo ohra-
nitev. Le skupaj in s sindikati 
delavcev lahko delu povrnemo 
čast. To lahko naredimo le sku-
paj, brez iluzij, da bo to nare-
dil nekdo drug namesto nas,« 
je spodbudil osrednji govornik 
na prvomajski proslavi na Lisci 
k premisleku o položaju delav-
skega razreda ter zaključil, da 
sta 1. in 2. maj dela prosta dne-
va po zaslugi Zveze svobod-
nih sindikatov Slovenije, zara-
di Sindikata delavcev trgovine 
Slovenije pa so ob nedeljah in 
praznikih trgovine zaprte.

V spremljevalnem kulturnem 
programu so sodelovali člani-
ce in člani KD Godba Sevnica, 
mažorete Društva Trg Sevni-
ca, folklorna skupina Duplo iz 
Pišec, Blaž Plevnik z zaigrani-
mi melodijami na harmoniki, 
Kat ja Plevnik z recitacijami 
in s povezovanjem programa 
skupaj s sekretarko območne-
ga odbora ZSSS Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja Ivico Sotel-
šek, ki je še zaplesala s folklor-

no skupino. V popoldanskem 
delu programa je lepo števi-
lo obiskovalk in obiskovalcev 
privabila zasedba Miran Ru-
dan & Design ter kasneje še 
NZA Jarica. 

Na proslavi na Debencu 
podelili priznanja 

Prvomajsko praznovanje v or-
ganizaciji Zveze svobodnih sin-
dikatov Slovenije vsako leto 
poteka tudi na Debencu pri 
Mirni na Dolenjskem, kjer so 
tudi letos podelili priznanja 
posameznicam in posamezni-
kom za dolgoletno prizadev-
no delo v sindikalnih organi-
zacijah. Priznanje za območje 
Posavja je prejela Jasna Beše-
nić iz Sevnice, ki je zaposlena 
v podjetju Inplet na Dolnjem 
Brezovem. Priznanje je preje-
la za aktivno sodelovanje pri 
sindikalnem delu, pogovorih 
in dogovorih z vodstvom pod-
jetja in povezovalnost s sindi-
kati na območni in republiški 
ravni. 

 Smilja Radi

Slavnostni govornik Ladi 
Rožič

V kulturnem programu je z venčkom gorenjskih plesov 
navdušila folklorna skupina Duplo iz Pišec. 

Pred pohodom, na katerem 
so si pohodnice in pohodni-
ki ogledali tudi grajski čebel-
njak ter se seznanili s t. i. ener-
gijsko potjo, ki ima osem točk, 
so zbrane pozdravili direk-
tor Zavoda za gozdove Slove-
nije mag. Janez Logar, župan 
Srečko Ocvirk in direktori-
ca KŠTM Mojca Pernovšek. 
Turistična vodnica Carmen 
Klepej je predstavila Medo-
vito turo, ki se prične v par-
ku ob Savi in zaključi na sev-
niškem gradu s pogledom na 
reko Savo. Osrednji dogodek 
se je nato odvijal v lično ob-
novljenem prostoru srednje 
etaže Lutrovske kleti, kjer je 
na ogled razstava na temo ri-
bištva, saj je obnova prosto-
ra potekala v okviru projekta 
Od ribiča do graščaka. »Sama 
prenova Lutrovske kleti je po-
tekala pod nadzorom celjske 

Ribiška razstava v Lutrovski kleti
SEVNICA – 22. aprila je v počastitev svetovnega dneva Zemlje in dneva tematskih poti potekala osrednja 
slovenska prireditev s pohodom po učni poti Gozd je kultura, ki se vije ob vznožju sevniškega gradu. Poho-
du je sledilo uradno odprtje razstavnega prostora v Lutrovski kleti. 

območne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, ki stremi k temu, da 
se ohrani prvotni izgled kleti. 

Celoten prostor se je temelji-
to sčistil, skrtačil in premazal 
z ustreznimi sredstvi, stene so 
se najprej skrbno pregleda-

le, če se slučajno kje nahaja-
jo kakšni zapisi in se šele nato 
prebarvale; zamenjala so se 
okna,« pojasni Eva Urh, sveto-
valka za kulturo na KŠTM, ki je 
bil eden od partnerjev v ome-
njenem projektu, v katerem je 
sodelovalo še Kulturno dru-
štvo Leskovec pri Krškem, Ri-
bogojnica Akval d.o.o. Blanca 
in Kmečka zadruga Krško kot 
vodilni partner, zato je prisot-
ne v njenem imenu nagovorila 
Tanja Verhovnik.

Uradno odprtje lično obnovlje-
nega prostora v Lutrovski kle-
ti so z duhovito igro popestrili 
članice in člani društva Sev-
niški graščaki in KD Lesko-
vec pri Krškem, Tjaša Metel-
ko Jazbec je predstavila izbor 
posavskih vin, Damjan Wall-
ner pa recepte in jedi. 
 S. Radi, E. Urh

V obnovljenem delu Lutrovske kleti je na ogled razstava o 
ribištvu v Posavju.

Podprojekt Energetska sanacija objekta Dom kulture Radeče je del 
operacije Energetska sanacija objektov Doma kulture in Zdravstve-
nega doma Radeče, za katero je Občina Radeče z Ministrstvom za in-
frastrukturo na podlagi »Javnega razpisa za sofinanciranje energet-
ske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023« v 
aprilu letos podpisala pogodbo o sofinanciranju s sredstvi iz Kohe-
zijskega sklada EU. Celotna operacija je ocenjena na 1.059.112,48 € 
z DDV, pri čemer sofinanciranje s strani MZI (49 % upravičenih stro-
škov) znaša 352.619,21 €, sofinanciranje Občine Radeče (preostalih 
51 % upravičenih stroškov, neupravičeni stroški in DDV) pa preosta-
lih 706.493,27 €. Skladno s terminskim planom bo v letu 2022 izve-
dena energetska sanacija Doma kulture Radeče, energetska sanaci-
ja Zdravstvenega doma Radeče pa bo v celoti izvedena v letu 2023.
Aktivnosti v zvezi z energetsko sanacijo objekta Dom kulture Rade-
če že potekajo s polno paro. Skladno z zakonom o javnem naroča-
nju je bilo izvedeno javno naročilo, na katerem je bil izbran izvaja-
lec del INEKO d.o.o. iz Maribora, za izvajanje strokovnega nadzora 
nad gradnjo pa je bilo izbrano podjetje AR Projekt d.o.o. iz Sevnice. 
Gradbena pogodba s podjetjem INEKO d.o.o. v višini 338.633,69 € z 
DDV je bila podpisana konec aprila, izvajalec pa je po uvedbi v delo 
že pričel s pripravljalnimi deli. Projekt sicer zajema izvedbo novega 
kontinuiranega izolativnega ovoja po vseh zunanjih površinah fasa-
de, izolacijo podstrešja, zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva 
in vzpostavitev energetskega monitoringa, dela pa bodo končana 
do sredine avgusta letos. Tudi v tem primeru občanke in občane ob 
občasnem hrupu in spremembah prometnega režima vljudno pro-
simo za razumevanje.

Izgradnja pločnika na območju naselja 
V Gaju v polnem zamahu

Občina Radeče je v letu 2018 pristopila k izdelavi projektne doku-
mentacije za projekt ureditve hodnika za pešce ob državni cesti G1-
5/0360 in ob lokalni cesti LC342051 v naselju Radeče med savskim 
mostom pri radeški obvoznici mimo starega uvoza v Radeče in nap-
rej po Ulici Milana Majcna v smeri središča mesta do obstoječega 
pločnika. Po izvedeni recenziji projekta je Direkcija RS za infrastruk-
turo v letu 2021 izvedla javni razpis za izbiro izvajalca del, na kate-
rem je bilo s ponudbo v višini 423.096,94 € z DDV, pri čemer na lo-
kalno cesto vezan delež Občine Radeče znaša 233.816,17 €, izbrano 
podjetje VOC Celje, d.o.o. 
Izbrani izvajalec je pod nadzorom podjetja DRI d.o.o. z gradbeni-
mi pričel v mesecu aprilu letošnjega leta. V okviru izvedbe projek-
ta bo vzdolž celotne trase zgrajen hodnik za pešce, urejeno bo od-
vodnjavanje, zamenjana bo cestna razsvetljava, obnovljeni in delno 
na novo zgrajeni bodo infrastrukturni vodi, obenem pa bo odstra-
njena in postavljena nova protihrupna ograja ob državni cesti. Izva-
jalec bo z deli skladno s pogodbo v celoti zaključil do konca meseca 
avgusta. Ob spremenjenem prometnem režimu na območju del ob-
čanke in občane vljudno prosimo za razumevanje.  

Pričetek energetske sanacije Doma kulture
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Predsednik GZ Brežice Her-
man Premelč je uvodoma de-
jal, da so še pred skupščino s 
slovesnim dvigom gasilske za-
stave pri sedežu GZ Brežice 
obeležili natanko sto dni do 
največjega gasilskega dogodka 
v Sloveniji doslej – julijske ga-
silske olimpijade v Celju. . Po iz-
volitvi delovnega predsedstva 
skupščine, ki jo je vodil Jože 
Savnik, so po minuti molka v 
spomin vseh umrlih gasilk in 
gasilcev sledila različna poro-
čila o delu v lanskem letu. V or-
ganizacijskem poročilu o delu 
GZ Brežice v lanskem letu, ki ga 
je podal Premelč, je bilo pou-
darjeno, da je tudi lani epide-
mija covida-19 močno ohro-
mila njihovo delo, tako da so 
odpadli številni že načrtova-
ni dogodki, tudi državni pos-
vet vodij članic in njihovih 
namestnic, ki bi ga gostila bre-
žiška GZ. Omenil je še podpis 
aneksa k pogodbi o opravljanju 
javne gasilske službe med Ob-
čino Brežice, gasilskimi društvi 
in GZ Brežice, s katerim je za-
gotovljeno redno financiranje 
javne gasilske službe na celot-
nem območju občine Breži-
ce. »Sredstva, ki jih prejmemo, 
nam omogočajo ustrezno teh-
nično opremljenost slehernega 
društva in njegovo organizira-
nost. Čeprav nam sredstev ved-

Sredstva občine tudi že za 2023
MOSTEC – 8. aprila so v Gostilni Cetin na Mostecu člani Gasilske zveze Brežice pod streho spravili 67. letno 
skupščino, na kateri so pregledali delo v minulem letu in z Občino Brežice tudi podpisali aneks k pogodbi 
o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice za leti 2022 in 2023.

no primanjkuje, jih racionalno 
porabljamo za nabavo in zame-
njavo gasilske opreme in teh-
nike,« je pojasnil Premelč. Lani 
so nadaljevali tudi z dolgoroč-
nim planom opremljanja gasil-
skih enot, tokrat sta prišli na 
vrsto PGD Bizeljsko s predajo 
novega vozila GVM-1 v namen 
in PGD Brežice s podpisom po-
godbe o dobavi gasilskega vozi-
la GVC 16/25, ki bo dobavljeno 
v tem letu.

Opravili za 244 ur intervencij

Poročilo o delovanju gasilk je 
podala Vesna Kozole, o aktiv-
nostih gasilskih veteranov je 
spregovoril Zlatko Fišer, ope-
rativno poročilo je predsta-

vil poveljnik GZ Brežice Dar-
ko Leskovec. Navedel je, da je 
na zadnji dan minulega leta v 
gasilskih enotah delovalo 525 
operativnih gasilcev in 57 re-
zervnih operativcev. Lani so 
posredovali na 94 intervenci-
jah, med njimi je bilo 19 po-
žarov na objektu, 18 požarov 
v naravnem okolju, štirje po-
žari na prometnem sredstvu, 
pet požarov komunalnega za-
bojnika, 28 tehničnih inter-
vencij in druge pomoči ter 
16 vetrolomov. Na interven-
cijah je sodelovalo 148 gasil-
skih enot, 810 gasilcev in 224 
vozil, skupni čas intervencij je 
bil 244 ur, stroški intervencij 
pa so znašali skoraj 87 tisoč 
evrov. Po besedah poveljnika 

GZ Brežice je zaključena izde-
lava novega načrta aktiviranja 
in nove kategorizacije gasil-
skih enot GZ Brežice, vadbišče 
v Slovenski vasi je v drugi fazi 
izgradnje. Finančno poročilo je 
podal tajnik GZ Brežice Bran-
ko Proselc, poročilo nadzor-
nega odbora Elizabeta Fišer. 
Razrešili so člana UO GZ Bre-
žice Petra Plejiča in names-
to njega izvolili Bogdana Pa-
lovšnika, oba sta člana PGD 
Obrežje. Predsednik GZ Breži-
ce Premelč in brežiški župan 
Ivan Molan sta ob tej prilož-
nosti podpisala aneks štev. 4. 
k pogodbi o opravljanju javne 
gasilske službe v občini Bre-
žice za leti 2022 in 2023, kar 
je sploh prvič, da so podpisali 
aneks za dve leti. Proti koncu 
skupščine je sledila še podeli-
tev zlatega priznanja GZ Breži-
ce članu PGD Veliki Obrež Ro-
bertu Deržiču, poveljniku III. 
sektorja in članu poveljstva GZ 
Brežice, ki se je leta 2019 na 
regijski vaji v Artičah zelo izka-
zal pri vodenju sektorja gaše-
nja s helikopterjem, ter dolgo-
letnemu sodelavcu in tajniku 
GZ Brežice Branku Proselcu, 
ki se je z novim letom upoko-
jil, za dolgoletno strokovno in 
požrtvovalno delo. 

 Rok Retelj

Prejemnika priznanj Robert Deržič (levo) in Branko Proselc

BREŽICE – Člani Društva 
upokojencev Brežice so v je-
dilnici Gimnazije Brežice op-
ravili letni občni zbor in po 
besedah predsednice Jožice 
Sušin ugotovili, da so zastav-
ljeni program za minulo leto 
v veliki meri tudi uresničili. 
Posebej je bil izpostavljen 
projekt Starejši za starejše.

Na občnem zboru je bilo pri-
sotnih manj članov društva 
kot v preteklih letih, saj so bile 
zdrav stveno-varnostne omeji-
tve takrat še zmeraj veljavne. V 
odsotnosti župana občine se je 
zbora udeležila direktorica ob-
činske uprave Patricia Čular, 
prisotna sta bila tudi predse-
dnik PZDU Posavje Jožef Žni-
darič in predsednica DU Bi-
zeljsko Mira Rajterič. Zbor je 
po izvolitvi delovnega pred-
sedstva s svojim pesniškim ta-
lentom in družbenokritično 
poezijo razveselila vodja kul-
turniške skupine Jagodni izbor 
Ivana Vatovec. Folklorna sku-
pina DU Brežice se je predsta-
vila s plesnim nastopom v av-
tentični narodni noši tega 
območja. Predsednica društva 
Jožica Sušin je v poročilu o 
delu društva navedla, da je v 
letu 2021 štelo 1207 članov in 
je največje društvo v Posavju. 
Ugotovila je dokaj visoko rea-
lizacijo načrtovanih nalog gle-
de na težavne epidemiološke 
razmere. Posebej je poudarila, 
da je uspela pobuda za organi-

Pobuda za dnevni center uspela

zacijo Dnevnega centra v Bre-
žicah in ustanovitev Večgene-
racijskega centra. V društvu si 
bodo še naprej prizadevali za 
boljši položaj starejših, med 
drugim za dostop do oskrbe 
na domu in nižje cene te oskr-
be ter za več mest v Domu upo-
kojencev Brežice in ustanovi-
tev manjših enot tudi v drugih 
krajih po občini.

V nadaljevanju je vodja projek-
ta Starejši za starejše Ana Ka-
lin predstavila poročilo o ob-
segu in vsebini delovanja te 
dejavnosti v prejšnjem letu in 
načrt dela v letu 2022. Pro-
gram Starejši za starejše v dru-
štvu deluje že štirinajsto leto in 
ga bodo izvajali še naprej, saj 
želijo obiskati vse starejše nad 
69 let v vseh 17 KS, ki jih dru-
štvo pokriva. Želijo predvsem 
ugotoviti, kako starejše ose-
be živijo na svojih domovih in 

kakšne so njihove potrebe po 
organizaciji dnevnega varstva, 
varovanih stanovanjih, pred-
vsem po nudenju in organizi-
ranju ustreznih pomoči pre-
ko institucij (CSD, RK, Karitas, 
policije …). V lanskem letu so 
v programu Starejši za starejše 
dvakrat presegli plan obiskov, 
prostovoljci pa so opravili prek 
2300 zabeleženih ur, a v resni-
ci jih je bilo opravljenih še ve-
liko več. Kar nekajkrat so opa-
zili tudi nasilje nad starejšimi, 
kar so nemudoma posredovali 
CSD in policiji. Sledila je še po-
delitev društvenih priznanj, ki 
so jih letos prejeli: Ivica Ko-
lar, Majda Bevc, Zinka Bogo-
vič, Anica Glogovšek, Rozika 
Perkman, Jožica Verstovšek, 
Rajko Ledinek, Jožica Bostič, 
Milka Golobič, Zinka Gramc, 
Slavka Hanzir in Marija Vog-
rinc.
  S. Pohar/A. Kalin

Prejemniki priznanj s predsednico društva in vodjo projekta 
Starejši za starejše

SROMLJE – Člani Turističnega društva Sromlje so na dan 
Zemlje, 22. aprila, posadili lipo na vaškem vrtu pri župni-
šču, marca pa so tradicionalno opravili čistilno akcijo po kra-
ju. Tudi v nadaljevanju leta jih čaka še kar nekaj aktivnosti.

Na istem mestu, kjer je rasla prejšnja lipa, ki se je posušila in so jo 
staro čez 150 let podrli julija lani, so zasadili medovito rastlino, ki 
bo paša za sromeljske čebele. Novo lipo je blagoslovil župnik Ro-
man Travar. Simbolično so v jamo dali steklenico s posvetilom, 
kdaj so posadili in kdo jo je posadil. Prizadevni člani TD Sromlje 
so tudi sicer zelo aktivni. V začetku marca so tradicionalno orga-
nizirali čistilno akcijo, ki se je je udeležilo 25 ljudi vseh starosti. 
Kot sta povedali predsednica TD Sromlje Ana Kranjčič in Mari-
ja Prah, je bilo odpadkov manj kot v preteklih letih, kar je spod-
budna novica, a kljub temu je še vedno najbolj problematična 
glavna cesta, ob kateri je največ pločevink in škatlic od cigaret. 
Med akcijo so odkrili tudi dve črni odlagališči. Omenili sta, da so 
nabrali za polovico velikega komunalnega zabojnika odpadkov. V 
TD Sromlje, v katero je včlanjenih več kot 200 domačinov, v njem 
pa deluje tudi podmladek, se že pripravljajo na organizacijo če-
šnjeve nedelje sredi junija. Zadnjo soboto v oktobru bodo orga-
nizirali tradicionalni pohod po Poti vina in sonca. Redno skrbi-
jo tudi za urejenost kraja, npr. za sajenje rož pri postajališčih in 
v mini parku, obnovili bodo tudi kozolčke ob cesti. V letošnjem 
letu so se skupaj s sromeljskimi vinogradniki spet lahko udeleži-
li sejmov v Gornji Radgoni in Ljubljani, na katerih so predstavlja-
li Sromlje, ki so bile že večkrat uvrščene med najbolj urejene iz-
letniške kraje in so znane tudi po »mini Golici«, saj vsako leto na 
hribu pod cerkvijo sv. Martina zacveti na tisoče narcis.  R. R.

Paša za sromeljske čebele

Sajenje lipe na dan Zemlje (foto: A. Preskar)

BISTRICA OB SOTLI – Bistri-
ški svetniki so se na zadnji 
seji seznanili z idejno zasno-
vo projekta Bratuševa doma-
čija – medgeneracijski cen-
ter z varovanimi stanovanji, 
ki vključuje umestitev dveh 
stanovanjskih enot v delno 
že prenovljeno stanovanj-
sko stavbo Bratuševe doma-
čije, nadomestno gradnjo se-
nika in kozolca.

Kot sta predstavila dr. Matej 
Blenkuš in Katja Cimper-
man iz projektantskega pod-
jetja studio abiro, d.o.o., je cilj 
celovite obnove domačije, ki je 
bila pred časom že obnovljena 
od zunaj, zasnova medgenera-
cijskega centra, ki zagotavlja tri 
oskrbovana stanovanja in eno 
stanovanje za mlajšo družino. 
V sklopu Bratuševe domačije 
so trije objekti – kozolec, hlev 
oz. kašča in stanovanjska stav-
ba. Celotna domačija je pod 
spomeniškim varstvom, zato 
so pri umeščanju varovanih 
stanovanj sledili temu, da se 
dimenzije objektov ohranja-
jo, sta navedla. »Prav tako smo 
želeli ohraniti tudi karakter 
domačije z osrednjim dvoriš-
čem, na katerega se navezuje-
jo vsi objekti,« je dejal Blenkuš 
in dodal, da zaradi podstreš-
nega stanovanja ni mogoče va-
rovanih stanovanj umestiti na 
obeh etažah, saj starejši pogos-
to potrebujejo invalidski vozi-
ček, umestitev dvigala pa bi 

Bratuševo domačijo čaka obnova

bila neracionalna in bi pose-
gala v kulturo strešne silhue-
te, kar z vidika spomeniškega 
varstva ni dovoljeno, je pojas-
nil. Zato so predlagali, da se 
skoraj 80 m2 veliko varovano 
stanovanje z dvema ležiščema 
umesti samo v pritlični del sta-
novanjske stavbe. Ker zgornje 
stanovanje ni namenjeno sta-
rejšim, predlagajo, da ga obči-
na nameni (mlajši) družini, saj 
bi imelo tudi otroško sobo, in 
s tem vzpostavi stanovanjsko 
skupnost. Velikost mansardne-
ga stanovanja je dobrih 71 m2.  

Hlev (kašča) je v spodnjem 
delu zasnovan kot zidana, v 
zgornjem pa kot lesena kon-
strukcija. V na pol vkopanem 
pritličju senika se nahaja oskr-
bovano stanovanje z dvema le-
žiščema s skupno neto površi-
no 58 m2. Zgornje stanovanje, 
veliko dobrih 50 m2, je prav 

tako oskrbovano, ima dve lež-
išči v skupni spalnici, vsi pro-
stori omogočajo uporabo gi-
balno oviranim osebam na 
invalidskem vozičku. Obstoje-
či kozolec se najprej razstavi, 
nato pa se ga postavi ponov-
no. Pod streho kozolca, ki te-
melji kot večnamenski objekt, 
je omogočeno parkiranje za šti-
ri vozila, obenem pa zagotavlja 
tudi prostor za druženje vseh 
stanovalcev medgeneracijske-
ga kompleksa in okoliških pre-
bivalcev. V servisnem objektu 
se nahaja kotlovnica na lesno 
biomaso in shrambe za vsa šti-
ri stanovanja. Poskrbeli bodo 
seveda tudi za ureditev zuna-
njih površin. Kot sta še omenila 
arhitekta, je celoten kompleks 
velik okrog 410 m2, trenutna 
groba ocena vrednosti inve-
sticije je približno pol milijo-
na evrov. 
 R. Retelj

Bratuševa domačija (foto: Občina Bistrica ob Sotli)
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Kot družbeno odgovorno podjetje dobro 
sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, ra-
zvojnimi organizacijami ter drugimi pred-
stavniki regionalnega in lokalnega razvoja. 
Izvajamo in finančno podpiramo aktivnosti 
in projekte ter pri tem sodelujemo z različ-
nimi organizacijami.  

Pohvalimo se lahko, da kljub tem zahtev-
nim časom dobro sodelujemo s šolami, 
društvi in drugimi institucijami. V lanskem 
letu smo tako večkrat uspešno sodelovali 
z OŠ Brestanica, organizirali smo dan od-

prtih vrat v TEB, donirali sredstva Bolni-
šnici Brežice, Zdravstvenemu domu Krško 
in finančno podprli dva krajevna projek-
ta (novi most za pešce in prenova dvora-
ne). V začetku maja 2022 pa smo na lo-
kaciji TEB posadili pet medovitih sadik. S 
tem smo se tudi v TEB odzvali na pobudo 
za sodelovanje v projektu sajenja medo-
vitih rastlin in tako prispevali svoj delček 
za hrano čebel in drugih opraševalcev ter 
ohranjanje narave.

V TEB želimo tudi v prihodnje prispeva-
ti k spodbujanju izobraževalnih, kultur-
nih, športnih in drugih aktivnosti v lokal-
nem okolju. Veselimo se novih projektov, 
saj podpiramo in cenimo okolje, ki ga sou-
stvarjamo skupaj. 

S posluhom za družbeno koristne 
dejavnosti do lepše skupne prihodnosti 
Termoelektrarna Brestanica (TEB) je že skoraj 80 let tesno vpeta v kraj in sodelovanje z lokalnim oko-
ljem. V družbi je prisotna velika odgovornost do krajanov in razvoja okolja, na katerega proizvodnja 
električne energije najbolj vpliva. V skladu s tem tradicionalno podpiramo družbeno odgovorne pro-
jekte in aktivnosti, ki so v skladu z vrednotami in s strateškimi usmeritvami družbe. 

Osnovnošolci med poslikavo krožnega 
parkirišča TEB

Dan odprtih vrat v TEB 

Nov most za pešce v Brestanici

Sajenje medovitih rastlin

Prenovljena dvorana Dom Svobode 
Brestanica

Sredstva, namenjena Splošni bolnišnici 
Brežice, so bila porabljena za nakup 

nove operacijske mize.
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SEVNICA – V lanskem poletju se je sevniško dimnikarsko 
podjetje Snedim preselilo v nove poslovne prostore nekda-
njega lesnega obrata na Planinski cesti, kjer so dimnikarski 
dejavnosti po odkupu kranjskega podjetja Veti dodali še iz-
delavo specialnih ščetk in krtač iz različnih materialov za in-
dustrijo, obrt, prezračevalne sisteme ter različne dodatke, 
ki jih dimnikarji potrebujejo pri svojem delu. 

Začetki sevniškega dimnikarskega podjetja segajo v leto 1979, 
ko je z dimnikarskimi storitvami začel Ivan Jelančić (tudi prvi 
pobudnik za ustanovitev in prvi predsednik sekcije dimnikarjev 
pri Obrtni zbornici Slovenije). Po njegovi upokojitvi je dejavnost 
leta 2002 prevzela njegova žena Ana. Leta 2013 se je Dimnikar-
stvo Jelančić preimenovalo v Snedim in pred tremi leti je vode-
nje družinskega podjetja prevzela njuna hči Snežana, v strokov-
nih službah pa je zaposlena tudi druga hči Mojca. 
»Za razširitev naše dimnikarske ponudbe kot osnovne panoge 
smo se odločili, ker smo v podjetju Veti iz Kranja videli nov po-
slovni izziv, kajti časi so takšni, da je treba razmišljati dolgoroč-
no,« pojasni Ana Jelančić, ki ostaja v podjetju kot prokuristka. 
»Ženski del družine si je vedno želel nek butik, a naš nov proi-
zvod ne ponuja tekstilnih izdelkov, pač pa specialne ščetke in kr-
tače. V naši galanteriji je okoli dvesto različnih izdelkov, delamo 
pa tudi po naročilu. Največ naših asortimanov prodamo v Slove-
niji, a prisotni smo tudi na angleškem trgu, v Bosni in Hercegovi-
ni ter na Finskem, seveda si želimo še kakšen dodaten trg,« pove 
Snežana Jelančić ter preda besedo vodji v proizvodnji Mihi Ja-
nežiču, ki predstavi tako proizvodni obrat kot trgovinski del ter 
pove, da je trenutno redno zaposlenih v podjetju Snedim – Veti 
19 oseb.  S. Radi

Razširjene dimnikarske storitve

Gostje so si na uradnem odprtju z zanimanjem ogledali nove 
prostore. 
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PROIZVODNJA – APRIL 2022

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
[mg/m3]

NOx  
[mg/m3]

CO  
[mg/m3]

dimno število

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

PB 2* TG 21 - 348 - 36 - 2 -

Proizvodna enota Proizvodnja
[kWh]

Obratovalne ure
[ura]

Število zagonov
[/]

Plinski blok
PB2 8.783 1 4

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

Do hitrejšega interneta tudi na obrobju občine
Internet je postal pomemben del našega vsakdana, uporabljamo ga doma in v službi. Ni zgolj vir do informacij, temveč tudi sredstvo za zabavo in komu-
nikacijo. Čeprav je razmeroma mlad – letos praznuje 33 let – je povezljivost, ki nam jo nudi, že prinesla dolgotrajne učinke. Vse se je začelo s kablom, 
priključenim na telefonsko linijo. Danes imamo na dlani ves svet.

V mestni občini Krško imamo skoraj petsto 
kilometrov t. i. kabelske kanalizacije, v ka-
tero je položenih tisoč kilometrov optičnih 
kablov. Da vse deluje tako, kot mora, skrbi 
Luka Gorjup iz Sektorja gospodarskih jav-
nih služb kolektivne rabe, enota Širokopa-
sovno omrežje, v družbi Kostak, d. d. »Gre za 
povezavo v svet, medije, televizijo, telefon, 
internet,« pojasnjuje. »Skrbim od izgradnje 
omrežja do njegovega brezhibnega delova-
nja.« Vzdrževalec informacijsko-komunika-
cijskega omrežja je obenem vodja montaž-
nih, vzdrževalnih in operaterskih del, sam 

pa opravlja predvsem vklope po centralah 
za operaterje. V računalniškem programu 
pokaže omrežje po občini, tiste najdrobnej-
še linije so kabli, ki so razpeljani do vsakega 
uporabnika. »Centrala v Brestanici denimo 
pokriva brestaniški del občine, centrala na 
Senovem senovski del. Ko nam telekomu-
nikacijski operater odda naročilo za priklop 
nekega gospodinjstva na storitev, je moja 
naloga, da uredim prevezavo med omarico 
operaterja in omarico fizične infrastruk-
ture, ki je v naši centrali. Tako omogočim 
stranki signal izbranega operaterja. Stranki 
torej omogočimo priključek v zunanji tele-
komunikacijski omarici, nato pa operater 
od te svoje omarice do modema storitev 
priključi stranki. Če stranka nato zamenja 
operaterja, tu ne posegamo več, saj lahko 
na tej točki novi operater vse uredi sam.«

A to je le en del njegovega dela, drugi del 
predstavlja nadzor nad polaganjem cevi. 
»Pri izkopu se najprej položijo prazne cevi, 
potem sledi snemanje, ki ga opravijo ge-
odeti, nato montaža, ki je delo naših dveh 
fantov ali podizvajalcev, odvisno, kako zah-
tevna je – zajema vse od organizacije tega, 
kateri kabli gredo notri, kakšne so kapacite-
te in kako je treba v jaških vse zvezati, da 
vsaka stranka dobi svoje vlakno. Na koncu 
pridejo na vrsto še meritve in potem je vse 

nared za operaterja oz. za priklop. Infra-
strukturo tudi vzdržujemo. Če denimo pri-
de do kakšnih manjših pretrgov, saniramo 
sami, če pa se pretrga največji kabel z 864 
vlakni, nam pomagajo podizvajalci, saj gre 
za zahtevno poškodbo, ki za tri ekipe, ki jih 
sestavljata po dva vzdrževalca, pomeni dva 
dni dela.«

»Moje delovno mesto je v 
mestni občini Krško«

Pri vzdrževanju sodelavcema pogosto pri-
skoči na pomoč, do nedavnega je skrbel tudi 
za montažo. »Ni nas veliko, mestna občina 
Krško pa je velika. Letos smo se okrepili, 
dobili smo novega sodelavca. Je že res, da 
imamo podizvajalce, ampak je težava v tem, 
da ti prihajajo od drugod, iz Novega mesta in 
Ljubljane, po drugi strani pa zanje nimamo 
toliko dela, da bi k nam hodili redno. Zdaj 
sem prevzel tiste naloge, ki jih lahko opravi 
en sam, sodelavca pa nemoteno delata na 
montaži, saj morata zanjo biti vedno dva. 
Tega ne more opravljati en sam.«

Luka Gorjup svoje delo opiše z eno bese-
do – dinamično. »Moraš se znati obrniti, 
vedno si v pogonu. Zdaj lahko rečem, da 
sem tukaj, a čez deset minut bom morda 
že moral biti na drugi lokaciji,« pojasnjuje. 

»Moramo biti prilagodljivi, saj delo poteka 
po vsej občini in ga pravzaprav nikoli ne 
zaključimo. Ni dela, ki bi bilo zaključeno … 
Na lokaciji vedno nekdo ostane, lahko se 
postavi nova hiša, se obnavlja ali gradi neka 
druga infrastruktura, se pojavijo napake … 
Vedno se vračamo. Moje delovno mesto je 
zato celotna mestna občina Krško in zelo 
poredko se zgodi, da sem ves dan na zgolj 
eni lokaciji.«

Rad dela s strankami, a ob tem poudarja 
pomen obojestranskega sodelovanja. »Su-
per je, ko stranka sodeluje, ko posluša … 
Ko sodeluje, je najlepše delati. Sicer pa je v 
vsakem primeru treba nastalo situacijo re-
šiti in vedno smo jo. Je pa tako, bližje, kot si 
mestu, zahtevnejše je, bolj ko si na podeže-
lju, lepše te sprejmejo, najbrž zato, ker ima-
jo manj tehnologije in tehnoloških novosti 
in so veseli, da pride napredek.«

Luka Gorjup

Skrbimo za zeleno Krško

naročnik: www.kostak.si

VRBINA – 6. maja so v pod-
jetju SOP  International 
d.o.o. v Vrbini, kjer razvijajo 
in proizvajajo visokotehno-
loško opremo na področju 
lakirništva, na dan odprtih 
vrat povabili svoje podizva-
jalce oz. zunanje sodelavce 
pa tudi dijake ŠC KrškoSev-
nica s profesorjema, ki so 
si lahko ogledali delovanje 
podjetja in se družili z nje-
govim vodstvom. 

Direktor podjetja Jernej Zor-
ko nam je ob našem obisku 
med drugim povedal, da se 
je ideja o organizaciji prvega 
takšnega dneva odprtih vrat 
pojavila predvsem v želji, da se 
podizvajalcem iz bližnje okoli-
ce zahvalijo za vso njihovo po-
moč, saj z nekaterimi uspešno 
sodelujejo tudi že več desetle-
tij. Odločili so se, da druženje 
z njimi izpeljejo tako, da jih en 
dan povabijo v svoje prosto-
re, jim razkažejo proizvodnjo 
in se tudi na ta način prepri-
čajo, da so za dobro medseboj-
no sodelovanje odvisni pred-
vsem drug od drugega. »Tako 
kot verjetno tudi še nekatera 
druga podjetja v Posavju smo 
tudi mi kadrovsko podhranje-
ni, potrebujemo domačo de-
lovno silo, zato smo s povabi-
lom dijakov na ogled našega 
proizvodnega procesa sled-
njim želeli približati naše po-
slovanje, da bodo sploh vede-
li, kaj pri nas delamo, kakšno 

Preusmerjajo se na druge trge

tehnologijo lakiranja uporab-
ljamo itd. Mogoče je katere-
ga ob ogledu našega podjetja 
tako navdušilo, da si bo že-
lel pri nas opravljati prakso, 
študentsko delo ali se nekega 
dne tudi zaposliti. Tega si se-
veda zelo želimo,« je izposta-
vil Zorko in dodal, da trenutno 
iščejo predvsem mlad kader, 
ki bi bil pripravljen iti na te-
ren za nadzornega monterja, 
vedno jim pride prav tudi po-
moč v delavnicah. Ruska inva-
zija na Ukrajino vpliva tudi na 
njihovo podjetje, ne nazadnje 
jim je po Zorkovih besedah ru-
ski trg v določenem trenutku 
predstavljal tudi 70 % poslo-
vanja. »Dolgoročno gledano 
to za nas pomeni, da se v da-
nem trenutku preusmerjamo 
na druge trge,« je ob tem po-
vedal direktor, ki velik poten-
cial vidi na balkanskem trgu. 
Trenutno imajo podpisane tri 

večje projekte izdelovanja la-
kirnih linij.

Poleg tega so trenutno tudi v 
fazi predmontaže lakirne lini-
je za lakiranje traktorskih de-
lov za kupca iz Rusije, kar so 
pod vodstvom tehnologa za za-
gone lakirnih linij Iztoka Ume-
ka in vodje projektiranja Jas-
ne Močnik tudi demonstrirali 
obiskovalcem dneva odprtih 
vrat. Prokurist podjetja SOP - 
International in njegov ve-
činski lastnik je Anton Jenžur, 
drugi prokurist je Jernej Jen-
žur, direktorica podjetja DDC 
d.o.o., ki ima čez Lakirnico SOP, 
pa je Katarina Kortnik. Zorko 
se je ob tej priložnosti zahva-
lil vsem, ki so se odzvali pova-
bilu na dan odprtih vrat, vsem, 
ki so pomagali pri organizaci-
ji, ter predvsem vsem bivšim in 
sedanjim sodelavkam in sode-
lavcem. R. Retelj

Vodstvo podjetja SOP - International

KRŠKO – Direktor družbe Ru-
dar Senovo Goran Udovč je na 
zadnji seji občinskega sveta po-
vedal, da družba izvaja ogreva-
nje in nadzor v 44 kurilnicah in 
da so jih večino v preteklih le-
tih preuredili za ogrevanje na 
zemeljski plin. Cena ogrevanja 
z zemeljskim plinom je bila ne 
glede na situacijo na trgu še 
vedno ugodna, saj so zakupi-
li plin že v preteklem letu. »To 
je zagotovo najbolj pomembna 

Razmišljajo o sončnih elektrarnah
zadeva, s katero se sedaj ukvar-
jamo. Cene pred vojno v Ukraji-
ni so se na borzi gibale okvirno 
med 70 in 75 €/MWh, z izbru-
hom vojne v Ukrajini so zrasle 
celo na 250 €/MWh, trenutno 
pa se gibljejo okvirno okoli 100 
€/MWh. DZ je sprejel zakon, s 
katerim je izenačil vse gospo-
dinjske odjemalce, tudi tiste, ki 
se ogrevajo iz skupnih kotlov-
nic. Sedaj se je prvič pojavila 
situacija, da je borza bistveno 

višja od gospodinjskega odje-
ma, zato smo z nekaterimi do-
bavitelji že v stiku za ponudbe, 
ki bi bile oblikovane na podla-
gi cenikov za gospodinjski od-
jem,« je povedal Udovč. Zaradi 
zvišanja in nestabilnih cen ze-
meljskega plina na Rudarju že 
razmišljajo o pripravi mode-
lov, ki bi omogočali vgrajeva-
nje sončnih elektrarn tudi na 
večstanovanjske objekte.
  B. M.
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KRŠKO – V Društvu ljubite-
ljev suhomesnatih dobrot 
(DLSD) iz Leskovca pri Kr-
škem so 23. aprila z zaključ-
no prireditvijo na Tržnici 
Videm »pod streho« spravi-
li 8. Salamijado, društveno 
ocenjevanje suhih domačih 
mesnin v kategorijah salame 
in špehovke. 

Po kos salame ali špehovke ali 
obe mesnini je v ocenjevanje 
18. aprila oddalo skupno 43 
izdelovalcev, dan kasneje pa 
je 6-članski sestav sodnikov v 
sestavi Drago Košak, Dušan 
Lipej, Štefan Kiler, Kristina 
Ogorevc Račič, Braco Miro-
ševič in Martin Žibert te tudi 
ocenil. Med 20 špehovkami je 
po mnenju sodnikov najbolj 
okusno izdelal Boštjan Sintič 
z Dolenje Pirošice (Cerklje ob 
Krki), drugo najboljšo v Dru-
štvu ljubiteljev suhomesnatih 
dobrot Leskovec, tretje mesto 
pa so namenili špehovki Ma-
tjaža Božiča iz Nemške Gore 
(Leskovec pri Krškem). Med 
40 ocenjenimi salamami je 1. 
mesto že drugo leto zapored 
osvojila salama Matjaža Pe-
terlina iz Bele Cerkve (Šmar-

Osma salamijada »pod streho«

ješke Toplice), 2. mesto sala-
ma Pavla Vidica iz Hruševca 
(Straža pri Novem mestu), 3. 
mesto pa salama Rada Črtali-
ča z Loga (Sevnica). Najboljši 
izdelovalec salame z območja 
mestne občine Krško je bil To-
maž Pflege z Mrtvic, ki je osvo-
jil 14. mesto. 

Glede na to, da so v DLSD pri-
reditev z udeležbo tako sode-
lujočih mesninarjev kot obi-
skovalcev izvedli po dveh letih 
epidemiološkega zaprtja druž-
be, se je predsednik Jože Pet-

kovšek zahvalil obojim za 
udeležbo kakor tudi Centru za 
podjetništvo in turizem Krško, 
v katerem so omogočili izved-
bo na zgornji etaži tržnice, ter 
najavil, da nameravajo v letu 
2023,  v katerem bodo obele-
ževali desetletnico društvene-
ga delovanja, ponovno razširi-
ti ocenjevanje mesnin tudi na 
suhe klobase in slanine (nazad-
nje v letu 2019). Prireditev je 
povezovala Mojca Kranjec, za 
poskočne tone pa je poskrbel 
Ansambel Štajerci.
 B. Mavsar

Z leve: najboljša salamarja Pavle Vidic (2. mesto, zlata 
medalja) in Matjaž Peterlin (1. mesto, velika zlata medalja), 
predsednik društva Jože Petkovšek in prvouvrščeni izdelovalec 
špehovke Boštjan Sintič (velika zlata medalja)

Z mobilno poslovalnico na kolesih pridemo tja, kjer ste vi. Posebej prilagojeno vozilo namreč 
omogoča izvajanje bančnih storitev na terenu.

Kdaj in kje bo v Dobovi?

Kdaj? Sreda, 18. maja, ter 1., 15. in 29. junija, od 10.40 do 12.10 ure
Kje? Pri kulturnem domu

Kdaj in kje bo v Senovem?

Kdaj? Sreda, 18. maja, ter 1., 15. in 29. junija, od 13.30 do 15.00 ure
Kje? Supermarket Spar, Titova cesta 51

Urnik in vse aktualne informacije o mobilni poslovalnici so vam vedno na voljo na  
https://www.nlb.si/bankgo.

Kaj vam mobilna poslovalnica 
omogoča?
Če želite urediti finančni opravek ali 
potrebujete finančni nasvet, morda pomoč 
glede uporabe spletne in mobilne banke 
ter drugih načinov poslovanja, ki so vam 
na voljo 24/7, vam je na voljo naš bančni 
strokovnjak. Za gotovinsko poslovanje pa 
je na voljo bankomat.  

V mobilni poslovalnici lahko: 
• Odprete bančni račun in sklenete bančni 

paket.
• Naročite plačilno kartico (Mastercard, Visa, Karanta).
• Oddate vlogo za kredit. (Če vlogo za kredit oddate že prek videoklica, lahko v mobilni 

poslovalnici le še podpišete pogodbo.)
• Sklenete varčevanje ali depozit in se posvetujete tudi o drugih vrstah naložb.
• Dobite nasvet o življenjskih in premoženjskih zavarovanjih. 
• Opravite brezgotovinsko plačilo z računa na račun.
• Na bankomatu dvignete ali položite gotovino in plačate položnice. Ne pozabite, da za 

uporabo bankomata potrebujete bančno kartico (osebnega računa) ter številko (PIN).

Naročnik: nlb.si

NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go – urnik 
obiskov maja in junija v Dobovi in Senovem

Foto: Iztok Lazar, NLB

KOSTANJEVICA NA KRKI – V 
tamkajšnji Gostilni Žolnir je 
6. maja po treh letih ponov-
no potekala tradicionalna 
skupna prireditev tamkaj-
šnjega društva vinogradni-
kov in ljubiteljev domačih 
kolin, t. i. Praznik vina, kru-
ha in »suhega sadja«.

Člani Društva vinogradni-
kov Kostanjevica na Krki so 
na ocenjevanje, ki so ga iz-
vedli 18. marca, prinesli 98 
vzorcev vin letnika 2021 in 
starejših, od tega 44 vzorcev 
cvička, ki jih je ocenila komisi-
ja pod vodstvom Jureta Gru-
barja. Po njegovih besedah je 
bil splošen vtis glede kvalite-
te vzorcev cvička, kljub nekaj 
izločenim vzorcem, pozitiven,  
navdušile so jih modre fran-
kinje aktualnih, predvsem pa 
starejših letnikov, zato meni, 
da ima društvo potencial za 
pridelavo tega vina. Bela vina 
so po njihovi oceni nekoliko 
bolj dozorela kot rdeča, rav-
nodušnih jih niso pustili niti 
vzorci sortnih belih vin, vse 
penine so bile ocenjene kot vi-
sokokakovostne in vrhunske. 
Najvišjo oceno med cvički je 
dobil vzorec kleti Vina Jelenič 
(16,37), sledila sta vzorca KZ 
Krško (oceni 16,33 in 16,30), 
velike zlate medalje so si po-
leg omenjenih prislužili še tri-
je vzorci Vin Jelenič ter vzor-
ca Mateja in Andreje Kuhar. 
Tudi med frankinjami letnika 
2021 je slavil Jeleničev vzorec 

Ocenili vina in domače dobrote

(ocena 17,90), najvišjo oce-
no (kar 19,63) pa je dobil la-
ški rizling – suhi jagodni izbor 
letnika 2011 iz KZ Krško. Kot 
je povedal predsednik društva 
Matej Kuhar, je bil lanski vin-
ski letnik poseben zlasti zara-
di hude spomladanske pozebe. 
»Kakor je kazalo na slab letnik, 
smo lahko kar zadovoljni z nje-
govo kvaliteto,« je strnil pred-
sednik, ki opaža, da na oce-
njevanju pada delež vzorcev 
cvička, narašča pa delež sor-
tnih vin.

Na ocenjevanju »suhega sad-
ja« (kot pravijo domačim su-
homesnatim izdelkom), ki so 
ga izvedli v Društvu doma-
če koline, je največ priznanj 
in zmag po kategorijah osvo-
jil Boštjan Sintič z Dolenje 

Pirošice, ki je dobil najvišje 
ocene za vzorce salame, špe-
ha oz. slanine, domače kloba-
se in kruha, najboljšo špehov-
ko je naredil Drago Kranjc 
iz Dolenjega Vrhpolja (Sin-
tič je bil drugi), najboljši šink 
oz. zašinek Silvo Vide iz Gro-
belj, najboljši vzorec vina pa je 
na društveno ocenjevanje pri-
nesla družina Bakšič s Cirja 
pri Raki. Sintič je bil najboljši 
tudi v kombinaciji vina, špe-
ha in kruha, druga je bila že 
omenjena družina Bakšič, tre-
tja pa družina Drmaž z Dolnje 
Prekope. Na dogodku, na kate-
rem so podelili priznanja naj-
boljšim pridelovalcem, so bile 
domače dobrote in vina seve-
da tudi na pokušino. 
 P. Pavlovič, 
 foto: A. Hruševar

V kombinaciji vina, špeha in kruha so prva tri mesta 
osvojili Boštjan Sintič ter družini Bakšič in Drmaž, ob strani 
predsednika obeh društev Franc Kovačič in Matej Kuhar

Tržnica

Trgovina z izbranimi izdelki lokalnih
pridelovalcev in distribucija gostincem

SEZONAJAGOD

evrosad.si/trznica
031 681 547 

PIŠECE – Vinogradniško 
društvo Pišece je 22. apri-
la organiziralo srečanje čla-
nov društva, na katerem so 
bila podeljena odličja vsem 
nagrajenim pridelovalcem 
vin. Šampion leta je postal 
sladki traminec Simona Var-
leca iz Podgorja pri Pišecah.

Vinogradniško društvo Pišece 
je letošnje ocenjevanje vin iz-
vedlo 9. marca na vinogradni-
ški kmetiji Jožeta Varleca v 
Podgorju pri Pišecah. Petčlan-
ska komisija pokuševalcev v 
sestavi Andrej Bajuk (pred-
sednik komisije), Ivanka Ba-
dovinac, Jernej Martinčič, 

Vrhunski Varlečev traminec

Milena Rožman in Damijan 
Vrtin je ocenila 85 vzorcev be-
lih vin PTP, rdečih vin PTP in 
nekaterih sortnih vin. Pred-
sednik VD Pišece Vinko Le-
sinšek je poudaril, da je leti-
no 2021 zaznamovala pozeba, 
kar je pomenilo manjši pride-
lek, neenakomerno zorenje oz. 

slabšo dozorelost grozdja. Ti 
pogoji so narekovali zelo zah-
tevno kletarjenje. To je potr-
dil tudi Bajuk, ki je med sortni-
mi vini izpostavil odličen laški 
rizling, lep sauvignon, nekaj 
rumenih muškatov in trami-
nec, ki je vrhunske kvalitete. 
22. aprila je društvo organizi-
ralo srečanje članov, na kate-
rem je Lesinšek podelil odličja 
vsem pridelovalcem nagraje-
nih vin. Zmagovalec ocenjeva-
nja oz. šampion leta 2022 je 
vino z najvišjo oceno, to je slad-
ki traminec, letnik 2021, z oce-
no 18,40 pridelovalca Simona 
Varleca iz Podgorja pri Piše-
cah.  I. M./R. R.

Podelitev naziva šampion 
leta (foto: D. Lipej)
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V parku pred knjižnico se je 
tako dopoldne zbralo več kot 
150 ljudi, poleg zaposlenih v 
knjižnici tudi številni prosto-
voljci, tako posamezniki kot 
predstavniki različnih ustanov 
in društev. Zaposlene in zapos-
leni v knjižnici so jih opremili 
s selitvenimi »akreditacijami«, 
nato pa so se po uvodnem na-
govoru direktorice knjižnice 
Urške Lobnikar Paunović 
sestavili v t. i. živo verigo, ki se 
je začela pri knjižnih policah v 
dosedanji knjižnici v prosto-
rih kapucinskega samostana, 
se vila skozi park in zaključi-
la pri knjižnih regalih v prosto-
rih nove knjižnice. »Danes je za 
nas res prazničen dan, v sode-
lovanju z lokalno skupnostjo 
smo začeli s selitvijo knjižni-
ce v nove prostore. Pred nami 
je predzadnje dejanje – zgrad-
ba je zgrajena, uporabno dovo-
ljenje imamo, sedaj moramo v 
knjižnico spraviti še knjige,« je 
povedala Lobnikar Paunović. 

Čast, da je s police vzela prvo 
knjigo, je pripadla nekdanji di-
rektorici knjižnice Idi Merhar, 
na drugem koncu verige pa je 
knjige na nove police vlagala 
direktorica občinske uprave 
Melita Čopar. »Pred 25 leti, ko 
sem začela razmišljati o novi 
knjižnici in ko smo začeli lju-
di osveščati, da nam bo kmalu 
zmanjkalo prostora, sem upa-
la, da jo bom dočakala še na 

delovnem mestu, zdaj pa sem 
vesela, da sem jo sploh doča-
kala,« je ob tem povedala Mer-
har. Kljub številnim zapletom, 
spremembam lokacij in idej je 
prepričana, da je to velika pri-
dobitev za mesto, čeprav bi si 
želela večje dostopnosti knji-
žnice oz. njene umestitve na 
katero drugo lokacijo. Čopar, 
je prav tako ocenila, da gre za 
»pomemben dogodek v občini 
Krško, glede na to, da smo si 
tako dolgo želeli nove knjižni-
ce. To je res prelomen trenu-
tek, ko lahko damo prvo knji-
go na polico.« Tudi osebno ji 
knjižnica veliko pomeni: »Vsa-
kič, ko si izberem novo knjigo, 
si izberem v bistvu izlet v nez-
nane kraje in v neke novo do-
godivščine. Včasih je dejansko 
potrebno, da se odklopiš od 
vsakdanjosti.«

V eni uri je bilo s pomočjo žive 
verige v novo knjižnico pre-
seljenih približno 1000 knjig, 
kar je le simboličen začetek 
tega procesa, saj morajo v nove 
prostore preseliti kar 130 tisoč 
enot gradiva, zato je pred knji-
žničarji in knjižničarkami še 
precej dela. Še eno živo verigo 
so pripravili popoldne istega 
dne, ko je v njej sodeloval tudi 
župan mag. Miran Stanko. 23. 
maja bodo na tak način selili 
knjige iz malo bolj oddaljene-
ga mladinskega oddelka knji-
žnice, zato so k sodelovanju 

povabili tudi šole in vrtce, saj 
bodo potrebovali več kot 400 
ljudi, slovesna otvoritev nove 
knjižnice pa bo 9. junija ob 17. 
uri. Z izgradnjo prizidka Val-
vasorjeva knjižnica pridobiva 
nove, sodobne in udobne pro-
store, pa tudi prostor, v kate-
rem se bodo obiskovalci lahko 
zadržali dlje časa in se v njem 
družili. Po selitvi v nove pro-
store sledi še obnova kapucin-
skega samostana, ki naj bi bila 
končana v dveh letih. 

Vlasta Moškon, DGN Posav-
ja Krško: »Naše društvo že 23 

let sodeluje z 
Valvasorje-
vo knjižnico 
v projektu Ži-
vim in se ve-
selim s knji-
žnico. Vsak 

mesec ga. Antonija Amon pri-
nese v društvo nabor knjig in 
druge literature, ki ga našem 
uporabnikom predstavimo v 
slovenskem znakovnem jezi-
ku. Velikokrat smo na podlagi 
tega gradiva oblikovali gledali-
ške predstave, filmske posnet-
ke in izobraževalne delavnice. 
Knjiga je v našem življenju 
dobrodošla in zelo uporab-
na. Osebe z okvaro sluha na-
čeloma manj rade berejo, zato 
jim na ta način poskušamo 
predstaviti vrednost teh vse-
bin. Zaradi vsega tega se nam 
je zdelo pomembno, da danes 
sodelujemo na tem dogodku.«

Zdenko Mohar, Krško: »Da 
pomagam pri selitvi sem se 
odločil, ker sem stalni obisko-

valec knjižni-
ce in ljubitelj 
knjig. Sode-
lovanje pri tej 
selitvi je tudi 
posebno do-
živetje. Mis-

lim, da je nova knjižnica ena 
večjih pridobitev v mestu v 
zadnjem času, saj bodo knji-
ge zdaj bolj dostopne za bral-
ce, predvsem za starejše, saj so 
bili dosedanji prostori precej 

utesnjeni in fizično malo tež-
je dostopni.«

Ljubica Toth, Krško: »Vzgo-
jeni smo tako, da radi poma-
gamo soljudem in se odzove-

mo na takšne 
akcije. Stanu-
jem v varova-
nem stanova-
nju, kjer smo 
navajeni po-
magati eden 

drugemu, zato sem se odloči-
la priti sem skupaj z našo sku-
pino Šole zdravja na pobudo 
naše voditeljice Helene. Sem 
uporabnica knjižnice, včasih 
bolj aktivna, zdaj malo manj, 
ker imamo tudi v naših stano-
vanjih knjižnico.« 

Robi Pirc, Krško: »Sem re-
den obiskovalec knjižnice in 
tudi prireditev, ki se dogaja-

jo v njej, tako 
da je moje so-
delovanje pri 
tej selitvi lo-
gična pos-
ledica tega. 
Poleg tega je 

lepo sodelovati pri tako zgo-
dovinskem dogodku, je tako 
prijetno doživetje. Menim, da 
je nova knjižnica res velika 
pridobitev za naše mesto in 
občino.«

Darko Anžiček, Krško: »Mis-
lim, da je danes poseben dan 

tako za Kr-
ško kot za 
k n j i ž n i c o . 
Glede na to, 
da sem ljubi-
telj knjig, se 
mi zdi, da je 

moja dolžnost, da se udele-
žim take akcije in z veseljem 
pomagam pri njej. Želim si, 
da bi čim več ljudi obiskovalo 
novo knjižnico in da bo posta-
jališče vseh nas, Krčanov. To je 
res nekaj posebnega in objekt, 
ki že s svojim videzom privla-
či ljudi.«

 Peter Pavlovič

KRŠKO – V Dvorani v parku v Krškem je 20. aprila v organi-
zaciji Valvasorjeve knjižnice Krško potekal pogovor z Mirom 
Tičarjem, ki je pred kratkim, kot smo že poročali, prevedel 
in prepesnil verze slovitega kitajskega misleca Lao Tseja.

Kot je v uvodnem nagovoru povedala direktorica krške knjižni-
ce Urška Lobnikar Paunović, so z dogodkom obeležili 23. april 
– svetovni dan knjige in avtorskih pravic. V goste so povabili pe-
snika (doslej je izdal dve samostojni pesniški zbirki, Popotnik 
ter Tam preko in čez, njegova poezija je objavljena v različnih 
zbornikih), ljubitelja in snovalca lepe besede ter po novem tudi 
prevajalca Mira Tičarja iz Velikega Mraševega. Že pred leti mu 
je prišla v roke knjiga Tao Te jing (Knjiga poti), ki naj bi jo pred 
2500 leti napisal oziroma narekoval kitajski filozof in pesnik Lao 
Tse. Iz angleščine je prevedel vseh 81 verzov in jih dal lektorira-
ti, opremil pa jih je še s svojimi komentarji in spremno besedo, s 
čimer je še dodatno osvetlil in aktualiziral stare modrosti. Knjiga 
je izšla pri založbi Sanje.
Kot je povedal v pogovoru s pisateljico in voditeljico Carmen L. 
Oven, so verzi Lao Tseja pri njemu pustili globok vtis zaradi eno-
stavnih misli, ki jih je pogosto izrazil s prispodobami o vodi, pro-
storu, zraku ipd. »Veliko teh misli in idej je aktualnih tudi v da-
našnjem času oz. bi bilo zelo dobro, če bi se jih držali, ne le kot 
posamezniki, ampak tudi kot družba. Ne nazadnje je Lao Tse nav-
dihnil tudi starokitajskega filozofa in politika Konfucija,« je po-
vedal. V dobro uro trajajočem pogovoru sta sogovornika obdela-
la številna vprašanja o življenju in odnosu med posameznikom 
in družbo. Večer sta z glasbo popestrili mladi flavtistki iz Glasbe-
ne šole Krško Ajda Ivanšek in Nika Njenjić Žarn pod mentor-
stvom Andreje Pšeničnik in ob klavirski spremljavi Estere Ce-
tin. P. Pavlovič

O starih modrostih Lao Tseja

Miro Tičar v pogovoru s Carmen L. Oven

BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg je 22. aprila v organiza-
ciji Kulturnega doma Krško – enota Grad Rajhenburg in ob 
podpori Mestne občine Krško potekalo odprtje razstave aka-
demske slikarke Irene Romih z naslovom Vaje iz optimizma.

Dela slikarke in vsestranske umetnice Irene Romih sta predstavi-
la kurator Miha Colner, ki je tudi avtor besedila v katalogu razsta-
ve, in kustosinja dr. Helena Rožman, ki je uredila katalog. Razsta-
vo je uradno odprla direktorica občinske uprave Mestne občine 
Krško Melita Čopar, prisotne pa je pozdravila tudi direktorica 
Kulturnega doma Krško Darja Planinc.
Irena Romih (1965) je leta 1990 diplomirala pri prof. Emeriku 
Bernardu na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Pet let 
je bila zaposlena kot oblikovalka v Steklarni Rogaška. Leta 1994 
se je vpisala na podiplomski študij pod mentorstvom prof. Met-
ke Krašovec. Živi in ustvarja v Ljubljani. O razstavi je umetnica 
povedala: »Izhodišče seriji del, narejenih posebej za postavitev 
na gradu Rajhenburg, so posamezni arhitekturni členi galerijske-
ga prostora. Na steni, namenjeni slikam, delujejo moteče, zato si 
jih podrejam tako, da pri postavitvi sodelujejo kot ponovitev.« 
Sicer pa je v katalogu razstave kurator Colner med drugim zapi-
sal: »Slikarske kompozicije iz ciklusa Vaje iz optimizma so prav-
zaprav objekti, ki se v celoto sestavijo šele z natančno postavitvi-
jo v prostor in umestitvijo na zid.« V katalogu je še zapisano, da 
je »kontrast med historično strukturo prostora in modernistič-
no oblikovnostjo kompozitnih slik hkrati eden od temeljev pri-
čujoče razstave.«
Za postavitev razstave, ki bo na ogled do 28. avgusta, so poskr-
beli Irena Romih, Maja Šubic, Tadej Kraševec in Anže Kump.
 A. Kališnik, foto: Mateja Gačnik Miklavž

»Vaje iz optimizma« Irene Romih

Umetnica Irena Romih, v ozadju njena likovna dela z naslovom 
»Vaje iz Optimizma«

Živa veriga prostovoljcev je 
povezala staro in novo knjižnico
KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško so selitev gradiva v nove prostore oz. v prizidek h kapucinskemu 
samostanu, v katerem deluje knjižnica, začeli 10. maja z dvema t. i. živima verigama. K sodelovanju so po-
vabili javnost oz. prostovoljce, odziv pa je bil nad pričakovanji.

V dopoldanski živi verigi je sodelovalo okoli 150 ljudi.

Pri selitvi je sodelovala tudi ekipa Posavskega obzornika.
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Če je tudi vaša težava brezzobost – na kliniki Ortoimplant Dental Spa se 
je boste rešili z najmodernejšimi implantološkimi metodami All-on-4 in 
Zygoma All-on-4. Prijavite se na prvi brezplačni pregled!

NAJBOLJŠE, KAR PONUJATA SODOBNA IMPLANTOLOGIJA 
 IN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING

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

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

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

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

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

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

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

ZASPITE V ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Dr. Zdenko Trampuš, DDS 

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

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!

Ste se kdaj spraševali, kako 
sploh lahko vidimo? Oko spre-
jema svetlobne žarke, ki se od-
bijajo od predmetov. Svetloba 
vstopa v zenico, leča in roženi-
ca pa jo usmerita. Na mrežni-
ci nastane obrnjena slika. Ce-
lice na mrežnici lahko zaznajo 
svetlobo in barvo. Sliko spre-
menijo v dražljaje, ki potujejo 
po vidnem živcu v možgane. 
Možgani dražljaje razberejo 
in predmet pokažejo pravil-
no pokončno, vendar včasih 
ni vse prav – pojavljajo se bo-
lezni, napake in poškodbe oči. 
Čeprav so oči varno »sprav-
ljene« v očesnih votlinah, jih 
moramo obvarovati pred po-
škodbami in okvarami. Za 
ohranjanje in izboljšanje vida 
lahko veliko naredimo sami. 

Vaje za urjenje in krepitev 
vida

Oči so pomemben organ in 
dragoceno čutilo, saj preko 
vida od jutra do večera sprej-
memo kar 90 odstotkov infor-
macij iz okolja, zato moramo 
zanje ustrezno skrbeti – tudi 
z vajami. 

Mišice očesnega zrkla krepimo 
z zavestnim premikanjem oči 
v vse smeri – navzgor, navzdol, 
levo, desno. Vaja je enostavna: 
pogledamo skrajno navzgor in 
skrajno navzdol, potem skraj-
no levo in skrajno desno. Sledi 
diagonalno gledanje: pogleda-
mo skrajno levo navzgor in po-
tem desno navzgor ter skrajno 
desno navzgor in potem levo 

navzdol. Z očmi krožimo v levo. 
Vsak gib najprej izvedemo z za-
prtimi, nato z odprtimi očmi. 
Za začetek izvedemo dve do tri 
ponovitve, potem število pono-
vitev postopoma povečujemo. 

Preprost način krepitve miši-
ce očesnega zrkla je usmeri-
tev pogleda na konico lastnega 
nosu, kjer ga za trenutek zadr-
žimo in sprostimo oči. Priporo-
čljiva je tudi naslednja vaja: iz-
tegnimo roko, poglejmo v vrh 
kazalca in ga približajmo obra-
zu ter se z njim dotaknimo toč-

ke na sredini med obrvmi (ko 
premikamo roko, kazalcu ves 
čas sledimo s pogledom). Po-
časi premikamo roko naprej v 
iztegnjeni položaj in potem na-
zaj do sredine obrvi. 

Eden izmed načinov spro-
ščanja oči je prekrivanje oči 
z dlanmi: sedimo za mizo in 
roki manemo toliko časa, da 
imamo občutek, da žarita. Ko-
molce naslonimo na mizo in si 
s spodnjim delom dlani prekri-
jemo oči. Roki naj ne pritiskata 
na veki, pač pa se jih le dotika-

ta. Vajo lahko izvajamo, kolikor 
pogosto želimo, predvsem pa 
zvečer pred spanjem. Za izbolj-
šanje očesne prekrvavljenosti 
je priporočljivo pljuskanje za-
prtih oči izmenično s toplo in 
hladno vodo (vajo izvajamo 
zjutraj in zvečer, vsakokrat 
napravimo 20 ponovitev – 10 
s hladno, 10 s toplo vodo).

Čas za očala

»Potrebo po očalih sem občuti-
la malo po svojem 30. letu, ko 
sem opazila, da ne prepoznam 
več registrskih tablic na mimo-
vozečem vozilu in očala so pos-
tala moj stalen sopotnik. V ko-
ronskem obdobju se mi je vid 
pri vsakodnevnem delu z raču-
nalnikom poslabšal vsaj za eno 
stopnjo in posledica je, da se-

daj za večerno branje uporab-
ljam bralna očala. Vesela sem, 
da jih imam možnost uporab-
ljati, saj je oster vid pomemben 
tudi ob vtikanju sukanca v iglo 
– in tako spoznaš, koliko je vid 
vreden, ki nas zaradi staranja 
in neprožnosti očesnih leč po-
časi zapušča,« pripoveduje pri-
jateljica. »Moja očala niso mo-
dna muha kot pri prijateljici, ki 
si je želela očala samo kot mo-
dni dodatek, ampak sva po-
tem skupaj ugotovili, da lahko 
to ’modno muho’ reši z izbiro 
sončnih očal. Sama sem kasne-
je ugotovila, da obstajajo tudi 
sončna očala z dioptrijo in tako 
imam v svoji domači zbirki očal 
poleg očal za vožnjo z avtom 
še očala za branje in za sončne 
dneve,« se nasmehne. 
Smilja Radi/vir: ABC zdravja

Tudi za oči moramo skrbeti
Oči so pomemben organ našega telesa, vid pa je eno izmed najvažnejših čutil. Nobena skrivnost ni, da naš 
pogled razkriva marsikaj, poleg zdravja naših notranjih organov tudi naša čustva in razpoloženje. Marsik-
do nima težav z vidom, a kljub temu je skrb za oči in varovanje pred poškodbami ali okužbami ključnega 
pomena za ohranjanje dobrega vida ter zdravja naših oči. 
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MOSTEC – 9. aprila dopol-
dne so se na svojem rednem 
občnem zboru v prostorih 
gostilne Cetin na Mostecu 
zbrali 104 člani Društva di-
abetikov Posavje – Brežice. 
Za še eno štiriletno obdobje 
na čelu društva je bila izvo-
ljena Darja Mandžuka.

Vse prisotne je pozdravila 
predsednica Darja Mandžu-
ka. Zbor je z napovedmi vodi-
la Branka Jenžur, ki je uvodo-
ma najavila kulturni program, 
v katerem sta ob kitari zapela 
mlada pevca Neža in Matej, s 
skečem pa je navzoče nasmeja-
la članica društva Mija. Sledilo 
je predavanje Danice Ostanek 
z naslovom Rane in oskrba s 
sodobnimi oblogami. Nato so 
izvolili delovno predsedstvo, 
ki ga je vodila Ivana Vatovec, 
članici pa sta bili Mira Mihev 
in Viktorija Maksl. Sledila so 
poročila predsednice društva, 
nadzornega odbora, blagajni-

BREŽICE – 20. aprila je po-
tekal redni letni zbor članov 
Rdečega križa Slovenije, Ob-
močnega združenja Brežice. 
Po uvodnem nagovoru pred-
sednice OZRK Brežice Marti-
ne Živič so zastopniki obrav-
navali poročilo o delu za leto 
2021 in program dela ter fi-
nančni načrt za leto 2022. S 
potrjenimi poročili in pro-
gramom nadaljujejo delo v 
polni meri.

Zbora članov sta se udeleži-
la tudi generalna sekretarka 
RKS Cvetka Tomin in zastop-
nik regije Posavje v GO RKS Se-
bastjan Komočar. Kot je po-
udarila predsednica Martina 
Živič, pridobivanje novih, zlas-
ti mlajših članov ostaja ena iz-
med pomembnejših dejavno-
sti za OZRK Brežice. Čeprav je 
bilo tudi leto 2021 v znamenju 
epidemije covida-19 in ome-
jevalnih ukrepov, je delovanje 
OZRK Brežice potekalo dokaj 
normalno. Kljub prilagoditvam 
jim je po njenih besedah uspe-
lo uresničiti velik del zastav-
ljenih ciljev. Kot je omenila, so 
skupaj z Zavodom RS za trans-
fuzijsko medicino uspešno iz-
peljali tri dvodnevne krvoda-
jalske akcije. Skupno so imeli 
v letu 2021 s krvodajalci na te-
renskih akcijah in krvodajalci, 
ki so kri darovali na transfu-
zijskih postajah po Sloveniji, 
1345 krvodajalcev (občanov 
Brežic) in za 1 % presegli dr-
žavno povprečje krvodajalcev 

Presegli državno povprečje

na število prebivalcev (pov-
prečje v občini Brežice 4,6 %, 
državno povprečje 3,6 %) ter v 
evidenco vpisali 73 krvodajal-
cev, ki so prvič darovali kri. »Te 
številke kažejo na solidarnost 
in plemenitost občanov in ob-
čank kakor tudi na plod uspe-
šnega dela območnega združe-
nja v preteklosti,« je poudarila. 
Krvodajalcem je bilo za njiho-
va plemenita dejanja pode-
ljenih 68 priznanj, največ za 
75-kratno darovanje krvi. Ob 
tej priložnosti so bila 11 pro-
stovoljkam podeljena prizna-
nja za vložen trud in požrtvo-
valnost pri RK. Priznanje je 
prejel tudi krajevni odbor Ar-
tiče za humanitarno akcijo pri 
obnovi doma krajanke. 

Živič je dodala, da so se ne-
prekinjeno izvajali humani-
tarni programi, saj se je glede 
na nastalo situacijo pojavila 
večja potreba po vseh oblikah 

pomoči. »V času popolnega 
zaprtja države so bili prosto-
voljci območnega združenja 
nepogrešljivi, saj smo edini 
dostavljali hrano, zdravila in 
higienske pripomočke uporab-
nikom. Vsa ostala humanitarna 
društva so nam le posredovala 
informacije o potrebah na te-
renu, ker sami zaradi ukrepov 
niso izvajali obiskov. Opravlje-
nih je bilo tudi več svetovanj in 
razbremenilnih pogovorov. Ni-
komur nismo odrekli pomoči,« 
je izpostavila. Prostovoljke po 
posameznih KO so se spomni-
le visokih jubilejev svojih kra-
janov ter ob koncu leta starejše 
in pomoči potrebne skromno 
obdarile. Po 22 letih vodenja 
organizacije je v lanskem letu 
s funkcije predsednice OZRK 
Brežice sestopila Antonija Za-
niuk, ki pa še vedno ostaja čla-
nica območnega odbora. 

 R. Retelj

Vodstvo OZRK Brežice z gosti na zboru članov (foto: OZRK 
Brežice)

Povezani so močnejši

čarke in verifikacijske komisi-
je. V svojem poročilu je pred-
sednica Društva diabetikov 
Posavje – Brežice Darja Man-
džuka med drugim izposta-
vila, da je bil program za lan-
sko leto kljub covid ukrepom 
skoraj v celoti realiziran. Že 
sam podatek, da je bilo v lan-
skem letu opravljenih 800 de-
lovnih ur za delovanje društva 
in 2170 ur za izvedbo progra-
mov, pove, kako uspešno je 
bilo društvo. Predsednica je 
izpostavila misel: »Poveza-
ni smo močnejši!« V tej pove-
zavi so mišljeni člani društva, 
nato občine: Sevnica, Krško in 
Brežice, zdravstvene ustanove, 
Splošna bolnišnica Brežice in 
društva, ki delujejo v teh obči-
nah, kakor tudi društva slad-
kornih bolnikov v drugih so-
sednjih občinah, zelo dobro 
pa društvo sodeluje tudi z Zve-
zo društev diabetikov Sloveni-
je. Sledile so volitve upravnega 
odbora, disciplinske komisije 

in nadzornega odbora. Za še 
eno štiriletno obdobje je bila 
izvoljena Darja Mandžuka, na-
mesto podpredsednika Anto-
na Vodiška, ki je pred kratkim 
umrl, je bila izvoljena Viktori-
ja Maksl in še devet članov iz 
vseh treh občin. Prisotni so so-
glasno potrdili novoizvoljene 
kakor tudi nov predlagan pro-
gram društva, ki ga je poda-
la predsednica. Nato so dobili 
besedo gostje, in sicer pred-
sednik Zveze društev diabeti-
kov Slovenije Robert Gratton, 
predstavnik Društva diabe-
tikov Novo mesto in predse-
dnica Društva za zdravo živ-
ljenje Brežice. Predsednica se 
je vsem dosedanjim članom 
UO zahvalila za delo, novoiz-
voljenim pa zaželela čim bolj-
še delo v bodoče. Po zaključe-
nem uradnem delu je sledilo 
še fotografiranje novoizvolje-
nih članov v organe društva in 
skupno kosilo. 
 Rudi Mlinar/R. R.

Novoizvoljeni člani v organe Društva diabetikov Posavje – Brežice (foto: R. Mlinar)

Za našimi vrati se življenje ne konča, pač pa začne v novem domu 
na nov način. 
V Krškem je bil prvi dom starejših občanov že leta 1975, takrat na Vid-
mu. Od leta 1998 delujemo na novi lokaciji. Skozi leta dela, z znanjem 
generacij zaposlenih in spremljanjem razvoja dejavnosti skrbi za sta-
rejše smo se naučili, kako naj delamo, da bo naš stanovalec dobil vse, 
kar potrebuje, ter se ob tem čutil sprejetega v novem okolju. To je na-
mreč naša največja skrb, da v mejah mogočega in možnega poskrbi-
mo za mirno, varno in prijetno življenje.

Vsi si želimo dočakati visoko starost, vendar nihče ne bi bil rad star.
Pomembno je, da se o starosti pogovarjamo, dokler smo še mladi ozi-
roma toliko pri močeh, da znamo povedati, kaj pričakujemo, ko smo 
stari. Seveda je starost relativna: moja mama je stara 85 let in vedno 
reče, da se bo na starost pravočasno pripravila. Mnogim pa je to še ved-
no tabu tema in o tem spregovorijo šele, ko je treba nujno poiskati reši-
tev za spremenjeno zdravstveno ali socialno stanje starejšega človeka.

V naši občini je dobro poskrbljeno za starejše, saj imajo le-ti kar nekaj 
možnosti izbire pomoči, ko sami več ne zmorejo poskrbeti zase: od sto-
ritev Sopotnik , storitev CSD Krško, s katerim lepo sodelujemo tudi mi, 
pomoči na domu in storitev dolgotrajne oskrbe do storitev institucio-
nalnega varstva, ki ga izvajamo v DSO Krško, to pa je dnevno varstvo 

in institucionalno varstvo v domu.

Kdaj poiskati informacijo v DSO Krško?
Opažamo, da se starostniki odločijo za odhod v dom takrat, ko sami 
ali s svojci ne zmorejo več zagotavljati varnega okolja doma. Velikok-
rat povem, da je v mestih enostavno zamenjati stanovanje v višjih 
nadstropjih blokov in stolpnic za sobo v domu. V našem okolju pa je 
drugače: večina nas ima svojo hišo s trato, vrtom, rožami, kakšno do-
mačo živaljo … in vse to zapustiti ni enostavno. Zato je dobrodošla 
storitev dnevnega varstva, ki jo izvajamo od lanskega septembra dalje.

Dnevni center Podmornica deluje od lanskega septembra. Umeščen 
je na lahko dostopni lokaciji, saj ima klančino, ki omogoča dostop tudi 
invalidom. Dnevno varstvo je namenjeno starejšim od 65 let, ki ima-
jo težave pri samostojnem bivanju v domačem okolju in želijo po-
moč oziroma varstvo le določeno število ur dnevno, uporabnik pa se 
vsak dan vrača k svoji družini v domače okolje. Izvaja se od ponedelj-
ka do petka med 7. in 17. uro. V tem času starostniki preživijo v družbi 
vrstnikov. Z njimi je socialna delavka, ki je hkrati tudi medicinska se-
stra in bolničarka. V dnevnem centru zagotavljamo dnevno bivanje, 
socialno in zdravstveno oskrbo, organizirano prehrano, tematske de-
lavnice, vodeno telovadbo in sproščanje ob glasbi, delavnice za tre-

ning kognitivnih sposobnosti, kulinarično ustvarjanje, ročna in ostala 
likovna ustvarjalna dela, pogovorno skupino, računalniški kotiček in 
ostalo. Pričakujemo, da bo jeseni možnost uporabe storitve Toyota go, 
ki bo omogočala tudi prevoz do našega centra. Prisotnost v dnevnem 
varstvu se plačuje po dnevih in znaša med 400 in 500 evrov mesečno. 
Enako kot za institucionalno varstvo je tudi tu pri CSD mogoče zapro-
siti za oprostitev plačila. V dnevnem centru imamo proste kapacitete.

Namestitev v domu je namenjena predvsem starostnikom, ki potre-
bujejo 24-urno pomoč in sami oziroma s svojci več ne zmorejo orga-
nizirati življenja doma. Stanovalcem nudimo socialno oskrbo, nastani-
tev, prehrano, zdravstveno varstvo in zdravstveno nego, fizioterapijo, 
vključevanje v aktivnosti delovne terapije, funkcionalne terapije in 
ostale aktivnosti.

Vse informacije o storitvah so na voljo pri socialni delavki na tel. 
07/4881-858 ali osebno v domu ali Dnevnem centru Podmornica.

Kdo smo zaposleni?
Zaposleni v zavodu se zavedamo, da nobena institucija ne more na-
domestiti lastnega doma, zato je naša skrb, da delamo tako, da se v 
naši hiši stanovalci čutijo sprejeti, dobrodošli in čim bolj zadovoljni.  
Pri svojem delu in s svojo prisotnostjo v zavodu pogosto nismo zgolj 
javni uslužbenci, ampak mnogokrat nadomeščamo svojce in prijatel-
je naših stanovalcev. Trudimo se  razumeti, da je za vsakega starost-
nika prihod v dom nov dogodek in nov čas v življenju. Zavedamo se 
tudi, da s svojim strokovnim delom in vedenjem močno vplivamo na 
počutje naših stanovalcev in njihovih svojcev.

Naše delo ni lahko, velikokrat ni dovolj javno priznano. Opravljajo ga 
lahko le zaposleni z velikim čutečim srcem, ki so sledili klicu in se od-
ločili za enega izmed poklicev, ki jih zaposlujemo v domu.

Vabljeni, da se nam pridružite kot prostovoljci ali novi sodelavci vsi, ki 
imate posluh za sočloveka in vam ni vseeno, kako je poskrbljeno za 
naše najstarejše. Trudimo se zagotavljati varno delovno okolje in dob-
re odnose na delovnem mestu!

DSO Krško – drugi dom in vaš partner za lepo  
in brezskrbno starost

Dom starejših občanov Krško

Dnevni center Podmornica
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Aktivna upokojenka Cve-
ta Jazbec zase pravi, da je 
otrok Mirnske doline, saj se 
je rodila v rudarski koloniji v 
Krmelju, odraščala na Mal-
kovcu in Tržišču, varen in 
prijeten dom pa si je z mo-
žem Stanetom ustvarila v 
vasici Glino pri Šentjanžu. 
V bližini družinske hiše ima 
vzorno urejen vrt, ki ga ob-
deluje po biodinamični me-
todi, saj je članica društva 
Ajda Posavje. Na Brunku 
(ob nekdanjem vinogradu, 
ki sta ga z možem spreme-
nila v travnik, po katerem se 
pasejo najmanjše ovce) bre-
žino počasi spreminja v te-
rasast vrt in sadovnjak, v ka-
terem sta postavljena tudi 
dva ’hotela za žuželke’, del 
prostora pa ima za kompos-
tiranje hlevskega gnoja. 

ŽIVA ZEMLJA  
ZA DOBRO RAST 

»Zemlja v vrtu mora biti 
živa, polna mikroorganiz-
mov in ostalih živih bitij, 
tudi deževnikov, ki zem-
ljo z ritjem rahljajo in omo-
gočajo dostop zraka do ko-
renin,« pove gostiteljica ob 
ogledu vrta, v katerem na 
gredicah pod mrežo pro-
ti zmrzali že lepo uspeva v 
marcu posejana solata, ko-
renček, rdeča pesa itn. »Za 
mrežo proti zmrzali sem se 
odločila, ker zemlja potrebu-

Vrt predstavlja delo z rodovitno zemljo, v katero sejemo in sadimo različne vrtnine. Kaj bomo sadili in sejali v lasten vrt, je odločitev posameznika, tako kot je 
tudi, ali bomo morda izbrali biodinamično metodo. Ta poleg ekoloških upošteva še zakonitosti naravnega gibanja Zemlje in letnih časov ter kozmično energi-
jo. Po omenjeni metodi že vrsto let obdeluje svoj vrt Cveta Jazbec in ob našem obisku v okviru akcije ’Vrtnarimo z mentorjem’ v naši redni rubriki VRTOVI PO-
SAVJA nam je podala mnogo praktičnih nasvetov.

Biodinamična metoda daje  
v živi zemlji zdrav pridelek 

 

je tudi zrak. Rastlinjak s pla-
stično folijo, ki sem ga imela 
pred tem, ga ni dovajal do-
volj. Tudi veter je dobrodo
šel; veter je naraven pojav in 
med drugim povzroča hitrej-
šo rast rastlin,« pojasni svo-
jo odločitev. 

»O tem, kdaj in kaj sejem ali 
sadim, vodim lasten dnev-
nik, moj vodnik za obdelo-
vanje vrta pa je Setveni ko-
ledar Marije Thun. Izkoristiti 
skušam vsak košček zem-
lje in vse delam načrtno,« 
nadaljuje in doda, da sku-

ša čim več semen pridelati 
sama. »Če želite boljšo ka-
ljivost semen, jih poškropi-
te z mlačno vodo. Korenček, 
na primer, bo vzkalil v 14 
dneh,« svetuje in predsta-
vi pripravo tal za dobro rast 
rastlin, pri čemer upošte-
va tudi ’dobre sosede’, zato, 
na primer, med sadike pa-
radižnika nasadi baziliko in 
ognjič. »Ognjič privablja žu-
želke, ki skrbijo za opraševa-
nje,« se nasmehne in še sve-
tuje, naj pred vhodom v hišo 
zasadimo sveto baziliko (tul-
si), saj ima mnogo zdravilnih 
(in energijskih) učinkov.

PRIPRAVA ZEMLJE, 
ŠKROPIVA IN GNOJILA

»Dobro rast rastlin omogo-
ča ustrezna priprava zemlje. 
Sama jo najprej dobro pre-
rahljam z ’ruskimi vilami’, 
nato jo poškropim z gno-
jilom, pripravljenim po re-
ceptu Marije Thun. Osno-
va gnojila je kravjek, ki ga 
jeseni ali zgodaj spomla-
di, pred odhodom gove-
di na pašo, poberemo in ga 
nato v skupini, ki jo imamo 
v Šentjanžu za biodinamič-
no kmetovanje, eno uro di-
namiziramo s sirotko in gli-
no v bakrenem loncu ter ga 
nato za šest tednov zakop-
ljemo. S tako pripravljenim 
gnojilom poškropimo zem-
ljo v dnevu za korenino. S 
tem dodamo zemlji mikro-
organizme in zemlja oživi 

oziroma ostane živa. Zemlji 
v vrtu nato dodam še mivko, 
lesni pepel, kavno usedlino 
in jajčne lupine, ki jih vedno 
zmeljem v moko. Zelo po-
memben je tudi vulkanski 
tuf – kamnina, ki jo dodam 
zemlji, ker absorbira vlago in 
zaradi tega so tla v vrtu ves 
čas vlažna,« opisuje posto-
pek priprave rodovitne zem-
lje, ki jo dodatno obogati še 
z naravnim gnojilom in in-
sekticidom, poimenovanim 
’Neem  cake’ (vonj po ječ-
menovi kavi in grenak okus 
poskrbita za povečanje šte-
vila deževnikov v tleh in pre-
prečujeta pojav talnih škod
ljivcev, kot so strune, polži, 
majski poljski hrošči, kolo-
radski hrošči, žerke muh). 

»Čudovita stvar je kremen 
iz kravjega roga, z njim bom 
zemljo poškropila v maju,« 
omeni še en naravni prepa-
rat, ki omogoča boljšo rast 
vrtnin ter krepi tudi njihovo 
zdravje.

»Ljudje delajo narobe, ko 
gnojijo zemljo s svežim 
hlevskim gnojem, z njim 
prinesemo v vrt škodljiv-
ce, bolezen in plevel. Gnoj 
se mora spremeniti v kom-
post. Sama uporabljam pre-
pariran hlevski gnoj – vanj 
tri leta dajem različne pre-
parate, kot je hrastovo lub
je, rman, regrat, kamilica in 
kopriva. Koprivo nabiram 
junija, ko je sonce najvišje, 
ker takrat posrka vase naj-

več sončne energije in to-
plote. Pri nas raste kopriva 
vsepovsod in ko pride čas, 
jo pokosim, natlačim v gli-
nen lonec ter nato na vse to 
dam še en glinen lonec, po-
tem skopljem jamo in dam 
lonec s koprivami v zemljo. 
Ob Mihelovem lonec izkop-
ljem, njegovo vsebino pa 
dam na sredino komposta,« 
predstavi pripravo hlevske-
ga gnoja, ki ga običajno 
pokrije še s slamo.

ZASTIRKA IZ SLAME 

Zastirko iz slame Cveta Jaz-
bec uporablja tudi v vrtu, z 
njo preprečuje rast pleve-
la in ohranja vlažnost zem-
lje. Ob nalivih voda počasi 
pronica skozi debelo varo-
valno plast zastirke in s tem 
preprečuje nastajanje blata 
in zbitost tal. Z zastirko je 
zemlja zaščitena tudi pred 
nočnim mrazom in vročino 
in v takšnih uravnoteženih 
razmerah se odlično poču-
tijo zlasti mikroorganizmi, 
ki živijo v rodovitni prsti. 
»Ekološko slamo dobim pri 
Repovževih v vasi, uporab-
ljam pa tudi ovčjo volno, kaj-
ti rast line skušam čim manj 
zalivati, po kapljičnem siste-
mu zalivam samo papriko in 
paradajz. S pretiranim zali-
vanjem izpiramo vse mine-
rale, ki so v zemlji,« predsta-
vi pomen zastirke. V bližini 
vrta, kjer so potke med gre-
dami posute z drobnimi 
lesnimi sekanci, ima tudi za-
logovnik vode. 

 Smilja Radi

www.cvetlicarna-kerin.si

 sadike zelenjave in dišavnic
 sadilni in glineni lonci
 zemlja za balkonsko cvetje (70 l) 
 seme trave, gnojila in zaščitna sredstva

 Janko Kerin s.p., CKŽ 65A, Krško, tel.: 07 490 25 60

Delovni čas:
Vrtni center Krško: PON - PET: 7-19, SOB: 7-17

Posl. Senovo: PON - PET: 8-15, SOB: 8-13

AKCIJA!

DNEVI 
BALKONSKEGA 

CVETJA

Zelenjava pod mrežo proti zmrzali, posejana v letošnjem marcu, zelo lepo uspeva.

Zdrava in sočna solata

Zemlja okoli vrtnin, ki rastejo na prostem, ima zastirko iz 
slame.

Preperel humus iz tri leta uležanega hlevskega gnoja
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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. 

Svoj dom išče MILA (21337B), 
štiriletna psica v tipu staforda. 
Je zelo prijazna do ljudi, zauplji-
va in nežna. Išče odgovoren dom 
in lastnika z izkušnjami z dotič-
no pasmo. Ni združljiva z dru-
gimi psi. Če bi jo radi spoznali, 
pokličite na 07 496 11 56 in se 
dogovorite za srečanje.

POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na  
www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.

DARUJMO KRI-REŠUJMO ŽIVLJENJA!
Spoštovani! 

Kri je nenadomestljivo zdravilo, ki bolnikom omogoča ohra-
njanje zdravja, preprečevanje posledic in preprečevanje 
smrti. To omogočajo krvodajalci, saj si pri tovrstnem zdra-
vljenju lahko pomagamo le ljudje med seboj. Krvodajalstvo je 
torej odsev človečnosti, ki temelji na načelih prostovoljnosti, 
brezplačnosti in anonimnosti. Da zadostimo potrebam zdrav-
stva, dnevno potrebujemo 400 krvodajalcev.

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

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

- SREDO, 18. maja 2022, z vpisom od 8.00 do 13.00, 
- ČETRTEK, 19. maja 2022, z vpisom od 7.00 do 13.00 

v MLADINSKEM CENTRU BREŽICE, Gubčeva ulica 10/A

Prosimo vas, da pokličite na eno od navedenih telefonskih 
številk in se naročite na darovanje krvi:

051-389-270, 051-671-147, 030-716-796

Krvodajalcem se zahvaljujemo za odziv, razumevanje ter 
upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov.

Vljudno vabljeni!

JESENICE NA DOLENJSKEM  – V 
občini Brežice smo veseli visokih 
jubilejev občank in občanov, je 
dejal župan Občine Brežice Ivan 
Molan, ko je voščil gospe Ama-
liji Mohorčič ob njenem častitlji-
vem jubileju. Pridružil se je dob-
rim željam sosedov in družine, 
ki so slavljenki zaželeli predvsem 
zdravja in dobrega počutja. Jubi-
lantki so voščili tudi sovaščan in 
podžupan Občine Brežice Bogdan 
Palovšnik, predsednik sveta KS Je-
senice na Dolenjskem Aleš Burja, 
predsednica Območnega odbora 
Rdečega križa Jesenice na Dolenj-
skem Rajka Križanac in domači župnik Janez Zdešar. Gospa Amali-
ja svojega recepta za dolgo življenje ne skriva, temveč ga z veseljem 
deli: »Trdno delo, zmerno jesti in piti ter s sosedom si dober biti«.  
Gospa Amalija Mohorčič se je rodila 23. aprila 1918 v  majhni vasi 
na Ponikvi v družini Tomše. Osnovno šolo je obiskovala na Veliki Do-
lini, staršem je pomagala v vinogradu in na njivi.  Leta 1939 se je po-
ročila z Jožetom Mohorčičem iz Slovenske vasi in rodila se jima je 
hčerka Marija. Druga svetovna vojna je družini veliko prezgodaj vze-
la moža in očeta. Pozneje se je gospa Amalija ponovno poročila in z 
drugim možem Francijem sta dobila sina Slavka. Danes jo razvese-
ljujeta vnukinji Bernardica in Štefica ter štiri pravnuki: Luka, Nata-
lija, Lorena in Kristina ter prapravnuk Roko.
Teta Malči, kot ji pravijo v njenem kraju, je poznana in spoštovana 
po svoji delavnosti in izjemni življenjski energiji. Do svojega 95. leta 
se je po vseh opravkih vozila kar s kolesom, pred praznovanjem 100. 
rojstnega dneva je posejala solato, za 103. rojstni dan pa je posadi-
la lipo, darilo sovaščanov iz Slovenske vasi, za katero skrbi še danes. 

Investicija, ki jo skupaj izvajata Ob-
čina Brežice in Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo, pote-
ka, zožitev se rešuje z razširitvijo 
ceste in umestitvijo pločnika. Do-
datni prostor za razširitev so izva-
jalci pridobili z umestitvijo podpor-
nih zidov. Eden od pomembnejših 
ciljev projekta je odpraviti nevar-
no zožitev na državni cesti R3-675 
v Podgračenem. Projekt prinaša 
povečanje prometne varnosti z 
izgrad njo površin za pešce, avtobusnih postajališč in ureditvijo vo-
zišča. Vrednost pogodbe za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika 
znaša 744.830,23 evrov – od tega bo direkcija prispevala 563.835,86 
evrov, delež občine pa znaša 180.994,37 evrov.

Objava javnega naznanila o 
javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka

Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje »B4-21C2/1/423_CU-Ob 

cesti svobode« (SD OPPN 2)

Na podlagi 112. člena v povezavi s 119. členom Zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) župan Občine Breži-
ce objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka

Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje »B4-21C2/1/423_CU-Ob 

cesti svobode« (SD OPPN 2).

Javna razgrnitev se je pričela 21. 4. 2022 in bo potekala do 
vključno 23. 5. 2022 v času uradnih ur na Oddelku za prostor 
Občine Brežice ter v prostorih Krajevne skupnosti Brežice. Gra-
divo je objavljeno tudi na spletni strani občine www.brezice.si 
(Sporočila za javnost) ter na naslovu www.brezice.si/sl/prostor.

Predmet SD OPPN 2 se nanaša na zahodni del območja veljav-
nega OPPN, ki je predviden za individualno in večstanovanjsko 
gradnjo. SD OPPN 2 predstavljajo korekcijo prostorske izved-
bene regulacije in odpravo morebitnih vsebinskih pomanjklji-
vosti veljavnega OPPN.

Javna obravnava prostorskega akta bo v sredo, 18. 5. 2022, ob 
16. uri v sejni sobi na Občini Brežice. 
Pisne pripombe in predloge na prostorski akt lahko zainteresi-
rani v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigah pripomb na 
Občini Brežice (Oddelek za prostor) in Krajevni skupnosti Bre-
žice, posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za pros-
tor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski na-
slov obcina.brezice@brezice.si.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki bodo objavljena na zgoraj navedeni spletni 
strani ter na oglasni deski Oddelka za prostor.

 Ivan Molan, župan Občine Brežice

Župan voščil slavljenki Amaliji Mohorčič  
za 104. rojstni dan

Slavljenka Amalija Mohorčič in 
župan Ivan Molan

Rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob 
Savi–Mokrice od km 3.600 do km 4.210, skozi 
naselje Podgračeno

Urejanje državne ceste in ploč-
nika skozi Podgračeno

Na pobudo vaščanov Poštene vasi je Vinogradniško-turistično dru-
štvo Gadova Peč obnovilo prvi vaški vodovod iz l. 1937 z iztočno 
pipo, ki stoji sredi vasi. Ob prenovljenem vodovodu so simbolično 
odkrili tudi obeležje ob 85-letnici izgradnje prvega vodovoda v Poš-
teni vasi. Pri tem so sodelovali župan Občine Brežice Ivan Molan, 
predsednik sveta KS Cerklje ob Krki Damjan Kodrič, predsednica 
društva Gadova peč in občinska svetnica Zdenka Mirtek, občinski 
svetnik Darko Udovč ter Branko Kus in Jože Kožar. Sredstva za ob-
novo je preko javnega razpisa prispevala Občina Brežice.

Obvestilo uporabnikom storitev menjave osebnih 
dokumentov Upravne enote Brežice
Upravna enota Brežice obvešča, da bo za storitve zamenjave do-
kumentov (izdaja osebnih izkaznic, izdaja potnih listov ter vozni-
ških dovoljenj) zagotavljala uradne ure tudi v soboto, 14. 5. 2022, 
od 8.00 do 12.00. 
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NAJ PROSTOVOLJSKA ORGANIZACIJA LETA 2021 

AVTO MOTO DRUŠTVO KRŠKO je bilo ustanovljeno leta 1948 in že 
od leta 1957 prireja speedway dirke tako državnega kot mednarod-
nega razreda. Člani AMD Krško aktivno delujejo pri promociji speed-
waya tako v občinskem okolju kot tudi širše – in sicer z aktivnostmi 
na sejmih, v medijih, sodelujejo s šolami … V letu 2021 so prosto-
voljci AMD Krško opravili okoli 620 ur prostovoljnega dela.

KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA BRESTANICA je leto 2021 zaklju-
čilio Bohoričevo leto in posnelo film o Adamu Bohoriču, počastili 
140-letnico prihoda trapistov v Rajhenburg, 115-letnico rojstva ze-
liščarja, patra Simona Ašiča pa so počastili z likovnim srečanjem na 
njegovi domačiji. Prireditve so izvedli moški zbor, Rajhenburški ok-
tet in vokalna skupina ter dramska skupina v Teatru Rajhenburškem. 
Pripravili so literarni dogodek ter v likovni sekciji poleg ex-tempo-
ra tudi dve razstavi. 

TURISTIČNO DRUŠTVO PODBOČJE je v 2021 izvedlo številne aktiv-
nosti. Med drugim so sodelovali pri načrtovanju obnove trga v Pod-
bočju v okviru participativnega proračuna, postavili table pri kam-
nitem mostu, izvedli razpis za fotografijo za pano in razglednico, 
organizirali in izvedli več čistilnih akcij v kraju, sodelovali pri promo-
ciji kolesarske dirke po Sloveniji, organizirali okroglo mizo o turistič-
nih spominkih … V akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna so v kate-
goriji vaških trgov Podbočju prinesli 3. mesto.

NAJ PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA 2021 NAD 30 LET

ROBI HERCIGONJA je prostovoljec v vseh pogledih tako 
v PGD Senovo kot TD Senovo, v okviru katerih letno op-
ravi več kot 400 ur prostovoljnega dela pri urejanju po-
hodnih poti, okolice kraja in drugo.

MILAN COLNER z veliko vnemo pomaga v Župnijski Ka-
ritas Sv. Križ-Podbočje in opravil več kot 500 ur prosto-
voljnega dela, tudi s pomočjo materi samohranilki pri 
urejanju doma. 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih 
projektov v 2022 – 3.rok
Mestna občina Krško je 4. maja 2022 objavila Javni razpis za so-
financiranje mladinskih projektov v letu 2022 v mestni občini 
Krško. Tretji rok za oddajo vlog je 25. maj 2022. 

Razpisna dokumentacija bo od dneva objave do izteka prijav-
nega roka dosegljiva na spletni strani www.krsko.si, zaintere-
sirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih dni tudi na Oddelku 
za družbene dejavnosti Mestne občine Krško, CKŽ 14, 8270 Kr-
ško, kjer dobijo tudi dodatne informacije pri Anji Bogovič, ali 
po elektronski pošti anja.bogovic@krsko.si oziroma na telefon-
ski številki 07/49 81 229.

GLASUJTE ZA NAJ PROSTOVOLJCE LETA 2021
Obkrožite po enega kandidata v posamezni kategoriji.

Naj prostovoljska organizacija
1.  Avto moto društvo Krško (predlagatelj Društvo Modra smer)
2.  Kulturno društvo Svoboda Brestanica (predlagatelj Komisija 

za izbor naj prostovoljca 2021)
3. Turistično društvo Podbočje (predlagatelj Komisija za izbor 

naj prostovoljca 2021)

Naj prostovoljka/prostovoljec nad 30 let
1.  Robi Hercigonja (predlagatelj TD Senovo)
2. Milan Colner (predlagatelj Karitas Podbočje)
3. Manca Kostevc (predlagatelj Mladinski center Krško)
4. Klavdija Koželj (predlagatelj CSD Posavje Krško)
5.  Ivan Repec (predlagatelj CSD Posavje Krško)
6.  Rudolf Vrščaj (predlagatelj AMD Krško)
7.  Ivan Godler (predlagatelj AMD Krško)

Naj prostovoljka/prostovoljec do 30 let
1.  Sharon Kos (predlagatelj Turistično društvo Senovo)
2.  Maša Račič (predlagatelj Društvo Sonček Posavje)

Izpolnjene glasovnice pošljite na naslov Mestna občina Krško, CKŽ 
14, 8270 Krško s pripisom »Prostovoljec leta 2021«, najkasneje 
do 18. maja 2022.

Več o kandidatih na www.krsko.si.

Glasujte za naj prostovoljca/prostovoljsko 
organizacijo Mestne občine Krško leta 2021
Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost vsake lokalne skupnosti, saj prispeva k razvi-
janju solidarnosti, zato ga je potrebno negovati, ustrezno vrednotiti ter spodbujati. Vabimo vas h glasova-
nju, da glasujete za tistega oz. tisto v posamezni kategoriji, ki je po vašem mnenju lani na področju prosto-
voljstva prispeval največ. Obrazložitve v celoti si lahko preberete na spletni strani Mestne občine Krško, 
kjer lahko še vse do vključno 18. maja 2022 glasujete tudi elektronsko ali izpolnite glasovnico spodaj.

MANCA KOSTEVC je prostovoljka v Mladinske točke 
Veliki Kamen, kjer kot vodja skrbi za izvedbo delavnic, 
program za otroke in mladino, igralne urice in kreativ-
no preživljanje prostega časa. 

IVAN REPEC se je Zavodu Sopotniki kot prostovoljec 
pridružil leta 2021. Za prevoz starejših oseb in pomoč 
je v 2021 opravil več kot 343 prostovoljskih ur.   

RUDOLF VRŠČAJ je kot speedway funkcionar ter član 
AMD Krško na treh speedway dirkah v letu 2021 op-
ravljal funkcijo predstarterja, bil aktiven pri pripravah 
vseh treh dirk ter sodeloval v delovnih akcijah pri ob-
novi infrastrukture na stadionu. 

IVAN GODLER je eden od prostovoljcev, ki je bil priso-
ten na vseh delovnih akcijah obnove infrastrukture na 
stadionu. Na treh speedway dirkah v 2021 je bil odgo-
voren za protokol dirk ter za zastave, popravila drobne 
infrastrukture, pripravo boksov in stavbe do prireditve.

KLAVDIJA KOŽELJ je v Zavodu Sopotniki prostovoljka že od leta 2018. 
Za prevoz starejših oseb in pomoč je v 2021 opravila več kot 472 
prostovoljskih ur.  

NAJ PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA 2021 DO 30 LET

SHARON KOS je osemnajstletna prostovoljka, že dve 
leti članica TD Senovo, ki sodeluje pri različnih akcijah 
urejanja kraja, za kar je opravila 46 prostovoljskih ur.

MAŠA RAČIČ je že tri leta prostovoljka Društva Sonček 
Posavje, udeležuje se zdravstveno-terapevtskih kolo-
nij, plesa na vozičkih, programa počitniškega varstva 
in ostalih programov. 

POSLEDICE PRVOMAJSKEGA NEURJA NA JAVNI INFRASTRUK-
TURI – Po neurju, ki je 1. maja zajelo širše območje mestne obči-
ne Krško, so dežurne službe sproti odpravljale posledice, 3. maja 
pa so si posledice na javni infrastrukturi na terenu ogledali tudi 
predstavniki Mestne občine Krško. Največ škode, predvsem na ce-
stah, je na območju Vidma, Sotelskega, Sremiča, Bučerce, Ror in 
Senuš. Zaradi velikih količin padavin so zasute predvsem bankine, 
hudourniški vodotoki so nanosili velike količine mulja, listja. Veči-
na posledic je bila odpravljena toliko, da je bila zagotovljena pre-
voznost, v celoti pa bodo posledice odpravljene predvidoma v ro-
ku enega tedna. Večji poseg na cestni infrastrukturi pa bo nujen 
na cesti Bučerca–Anže ter na Majcnovi ulici na Vidmu. 

ZA DELO V PREVENTIVI V CESTNEM PROMETU NAGRADILI 
BRANKA NARATA, DARKA PIRCA IN SANJO DORNIK – Na po-
budo Agencije za varnost v cestnem prometu (AVP) so člani Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) Mestne občine 
Krško 26. aprila podelili priznanja posameznikom, ki so s svojim 
delom pripomogli k vzgoji in preventivi v cestnem prometu na po-
dročju mestne občine Krško. Zlato priznanje je prejel Branko Na-
rat za vzgojo in izobraževanje s področja prometne varnosti, pre-
ventive ter za uspešno dolgoletno delo v svetu SPV Mestne občine 
Krško, srebrno priznanje Darko Pirc s Policijske postaje Krško  za 
svoje delo na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu pri 
delu z mladimi, bronasto priznanje pa Sanja Dornik za prispevek k 
izobraževanju otrok na Osnovni šoli Raka.
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sodelujem

soodločam

sobivam

ZBIRAMO POBUDE
ZA UMESTITEV v

PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2023.

Pobude lahko oddate elektronsko na občinski spletni strani 
ali osebno v sprejemni pisarni Občine Sevnica*.

*Sprejemna pisarna je v 2. nadstropju stavbe Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Rok za oddajo pobud je 10. junij 2022.

V novem stanovanjskem obmo-
čju v naselju Volavce na Dolnjem 
Brezovem poteka gradnja več 
novih hiš. Občina Sevnica v teh 
dneh zaključuje ureditev dosto-
pne ceste s stabilizacijo brežine.

V Sevnici za HTC-jem pred Mla-
dinskim centrom Sevnica je bila 
na odseku javne poti urejena 

sanacija posedka, prav tako na 
glavni cesti nasproti železniške 
postaje.  Foto: Občina Sevnica

Sobivam, sodelujem, soodločam: 
participativni proračun 2023
Tudi letos, četrto leto zapored, bo izveden razpis participativnega proračuna kot sistema razporejanja dela proračun-
skega denarja na način, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Raz-
pis za oddajo pobud je odprt od torka, 10. maja, rok za oddajo pa je 10. junij 2022.

Participativni proračun je kvo-
ta občinskega proračuna, ki se 
razdeli sorazmerno po celot-
nem območju občine Sevnica, 
enakomerno in skladno z raz-
merji števila prebivalcev v po-
samezni krajevni skupnosti ter 
njeno velikostjo. Tako na soraz-
meren način ponudi vsem prebi-
valkam in prebivalcem možnost 
participiranja neposredno v pro-
račun občine. Sredstva iz parti-
cipativne kvote so razdeljena 
med posamezna območja sev-
niške občine, temeljna enota pa 
je krajevna skupnost. Kvota, na-

menjena izvedbi participativne-
ga proračuna, je 120.000 evrov.
Občina Sevnica ima enajst kra-
jevnih skupnosti, v katerih živi 
zelo različno število ljudi. Značil-
nost občine je eno oziroma dve 
strnjeni središči s tudi večstano-
vanjskimi objekti, na drugi stra-
ni pa razpršena gradnja, gozdne 
površine in kmetijska gospodar-
stva, male vasi in zaselki, dolge 
cestne povezave in precejšnje vi-

šinske razlike. Število prebivalcev 
v posameznih krajevnih skupno-
stih se giblje med 155 in 6.394, 
velikost pa med 2 in 50,8 kva-
dratnega kilometra. Glede na 
navedene značilnosti posame-
znih krajevnih skupnosti je bilo 
pri pripravi participativnega pro-
računa določenih šest območij.

Za izvedbo projektov je v posa-
meznem območju na voljo do 
20.000 evrov, pri čemer mora 
biti vrednost posamezne pobu-
de najmanj 3.000 evrov oziroma 
največ 10.000 evrov z DDV.

SMS-GLASOVANJE

Za izvedbo participativnega pro-
računa se vsako leto zbirajo pre-
dlogi in pobude za projekte za 
naslednje proračunsko leto. Po-
dane pobude bo pregledala in 
odobrila strokovna komisija. 
Odobrene pobude bodo javno 
objavljene, o uvrstitvi v prora-
čun pa bodo prebivalke in pre-
bivalci odločali s SMS-glasova-

njem predvidoma v septembru. 
Način in pogoji sodelovanja so 

podrobno opisani na spletni 
strani Občine Sevnica.

Območje 1: KS Blanca,  
KS Dolnje Brezovo, KS Studenec do 20.000,00 EUR

Območje 2: KS Sevnica do 20.000,00 EUR

Območje 3: KS Boštanj do 20.000,00 EUR

Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž do 20.000,00 EUR

Območje 5: KS Tržišče in KS Primož do 20.000,00 EUR

Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje do 20.000,00 EUR

Projekt Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju spo-
dnje Save – občina Sevnica, ki je 
podprt s sredstvi Republike Slo-
venije in Evropske unije iz Kohe-
zijskega sklada, teče skladno s 
terminskim planom, s tem ted-
nom na območju Kvedrove ces-
te v Sevnici.

Skupni obseg projekta je grad-
nja fekalne kanalizacije v sesta-
vi sedmih gravitacijskih kanalov, 
dveh tlačnih kanalov v skup-

Nadaljuje se urejanje kanalizacijskega 
omrežja v Sevnici 

ni dolžini 1,58 km ter dveh čr-
pališč. Poglavitni cilj projekta je 
novogradnja odsekov, kjer še ni 
urejena javna gospodarska in-
frastruktura za odvajanje in či-
ščenje odpadnih voda in v sklo-
pu katerih bo mogoče priključiti 
dodatne enote na sistem. 

Vodilni partner, Javno podje-
tje Komunala d.o.o. Sevnica, in 
podjetje Rafael d.o.o. kot par-
tner sta od začetka projekta de-
cembra lani že izvedla kanal Rib-

niki 2 in kanal Bohorska 3. V tem 
tednu so se dela začela na ob-
močju Kvedrove ceste. V okviru 
investicije se bodo dela v Sevni-
ci v naslednjih mesecih izvajala 
na območjih Planinske ceste – 
obrtne cone.

Vrednost pogodbenih del zna-
ša 799.072,28 evra, pri čemer 
je podpora Evropske unije v vi-
šini 465.670,61 evra in nacional-
ni javni prispevek iz državnega 
proračuna 82.177,17 evra.

Potek del na območju Bohorske 
ulice (foto: Občina Sevnica)

Umeščanje kanalizacijskega omrežja poteka po relacijah občin-
skih cest, ki se po zaključku gradbenih del povrnejo v prvotno sta-
nje (foto: Občina Sevnica).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Razpis za sofinanciranje obnove kulturnih 
spomenikov
Do 25. maja 2022 je objavljen javni razpis za sofinanciranje obno-
ve kulturnih spomenikov. Predmet razpisa so obnove kozolcev ter 
kapelic in znamenj, ki so z Odlokom o razglasitvi kulturnih spome-
nikov lokalnega pomena na območju občine Sevnica razglašeni za 
kulturne spomenike. Višina razpisanih sredstev je 35.000 evrov.
Med upravičene stroške sodijo stroški investicijskih posegov pri 
vzdrževanju in obnovi kulturnega spomenika. To so stroški projek-
tne dokumentacije in konservatorskega načrta, gradbena, obrtni-
ška in inštalacijska dela ter konservatorsko-restavratorski posegi. 
Upravičenci do dodelitve sredstev so lastniki ali upravljavci kul-
turnega spomenika lokalnega pomena, ki leži na območju sev-
niške občine.

Več informacij in razpisna dokumentacija:
www.obcina-sevnica.si/sl/uradne-objave/javni-razpisi

Ureditev na parkirišču za avtodome pod gradom

Na obrobju postajališča za avtodome na ploščadi pod sevniškim gra-
dom je Občina Sevnica izvedla zasaditev žive meje. Naravna pregra-
da zaokrožuje podobo večnamenske ploščadi, namenjene parkira-
nju osebnih avtomobilov in avtobusov, hkrati pa je tudi izhodiščna 
točka za tematsko učno pot Gozd je kultura.
  Foto: Občina Sevnica

Močno deževje s točo je v popoldanskih urah 1. maja zajelo tudi 
občino Sevnica. Večja količina padavin je skupaj z močnejšimi sun-
ki vetra povzročila nanose listja, vejevja in blata na cestišča ter za-
mašitev jaškov in muld. 
Na območju vodotoka Grahovica je zamašitev prepustov povzročila 
razlivanje potokov po cestah. Na območju naselij Grahovice, Jabla-
nice, Okiča, Jelovca in Dolenjega Boštanja se je udrlo večje število 
bankin, brežin in muld. Na območju Okiča je prišlo do zdrsa plazu čez 
cestišče. Na intervencijah so z dežurnimi službami sevniške komu-
nale aktivno sodelovali krajani, ki so s pomočjo strojev odmašili pre-
puste. Gospodarske javne službe so očistile nanose, tudi odstranje-
vanje plazu na območju Okiča je bilo zaključeno v dneh po neurju.
Občina Sevnica je o izrednem dogodku obvestila Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode, Urad za upravlja-
nje z vodami, Sektor območja Spodnje Save, ki je pristojen za vzdrže-
vanje vodotokov. 

Prvomajsko neurje povzročilo škodo na javni 
infrastrukturi

Odstranjevanje plazu na Okiču (foto: Občina Sevnica)

Raznolike ureditve, ki 
višajo kakovost cestne 
infrastrukture

www.obcina-sevnica.si
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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

15.00 -  17.00:

SREČKO OSREČUJE ULICE
Se vidimo na Vidmu!

VSAKO SREDO IN ČETRTEK (RAZEN V SREDO, 25. maj 2022)

10.00 - 12.00:

JOGA ZA OTROKE
Obvezne prijave na info@mc-krsko.si

14.00:

KOŠARKARSKI TURNIR 3 NA 3
Prijavi svojo skupino 3 + 1 (menjava, ki ni obvezna) na 
blaz.starc@student.um.si.

18.00 - 20.00:

dEBATNI VEČER Z NENADOM

sobota, 14. maj 2022

sobota, 21. maj 2022 
20.00 - 21.00: 

STAND UP: ŽELJKO 
ČAKAREVIĆ - ŽELJKIĆ

petek, 13. maj 2022 
18.00 - 20.00: 

MLADINSKA TOČKA VELIKI KAMEN:
RISANJE S KREDAMI

VEČ INFORMACIJ O DOGODKIH: 07/488 22 86 ALI INFO@MC-KRSKO.SI

MAJ 2022

Prvi dan seminarja nam je 
vodja mednarodnih projek-
tov Mari Puranen predsta-
vila mladinske centre na Fin-
skem. Nacionalnih mladinskih 
centrov, torej centrov, ki jih ne-
posredno financira država, je 
devet in vsi delujejo na enak 
način, a je center Piispala naj-
večji. Leži severno od Helsin-
kov, nahaja pa se sredi gozda. 
V mladinskem delu na Finskem 
posebno pozornost namenjajo 
vključevanju in holističnemu 
pristopu k učenju, ki poudar-
ja izkustveno učenje in finsko 
naravo kot okolje učenja. Mari 
je vsem udeležencem razkaza-
la mladinski center, ki ni zgolj 
mladinski center. Gre za veli-
ke stavbne komplekse, med 
katere spadajo recepcija, po-
krito športno igrišče, center 
za športe na ledu, nastanitve-
ni kompleks, stavba, posebej 
namenjena različnim kreativ-
nim aktivnostim, telovadnica, 
bazen s savnami, ribiška koča, 
tradicionalna finska savna, raz-
lične koče z ognjišči ter dom ži-
vali, imenovan Pihka. Prav tega 
sva spoznali prvi dan – tam bi-
vajo hrčki, činčile, azijski pe-
telini in kokoši ter koze. Tam 
mladinski delavki izvajata pro-
gram za mlade v NEET situaciji 
(Not in Education, Employment, 
or Training) in mlade, ki ima-

Kako biti kos osamljenosti?
Mladinski delavki Anja Krušnik Cirnski in Urška Tramte iz Mladinskega centra Krško sva se, po neskončno dolgem odlašanju zaradi epidemije covida19, udeleži-
li štiridnevnega seminarja Naslavljanje osamljenosti v mladinskem centru Piispala na Finskem. Projekt je financiran iz programov Erasmus+, udeleženci pa smo 
prihajali iz Slovenije, Velike Britanije, Turčije, Latvije, Litve in Bolgarije. 

jo težave z duševnim zdravjem. 
Sledil je seminar na temo tera-
pije z živalmi, z naslovom Uvod 
v program Green Care, kot pri-
mer dobre prakse je svoje de-
lovanje predstavila organiza-
cija The Chaos Group iz Velike 
Britanije, saj izvajajo t. i. equine 
therapy, v slovenskem prevodu 
»terapevtsko jahanje«.

Naslednji dan je sledilo preda-
vanje z naslovom Socialna in-
kluzija z izkustvenim učenjem 
v izvedbi doktorja športne 
sociologije Arta Tiihonena. 
Predstavil je finski študijski 
program Adventure Educa-
tion, ki poudarja učenje sko-
zi novo izkušnjo in vključeva-
nje. Arto je podal tudi definicijo 
vključevanja: »Vključevanje kot 
koncept je zagotavljanje pale-
te različnih možnosti vključe-
vanja.« Verjame, da je rezultate 
v številkah mogoče nadomesti-
ti z drugačnim sistemom vred-
notenja. Dejal je, da je po nje-
govem mnenju treba vlagati v 
socialni kapital in prostovoljno 
delo. Poudaril je pomen skup-
nosti, socialne mreže, ki teme-
lji na solidarnosti: »Če potre-
bujem pomoč, vem, da jo bom 
dobil.« Praktično izkušnjo s 
študijem Adventure Education 
je delila prostovoljka Evropske 
solidarnostne enote Beatrice 

Centore, ki se je odločila za se-
litev in študij na Finskem. Sledil 
je mladinski delavec JuhaMa-
tti Ylitalo, ki nam je zaupal 
svojo izkušnjo. Kljub grozljive-
mu strahu pred vodo je danes 
v Piispali kajakaški inštruktor. 
Na vodi se še vedno ne počuti 
najboljše, a se s strahom sooča 
vsakokrat, ko se spravi v kajak. 
Zaključil je s poetičnimi bese-
dami: »Konec ni nič, vse je pot. 
In pot se bo nadaljevala.« Tret-
ji dan je seminar z naslovom 
Loneliness among Youth pripra-
vila Aaltje Bos, ki si pravi go-
spa Osamljenost. Zaupala nam 
je svojo življenjsko zgodbo, ki 
vsebuje emotivno zanemarje-
nost, slabo komunikacijo, šte-
vilne selitve, izčrpanost. »Pri-

padati skupnosti,« pravi, »je 
osnovna potreba. Osamljenost 
je kot lakota ali žeja – osnovna, 
a popolnoma normalna reč.«

Zadnji dan smo doživeli zelo 
poseben seminar. Vodila ga je 
Sintija Bernava iz Latvije, di-
rektorica nevladne organiza-
cije Donum Animus. Sintija je 
diplomirala iz političnih ved 
in magistrirala iz javne upra-
ve in upravljanja. Ima dolgole-
tne poklicne izkušnje na viso-
kih položajih v latvijski vladi in 
parlamentu. Je vodja in projek-
tna razvijalka socialnega pro-
jekta Ustvarjalne delavnice, ki 
spodbuja duševno zdravje ot-
rok in mladostnikov ter njiho-
vih družinskih članov in pod-

pira dejavnosti med njihovim 
okrevanjem v Latvijski cen-
tralni univerzitetni bolnišni-
ci za otroke (glavna in edina 
otroška bolnišnica v državi). 
Seminar je potekal v obliki si-
mulacije delavnice. Sintija je 
naredila zelo kratek uvod v 
ustvarjalno delavnico: »Dušev-
no zdravje otrok in mladostni-
kov, ki so v bolnišnici po več 
mesecev, nekateri pa celo let, 
je slabo. A bolezen ne definira 
osebe, kreativnost je zelo moč-
na, celo pri neozdravljivo bol-
nih. Velikokrat so te delavnice 
boljše od kakršne koli terapi-
je. S tem programom tisti, ki so 
brez svojega glasu, dobijo glas 
in odstranijo etiketo bolezni.« 
Izvedla je delavnico, kjer se je 

vsak poglobil v obdobje, ko se 
je počutil najbolj osamljenega.

Projekt je izpostavil, da se mla-
di pogosto izolirajo sami, saj 
samoizolacija deluje kot var-
nostni, obrambni mehanizem – 
od sveta se ogradijo tako fizič-
no kot mentalno in emotivno. 
Na, denimo, terapevtsko jaha-
nje osebe usmerjajo psiholo-
gi in psihoterapevti, saj imajo 
te osebe pogosto hude težave 
z zaupanjem, socialnimi vešči-
nami. Osebam takšna terapija 
daje varen prostor, ki jih pod-
pira, kjer jim nihče ne govori, 
kaj morajo čutiti in misliti, saj 
je dovolj, da enostavno so, kar 
so, in so del aktivnosti. Marsi-
kateri pacient je povedal, da 
so bili trenutki med to terapi-
jo prvi, ko je bil nekdo do njih 
prijazen, prvič, da jih je želel 
nekdo spoznati. S tem so mis-
lili na živali.  

Kako biti kos osamljenosti? Z 
neprilagojenostjo, z emocijami 
ali z reševanjem? Slednje naj bi 
bila najboljša možnost, zahte-
va pa veliko mero samozaveda-
nja, ki mladostnikom pogosto 
umanjka. Pot reševanje se na-
mreč začenja z vprašanjem: 
»Zakaj čutim to, kar čutim?«
 Vir: Mladinski center Krško, 
 zanj Anja Krušnik Cirnski
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Zadnji dan so se pred ciljem v 
Novem mestu drugo leto za-
pored ustavili tudi pred Obči-
no Brežice, kjer je potekal kraj-
ši sprejem, ki ga je sicer motil 
dež. Župan Ivan Molan je ob 
sprejemu pozdravil udeležen-
ce DOS 2022 in izrazil veselje, 
da so eno od postojank našli 
tudi v Brežicah, ki se v tem letu 
ponašajo z nazivom Evropsko 

mesto športa. »Občina podpi-
ra šport pa tudi dobrodelnost, 
zato smo seveda tudi sami 
pristopili k temu in podpr-
li vaš projekt. Osebno si sicer 
želim, da bi bilo v naši družbi 
čim manj otrok, ki bi potrebo-
vali pomoč, po drugi strani pa 
je najpomembnejše ravno to, 
da imajo tisti, ki jo potrebujejo, 

GORNJA RADGONA, POSAVJE – Posavci se vedno bolj zavedamo 
pomena vode, ki nas obdaja. Pod okriljem Centra za promocijo 
in pospeševanje športnega ribolova in ribiškega turizma – Raco-
on smo organizirano nastopili na sejmu Lov v Gornji Radgoni. Po-
murski sejem organizira sejem Lov vsako drugo leto in to je ena 
boljših priložnosti za promocijo športnega ribolova in z njim po-
vezane turistične ponudbe. Sejem, kot se spodobi za zeleno bra-
tovščino, odlikuje dobro razpoloženje in bogat sejemski program. 
Med drugim smo letos Posavci kuhali ribjo čorbo in lov ski golaž 
v zelo močni mednarodni konkurenci. Najboljšo slovensko ribjo 
čorbo je skuhal Igor Kapusta iz gostišča Grill Point Brežice. S svo-
jim somovim menijem si je zaslužil še zlato plaketo Pomurske-
ga sejma med nagrajenci za Slovenski ribiški produkt. Gostišče, v 
katerem je zaposlen, je ob Zidanici Zdenka in Vinotoču Prah prav 
tako osvojilo zlato plaketo kot ribičem naklonjeno gostišče. Trije 
od štirih dobitnikov zlate plakete za ribiške vodnike so bili Bre-
žičani. Z zlato plaketo so bili nagrajeni tudi ustvarjalci filmov Lov 
soma v Posavju, Jesen v Gadovi peči ter Gornja Radgona – mes-
to sejmov in penine. Na največjem tovrstnem tekmovanju v Slo-
veniji je bila skoraj polovica kuharjev iz Posavja. Kralj ribje čor-
be in predsednik ocenjevalne komisije Georgy Novics iz Baje je 
rekel, da boljše ribje čorbe v Sloveniji še ni jedel. Navdušen je bil 
nad številom kuharskih ekip iz Posavja in energijo, ki smo jo pri-
nesli v Gornjo Radgono. Rad je nazdravil z našim cvičkom in fran-
kinjo ter obljubil, da ob prvi priložnosti obišče Posavje. Najboljši 
kuharji iz Gornje Radgone so si zagotovili nastop na evropskem 
pokalu v kuhanju ribje čorbe na Madžarskem. 
Skratka, sejem bil je živ, Posavci pa smo blesteli in nadvse uživa-
li. Tri četrtine zlatih plaket je letos šlo v Posavje. To je več kot do-
ber obet za razvoj ribiškega turizma v Posavju. Ribiška družina 
Brežice je dobila zlato plaketo za prvi trofejni revir za lov soma 
v Evropi, prav tako pobudnik ideje za ta trofejni revir. Lov soma 
v Posavju je bil najbolje ocenjeni promocijski film na sejmu. Ve-
liko je bilo zanimanja za projekt Repopulacija smuča na spodnji 
Savi, ki ga pripravljamo. Vse kaže, da bomo ob Savi in Krki zdaj 
uživali v številnih narečjih različnih jezikov. Smo pripravljeni?
 Stane Omerzu

Eno kolo je šlo na Bizeljsko
BREŽICE – Na praznični prvomajski dan se je zaključila letošnja izvedba kolesarskega projekta Dobrodel-
no okrog Slovenije (DOS), v okviru katerega so udeleženci na čelu s pobudnikom, Krčanom Damijem Zu-
pijem v petih dneh prekolesarili 1225 kilometrov okrog Slovenije, pri tem pa zbirali sredstva, namenjena 
nakupu koles za otroke iz socialno ogroženih družin. 

ljudi dobrega srca, ki so prip-
ravljeni priskočiti na pomoč,« 
je poudaril in na koncu Dami-
ju Zupiju ter ostalim kolesar-
jem, ki so ga spremljali in med 
katerimi smo opazili tudi nek-
danjega smučarskega skakalca 
Roberta Kranjca, zaželel sreč-
no vožnjo do končnega cilja v 
upanju, da se čez eno leto po-
novno srečajo. Pobudnik pro-

jekta DOS Zupi je povedal, da 
so Brežice lani prvič zarisali na 
zemljevid DOS, letos pa to še 
nadgradili. Ob sprejemu je po-
tekala tudi simbolna predaja 
otroškega kolesa, ki ga bo do-
bila družina v stiski iz brežiške 
občine. Župan je otroško kolo 
predal bizeljskemu župniku 
Vladu Leskovarju, ki bo s po-

močjo Župnijske karitas Bi-
zeljsko kolo podaril deklici iz 
tistih koncev. Župnik se je tudi 
v imenu njene družine zahva-
lil za to lepo gesto, kajti »po-
magati ljudem v stiskah je naj-
več, kar lahko storimo«.

Projekt uspešno izpeljan  
že tretjič

Kot so sporočili na zaključ-
ni konferenci projekta DOS, 
bo v okviru akcije razdeljenih 
več kot 50 koles za najmlajše. 
Med njimi bo tudi nekaj ob-
novljenih, za kar bodo poskr-
beli prostovoljci youngCaritas. 
Med potjo po Sloveniji je bilo 
na posameznih etapah že raz-
deljenih 16 koles. V letu 2022 

je bil projekt pod vodstvom 
kolesarskega promotorja Zu-
pija uspešno izpeljan že tretjič. 
Letošnji DOS, katerega uradni 
slogan se glasi »Pot za sre-
čo otrok«, je bil razdeljen na 
pet etap in je potekal med 27. 
aprilom in 1. majem. Začetek 
in konec je bil v Novem mes-
tu, na 1225 kilometrov dolgo 
pot okrog celotne Slovenije se 
je podalo več kot 20 kolesar-
jev, ki so se jim lahko pridružili 
tudi ostali kolesarji z donacijo. 
Sprejem v Brežicah je potekal 
v dežju, kmalu po nadaljevanju 
poti do končnega cilja v Novem 
mestu pa je kolesarje presene-
tila tudi toča.

 Rok Retelj

Prihod kolesarjev v deževne Brežice

Župan Ivan Molan in pobudnik DOS Dami Zupi

Odmeven nastop posavskih ribičev 
na sejmu Lov v Gornji Radgoni

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – Na ravnici v bližini Save je Ja-
nez Zupan del zemljišča preuredil za igranje petanke – igre, 
ki je podobna balinanju, vendar ima manj pravil, krogle so 
lažje in manjše, tekmovanje lahko poteka na kateri koli po-
vršini (tudi na travi). 

»V lanskem letu sem pri prijatelju Jožetu Venclju v zaselku Krvi-
ca blizu vasi Zaplaz pod Čatežem pri Trebnjem prvič igral pe-
tanko in se navdušil, zato sem v letošnjem marcu in aprilu del 
ravnice ob čebelnjaku in kozolcu, pod orehi, da bo poleti prijet-
na senca, preuredil v igrišče za igranje petanke ...« pripoveduje 
79-letni Janez Zupan, ki si želi, da bi igra zaživela tudi v Posavju. 
Petanko je nato podrobneje predstavil Jože Vencelj, predsednik 
kluba ’petankarjev’ ŠRD Čatež pri Trebnjem in član izvršnega 
odbora Zveze društev petanke Slovenije (ZDPS). »Petanko lahko 
igramo praktično vsepovsod, na kateri koli podlagi. Francozi, na 
primer, igrajo na mivki, pri nas igramo na travi. Igra ne zahteva 
posebne fizične pripravljenosti, igrajo jo lahko vsi, tako stari kot 
mladi, otroci, moški in ženske, celo invalidi,« pojasnjuje in nada-
ljuje, da se pri petanki uporabljajo kovinske krogle, premera med 
70 in 80 cm in težke med 650 in 800 g. Z vrženo kroglo se skušajo 
igralci čim bolj približati balinčku in dragocen je vsak milimeter, 
zato se razdalja krogel od tarče meri z metrom. Običajno igrata 
dve ekipi v sledečih kombinacijah: trije igralci proti trem igral-
cem (vsak igralec ima dve krogli), dva igralca proti dvema igral-
cema (vsak igralec ima tri krogle), en igralec proti enemu igral-
cu (vsak igralec ima tri krogle). »V Sloveniji se petanka igra od 
leta 1999, takrat je bila tudi ustanovljena Zveza društev petan-
ke Slovenije. Želimo si, da bi petanka postala olimpijska tekmo-
valna disciplina,« zaključi sogovornik in se nato pridruži ekipi, 
ki se je veselila dobrih metov, a o zmagovalcu so na koncu odlo-
čali milimetri. Po zaključenem tekmovanju, ki se je odvijalo na 
velikonočno soboto, je gostitelj poskrbel še za bogato obloženo 
mizo.  S. Radi

Petanka – igra za vse generacije

Na ravnici v dolžini 13 metrov in širini 3 metrov je urejeno 
igrišče za petanko, igro, ki je primerna za vse generacije.

Leja Glojnarič je blestela že 
na prvi dan mnogobojske tek-
me, ko so se tekmovalke pome-
rile v štirih disciplinah. V teku 
na 100 metrov z ovirami je do-
segla osebni rekord (14,91 s), 
ki je zadoščal za prvo zmago, 
nato je dosegla še osebni re-
kord v metu krogle (10,25 m). 
Med vsemi tekmovalkami 
je imela najboljši rezultat v 
skoku v višino (168 cm) in 
bila z osebnim rekordom dru-
ga v teku na 200 metrov (27,31 
s). Drugi dan se ji skok v da-
ljino ni posrečil tako (503 cm) 
kot metja kopja, kjer je znova 
dosegla osebni rekord (36,53 
m). Za konec je bila dovolj hit-
ra tudi v teku na 800 metrov 
(2:36,99), da je osvojila največ 
točk (4690 točk) in si priborila 
zlato olimpijsko medaljo pred 
Ukrajinko Kateryno Potapen-
ko in rojakinjo Iris Breganski. 
Gre za 18. in 19. medaljo glu-
hih na olimpijadah v samostoj-
ni Sloveniji.

Medtem je Leja nastopila še v 
metu kopja, kjer pa ji ni uspel 
dovolj dolg met, da bi posegla 
po odličju. Njeno kopje je lete-

Brežičanka Leja Glojnarič zlata
na olimpijadi gluhih v Braziliji
CAXIAS DO SUL, BREŽICE – Na 24. poletni olimpijadi gluhih, ki poteka v mestu Caxias do Sul na jugu Brazi-
lije, je 19letna brežiška atletinja Leja Glojnarič osvojila zlato kolajno v mnogoboju, slovenski uspeh pa je s 
3. mestom dopolnila 21letna Iris Breganski.

lo dva centimetra manj kot 36 
metrov, kar je zadostovalo za 
četrto mesto. Tekmovanje je 
potekalo v hudem deževju in 
mrazu, zato so bile tekmovalke 
v svojih metih krajše. Zmagala 
je Hrvatica Lara Štefanac, ki je 
z metom, dolgim 49,95 metrov, 
postavila nov olimpijski re-

kord med gluhimi. Brežičanko 
v soboto čaka še nastop v njeni 
paradni disciplini – skoku v vi-
šino, a je glede napovedi rezul-
tata zadržana, saj jo muči po-
škodba kvadricepsa.

19-letna Leja Glojnarič, člani-
ca Atletskega kluba Brežice, je 

sicer vsestranska atletinja, ki 
najbolj uživa v skoku v višino, 
kjer dosega tudi najboljše re-
zultate, čeprav tekmuje še v 
mnogoboju in metu kopja. Za-
radi svoje prirojene okvare 
sluha, zaradi katere slabo sli-
ši in nosi slušni aparat, je še 
bolj zagnana ter skuša podi-
rati državne rekorde in bele-
žiti odmevne rezultate. Kljub 
temu da zelo slabo sliši, ima 
zelo dober občutek v prostoru 
in je zelo predana, pravi njen 
oče in trener Iztok Glojna-
rič. Prav zaradi svoje drugač-
nosti se še bolj trudi in se želi 
dokazati. Od leta 2019 trenira 
s svojo sestro Niko, prav tako 
uspešno atletinjo. V lanskem 
letu je prvič nastopila na ve-
likem tekmovanju gluhih, sve-
tovnem prvenstvu gluhih v 
atletiki v Lublinu na Poljskem, 
kjer je tekmovala v metu kop-
ja in osvojila 5. mesto. 

Po vrnitvi v domovino ji v Bre-
žicah v ponedeljek, 16. maja, 
ob 18.30 pripravljajo sprejem 
na grajskem dvorišču.

 Peter Pavlovič

Dobitnice medalj Kateryna Potapenko, Leja Glojnarič in Iris 
Breganski (foto: Iztok Glojnarič)
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BISTRICA OB SOTLI – Po enoletnem premoru zaradi pandemije 
je v sezoni 2021/22 znova oživelo tekmovanje v regijski rekrea-
tivni ligi v streljanju s serijsko zračno puško za odrasle. Kot kaže, 
je enoletni premor prinesel tudi nekaj dobrega, saj so se v tej se-
zoni dosedanjim ekipam iz Novega mesta, Sevnice in Trebnjega 
pridružili še strelci iz Straže pri Novem mestu in Bistrice ob Sotli. 
Tokrat bomo nekaj besed namenili zadnjim. Bistriški strelci de-
lujejo v okviru Športnega društva Bistrica ob Sotli, kjer poleg 
športnega strelstva gojijo še mali nogomet, košarko, odbojko, 
pohodništvo in še kaj bi se našlo. Med drugim prirejajo tudi tra-
dicionalne vaške igre. Ker strelska sekcija, ki nosi staro ime kraja 
– Šempeter, (še) ni včlanjena v Strelsko zvezo Slovenije, je v re-
kreativni regijski ligi letos nastopala kot sekcija Strelskega klu-
ba Brežice. Za prvo in drugo ekipo so tekmovali Joža Domitro-
vič, Ambrož Zorenč, Nesti Žunk, Toni Kožuh, Drago Gmajnič 
in Uzeir Hrnić. Novi vodja moštva Toni Kožuh pravi, da so kot 
novinci z osvojitvijo 2. mesta zadovoljni in da bodo v novi sezo-
ni naskakovali 1. mesto. Bistriški strelci vadijo na avtomatskem 
strelišču v mansardi kulturnega doma, med načrti za prihodnost 
pa omenjajo željo po vključitvi mladine v svoje vrste, predvsem 
osnovnošolcev, s čimer bi ta šport v kraju doživel nov razmah in 
izpolnil pogoj za vključitev v tekmovanja na državni ravni.  E. S.

V Bistrici zaživelo strelstvo

Šempetrski strelci med vadbo na svojem strelišču

BREŽICE – Poldijev memorial, na katerem so obudili spomin na 
očeta brežiške atletike Poldeta Rovana, je v Brežice pripeljal ve-
liko športnih navdušencev nad skokom s palico. Skoki s palico v 
toplem in prijetnem vzdušju so odlično uspeli. Organizatorji so 
bili lepo presenečeni, saj se je tekmovalno-prijateljsko obarva-
nega tekmovanja udeležila številna mednarodna zasedba skakal-
cev iz Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Ena najbolj 
adrenalinskih športnih disciplin je tokrat lepo oživila dogajanje 
na brežiškem športnem dogajanju. Prav vsi tekmovalci so se na 
vso moč trudili, da bi letvico preskočili čim višje. Med moškimi 
je to uspelo domačinu Jaku Rovanu, ki je preskočil 441cm, na 
drugo mesto se je uvrstil prav tako domačin Luka Zupanc s pre-
skočenimi 426 cm, tretji je bil Hrvat Ivan Milanović s 411 cm. 
Pri dekletih se je najbolje izkazala Ljubljančanka Ajda Osolnik 
s preskočenimi 366 centimetri, drugo mesto je osvojila Novogo-
ričanka Vita Benedetič s 336 cm, takoj za njo pa se je uvrstila 
kolegica iz brežiškega atletskega kluba Naja Rovan s preskoče-
nimi 321 cm. Pokale in nagrade sponzorjev, ki so si jih prislužili 
prav vsi tekmovalci, je podelila Elica Rovan, žena prehitro pre-
minulega Poldija.  P. P./vir: AK Brežice

Poldijev memorial 2022

Najboljši trije v moški in ženski konkurenci, v sredini Poldijeva 
vnuka Jak in Naja

Prvi je na Lisco pritekel 35-le-
tni član JB Teama Uroš Av-
guštinčič s časom 44:06, dru-
go mesto si je priboril 43-letni 
Aleš Udovič iz Kranja s ča-
som 44:20, tretje 29-letni član 
ŠK Matick Gregor Bučar s ča-
som 44:56. 14-letni Maj Re-
povž, član AK Sevnica, je s ča-
som 45:16 osvojil 5. mesto, 
33-letni član AD Olimpik Pri-
mož Piškur pa s časom 45:08 

78 tekačev osvojilo Lisco 
OREHOVO, LISCA – 2. maja se je s štarta na Orehovem na 31. gorski tek na Lisco podalo 79 tekačic in teka-
čev, na cilj jih je prispelo 78 (en udeleženec je odstopil). Dobre pol ure pred njimi je odšlo na pot šest po-
hodnic in pohodnikov. Na vrhu Lisce so se odvijali tudi otroški teki.

mesto pred njim. V ženski kon-
kurenci je slavila 37-letna Ma-
teja Ožanič iz hrvaških Delnic 
s časom 55:25, druga je bila 
55-letna članica KGT Papež 
Urša Trobec s časom 59:31, 
tretje mesto je osvojila 35-le-
tna Maja Slak Hrnjak iz Met-
like s časom 01:01:37.

Najstarejši na teku je bil 73-le-
tni Janez Žitnik, ki je s časom 

01:15:39 v skupni razvrstitvi 
osvojil 58. mesto. Najstarejša 
tekačica je bila 75-letna Joži-
ca Rogelj, ki je pritekla v cilj 
s časom 01:16:14 in osvojila 
v končni razvrstitvi v ženski 
konkurenci 12. mesto med 15 
tekačicami (oba omenjena sta 
člana društva Marathon Novo 

mesto). »Posebnih želja pred 
tekom nimam, upam samo, 
da proga zaradi včerajšnjega 
dežja ni preveč razmočena. O 
končnem rezultatu ne razmi-
šljam, želim le priti brez po-
škodbe na cilj,« je dejala pred 
tekom Rogelj, ki se tradicio-
nalnega teka na Lisco udele-
žuje že desetletje in zanj na-
bira kondicijo tudi na ostalih 
tekih, kajti nepripravljen teči 
na Lisco ni priporočljivo.

Po zaključenem osrednjem 
gorskem teku so se na skrbno 
odmerjeni travnati površini v 
bližini Tončkovega doma odvi-
jali še otroški teki – v treh sta-
rostnih kategorijah je tekmo-
valo 15 otrok. Sodelujoči so bili 
s samo organizacijo teka po-
novno zadovoljni in z njimi or-
ganizator – vodja ŠD Berglauf 
Lisca Pavle Drobne, ki je na le-
tošnji slovesnosti postal špor-
tna osebnost leta za leto 2021 
v občini Sevnica. 
 S. Radi

31. gorskega teka na Lisco, ki je štel za pokal Vzajemne, se je 
udeležilo 15 tekačic in 64 tekačev.

Najstarejša tekmovalka Joži-
ca Rogelj (levo) je tekmova-
la v gorskem teku na Lisco že 
desetič.

Pridruži se nam na rekreativnem pohodu skozi prebujajočo se naravo 
in se napolni s svežo energijo, ki jo po dolgi in zaspani zimi potrebuje prav vsak.

Dobimo se v nedeljo, 15. 5. 2022, ob 9.00 uri 
pred Banovo domačijo v Artičah.

Štartnina: prostovoljni prispevki
Informacije: 031/770-901 

V primeru slabega vremena pohod odpade.

Turistično društvo Artiče organizira

POHOD PO SADJARSKI POTI
 s simbolično otvoritvijo projekta

»DOŽIVETJA NARAVE ARTIČ«.

www.artice.si

Dogodek se je odvil na stadi-
onu v Vojašnici Jerneja Mola-
na Cerklje ob Krki, kjer nam je 
vodja prireditve, učitelj špor-
tne vzgoje Blaž Milar pove-
dal: »Prvič, ko smo pred dve-
ma letoma in pol organizirali 
ta dogodek, smo imeli samo 
tek, palačinke in srečelov, le-
tos pa smo poleg naštetega do-
dali še predstavitev okoliških 
športnih društev z namenom, 
da otroke spodbudimo k aktiv-
nemu življenjskemu slogu in 
mogoče tudi koga, da se včla-
ni v katero od društev.« Naštel 
je vseh devet, ki so se predsta-
vila: Telovadno društvo So-
kol Brežice, Ženski nogome-
tni klub Posavje, Rokometni 
klub Brežice, Nogometni klub 
Posavje Krško, Plesno društvo 
Imani, Fight Club Shony, Teni-
ški klub Brežice, Viva klub Bre-
žice – mini atletika in Posavski 
odbojkarski klub. Kot je še de-
jal, je tek podnebne solidarno-
sti mednarodni projekt, ki ga 
vodi Slovenska karitas in po-
teka že vse od šolskega leta 
2010/2011. Na cerkljanski šoli 
so ga najprej izvajali kot šport-
ni dan, nato so se odločili, da 
k sodelovanju povabijo tudi 
starše in stare starše in tako 
je zdaj drugič potekala po-
poldanska športno-družabna 
prireditev z dobrodelno noto. 
Udeleženci tečejo oz. hodijo v 
solidarnosti do ljudi v revnej-
ših državah, predvsem v Afri-
ki, ki jih posledice podnebnih 
sprememb najbolj prizadene-
jo. Letos so v Cerkljah ob Krki 
skupaj pretekli kar 2071 kro-

Pretekli skoraj 830 kilometrov
CERKLJE OB KRKI – OŠ Cerklje ob Krki je 5. maja drugič organizirala dobrodelno športnodružabno prire-
ditev Tek podnebne solidarnosti, na kateri so zbirali sredstva za šolski sklad in vrtec Pikapolonica. Dogod-
ka se je udeležilo 378 obiskovalcev, od tega jih je 212 teklo in so skupaj pretekli kar 2071 krogov oz. 828,4 
kilometra.

gov oz. skoraj 830 kilometrov. 
»Velika zahvala gre tudi vsem 
donatorjem, bilo jih je kar 48. 
Z njihovo pomočjo smo za šol-
ski sklad zbrali kar 2584,90 
evra,« je dan kasneje sporočil 
Milar in dodal, da bodo zbra-

ni denar na-
menili pred-
vsem tistim 
otrokom, ki 
si morda ne 
morejo privo-
ščiti ekskur-
zije, zimske 
ali poletne 
šole v nara-
vi, plavalne-
ga tečaja ipd. 
»Lepo je vi-
deti na sve-

žem zraku v gibanju in dru-
ženju vse generacije. Poleg 
dobrodelnosti smo torej nare-
dili tudi nekaj dobrega za svo-
je zdravje in počutje,« je še iz-
postavil.

Na koncu je ravnateljica OŠ 
Cerklje ob Krki dr. Maja Matrić 
tistim, ki so pretekli največ sta-
dionskih krogov, podelila prak-
tične nagrade. V prvi kategori-
ji (vrtec in 1. do 3. razred) je 
Benjamin Srpčič pretekel oz. 
prehodil 31 krogov (12,4 km), 
Tadej Božič 18 (7,2 km) in 
Tim Kvartuh 17 (6,8 km). V 
drugi kategoriji (4. do 9. ra-
zred) je daleč največ krogov 
– kar 48 – naredil Lovro Ko-
žar, ki je pretekel 19,2 km, Ja-
nez Lekše jih je 35 (14 km) in 
Gašper Horvat 33 (13,2 km). 
Pri odraslih pa sta Peter Pav-
lovič in Boštjan Zlobko opra-
vila 40 krogov oz. 16 km, Da-
vid Špiler pa en krog manj oz. 
15,6 km.  R. Retelj

Najboljši trije med učenci 4. do 9. razreda z 
ravnateljico

LJUBLJANA, KRŠKO – Plavalci PK Celulozar so minulo soboto pre-
živeli na tradicionalni tekmi Pokal Ilirija v Ljubljani. Kljub hla-
dnemu in deževnemu vremenu so na kopališču Kolezija v kon-
kurenci 350 tekmovalcev nastopali odlično in domov prinesli 
pet medalj in kar nekaj odličnih dosežkov. Znova je blestel mla-
dinec Tim Bizjak z zmagama na 400 m mešano in 200 m pros-
to, ki jima je dodal še zmago v memorialni disciplini 100 m del-
fin in ob zlatih medaljah osvojil še pokal. Zmage se je veselila 
tudi mladinka Anja Vrščaj na 200 m prsno, kadet Matija Ose-
tič pa je priplaval do 3. mesta na 200 m mešano. Odlični nasto-
pi s krepko popravljenimi osebnimi rekordi so uspeli tudi Maši 
Vasiljevič in Luki Ferenčaku, za borbene nastope pa si pohva-
le zaslužijo tudi Nejc Kapušin, Florijan Resnik in Anej Krušič.
 Vir: PK Celulozar

Pet odličij za krške plavalce
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Vesolje med nami je mladin-
ska drama o odraščanju, pos-
tavljena v mestece Kostanje-
vica na Krki. Zgodba govori o 
14-letnem Kanadčanu Tobiju, 
ki z mamo Kristino za poletne 
počitnice pripotuje na obisk v 
Slovenijo, k babici Gizeli. Kri-
stine že več let ni bilo v doma-
če kraje, zdaj pa je prišla ne-
nadoma in z veliko novico o 
razstavi, ki naj bi jo pripravi-
la v tamkajšnji galeriji. Tobi ni 
navdušen nad idejo, da bo po-
čitnice preživel v tuji deželi, 
brez prijateljev in očeta. Slaba 

Krško navdušeno nad Rahelinim Vesoljem
KRŠKO – Velika dvorana Kulturnega doma Krško je bila 23. aprila zvečer prizorišče velikega filmskega dogodka – krške premiere novega celovečernega mladin-
skega filma Vesolje med nami, ki ga je režirala Leskovčanka Rahela Jagrič Pirc, precejšnji del filma pa je bil posnet v Kostanjevici na Krki.

volja se stopnjuje, ko se prvič 
sreča z rasnimi predsodki lo-
kalnih otrok. Edina svetla toč-
ka je Tjaša, ki ga s svojo pus-
tolovsko naravo zelo privlači. 
Njuno druženje ga pripelje do 
nenavadnega srečanja z osle-
pelim astronomom Herma-
nom, ki je tako kot Tobi 'va-
ški izobčenec'. Herman odpre 
Tobiju vrata pozabljenega ob-
servatorija, kjer mu s pomoč-
jo svojega bogatega znanja o 
astronomiji podeli življenj-
ske nauke, ki izvirajo v veso-
lju in se nanašajo na življenje 

na Zemlji …

Film, ki so ga premierno pri-
kazali v začetku aprila v Can-
karjevem domu v Ljubljani, so 
snemali poleti 2020 na različ-
nih lokacijah – v Vikrčah pri 
Medvodah, na Zaplani v oko-
lici Vrhnike, Kostanjevici na 
Krki (o tem smo poročali tudi 
v našem časopisu) in letališču 
Brnik. Šlo je za prvi večji film-
ski projekt v državi po izbruhu 
epidemije nekaj mesecev pred 
tem, zato je snemanje poteka-
lo v precej posebnih in težav-
nih okoliščinah. Pri snemanju 

v Kostanjevici na Krki je sode-
lovalo kar nekaj statistov iz lo-
kalnega okolja, kot pomočnica 
pri produkciji in režiji je sode-
lovala Danica Ikovic, po rodu 
z Bojsnega pri Globokem, za 
make-up in pričeske nasto-
pajočih pa je skrbela po rodu 
Brežičanka Vanja Božič. 

Režiserka Rahela Jagrič Pirc, 
ki ima sicer že bogate režiser-
ske izkušnje, med drugim tudi 
s TV-serijo Najini mostovi, je 
povedala, da gre za njen celo-
večerni prvenec, s končnim iz-
delkom pa je zadovoljna: »Iz-

Režiserka in scenograf v pogovoru z ljubiteljskim astronomom 
Marjanom Žagarjem z ženo, ki je filmski ekipi posodil številne 
rekvizite

raža moje izkušnje in pristop, 
ki sem si ga zamislila na začet-
ku. Generalno sem zadovolj-
na z izdelkom in s komentarji, 
ki sem jih slišala od gledal-
cev, ki me najbolj zadovolji-
jo.« Priznala je, da je premiera 
filma pred domačim občin-
stvom zanjo nekaj posebne-
ga, navdušeni aplavzi po kon-
cu projekcije pa so jo napolnili 
z zadovoljstvom. Žanr mladin-
skega filma ji je od nekdaj blizu 
in meni, da je na tem področju 
ves čas nekakšen primanjkljaj, 
saj gre za zelo gledan filmski 
žanr, ki so ga mladi željni. 

Po projekciji je Žiga Kump 
iz Kulturnega doma Krško na 
oder povabil režiserko Rahe-
lo Jagrič Pirc ter del igralske 
in filmske ekipe, med njimi so 
bili igralci Kolja Chilima Bu-
dišin, Neja Čušin, Ivo Bari-
šič, Manca Dorrer, Irena Mi-
helič, Alenka Kraigher, Matic 
Jamar in Jakob Cilenšek, kos-
cenaristka Darja Medić in sce-
nograf Miha Ferkov. Režiser-
ka je povedala, da ideja o filmu 
izhaja še iz njenih najstniških 
dni, saj jo je vesolje od nekdaj 
privlačilo, veliko pa k temu pri-
pomogel tudi njen sokrajan, 
ljubiteljski astronom Marjan 
Žagar, ki je za snemanje fil-
ma prispeval številne rekvizi-
te, s pomočjo katerih so zgra-
dili observatorij na Zaplani. 
Blizu ji je tudi zgodba Tobije-
ve mame Kristine, ki se vrne iz 
tujine, saj ima tudi sama izku-
šnjo življenja v tujini in vrnit-
ve domov. 

Sledilo je še druženje v avli kul-
turnega doma, ki so ga mnogi 
obiskovalci, zlasti mlajši, izko-
ristili za fotografiranje z mlaj-
šim delom filmske zasedbe.
 Peter Pavlovič

Igralska in filmska zasedba po projekciji v pogovoru z Žigo Kumpom iz KD Krško

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

Mali medo
lutkovno-igrana predstava

za Rumeni abonma in izven
torek, 17. 5., ob 18. uri

Nina Pušlar
koncert

petek, 20. 5., ob 20. uri

Reformatorji na odru
reformatorska komedija 

s srečnim koncem
petek, 27. 5., ob 19.30 uri

BREŽICE – 11. aprila je v Malem avditoriju Posavskega mu-
zeja Brežice v soorganizaciji PMB in Društva za oživitev mes-
ta Brežice potekala okrogla miza v spomin na aprila rojene-
ga in umrlega Miloša Poljanška, ki je bil tudi častni občan 
Brežic.

Dogodek so izvedli nekje na sredini med rojstvom (4. 4. 1923) 
in smrtjo (26. 4. 2020) Miloša Poljanška. Kot je uvodoma ome-
nil muzejski sodelavec Boštjan Kolar, je bil Poljanšek z Breži-
cami zelo povezan in Brežičani z njim. Njegove sledi v Brežicah 
so bile številne. Rad se je odzval na vabila in je bil zvest podpor-
nik Društva za oživitev mesta Brežice ter drugih brežiških kul-
turnih in izobraževalnih ustanov, še posebej muzeja. Njegova 
povezanost z muzejem se kaže v doniranih predmetih in zgod-
bah. Podrobnosti iz Poljanškovega življenja je s pomočjo foto-
grafij, ki jih hranijo njegovi sorodniki, odstirala članica Društva 
za oživitev mesta Brežice, dolgoletna sodelavka PMB ter etnolo-
ginja z dušo in srcem dr. Ivanka Počkar. Slednja je omenila, da 
so v sklopu programa društva Pomembne žene in možje 19. in 
20. stoletja poskusili osvetliti pomen družine Poljanšek za Bre-
žice, življenje in delo družine ter še posebej Miloša Poljanška. 
Slednjega je Počkar predstavila kot rojenega Brežičana, begun-
ca iz Štajerske, zapornika, taboriščnika v koncentracijskem tabo-
rišču Neuengamme pri Hamburgu, učitelja, gimnazijskega rav-
natelja, častnega občana Brežic in še marsikaj drugega. Izvedeli 
smo npr. tudi to, da se je rodil v pekovski družini in so takoj po 
prvi svetovni vojni na lokaciji, kjer je danes v Brežicah gostilna 
Jazz pub, odprli Parno pekarno in delikateso Poljanšek. Svoje še 
kako žive spomine so z navzočimi delili tudi hči Tadeja, sin De-
jan in nečakinja Bojana Žokalj Jesih. Ob koncu se jim je zahvali-
la predsednica Društva za oživitev mesta Brežice, ki letos obele-
žuje 20-letnico obstoja in aktivnega delovanja, Anita Radkovič.
 R. Retelj

Spomnili so se Poljanškovih

Sorodstvo Miloša Poljanška z dr. Ivanko Počkar

BREŽICE – Na prvomajsko pozno popoldne so se v Posavskem 
muzeju Brežice že tretji mesec družili s svojimi obiskovalci, 
prijatelji muzeja. Tokratno Prvo nedeljo v muzeju so name-
nili obujanju spominov nekdanjih delavcev na nekdanje po-
savske tovarne, delo in praznovanje prvega maja. 

Najprej so si na kratkem sprehodu skozi del muzeja pod vod-
stvom kustosinje Andreje Matijevc in zgodovinarke Mihaele 
Kovačič ogledali izbrane muzejske predmete, izpostavljene kot 
muzejske zvezde. Izbranih je bilo 21 muzejskih zvezd, ena od njih 
je tudi Slovinova napisna tabla za počitniški dom v Selcah. Drugi 
del druženja je potekal v Malem avditoriju s pogovorom o delu 
v nekdanjih posavskih podjetjih oz. tovarnah. Ivan Šeler in An-
dreja Kos sta obujala spomine na delo v podjetju Slovin (Vino 
Brežice), Marija Žnideršič, Pavica Frigelj in Marija Kuntarič 
so se spominjale dela v Jutranjki bodisi v Brežicah bodisi v Sevni-
ci, bivše »Labodovke« Marija Pavlovič, Stanka Škrbina in Mar-
jana Prah so podoživele obdobje, ko so bile zaposlene v tovarni 
Labod na Vidmu v Krškem, Antonija in Franc Černelič ter Joži-
ca Zalokar so obudili spomine na zaposlitev v krškem podjetju 
SOP (takrat se je imenovalo Specializirano podjetje za industrij-
sko opremo), Ernest Sečen pa je na koncu spregovoril še o svo-
jih izkušnjah zaposlenega v brežiškem podjetju IMV (Industrija 
motornih vozil Novo mesto). Z glasbo so nedeljsko poznopopol-
dansko druženje obogatile Pevke izpod Bočja, ki jih vodi Ivan-
ka Černelič Jurečič in med katerimi je največ nekdanjih delavk 
Laboda. Podrobneje o spominih nekdanjih delavcev posavskih 
podjetij si preberite na www.posavskiobzornik.si.  R. R.

Ostali so le še spomini

Pevke izpod Bočja so na koncu tudi nazdravile na rojstni dan 
njihove članice Marije Pavlovič.

www.PosavskiObzornik.si

POSAVJE – Posavske kulturne ustanove se tudi letos pridružu-
jejo akcijama »Za družine brezplačno« ob mednarodnem dne-
vu družin in »Mednarodni muzejski dan«. Tako bo v nedeljo, 15. 
maja, prost vstop za družine na Gradu Rajhenburg v Brestani-
ci in v Posavskem muzeju Brežice, v Kozjanskem parku pa bodo 
družinam omogočili prost vstop od torka, 17. maja, do vključno 
nedelje, 22. maja. V sredo, 18. maja, ko bomo obeležili mednaro-
dni muzejski dan, pa k brezplačnemu vstopu (za posameznike in 
družine) vabijo v Posavskem muzeju Brežice (kjer bodo odprli še 
ulično razstavo Kušljanova vila in njeno življenje), na Gradu Raj-
henburg v Brestanici in v Mestnem muzeju Krško (kjer priprav-
ljajo tudi delavnico o muzejskem predmetu), v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki in na gradu Podsreda.  P. P.

Dan družin in muzejski dan
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KRŠKO – Na predvečer dneva upora proti okupatorju je v 
Mestnem muzeju Krško potekalo odprtje dopolnitve stal-
ne razstave z naslovom Prvi krški borci. Tokratna razstava v 
ospredje postavlja ustanovitelja omenjene odporniške sku-
pine v času druge svetovne vojne Petra Jernejca.

Razstavo sta odprli dr. Helena Rožman iz Mestnega muzeja Kr-
ško in zgodovinarka Irena Fürst, upokojena kustosinja Muze-
ja novejše zgodovine Slovenije ter avtorica razstave, zbranim 
pa sta prenesli tudi pozdrave direktorice Kulturnega doma Kr-
ško Darje Planinc. 
Peter Jernejec se je rodil 23. septembra 1905 v Sinči vasi na Ko-
roškem. V zakonu z ženo Nevenko sta se mu rodila dva sinova 
– Mitja in Igor. Idejno se je približeval Ljudski fronti in komu-
nistični stranki. Jernejec je v okviru svojega političnega dela mla-
de Krčane povezal v diverzantsko skupino in postal njihov vodja; 
žal pa so jih 29. julija 1941. leta v gozdu Rore nad Krškim zaradi 
pomanjkanja previdnosti in izdaje zajeli Nemci, tako da je bilo 
vseh devet fantov in eno dekle ustreljenih naslednji dan zgodaj 
zjutraj v gozdu Dobrava pri Brežicah.
Spregovoril je tudi vnuk Petra Jernejca Mladen Jernejec, aka-
demski slikar, ki je k razstavi prispeval svoje likovno delo: »Na-
čeloma v svojih likovnih delih uporabljam zelo radožive barve, 
zato je bila ta slika zame velik izziv. /…/ Na sliki sem želel zajeti 
vse borce, saj so to glavni akterji našega spomina.«
Razstava Prvi krški borci je nastala na pobudo Združenja bor-
cev za vrednote NOB Krško, svoje gradivo za to razstavo pa je dal 
na razpolago Posavski muzej Brežice, ki ga je na dogodku zasto-
pala kustosinja in zgodovinarka Mihaela Kovačič. Irena Fürst 
je ob koncu poudarila, da sta vnukinja Petra Jernejec Babič in 
vnuk Mladen Jernejec s posredovanimi osebnimi podatki resnič-
no pripomogla k obogatitvi predstavitve življenja Petra Jernejca.
 A. Kališnik

BRESTANICA – Članice skupine Pridne roke Rajhenburga iz 
Brestanice so 22. aprila povabile ljubitelje ročnega ustvar-
janja v Dom Svobode na odprtje in ogled letošnje razsta-
ve ročnih del, za katero so izbrale naslov Za vsakega nekaj.

Članice Pridnih rok Rajhenburga so raziskovale, snovale, zbirale 
ideje in ustvarjale. Na srečanjih ob torkih v prostorih DU so spoz-
navale nove materiale, pridobivale spretnosti pletenja (štrikanja), 
pletenja iz šibja, kvačkanja prtov, nadprtov in okrasja, klasično 
vezle in krasile uporabne predmete od predpasnikov do servie-
tov, vezle rešilje, iz papirja so nastajale vrtnice … Predstavile so 
se tudi na velikonočnem sejmu z okraševanjem pirhov.
Ustvarjale so: Ani Kenig, Anica Radej, Anica Samec, Jožica 
Stropnik, Jožica Češek, Ženi Mikeln, Manja Seher, Vida Meši-
ček in Irena Kožuh. Vse so članice Društva upokojencev Bresta-
nica, s svojo pridnostjo pa delovno povezujejo programa kultur-
nega in upokojenskega društva v kraju.
Program odprtja je obogatila Marja Petan z recitacijama o sre-
či in o rokah. Ob zvokih citer pod prsti Anje Kozinc sta Anja in 
Marko Železnik skupaj zapela nekaj narodnih pesmic. Rokodel-
ke je pozdravil in jim čestital za domiselne in lepe stvaritve pred-
sednik Krajevne skupnosti Brestanica Vlado Bezjak, Manja Se-
her pa je prenesla pozdrave Jožeta Žnidariča, predsednika PZDU 
Posavje, in Branka Suhadolnika, predsednika Komisije za teh-
nično kulturo ZDUS. Vir: KD Svoboda Brestanica

V ospredje so dali Petra Jernejca

Kustosinja razstave Irena Fürst, vnuk krškega borca Petra 
Jernejca – akademski slikar Mladen Jernejec in dr. Helena 
Rožman iz Mestnega muzeja Krško

Za vsakega nekaj

Mednarodni dan družin na 
Gradu Rajhenburg
prost vstop za družine 

nedelja, 15. 5. 2022, 10.00–18.00
14.00–18.00 Ustvarjalni kotiček ob 

razstavi Trapisti v Rajhenburgu  

T: 051 390 648 / 07 620 216
info@gradrajhenburg.si 
www.gradrajhenburg.si

MAJ V GALERIJI

Postprodukcija: Iz likovne zbirke 
festivala Art Stays
na ogled do 15. maja

AKTUALNE OBČASNE RAZSTAVE

Staš Kleindienst: Antiarkadija

na ogled do 19. junija

Lepo vabljeni!

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki

Tel.: 07 49 88 140, info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Vegetacije: Nika Erjavec, Tina Konec, 
Tea Kralj, Tilyen Mucik

na ogled do 28. avgusta

Medgeneracijska ustvarjalnica
sobota, 14. maj, med 10. in 13. uro

Mednarodni muzejski dan
sreda, 18. maj, med 10. in 18. uro

, prost vstop

To razstavo so pripravljali kar 
nekaj časa, je v uvodu v odprtje 
povedal direktor galerije Go-
ran Milovanović, kar se je na 
koncu izkazalo za dobro, saj se 
mu njena tematika zdi pravšnja 
za leta, ki so za nami, in real-
nost današnjih dni, ki je obre-
menjena z okoljskimi težava-
mi, pretirano industrializacijo 
in potrošništvom, pa tudi de-
litvami na naše in vaše, ceplje-
ne in necepljene ipd. »Končno 
imamo nekaj takega, da lahko 
skorajda z vsakim kvadratnim 
decimetrom slike odpremo 
poglavje, o katerem bi lahko 
napisali esej,« je še dejal.

Staš Kleindienst, ki je leta 
2007 diplomiral na Akademiji 
za likovno umetnost in obliko-
vanje v Ljubljani, leta 2009 pa 
tam še magistriral, na razstavi 
Antiarkadija predstavlja slikar-
ska dela zadnjega ustvarjalne-
ga obdobja, opus za razstavo v 
cerkvi pa je nadgradil z mura-
lom, ki doda razstavi dodatno 
razsežnost. »Razstava bi tež-
ko prišla v bolj primernem 
času, saj (upajmo) zaključuje-
mo poglavje pandemije, ki je 
za dve leti povsem zamrznila 
svet, spremenila naše navade 
in odnose ter zamajala pred-
stave o 'normalnosti'. Lahko 
se poistovetimo z upodobitva-
mi urbanih ruševin, časovnih 
kapsul neizživete preteklosti 
in zamrznjenih trenutkov člo-
veške zmede, brezvoljnosti in 
submisivnosti. Distopične kra-
jine in dogajanje na Kleindien-
stovih delih se nam nenadoma 
zdijo nenavadno blizu, skoraj-

Distopične in rahlo humorne 
krajine Staša Kleindiensta
KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac so letošnjo razstavno sezono 6. maja nadaljevali z 
odprtjem prve letošnje razstave v nekdanji samostanski cerkvi – razstave akademskega slikarja Staša Kle-
indiensta iz Vipave z naslovom Antiarkadija. 

da vsakdanje,« je o razstavi za-
pisala njena kustosinja dr. Asta 
Vrečko. Kot je dodala na odpr-
tju, so Kleindienstova dela izje-
mno natančna in poglobljena, 
tako da vsako vzame zelo dol-
go časa za ogled. Gre za dela 
zrelega umetnika, ki presoja 
družbo s kritičnim očesom, in 
so izjemna kombinacija slikar-
ske virtuoznosti in teoretskega 
znanja ter družbene kritičnos-
ti, začinjena s kančkom humor-
ja. »Umetnik na slikah spretno 
manipulira z našim pogledom, 
tako da nas povabi, da gledamo 
celotno delo, pokrajino, hkra-
ti pa nas napelje, da svoj fokus 
prestavimo iz makro pogleda v 
množico prizorov, ki se doga-
jajo na sliki. Individualizirani 
posamezniki sicer dihajo vsak 
svoje življenje, pripovedujejo 
vsak svojo zgodbo, vendar jih 
povezuje isti prostor, prebivajo 
v istem univerzumu posame-
znega dela. Idilične pokrajine 
v zadnjem planu, ki simbolizi-

rajo čistost, nepokvarjenost, pa 
so pogosto v dialektičnem od-
nosu z ostalimi deli slike, saj je 
njihov vizualni antagonizem 
utemeljen prav na njunem so-
obstoju,« je pojasnila. Izposta-
vila je še performativnost raz-

stave, k čemur pripomore tudi 
razstavni prostor (desakrali-
zirane) nekdanje samostan-
ske cerkve. »Ruševine na ume-
tnikovih delih in cerkvena 
arhitektura se tako povežejo 
in sublimirajo arhaičnost, ki je 
sestavni del arkadijske pokra-
jine. Ob enem pa, kot sam pra-
vi, odpira tematiko prebada-
nja slikovne površine kot ene 
bolj kompleksnih operacij v sli-
karstvu, ki se zgodi zaradi od-
prtin v arhitekturi cerkve in se 
poigrava s pozitivnim in nega-
tivnim prostorom ploskve,« je 
razstavo še opisala kustosinja, 
ki se jo v zadnjih dneh omenja 
kot najresnejšo kandidatko za 
novo kulturno ministrico, kar 
je najbrž pripomoglo tudi k 
dobremu obisku otvoritvene-
ga dogodka.

 Peter Pavlovič

Kustosinja dr. Asta Vrečko in umetnik Staš Kleindienst pred 
muralom v zadnjem delu cerkve

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Člani Kulturnega društva Leskovec pri 
Krškem so 23. aprila izvedli 21. redni letni občni zbor, prvič v živo 
z novim vodstvom, ki je bilo potrjeno v lanskem, s koronavirusni-
mi razmerami zaznamovanem letu. Predsednik Filip Černelč je 
izpostavil, da je bila večina načrtovanih prireditev izvedenih bo-
disi v živo bodisi prilagojeno – v spletni obliki. Plan dela za letoš-
nje leto je bogat in raznolik. Izvedli so že Prešernov pohod ob kul-
turnem dnevu, že kmalu se obeta Pomlad prihaja 2022 in v juniju 
Znameniti Leskovčani, dramska sekcija pa bo zagotovo navdušila 
s premierno predstavljeno igro Pošasti v glavi, na katero se ljubi-
teljski igralci intenzivno pripravljajo. Tudi v sekciji za ohranjanje 
kulturne dediščine ne počivajo, saj aktivno tečejo prizori znotraj 
projekta Od ribiča do graščaka, ročnodelke marljivo ustvarjajo in 
prenašajo znanje naprej leskovškim učencem, vsi skupaj pa upajo 
na ugodne razmere tudi v jesenskem času, da bomo lahko »Mar-
tinovanje po starih šegah« znova pripravili v živo.
  D. J./P. P.

Leskovški kulturniki v 21. leto
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kam v posavju
Četrtek, 12. 5.

• ob 9.00 na Ljudski univer-
zi Krško: TVU 2022 – Znam 
dovolj slovensko za izpit 
A1? (vrednotenje jezikovne 
kompetence)

• od 9.00 do 18.00 na NHM 
17, Sevnica: TVU 2022 – 
dan odprtih vrat Društva 
U3 Sevnica

• ob 10.30 v DSO Krško: TVU 
2022 – nastop otrok iz OŠ 
Leskovec pri Krškem

• od 15.00 do 17.00 na uli-
cah na Vidmu, Krško: TVU 
2022 – Srečko osrečuje ulice

• ob 17.00 na Fakulteti za tu-
rizem Brežice: TVU 2022 
– Informativni dan za ma-
gistrski študij: Turistične 
destinacije in doživetja

• ob 17.30 na GEN energiji, 
Vrbina: TVU 2022 – preda-
vanje »Energetska pisme-
nost in prihodnost Slove-
nije«

• ob 19.00 v prvem prosto-
ru etnološke razstave Po-
savskega muzeja Brežice: 
TVU 2022 – odprtje razsta-
ve »Kruh, potice in kolači«

• ob 19.00 v Kulturnem 
domu Krško: predstavitev 
knjige Mladena Dolarja »Od 
kod prihaja oblast?« in po-
govor z avtorjem

• ob 19.00 v Zavodu Svibna, 
Brezovska Gora: TVU 2022 
– Večer s kristali

Petek, 13. 5.

• od 8.00 do 12.00 v Šepe-
tu narave, Dolenji Lesko-
vec: TVU 2022 – dan odpr-
tih vrat zeliščarstva Šepet 
narave

• ob 9.00 na Ljudski univerzi 
Krško: TVU 2022 – delavni-
ca uporabe pametnega tele-
fona za starejše

• od 9.00 do 12.00 v dislo-
cirani enoti OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja Krško na Cesti 
4. julija 45: TVU 2022 – dan 
odprte hiše

• od 17.00 do 20.00 v atelje-
ju Mencingerjeve hiše Kr-
ško: TVU 2022 – delavnica 
»RE-USE, potiskaj in ponov-
no uporabi!« (tudi v soboto, 
14. 5., od 9.00 do 12.00)

• od 10.00 do 12.00 v MC 
Brežice: TVU 2022 – šahov-
ski krožek za starejše (kro-
žek bo potekal vsak petek)

• od 16.00 do 17.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: TVU 
2022 – Pravljična malha 
(pripovedovalski dogodek 
za otroke)

• ob17.00 v MC Sevnica: 
predstavitev knjige »Zmo-
rem« Petre Zajec in Špele 
Juntez

• od 18.00 do 19.00 preko 
Zooma: TVU 2022 – Skriv-
nosti vedske astrologije 
(prijave na tanja.cizl@lukr-
sko.si)

• od 18.00 do 20.00 v MT Ve-
liki Kamen: TVU 2022 – risa-
nje s kredami

• ob 19.00 v Gostilni Žolnir 
Kostanjevica na Krki: Ženske 
zgodbe

• ob 19.00 v Gostilni Kunst Le-
skovec pri Krškem: Art večer 
– zaključek tedna umetnosti

Torek, 17. 5.

• od 7.00 do 14.00 v Zdrav-
stveno-vzgojnem centru ZD 
Krško: TVU 2022 – Meri-
tev sestave telesa (bioimpe-
dančna tehtnica) z interpre-
tacijo rezultatov (obvezne 
prijave na 051 633 501)

• od 8.00 do 9.30 v Centru 
Sonček Krško: TVU 2022 – 
skupinska izdelava plaka-
ta in pogovor; od 10.00 do 
12.00: telovadba in upora-
ba telovadnih pripomočkov

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: TVU 2022 – potopi-
sno predavanje Janje Kolar o 
Japonski

• od 14.00 do 17.00 na Inšti-
tutu za svobodo oblačenja 
Brestanica: TVU 2022 – de-
lavnica »Star šivalni stroj – 
nov izziv«

• od 14.00 do 17.00 v MC Kr-
ško: TVU 2022 – Freedom 
(prostor za druženje, dela-
nje domačih nalog, učna po-
moč, igre, …) – vsak dan od 
torka do petka

• ob 17.00 v Večgeneracij-
skem centru Posavje v Kr-
škem (CKŽ 44): TVU 2022 
– delavnica »Predstavitev 
energetsko-podnebnega 
kalkulatorja EN-ROADS«

• ob 18.00 v Kulturnem 
domu Krško: lutkovno-igra-
na predstava »Mali medo«, 
za rumeni abonma in izven

• ob 19.00 v grajski kleti v 
Brežicah: pogovorni večer z 
Bernardo Žarn

Sreda, 18. 5.

• ob 9.00 na Ljudski univer-
zi Krško: TVU 2022 – Znam 
dovolj slovensko za izpit 
A1? (vrednotenje jezikovne 
kompetence)

• ob 9.00 v Segradu Krško 
(prostori Zdravstveno vzgoj-
nega centra): TVU 2022 – 
prikaz telesne vadbe (ob-
vezne predhodne prijave na 
041 314 636 ali ZVC@zd-kr-
sko.si)

• od 10.00 do 12.00 v prosto-
rih DU Sevnica: TVU 2022 – 
izobraževanje za pametni te-
lefon

• ob 10.00 v VGC Posavje, Kr-
ško: TVU 2022 – izmenjava 
sadik

• od 10.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: prost vstop v muzej ob 
mednarodnem muzejskem 
dnevu; ob 11.00 pred Hi-
droelektrarno Brežice: od-
prtje ulične razstave Kušlja-
nova vila in njeno življenje, 
ob 17.00 v Viteški dvorani:

• letni koncert Mešanega pev-
skega zbora Gimnazije Bre-
žice

• od 10.00 do 18.00 na Gra-
du Rajhenburg v Brestani-
ci in v Mestnem muzeju Kr-
ško: mednarodni muzejski 
dan – prost vstop; ob 18.00 
v Mestnem muzeju Krško: 
Muzej v muzeju – delavnica 
o muzejskem predmetu

• od 10.00 do 18.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: dan odprtih vrat ob 
mednarodnem muzejskem 
dnevu

• od 10.00 do 17.00 na gra-
du Podsreda: dan odprtih 
vrat na mednarodni muzej-
ski dan

• od 15.00 do 17.00 na ulicah 
na Vidmu, Krško: TVU 2022 
– Srečko osrečuje ulice

• ob 16.00 na Fakulteti za tu-
rizem Brežice: TVU 2022 
– informativni dan za po-
diplomski študij ter dan od-
prtih vrat Inštituta za ener-
getiko FE UM

• od 16.00 do 18.00 na ZPM 
Krško: TVU 2022 – medge-
neracijsko povezovanje

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: TVU 2022 – letna 
produkcija oddelka za so-
dobni ples GŠ Krško »Ču-
dežno drevo«

• ob 18.00 v gozdu ob ribniku 
v Krškem: TVU 2022 – goz-
dna olimpijada

Četrtek, 19. 5.

• ob 9.00 na večnamenski 
poti ob Savi v Krškem: TVU 
2022 – test hoje na 2 km

• ob 9.00 v Vrtcu Krško: TVU 
2022 – pripovedovanje pra-
vljic s kamišibajem

• od 9.00 do 12.00 v Artičah: 
TVU 2022 – ekskurzija čla-
nov krožka Univerze za tret-
je življenjsko obdobje v Ar-
tiče

• od 15.00 do 17.00 na ulicah 
na Vidmu, Krško: TVU 2022 
– Srečko osrečuje ulice

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: TVU 2022 – odpr-
tje razstave natečaja »Brez-
mejna ustvarjalnost mladih 
2022«

Petek, 20. 5.

• od 9.00 do 18.00 v gasil-
skem domu v Brestanici: 
razstava odejic in zbiranje 
volne za odejice (še v sobo-
to in nedeljo, 21. in 22. 5., 
od 9.00 do 18.00)

• ob 10.30 v DSO Krško: TVU 
2022 – obisk čebelarja

• ob 18.00 v MT Veliki Ka-
men: TVU 2022 – igralne 
urice

• ob 19.00 na grajskem dvo-
rišču v Brežicah: koncert or-
kestrov Glasbene šole Breži-
ce (harmonikarski, citrarski, 
tamburaški in kitarski) in 
Vokalne skupine Solzice

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert Nine Pušlar

• ob 20.30 na gradu Sevnica: 
večerni obisk gradu Sevni-
ca in srečanje z grofico Mat-
hilde

Sobota, 21. 5.

• od 10.00 do 12.00 v MC 
Brežice: TVU 2022 – delav-
nica abstraktnega slikanja za 
slepe in slabovidne

• od 13.00 dalje v Vrhovem: 
2. festival slovenske gove-
je juhe

• ob 16.00 pod Dolinškovim 
kozolcem na Šmarčni: Sre-
čanje pevcev ljudskih pesmi 
in godcev ljudskih viž obči-
ne Sevnica 2022 »Skupaj se 
znajdemo mi«

• ob 19.00 na Gradu Raj-
henburg v Brestanici: odpr-

• ob 20.00 v Studiu 44 v Kr-
škem: TVU 2022 – koncert 
Tjaše Fabjančič, Michaela 
Laggerja & BBKK Combo

Sobota, 14. 5.
• od 8.00 do 13.00 v Kme-

tijski trgovini Cerjak v Bre-
žicah: TVU 2022 – meritve 
krvnega tlaka in sladkorja

• ob 9.00 v Joga hiški Seno-
vo: TVU 2022 – jutranja joga

• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-
ško: joga za otroke (obve-
zne prijave na info@mc-kr-
sko.si)

• ob 10.00 v Črneči vasi pri 
stolpu: TVU 2022 – pohod 
po Uskoški poti

• od 10.00 do 13.00 v Gale-
riji Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: medgeneracij-
ska ustvarjalnica »Digitalne 
podobe narave«

• od 13.00 do 16.00 v PGE 
Krško: TVU 2022 – dan od-
prtih vrat Poklicne gasilske 
enote Krško

• ob 14.00 v MC Krško: TVU 
2022 – košarkarski turnir 3 
na 3

• od 18.00 do 20.00 v MC Kr-
ško: debatni večer z Nena-
dom

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert ob 30-letnici Vokal-
ne skupine Solzice

• ob 19.00 v Kulturnem 
domu Krško: letni kon-
cert Simfoničnega orkestra 
Glasbene šole Krško – večer 
filmske glasbe

Nedelja, 15. 5.

• ob 9.00 pred Banovo do-
mačijo v Artičah: pohod po 
sadjarski poti s simbolično 
otvoritvijo projekta »doži-
vetja narave Artič«

• od 10.00 do 18.00 na Gra-
du Rajhenburg v Brestani-
ci: mednarodni dan družin 
– prost vstop za družine; od 
14.00 do 18.00: ustvarjal-
ni kotiček »Trapisti v Raj-
henburgu: uporabni izdelki 
iz papirja in kartona«

• od 14.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
prost vstop za družine ob 
mednarodnem dnevu dru-
žin; samostojna družinska 
raziskovalna dogodivščina 
Odkrivanje muzejskih zvezd

Ponedeljek, 16. 5.

• ob 9.00 v MC Brežice: TVU 
2022 – SVOS - spletni vpra-
šalnik ocenjevanja spret-
nosti

• ob 9.00 v DSO Krško: TVU 
2022 – likovna delavnica

• ob 11.00 na Ljudski univer-
zi Krško: TVU 2022 – Življe-
njepis v Canvi

• ob 18.00 na koncu Bračiče-
ve ulice na Senovem: TVU 
2022 – Iz preteklosti za se-
danjost – srečanje generacij

• ob 18.30 na dvorišču gra-
du Brežice: sprejem za Lejo 
Glojnarič, nosilko zlate me-
dalje na 24. poletnih OI glu-
hih

tje razstave Boštjana Kavči-
ča »Prehajanja«

• ob 20.00 v MC Krško: TVU 
2022 – stand up večer z 
Željkom Čakarevićem - Želj-
kićem

• ob 20.00 na igrišču pri 
Športnem domu Sevnica: 
Vejžde žur

• ob 21.30 na gradu Sevnica: 
večerni obisk gradu Sevni-
ca in srečanje z grofico Mat-
hilde

Nedelja, 22. 5.

• od 10.00 do 14.00 v Kultur-
nem domu Krško: 11. tek-
movanje mladinskih godb 
in 41. tekmovanje sloven-
skih godb na tretji in prvi 
težavnostni stopnji

Ponedeljek, 23. 5.

• ob 10.30 v DSO Krško: TVU 
2022 – Varnost (PU Krško)

• ob 13.00 v OŠ Brežice: TVU 
2022 – aktivni sprehod in 
ogled kulturnih znamenito-
sti mesta Brežice

Torek, 24. 5.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: TVU 2022 – preda-
vanje dr. Franca Pohlevna »O 
glivah in gobah«

• ob 10.00 v Kulturnem domu 
Krško: TVU 2022 – Likof OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja Krško

• ob 13.00 v OŠ Brežice: TVU 
2022 – likovno ustvarjanje 
kulturnih znamenitosti mes-
ta Brežice iz odpadne emba-
laže

• od 14.00 do 17.00 v MC Kr-
ško: TVU 2022 – Freedom 
(prostor za druženje, dela-
nje domačih nalog, učna po-
moč, igre, …) – vsak dan od 
torka do petka

• ob 16.30 v predavalnici 
Centra za krepitev zdrav-
ja v Brežicah: TVU 2022 – 
Duševno zdravje: kaj lahko 
storim sam?; ob 18.00: Ču-
ječe prehranjevanje = zdra-
vo prehranjevanje

• ob 18.00 v avli Kulturnega 
doma Krško: odprtje sku-
pinske razstave »Ex-tempo-
re Krško 2022: Podbočje«

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: Razodetje – sloven-
ski film mlade brežiške re-
žiserke Sare Krevelj o času in 
smrti ob Tednu ljubiteljske 

kulture 
• ob 20.00 v Galeriji Božidar 

Jakac Kostanjevica na Krki: 
premiera predstave »Levi-
tan. Primer Vitomil Zupan« 
(uprizoritve: 25., 26., 30., 31. 
5. in 1. 6. ob 20.00)

Sreda, 25. 5.

• od 8.00 do 12.00 v avli UE 
Brežice: TVU 2022 – temelj-
ni postopki oživljanja z upo-
rabo AED

• od 9.00 do 17.00 na plošča-
di pred Kulturnim domom 
Krško: TVU 2022 – Parada 
učenja – dan učečih se skup-
nosti (stojnice ter kulturni in 
športni program na odru)

• ob 13.00 v OŠ Brežice: TVU 
2022 – lutkovno ustvarjalne 
delavnice o kulturnih zna-
menitostih mesta Brežice

• od 14.00 do 17.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: TVU 
2022 – ustvarjalna medkul-
turna in medgeneracijska 
delavnica

• ob 14.00 v Brežicah in v 
Sevnici: TVU 2022 – Beremo 
z očmi, govorimo z rokami

• ob 16.00 na Gradu Raj-
henburg v Brestanici: TVU 
2022 – voden ogled gradu 
Rajhneburg

• ob 16.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: TVU 2022 – 
Štirje elementi: voda, ogenj, 
zemlja, zrak

• od 16.00 do 20.00 v MC Kr-
ško: TVU 2022 – foto natečaj 
»V Posavju sem doma«

• ob 17.00 v parku pri Knji-
žnici Brežice: TVU 2022 – 
Parada učenja v Brežicah

• ob 17.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: TVU 2022 – vo-
den ogled Mestnega muze-
ja Krško

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
Popoldan v galeriji – GBJ na 
poteh po Evropi

• od 17.00 do 18.30 v Galeriji 
Lekos v Sevnici: TVU 2022 – 
prikaz temeljnih postopkov 
oživljanja in AED

• od 18.00 do 20.00 na ZPM 
Krško: TVU 2022 – deba-
tni večer »Aktivno drža-
vljanstvo in nevladne orga-
nizacije«

• ob 19.00 na Gradu Raj-
henburg: TVU 2022 – pre-
davanje mag. Janija Prgiča z 
naslovom Dejavniki uspeha

SEVNICA – V sevniški enoti Ozare je v maju ponovno oživela 
pohodniška skupina, ki se je odpravila na Bohor. Pohodnice in 
pohodniki (na fotografiji) so se odpeljali do vznožja Bohorja 
z avtomobili ter nato pot nadaljevali peš. Na gozdni poti 
do Bohorja so opazovali čudovito, neokrnjeno naravo in se 
nadihali svežega zraka. V prijetni družbi in ob klepetu je bila 
hoja še bolj zanimiva. Pri koči na Bohorju so imeli čudovit 
pogled v dolino, okrepčali so se s pijačo in zapeli ob zvokih 
harmonike. Ob vračanju na izhodiščno točko so se odločili, 
da osvojijo še najvišjo točko – Javornik na nadmorski višini 
1024 metrov. Med vračanjem v dolino so se ustavili še na 
Mrzli Planini, kjer so imeli malico ter še zaplesali in zapeli 
ob harmoniki. Vir: Ozara Sevnica
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1. nagrada:  sončna očala RAY BAN
2. nagrada:  brezplačno slikanje očesnega ozadja – 
 OCT slikanje
3. nagrada:  bon v vrednosti 20 eur

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 19. 
maja, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali 
po e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Križanka“. 
S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so 
njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni 
in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakono-
dajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre-
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

OPTIKA RIMC,
RIMC D.O.O., POT NA POLŠCO 75, 8270 KRŠKO

Geslo 8/2022 številke:

Z LAŽJIM KORAKOM V POLETJE
Nagrade, ki jih podarja PEDIKURA NiVi, Lea Pečnik s.p., Trg 
svobode 13a, Sevnica prejmejo:
1. nagrada:  pedikura v vrednosti 30 € prejme 
 Andrej Knez, Jelovo
2. nagrada:  pedikura v vrednosti 30 € prejme 
 Andreja Cvelbar, Hudenje (Škocjan)
3. nagrada:  pedikura v vrednosti 30 € prejme 
 Alenka Leskošek, Trnovec

Prevarani Miran Rudan, Alen Zabasu s himno polju-
bom, nov singl Veronike Strnad. Tokrat preberite:

Miran Rudan je na radijske valove poslal novo skladbo s 
pomenljivim naslovom Lažeš mi, s katero premierno pred-
stavlja še nov spremljevalni band inDESIGN (foto: oseb-

ni arhiv). Skladba je nastajala kar nekaj časa in po mnenju 
Rudana je prav tako, da se vse poklopi, da je vsaka stvar na 
svojem mestu ter da je izdelek resnično takšen, kot smo že-
leli. Ob tem pevec doda, da se zmagovalnega konja ne me-
nja, zato tudi ekipa tokrat ostaja ista kot pri skladbi Medena, 
ki je skoraj leto dni ohranjala visoka mesta na lestvicah naj-
večkrat predvajanih slovenskih skladb. Glasba je delo Ma-
tjaža Vlašiča, za aranžma je poskrbel Krešimir Tomec, za 
besedilo pa kar pevec sam. »Marsikdaj me vprašajo ali gre 
pri besedilih za osebne izkušnje – tako kot večina, sem tudi 
sam že bil kdaj razočaran, tako v ljubezni kot na splošno in 
prav je, da dam to na papir. Vsi verjetno poznamo občutek 
izdaje in verjamem, da se lahko tako v moji novi zgodbi naj-
de prav vsak,« je o skladbi povedal frontman skupine in po-
udaril, da tokrat skladba ne opisuje nujno le ljubezenskega 
razmerja, ampak lahko tudi prijateljstvo oz. na splošno si-
tuacijo, v kateri smo se znašli zadnji dve leti. 

Posavski glasbenik Alen Zabasu (foto: Rok Breznik) svoje 
življenje posveča glasbi ter ustvarjanju programov in pro-
jektov za otroke, ki se odvijajo v na-
ravi, daleč stran od hitrega tempa 
življenja. Preteklo leto je predstavil 
svojo prvo skladbo Le ena je prava, 
ki jo je na tiho posvetil svoji zaro-
čenki Karmen, sedaj pa predsta-
vlja novo skladbo s pomenljivim 
naslovom Poljubi so zastonj. »Moja 
druga skladba Poljubi so zastonj 
govori o ljubezni, o poljubih in je pravzaprav nekakšna 
himna poljubom. Njeni prvi osnutki so nastali že lani, ko mi 
je Rok Lunaček predstavljal pesem Le ena je prava in se mi 
je v mislih porodila še ena tematika, Rok pa je takoj začel 
skladati besede in melodijo in prišla sva do besedne zve-
ze 'poljubi so zastonj', ki mi je takoj ostala v mislih. Vedela 
sva, da sva našla že naslednjo pesem,« o skladbi, imenuje 
jo tudi himna poljubom, pravi pevec ter ob tem dodaja, da 
gre za ljubezensko pesem, ki se ponovno dotika njegove-
ga življenja, saj bo kmalu postal očka. Skladbo je delo Roka 
Lunačeka, aranžma je dodal Aleš Zibelnik, spremljevalne 
vokale je posnela njegova vokalna mentorica Manca Špik. 
Zraven je posnel še zanimiv videospot, v katerem so rde-
ča nit seveda poljubi.

Šolana in predana glasbenica, ki prihaja iz Posavja oz. Bre-
žic, Veronika Strnad (foto: Matej Kramžer) tokrat pred-
stavlja svojo drugo avtorsko skladbo z naslovom Barve. 
Besedilo pesmi je izraz čustev ter odgovor na situacijo, 
v kateri smo se znašli v preteklem obdobju, pevka pa s 

pesmijo deli pozitivno sporočilo in 
širi optimizem. Pri ustvarjanju je 
pesem aranžmajsko osmislil njen 
oče Rudolf Gas, ki je bil tudi produ-
cent in odgovorna oseba na poti h 
končni podobi glasbenega izdelka. 
Pri snemanju je sodelovala z odlič-
nimi glasbeniki, za katere pravi, da 
so prispevali čudovite ideje in 'bar-

vit' instrumental. »Na idejo o barvah sem prišla v koron-
skem obdobju, ko se nam je marsikaj v vsakodnevni rutini 
spremenilo in ko smo se soočali z negativnimi posledica-
mi, ki so v ljudeh zbudile nezadovoljstvo. Uporabljen sim-
bol barv predstavlja pogled na svet, ki sem ga iz črno-bele-
ga želela transformirati v barvni spekter, skozi katerega je 
pogled veliko lepši, človek pa je ob tem srečnejši.  Besedilo 
pripoveduje, da je ne glede na to, kaj nam življenje nameni, 
vsak posameznik kreator svojega, vsak sam izbira odtenke, 
s katerimi si svoje življenje obarva,« nam je zaupala mlada 
pevka ter zaključila, da si je prizadevala ustvariti pesem, 
ki nas poboža s pozitivo ter nam nariše nasmeh na obraz.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

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. (10.) Ans. JURČKI – Tašča
 3. (4.) Ans. TONIJA VERDERBERJA – Metlika ti naša
 4. (5.) Ans. FRANCA OCVIRKA – Noč na morju
 5. (6.) Ans. ČUDEŽNI DEČKI – Mlade oči
 6. (8.) Ans. ANDREJA BAJUKA – Hladen zimski večer
 7. (2.) Skupina GADI – Natakar'ca
 8. (7.) Ans. ROKA KASTELCA – Dolenjka
 9. (3.) Ans. DIREKT – Sanjam, sanjam
 10. (–.) Ans. Pogum – Slovo 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Petovia kvintet – Pesem v spomin

Kupon št. 622
Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 7. 5. 2022, ob 20. uri

OFF

VSAK

NAKUP
V MESECU MAJU
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Vesna Resnik, Cerklje ob 
Krki – dečka,

• Andreja Marcen, Sevnica – 
deklico,

• Maja Čabraja, Osredek pri 
Krmelju – deklico,

• Tanya Tomažin Mirt, 
Krško – deklico,

• Nina Kernc, Trščina – 
deklico,

• Sanja Starc, Pečice – dečka,
• Jerneja Rožman, Stari 

Grad – dečka,
• Maja Vretič, Slogonsko – 

dečka,
• Nika Resnik, Veniše – 

dečka,
• Tadeja Zupančič, Leskovec 

pri Krškem – deklico,
• Barbara Rupar, Senovo – 

dečka,
• Mateja Baznik, Blanca – 

deklico,
• Erna Merdanović, Krško 

– dečka,
• Vita Šmajdek, Krško – 

deklico,

rojstva • Magdalena Kuhar, Radež 
– dečka,

• Barbara Omerzo, 
Brestanica – deklico,

• Raxhije Krasniqi, Prizren 
(Kosovo) – dečka,

• Ines Hočevar, Gorenje 
Skopice – dečka.

ČESTITAMO!

poroke

• Jože Nejc Bošnjak z 
Jesenic in Dubravka 
Gramc s Čateža ob Savi,

• Mitja Pantaler in Dženita 
Ogorevc, oba s Cerine,

• Matjaž Sotler in Vesna 
Remih, oba iz Drenovca pri 
Leskovcu,

• Goran Galić z Rigonc in 
Tamara Kondić iz Novega 
Zagreba,

• Jurij Sluga z Jagnjenice in 
Nina Kmetič iz Krnic,

• Andrej Valenčak in Sarah  
Senica, oba iz Brezine,

• Primož Cetin in Maja 
Frigelj, oba iz Sel pri 
Dobovi.

ČESTITAMO!

SENOVO – Pred senovsko OŠ XIV. divizije so se 26. aprila zbrali sošolci in sošolke, ki so 
osnovnošolsko izobraževanje v senovski 'hiši znanja' zaključili leta 1972 oz. pred 50 leti. Od 44 
jih je 38 še živih, šest pa je žal že pokojnih, je povedal organizator srečanja Karli Gabrič. Tokrat 
se jih je zbralo 27, poleg tega pa še štirje nekdanji učitelji. Nagovorila sta jih ravnatelj šole 
Vinko Hostar in predsednica sveta KS Senovo Vlasta Moškon. Nato so si v Uradniški koloniji 
ogledali krušno peč in peko kruha v njej, srečanje pa nadaljevali z druženjem v Senicatovi 
zidanici na Porebru. Foto: Boštjan Colarič

Šolska pot 5, 1433 RADEČE
Tel.: (03) 56 87 004, 56 88 138
E-pošta: gs.lasko-radece@guest.arnes.si
Splet: www.gslasko-radece.si

VPIS NOVIH UČENCEV ZA  ŠOLSKO LETO 2022/2023

INFORMACIJE:
http://www.gslasko-radece.si/

BRESTANICA – Pred dobrim letom je v krogu svojih najdražjih 
praznoval svoj 90. rojstni dan Rok Kukovičič. Iskreno mu je vo-
ščila tudi predsednica DU Brestanica Vida Mešiček. Žal je koro-
na povzročila zakasneli obisk, vendar je kljub temu v prisotnosti 
njegove hčere Marte Perčič prišlo do prijetnega srečanja in za-
nimivega klepeta. Gospa Marta je o svojem očetu povedala: »Pot 
ga je vodila tudi v Nemčijo, kjer je bil zelo lepo sprejet, vendar ga 
je domači kraj poklical nazaj. Še vedno ga je moč ujeti v delavni-
ci na Senovem. Časi so bili za mizarje drugačni, težki, a nikoli ni 
obupal, verjel je, da bo svet boljši in lepši.«  In tak je tudi danes, 
poln optimizma, iskren in neskončno dobrosrčen.  
 Vir: Društvo upokojencev Brestanica

Pri 90 letih še vedno v delavnici

Rok Kukovičič z družino

BRESTANICA – Srečati se z osebo kot je gospa Stana Kunej, je 
poseben dar veselja, pozitivne energije in lepih misli. Misli, ki še 
po srečanju puščajo lepe občutke. Gospa je v aprilu praznovala 
svoj 90. rojstni dan. Obiskali so jo in ji zaželeli še veliko lepih s 
soncem obsijanih in zdravja polnih dni predsednik KS Brestani-
ca, podžupan Mestne občine Krško, članici KO RK in DU Bresta-
nica. V prijetnem, sproščenem klepetu je gospa povedala, da se 
veseli življenja in da je hvaležna za vse, kar ji je bilo dano, da je 
sprejemala vse dobro in tudi kdaj malo manj prijetno. Živi v to-
plem domačem okolju s sinom Lojzetom in snaho Danico, vsak-
danjik ji lepšajo vnuki in pravnuki, pa tudi srečanja s sovaščani, 
ki radi potrkajo na njihova vrata. 
 Vir: Društvo upokojencev Brestanica

Še vedno se veseli življenja

90-letnica Stana Kunej s sinom Lojzetom in snaho Danico

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2022/2023, ki bo v  

soboto, 28. maja 2022, ob 9. uri.
5- in 6-letni otroci se vpisujejo v programe predšolske glasbene vzgoje ter glasbene 
in plesne pripravnice. Ti otroci nimajo sprejemnega preizkusa, po kratki predstavitvi 
programa jih boste lahko takoj vpisali v tajništvu šole. 

Otroci, stari 7 let in več, se vpisujejo na instrument, petje in ples. Opravljali bodo preizkus 
glasbenih oziroma plesnih sposobnosti. 

Vpisovali bomo tudi na lokacijah: 
• v ponedeljek, 23. 5. 2022, ob 17. uri na OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
• v torek, 24. 5. 2022, ob 17. uri na OŠ XIV. divizije Senovo

Vse informacije najdete na spletni strani šole ali na telefonski številki 07/ 48 80 142.

 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 42
gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si

VELIKA DOLINA – 24. aprila, na dan volitev, je svojo okroglo oble-
tnico slavila naša krajanka, dolgoletna učiteljica razrednega po-
uka na OŠ Velika Dolina, Vida Godec. Tudi ona se je s hčerko Ve-
sno odpravila na volišče, kjer so ji prisotni zapeli in zaželeli vse 
najboljše. Njena službena pot se je začela leta 1953, ko jo je teda-
nja šolska oblast z rodne Gorenjske poslala na OŠ Velika Dolina. 
Spominja se tedanjih učencev, letniki 1941/42, ki so bili le osem 
let mlajši od nje. Učiti je morala vse, kar je dobila, ne glede na to, 
ali je bila za to usposobljena. Učila je tudi dva razreda; enega do-
poldne, drugega v popoldanskem času. Nagrada za to je bil pros-
ti četrtek. Kasneje je učila v 4. razredu. V letih od 1956 do 1964 je 
bila aktivna v KUD Slavček in mnogi se še danes spomnimo nje-
ne uprizoritve Miklove Zale. Pred in med vojno je doživela veli-
ko hudega: revščina, grozote vojne, smrt bližnjih sorodnikov. Ni 
imela pravega doma. Šele na Veliki Dolini je našla zavetje in topel 
dom. Moža je izgubila že pred 26 leti, pred tremi leti pa tudi mlaj-
šo hčerko Ireno. Sedaj živita skupaj s hčerko Vesno, vnukinja Si-
mona pa ima pri njiju drugi dom. Vesela je, da se s sosedi dobro 
razumejo, se obiščejo in pokramljajo. Na dan, ko smo jo obiskale 
članice KORK Velika Dolina, nas je presenetila z iskrivim umom: 
»Ne počutim se ravno dobro, ampak pamet me še ni zapustila.« 
Draga učiteljica Vida, za 90 let se držite zares dobro, želimo vam 
samo veliko zdravja in dobrega počutja!  Brigita Barkovič

90 let dolgoletne učiteljice

Slavljenka s hčerko in aktivistkami KORK Velika Dolina

KRŠKO – Torkovo popoldan-
sko 'živo verigo' pri selitvi Val-
vasorjeve knjižnice je okrepil 
tudi Dušan Šiško, poslanec 
v Državnem zboru Republi-
ke Slovenije, ki se mu bo pred-
vidoma jutri, 13. maja, iztekel 
aktualni mandat. Kot smo iz-
vedeli, je Šiško med prvimi če-
stital za izvolitev novi poslan-
ki iz Krškega Tamari Vonta, ta 
pa se mu je zahvalila in deja-
la, da bo skušala zastopati in-
terese Krškega v Ljubljani vsaj 
tako dobro, kot jih je Šiško, ka-
terega najvidnejši dosežek je 
bila gotovo pridobitev statusa 
mestne občine.  Ur.  

Šiško aktiven 
do zadnjega
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se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje in tolažbo v težkih trenutkih. Hvala 
vsem za podarjene sveče, denarne prispevke in svete maše. Hva-
la tudi Lovski družini Bizeljsko za organizacijo pogreba, vsem 
praporščakom, župniku Vladu za lepo opravljen obred, pogreb-
ni službi Žičkar ter pevcem za zapete žalostinke. Prav tako se 
zahvaljujemo dr. Radetu Iljažu, bolnišnicama Brežice in Celje za 
zdravljenje in lajšanje bolečin. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in 
ste se prišli od njega poslovit ter ga v tako velikem številu pospre-
mili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Kogar imaš rad, nikoli ne umre, 

samo daleč, daleč je ... 

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

MIRKA GREGLA
z Bizeljskega 

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 epošti 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

prejeli smo

JOŽE KROŠELJ

SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga spominjate, prižigate sveče  
in ga ohranjate v lepem spominu.

Tvoji najdražji

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...

15. maja bo minilo žalostno leto dni,  
odkar je od nas odšel naš dragi

DRAGO STROPNIK
iz Brestanice. 

SPOMIN

Neizmerno te pogrešamo.  

Vsi tvoji

Vsa toplina tvojega srca 
in vsa tvoja ljubezen 
ostaja vedno z nami. 

V maju mineva žalostno leto,  
odkar se je poslovil naš ljubi tato 

MARTIN KENK 

SPOMIN

Zelo te pogrešamo. 

Vsi tvoji domači

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

z nami potuješ vse dni. 

Minilo je žalostno leto, odkar nas je zapustil naš dragi ADOLF – DOLFI SAJOVEC
iz Presladola.

SPOMIN

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v svojih mislih in srcih, postojite 
ob njegovem grobu, mu prižigate sveče ter se ga spominjate v molitvi.

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

Nekje daleč na nebu
med zvezdami spiš, 

v srcih pa naših
za vedno živiš.

16. maja bo minilo žalostno leto, ko se je tiho  
in brez slovesa poslovil naš najdražji 

JOŽEF KUS
z Blance.

SPOMIN

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, prižigate sveče in 
ohranjate spomin nanj.

Vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

14. maja bo minilo žalostno leto,  
odkar nas je zapustil naš dragi

MIRKO KRAŠEVEC
iz Velikega Mraševega.

SPOMIN

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

Vsi njegovi

Minilo je 10 žalostnih let,  
odkar si nas nenadoma in mnogo prezgodaj 

zapustil, naš dragi

MARIJA in JOŽE ŽERJAV
iz Spodnje Pohance 15a.

SPOMIN

Hvala vsem, ki se ju spominjate in prižigate sveče  
ob njunem preranem grobu. 

Sinova Robert in Boris z družinama

18. maja bo minilo 20 let, odkar sta prezgodaj odšla od nas  
najina ljubljena starša 

SPOMIN
Ljubezen, delo in trpljenje

bilo tvoje je življenje,
nam ostaja zdaj praznina

in velika bolečina.

Minilo je petnajst let, odkar nisi več z nami, 
a spomini nam ostajajo. Hvala za vse!

STANKO LEKŠE
Hvala tudi vsem, ki postojite ob njegovem grobu  

in v njegov spomin prižigate sveče. 

Pogrešamo te!

z Velikega Trna.

SPOMIN
In ko prišel bo rožni maj,

bo ob brniški stezi cvetela spet akacija, 
a tebe tam ne bo ...

(Jože Špiler)

V teh dneh mineva sedem let, odkar nas je 
zapustila draga mama 

MIRA ŠPILER 

 
 

in deset let, odkar nas je zapustil dragi oče 

JOŽE ŠPILER 
s Črešnjic pri Cerkljah. 

Hvala vsem, ki se ju spominjate in postojite 
ob njunem preranem grobu.

Matjaž in Sandi z družinama

SPOMIN

TEREZIJA PETERČIČ
iz Spodnje Pohance (roj. Bogovič).

6. maja je minilo eno leto,  
odkar nas je zapustila

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu in postojite ob njenem 
grobu.

Vsi njeni

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

z nami potuješ vse dni.

V spomin in zahvalo  
dr. Rudolfu Ladiki
Dr. Rudolf Ladika je prišel kot zdravnik Zdravstvenega doma v 
Dom starejših občanov leta 2013 in ostal pri nas tri leta in pol. 
Zdravnik v DSO ima zelo poseben položaj: njegov delodajalec je ZD 
Krško, vse njegovo delo pa je povezano in prepleteno s stanoval-
ci, svojci in zaposlenimi v domu. Nikoli ne bom pozabila najinega 
prvega pogovora: dogovorila sva se, da smem vprašati vse, kar se 
nanaša na delo doma, hkrati pa ne bom prestopala meje njegove-
ga strokovnega dela. Bil je zelo tehničen dogovor, a dr. Ladika ni 
bil le zdravnik, bil je Človek z veliko začetnico in naše vezi v času 
njegovega dela v našem domu so prerasle in presegle meje stro-
gega poslovnega odnosa.

Spomnim se, kako je z modrostjo starejšega gospoda vedno začu-
til napetost v zraku. Takrat je povedal, čisto počasi, šalo ali dve, 
včasih kakšen citat, ki ga nismo čisto razumeli in nam ga je moral 
razložiti, včasih pa z nami delil le življenjske modrosti, ki jih je imel.
Poznali smo ga kot srčnega človeka, večkrat je pripovedoval o svo-
jem rodnem kraju, študiju in prvih letih službe. Rad je imel Seno-
vo, najverjetneje zato, ker je imel tam družino. Družina mu je po-
menila vse, ponosno nam je govoril o njej. Ravno ta vez z družino 
je najbrž botrovala temu, da je spoštoval vse družine, kar se je po-
sebno odražalo v komunikaciji s svojci naših stanovalcev.

Mesec maj je njegov rojstni mesec. Za svoj rojstni dan 17. maja je 
vsako leto prinesel jagode, penino brez alkohola in velikokrat bre-
skvice. Z nasmehom in ponosom je rekel, da sta jih z ženo nabirala, 
v resnici pa jih je spekla njegova žena. Želim ji povedati, kako po-
nosen je bil na te pisane, v sladkorju povaljane kroglice!

V teh dneh se dr. Ladike velikokrat spomnimo in ne nazadnje je 
največ, kar lahko nekdo pusti, lep spomin na čas, ki smo ga pre-
živeli skupaj!
 Nuša Masnik s sodelavci DSO Krško
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se iskreno zahvaljujemo internemu oddelku Splošne bolnišnice 
Brežice in zdravnici Maji Imširović za vso izkazano nego, vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za darovane sveče, 
svete maše ter denarne prispevke za obnovo strehe župnišča. 
Hvala tudi pogrebni službi Žičkar, gospodu župniku mag. Janezu 
Žaklju za lepo opravljen obred, pevcem za lepo zapete žalostinke 
in trobentaču. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnji 
poti in nam kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Srce je omagalo,

dih je zastal,
a nate spomin

bo večno ostal.

Ob izgubi naše drage žene, mame,  
babice in tašče

JOŽEFE (PINE) ŠKULJ
rojene Pavlovič, iz Župeče vasi

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, po-
darjene sveče in svete maše. Iskrena hvala osebju Doma starej-
ših občanov Krško za izkazano pomoč in oskrbo v času njenega bi-
vanja v domu. Hvala gospodu župniku Marku Burgerju, pogrebni 
službi Kostak, Cvetličarni Lilija, pevcem z Rake, trobentaču za za-
igrano Tišino in Gostišču Pečnik.
Hvala vsem, ki ste Ivico imeli radi in ste jo pospremili k večnemu 
počitku.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Odšla si, a pustila sledi v naših srcih

in v naših dušah – za vselej.

V 78. letu starosti se je poslovila od nas

IVICA CEROVŠEK 
roj. Hrastelj, z Nove Gore pri Velikem Trnu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Hvala dr. Božidarju Groboljšku, bolnišnici Brežice, onkološkemu 
inštitutu, pogrebni službi Blatnik, pevcem, Brigiti Udovč za besede 
slovesa in gospodu župniku Boštjanu Gorišku za lepo opravljen 
obred.
Hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali in ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Prazen je dom in dvorišče,

naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

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

FRANC LISEC
iz Gornjih Impolj 7.

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem, 
njegovim nekdanjim sodelavcem iz SDK in vsem ostalim, ki ste mu 
izkazali poslednje spoštovanje, ga pospremili na njegovi zadnji 
poti ter darovali cvetje, sveče in svete maše v njegov spomin. 
Hvala za vse izrečene in pisne besede sožalja ter tolažbe, s katerimi 
ste blažili našo bolečino in nam bili v oporo v težkih trenutkih 
njegovega slovesa. 
Hvala vsem, ki ste ga spoštovali, ga imeli radi in ga boste ohranili 
v trajnem spominu.
Močno ga bomo pogrešali.

Žalujoči: vsi njegovi

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

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

(S. Gregorčič)

11. aprila nas je za vedno zapustil naš dragi oče, dedek in stric

STANISLAV KUNEJ
iz Brežic, Erjavčeva 4.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za podarjeno cvetje in sveče, Cvetličarni Kerin za lepe aranžmaje, 
pogrebni službi Kostak za organizacijo pogreba, pevcem z Rake, 
govornikoma Ani in Silvu za ganljive besede slovesa, gospodu žup-
niku za opravljen obred, vnuku Bojanu za zaigrano pesem slove-
sa. Hvala tudi kolektivu Doma starejših občanov Krško za nudenje 
vse oskrbe in pomoči v zadnjih mesecih njenega življenja.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremi-
li na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Prazen dom je in dvorišče,

oko zaman te išče.
Srce trpi, a tebe ni ...

Ob boleči izgubi naše mame, tašče, babice, 
prababice, tete, sestrične in dobre sosede

ANE ZUPANČIČ
iz Lok, Anovec 7

Iskreno se zahvaljujemo sestram, predstojniku Petru iz Duhovniš-
kega doma Lepi pot, Anici in Jožetu Berdajs, ki so zanj skrbeli, posta-
li del njegovega življenja in ga z molitvijo pospremili na zadnjo pot.
Ob slovesu se zahvaljujemo gospodu nadškofu Stanislavu Zoretu 
za lepo opravljen obred, vsem duhovnikom in domačemu župni-
ku Ludviku Žagarju. Iskreno se zahvaljujemo govornikom iz župni-
je Kopanj in Šmarjeta in sošolcu bogoslovja g. Metelku, ki so z nami 
delili prelepe spomine na našega Jožeta. Gospodu Žičkarju hvala za 
opravljene pogrebne storitve. Prisrčna hvala tudi vsem invalidom, 
sestram, sošolcem iz osnovne šole, faranom župnij Kopanj in Šmar-
jeta, gasilcem z Račne in Orešja, pevcem z Rake, sovaščanom Veniš, 
sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so ga pospremili k večnem 
počitku. Iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in se z lepo 
besedo in posebnimi darovi poslovili od Jožeta z večnimi spomini.

Sestra Marica ter nečaka Roman in Alojz z družinama

ZAHVALA
Nič več trpljenja in bolečin,
 življenje je trudno končalo

 svoj boj.

Na velikonočno jutro je h gospodu tiho odšel

JOŽE GLAS
župnik v pokoju.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, nudili 
pomoč in kakorkoli pomagali. Posebna zahvala bolnišnici Breži-
ce za lajšanje bolečin v času njegove bolezni, pogrebni službi Ko-
munale Brežice, gospodu župniku Kšeli za lepo opravljen obred, 
cvetličarni Žičkar ter pevcem za lepo odpete žalostinke. 

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Zaman je bil tvoj boj,

 zaman vsi dnevi tvojega trpljenja, 
bolezen je bila močnejša od življenja. 

Ob boleči izgubi našega dragega moža,  
očeta, dedija, tasta, svaka, dobrega prijatelja 

in soseda 

MARJANA ŠPILERJA –  
ŠPIKIJA 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in  sosedom 
za izrečeno sožalje, darovane svete maše, denarne prispevke in 
vso pomoč. Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba 
in gospodu župniku Janezu Zdešarju za lepo opravljen obred. 
Iskrena hvala tudi kolektivu BLAS-TIP d.o.o, sodelavcem podjetja 
Kovinocrom d.o.o. in sodelavcem Občine Brežice. 
Hvala tudi vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali, a ste nam 
stali ob strani in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 

dedka, tasta, brata in strica

IVANA JANEZA 
BARKOVIČA

iz Brezja 19

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan-
cem in vsem, ki ste ga imeli radi, za izrečeno sožalje in besede 
tolažbe v težkih trenutkih.
Hvala tudi župniku Gregorju Majcnu za opravljen obred, pevcem 
Lovskega pevskega zbora Globoko za zapete žalostinke in Lovski 
družini Globoko za organizacijo pogreba.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob nenadni in boleči izgubi našega  
moža, očeta, starega očeta, tasta, svaka,  

strica in soseda 

JANKA ŠTARKLA

TIMOTEJ ZOBEC

ZAHVALA

Nikoli ni pravi čas za slovo. Vedno je to, mnogo prezgodaj. Vendar so 
vezi močnejše, ki nas družijo. In del vezi ste tudi vi. 
Vsem vam in vsakemu posebej se iz srca zahvaljujemo za stisk roke, 
sočutje in brezmejno pomoč v najtežjih trenutkih.
Iskrena hvala tudi zdravstvenemu osebju za nudenje prve pomoči, 
gasilcem, pogrebni službi Sevnica in pogrebni službi Kostak, 
cvetličarni Kerin, duhovniku, pevski skupini Eros ter Toniju Sotošku.
Hvala tudi sodelavcem iz podjetja Kostak, Nuklearne elektrarne 
Krško, Lisce in Slovenskih železnic.
Najlepše se zahvaljujemo tudi njegovim zlatim prijateljem in 
sosedom.
Nanj so ostali lepi spomini, ki jih bomo ohranjali v naših srcih. Naj 
njegovo igranje harmonike za vedno živi v vas.

Žalujoči: vsi njegovi

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli.

Zapustil nas je naš dragi sin, partner, vnuk, brat, 
stric, nečak in prijatelj

FRANC BOGOVIČ 
iz Gornjega Lenarta.

ZAHVALA

V krogu ožje družine smo se od njega poslovili na brežiškem 
pokopališču 26. aprila 2022.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo za izražena sožalja, 
darovane sveče in svete maše. Iskrena hvala tudi internemu oddelku 
Splošne bolnišnice Brežice za dolgoletno oskrbo in zdravljenje.
Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani!

Pogrešamo ga vsi njegovi.

V spominih ostaja naš dragi 

Iskrena hvala za podarjeno cvetje, sveče, svete maše, izrečena 
sožalja. Mariji za poslovilne besede, pogrebnemu zavodu Okle-
šen, Jarici za zapete žalostinke in župniku Janezu Cevcu za lepo 
opravljen obred. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
V 82. letu starosti naj je zapustila naša draga 
mama, stara mama, prababica, sestra in teta

PAVLA  
LAMOVŠEK

s Kamenice. 
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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.

Prodam traktor Tomo Vinko-
vič tv 521, l. 1980, dobro oh-
ranjen, ter 7 m2 suhih bukovih 
drv, razsekanih na 32 cm. 
Tel.: 041 245 600

Ugodno prodam mulčar Muta. 
Tel.: 031 561 820

Prodam ječmen. 
Tel.: 031 455 138

Prodam drva! Dostava na 
dom. Tel.: 040 305 009

Prodam okrogle bale slame. 
Tel.: 031 594 663

Prodam drva, bukova in meša-
na, v hlodovini ali kratko reza-
na, ter krožne brane Olt. 
Tel.: 051 783 425

Prodam mešana metrska 
drva, cca. 13 m. Cena 55 €/m. 
Iz okolice Sevnice. 
Tel.: 051 649 268

Prodam koruzo, ječmen, ko-
silnico na nitko Jonsered, škro-
pilnico SG 17, mešalec betona, 
rabljene gume. 
Tel.: 031 730 830

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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obzornikova oglasna mreža

Kupim hektar ali dva gozda v 
Posavju. Tel.: 051 254 413

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

Prodam okrogle bale slame. 
Tel.: 041 576 801

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 031 614 745

Prodam motokultivator Gol-
doni s frezo, kosilnico BCS 127 
bencin in trofazni sekular. 
Tel.: 070 683 143

Prodam kiper prikolico Teh-
nostroj l. 90, nove gume, zrač-
ne zavore, podporno kolo. 
Tel.: 031 893 850

Prodam AŽ panje, gozdarske 
verige za traktor, prešo in mlin 
za sadje. Tel.: 031 501 801 

Kupim traktorsko škropilnico 
in traktorski mulčar. 
Tel.: 030 998 658 

NEPREMIČNINE
Prodam stanovanjsko hišo, 
Velike Malence 40, in Tomos 
A3MS, letnik 1987, registri-
ran. Tel.: 071 437 449

V Glogovem Brodu – Artiče 
(poleg starega mlina ob cesti) 
prodamo gozd (14.646 m2) in 
travnik (10.384 m2). Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 377 114 

Kupim stanovanjsko hišo, 
okolica Krškega ali Brežic. 
Tel.:  031 790 398

Prodamo stanovanjsko hišo v 
Brežicah, 120 m2, s pripadajo-
čim zemljiščem 851 m2. Hiša 
se nahaja v neposredni bliži-
ni šole, vrtca, zdravstvenega 
doma. Tel.: 040 392 861 (od 
15.00 do 17.00)

Oddam oskrbovano stanova-
nje poleg Doma upokojencev 
Brežice. Tel.: 041 640 900

Oddam travnik, enosobno sta-
novanje v Brežicah in prodam 
zaboje s stekleno embalažo 
piva, radenske. 
Tel.: 031 232 945
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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 naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju. Cena 0,38 €, 500 
kg. Tel.: 031 827 039

V okolici Brežic kupim vse 
vrste lesa za drva na panju ali 
kamionski cesti. Plačilo takoj. 
Tel.: 041 408 774

Prodam kole za paradižnik, 
traktorske verige 12,4 x 28, 
pajek SIP in izkopalnik krom-
pirja. Tel.: 070 815 003 

Prodam seno – okrogle bale. 
Tel.: 051 634 338

Prodam ječmen, tritikalo, ko-
ruzo iz koruznjaka in zelo lepo 
mlado kravo, drugič brejo. 
Tel.: 040 796 830 

Prodam koruzo, ječmen in 
pajka SIP 4 m, brez hidravlič-
nega dviga. Tel.: 031 681 584

Prodam drva, mešana, kalana 
kratko, žagana. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam različne cisterne za 
vino od 250 l do 600 l, plastič-
ne kadi 2 x 1000 l in 2 x 700 l, 
mlin pecljar, hidravlično sti-
skalnico za grozdje 80 l in ko-
tel za žganjekuho 100 l. 
Tel.: 040 713 417 

Ugodno prodam vino modre 
frankinje, v okolici Krškega, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 929 830 

Prodam sod inox 500 + 600 l, 
mlin pecljalnik, vodno stiskal-
nico 100 l. Tel.: 041 813 074

Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Prav tako prodamo mešana ali 
bukova drva. Tel.: 031 306 559 
(po17. uri)

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

Prodam vino cviček, kraljevi-
no in kravo simentalko, brejo 
v 8. mesecu. Tel.: 051 870 909

ŽIVALI

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

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
07/81 62 080

- Prodaja in šivanje zaves 
- Menjava zadrg (tende za čolne, hlače ...)
- Izdelava prtov, pogrinkov, tekačev
- Izdelava preoblek (kuhinjski stoli, klopi ...)
- Krajšanje (hlač, rokavov ...)

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

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

Info:

Šiviljstvo 
Maja

siviljstvomaja                    
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PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča, da bo prodaja belih kilogramskih piščancev 

28. 5. 2022 pri Alojzu Mirtu na Gmajni 28, Raka, 
ter 31. 5. 2022 na Kajuhovi 3, Senovo. 

Vsak torek in petek so na voljo grahaste, sive, belo 
pikaste, golovrate jarkice pred nesnostjo ter težki 

mladi petelini za meso po ugodni ceni. 
Vsako sredo si lahko priskrbite enodnevne bele 

piščance, 25. 5. pa enodnevne race in gosi. 
Naročila sprejemamo od 9. do 17. ure

na 031 676 724 ali 07 49 73 190.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Vsak delavnik, po 18. uri, so 
na voljo beli piščanci za rejo 

ali zakol, rjave enoletne 
kokoši in rjave ter grahaste 
jarkice v začetku nesnosti. 

Nudimo tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.
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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 (11/2022) bo izšla v 
četrtek, 26. maja 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 19. maj 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.

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

Prodam bikca limuzin, starega 
9 mesecev. Tel.: 031 843 282

Prodam bikca simentalca, sta-
ra 3,5 in 5,5 meseca, in prašiče, 
težke od 30 do 160 kg, možen 
zakol. Tel.: 051 872 179

Prodam mini koze, dve kozi z 
mladičkom in kozlička ali me-
njam za poni samičko. Cena za 
kozo 60 €, Zagrad pri Otočcu. 
Tel.: 041 758 958

Prodam kravo simentalko, 
staro 5 let, na novo pripuščeno 
in bikca simental 170 kg, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 284 604

Prodam bikca LS, starega 3,5 
meseca, teleskopski puhalnik, 
traktorsko škropilnico in na-
kladalko SIP 17 m3. 
Tel.: 031 302 355

Prodam piščance, očišče-
ne, hranjene z domačo hrano, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 469 140

Prodam mini koze z mladič-
ki, starimi 2 meseca, in kozli-
ča, starega leto in pol. 
Tel.: 041 295 378

Ugodno prodam prašiča, tež-
kega 150 kg. Tel.: 040 628 535

Ugodno prodam breje svi-
nje mladice, mesni tip, odojke, 
prašiča in jagenjčke. 
Tel.: 031 664 286 

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

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

Ugodno prodam nove zavese. 
Tel.: 068 634 933

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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

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

skozi vaš objektiv

Bralka iz Laz, ki jo je kontaktiralo kar nekaj ogorčenih vašča-
nov okoliških vasi, je poslala dve fotografiji in ob tem zapi-
sala: »Prebivalci vasi v KS Velika Dolina kakor tudi ostali ob-
časni obiskovalci pokopališča pri sv. Jakobu na Ponikvah ne 
razumemo, kako je lahko nekdo, ki je bil zadolžen za rekon-
strukcijo in razširitev ceste, ki vodi na pokopališče, na najbolj 
nesmiseln način dela zaključil, postavil prometni znak, ki 
opozarja na zožanje ceste, in … odšel. Sprašujemo se, kdo je 
odgovoren za tako genialno rešitev in ali imajo namen stvar 
izpeljati do konca. Ker je očitno, da je šlo tu nekaj narobe.«

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

Prodam snežno rolbo, samo 
preizkušeno, cena 350 €. 
Tel.: 040 875 542

Po simbolični ceni prodam 
moško obleko, temno sive bar-
ve, št. 54, skoraj novo. 
Tel.: 031 853 131

Prodamo hladilnik, zamrzo-

valno skrinjo, pomivalni stroj, 
kolesa, elektronski Orgel Hoh-
ner, cena po dogovoru. Tel.: 
051 767 075 ali 07 49 25 367

Prodamo prikolico za hitro 
hrano, cena po dogovoru. Tel.: 
051 707 675 ali 07 49 25 367

Podarite odvečne knjige. Pok-
ličite, pridem z veseljem, jih 
odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225

PODARIM

Podarim psička mešančka, 
starega 5 mesecev. 
Tel.: 041 993 538

BLANCA – Na predvečer praznika dela so člani PGD Blanca po-
novno obudili dolgoletno tradicijo ročnega postavljanja mlaja. 
»Zadnji dve leti smo ga zaradi omejitev zbiranja postavili stroj-
no,« pojasni predsednik PGD Blanca Robert Zidar in nadalju-
je, da so z ekipo okoli 30 prostovoljcev ročno postavili skoraj 30 
metrov visoko smreko, ki so jo gasilci prejšnji dan pripeljali iz 
gozda, gasilke pa so zanjo spletle venec. »Pri takšnem postavlja-
nju je nujno usklajeno delo vseh posameznikov, ki morajo skrb-
no poslušati navodila, da lahko težak mlaj, ki bo vas krasil celo-
ten maj, varno postavijo. Dvigu mlaja je poveljeval Bojan Radej 
– Maks,« še pojasni sogovornik ter doda, da je po uspešni po-
stavitvi mlaja sledilo prijetno druženje vaščank in vaščanov ter 
ostalih gostov ob domačih dobrotah, najmlajši pa so se veselili 
na napihljivih igralih. Za dobro razpoloženje so skrbeli domači 
muzikanti, nastala pa je tudi skupinska fotografija. 
 S. R., foto: R. Z.

Ročno postavili mlaj
KRŠKO – Na praznik dela ob pol štirih zjutraj je v Krškem 
zadonela koračnica Slovenci. Krški godbeniki so se po dveh 
letih premora vrnili na ulice mesta Krško in nekaterih oko-
liških krajev. 

Poleg korakanja po ulicah so zaigrali tudi posameznikom, ki so jih 
kot vsa leta poprej dobro pogostili: Alenka in Goran Šalamon, 
Jože Volčanjšek, dolgoletni podpornik orkestra Edo Komočar, 
župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko z ženo, podžupa-
nja mestne občine Ana Nuša Somrak z možem in sosedi, predse-
dnica sveta Krajevne skupnosti mesta Krško mag. Nataša Šerbec, 
stanovalke in stanovalci Doma starejših občanov Krško ter nje-
govi zaposleni z direktorico Nušo Masnik. Posebna zahvala gre 
Krajevni skupnosti Gora in Alojzu Kerinu, Turistično hortikultur-
nem društvu Zdole in Romani Žnideršič ter Krajevni skupnos-
ti Dolenja vas in Mateju Libenšku, ki niso pozabili povabiti svo-
jih krajank in krajanov na druženje z godbeniki. Kot vedno jih je 
v Dolenji vasi pričakal tudi nekdanji dirigent prof. Drago Gradi-
šek, ki so mu godbeniki zaigrali tudi koračnico Koroška, ne samo 
zaradi tega, ker je lepa koračnica, temveč tudi zato, ker Drago pri-
haja s Koroške. Letos so prvič zaigrali tudi krškim poklicnim ga-
silcem v zahvalo za vse, kar storijo za občanke in občane, niso pa 
pozabili niti na delavce tovarne Vipap Videm Krško. Orkester so 
namreč leta 1956 ustanovili delavci takratne tovarne celuloze in 
papirja in so ga skupaj s podjetjem dolga leta tudi finančno pod-
pirali. Budnico so zaključili z glasbeno željo godbenika Bojana 
Dimca, ki letos praznuje 50 let godbeništva.
  Darja Dobršek, KD Pihalni orkester Krško

Prvomajska budnica krške godbe

Prvomajsko budnico so zaigrali tudi na Gori.
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