
ČEBELJI PLES ZA SPORAZUMEVANJE – Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga praznujemo 20. maja na 
pobudo Čebelarske zveze Slovenije, se je pri čebelnjaku pod sevniškim gradom odvijalo srečanje s 
čebelarko Nevenko Strnad. Le-ta je radovednim obiskovalkam in obiskovalcem predstavila življenje 
čebel. Ob tem je še razkrila, da se čebele sporazumevajo med seboj s čebeljim plesom v obliki osmice. 
Z njim čebela ob vrnitvi v panj sporoča, da je našla zadovoljiv vir hrane, in k nabiranju sladkega nektarja 
vabi še ostale, pojasni čebelarka, ki v grajskem čebelnjaku skrbi za deset panjev čebeljih družin. Enega 
od panjev z večjim številom marljivih čebel je pokazala tudi pohodnicam in pohodnikom, ki so se 
omenjenega dne sprehodili po novi Medeni poti prijetnih doživetij in presenečenj.  Foto: Smilja Radi 
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Predstavite svojo dejavnost 
v Posavskem obzorniku.

Ponujamo vam 
več zanimivih možnosti oglaševanja.

Nova delovna mesta – in tveganja
KRŠKO – Na eni prihodnjih sej naj bi družba Krka d.d. iz No-
vega mesta krške občinske svetnike seznanila z veliko inves-
ticijo, ki jo namerava še letos začeti na svojem zemljišču ob to-
varni Vipap. Kot je v enem izmed intervjujev povedal generalni 
direktor Jože Colarič, gre za blizu 200 milijonov evrov vred-
no naložbo, s katero nameravajo močno povečati proizvodnjo 
učinkovin za izdelavo zdravil v svojih tovarnah v Novem mestu 
in drugod. Po neuradnih podatkih naj bi Sinteza 2, kot se obrat 
imenuje, skupno z že zaposlenimi na tej lokaciji zaposlovala 
okoli 460 delavcev. Manj prijetna plat napovedanega projek-
ta, ki naj bi bil dokončan leta 2024, so njegovi potencialni vpli
vi na okolje in ogrožanje varnosti sredi naselja Videm, kar je 
predmet trenutnega postopka, ki ga vodi Ministrstvo za okol-
je in prostor. To naj bi po preučitvi pripomb soglasodajalcev, 
med katerimi je tudi Nuklearna elektrarna Krško, v kratkem 
izdalo integralno gradbeno dovoljenje.   S. M.
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Kaj bo z Vipapom 
in čistilno napravo?

V krški papirnici Vipap Videm, ki je v češki lasti, za-
trjujejo, da kljub govoricam o 'umiranju na obroke' 
njihovo poslovanje ni ogroženo, čeprav se v skladu 
s prestrukturiranjem proizvodnje število zaposle-
nih znižuje. Delovanje čistilne naprave na območju 
tovarne je neodvisno od proizvodnje, pa zagota-
vljajo na Kostaku Krško.

Stran 3

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 10. junija.

OBČINA KRŠKO 
PRAZNUJE

Tematske strani 15–19

VOŠČILA OB PRAZNIKU 
OBČINE KRŠKO

Strani 20–28

Tečaj CPP – B kategorija

Krško, 21. 6. 2021, ob 15:00

Zbiramo prijave za 
TRENING VARNE VOŽNJE!

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
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POSAVJE – Na 94. rednem zasedanju Sveta regije Posavje, 
ki je potekalo 17. maja, je po krškem županu mag. Mira-
nu Stanku enoletni mandat vodenja tega regijskega organa 
prevzel radeški župan Tomaž Režun. 

Stanko je predstavil pestro delo Sveta regije Posavje v preteklem 
mandatu, saj so obravnavali številna aktualna področja: Dogo-
vor za razvoj regije, osnutek pokrajinske zakonodaje, ključno 
prometno strategijo v regiji, osnutek Partnerskega sporazuma 
2021–2027, Načrt za okrevanje in odpornost, CLLD 2021–2027, 
ureditev negovalne bolnišnice za regijo Posavje v Splošni bol-
nišnici Brežice ter za programsko obdobje 2021–2027 potrdili 
RRA Posavje za RRA v razvojni regiji Posavje, imenovali člane v 
Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija in potrdili čla-
ne Razvojnega sveta regije Posavje.
Obravnavali so tudi izvajanje Dogovora za razvoj regije, v katere-
ga je vključenih 13 projektov v skupni vrednosti 38,7 mio evrov, 
sofinanciranje EU in Republike Slovenije znaša 24,3 mio evrov. 
Projekte za Dogovor za razvoj regije je RRA Posavje pripravila 
konec leta 2015. Dogovor za razvoj regije je bil podpisan v letu 
2017, sledili so še trije dodatki k Dogovoru v letih 2018, 2019 in 
2021. Odločbo o podpori je že prejelo deset projektov, za preos-
tale tri se pričakujejo odločbe do konca meseca maja. 
V regiji Posavje bo ob zaključku investicijskih projektov 28,77 km 
novih kolesarskih povezav, 886 novih priključkov na javni vodo-
vod, 640 dodatnih PE, ki bodo deležni boljšega čiščenja odpadne 
vode, urejen dostop do poslovne cone v Sevnici, podjetniški in-
kubator v Krškem, zmanjšana poplavna ogroženost Kostanjevi-
ce na Krki, za različne skupine oseb, ki potrebujejo pomoč in os-
krbo, pa nova bivalna enota, prostori za začasne namestitve in 
specializirani dnevni center. Iz Dogovora za razvoj regije se iz-
vaja tudi projekt Regijska štipendijska shema, ki delodajalcem 
nudi sofinanciranje kadrovskih štipendij. Projekt se zaključuje 
s šolskim/študijskim letom 2021/2022, zato je Svet regije po-
trdil, da se na Službo vlade za izvajanje kohezijske politike, MD-
DSZ ter MGRT pošlje pobuda za kontinuirano izvajanje regijske 
štipendijske sheme.  Vir: RRA Posavje 

Na čelu regije zdaj Tomaž Režun

Posavski župani in vodstvo RRA Posavje na 94. seji Sveta regije

Kot je povedala Jasmina 
Molan, pomočnica vodje Kabi-
neta župana, je občinska upra-
va pristopila k pripravi novega 
poslovnika in statuta, ker gre 
za spremembo več kot četrti-
ne členov veljavnih poslovni-
ka in statuta, ki sta bila spre-
jeta leta 2009. Med drugim je 
navedla, da predlog poslovni-
ka občinskega sveta prinaša 
spremenjen način podajanja 
pobud in vprašanj, ki se po-
dajajo praviloma v pisni ob-
liki preko spletnega portala; 
da lahko najmanj 5 % volivcev 
(ljudska iniciativa) poda gradi-
vo za uvrstitev točke na dnev-
ni red seje OS; črtano je določi-
lo, da se izredna seja skliče na 
zahtevo četrtine članov sveta, 
saj je njihov predlog lahko uvr-
ščen na dnevni red redne seje; 
prav tako se črta možnost ob-
razložitve glasu pred glasova-
njem. Svetniki so podali nekaj 
pripomb, ne strinjajo se rav-
no s tem, da ne bo več mož-
nosti obrazložitve glasu, po-
dan pa je bil tudi predlog, da 
se sklepčnost preverja hkrati 
z glasovanjem in ne več pose-
bej pred glasovanjem o določe-
nem sklepu.

Prenovili so poslovnik in statut
BREŽICE – Aprilska seja brežiških svetnikov je postregla še z nekaj točkami, vezanimi na delovanje komu-
nale, kot tudi obravnavo točke o tehnološki posodobitvi namakalnega sistema Arnovo selo ter predlog no-
vega poslovnika občinskega sveta in statuta občine.

Komunali dve novi GJS

Po besedah direktorice JP Ko-
munala Brežice d.o.o. mag. Ja-
dranke Novoselc so se lani 
povečale količine zbranih bio-
loških odpadkov pa tudi odpa-
dne embalaže. Zaradi neprev-
zemanja odpadne embalaže je 
bilo v nekem trenutku na ZRC 
Boršt nakopičenih tudi 180 
ton odpadne embalaže, je na-
vedla in dodala, da uporabniki 
še vedno ne ločujejo odpadkov, 
kot bi morali, zato je ozavešča-
nje še vedno potrebno. Izkaza-
lo se je namreč, da je med od-
vrženimi mešanimi odpadki 
skoraj polovica takšnih, ki ne 
sodi mednje, ampak med bi-
ološke, embalažo in papir. Pri 
poslovnem načrtu za leto 2021 
je omenila, da sta jima bili z od-
lokom podeljeni dve novi go-
spodarski javni službi (GJS), in 
sicer redno vzdrževanje občin-
skih cest ter vzdrževanje jav-
ne razsvetljave. Odslej bodo 
po njenih besedah upravljali 
samo še z občinskimi stanova-
nji, ne pa tudi večstanovanjski-
mi stavbami. V tem letu načr-
tujejo za 7,5 milijona evrov 
prihodkov in 118 tisoč evrov 

čistega dobička. Svetniki so 
v razpravi pohvalili vodenje 
podjetja, odkar je na čelu No-
voselčeva, imeli pa so določena 
vprašanja in pomisleke, ki so 
se dotikali zbiranja odpadkov, 
divjih odlagališč, izvajanja tr-
žnih dejavnosti, zamenjave vo-
dovodnih cevi ipd.

Namakalni sistem Arnovo 
selo je zastarel

S potrditvijo dveh dokumen-
tov investicije »Tehnološka po-
sodobitev namakalnega siste-
ma Arnovo selo« bo občina 
lahko kandidirala na razpi-
su za državna sredstva v viši-
ni 688 tisoč evrov. Po besedah 
Patricie Čular je občina na-
makalni sistem s strani kme-
tijskega ministrstva prevze-
la leta 2018 in je tehnološko 
že povsem zastarel, saj je bil 
zgrajen v 90. letih. Občina je k 
projektu pristopila na pobudo 
tamkajšnjih kmetov in je tudi 
dobila zagotovilo od ministr-
stva, da bodo za posodobitev 
namakalnega sistema v celoti 
namenjena državna sredstva, 
tako da je pripravila dva in-
vesticijska dokumenta, s ka-

terima predlagajo očiščenje 
in ureditev akumulacije, ki je 
trenutno več kot 50 % zamu-
ljena. Namakalni sistem tudi 
sicer zelo slabo deluje, delajo 
se samo manjša letna vzdrže-
vanja. »V dokumentih predla-
gamo izgradnjo novega ra-
zvodnega omrežja v dolžini 
dobrih 6 km in vzpostavitev 
lokalnih hidrantov, namesti-
tev nove električne črpalke, 
postavitev novih peščenih fil-
trskih postaj. Poleg tega ureja-
mo tudi dodaten vir električ-
ne moči na tem območju,« je 
razložila in dodala, da bi pro-
jekt tehnološke posodobitve 
namakalnega sistema Arnovo 
selo izvedli v letih 2022 (več-
ji del) in 2023. Sprejeta doku-
menta sta tudi pogoj, da lahko 
občina kandidira na razpisu 
ministrstva, ki ga pričakujejo v 
drugi polovici tega leta, na te-
renu pa lahko potem tudi pris-
topijo k urejanju razmerij z la-
stniki zemljišč, ki se nahajajo 
na območju sistema (za prija-
vo na razpis morajo pridobiti 
soglasja najmanj 50 % lastni-
kov na tem območju).

 Rok Retelj

V Posavju je bila doslej s pr-
vim odmerkom cepiva ceplje-
na dobra četrtina oz. 27,5 % 
prebivalstva (20.885 Posavk 
in Posavcev), z drugim oz. vse-
mi odmerki pa 16,9 % prebi-
valstva (12.849), preceplje-
nost nekako pada od zahoda 
proti vzhodu. Daleč pred vse-
mi so v radeški občini, kjer je 
bilo s prvim odmerkom ceplje-
nih že skoraj 37 %, z vsemi od-
merki pa skoraj 24 % občank 
in občanov, s čimer so celo na 
drugem mestu med slovenski-
mi občinami. »Stanje precep-
ljenosti v Radečah je na zelo 
visoki stopnji, saj smo trenu-
tno med najbolj precepljeni-
mi. Cepljenje vidim kot enega 
glavnih vzvodov za vrnitev v 
normalo in zmago nad žal tre-
nutno še vedno trajajočo epi-
demijo. Sam še nisem bil cep-
ljen, se pa nameravam cepiti,« 
je to pokomentiral radeški žu-
pan Tomaž Režun. 

Solidno precepljenost (28 % s 
prvim in slabih 19 % z vsemi 
odmerki) beležijo tudi v sev-
niški občini. Župan Srečko 
Ocvirk pravi, da je s trenutno 
stopnjo precepljenosti v obči-
ni zadovoljen, prepričan pa je, 
da se bo vključevanje občanov 

Število cepljenih se zvišuje, 
okuženih čedalje manj
POSAVJE – Zdravstvena situacija se kljub še vedno trajajoči epidemiji novega koronavirusa v zadnjem ob-
dobju le umirja, kar dokazujejo vedno nižje številke okuženih v vseh slovenskih regijah, tudi v Posavju. Pri 
nas je tedensko dnevno povprečje padlo pod 10, število okuženih pa se trenutno giblje okoli 160. Spet smo 
prešli v zeleno fazo epidemije, v državi pa smo jo s 7-dnevnim povprečjem, nižjim od 300, dosegli včeraj.

v cepljenje še nadaljevalo. »To 
je za občino zelo pomembno 
vprašanje. Vse strokovne insti-
tucije cepljenje izpostavljajo 
kot najbolj pomemben ukrep 
za zajezitev epidemije. Sam 
sem s prvim odmerkom cepi-
va proti covidu19 že bil cep-
ljen; razumem in sledim stali-
ščem stroke,« je še dodal.

Brežiški župan Ivan Molan 
ocenjuje, da je delež cepljenih 
v njihovi občini (slabih 28 % 
s prvim in slabih 15 % z vse-
mi odmerki) primerljiv s pov-
prečjem v državi, si pa želi, da 
bi čim prej dosegli zastavljeni 
cilj – 60odstotno preceplje-
nost: »Menim, da je cepljenje 
edini način, da se virus zausta-
vi in epidemija konča ter da se 
vrne življenje na vsa področ-
ja.« Sam je decembra lani pre-
bolel covid19, v tem mesecu 
pa je že bil cepljen. Kot pou-
darja, se je za cepljenje odlo-
čil, »ker želi biti odgovoren do 
svojega zdravja in do zdravja 
drugih ljudi«.

Kostanjeviški župan Ladko 
Petretič ocenjuje, da je stop
nja precepljenosti v njihovi 
občini (dobrih 26 % s prvim 
in dobrih 17 % z vsemi od-

merki) še vedno premajhna, 
»če želimo čim hitreje zajeziti 
okužbe s koronavirusom in se 
vrniti v normalo. Zato tudi na 
tem mestu pozivam vse naše 
občane, da se v čim večjem 
številu odločijo za cepljenje.« 
Sam je bil že dvakrat cepljen 
in bi, kot pravi, če bo potrebno, 
tudi ponovil, »saj se zavedam, 
to pa potrjujejo tudi številke, 
da bomo le s precepljenostjo 
izšli iz teh težav«, pri tem pa 
popolnoma zaupa zdravstve-
ni stroki.  

Podoben je tudi delež ceplje-
nih v krški občini (slabih 27 % 
s prvim in slabih 17 % z vse-
mi odmerki), kjer pa ima žu-
pan mag. Miran Stanko gle-
de tega drugačno stališče oz. 
zagovarja, da mora biti odlo-
čitev za (ne)cepljenje svobod-
na. »Če bodo odgovorni prišli 
z dovolj močnimi argumenti, 
da je cepivo varno in da je res 
potrebno za ustavitev epide-
mije, potem sploh ne bi bilo 
vprašanje, ali se bodo ljudje 
cepili ali ne,« pravi. Po njego-
vih besedah se Občina Krško v 
celotno zgodbo v zvezi s covi-
dom vključuje natančno toli-
ko, kolikor je in bo potrebno: 
»Mi smo bili ves čas podpora 

zdravstvenemu domu, samo 
zdravje pa je stvar zdravstve-
nega sistema. Akcije v stilu 
Kočevja se mi zdijo nesmisel 
in populizem.« Sam se sicer 
ni in se zaenkrat ne namera-
va cepiti.

Najnižjo precepljenost v Po-
savju beležijo v bistriški ob-
čini (dobrih 23 % s prvim in 
slabih 11 % z vsemi odmerki). 
Župan Franjo Debelak, ki je 
bil cepljen s prvo dozo cepiva 
AstraZenece in pričakuje še 
drugo, si želi, da bi bilo ceplje-
nih čim več občank in občanov, 
»saj bo od tega odvisno, kako 
bomo naprej živeli s tem viru-
som« oz. je cepljenje po njego-
vem eden od pogojev za to, da 
premagamo to bolezen.

Medtem je steklo zbiranje naj-
manj 30.000 podpisov voliv-
cev v podporo pobudi za za-
četek postopka spremembe 
ustave, s katerim želi stranka 
Resni.ca doseči, kot pravijo, 
»prepoved prisilnega ceplje-
nja in diskriminacije na podla-
gi cepljenja«. Zbiranje podpi-
sov traja do vključno 14. julija.

 Peter Pavlovič, 
 Rok Retelj

BREŽICE – Še do nedelje, 30. maja 2021, do polnoči traja dobro-
delna akcija Ta dobra večerja, v kateri restavracije in nevladne 
organizacije združujejo moči za dober namen – dobra hrana + 
dober namen = ta dobra večerja. Cilj je zbrati čim več denarja 
za lokalne nevladne organizacije, ki spreminjajo našo družbo 
na bolje. Kako? Dobre namene nevladnih organizacij podprite 
s simboličnim prispevkom 5 evrov, osem restavracij in ena tr-
govina pa bodo med vsemi sodelujočimi izžrebale srečneže, ki 
jih bodo nagradili z gurmanskim doživetjem v dvoje! V brežiški 
Pivnici Reset so se odločili, da priskočijo na pomoč Ozari Breži-
ce, ki skrbi za ljudi v duševni stiski in katere uporabniki so pres-
tali hude čase zaradi epidemije. Odsotnost druženja in rednega 
obiska podporne skupine je nekatere uporabnike pahnila v sta-
nja maničnosti, strahu, panike, nekatere pa so rešili pred samo-
morom. Žal je šest varovank in varovancev izgubilo svojo bitko. 
Med vsemi sodelujočimi v tej humanitarni nagradni igri bodo 
izžrebali nekoga, ki ga bodo za dobrodelnost nagradili z večer-
jo za dve osebi, ogledom pivovarne in degustacijo. Pravila in po-
goji za sodelovanje so javno objavljeni na spletni strani CNVOS, 
več o akciji tudi na PosavskiObzornik.si.  R. R.

Krško vstopa v praznični čas
KRŠKO – Z današnjim dnem ter okroglo mizo in druženjem 
udeležencev 13. Unesco tabora na osnovni šoli na Senovem 
se začenjajo prireditve ob letošnjem prazniku občine Krško. 
Do 22. junija, ko bo na gradu Rajhenburg predstavitev knjige 
»Posavski teritorialci v osamosvojitveni vojni 1991«, se jih bo 
predvidoma (glede na veljavne epidemiološke ukrepe) zvrsti-
lo blizu 40, osrednja bo slavnostna seja občinskega sveta na 
praznični dan 7. junija. Še pred tem bo Občina Krško 1. juni-
ja na novinarski konferenci predstavila zaključene, aktualne 
in načrtovane naložbe. V okviru prazničnih prireditev bodo 
med drugim simbolično odprli novo komunalno infrastruk-
turo v Velikem Podlogu, novi učilnici na OŠ Raka, prenovljen 
Dom Svobode Brestanica, Dnevni center Podmornica in park 
pri Domu starejših občanov Krško ter obnovljeno ulico Anke 
Salmičeve v Leskovcu pri Krškem.  P. P.

Ta dobra večerja še do nedelje
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V družbi Vipap Videm tudi ne 
zanikajo, da dejansko priha-
ja do zniževanja števila zapo-
slenih, teh je trenutno skupno 
330, vendar pa k temu botru-
jejo tudi upokojitve, saj je bilo 
samo v zadnjih dveh mesecih 
teh okoli 20.  Vesna Kemper, 
ki je bila s 1. marcem lani ime-
novana za kadrovsko direkto-
rico, je sicer že ob prevzemu 
del in nalog najavila vzposta-
vitev novega sistema karierne-
ga razvoja zaposlenih v podje-
tju, da bodo ti lahko opravljali 
širši nabor del in nalog ter se 
lažje medsebojno nadomešča-
li, hkrati pa tudi ni izključila 
možnosti dodatnih zaposlitev 
in odpuščanj: »V veliki meri bo 
to odvisno od njih. Želimo si, 
da bi bili motivirani za učenje 
in prevzem novih del in nalog 
oziroma da razširijo področje 
dela izven svojih trenutnih na-
log. Seveda pa ne moremo iz-
ključiti potrebe po zaposlit vi 
novih delavcev. Med prestruk-
turiranjem bomo morda ugo-
tovili, da nihče od trenutno 
zaposlenih ne more pokriti 
določenega dela prenovljene-
ga proizvodnega procesa.«  Ob 
tem je, tako kot velik del doma-
čega in tujega gospodarstva, 
tudi papirno branžo prizadela 
epidemija covid19, pojasnju-
jejo v podjetju: »Letos marca 
smo – tako kot lani marca – 
zaustavili delovanje enega pa-

V Vipapu zagotavljajo, da poslovanje ni ogroženo
KRŠKO – Pred dobrim letom, ko je češki konzorcij RIDG Holding kot novi lastnik družbe Vipap Videm pričel s prestrukturiranjem proizvodnje, je ta zaposlovala 
dobrih  380 ljudi, danes je teh 50 manj. V lokalni javnosti so zato vse glasnejše govorice, da gre zgolj še za umiranje na obroke, kar pa v tovarni zanikajo.

pirnega stroja. Tudi letos smo, 
kot v lanskem letu, na čaka-
nje na domu poslali nekaj de-
lavcev, četudi je bilo njihovo 
število nižje kot lani v obdob-
ju marec–junij. Najprej so nas 
skoraj čez noč 'udarile' podvo-
jene cene naših vhodnih suro-
vin, nato pa še pomanjkanje 
glavne surovine – starega pa-
pirja, saj ga na trgu preprosto 
ni oz. ga zelo primanjkuje za-
radi ustavljenega javnega živ-
ljenja in ohromljenega gospo-
darstva.« Kljub temu v tovarni 
nadaljujejo s procesom pre-

strukturiranja družbe tako s 
prevetrenim modelom kot no-
vim naborom izdelkov, k če-
mur se je družba zavezala ko-
nec leta 2019 z vstopom novih 
lastnikov, samo prestrukturi-
ranje pa, kot dodajajo, poteka 
v tvornem socialnem dialogu 
tako s svetom delavcev kot sin-
dikatom.

Na Občini Krško pravijo, da so 
z novimi lastniki sicer manj v 
kontaktu kot z njihovimi pred-
hodniki, da pa je za lokalno 
skupnost prvenstveno, da pod-

jetje obratuje, četudi ne v to-
likšnem obsegu kot pred uki-
nitvijo proizvodnje celuloze v 
letu 2007: »To je bilo z okolj-
skega vidika sicer pozitivno, a 
je bila po drugi strani izgub-
ljena cela gospodarska veja, 
posledično pa tudi veliko de-
lovnih mest. A takrat so bile k 
sreči posledice na tem podro-
čju relativno blage, saj se je ve-
čina ljudi prezaposlila.« Vseka-
kor sleherna izguba delovnega 
mesta predstavlja manko lo-
kalni skupnosti, vendar pa na 
podlagi izkušenj iz preteklih 

let in glede na situacijo dela 
na trgu ter primanjkljaj kadra 
na občini ocenjujejo, da bi bilo 
možno v primeru črnega sce-
narija posledice oz. izgube de-
lovnih mest tudi v tem prime-
ru relativno hitro nadomestiti. 
Kljub temu na občini ostajajo 
optimistični, saj menijo, da si 
bo lastnik prizadeval zavaro-
vati svojo investicijo in da bo z 
ustreznimi programi nadalje-
val proizvodnjo na prostoru, 
»ki je glede na lego eden naj-
bolj strateško pomembnih v 
mestu Krško«. 

Obratovanje čistilne naprave 
neodvisno od proizvodnje

Med drugim tudi z vidika, 
ker je na območju tovarne 
umeščena čistilna naprava Kr-
ško z zmogljivostjo 180.000 
populacijskih ekvivalentov, od 
tega je 16.000 PE predvidenih 
za čiščenje komunalnih odpad-
nih vod iz kanalizacijskega sis-
tema Krško. V sklopu čistilne 
naprave obratuje tudi posta-
ja za prevzem grezničnih gošč, 
na javno kanalizacijsko omrež-
je Krško pa so priključeni tudi 
vsi industrijski obrati na ob-
močju aglomeracije Krško. 
Vendar pa ne glede na situaci-
jo v Vipap Vidmu obratovanje 
same čistilne naprave ni ogro-
ženo, pravijo v družbi Kostak 
kot njenem upravljavcu, saj 

sta lastnik javne infrastruktu-
re (Občina Krško, op. p.) in Vi-
pap Videm »že pred izgradnjo 
skupne čistilne naprave pred-
videla, da bo ta zgrajena na na-
čin, da bi tudi v primeru zau-
stavitve proizvodnje v podjetju 
še vedno mogoče linijo čistilne 
naprave uporabljati kot funk-
cionalno celoto za čiščenje ko-
munalnih odpadnih vod mes-
ta Krško z okolico, vključno z 
industrijskimi vodami gospo-
darstva iz tega območja«.

V tovarni Vipap Videm pred-
videvajo, da bodo uspeli pre-
strukturiranje podjetja, ki naj 
bi skozi večjo prilagodljivost 
in s širšim naborom izdelkov 
prispevalo k večji konkurenč-
nosti na domačih in tujih tr-
gih, zaključiti še konec tega ali 
v začetku prihodnjega leta, za 
nove naložbe v sodobne teh-
nologije za proizvodnjo em-
balaže za živila pa nameravajo 
vložiti skupno prek devet mi-
lijonov evrov. »V tem času so 
naši lastniki tudi dokapitalizi-
rali družbo Vipap Videm. Vse 
to kaže na naše in lastnikovo 
odločno prizadevanje, da pa-
pirništvo ostane v Posavju, da 
v Krškem še naprej delamo pa-
pir, tako kot so ga delali pred 
nami že osem desetletij in več 
naši predhodniki,« so nam še 
sporočili iz podjetja. 
 Bojana Mavsar

Čistilna naprava bo, zagotavljajo v Kostaku, obratovala tudi v primeru zaustavitve proizvodnje 
v Vipapu (foto: Kostak Krško).

Na srečanju s predstavniki 
medijskih hiš so sogovorniki 
– županja občine Kozje Milen-
ca Krajnc, direktorica Kozjan-
skega parka Mojca Kunst in 
Boštjan Misja, direktor go-
spodarske ustanove Turizem 
Podčetrtek, Bistrica ob So-
tli, Kozje – poudarili, da ved-
no več ljudi zahaja v naravo in 
gozd, kar predstavlja poseben 
izziv tako za občine kot turi-
stične ponudnike, gozdne po-
sestnike in gozdarje ter ostale. 

Označene in urejene planinske 
poti, interpretacijski center na 
gradu Podsreda ter predvidena 
stalna gostinska ponudba je le 
nekaj načrtov, s katerimi želi-
ta Občina Kozje in javni zavod 
Kozjanski park privabiti še več 

Gozd je dragulj narave, v katerem smo gostje
PODSREDA – 17. maja je v renesančni dvorani gradu Podsreda – informacijskem središču Kozjanskega parka, ki letos obeležuje 40 let ustanovitve – potekala 
predstavitev aktivnosti ob tednu gozdov ter srečanja evropopotnikov na Evropohodu 2021, katerega pokrovitelj je predsednik države Borut Pahor.

obiskovalk in obiskovalcev k 
odkrivanju neokrnjene narave 
v tem delu Kozjanskega in Po-
savja. Dodatni kamenčki v mo-
zaiku prijetnih doživetij bodo 
še vsebinsko bogate prireditve.

Načrtno z gozdom!

Predstavnik Zavoda za goz-
dove Slovenije Boris Bogo-
vič, vodja odseka za gozdno-
gospodarsko načrtovanje pri 
brežiški območni enoti ZGS, je 

predstavil letošnji moto tedna 
gozdov, ki poteka od 24. do 30. 
maja. Moto je »Načrtno z goz-
dom!« in ta poleg načrtovanja 
razvoja gozdov ter učnih goz-
dnih poti posebno pozornost 
namenja tudi velikim zverem, 

ki živijo v gozdu. Ob tem je 
poudaril, da v letošnjem letu 
obeležujemo 250 let prvega 
gozdnogospodarskega načr-
ta, ki ga je za Trnovski gozd na 
območju Krasa pripravil slo-
vaški gozdar Franz Flameck. 
»V letu 2021 poteka tudi pro-
ces obnove desetletnih območ-
nih gozdnogospodarskih in lo-
vsko upravljavskih načrtov,« je 
nadaljeval in dodal, da je obisk 
gozda vse večji. »Povečujejo 
se potrebe po lesu in njegovih 
produktih, hkrati je vedno bolj 
poudarjena ekološka in social-
na vloga gozdov in zaradi po-

večanega obiska na določenih 
točkah prihaja tudi do določe-
nih konfliktov. Gozdovi so vse 
bolj obremenjeni tudi z motok-
ros motorji in štirikolesniki, v 
posavskih gozdovih so vse bolj 
priljubljeni spusti z gorskimi 
kolesi. Z vsemi deležniki, obi-
skovalkami in obiskovalci goz-
da, skušamo doseči dialog, da 
bi bilo škode čim manj,« opi-
še dogajanja v gozdu, ki ima 
svoje zakonitosti in treba jih 
je spoštovati. »Vsi se moramo 
zavedati, da smo v gozdu go-
stje. V gozd, ta zeleni dragulj 
narave, ne sodijo kolesa, mo-

torji, avtomobili,« zaključi mi-
sel in nato v svojo predsta-
vitev vplete še gozdne učne 
poti. Leteh je v Sloveniji 84 
in so pomemben pripomoček 
za spoznavanje gozda: prispe-
vajo k razvoju turizma na po-
deželju, so učinkovito dopol-
nilo okoljskih izobraževalnih 
programov, usmerjajo obisk 
ter zmanjšujejo škodo, ki jo 
v gozdu povzročata rekreaci-
ja in turizem. Skratka, gozdne 
učne poti in gozdna pedagogi-
ka so pomemben instrument 
varstva narave in gozda. 

Tudi dežela pohodništva

Predsednik Komisije za evrop-
ske pešpoti pri Planinski zvezi 
Slovenije, inženir gozdarstva, 
naravovarstvenik in pohodnik 
Jože Prah je predstavil pešpo-
ti v Sloveniji, ki deželo, bogato 
z gozdom, zelo lepo predstavi-
jo. »Slovenija ni samo zelena 
dežela, temveč je tudi dežela 
pohodništva, saj imamo v naši 
državi kar deset tisoč kilome-
trov označenih planinskih poti 
ter okoli 700 tematskih poti, 
ki merijo okoli pet tisoč kilo-
metrov. V okviru planinskih 
poti so tudi evropske pešpoti, 
v Sloveniji so tri: E6 poteka iz 
Radelj do Strunjana, E7 iz Ro-

biča do Hodoša in E12 iz Ško-
fij do Sečovelj. V naši državi so 
evropske pešpoti stare že sko-
raj 50 let, zanje pa skrbi Ko-
misija za evropske pešpoti pri 
Planinski zvezi Slovenije s šte-
vilnimi prostovoljci, medtem 
ko Evropska popotniška zveza 
skrbi za okoli 70 tisoč kilome-
trov vseh evropskih pešpoti,« 
je pojasnjeval sogovornik ter 
nadaljeval, da Evropska po-
potniška zveza vsakih pet let 
razpisuje Evropohod oz. Eudo-
rando, ki vsakič poteka v dru-
gi državi in z novim motom.  
Ta se bo odvijal ravno v leto-
šnjem letu in v njem s svojim 
posebnim programom sodelu-
je tudi Slovenija. Osrednji do-
godek Evropohoda 2021, ka-
terega moto je »Prijateljstvo!«, 
se bo odvijal ob zaključku te-
dna gozdov in v okviru akci-
je »Slovenija hodi« s pohodom 
po 11 kilometrov dolgem delu 
evropske pešpoti E7 iz Bistri-
ce ob Sotli preko Svetih gor na 
grad Podsreda, kjer bo poteka-
lo tudi srečanje evropopotni-
kov in pohodnikov v okviru 
Evropohoda 2021. S pohodni-
cami in pohodniki bodo tako 
planinski kot turistični vodni-
ki Kozjanskega parka, sodelo-
val pa bo tudi ZGS. 
 Smilja Radi

Mojca Kunst, Boštjan Misja, Milenca Krajnc, Boris Bogovič 
in Jože Prah

Na gradu Podsreda se bo v nedeljo odvijal zaključek tedna 
gozdov s srečanjem pohodnic in pohodnikov v okviru 
Evropohoda 2021.
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V BLIŽINI NASELIJ OPAŽENI KOSMATINCI – Sredi meseca 
maja je bil na območjih naselij Golek, Gora, Senožete, Spodnje 
Dule in Raka opažen medved, prav tako naj bi se dva kosma-
tinca gibala tudi v bližini vasi v kostanjeviški občini, in sicer 
Črešnjevca, Vrbja, Vrtače in Črneče vasi. Ker se medvedje gib-
ljejo zelo nepredvidljivo, naj ne bo odveč opozorilo, da ste pri 
sprehodih po gozdovih še posebej pozorni.

IZSILJEVANJE PREDNOSTI – 12. 5. je v krškem Zatonu na od-
cepu za staro mestno jedro 59letna voznica osebnega avto-
mobila zaradi neupoštevanja prednosti v križišču trčila v av-
tomobil, s katerim se je po prednostni cesti pripeljala 46letna 
voznica. Voznici sta se v nesreči lažje poškodovali. 21. 5. je 
74letni voznik osebnega vozila s pripetim lahkim priklopni-
kom v križišču v Brežicah odvzel prednost 61letnemu kole-
sarju. Kolesar je trčil v priklopnik, padel in se huje poškodoval. 

Z VOZILOMA V PODPORNI ZID IN SVETILKO – 16. 5. je 82le-
tni voznik osebnega vozila na Vidmu zaradi neprilagojene hi-
trosti zapeljal s ceste in trčil v podporni zid. Na srečo je utrpel 
le lažje poškodbe, ker pa je napihal 0,55 mg alkohola, so mu iz-
dali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. 21. 
5. je 53letni voznik osebnega avtomobila na Obrežju zaradi 
vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozi-
lom in trčil v drog javne razsvetljave. Utrpel je lažje poškodbe.

TATVINA DENARJA IN NAKITA – 14. 5. so se na dvorišče sta-
novanjske hiše v Križah pripeljali štirje neznanci. Medtem ko 
sta dva moška pod pretvezo, da ju zanima nakup rabljenega 
vozila, iz hiše zvabila stanovalko in jo zamotila s pogovorom, 
je druga dvojica vzela pod drobnogled notranje prostore, iz 
katerih sta z njimi vred izginila gotovina in nakit v vrednos-
ti okoli 1000 €.

PADCA Z VIŠINE – 17. 5. je med opravljanjem pleskarskih del 
na gradbišču vrtca v Artičah z gradbenega odra z višine okoli 
treh metrov padel delavec. Hudo poškodovanega so prepelja-
li v bolnišnico. 22. 5. je na Gubčevi ulici v Brežicah občan pa-
del/skočil iz balkona s četrtega nadstropja bloka. Zaradi hu-
dih poškodb je bil s helikopterjem prepeljan v ljubljanski UKC.

 Zbrala: B. M.

Larisa Jazbar, Ribnica: Zelo pogosto se z 
otroki sprehajam ali kolesarim po nasipu ob 
'brežiškem morju', ob vstopu na območje HE 
Brežice je skate park, pogosto koristim tudi 
fitnes v naravi na Griču. Vsi se malo razgibamo 
in naužijemo naravnih lepot. Površine so dobro 
izkoriščene, zaželeno pa bi bilo, da se uredi še 

kakšna podobna rekreacijska površina tako za otroke kot starše.

Sonja Pavlovič, Bušeča vas: Doma imamo sicer 
nekaj pripomočkov za razgibavanje, a se prilo-
žnostno rekreiramo, najraje pohodniško, pred 
kratkim smo bili denimo na Trdinovem vrhu. Po-
grešam še urejene krožne kolesarske in pešpo-
ti po hribovju, urejene kolesarske poti na jav-
nih površinah, predvsem teh manjka do mest, 

skejt parke in funkcionalna igrala za otroke, da se naučijo gibati.

Blaž Žmavčič, Krško: Kot reden uporabnik re-
kreacijskih površin ob reki Savi, ribniku Resa in 
ostalih lahko rečem, da je površin vsekakor pre-
malo in da so premalo izkoriščene. Premalo ljudi 
se zaveda pomena rekreacije na prostem. Upam, 
da bo imelo dokončanje ureditev ob HE Brežice 
pozitiven vpliv na rekreacijo, hkrati pa bi bilo pa-

metno razmisliti tudi o uporabi vodnih površin za vodne športe.

Luka Gošek, Sevnica: Po urejeni pešpoti ob 
Savi se skoraj vsak dan sprehajam s svojo psič-
ko, včasih se odločim tudi za tek. Pot je zelo lepo 
urejena, všeč mi je, da je makadamska, a manj-
ka še kakšen dodaten smetnjak. Bilo bi pripo-
ročljivo, da stojita drug ob drugem tako smet-
njak za pasje iztrebke, ki jih nekateri še vedno 

ne pobirajo s tal, in za ostale odpadke. Sprehajalcev je vedno več.

Rekreacija ob/na vodi?
V naših občinah je čedalje več urejenih rekreacijskih po-
vršin ob rekah in drugih vodah. Ali jih morda vsaj občas-
no uporabljate za sprehode, tek, kolesarjenje ipd., morda 
celo za kakšne vodne športe, se vam zdi, da je teh povr-
šin dovolj in da so dobro izkoriščene?

anketa

Marca je minilo že devet let, 
odkar ste bili na nadome-
stnih volitvah prvič izvolje-
ni za krškega župana. Ste si 
takrat mislili, da boste na 
županskem mestu prežive-
li celo naslednje desetletje? 
Ne, moram reči, da me je to 
zdaj, ko se ozrem nazaj, pravza-
prav presenetilo, saj mi je pov-
sem spremenilo moj življenj-
ski tok in kariero. Vseskozi sem 
bil namreč v podjetniških vo-
dah in tudi ko sem se odločil 
za kandidaturo, sem šel le na 
nadomestne volitve. Ko prideš 
na tako funkcijo, si rečeš, da bi 
bilo prav stvari in projekte na-
daljevati vsaj en cel mandat. 
No, pa se je tako obrnilo, da je 
zdaj res že minilo devet let. Ko 
se ozrem nazaj, se je v tem času 
zgodilo ogromno stvari.

Še manj ste si najbrž takrat 
predstavljali, da boste v tem 
času doživeli globalno epide-
mijo takšnih razsežnosti, kot 
smo ji zdaj priča …
Seveda ne. Kot župan imaš 
mandat štiri leta ne glede na 
to, kakšne so razmere. Lahko je 
vojna, lahko je epidemija, lahko 
je karkoli, lahko pa so povsem 
normalni pogoji za delo. Pri 
tem me veseli, da se na glavnih 
nalogah občine to ni veliko ali 
pravzaprav nič poznalo. Ugo-
tavljam, da so se vse investici-
je, ki so bile zastavljene in smo 
jih začeli, tudi izvrševale in 
zaključile, tudi načrtovanje in-
vesticij se ni ustavilo, medtem 
ko je tudi rutinsko delo občine 
teklo povsem normalno. Razen 
tega, da ni bilo različnih prire-
ditev, se ni nikjer poznalo, da je 
bila epidemija.

Kako torej ocenjujete us-
pešnost delovanja celotne 
občinske uprave v času epi-
demije, ko se je bilo treba v 
marsičem tudi prilagoditi 
glede načina dela ipd.?
Sam sem se trudil, da v zvezi s 
tem ne bi delali prevelike pani-
ke. V občinski upravi smo ime-
li približno polovico takšnih, 
ki so bili pozitivni na korona-
virus, ampak to ni kaj bistveno 
vplivalo na delo. Dvakrat je bilo 
prekinjeno po približno deset 
dni, ko smo dobršen del zapo-
slenih preusmerili na delo od 
doma, ni pa bilo nekih groznih 
pretresov, tako da so vsi kar us-
pešno opravljali svoje naloge.

Kakšno se vam po dobrem 
letu v epidemiji in z njo pove-
zanih ukrepih zdi vzdušje v 
Krškem in občini, še posebej 
na področju gospodarstva?
Na gospodarskem področju 
posebnih pretresov ni bilo, pri 
tem pa seveda ne mislim na go-
stinstvo in turizem. Določene 
dejavnosti so utrpele izjemno 
škodo in tudi zelo občutile to 
krizo, medtem ko so imele ne-
katere dejavnosti ta privile-
gij, da se jim pri poslu to ni nič 
poznalo, nekatere pa so doži-

vele celo razcvet. Skratka, tipič-
no je, da vsaka takšna globalna 
sprememba vpliva na delova-
nje gospodarstva, subjekti pa 
se potem prilagodijo in začne-
jo drugače poslovati in tukaj se 
vidi, kako je vsa naša ekonomi-
ja odvisna od zunanjih pogojev.

Kaj pa širše družbeno vzduš-
je?
Družbeno vzdušje pa je defi-
nitivno precej negativno ozi-
roma psihotično, ljudje se ne 
počutijo dobro, manjka jim 
druženje in družbena nadgra-
dnja, od kulture do športa. Se-
veda si ljudje pomagajo, kot si 
pač vejo in znajo, ampak verje-
tno mnogi doživljajo velike sti-
ske in skrbi. Skratka, veliko te-
žav je na povsem osebni ravni 
in dejansko se to pozna v vsak-
danjem življenju, ljudje so bolj 
zaprti vase, ne nazadnje tudi v 
trgovinah ni več takšnega na-
vala. Najhujša je predvsem ta 
negotovost, ko ne veš, kaj bo 
jutri in kaj boš lahko počel, kaj 
bo in kaj ne bo dovoljeno.

Če greva zdaj k občinskim 
projektom. Ko sem vas pred 
tremi leti vprašal, ali se stri-
njate z oceno, da ste dali 
prioriteto naložbam v ob-
činskem središču, ste odgo-
vorili, da je bil »takšen na-
ravni tok investicij«. Videti 
je, da še vedno traja, gradi se 
knjižnica, parkirišče za avto-
dome, gasilski dom PGE Kr-
ško, čebelarski center, v na-
črtu so nov bazen, nova OŠ 
Mihajla Rostoharja, prizidek 
k zdravstvenemu domu … 
Veliko teh projektov je takšnih, 
ki niso vezani na občinsko sre-
dišče le zato, ker bi tako žele-
li, ampak ker so pač v Krškem. 
Ena večjih investicij v Krškem 
je brez dvoma nova knjižnica, 
ki smo jo načrtovali kar nekaj 
mandatov. Vesel sem, da bomo 
to stvar vendarle pripeljali do 

konca. Druga zadeva je nov ba-
zen, ki je tudi dolgoletna želja 
naših občanov, in mislim, da je 
prav, da se v Krškem zgradi ta 
objekt. Je pa res, da ti projekti 
trajajo zelo dolgo, od trenutka, 
ko smo se odločili za knjižnico, 
do trenutka, ko je bila zasaje-

na prva lopata, so pretekla vsaj 
tri leta, če ne več. Tudi projekt 
nove OŠ dr. Mihajla Rostoharja 
ni samo krški, ampak posavski 
projekt, čeprav bo verjetno in-
vestitor v večji meri Občina Kr-
ško. So pa tudi tipične zadeve, 
ki pripadajo le Krškemu, deni-
mo obnova mestnih ulic, ki pa 
hkrati potekajo tudi na Seno-
vem in v Leskovcu pri Krškem. 
Ob tem pa ne smemo pozabiti, 
da letno namenjamo približno 
1,2 mio evrov za obnove cest 
po vaseh in primestju, tako da 
paralelno tečejo velike investi-
cije tudi drugje, res pa je, da so 
te v občinskem središču bolj vi-
dne. Se strinjam, da je težišče 
investicij še vedno v mestu Kr-
ško, ampak mislim, da s tem 
počasi zaključujemo, kar do-
kazujeta tudi dokončan objekt 
vrtca na Senovem ter začetek 
gradnje vrtca in šole v Velikem 
Podlogu itd.

Veliko teh in drugih investi-
cij je bilo sofinanciranih z 
evropskimi sredstvi. Če po-
tegnemo črto pod minulo fi-
nančno perspektivo 2014–
2020, kako bi jo ocenili z 
vidika uspešnosti črpanja 
EU-sredstev?
Mislim, da smo naredili ma-
ksimalno, kar smo lahko. V ne-
gotovosti imamo še eno več-
jo investicijo, to je kolesarska 
povezava Krško–Kostanjevica 
na Krki, kjer še ni jasno, ali bo 
sofinancirana ali ne. Težava je 
v tem, pa mislim, da je tako v 
vseh občinah, da iz Evropske 
unije sredstev, s katerimi bi 
krepili osnovno dejavnost ob-

čin, tj. gradnja infrastrukture, 
ni več, zato je takšnih investi-
cij bistveno manj, kot jih je bilo 
v prvi finančni perspektivi. Po-
sledično tudi večjih projektov 
praktično skorajda ni, ampak 
imamo projekte s t. i. mehki-
mi vsebinami, npr. projekte, ki 
spodbujajo turizem, uporabo 
rib v prehrani ipd., v tem sklo-
pu je bilo v okviru enega izmed 
'ribiških' projektov zgrajeno 
recimo tudi postajališče za av-
todome. Medtem pa sofinanci-
ranj za gradnjo osnovnih šol in 
infrastrukturo ni več, zato jih je 
v občinskem proračunu treba 
razporediti skozi več let. Edini 
denar, ki ga za to dobimo, je de-
jansko t. i. 23. člen in sredstva 
iz raznih eko skladov.

Iz mandata v mandat se vle-
če zgodba o še vedno nezgra-
jenem odlagališču NSRAO, ki 
je zelo pomembno za priho-
dnost jedrske elektrarne v 
našem okolju, posledično pa 
seveda tudi za prihodnost lo-
kalne skupnosti …
Nad tem sem razočaran, saj 
projekt caplja skorajda na mes-
tu oz. gre z zelo majhnimi ko-
raki naprej proti izvršitvi. Ak-
terji, ki so projekt zavirali, so 
spoznali, da je nujno potre-
ben, če želimo imeti jedrsko 
elektrarno do leta 2043. Loka-
cija za objekt je bila izbrana že 
leta 2009, torej teče že 12. leto, 
pa odlagališča še vedno nima-
mo, če pa vemo, da smo že leta 
2003 z meddržavno pogodbo 
dobili zagotovilo, da bo odlaga-
lišče zgrajeno do leta 2013, vi-
dimo, da je bila ta obljuba dana 
s figo v žepu. Za delovanje je-
drske elektrarne je to odlaga-
lišče nujno potrebno in če ga 
ne bo, je njeno delovanje pod 
vprašajem. V Sloveniji imamo 
dva energetska stebra, TEŠ in 
NEK, in ne vem, kako bomo 
brez slednje dosegli vse zastav-
ljene zelene cilje, predvsem pa, 
kako bomo delali in živeli.

Okoljska vprašanja so tudi 
sicer v zadnjem času vse 
bolj izpostavljena. V Krškem 
mnogi (ponovno) opažajo iz-
puste odplak v Savo in dima 
v zrak iz papirnice ter se 
sprašujejo o kvaliteti našega 
bivalnega okolja. Ste sezna-
njeni s tem oz. kaj menite o 
vplivu te tovarne na okolje?
Nobenega dvoma ni, da je oko-
lje v Krškem že od nekdaj zelo 
degradirano in da ga je v veliki 
meri degradirala ravno takrat-
na tovarna celuloze in papirja. 
Z letom 2007 in zaprtjem ce-
luloze se je ta situacija bistve-
no izboljšala, povsem uredila 
se pa ni. Poleg tega se občas-
no pojavljajo različne odpla-
ke, verjetno zaradi večje polu-
cije v čistilni napravi. Skratka, 
to je resen problem, ki ga ljud-
je zaznavajo, od nuklearke, ki 
je latenten problem, preko pre-
delave odpadkov na CRO Spo-
dnji Stari Grad, kjer prihaja do 

Mag. Miran Stanko, župan Občine Krško:

Gospodarstvo daje takt razvoju
KRŠKO – Občina Krško je na dobri poti, da znova postane ena najbolj (gospodarsko) razvitih občin v Slove-
niji, je prepričan župan mag. Miran Stanko pred bližnjim občinskim praznikom. Po zaključku tega manda-
ta, ko bo dopolnil že desetletje na čelu občine, napoveduje umik iz politike.

Mag. Miran Stanko
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Inovativnost je potrebna naše 
pozornosti, pohvale in spodbude.

10. junija 2021
bodo tematske strani namenjene ravno

inovacijskemu naboju našega gospodarstva.

Za več info: 
redakcija@posavje.info

mobi: 040 634 783

Ob tej priložnosti spomnimo, 
da je do konca maja še odprt razpis 

za Inovacije Posavja.

Več informacij na 
www.gzs.si/posavska_gzk/vsebina/Inovacije-Posavja

Občina Kostanjevica na Krki objavlja javno zbiranje 
ponudb za prodajo parcele v obrtni coni ter parcel na 

otoku s stanovanjsko hišo in v stanovanjskem območju 
Globočice. Več na spletni strani občine: 

www.kostanjevica.siPosamezne ideje za gradnjo 
peš mostu, ki bi povezal na dva 
rečna bregova razdeljeno mes-
to Krško, so se sicer porajale že 
v prejšnjem stoletju, a lahko 
»očetovske zasluge« zanj pri-
pišemo velikemu lokalpatriotu, 
častnemu krajanu mesta Krško 
Jožetu Habincu (1940–2014), 
ki je kot dolgoletni predsednik 
KS mesta Krško in kot član Ob-
činskega sveta občine Krško 
večkrat podal pobudo za ume-
stitev peš mostu, med drugim 
v letu 2007, ko je predlagal, da 
bi v okviru načrtovanja krške 
obvoznice pripravili tudi idej-
ni projekt izgradnje peš mostu. 
Pobudo so kasneje podprli tudi 
v krškem društvu za kvaliteto 
mestnega življenja in ekologi-
jo Zeleni krog ter predsednik 
društva in prav tako občinski 
svetnik Aleš Suša, ki je ide-
jo o izgradnji mostu ohranjal 
živo vse do izdelave zasnove 
projekta v okviru priprave Dr-
žavnega prostorskega načrta 
za HE Brežice. Tej je leta 2011 
sledil idejni projekt, ki so ga iz-
delali v KOBIRO Maribor, na-
kar je julija 2020 krški občin-
ski svet prižgal zeleno luč tudi 
investicijskemu programu ter 
projektni dokumentaciji za peš 
most za pešce in kolesarje. Ob-
čina Krško je v začetku letoš-
njega maja objavila povabilo 
gradbincem k oddaji ponudb 
za njegovo izgradnjo, ti pa mo-

KRŠKO – V drugi polovici leta bo stekla gradnja mostu za pešce in kolesarje preko Save v Krškem. Dobrih 
109 metrov dolg in pet metrov širok most bo povezal na desni strani Save umeščeno staro mestno jedro z 
levobrežnim Vidmom. Okoli 2,4 milijona evrov vredna investicija bo dokončana v okvirno devetih mesecih.

rajo oddati prijavo na javno na-
ročilo najkasneje do 8. junija.

Peš ali s kolesom z vzhodnega 
na zahodni del mesta

V letu 2016 je bil v sklopu 
gradnje protipoplavnega zidu 
že zgrajen temelj na desnem 
bregu Save, na glavni cesti v 
Krškem, ki bo prekategorizi-
rana v občinsko, pa je bila z 
vidika načrtovane izgradnje 
mostu in posledičnega umir-
janja prometa na tem odseku 
tudi izvedena šikana, to je za-
mik cestišča v desno. Kot po-
jasnjujejo na Občini Krško, je 
most dolžine 109,50 metra in 

širine pet metrov zasnovan 
kot jeklena ločna konstrukci-
ja z obešeno povozno oz. po-
hodno konstrukcijo. Lok bosta 
z desnega brega Save sestav-
ljala dva ločena prereza, ki se 
bosta na temenu združila v 
enovit prerez, ki se bo nada-
ljeval do levega brega vse do 
priključka na obstoječo večna-
mensko pot. Pohodna površi-
na bo osvetljena z LED sve-
tlobno linijo, ki bo nameščena 
v ročaje ograje na vsaki strani 
brvi. Zaradi dodatnega umir-
janja prometa na odseku ob-
voznice mimo starega mestne-
ga jedra pri dostopu/sestopu 
na/z mostu bo cestišče nad-

višano (ležeči policaj), hitrost 
pa omejena s 30 km/h. Kot še 
pojasnjujejo na občini, je in-
vesticija razdeljena v dve fazi. 
Po izgradnji mostu v prvi fazi 
bo namreč sledila druga faza 
izvedbe del, v sklopu kate-
re bo na videmski strani ure-
jen še podhod pod železnico 
za dostop s/do Ceste 4. juli-
ja. Na občini so prepričani, da 
bo most za pešce in kolesarje 
predstavljal dodano vrednost 
mestu, predvsem z vidika, da 
bo razdeljeni naselji in prebi-
valstvo na dveh bregovih Save 
še tesneje povezal.

 Bojana Mavsar

Simulacija bodočega mostu med obema bregovoma mesta (vir: Občina Krško)

Most, da bo mesto bolj enovito

smradu, do Vipapa, kjer iz či-
stilne naprave občasno zelo 
smrdi. Na tem področju je 
pred nami še precej nalog, da 
izboljšamo okolje, da bo pri-
jetno tudi v bivanjskem smislu.

Veliko se govori tudi o traj-
nostni mobilnosti in občina 
se vsak september pohvali s 
projekti in novimi pridobit-
vami na tem področju (ko-
lesarske steze, izposoja ko-
les ipd.), v praksi pa vidimo, 
da so naše ceste čedalje bolj 
polne avtomobilov … 
To je res. Kot občina imamo te-
žavo s tem, da smo zelo razdro-
bljeni, saj imamo največ na-
selij med vsemi slovenskimi 
občinami, kar 158, do katerih 
je treba urediti prometne po-
vezave. Ni težava le v prometu, 
ampak tudi v ostali infrastruk-
turi, poleg tega je nemogoče 
organizirati nek javni ali dru-
gačen promet, da bi ga ljudje 
lahko uporabljali kot alternati-
vo, in pogosto je avtomobil edi-
na resna in uporabna možnost, 
tako da imamo resne težave 
tudi z mirujočim prometom, se 
pravi s parkirišči ipd. Vsa naša 
prizadevanja, da bi recimo za-
prli neko ulico in malo druga-
če organizirali avtobusni pro-
met, imajo bolj malo učinka in 
so bolj na simbolni ravni. Lah-
ko rečem, da ravno zdaj prip-
ravljamo okrepitev mestnega 
prometa z dodatno uporabo 
šolskih avtobusov in razširitev 
tudi na primestje vse do Velike 

vasi ter mogoče tudi do Bresta-
nice in Senovega. Razmišljamo 
tudi o t. i. car sharingu, torej 
možnosti izposoje avtomobi-
lov, sistem je lepo razdelan, 
vendar je naša kritična masa 
mesta relativno majhna. Kr-
ško ima okoli osem tisoč pre-
bivalcev, če prištejemo še Le-
skovec, Žadovinek, Kremen in 
Bučerco, jih je slabih deset ti-
soč, kar je ponavadi premalo, 
da bi se splačalo vpeljati takšen 
sistem. To so izzivi in naloge za 
prihodnost.

Občina Krško si je pred leti 
že prizadevala pridobiti sta-
tus mestne občine, je to še 
aktualno?
Najprej si želimo v sodelovanju 
s krajevnimi skupnostmi, pred-
vsem Leskovec pri Krškem, da 
bi uredili mesto kot entiteto, 
torej da bi v enotno mestno 
strukturo združili Krško, Le-
skovec, Žadovinek in Veniše, 
na drugi strani Save pa Kre-
men in zaledje. To pravzaprav 
že danes funkcionira kot eno-
tno mesto. Čas je, da naredimo 
nadaljnji korak na tem podro-
čju, nato pa bomo nadaljevali s 
prizadevanji za status mestne 
občine, kar nam prinese nekaj 
privilegijev. Če gledamo, da ima 
mestna občina Slovenj Gradec 
skupno 15 tisoč prebivalcev, mi 
jih imamo pa že več kot 26 ti-
soč, ni nobenega razloga, da ne 
bi mogli dobiti tega statusa, s 
katerim lažje nastopaš na dolo-
čenih razpisih. Nazadnje je bil 

takšen razpis za gradnjo baze-
nov, kjer so mestne občine do-
bile sofinancerska sredstva, os-
tale pa ne.

Na področju medkulturnega 
sobivanja smo pred leti go-
vorili zlasti o romski skup-
nosti, kjer še vedno ostaja 
veliko nerazrešenih težav oz. 
se še zaostrujejo (naraščajo-
ča delikvenca romskih otrok 
in mladostnikov), zdaj pa če-
dalje več govorimo tudi o so-
bivanju o albansko govoreči 
skupnosti, kjer so izzivi pre-
cej drugačni. Pred kratkim 
ste v spletnem posvetu po-
udarili, da od njih pričaku-
jete določeno stopnjo pri-
lagoditve našemu načinu 
življenja …
Po številu je sicer albansko go-
voreča skupnost druga največ-
ja v naši občini, večja je skup-
nost iz BiH, a z njo živimo že 
od 70. let prejšnjega stoletja in 
se je v veliki večini že prilago-
dila našemu načinu življenja. 
Albanska skupnost živi precej 
kot zaprta skupnost, zato je 
asimilacija bistveno težja. Tu je 
še problem socialnih transfer-
jev, ki vzbuja občutek krivice 
pri naših občanih, zaradi česar 
se pojavlja nestrpnost. Morda 
je zdaj še čas za neke ukrepe 
v smislu integracije, ali pa da 
se t. i. socialni turizem prekine. 
Problem je in je čedalje večji, 
ni pa to problem samo pri nas, 
ampak se z njim soočajo v pre-
cej občinah v Sloveniji. 

Pričakujete, da se bo ome-
njena skupnost začela bolj 
angažirati tudi v političnem 
smislu?
Prav gotovo. S številčnostjo 
pridejo tudi politične zahteve.

Kakšna je vaša vizija priho-
dnosti občine Krško? Pred 
leti se je precejkrat omenja-
lo dejstvo, da je bila krška 
občina še v času Jugoslavi-
je četrta gospodarsko naj-
bolj razvita v Sloveniji in da 
je to cilj, ki bi ga želeli spet 
doseči.
Dejstvo je, da bomo četrta go-
spodarsko najbolj razvita ob-
čina v Sloveniji zelo težko, ker 
imamo nekaj mestnih občin, ki 
so precej izrazito odstopile od 
drugih, vendar tudi to, da smo 
na enajstem mestu po mno-
gih kriterijih, ni tako slab do-
sežek. V bistvu smo nekje med 
mestnimi občinami, je pa res, 
da imamo tukaj še veliko pri-
ložnosti. Naše gospodarstvo je 
zelo močno prizadela osamo-
svojitev Slovenije, s katero smo 
zaradi izgube južnih trgov iz-
gubili veliko industrije, od to-
varne celuloze, ki je šla takrat 
prvič v stečaj, SOPa, Kovinar-
ske itd. To je zelo težko kom-
penzirati, ampak imamo veli-
ko zasnov v novih podjetjih, 
ki bodo še marsikaj prinesla 
temu okolju, tudi veliko novih 
delovnih mest. Mislim, da smo 
na dobri poti, da se bomo na 
tem področju zopet povzpe-
li. Če poskusim gledati vizio-

narsko, bo v naslednjih 15, 20 
letih najbolj bistven preboj, 
če bo prišlo do tega, gradnja 
nove jedrske elektrarne. Raču-
nam, da bo v tem primeru Kr-
ško dobilo priliv vsaj 3000 lju-
di, zato mislim, da je čas, da se 
na to pripravimo tako, da za-
gotovimo prostor novih nase-
lij, šol, vrtcev in vsega ostale-
ga. Zanimive so tudi primestne 
vasi, kamor se že danes ljud-
je precej priseljujejo. Vse osta-
lo pa je naravna rast, denimo 
nova investicija Krke, s katero 
bo zagotovila 300 novih, dob-
ro plačanih delovnih mest, v 
poslovni coni ob avtocesti te-
čejo pogovori z nekaj dobrimi 
podjetji, podjetje Willy Stad-
ler je tam nameravalo zgradi-
ti raziskovalni center za njiho-
vo skupino, a jih je zaustavila 
korona … Vse to nam organsko 
veča število delovnih mest in 
posledično povzroča priliv no-
vih ljudi, ki bo hkrati dal pri-
ložnost vsega ostalega, kar je 
potrebno za udobno življenje.

Bistvo vsega je torej gospo-
darski razvoj.
Absolutno, ni razvoja brez go-
spodarstva, slednje je vedno 
dajalo takt. Tako kot je bilo go-
nilo takrat, ko smo bili četrti v 
Sloveniji, tako nas je potem po-
tisnilo navzdol in tako nas zdaj 
znova počasi dviguje. 

Pred tremi leti ste za kandi-
daturo na naslednjih župan-
skih volitvah »pustili pripr-

ta vrata«, kako pa je tokrat?
Tokrat ne puščam priprtih 
vrat in definitivno zaključu-
jem župansko kariero. Nekaj 
nalog je še, ki jih želim do no-
vembra naslednje leto dokon-
čati, npr. osnovno šolo v Veli-
kem Podlogu ipd., želel pa bi 
še, da naredimo še kakšen ko-
rak naprej pri nekaterih stra-
teških dokumentih ter da lah-
ko občino v zdravi kondiciji 
prepustim novi ekipi, ki jo bo 
vodila naprej. Kot eden izmed 
dosežkov, na katerega smo lah-
ko vsi kot ekipa ponosni, je to, 
da smo uspeli bistveno znižati 
zadolžitev občine. Nimam nič 
proti zadolževanju, moj prin-
cip je, da se lahko zadolžujemo 
za nekaj, kar bo pustilo dolgo-
trajen učinek v prostoru, deni-
mo za novo šolo, ki jo bo 40 let 
obiskovalo veliko otrok. Če pa 
se zadolžimo za tekočo pora-
bo, plače ipd., je to strel v kole-
no. Ob vseh investicijah, ki smo 
jih izvedli v teh letih, smo vsa-
ko leto odplačali še približno 
1,8 milijona evrov kredita, kar 
je skorajda investicija velikos-
ti enega vrtca, tako da smo za-
dolženost znižali s 25 na devet 
milijonov evrov.

Že kaj razmišljate, kaj bos-
te počeli po zaključku man-
data?
Razmišljam in se že veselim, 
da bom lahko imel več proste-
ga časa za razne aktivnosti in 
da bom še kaj potoval.
 Peter Pavlovič
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ti sobivati, prilagoditi in sode-
lovati z okoljem.« S tem se je 
strinjala tudi direktorica jese-
niške Ljudske univerze Radi-
novič Hajdičeva, ki je naniza-
la vrsto aktivnosti na njihovi 

univerzi za lažje vključevanje 
priseljencev v okolje in soča-
sno učenje jezika, od poučeva-
nja folklore, literarnih priredi-
tev do kuharskih delavnic ipd.
 Bojana Mavsar

031 787 900 | info@kerlet.si
keramika - kopalnice - wellness

Tovarniška 3, Krško

30. septembra letos se bo ura-
dno zaključil petletni projekt 
SIMS, podprt s sredstvi Mini-
strstva za izobraževanje, zna-
nje in šport ter Evropskega so-
cialnega sklada. V konzorciju 
izvajalcev projekta, katerega 
vodilni partner je Institut za 
psihološko svetovanje in izo-
braževalnorazvojne projekte 
(ISA) Ljubljana, sodeluje tudi 
Osnovna šola Leskovec pri 
Krškem. Osnovni cilj projek-
ta je razvijati medkulturnost 
ter izboljšati strokovno raven 
zaposlenih v vzgojnoizobra-
ževalnih ustanovah pri vklju-
čevanju otrok priseljencev iz 
drugih jezikovnih in kultur-
nih okolij.

Kot je povedala Sanja Anto-
lič, multiplikatorka progra-
ma SIMS na leskovški šoli, se 
je v izvajanje projekta vklju-
čilo še pet javnih zavodov: Vr-
tec Krško, OŠ Jurija Dalmatina 
Krško, OŠ 14. divizije Senovo, 
ŠC Krško–Sevnica, Strokovno 
izobraževalni center Brežice 
(prej ETrŠ) ter vrtca, ki delu-
jeta pri leskovški in senovski 
šoli. V obdobju izvajanja pro-
jekta so bili narejeni pomemb-
ni premiki v praksi, saj so se 
po šolah oblikovali strokovni 
timi, izvedli intenzivni tečaji 
slovenščine za dijake na sre-

Sobivanje je stvar obeh strani

dnjih šolah, medtem ko imajo 
učenci priseljenci na osnovnih 
šolah dodatne ure slovenšči-
ne, za uspešnejše medvrstni-
ško vključevanje otrok po-
tekajo različne aktivnosti, v 
pripravi so učni načrti za pou-
čevanje učencev, ki obiskujejo 
prvo triado, medkulturni me-
diatorji so vzpostavili boljše 
sodelovanje s starši, med dru-
gim so na leskovški šoli sko-
zi projekt vzpostavili tudi ali 
še tesnejše sodelovanje z dru-
gimi ustanovami v lokalnem 
prostoru (CSD, LU Krško, VGC 
Krško idr.), v katerih bodisi 
delajo bodisi prihajajo v večji 
stik s priseljenci. V projektu je 
v petih letih sodelovalo 7165 
vrtičkarjev,  učencev in dija-
kov priseljencev ter 1941 nji-
hovih staršev. Izvedli so prek 
200 usposabljanj za strokovne 
delavce po vrtcih in šolah oz. 
je bilo v usposabljanja vklju-
čenih 6553 strokovnih delav-
cev; nadgrajen je bil interak-
tivni slikovni spletni slovar, 
narejena didaktična igra Slo-
venija, izvedene delavnice za 
spodbujanje socialne vklju-
čenosti, pripravljeno egradi-
vo Skupaj za uspešno vklju-
čevanje otrok priseljencev, v 
zadnjem letu izvajajo Bral-
no značko Malo drugače idr. 
»Dobra praksa v Krškem in 

Brežicah pa je Čvekalnica, to 
je učenje slovenščine za ma-
tere otrok priseljencev. Izvaja-
li smo jo v Vrtcu Krško, osnov-
ni šoli in vrtcu na Senovem ter 
na OŠ Leskovec,« je še poveda-
la Antoličeva, ki je ob tem tudi 
izpostavila, da si prizadevajo 
za zaposlitev medkulturnega 
mediatorja na Ljudski univer-
zi Krško.
 
V razpravo se je, poleg mul-
tiplikatork Sanje Antolič in 
Staše Sabatucci, direktorice 
LU Jesenice Maje Radinovič 
Hajdič, psihologinje na OŠ Le-
skovec pri Krškem Melite Za-
gorc Vegelj, vodje krške enote 
CSD Posavje Mirjane Mlakar, 
direktorice LU Krško Nata-
še Kršak, priseljenke Luljete 
Nasufi in še nekaj drugih raz-
pravljavk vključil tudi župan 
občine mag. Miran Stanko. 
Slednji je izpostavil, da obči-
na Krško beleži okvirno 2.200 
priseljencev, to je dobrih osem 
odstotkov prebivalstva ob-
čine: »Večina priseljencev je 
iz BiH in albanske narodno-
sti, pretežno s Kosova, teh je 
okvirno 700, Srbov, Hrvatov in 
še nekaterih drugih narodno-
sti. Težave, ki jih opažamo na 
tem področju, so predvsem z 
osebami albanske narodnosti, 
saj gre za velike kulturne in je-

zikovne prepreke, poleg tega 
se te niso pripravljene veli-
ko vključevati v naše okolje.« 
Med drugim je župan v nada-
ljevanju razprave tudi izposta-
vil, da ideja o poučevanju v al-
banščini ni sprejemljiva: »Tega 
vsekakor ne moremo dopusti-
ti, saj smo v Sloveniji, kjer se 
govori materni jezik. Na eni 
strani mora obstajati prip-
ravljenost nekoga sprejeti, po 
drugi strani pa se mora tisti, ki 
se je doselil, prav tako nauči-

Sodelujoči na spletnem posvetu

Na slovesnosti v enem od no-
vozgrajenih objektov so poteg-
nili črto pod 1. fazo posodobit-
ve letališča Cerklje ob Krki, ki 
se je začela leta 2008. Kot je 
povedal vodja programa in-
vesticij na cerkljanskem leta-
lišču Jože Lacko z direktorata 
za logistiko, je Javna agenci-
ja za civilno letalstvo MORS 
pred dobrim mesecem izdala 
dovoljenje za obratovanje le-
tališča, to pa pomeni, da leto 
lahko deluje 24 ur na dan in v 
vseh vremenskih pogojih. Na-
vedel je, da so 1. fazo posodo-
bitve tako rekoč končali, pri-
hodnje leto bodo namestili le 
še sistem za zaviranje letal. 
Začetna faza prenove je med 
drugim obsegala gradnjo na-
dzornega stolpa, ploščadi in 
heliporta, ureditev ustrezne 
osvetlitve ter namestitev na-
vigacijske in meteorološke 
opreme. Zgradili so hangar-
je, kompleks skladišča goriv, 
skladišči za vojaško logistič-
no podporo in gasilskoreše-
valni objekt. Omenil je tudi, da 
so ravno dan prej zaključili s t. 
i. Nato inšpekcijo. »Lahko vas 
z veseljem seznanim z rezulta-
ti te inšpekcije, ki je primerja-
la stanje objektov od Portugal-
ske do Turčije in naši objekti 
na tem letališču se uvrščajo v 

Letališče je postalo okno v svet
CERKLJE OB KRKI – 19. maja se je v občini Brežice mudil minister za obrambo mag. Matej Tonin, ki se je najp-
rej sestal na delovnem srečanju z županom Ivanom Molanom (več o tem na str. 12), nato pa se v Vojašnici Jer-
neja Molana Cerklje ob Krki udeležil slovesnosti ob zaključku 1. faze posodobitve cerkljanskega letališča.

sam tehnični in strokovni vrh 
izvedbe letališča,« je poudaril. 
Celotna dosedanja posodobi-
tev je stala dobrih 72 milijo-
nov evrov, od tega je Nato pris-
peval 41 milijonov. Navedel je 
še, da 2. prenovitvena faza, ki 
so jo začeli letos, obsega pred-
vsem ureditev oskrbe z gori-
vom in izboljšanje vojaških lo-
gističnih zmogljivosti. Končali 
naj bi jo leta 2028 ali 2029, ve-
čino sredstev pa bo zagotovil 
Nato.

Tonin: Končno pravo vojaško 
letališče

Na slovesnosti, ki jo je pove-
zovala Klara Eva Kukovičič, z 

glasbenimi točkami pa popes-
trili člani Orkestra Slovenske 
vojske, so spregovorili povelj-
nik 15. polka vojaškega letals-
tva polkovnik Janez Gaube, 
brežiški župan Ivan Molan in 
obrambni minister mag. Ma-
tej Tonin. Gaube je projekt 
prenove letališča označil kot 
»naše okno v svet, čemur smo 
priča tudi danes, saj je letališ-
če povezalo več kot 20 držav, 
ki sodelujejo na mednarodnih 
vojaških vajah Jadranski udar 
in Zvezdni vitez«. Po njegovih 
besedah je prenova letališča 
v Cerkljah ob Krki zagotovo 
eden večjih pečatov, ki bo za-
pisan v novejši zgodovini slo-
venskega vojaškega letalstva. 

Župan je povedal, da je bila za-
hteva občine od vsega začet-
ka, da se letališče razvija kot 
vojaško in tudi kot civilno le-
tališče. »Ministrstvo je pri-
sluhnilo pripombam lokalne 
skupnosti in nas uslišalo, zato 
je svoje soglasje k širitvi leta-
lišča dal tudi občinski svet, ki 
je zahteval, da se sočasno ob 
letališču ureja tudi lokalna jav-
na infrastruktura,« je izposta-
vil. Želja občine je, da se leta-
lišče dokonča kot celota, sem 
spada tudi ureditev poligona 
varne vožnje v Gaju in ostale 
infrastrukture, kot so športni 
objekti, namenjeni za soupo-
rabo prebivalcev, je še pojas-
nil Molan. Minister je izrazil 
veselje, da cerkljansko letališ-
če »končno postaja pravo vo-
jaško letališče«. V prihodnosti 
načrtujejo tudi posodobitve, ki 
zadevajo vojaško letalstvo. Na-
povedal je novo transportno 
letalo, ki naj bi prišlo v Slove-
nijo v roku enega leta, in nove 
vojaške helikopterje v prihod-
njih letih. Povabil je tudi vse 
mlade, ki jih zanima tehnika, 
da se pridružijo slovenskemu 
vojaškemu letalstvu, saj je po 
njegovem na cerkljanskem le-
tališču možnosti za to veliko.

 Rok Retelj

Med slovesnostjo v vojašnici

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem so 11. maja kot sodelujoči partner v petle-
tnem projektu Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS) izvedli spletni posvet Za medkulturno so-
bivanje, na katerem so bili predstavljeni dosedanji dosežki projekta in dobre prakse.

BRDO PRI LUKOVICI – Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel, 
ki ga obeležujemo na rojstni dan slikarja in čebelarskega 
učitelja Antona Janše, je pred čebelarskim centrom v Brdu 
pri Lukovici potekal 70. občni zbor Čebelarske zveze Slove-
nije. Na njem so podelili tudi priznanja.

Predsednik Čebe-
larske zveze Slove-
nije (ČZS) Boštjan 
Noč je na jubilej-
nem občnem zbo-
ru enajstim če-
belarjem podelil 
priznanja za izre-
dne  dosežke v zve-
zi s čebelarstvom 
na področju ar-
hitekture, inova-
torstva, znanstve-
noraziskovalnega 
dela, publicitete, 
izobraževanja, kul-
ture in ohranjanja 
kulturne dediščine 
v zadnjih desetle-
tjih. Med prejemni-
ki priznanja je tudi  
čebelar ter snovalec svečane čebelarske obleke Janez Levstik 
iz zaselka Lisičje Jame pri Boštanju. Priznanje je prejel za dvaj-
setletno delo oblikovanja ter organizacijo proizvodnje, priprave 
elaborata in zaščite patenta ter podelitve koncesije in bedenje 
nad kakovostjo proizvodnje svečane obleke slovenskih čebe-
lark  in čebelarjev. »Priznanje mi veliko pomeni in ponosen sem 
predvsem na opravljeno delo za slovensko čebelarstvo, ki da-
nes predstavlja v svetovnem merilu veliko. Če pa se uresničijo še 
načrtovani plani, ki jih je v navzočnosti ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano gospoda Jožeta Podgorška predstavil 
predsednik slovenske čebelarske zveze Boštjan Noč, bo Slove-
nija še v svetlejši luči na svetovnem čebelarskem zemljevidu,« 
je povedal nagrajenec. 
 S. R., foto: ČZS

Levstiku priznanje ČZS 

Čebelar in snovalec svečane čebelarske 
obleke Janez Levstik je prejel priznanje 
Čebelarske zveze Slovenije.

www.PosavskiObzornik.si
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KRŠKO – Tri dekleta (Darina Svozilova, Tina Vehovar, Pia Per-
šič) so se ob dnevu Zemlje spravila očistit grapo, mimo katere 
vodi priljubljena trim pot na Grmado (od kapelice Lurške Mate-
re božje dolvodno po potoku proti Vidmu/Savi). Pobrale so pet 
velikih vreč odpadkov še iz prejšnjega tisočletja; plastenke, plo-
čevinke, zaprte ribje konzerve, štedilnik, košare, kmetijske in go-
spodinjske odpadke v plastičnih vrečkah. Najbolj so v oči bodle 
velike modre vreče, v katere je nekdo stlačil krmo z živalskimi 
iztrebki in jih odvrgel v grapo. Občina Krško in podjetje Kostak 
sta poskrbela, da so odpadke odpeljali na smetišče. V naslednjih 
dneh so bile v čistilni akciji »Očisti svojo pot« očiščene tudi poti 
okoli ribnika, proti Grmadi in na Libno. »Po približno 14 dneh se 
so se v grapi zopet pojavile velike modre vreče s krmo, kar priča 
o našem odnosu do narave in okoljski ozaveščenosti na izredno 
nizkem nivoju,« je ob tem sporočila Peršičeva.
 P. P./vir: Društvo NaTuro

Očistile so grapo proti Grmadi

V grapi so nabrale veliko in tudi zelo starih odpadkov.
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19.00

PRAZNIK

MESTA KRŠKO2021

Ob prazniku krajevne skupnosti našega mesta vam
spoštovanim krajankam in krajanom iskreno čestitamo!

mag. Nataša Šerbec, predsednica Sveta KS mesta Krško

četrtek, 10. 6.

Odkritje spominskega obeležja Jožeta Habinca
Gaj zaslužnih občanov - Mestni park Krško

sreda, 9. 6.

Odprtje razstave fotografij:
Portreti Jožeta Habinca, avtorja Gorana Rovana
Valvasorjeva knjižnica Krško

17.30

Koncert mladih glasbenikov
ePosavje TV,
facebook: @godbakrsko, @kdkrsko, @eposavje

Jože Habinc: S srcem za Krško,
dokumentarni film
ePosavjeTV

19.00

17.00
15. 6.
18.00

Osrednja proslava ob
prazniku Krajevne skupnosti
mesta Krško

ePosavje TV, Vaš kanal

@kskrsko, @eposavje, @posavskiobzornik

Literarni večer: Ljubezni
Atrij Mencingerjeve hiše

Voden ogled razstave Prvih krških žrtev
Mestni muzej Krško

petek, 11. 6.
18.00

sobota, 12. 6.
10.00

Predstavitev knjige - Ivan Sterle:
Kronika starega Krškega in njegovih meščanov
Park pred Valvasorjevo knjižnico Krško

sreda, 16. 6.
19.00

Odprtje razstave fotografij:
Portreti Krškega, avtorice Mateje Gačnik
Atrij Mencingerjeve hiše

sreda, 23. 6.
18.00

Otvoritve razstave so se 12. 
maja udeležili župan Občine 
Brežice Ivan Molan, predstav-
niki ekip podjetij, ki sta pripra-
vila prvonagrajeno idejno re-
šitev – podrobneje sta idejno 
rešitev predstavila Jana Ko-
zamernik (Landstudio 015, 
d.o.o.) in Rok Staudacher 
(Elementarna d.o.o.) –, direk-
tor družbe HESS d.o.o. Bog-
dan Barbič in drugi. Kot je 
dejal župan, je bil arhitektur-
ni natečaj prvi korak v smeri 
novega vodnega centra. Ob-
čina Brežice je v sodelova-
nju z Zbornico za arhitektu-
ro in prostor Slovenije konec 
septembra 2020 objavila jav-
ni projektni natečaj za izbi-
ro strokovno najprimernejše 
rešitve in izbiro izdelovalca 
projektne dokumentacije za 
dostopni Vodni center Breži-
ce. S pomočjo natečaja je obči-
na želela pridobiti kakovostno 
idejno rešitev za arhitekturno 
in krajinsko oblikovanje kaja-
kaškega centra, dostopov do 
vode na izbranih lokacijah in 
ureditev rekreacijskih poti na 
obstoječih nasipih akumula-

cijskega bazena. Na natečaj so 
prispele štiri naloge in ocenje-
valna komisija javnega nateča-
ja je med njimi izbrala najbolj-
šo rešitev avtorjev iz podjetij 
Landstudio 015, d.o.o. in Ele-
mentarna d.o.o. Avtorji krajin-
ske arhitekture iz Landstudia 
015, d.o.o. so: Jana Kozamer-
nik, univ. dipl. inž. kraj. arh., 
Nika Marn, mag. inž. kraj. 
arh., Živa Pečenko, mag. inž. 
kraj. arh., Tom Pogačar, mag. 
inž. kraj. arh., in Urška Kri-
stina Škerl, MA arh. urb. Av-
torji arhitekture iz Elementar-
ne d.o.o. so: Rok Staudacher, 
mag. inž. arh., Ambrož Bar-
tol, mag. inž. arh., Dominik 
Košak, mag. inž. arh., Miha 
Munda, mag. inž. arh., in Ma-
tevž Zalar, univ. dipl. inž. arh. 
Komisija je soglasno sklenila, 

Do leta 2026 nov vodni center
BREŽICE – Še do 12. junija si lahko na ploščadi pri vhodu na območje HE Brežice ogledate razstavo prejetih 
rešitev javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne doku-
mentacije za dostopni Vodni center Brežice. 

da si zmagovalni elaborat za-
služi povišano prvo nagrado.

Možnost kajakaških tekem na 
najvišji ravni

Po županovih besedah bo na 
osnovi nagrajene natečajne 
rešitve občina letos pristopi-
la k izdelavi projektne doku-
mentacije za pridobitev grad-
benega dovoljenja, tega naj bi 

pridobili do konca leta 2022. 
Pričetek gradnje, ki bo pote-
kala po fazah, je predviden 
po pridobitvi gradbenega do-
voljenja v letu 2023 in zaklju-
ček del v roku treh let, kar po-
meni, da bi leta 2026 prišli do 
končne podobe vodnega cen-
tra. Na podlagi okvirnih ocen 
že izvedenih podobnih investi-
cij in izbrane idejne rešitve ob-
čina ocenjuje, da bo investicija 
v dostopni vodni center Breži-
ce znašala med 5 in 6 milijonov 
evrov. Župan je izrazil upanje, 
da bo občina lahko s projek-
tom kandidirala za sofinan-
ciranje z evropskimi sredstvi 
v okviru nove finančne per-
spektive 2021–2027. Omenil 
je veliko podporo Veslaške in 
Kajakaške zveze Slovenije ter 
možnost prirejanja tekem na 

evropski in tudi svetovni rav-
ni. Ureditev dostopnega vo-
dnega centra je načrtovana ob 
akumulacijskem jezeru, na po-
vršini na 6 hektarjih zemljišč. 
Obsegal bo umetno kajakaško 
progo, čolnarno površine prib-
ližno 1000 m2, otroško igrišče, 
parkirišče, površine za gledal-
ce in vso potrebno infrastruk-
turo. V čolnarni bodo potreb-
ni prostori za hranjenje čolnov 

in opreme, garderobe, manjši 
prostori za vadbo, prostori za 
izvajanje dejavnosti izposo-
je čolnov, fizioterapijo, zdrav-
niško oskrbo, civilno zaščito, 
manjša trgovina ter gostinski 
lokal.

Krajinsko zasnovan vodni 
center

Pri idejni rešitvi so upoštevali 
tako naravne danosti kot podo-
bo mesta ter uporabo trajno-
stnih materialov in energet-
sko učinkovitost objektov, bi 
lahko povzeli predstavitvi Ko-
zamernikove in Staudacherja. 
Prva se je osredotočila na kra-
jinsko arhitekturo in navedla, 
da so pri načrtovanju upošte-
vali funkcionalne povezave ter 
uporabili krajinske elemente, 
ki izhajajo iz naravne in kultur-
ne krajine obstoječega prosto-
ra. Omenila je, da je kajakaška 
proga umeščena vzporedno s 
Savo, namestijo se lahko ovire 
za kajakaše. Mostovi zagota-
vljajo univerzalno dostopnost 
za invalide (od tod tudi pojem 
dostopni vodni center), vzhod-
ni del kajakaškega centra so 
predvideli kot javni pros-
tor (igrišče), ki bo na voljo za 
uporabo širši javnosti. »Obli-
kovalsko so se skušali naveza-
ti na tipologijo okoliške krajine 
in čim bolj pristen stik mesta, 
akumulacije, da nadgradimo 
identiteto prostora, da bo ta 
privlačen za vse,« je poudari-
la in dodala, da bodo pri na-
daljnjem projektiranju potre-

bovali veliko nasvetov s strani 
inženirjev in kajakašev, zato bo 
ta projekt zelo interdisciplina-
ren. Njen kolega je povedal ne-
kaj več o arhitekturnem delu 
oz. samem objektu vodnega 
centra, ki so ga zasnovali pra-
vokotno na akumulacijsko je-
zero. Vodni center je po njego-
vih besedah zasnovan kot nek 
pomol, ki združi vse tri nivoje 
– prostrana polja, vodni center 

in nasipe oz. Savo. »S pojavno-
stjo objekta smo želeli biti čim 
bolj subtilni, saj smo ga zre-
ducirali na konstrukcijsko or-
ganizacijsko mrežo vertikal-
nih in horizontalnih nosilcev, 
ki so speti v celoto skoz lesne 
povezave in ustvarjajo ritem 
fasadi,« je opisal. Izpostavil je 
še trajnostni vidik pri načrto-
vanju, saj bodo vsi objekti na-
rejeni iz avtohtonih materia-
lov, predvsem iz lesa. S tem bo 
zagotovljena enostavna grad-
nja in nato vzdrževanje, not-
ranji prostor pa se bo izrabljal 
na najbolj energetsko učinko-
vit način. 

 Rok Retelj

Marjanca Pečar, KKK Čatež: Nov vodni cen-
ter v Brežicah bi bil velika pridobitev tako 
za Posavje kakor tudi za slovenski kajaka-
ški prostor. Čatežani smo si uredili progo na 
ŠRC Grič, ki pa po gradnji HE Mokrice žal ne 
bo več uporabna. Za Kajak kanu klub Čatež 
nova kajakaška proga pomeni tako ureditev 

prostorske stiske kakor možnost za lažjo organizacijo trenin-
gov. Vsekakor bo proga pripomogla k popularizaciji kajakaške-
ga športa, večjega števila mladih tekmovalcev in izenačevanju 
pogojev z ostalimi klubi. Prav tako bo nudila veliko možnosti 
treniranja za različne športne klube iz držav bivše Jugoslavije 
in za vso vzhodno Evropo kakor tudi za organizacijo državnih 
in mednarodnih tekmovanj. Proga in vsa dodana infrastruktu-
ra bo Brežicam prinesla atraktivno turistično točko ter razši-
rila možnosti turistične, športne in rekreativne ponudbe. Že-
lim si, da bi center postal središče preživljanja aktivnega časa 
tako otrok, mladostnikov kot družin in razširil možnost proste 
rekreativne vadbe tudi ostalih starostnih skupin.

Ekipa prvonagrajene idejne rešitve z županom

Vizualni prikaz dostopnega Vodnega centra Brežice (vir: Občina Brežice)



Posavski obzornik - leto XXV, številka 11, četrtek, 27. 5. 20218 IZ NAŠIH KRAJEV

Skupina krajank in krajanov 
najstarejše sevniške ulice se 
z igriščem z umetno travo ne 
strinja. »Menimo, da bodo 
s tem posegom naši otroci 
prikrajšani za različne športe, 
ki jih na umetni travi ni moč 
izvajati. Do sedaj so se lahko 
tukaj otroci žogali, igrali no-
gomet in košarko, včasih tudi 
tenis, se rolali, vozili s kolesi, 
skiroji itd. Igrišče, ki je trenu-
tno zaklenjeno s kolesarsko 
ključavnico, se je uporablja-
lo tudi kot parkirišče ob več-
jih prireditvah na gradu Sev-
nica  sedaj tega ne bo več in 
ulice bodo ponovno zaparkira-
ne,« so sporočili in dodali, da 
zbirajo tudi podpise, s kateri-
mi želijo doseči vzpostavitev 
prvotnega stanja igrišča (od-
stranitev na novo postavlje-
ne umetne trave ter ohranitev 
njegove celovitosti); revizi-
jo celotnega postopka uredi-
tve igrišča; vključitev krajank 
in krajanov v vse faze postop-
kov morebitnih preureditev. 
»O gradbenem posegu – nera-
zumni preureditvi igrišča, ki je 

bilo urejeno in financirano  s 
strani prebivalcev Florjanske 
ulice ter drugih prostovoljcev 
že več kot 20 let nazaj – s stra-
ni Krajevne skupnosti Sevnica 
ter Občine Sevnica nismo bili 
seznanjeni, bili smo izključeni 
in izločeni,« pojasnjujejo 'Flor-
jančanke in Florjančani'. 

Zakaj se je Občina Sevnica, ki je 
lastnik zemljišča, na katerem 

stoji športno igrišče, odloči-
la za preureditev? »Vizija je v 
nedavno sprejeti strategiji ra-
zvoja športa, ki so jo pripravi-
li oblikovalci športa z različnih 
področij, pedagogi, trenerji, 
vaditelji, predsedniki društev 
ter tudi javni zavod KŠTM in 
Občina Sevnica. Usmerjena je 
na šport kot kakovostno prvi-
no zdravega načina življenja za 
vse občane, z raznoliko špor-

tno ponudbo za vse starostne 
skupine in v vseh življenjskih 
obdobjih, ter v zagotavljanje 
pogojev za doseganje rezul-
tatov v kategoriji vrhunskega 
športa. Za dosego teh ciljev je 
zelo pomembno sledenje po-
trebam športa. Osnovni namen 
v teh dneh aktualne ureditve 
multifunkcionalnega igrišča z 
umetno travo je omogočiti iz-
vajanje tudi ostalih športnih 
aktivnosti, za izvedbo katerih 
asfaltna podlaga kot najpogo-
stejša oblika igrišč, dostopna 
še na drugih lokacijah, pri vseh 
šolah, pri športnem domu in še 
kje, ni primerna. Nova podlaga 
na športnem igrišču bo omo-
gočala igranje nogometa, od-
bojke in drugih športnih ak-
tivnosti; ob doseganju vse bolj 
vidnih uspehov mladih tenisa-
čev in tenisačic, predvsem iz 
osnovnošolskih vrst, pa tudi 
igranje tenisa,« pojasnjuje na-
ročnik nove ureditve, za kate-
ro bo treba odšteti okoli 25 ti-
soč evrov. 

 Smilja Radi 

Krajevna skupnost Tržišče, ki 
leži v prečudoviti dolini reke 
Mirne, je ena izmed enajstih 
krajevnih skupnosti v sev-
niški občini. V skupnosti de-
luje več prizadevnih društev, 
v katerih mnogi krajani in kra-
janke puščajo trajne sledi. Eno 
izmed zelo dejavnih društev je 
zagotovo Turistično društvo 
Tržišče pa Kulturnošportno 
društvo Telče, Društvo upo-
kojencev Tržišče, Klub ljubi-
teljev starodobnih vozil Hrast, 
plesna skupina Mlade žurer-
ke, Društvo podeželske mla-
dine Tržišče in Aktiv kmečkih 
žena Tržišče. V pripravlje-
nosti, da pomagajo pri reše-
vanju ljudi in premoženja, so 
vedno na voljo članice in člani 
PGD Tržišče. V Društvu vino-
gradnikov Malkovec so v letoš-
nji pomladi nazdravili svoje-
mu članu Matjažu Golobu, ki 
je na 49. tednu cvička osvojil 
naziv kralj cvička. »Po Marja-
nu Pircu in Andreju Tratarju 
je to tretji kralj cvička iz naše-
ga društva. Matjaž bo za kra-
lja cvička uradno okronan na 
zaključni prireditvi, predvido-
ma v začetku julija. Poleg tega 
iz našega društva prihaja tudi 
letošnji najbolje ocenjeni cvi-
ček, in sicer je to cviček Uroša 
Flajsa,« povedo ponosni člani 
malkovškega vinogradniškega 
društva. 

Delo v krajevni skupnosti Trž-
išče vodi in usmerja Janez Vi-
rant, ki je za naš časopis iz-
postavil nekatere ureditve, ki 

Staro šolo in vilo bodo porušili
TRŽIŠČE – 25. maja, na god zavetnika trte in vinogradništva svetega Urbana, praznuje krajevni praznik KS 
Tržišče, a tako kot lansko leto tudi letošnje osrednje prireditve s podelitvijo krajevnih priznanj zaradi epi-
demije ni bilo, vendar delo v skupnosti poteka tekoče in v načrtu so novi projekti. 

so zaključene, nekatere se od-
vijajo, nekaj pa je tudi novih 
načrtov. »V lanskem letu smo 
na novo asfaltirali nekaj odse-
kov lokalnih cest, in sicer od-
sek ceste v Marendolu, Trž-
išču in Kaplji vasi. Na poti iz 
Tržišča do Kaplje vasi so bila 
izvedena še zemeljska dela, 
tako da sedaj pot služi kot peš 
pot in s tem je poskrbljeno za 

večjo varnost pešcev na tem 
odseku. V načrtu je še obno-
va nekaterih odsekov cest na 
Telčicah in Vrhku. V lanski je-
seni smo v sodelovanju z Ob-
čino Sevnica pričeli z obnav-
ljanjem in urejanjem prostora 
za potrebe Aktiva kmečkih 
žena Tržišče, ki letos praznu-
jejo trideseto obletnico delo-
vanja. Članice aktiva bodo v 

stavbi, v kateri ima svoje pro-
store tudi društvo upokojen-
cev, krajevna skupnost in lo-
vsko društvo, dobile sodobno 
opremljeno kuhinjo ter več-
namenski prostor. V središ-
ču krajevne skupnosti poteka 
rušenje Knezove vile in stare 
osnovne šole. Rušenje vile je 
za potrebe ureditve ceste sko-
zi Tržišče, na mestu nekdanje 
šole bodo urejene parcele za 
stanovanjsko gradnjo. V sode-
lovanju z Občino Sevnica je v 
izvajanju razširitev pokopali-
šča v Tržišču,« pojasni pred-
sednik KS Tržišče in doda, da 
lahko krajanke in krajani tudi 
letos s svojimi predlogi sode-
lujejo pri participativnem pro-
računu občine Sevnica ter ob 
zaključku pogovora zaželi, da 
bo v naslednjem letu mogoča 
prireditev ob krajevnem pra-
zniku s prijetnim druženjem. 

 Smilja Radi

Nekdanjo šolsko stavbo in stanovanjski objekt v središču 
Tržišča bodo porušili ter pripravili prostor za nove namene.

Ne želijo igrišča z umetno travo
SEVNICA – Asfaltirano športno igrišče, ki je del Florjanske ulice v starem delu Sevnice, v teh majskih dneh 
dobiva novo podobo – po igralnih tleh je položena umetna trava, postavljeni so reflektorji, ki bodo omogo-
čali igro tudi v večernem oz. nočnem času, a stanovalke in stanovalci z novo ureditvijo niso zadovoljni.

Skupina krajank in krajanov z novo ureditvijo športnega 
igrišča ni zadovoljna.

LJUBLJANA – 19. maja je na 
slavnostni podelitvi v predse-
dniški palači predsednik Re-
publike Slovenije Borut Pa-
hor vročil državna priznanja 
na področju prostovoljstva za 
leto 2020. Med prejemniki je 
tudi Cveta Jazbec (na fotogra-
fiji), bivša dolgoletna predse-
dnica Turistične zveze občine 
Sevnica in aktualna podpred-
sednica TD Šentjanž, ki že več 
kot 20 let deluje v različnih 

Cveti Jazbec državno priznanje
društvih in se trudi za trajno-
stni razvoj turizma na pode-
želju. Na njeno pobudo so na-
stale številne tematske poti, v 
okviru spomladanskih čistil-
nih akcij v občini Sevnica se je 
začel projekt zasaditve občin-
ske lipe ter sevniške voščen-
ke in še marsikaj drugega. 
»Bistvo prostovoljstva je, da si 
aktiven državljan, ne pa nekdo, 
ki samo kritizira, kar vidi oko-
li sebe. Treba je nekaj narediti. 

Dobri zgledi vlečejo,« pravi ak-
tivna članica DU Šentjanž.

 S. R./vir: 
 Slovenska filantropija

Ustanovitev Varnostvenega sosveta 
Občine Radeče

Župan Občine Radeče Tomaž Režun je 19. maja 2021 v radeškem 
Domu kulture v sodelovanju s Policijsko postajo Laško organiziral 
ustanovitveni sestanek Varnostnega sosveta Občine Radeče. Na 
ustanovitveni sestanek so bili vabljeni predstavniki institucij, ki na 
območju občine Radeče vsaka na svojem področju izvajajo javne 
naloge in zadolžitve s področij lokalne samouprave, sociale, zdra-
vstva, javnega reda in varnosti, izobraževanja, zaposlovanja, druž-
benih dejavnosti in drugih. 
Ustanovitev sosveta je namenjena izmenjavi informacij in poudar-
kov dela pristojnih javnih služb, kar pomembno pripomore k vzdrže-
vanju sodelovanja in s tem tudi nadgradnji kakovosti bivanja. Sosvet 
kot neformalna oblika združevanja različnih subjektov lokalne skup-
nosti deluje preventivno, hkrati pa pomeni dodatno obliko sodelo-
vanja in povezovanja med javnimi službami, ki jim je skupna skrb za 
prijetno in varno bivanje v skupnosti. Naloga sosveta je predvsem 
skrb za odpravljanje vzrokov kaznivih dejanj in drugih odklonskih 
pojavov s ciljem povečanja občutka varnosti v občini. 
Ker lahko s skupnimi močmi varnost v našem okolju še izboljšamo, 
k sodelovanju vabimo tudi občane, ki lahko svoje predloge posre-
dujejo na elektronski naslov info@radece.si.

Na podlagi določil 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, 
št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. izdaja naslednje

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2020
Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. s pitno vodo oskrbuje 
3.461 prebivalcev občine Radeče. Skupna količina distribuirane 
vode je v letu 2020 znašala 256.769 m3. V okviru javne oskrbe s 
pitno vodo ima Komunala Radeče vzpostavljen notranji nadzor 
na osnovi sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Po-
int). Sistem omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih 
in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevar-
nost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov, ter vzposta-
vljanje stalnega nadzora v oskrbi s pitno vodo. Laboratorijsko 
preskušanje vzorcev pitne vode je v letu 2020 izvajal Nacional-
ni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Poleg omenjenega no-
tranjega nadzora se skladnost pitne vode spremlja tudi preko 
državnega monitoringa pitnih vod.
Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode izvajamo 
na sistemih redne in občasne dezinfekcije pitne vode s klorira-
njem. Redno kloriranje izvajamo na vodovodnih sistemih Ra-
deče, Brunk, Njivice in Svibno, ostale vodovodne sisteme klo-
riramo občasno. 
V letu 2020 je bilo na sistemih, ki jih upravljamo v okviru notra-
njega nadzora, odvzetih 67 vzorcev za preiskave na mikrobio-
loške parametre in 12 vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave. 
Zahteve Pravilnika o pitni vodi je izpolnjevalo 65 (97 %) vzor-
cev za mikrobiološke preiskave in vsi vzorci za fizikalno-kemij-
ske preiskave. V okviru državnega monitoringa pitnih vod je bilo 
na omenjenih vodovodnih sistemih odvzetih 11 vzorcev. Zah-
teve Pravilnika o pitni vodi je izpolnjevalo 11 (100 %) vzorcev.
V primerih, ko pitna voda ni bila skladna z zahtevami Pravilnika 
o pitni vodi, so bili ugotovljeni vzroki za neskladnost ter izvede-
ni vsi ukrepi za njihovo odpravo. 
Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne vode, pri-
dobljenih tako v okviru notranjega nadzora kot  državnega mo-
nitoringa, so javni in na vpogled pri upravljavcu. Razširjeno po-
ročilo je objavljeno tudi na spletni strani upravljavca na naslovu 
www.komunala-radece.si.
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Osebni stik je najbolj domač zlas-
ti starejši populaciji, zato povejte 
svojim dedkom in babicam, znan-
cem in prijateljem, da bančne 
opravke lahko uredijo tudi v mobil-
ni poslovalnici. Kdaj pripelje tudi v 
njihov kraj, preverite v urniku na 
spletni strani www.nlb.si/bankgo.

V enem trenutku parkirana, v nasled-
njem že veselo na poti, vsako drugo 
sredo tudi v Kostanjevici na Krki, 
Dobovi, Bistrici ob Sotli in na Se-
novem. 

Kaj vam mobilna poslovalnica 
omogoča?

Če želite urediti finančni opravek ali 
potrebujete finančni nasvet, morda 
pomoč glede uporabe spletne in mo-
bilne banke ter drugih načinov poslo-
vanja, 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 (Master-
card, Visa, Karanta).

• Oddate vlogo za kredit. (Če vlogo 
za kredit oddate že prek videokli-
ca, 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 pre-
moženjskih zavarovanjih. 

• Opravite brezgotovinsko plačilo 
z računa na račun.

• Na bankomatu dvignete ali polo-
žite gotovino in plačate položnice. 
Ne pozabite, da za uporabo ban-
komata potrebujete bančno kar-
tico (osebnega računa) ter števil-
ko (PIN) 

Nekaj dodatnih ovinkov smo sicer 
morali prevoziti, da smo danes lahko 
tukaj. A nič za to, vedeli smo, da ne bo 
lahko. V NLB zdravje naših strank in 
zaposlenih postavljamo na prvo mes-
to ter pri svojem poslovanju dosle-
dno upoštevamo priporočila in ukre-
pe pristojnih. 

Obiskovalce zato pozivamo, da 
ne pozabijo na preventivne zdra-
vstvene ukrepe: zaščitno masko, 
razkuževanje rok, ustrezno var-
nostno razdaljo, vstopajo pa lah-
ko le posamezno.  

Naročnik: NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana

NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go: 
3,2,1 – zdaj! Tudi v Posavju
So dnevi, ko smo preprosto veseli. Eden takšnih je bil, ko je naša NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go začela uresničevati svoje poslanstvo. Je ena izmed najbolj prilagodljivih sto-
ritev, moderno opremljena in v rokah odličnih bančnih svetovalcev, našim strankam pripelje bančne storitve, znanje, izkušnje in nasvete v 36 krajev po vsej Sloveniji.

Kraj Lokacija Predviden prihod

KOSTANJEVICA NA KRKI pri občini, nasproti Mercatorja 08:30

DOBOVA pri kulturnem domu 10:05

BISTRICA OB SOTLI parkirišče pri trgu 11:35

SENOVO pred kulturnim domom, Trg 14. divizije 13:30

NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go vsako drugo sredo (9. in 23. junija) tudi v vašem kraju. 
Več na www.nlb.si/bankgo

Dogodek Vodovodni stolp po-
vezuje se je pričel pri vodovod-
nem stolpu v Brežicah, kjer so 
se srečali župan Občine Brežice 
Ivan Molan in župan Mestne 
občine Kranj Matjaž Rakovec 
ter predsednica sveta KS Bre-
žice Alenka Černelič Krošelj 
in predsednik sveta KS Vodo-
vodni stolp Kranj Bor Balder-
man. Srečanje, ki je bilo name-
njeno sodelovanju dveh mest, 
vključenih tudi v Združenje 
zgodovinskih mest Slovenije, je 
bilo tudi del obeležitve 20le-
tnice združenja (2001–2021), 
zato je bila prisotna tudi se-
kretarka združenja Mateja 
Hafner Dolenc. Navzoči so si 
ogledali dostopne dele sim-
bola mesta Brežice, ki je pred 
skorajšnjo prenovo. Brežiški 
župan je dejal, da je bila želja 
tako občine kot KS, da se pove-
žejo s Kranjem, ki ima tudi vo-
dovodni stolp in morda v pri-
hodnosti na ta račun izpeljejo 
tudi kakšne skupne projekte. 
Predsednica sveta KS Brežice 
je omenila, da se je sicer sode-
lovanje Brežic in Kranja začelo 
že leta 2014, ko so obeleževa-
li stoletnico dokončanja vodo-
vodnega stolpa, zdaj pa si želijo 
to sodelovanje še okrepiti. »Da-
nes, na naš krajevni praznik, 
smo se simbolno poslovili od 
vodovodnega stolpa v tej obli-

Povezala sta se Brežice in Kranj
BREŽICE – 18. maja, na dan, ko je mesto Brežice leta 1353 prejelo potrditev mestnih pravic in svoj praznik 
obeležuje KS Brežice, sta se povezali mesti Brežice in Kranj, ki se edini v državi ponašata s še ohranjenima 
vodovodnima stolpoma. Ob tej priložnosti sta se srečala župana Brežic in Kranja ter predsednika mestnih KS.

ki, saj gre v prenovo, imeli smo 
tudi dve javni vodstvi, s kate-
rima smo meščanom in obča-
nom omogočili, da so si stolp 
ogledali tudi od znotraj, kaj-
ti po prenovi bo njegova not-
ranjost nekoliko drugačna,« je 
povedala ob »zadnjem« ogledu 
stolpa, ki je visok 46 metrov in 
že vse od leta 1972 ni več de-
lujoč.

Sprehod po cvetoči »gasi«

Nato so se udeleženci spreho-
dili po Ulici stare pravde oz. t. i. 
gasi, ki so jo s cvetjem še ne-
koliko olepšali in v njej posta-
vili tudi t. i. klopco ljubezni, s 
katere je lep pogled na ulico in 
vodovodni stolp, do brežiške-
ga gradu, kjer domuje Posa-
vski muzej. V poročni dvorani 

se je srečanje nadaljevalo. Žu-
pan Molan je omenil, da so se 
Brežice lani priključile Združe-
nju zgodovinskih mest Sloveni-
je, saj ima mesto bogato kultur-
no dediščino, in spomnil, da so 
lani rešili predvsem lastniška 
razmerja, kar se tiče vodovo-
dnega stolpa, kar jim je omogo-
čilo, da se bodo zdaj lahko loti-
li njegove obnove, ki naj bi bila 
končana do konca naslednjega 
leta. Omenil je, da so se mora-
li pri tem zelo potruditi, saj je 
bilo treba izdelati tudi potres-
ne študije, ugotovili so namreč, 
da je stolp samo 60 % potre-
sno varen, »zato je naša nalo-
ga, da ga potresno zavarujemo 
in mu damo življenjsko dobo 
vsaj še za naslednjih sto let«. 
Njegov kranjski kolega Rako-
vec je predstavil mesto Kranj, 

ki je tretje največje po številu 
prebivalcev, in njihov vodovo-
dni stolp, ki je sicer nižji kot 
brežiški, a starejši in še ved-
no deluje. Po besedah predse-
dnice sveta KS Brežice Černelič 
Krošljeve to, da je vodovodni 
stolp resnično simbol mes-
ta, kažejo tudi logotipi in zna-
ki številnih ustanov, podjetij 
ter športnih in kulturnih dru-
štev v občini. Čestitala je vsem 
krajankam in krajanom ob pra-
zniku KS ter dodala: »Veselimo 
se že 18. maja 2022, ko bomo, 
upam vsaj, lahko praznovali 
širše, drugače, brez teh mask, 
da se bodo videli nasmehi lju-
di in bomo uživali skupaj, kot 
smo bili navajeni.« Predsednik 
sveta KS Vodovodni stolp Bal-
derman je opisal, da je njihova 
KS ena največjih v Kranju, njen 
simbol pa je vodovodni stolp, 
ki ga bodo skušali ohranjati 
tudi v prihodnje. Sekretarka 
Združenja zgodovinskih mest 
Slovenije Hafner Dolenčeva je 
navedla, da obe mesti pove-
zujejo vodovodni stolp, Sava s 
pritoki in prav gotovo tudi skrb 
za kulturno dediščino. Del pro-
grama je bila tudi predstavitev 
dela mladih v mednarodnem 
projektu Refresh+, o katerem 
pa več v naslednji številki.

 Rok Retelj

Med ogledom notranjosti vodovodnega stolpa

PODSREDA – Eno najstarejših zavarovanih območij v Slove-
niji, Kozjanski regijski park, že 40 let soustvarja s prebival-
ci podobo Kozjanskega in Obsotelja. 21. maja so jubilej obe-
ležili tudi s prisotnostjo ministrov, gospodarskega Zdravka 
Počivalška in okoljskega mag. Andreja Vizjaka.

Večji del 206 km2 zavarovanega območja narave je uvrščen med 
Natura 2000 območja, je v sporočilu za javnost ob jubileju Koz-
janskega parka zapisala njegova direktorica Mojca Kunst in 
naštela številne dosežke javnega zavoda, ki ima sedež na trgu 
v Podsredi. Ena najbolj uspešnih in prepoznavnih zgodb je za-
gotovo oživljanje in ohranjanje visokodebelnih travniških sa-
dovnjakov, Praznik kozjanskega jabolka pa ena najuspešnejših 
okoljskih zgodb. Z uspešno izvedenim prvim Life projektom v 
Sloveniji so preprečili zaraščanje hribovskih suhih travnikov, ki 
so prava zakladnica biotske pestrosti. Vsako leto se k njim vra-
ča živopisani čebélar, ki ga obiskovalci lahko opazujejo v ureje-
nem opazovališču v peskokopu Župjek na Bizeljskem. Kunstova 
je omenila tudi skrb za obnovo in programsko oživljanje gradu 
Podsreda, »najbolj grajskega izmed slovenskih gradov«. »Trdo 
in odgovorno smo delali prvih 40 let, zagotovo bomo tudi v pri-
hodnje z največjo mero odgovornosti usmerili naše delo v cilj, 
da naše zavarovano območje ostane dom tudi za redke in ogro-
žene rastlinske vrste ter prijetno in ustvarjalno okolje za biva-
nje domačinov,« je še zapisala ob koncu. 40letnico delovanja 
Kozjanskega parka so na gradu Podsreda obeležili ob prisotno-
sti ministrov Zdravka Počivalška in mag. Andreja Vizjaka ter 
županov občin, ki spadajo v območje Kozjanskega parka. Ob tej 
priložnosti so si ogledali virtualno slavnostno prireditev ob ju-
bileju ter nato še Čečkovo domačijo s kolekcijskim sadovnjakom 
in suhi travnik na Vetrniku.  R. Retelj

40 let Kozjanskega parka

Ministra, direktorica Kozjanskega parka in županja Občine 
Kozje na gradu Podsreda (foto: Kozjanski park)

Kdaj in kje bo v vašem kraju?
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Regionalna razvojna agencija Posavje s soglasjem občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Krško, Radeče in Sevnica in v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. objavlja

Spremembo Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami  
garancijske sheme Posavja

Spremeni se obrestna mera NLB banke d.d. in Delavske hranilnice d.d. za dodeljene kredite z garan-
cijami Regionalne razvojne agencije Posavje,  ki je s spremembo enotna za:
• pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi, 
• financiranje investicij in 
• financiranje obratnih sredstev
in znaša pri: 

 ¾ NLB banki d.d. 6M EURIBOR + 1,80 %
 ¾ Delavski hranilnici d.d. 6M EURIBOR + 1,55 %.

Ostali razpisni pogoji, povzeti iz javnega razpisa, ostanejo nespremenjeni in so:

 9 Kreditni potencial v višini 903.390,00 EUR je razpisan na podlagi vloženih sredstev Občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica in po posameznih občinah znaša:

občina kreditni potencial
Bistrica ob Sotli 6.000,00 EUR
Brežice 227.340,00 EUR
Kostanjevica na Krki 107.490,00 EUR
Krško 387.660,00 EUR
Radeče 9.000,00 EUR
Sevnica 165.900,00 EUR

 9 Garancije za kredite se dodelijo iz sredstev občine, v kateri ima vlagatelj svoj sedež. Izjemoma se 
pri investicijah lahko garancija za kredit odobri tudi iz sredstev druge občine v regiji Posavje, v ko-
likor bo investicija izvedena v tej občini.

 9 Najvišji znesek vseh odprtih garancij na posameznega vlagatelja je 50.000,00 eur, višina posame-
zne garancije pa je lahko od 50 do 80 % kredita. Vlagatelj lahko pridobi največ 60.000,00 eur kre-
dita za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi ter za inve-
sticije, medtem ko lahko za financiranje obratnih sredstev pridobi največ 30.000,00 eur kredita.

 9 Ročnost kredita je do 3 leta za pred-financiranje projektov in obratna sredstva, za investicije pa je 
ročnost do 5 let z možnostjo 3-mesečnega moratorija, ki je vključen v dobo odplačila.

 9 Rok za prijavo na razpis je odprt do porabe sredstev posamezne občine oz. do 30. 11. 2021.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si 
in na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško. Za vse informa-
cije se zainteresirani lahko obrnejo na tel. št. 07/488 10 44 (Danica Kramžar) ali na elektronski nas-
lov: danica.kramzar@rra-posavje.si . 

naročena objava

V dvorani Kulturnega doma 
Bistrica ob Sotli je ministru 
Zdravku Počivalšku najprej 
zaželel dobrodošlico župan 
Franjo Debelak, poleg njega 
pa pozdravil tudi mag. Grego 
Kordeža, generalnega direk-
torja Direktorata za regional-
ni razvoj na MGRT, ter direk-
torja podjetja AS system d.o.o. 
Aleša Seidla, ki je tudi predse-
dnik Območne obrtnopodje-
tniške zbornice Šmarje pri Jel-
šah. Po Debelakovih besedah 
je podjetniški 'naboj' glede na 
majhnost občine relativno ve-
lik. Minister je spomnil, da so se 
s sprejetimi ukrepi prednostno 
borili, »da bi vsa podjetja ostala 
in bi ohranili čim več delovnih 
mest, da ne ponovimo napake 
iz let 2008 in 2009, ko je mar-
sikatero podjetje propadlo za-
radi prepočasnega ukrepanja 
države«. Hvaležen je gospo-
darstvu, da je še posebej v lan-
skem prvem valu ravnalo od-
govorno, saj ni bilo niti enega 
resnega žarišča okužb v sloven-
skem gospodarstvu. Omenil je 
sprejem osmih protikoronskih 
paketov. »Če bi povsem sam 

Gospodarstvo živi tudi ob meji
BISTRICA OB SOTLI – 21. maja se je med obiskom Kozjanskega in Obsotelja minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravko Počivalšek ustavil tudi v Bistrici ob Sotli, kjer se je srečal s tamkajšnjimi predstav-
niki gospodarstva, nato pa si ogledal še proizvodni obrat novega podjetja v kraju AS system d.o.o.

odločal o tem, ne bi delil toli-
ko denarja, saj smo bili na ne-
katerih področjih preveč rado-
darni,« je bil iskren in dodal, da 
je ponosen na sprejete ukrepe, 
s katerimi so omogočili podje-
tjem, da so ohranila delovno 
silo skozi inštrument čakanja 
na delo, skrajšanega delovnega 
časa, univerzalnega temeljnega 
dohodka za s.p., delnega pokri-
vanja fiksnih stroškov itd. »Teh 
zadev je v teh osmih zakonih 
napisanih za 6 milijard evrov, 
doslej so izkoriščene 3 milijar-
de. Daleč od tega, da je to ideal-
no,« je pokomentiral.

Prepričan je, da bo turizem v 
postcovidnem obdobju dru-
gačen, bolj v mehurčkih in 
apartmajskih zgodbah kot pa 

masovnih. Dodal je, da je v tej 
fazi ključno, da kot odgovorni 
gospodarstveniki prispevajo k 
temu, da se čim več ljudi prece-
pi, »kajti če ne bomo imeli dob-
re precepljenosti, bi znali ime-
ti v drugi polovici leta težave«. 
Zato se z zbornicami dogovar-
jajo, da bi v podjetja z več kot 
50 zaposlenimi prišle mobilne 
cepilne enote, ki bi organizira-
no izvajale cepljenje zaposle-
nih. Po njegovih navedbah vla-
da, ministrstvo in stranka, ki jo 
vodi, podpirajo enakomeren 
regionalni razvoj, zato bodo 
na tem področju naredili pre-
mik, »saj se bomo potrudili, da 
spremenimo zakon o regional-
nem razvoju, po katerem želi-
mo na demografsko ogroženih 
obmejnih območjih omogočiti 

podjetnikom investicije v pro-
izvodna delovna mesta«.

V Bistrici novo podjetje

Direktor podjetja AS system 
d.o.o. Seidl, ki je v Bistrici kupil 
objekt, v katerem je do konca 
lanskega leta skoraj 40 let de-
loval obrat Gorenja, je na vpra-
šanje, zakaj se je odločil odpre-
ti podružnični obrat svojega 
podjetja še v tem kraju, odvr-
nil, da so v tem videli potenci-
al možnosti razvoja podjetja, ki 
se ukvarja s proizvodnjo vija-
kov in jeklenih sider. »Smo eno 
srečnih podjetij, ki mu je covid 
prinesel možnost razvoja tudi 
na tujih trgih,« je poudaril in 
na ogledu podjetja ministru 
predstavil načrt za rešitev iz-
gubljenih delovnih mest zara-
di zaprtja predhodnega obra-
ta na tej lokaciji. Minister je 
na srečanju odgovarjal tudi na 
nekatera vprašanja udeležen-
cev. Borut Šprajc in Srečko 
Kunst sta opozorila na vedno 
bolj agresiven pristop inšpek-
cijskih služb, Kunst meni tudi, 
da so njihovi zaposleni preveč 
odvisni od delodajalca, ki je 
trenutno v težki situaciji, zato 
bi morala država v tem prime-
ru bolj priskočiti na pomoč.

 Rok Retelj

Ministra Zdravka Počivalška in ostale je po proizvodnji 
popeljal direktor podjetja AS system d.o.o. Aleš Seidl (levo).

POSAVJE – 31. maja se izteče rok, do katerega lahko gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki, inovatorji ali druge organizacijske 
oblike na GZS Posavsko gospodarsko zbornico prijavijo inovacije, 
ki so jih prvič plasirali na trg ali uporabili v proizvodnih procesih 
v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 3. letos. Prijavitelji lahko podajo 
inovacije: v obliki proizvodov ali storitev, ki so po tehničnih 
karakteristikah, sestavnih delih ali materialih bodisi novi bodisi 
nadgrajeni na način, da so ti za uporabnika bolj funkcionalni; 
procesne inovacije, ki so bistveno izboljšale proizvodne procese 
skozi vgrajeno spremembo v tehniki ali programski opremi; 
trženjsko inovacijo, ki se odraža v oblikovanju proizvoda, 
embalaže, promocije ipd.; organizacijsko inovacijo, s katero je 
bila uvedena nova metoda dela v poslovni praksi, delovnem 
mestu ali pri poslovanju s strankami ter družbeno inovacijo 
v obliki novih idej, konceptov in strategij. Prejete inovacije bo 
pregledala in ocenila strokovna komisija, najboljšim inovatorjem 
pa bo posavska zbornica v septembru podelila priznanja. Med 
prejetimi inovacijami bo komisija izbrala tudi najboljše, ki se 
bodo v nadaljevanju potegovale za odličja na nacionalni ravni. 
GZS si prizadeva s spodbujanjem inovacij doseči višjo raven 
konkurenčnosti slovenskih podjetij. B. M.

Še štirje dnevi za inovacije 
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Sava, najdaljša slovenska reka, ima že od nekdaj 
velik pomen za ljudi, ki sobivajo z njo. Skozi zgo-
dovino je pozitivno vplivala na življenje prebival-
cev ob njej, s svojim hudourniškim značajem in 
prestopanjem bregov pa je znala prinesti tudi ne-
malo preglavic in izzivov.

Posavci jo imamo resnično za svojo, saj 
njeno ime nosimo celo v imenu lastne 
pokrajine – Posavje.

Reka Sava je vir kakovostne pitne vode za okrog 
20 odstotkov slovenskega prebivalstva. Napaja 
namreč velik del podtalnice, iz katere pridobiva-
mo pitno vodo, uporabljamo pa jo tudi kot vir 
energije in v industrijske namene. 

Še v 90. letih prejšnjega stoletja je spadala med 
najbolj onesnažene reke v Sloveniji. Zaradi ko-
munalnih in industrijskih odpadnih vod je vse-
bovala predvsem čezmerne količine organskih 
snovi in težkih kovin. Z rastjo okoljske ozavešče-
nosti, gradnjo čistilnih naprav in načrtnim sprem-
ljanjem kakovosti vode pa se njeno stanje posto-
poma izboljšuje.

V preteklosti je igrala pomembno vlogo v rečnem 
prometu, danes pa predstavlja velik energetski 
in okoljski potencial, ki še močno obeta. Na zgor-
njem odseku Save so zgrajene tri hidroelektrar-
ne (Moste, Mavčiče in Medvode), na spodnji Savi 
pa od načrtovanih Vrhovo, Boštanj, Blanca, Kr-
ško in Brežice. V postopku pridobivanja gradbe-
nega dovoljenja je še hidroelektrarna Mokrice, ki 
zaključuje večnamenski strateški državni projekt 
izgrad nje verige hidroelektrarn na spodnji Savi. 
Vizija prihodnosti in priložnosti pa je usmerjena 
tudi na potencial srednje Save.

Reka Sava ponuja številne možnosti za 
razvoj gospodarskih, turističnih in športnih 
dejavnosti, regionalnega povezovanja 
ter prispeva k boljši kvaliteti življenja 
prebivalcev ob njej in širše. 

Družba HESS ni le proizvajalec električne energi-
je iz obnovljivih virov vode in sonca, temveč na 
svoje delovanje v okolju gleda širše in na različ-
nih področjih išče skupne točke za kakovostnej-
še sobivanje.

Z izgradnjo hidroelektrarn pomembno prispeva 
k trajnostni rabi vodnega potenciala reke Save in 
razvoju spremljajočih pozitivnih učinkov, kot so 
ureditev infrastrukture in poplavne zaščite, ure-
ditev vodotokov, možnosti za namakanje kme-
tijskih površin, razvoj športa in turizma, naravo-
varstvene ureditve idr.

www.he-ss.si
ŽIVIMO SAVO
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Osatnik (foto: Branko Brečko)

Ribolov na Savi

Reka Sava

Vrhovi gora, se skoraj dotikajo neba.
Globine morja, čuvajo skrivnosti sveta.

Polja rodovitna in travniki cvetoči,
vse okrog nas so čudeži navzoči.

Reke utirajo si pot, danes, tukaj, vedno in povsod.
Tečejo lahkotno, tako čudovito

in rade pokažejo svojo moč silovito.
Ovire spretno premagujejo

in nas vedno znova navdihujejo.

Sta reki Krka in Drava in je edinstvena reka Sava.
Tako mogočna in veličastna zaupnica,

ki me vedno v tišini posluša.
Nikdar nič ne reče, samo preprosto teče.

Sava, ti res si prijateljica prava.
Vse, kar mi na duši leži, lahko s teboj delim,

se iz srca nasmejim, umirim in se polna
energije v nov dan prebudim.

Tara Korkoska

Prvega junija obeležujemo mednarodni dan reke Save.

Posavci ime reke Save nosimo v imenu naše pokrajine – Posavje (foto: arhiv Občine Sevnica). Supanje ob najlepših sončnih zahodih na brežiškem morju

S kajaki po reki Savi Številni sprehajalci na brežinah ob Savi

Deskanje na vetru na pretočni akumulaciji HE 
Brežice – »brežiškem morju« 

Reka Sava (foto: Damjana Bučar) 
Močvirska sklednica Emys orbicularis  

(foto: Branko Brečko)
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine 
Krško, iskreno vam čestitam ob občinskem 

prazniku!

Naj praznik kljub vsemu ostane priložnost za veselje in 
zadovoljstvo ob pregledu vseh doseženih rezultatov. 
Iskreno čestitam vsem izjemnim posameznikom in 
organizacijam, ki boste v znak zahvale za prispevek 
pri ustvarjanju vaše skupnosti prejeli priznanja. 
Ob občinskem prazniku vam želim vse dobro z 
zaupanjem, da se bomo v prihodnje spet lahko 
srečavali na prireditvah in dogodkih ter skupaj 
razvijali našo regijo Posavje!
Iskreno čestitam vsem prejemnikom občinskih 
priznanj, ki s svojim delom in ustvarjalnostjo 
pomembno prispevate k višji kakovosti življenja v 
vaši občini. 
V duhu aktualnih razmer vam želim predvsem 
zdravja, optimizma in poguma.

Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sodelavci

Letos se po enoletnem premoru vrača kolesarska dirka Po Sloveniji, 
ki bo v petih etapah potekala v času od 9. do 13. junija. V mestnem 
jedru Brežic bo v petek, 11. junija, ob 11. uri štart tretje etape 27. 
dirke Po Sloveniji. Tretja etapa je dolga 165,8 km, začne se v Brežicah 
in zaključi v Krškem. Štart dirke predstavlja odlično priložnost za pro-
mocijo občine, saj bosta dirko neposredno prenašala televizijska ka-
nala Eurosport 1 in 2, ki se ponašata z 18 milijoni gledalcev mesečno. 
Kolesarska dirka Po Sloveniji je največji kolesarski dogodek pri nas, 
ki ga iz leta v leto spremlja več ljudi, tako ob progi kot tudi preko 
medijev. Danes predstavlja vrhunski športni dogodek, ki vsako leto 
na slovenske ceste pritegne najbolj zveneča imena svetovnega ko-
lesarstva. Aktualni zmagovalec Dirke po Franciji in trenutno eden 
največjih zvezdnikov kolesarstva Tadej Pogačar (UAE Team Emira-
tes) je tudi uradno potrdil, da bo od 9. do 13. junija dirkal na 27. iz-
vedbi dirke Po Sloveniji.
Kot pravijo organizatorji, dirka Po Sloveniji postaja izjemen športni 
dogodek, ki poleg tekmovalnega adrenalina ponuja tudi vse ele-
mente za mednarodno promocijo slovenskega športa, gospodar-
stva in ljudi.

Več o 27. dirki Po Sloveniji si lahko ogledate na tourofslovenia.si 

Zaradi štarta bo v mestnem jedru veljala popolna zapora cest

Občina Brežice obvešča, da bo zaradi izvedbe štarta tretje etape dir-
ke v času od četrtka, 10. 6. 2021, od 22. ure do petka, 11. 6. 2021, 
do 13. ure veljala popolna zapora v mestnem jedru, istočasno bodo 
zaprta tudi parkirišča ob cesti Pod obzidjem, koristile jih bodo spre-
mljevalne ekipe kolesarjev. 

Prebivalce mestnega jedra in zaposlene prosimo za razumevanje in 
upoštevanje spremenjenega prometnega režima. 

POPOLNA ZAPORA
KDAJ?
• Od četrtka, 10. 6. 2021, od 22. ure do petka, 11. 6. 2021, do 13. 

ure
KJE? 
• Cesta prvih borcev od križišča pri občini do gradu oz. križišča s 

Prešernovo in Dobovsko cesto
• Bizeljska cesta od križišča z Gubčevo cesto (pri tržnici) do križišča 

s Cesto prvih borcev (pri občini)
• Ulica Stare pravde – levi krak ulice od križišča z Bizeljsko cesto do 

uvoza k stavbi Pošte in desni krak ulice od križišča z Bizeljsko ces-
to do gradu

• Zaprta bodo tudi parkirišča ob cesti Pod obzidjem.

Na delovnem srečanju sta župan 
in minister s sodelavci govorila 
glede aktualnih vprašanj in sku-
pnih vlaganj v lokalno javno in-
frastrukturo. Kot je dejal župan 
Ivan Molan, je spoštovanje za-
vez države iz leta 2007 sklenje-
nega Dogovora o medsebojnem 
sodelovanju v zvezi s projektom 
posodobitve vojaškega letali-
šča Cerklje ob Krki med obči-
no in Ministrstvom za obram-
bo pogosto odvisno od dobre 
volje aktualne vlade in aktivno-
sti ministra. Ministru mag. Ma-
teju Toninu se je župan zahvalil 
za dobro sodelovanje in posluh 
za potrebe občine.

Poleg sredstev za vlaganje v lo-
kalno javno infrastrukturo v letih 
2021 in 2022 bo 80.000 evrov 
namenjenih za nakup opre-
me za civilno zaščito in gasilska 
društva. Skupni projekti so Ob-
nova lokalne ceste LC024051 
od R2 419 do križišča na Dolenji 
Pirošici, Obnova lokalne ceste 
LC024011 Cerklje–Črešnjice in 
izgradnja pločnika, Obnova od-
seka lokalne ceste Velike Malen-
ce–Vrhovska vas in Moderniza-
cija javne poti Skopice.

Župan Ivan Molan se je mini-
stru zahvalil tudi v imenu pro-
stovoljnih gasilskih društev v 
občini Brežice, ki so na podla-

Slovenska filantropija je med 17. in 23. majem 2021 že tradicionalno 
organizirala 22. Nacionalni teden prostovoljstva, namenjen prazno-
vanju prostovoljstva in zahvali prostovoljcem za njihovo udejstvova-
nje. Ob tej priložnosti je župana Občine Brežice Ivana Molana obiskal 
predsednik Zveze prijateljev Mladine Krško Vinko Hostar s sodelav-
kama in županu simbolično predal časopis Skozinskoz filantrop. Ča-
sopis, ki je izšel priložnostno, je posvečen promociji prostovoljstva, 
prinaša predstavitve prostovoljskih zgodb in izkušenj.  

Župan Ivan Molan je dejal, da v občini Brežice veliko občanov svoj 
prosti čas namenja prostovoljnemu delu pod okriljem več kot 300 
različnih nevladnih organizacij na področju humanitarnosti, zdravja 
in preventive, športa, gasilstva in kulture. 
»Brez prostovoljstva si življenja v občini Brežice ne morem predsta-
vljati,« je poudaril župan v pogovoru. Še posebej v času epidemije 
je jasno vidno, kako pomembno je delo prostovoljcev, ki so poma-
gali pri dostavi hrane in zdravil starejšim ter vsem pomoči potreb-
nim. Sistem brezplačnih prevozov za starejše Sopotniki je zasnovan 
na prostovoljnem delu kakor tudi številni drugi programi, ki pokriva-
jo različne skupine in generacije občanov.   
Občina Brežice in Zveza prijateljev mladine Krško sicer že vrsto let 
uspešno sodelujeta pri projektu otroškega parlamenta in organizaciji 
letovanja otrok. Župan Ivan Molan se v imenu občine zahvaljuje vsem 
prostovoljkam in prostovoljcem, ki s svojim delom skrbite za to, da je 
življenje v naši občini boljše. Iskrene čestitke ob dnevu prostovoljstva!

Ob svetovnem dnevu čebel, 20. maju, je Kozjanski park izvedel dan 
odprtih vrat v peskokopu Župjek na Bizeljskem, kjer je gnezdišče ptiča 
čebélarja. Ogleda največje in najstarejše gnezdilne kolonije čebélarja 
v Sloveniji se je ob dnevu odprtih vrat udeležil župan Občine Brežice 

Ivan Molan s sodelavci. Ogled je potekal pod strokovnim vodstvom 
Dušana Klenovška iz Kozjanskega parka. Gnezdišče je zanimivo za 
obiskovalce, ki prihajajo tako iz Slovenije kot tujine. Ptič čebélar je 
eden od simbolov občine Brežice, njegova silhueta (bela na modrem 
ozadju) je glavni motiv t. i. vhodnih tabel, ki ob vstopu v občino 
izražajo dobrodošlico.  
V uvodu se je župan s sodelavci 
seznanil z deli, ki jih je v letu 
2020 izvedel Kozjanski park. Ta 
dela so obiskovalcem omogočila 
lažje opazovanje, čebélarjem pa 
izboljšala njihov habitat. Zaradi 
ogroženosti je čebélar zavarovan v 
Sloveniji in celotni EU. Pomembno 
je, da se ga pri opazovanju in 
fotografiranju ne moti. Dostop in uporaba urejene fotoopazovalnice 
je omogočena le ob upoštevanju posebnih pogojev.
Čebélar ali legát je ena od najlepše obarvanih ptic, ki živijo v 
Sloveniji. Ime izvira iz načina prehrane, saj jé čebele in druge velike 
žuželke (kačje pastirje, metulje, hrošče, škržate …), ki jih spretno lovi 
v zraku. V Slovenijo se vrnejo čebélarji ob koncu meseca aprila. V 
prvih tednih izkopljejo v stene 1–2 m dolge gnezdilne rove. Konec 
maja pričnejo z valjenjem in konec julija družine z mladiči že odletijo 
proti tropski Afriki, kjer bodo prezimili.
Vir podatkov o gnezdišču in čebélarju ter pogojih opazovanja in 
fotografiranja: www.kozjanski-park.si.

Delovno srečanje ministra za obrambo 
in župana Občine Brežice
Župan Občine Brežice Ivan Molan se je sestal z ministrom za obrambo mag. Matejem Toninom glede sodelovanja med 
ministrstvom in občino. Izmenjala sta Pogodbo o sofinanciranju investicij lokalne javne infrastrukture v občini Brežice 
v letih 2021 in 2022, ki prinaša občini 820.000 evrov. V nadaljevanju obiska sta si minister Matej Tonin in župan Ivan 
Molan ogledala uspešno zaključeno skupno investicijo novi leseni most v Cerkljah ob Krki in odkrila tablo z napisom o 
nosilcih financiranja 925.000 evrov vrednega projekta (skupni projekt obnove lesenega mostu in odseka ceste s križiš-
čem na Dolenji Pirošici).

gi t. i. sedmega protikoronske-
ga zakona s strani države pre-
jela nadomestilo zaradi izpada 
dela finančnih sredstev, zbranih 
predvsem s prostovoljnimi pri-
spevki ter drugimi dejavnostmi 
in prireditvami, ki jih zaradi epi-
demije niso mogli uresničiti. Ga-
silska društva v občini so preje-
la nadomestilo za izpad sredstev 
v skupni višini 90.000 evrov, kar 
predstavlja približno polovico 
zneska, ki ga občina vsako leto 
nameni za delovanje društev.

PREDSTAVITEV PRENOVLJE-
NEGA KONCEPTA PROSTO-
VOLJNEGA SLUŽENJA VOJA-
ŠKEGA ROKA
Minister je župana seznanil s 
prenovljenim konceptom pro-

stovoljnega služenja vojaškega 
roka. S 5. julijem 2021 se uva-
ja nov koncept enotne vstopne 
točke v Slovensko vojsko za vse 
oblike služenja domovini – pro-
stovoljno služenje vojaškega 
roka, vojak pogodbene rezerve 
ali za stalno zaposlitev v Sloven-
ski vojski.

Temeljno usposabljanje bo po-
tekalo v treh fazah (5+6+2 tedna 
– skupaj 13 tednov), kandida-
ti pa se bodo sami odločili, koli-
ko časa bodo odslužili. Kot pravi 
minister, mladim, ki jih zanima 
prostovoljno služenje vojaške-
ga roka, ne bo dolgčas; prenovi-
li so vsebine, ki bodo praktične, 
atraktivne in dinamične, v okvi-
ru fakultativnih vsebin bodo 
lahko opravili tudi teoretični del 
znanj za vozniški izpit (CPP, prva 
pomoč …), spoznali bodo gasil-
ske veščine, preživetje v naravi, 
predvsem pa se bodo seznanili 
z vojaškim načinom življenja. Po 
končanih 13 tednih bodo mladi 
prejeli nagrado v višini 3.199 
evrov. Usposabljanje bo pote-
kalo v treh vojašnicah – v Vipa-
vi, na Bohinjski Beli in v Murski 
Soboti. Sprejeli bodo 300 kan-
didatov, prijave bodo sprejema-
li do 20. junija.

Izmenjava pogodbe o sofinanciranju lokalne javne infrastruktu-
re v 2021 in 2022

V Brežicah bo 11. junija štart 
tretje etape dirke Po Sloveniji 2021 

20. maj je tudi Veseli dan prostovoljstva

Župan s sodelavci obiskal gnezdišče 
čebélarja na Bizeljskem
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V teh dneh se zaključuje ureditev lokalne ceste Primož–Hubajni-
ca. Dela so zajemala nadvišanje in razširitev križišča v Hubajnici ter 
ureditev ceste v smeri proti Primožu z odvodnjavanjem, razširitvi-
jo in asfaltacijo skupne dolžine okrog 550 metrov. Navedene uredi-
tve bodo omogočile večjo preglednost v križišču, lažje vključevanje 
v promet ter splošno večjo varnost za vse uporabnike. Na podlagi 
javnega naročila izbrani izvajalec del je podjetje CGP d.d., pogod-
bena vrednost znaša dobrih 100.000 evrov.

Ureditev ceste Primož–Hubajnica

Kot so sporočili iz Slovenske fi-
lantropije v obrazložitvi prizna-
nja, Občina Sevnica naziv prej-
me za zagotavljanje sistemske 
finančne podpore prostovolj-
skim organizacijam na različnih 
področjih delovanja preko raz-
pisov in omogočanje brezplač-
ne rabe prostorov, sodelovanje 
v večjih nacionalnih prostovolj-
skih akcijah, kot sta Dan za spre-
membe in Nacionalni teden pro-
stovoljstva, podporo društvom 
pri izvedbi prireditev, zahvalo 
prostovoljcem ob številnih pri-
ložnostih, prevoze starejših in 
odziv na epidemijo.

Občina Sevnica se s ponosom in 
hkrati veliko mero odgovornosti 
zaveda, kako številčno se obča-
ni vključujejo v raznolike prosto-
voljske aktivnosti. Poleg dobrote 
ljudi pa na živost prostovoljstva 
vpliva tudi posluh lokalne skup-
nosti.

Že peto leto zapored prepoznani kot 
prostovoljstvu prijazni
Slovenska filantropija je med prejemnike nazivov Prostovoljstvu prijazno mesto 2021, ki ga podeljuje občinam za ak-
tivno spodbujanje prostovoljstva, že peto leto zapored uvrstila tudi Občino Sevnica. 

Lokalna skupnost zato aktiv-
no podpira prostovoljce in pro-
stovoljske organizacije, saj vse-
skozi skrbi za ustvarjanje dobrih 
in spodbudnih pogojev za delo 
prostovoljskih organizacij. Hkra-
ti s pomočjo jasno opredelje-
nih aktivnosti za razvoj prosto-

voljstva omogoča promocijo 
prostovoljstva in prostovoljcev, 
ki s svojim nesebičnim delom 
nenehno izboljšujejo kakovost 
življenja občanov in prispevajo 
k razvoju občine. 

Slovenska filantropija, Združenje 

za promocijo prostovoljstva, v 
imenu Slovenske mreže prosto-
voljskih organizacij z natečajem 
izpostavlja tudi zaposlene v javni 
upravi, ki v svojem prostem času 
opravljajo prostovoljsko delo in 
prispevajo k promociji prosto-
voljstva med zaposlenimi v jav-
ni upravi. Prejemnik priznanja za 
izjemno prostovoljsko udejstvo-
vanje na področju turizma in ra-
zvoja slovenskega podeželja je 
inženir gozdarstva, pohodnik in 
naravovarstvenik Jože Prah iz 
Sevnice.

Predsednik države Borut Pahor 
pa je vročil državna priznanja na 
področju prostovoljstva za leto 
2020, tudi Cveti Jazbec, dolgole-
tni predsednici Turistične zveze 
občine Sevnica in aktualni pod-
predsednici Turističnega društva 
Šentjanž, ki si prizadeva za traj-
nostni razvoj turizma. 
Iskreno čestitamo obema preje-
mnikoma priznanj!

Ob predaji naziva županu Srečku Ocvirku iz rok predstavnika Slo-
venske filantropije Primoža Jamška

Gostilna Repovž je Hiša gastronomije 
Sevnica Premium

Po daljšem zaprtju gostinskih 
dejavnosti je Gostilna Repovž 
zopet odprla svoja vrata. Gre-
gi Repovžu je pridobljeni naziv 
predal župan Srečko Ocvirk. Čla-
nom kolektiva je skupaj z Moj-
co Pernovšek, direktorico KŠTM 
Sevnica, čestital za pridobitev 
še enega v vrsti nazivov, ki jih ta 
hiša že ima, ter predal priznanje 
s certifikatom.

Repovževi kot edini izpolnjuje-
jo splošne pogoje za pravico do 
pridobitve naziva Hiša gastro-
nomije, saj morajo te ponu-
jati izbrano dnevno ponudbo 
vrhunskega kuharja v družbi iz-
branih vin ali drugih pijač, ki jih 
predstavi hišni sommelier, iz-
polnjevati splošne in senzorič-
ne kriterije, ki se nanašajo na 
sezonsko in lokalno obarvano 
gastronomsko ponudbo jedi in 
pijač v lokalno obarvanem am-
bientu, gostu ponujati spozna-
vanje z lokalnimi ponudniki in 
pokušino lokalnih dobrot, ki so 
del kulinarične piramide, in tudi 
hišne jedi. Vse to mora biti prip-
ravljeno iz izbranih živil, ki naj-
manj 50-odstotno izhajajo z ob-
močja občine Sevnica. Gostilna, 
ki lahko kandidira za naziv hiša 
gastronomije, stremi k trajno-
stnemu in družbeno odgovor-
nemu vedenju do gostov, svojih 
zaposlenih, poslovnih partner-
jev in okolja.

Kolektivni blagovni znamki Sevnica Premium, ki je nastala v sklopu Strategije razvoja turizma in se uveljavlja s cilji po-
vezovanja, prezentacije in rasti kakovosti vseh deležnikov sevniškega turizma, se je pridružila hiša gastronomije Sevni-
ca Premium. To je Gostilna Repovž iz Šentjanža, kolektivu katere je bil ta častni naziv po septembra opravljenem oce-
njevanju pred kratkim še uradno predan. 

Prof. dr. Janez Bogataj in dr. Ta-
nja Lešnik Štuhec, predstavnika 
strokovne komisije ocenjevanja 
za podelitev naziva, sta zapisala: 
»Hiša gastronomije je sicer ugle-
den naziv, vendar pomeni veliko 
več! Predstavlja namreč 'krono' 
vsega prizadevanja in ustvarjal-
nosti neke hiše na področju pre-
hranske kulture. To je bil tudi te-
meljni namen uvedbe naziva v 
sistem vrednotenja in ocenje-
vanja za pridobitev teritorial-
ne kolektivne blagovne znamke 
po sistemu 'Izvorno slovensko'. 
Na območju znamke 'Sevnica 
Premium' je prejemnica nazi-
va 'Hiša gastronomije' hiša Re-
povž iz Šentjanža, ki tako ne 
pomeni le vrhunec gastronom-
skega prizadevanja na obmo-
čju med Dolenjsko in Posavjem, 
ampak je lahko tudi vzor za ce-
lotno Slovenijo. Temelj in motor 
njihove dejavnosti so člani dru-

žine Repovž, ki z lastnimi pridel-
ki in pridelki svojih dobaviteljev 
ustvarjajo paleto naravnih oku-
sov, skladnih s štirimi letnimi 
časi in spoštovanjem zakonito-
sti trajnostnega razvoja. Njiho-
va  kmetijska, turistična in go-
stinska dejavnost je dokaz vsem 
tistim dvomljivcem, ki še ved-
no ne razumejo, na kakšen na-
čin so lahko posamezne hiše 
vsestransko uspešne tudi zu-
naj največjih turističnih atrak-

cij, večjih središč in avtocestnih 
povezav. Morda pa se postopo-
ma le približujemo razumeva-
nju, da so prav taka naravna in 
kulturna okolja, kakršno je tudi 
v primeru hiše Repovž, v prihod-
nje lahko največje atrakcije in 
priložnost za prijazno doživlja-
nje človekovega gospodarskega 
prizadevanja, družbenih razme-
rij in duhovnih ustvarjalnosti ter 
kreativnosti. Brez režiserjev, re-
flektorjev in ceremonialne infra-
strukture, le  ob druženju in spo-
znavanju lokalnih in regionalnih 
okusov ter zgodb o jedeh, ki od-
krivajo človekove vsakdanjike in 
praznike. S ponosom čestitava 
Gostilni Repovž, vsakemu posa-
meznemu članu družine in vsem 
členom dobaviteljske verige, ki 
ste zaslužni za izjemne okuse in 
zgodbe Repovževih krožnikov ob 
spremljavi vrhunskih vin in dru-
gih pijač, ki gradijo harmonijo in 
navdušujejo naše brbončice. Do-
volite, da se zahvaliva vsem in 
vsakemu posebej. Odlični ste.«

Občinska priznanja se običajno podeljujejo na novembrski osrednji 
slovesnosti ob občinskem prazniku, kar iz znanih razlogov ni bilo 
mogoče. Tradicionalni mesec praznovanja smo zato skušali v kar 
največji meri obeležiti na daljavo, z uporabo sodobnih medijev, 
prav tako predstavitve prejemnikov. 

Na priložnostnem sprejemu nagrajencev, upoštevajoč epidemiolo-
ške omejitve, je priznanja v preteklem tednu izročil župan Srečko 
Ocvirk, se zahvalil za izstopajoče dosežke in prejemnikom pri opra-
vljanju svojega poslanstva še naprej zaželel obilo osebnega zado-
voljstva.
Za 30 let uspešnega dela na gospodarskem področju je Grb Obči-
ne Sevnica prejelo podjetje Evergreen d.o.o. Zlato plaketo je za iz-
jemno opravljanje zdravniškega poslanstva in predanost domačim 
krajem prejel Matjaž Pohar, za aktivno sodelovanje in predanost ra-
zvoju lokalne skupnosti pa Jože Lazar. 
Podeljene pa so bile tudi tri srebrne plakete, in sicer Rotary klubu 
Sevnica ob 10. obletnici uresničevanja dobrodelnega poslanstva, 
Marjanu Ločičniku za predano delo in povezovalnost pri uresniče-
vanju razvoja lokalne skupnosti ter Mirjani Jelančič za izjemno us-
pešno in predano vzgojno-izobraževalno delo ter dosežke na po-
dročju dobrodelnosti.

Podelili občinska priznanja

Prejemniki priznanj z županom Srečkom Ocvirkom

Najavljamo javno dražbo za nakup treh še prostih parcel, name-
njenih za stanovanjsko gradnjo na območju OLN Drožanjska cesta 
v Sevnici. Parcele so velikosti med 800 in 900 kvadratnih metrov, 
prodajale se bodo posamično. Javna dražba bo 10. junija 2021 v 
sejni sobi Občine Sevnica, s pričetkom ob 12. uri. Vse zainteresi-
rane vabimo k sodelovanju. Pogoji za sodelovanje, opis postop-
ka in vse druge informacije v zvezi z javno dražbo so objavljeni na 
spletni strani www.obcina-sevnica.si. 

Javna dražba za tri gradbene parcele na Drožanjski cesti
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Moj projekt – participativni proračun Občine Krško za 2022

Glasovanje o 35 predlogih med 4. in 11. junijem

Komisija za izvedbo participativ-
nega proračuna v sestavi pred-
sednik Anton Petrovič, Jože 
Žabkar, Franc Černelič, Melita 
Čopar in Neža Jurečič je pripra-
vila seznam izvedljivih projektov 
po posameznih območjih v skla-
du s pogoji za uvrstitev na gla-
sovanje. 

O katerih predlaganih projektih 
za leto 2022 boste lahko glaso-
vali od 4. do 11. junija 2021?

Območje 1: KS Brestanica, KS 
Rožno – Presladol
• Postavitev klopi in košev za 

odpadke ob sprehajalni stezi 
ob reki Savi, Rožno-Presladol, 
predlagatelj Jani Bohorč

• V gibanju za zdravje, Bresta-
nica, predlagateljica Marti-
na Ivačič

• Zamenjava dotrajane ograje 
okoli tenis igrišča TK Bresta-
nica, Brestanica, predlagatelj 
Marko Kenig

• Ureditev dostopne poti in 
okolice pri cerkvi sv. Boštja-
na, Brestanica, predlagatelj 
Marko Železnik

Območje 2: KS Dolenja vas, KS 
SSG. Sp. Libna, KS Zdole
• Postavitev zunanjih motorič-

nih igral, Sp. Stari Grad – Sp. 
Libna, predlagateljica Alenka 
Lapuh

• Obnova vodnjaka in ureditev 
okolice parka v Dolenji vasi, 

Od 15. marca do 15. aprila 2021 so občanke in občani občine Krško lahko oddali predloge za projekt, ki ga želijo v svoji 
krajevni skupnosti ali širše. Občina Krško je prejela 68 predlogov za različna območja. Ali predlagani projektni predlogi 
ustrezajo kriterijem in merilom, je najprej pregledala občinska uprava, dokončno pa je o tem presodila komisija. Gla-
sovanje o izvedbi projektov, ki jih je predlagala komisija, bo potekalo na spletni strani Občine Krško od 4. junija 2021 
do vključno 11. junija 2021, svoj glas pa bodo občani lahko oddali tudi na glasovnicah v sprejemni pisarni Občine Kr-
ško v delovnem času. Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu Občine Krško za proračunsko 
leto 2022, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

predlagateljica Tjaša Libenšek
• Zdolske zgodbe na prostem, 

Zdole, predlagateljica Liljana 
Omerzu

• Postavitev klopi na trgu Doma 
krajanov Zdole, predlagatelj 
Marjan Zorko

• Urbana ureditev Zdol, predla-
gateljica Liljana Omerzu

Območje 3:  KS Gora, KS Raka in 
KS Veliki Trn
• Obnova starih avtobusnih 

pos taj, Raka, predlagatelj 
Martin Junkar

• Defibrilator Vrhulje, Veli-
ki Trn, predlagatelj Robert 
Grojzdek

• Letno sankališče – hrib 
Cavsar, Raka, predlagateljica 
Nataša Kern

• Obuditev stare pešpoti Ra-
ka-Celine-Jelenik, Raka, pre-
dlagatelj Jernej Šterk

Območje 4:  KS Koprivnica in KS 
Senovo
• Letna učilnica, Senovo, predla-

gatelj Ivan Šturbej
• Igra in družba, Senovo, predla-

gateljica Olivera Mirković
• Postavitev ograje na strelišču 

Zakov (Reštanj), Senovo, pre-
dlagatelj Rok Bizjak

Območje 5:  KS mesta Krško
• Motorična pot pri OŠ Jurija 

Dalmatina Krško, Krško, pred-
lagateljica Metka Uršič Urbanč

• Motorična igrala in plezala za 

otroke pri OŠ Jurija Dalmatina 
Krško – SPLEZAJ KVIŠKU, Krško, 
predlagateljica Marija Meh

• Bohoričeva ulica – ureditev 
igrišča, Krško, predlagateljica 
Simona Stipič

• Javna razsvetljava med ribni-
kom na Resi in fitnesom na 
prostem, Krško, predlagatelji-
ca Pia Peršič

• Ureditev poti z ribnika na Resi 
po Dalmatinovi poti, Krško, 
predlagateljica Pia Peršič

Območje 6:  KS Podbočje in KS 
Veliki Podlog
• Zunanje fitnes naprave – igri-

šče Veliko Mraševo, Podbočje, 
predlagatelj Dejan Urbanč

• Urbana ureditev vaških ulic po 
zaključenem projektu izgra-
dnje kanalizacijskega omrež-
ja, Veliki Podlog, predlagatelj 
Zdravko Mežič

• Ureditev sprehajalne poti oko-
li vaškega ribnika Rapača, Ve-
liki Podlog, predlagateljica An-
dreja Zidarič

• Zaščita/barvanje lesenih de-
lov ograje ob potoku in na 
mostovih preko potoka Su-
šica v Podbočju in nakup no-
vih cvetličnih korit, Podbočje, 
predlagateljica Ivanka Černe-
lič Jurečič

• Postavitev pitnika in svetilk na 
trgu v Podbočju, predlagatelji-
ca Ivanka Černelič Jurečič

• Postavitev novejših in bolj var-
nih igral za otroke v športnem 

parku na Gorici, Veliki Podlog, 
predlagatelj Žan Hočevar

Območje 7: KS Senuše, KS Le-
skovec pri Krškem in KS Krško 
polje
• Ureditev parka ob Šraj-

barskem turnu, Leskovec pri 
Krškem, predlagateljica An-
drejka Habinc

• Namestitev igral v Selcah, Le-
skovec pri Krškem, predlaga-
telj Alojz Kerin

• Prenova otroškega igrišča Gaj, 
Leskovec pri Krškem, predla-
gatelj Jože Olovec

• Osvetlitev pešpoti mimo 
cerkve sv. Ane, Leskovec pri 
Krškem, predlagatelj Jože Bevc

• BUSko, avtobusno postajali-
šče, Leskovec pri Krškem, pre-
dlagatelj Jože Škofljanec

• Ureditev športnega parka, Kr-
ško polje, predlagatelj Matjaž 
Račič

• Fitnes na prostem, Krško po-
lje, predlagateljica Darja Račič

• Postavitev košev za pasje 
iztrebke na Črnilah, Leskovec 
pri Krškem, predlagateljica Sil-
vija Umek Toth

Vabljeni h glasovanju.

Predlogi, ki niso ustrezali pogo-
jem in zato niso bili uvrščeni na 
glasovanje, so z obrazložitvami 
objavljeni na spletni strani Obči-
ne Krško www.krsko.si.

V občini Krško se vedno bolj zave-
damo pomena sobivanja z nara-
vo. Pred leti smo v sodelovanju 
z domačimi čebelarskimi društvi 
začeli z različnimi aktivnostmi za 
trajnostno zagotavljanje čebelje 
paše. Pridružili smo se projektu 
Čebelarske zveze Slovenije «Člo-
vek posadi – čebela opraši« in v 
starem mestnem jedru zasadili 
medovite rastline ter s tem pri-
spevali k obogatitvi čebelje paše. 
Tudi sicer ob novogradnjah ali 
obnovah pri zunanjih ureditvah 
sadimo medovite rastline. V lan-
skem letu smo ta prizadevanja še 
nadgradili s projektom Čebelar-
ski mozaik v skupni vrednosti 
okoli 350.000 evrov, sofinanci-
ranim iz EU sklada za regional-

ni razvoj v višini 150.000 evrov. 
Poleg občine kot vodilnega par-
tnerja sodelujejo še Čebelarska 

zveza Krško, Društvo Pleteršni-
kova domačija Pišece, OŠ Ma-
ksa Pleteršnika Pišece, OŠ Jože-

ta Gorjupa Kostanjevica na Krki, 
OŠ Jurija Dalmatina Krško, Kul-
turni dom Krško, enota Mestni 
muzej Krško. S projektom želi-
mo vzpostaviti skupno mrežo po-
savskih čebelarjev, zato v starem 
mestnem jedru Krškega gradimo 
čebelarski regijski center, za ka-
terega bo Občina Krško namenila 
okoli 190.000 evrov. Vzpostavili 
bomo laboratorij z analizo medu 
in voska, uredili urbane čebel-
njake, medovite gredice, učne 
čebelarske poti, izvedli uspo-
sabljanja biodinamičnega čebe-
larjenja, strokovna izobraževa-
nja in svetovanja ... Naš skupen 
cilj je ohranjanje čebelarjenja in 
ozaveščanje o pomenu čebel in 
vzorni skrbi zanje.

V Krškem raste regijski čebelarski center
20. maja smo že četrto leto zapored obeležili svetovni dan čebel. Razglašen je bil na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, ki posebno 
skrb namenja spodbujanju varovanja okolja in čebel. Čebele imajo pomembno vlogo pri obsegu kmetijske proizvodnje (vsaka tretja 
žlica hrane je odvisna od opraševanja), pa tudi pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Prizadevanja 
na tem področju Občina Krško nadgrajuje z gradnjo čebelarskega regijskega centra v okviru posavskega projekta Čebelarski mozaik.

Vizualizacija Čebelarskega regijskega centra, ki ga občina  gradi v 
starem mestnem jedru Krškega

2. javni razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj 
Občina Krško razpisuje oddajo 5 neprofitnih oskrbovanih stano-
vanj v najem v novozgrajenem objektu na Leskovškovi cesti 35 v 
Krškem. Najemodajalca sta Stanovanjski sklad Republike Slovenije 
in Občina Krško. Prosilec bo v okviru razpisa lahko tudi Občini Kr-
ško ponudil pravico do razpolaganja na njegovi lastni nepremič-
nini. Prosilci bodo uvrščeni na prednostno listo na podlagi pogo-
jev in kriterijev, o uvrstitvi pa bodo pisno obveščeni.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Kr-
ško – www.krsko.si. Za osebni prevzem pa bo razpisna dokumen-
tacija na voljo od dneva objave do roka oddaje v glavni pisarni v 
pritličju Občine Krško vsak delovni dan od 7.30 do 15. ure, ob sre-
dah do 16.30 ure in ob petkih do 13. ure.

Vloge s prilogami morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko na 
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško – s pripi-
som »2. JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO OSKRBOVANIH STANOVANJ V 
NAJEM – NE ODPIRAJ«.

Dodatne informacije: Feđa Marković, tel. št. 07 49 81 220, e-po-
šta: fedja.markovic@krsko.si.

ZAKLJUČENA 2. FAZA OBNOVE GASILSKEGA DOMA PGE KR-
ŠKO - Investicija v izgradnjo in prenovo gasilskega doma PGE Kr-
ško napreduje po zastavljenem načrtu. Potem ko je bila novembra 
2020 zaključena prva faza projekta z izgradnjo severovzhodnega 
pri zidka gasilskega doma PGE Krško, so se dela nadaljevala pri pre-
novi obstoječega objekta, ki se zaključuje v teh dneh. Januarja le-
tos je bila porušena dotrajana zgradba gasilskega doma, v kateri 
je imelo sedež PGD Videm ob Savi, del prostorov pa so uporablja-
li tudi krški poklicni gasilci. V tretji fazi, v kateri se na mestu poru-
šene zgradbe gradijo prostori za potrebe PGD Videm ob Savi, Civil-
no zaščito, Gasilsko zvezo Krško in tudi za PGE Krško, so zaključena 
gradbena dela, vgrajeno pa je tudi stavbno pohištvo. Pričakuje-
mo, da bodo dela v celoti zaključena v predvidenem roku, to je do 
konca novembra letos. 

KRŠKO PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA OBČINA, PRIZNANJI NAJ 
PROSTOVOLJCEM - Slovenska filantropija med 17. in 23. majem 
organizira 22. Nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen 
je praznovanje prostovoljstva in prostovoljskih organizacij ter zah-
vala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje. Letos je namenjen 
vlogi prostovoljstva v dolgoživi družbi. Na Slovesni dan prosto-
voljstva 18. maja je tudi Občina Krško izpostavila posameznike in 
skupine, ki nesebično podarjajo svoj čas in znanje za sočloveka in 
skupnost. Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 18. maja če-
stital naj prostovoljcema leta 2020, ki so jih izbrali občanke in ob-
čani z glasovanjem. V kategoriji do 30 let je naziv prejel Andraž 
Dostal, prostovoljec Zveze prijateljev mladine Krško, med organiza-
cijami pa Prostovoljno gasilsko društvo Krško (priznanje je prevzel 
predsednik Stanislav Dvoršek). Predstavnik Slovenske filantropi-
je Primož Jamšek pa je Občini Krško izročil priznanje za naziv Pro-
stovoljstvu prijazna občina 2021, ki ga prejmejo občine, ki aktiv-
no spodbujajo prostovoljstvo. Občina Krško je ta naziv prejela že 
osmič zapovrstjo.
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Drage občanke in občani,
ob prazniku naše lokalne 
skupnosti, našega skup
nega dela in prizadevanj, 
da ustvarjamo vedno bolj
šo in razvitejšo skupnost, 
vam iskreno čestitam. 

Razvoj naše občine in na
šega mesta je v zgodovini 
zaznamovalo več prelom
nih točk. Od železnice, ki 
nas je povezala s svetom, 

prvega lesenega mostu, ki je povezal Kranjsko in Štajersko, pa 
gradnja tovarne celuloze in pred nekaj desetletji gradnja jedrske 
elektrarne. Posledično je mesto raslo, se razvijalo, hkrati z njim 
pa celotno območje občine. Zadnjih deset let je celotno Posavje za
znamovala gradnja savskih hidroelektrarn in vse spremljajoče in
frastrukture, ki je spremenila krajino za naslednjih sto let. Hkrati 
pa smo kot lokalna skupnost vlagali v infrastrukturo in programe 
za višji standard, boljše pogoje za življenje in delo naših občanov.

Osebno sem z rezultati dela in sodelovanja zadovoljen. Kljub teža
vam smo uspeli izpeljati številne zastavljene cilje in sledili urav
noteženemu razvoju. Težave hitro zbledijo, a ostane zadovoljstvo, 
da si bil del zgodbe, ki ima pozitivne dolgoročne učinke na življe
nje ljudi, in da smo s skupnimi močmi naredili premike na mar
sikaterem področju. Zadnje desetletje lahko vsekakor ocenim kot 
dobro osnovo in trden temelj za nadaljnji napredek občine, saj 
nam izzivov ne zmanjka. A medtem ko uresničujemo kratkoroč
ne cilje, vseskozi razmišljamo deset, dvajset, trideset let naprej.

Pred nami je novo prelomno obdobje za našo lokalno skupnost, ki 
ga bo gotovo generirala gradnja drugega bloka jedrske elektrar
ne. Kot naložba nacionalnega pomena bo za Krško predstavljala 
nov ključen korak k nadaljnjemu razvoju. Če samo prezrcalimo 
razvoj lokalnega okolja, ki je sledil gradnji prvega bloka, potem 
je jasno, da moramo že zdaj razmišljati širše. Predvsem o tem, 
kako bo gradnja vplivala na lokalno skupnost v smislu generira
nja novih podjetij in novih delovnih mest, posledično potreb po 
dodatnih stanovanjih, šolah, vrtcih ...

Uspemo lahko le z dobro zastavljeno strategijo, v kateri smeri 
bomo začrtali razvoj. Že zdaj moramo razmišljati o prostorskih 
pogojih in prednostih, ki jih imamo, ter o tem, kaj vse bomo v 
prihodnje na poti razvoja morali postoriti na različnih segmen
tih življenja – od kulture, šolstva, športa, do komunale in cestne 
infrastrukture, skratka, za vse, kar lokalna skupnost potrebuje, 
da so njeni občani v njej zadovoljni in da živijo udobno in varno. 

Spoštovani,
verjamem, da bo občina Krško v prihodnjih letih postala mestna 
občina in močen center Posavja. Znamo, zmoremo in si zaslužimo.

Čestitke in srečno, Krško. 

O b č i n a  K r š k o  p r a z n u j e
V  S P O M I N  N A  P R V E  P A D L E  K R Š K E  B O R C E  I N  V R N I T E V  I Z G N A N C E V

mag. Miran Stanko

Pogled v desetletje razvoja 
občine Krško 2010–2020
Občina Krško je v zadnjih desetih letih v uravnotežen razvoj celotnega območja z različnimi naložbami na 
vseh področjih skupno vložila več kot 161 milijonov evrov. 

Šolstvo in predšolska vzgoja:  
obnovljena večina osnovnih šol in vrtcev

V zadnjih desetih letih je Občina Krško obnovila ali pa ener-
getsko sanirala osnovne šole na Raki, v Podbočju, Brestanici, 
Koprivnici, Krškem in Leskovcu pri Krškem. Prav tako smo 
obnovili vrtce Krško, enote Kekec, Pravljica in Zdole, vrtec 
Raka, na novo zgradili vrtca v Brestanici in na Senovem, le-
tos pa nadaljujemo z gradnjo vrtca in OŠ v Velikem Podlogu. 
Zgradili smo novo telovadnico in igrišče ob krški osnovni šoli.

Kultura: prenova številnih zgodovinskih 
objektov in začetek širitve osrednje knjižnice

Največje naložbe v kulturi v zadnjem desetletju na območju 
občine Krško so bile predvsem celovita obnova gradu Raj-
henburg, Valvasorjeve hiše (Mestni muzej Krško), Mencin-
gerjeve hiše in obnova velike dvorane Kulturnega doma Kr-
ško. Tudi v ostalih krajevnih skupnostih smo z obnovami ali 
novogradnjami omogočali kulturno udejstvovanje, in sicer z 
obnovo stare šole na Velikem Trnu, obnovo večnamenskega 
doma v Brestanici, gradnjo večnamenskega doma v Dolenji 
vasi,  Spodnjem Starem Gradu in Zdolah, obnovo dvorane v 
Kulturnem domu Brestanica, v lanskem letu pa smo začeli z 
gradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško.

Novogradnja vrtca Senovo

Celovita obnova gradu Rajhenburg

Obnova OŠ Raka z vrtcem

Energetska sanacija in dozidava OŠ Koprivnica

Občina Krško je v zadnjih desetih letih v 
uravnotežen razvoj z različnimi naložbami 
vložila več kot 161 milijonov evrov.

Krško pred dobrim desetletjem … … in v letu 2020
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Šport in mladi
V zadnjih desetih letih smo obnovili bazen v Brestanici, ure-
dili stadion Matije Gubca in uredili umetno travo, obnovili 
igrišče oz. stadion Dovško v KS Senovo in metališče (Atletski 
center Primož Kozmus). Za mladinske dejavnosti smo celo-
vito obnovili Mladinski center Krško.

Cestna infrastruktura

Zaključek izgradnje krške obvoznice je bil eden večjih za-
ključenih projektov na področju urejanja cestne infrastruktu-
re, ki je v veliki meri sprostil promet skozi mesto Krško, ima 
pa velik pomen tudi za širšo regijo.

Rekonstrukcije križišč v krožišča smo med drugim izvedli v 
Brestanici z dostopno cesto in mostom za Jetrno selo, na mo-
stu v Krškem, pri Trgovskem centru Krško, v Velikem Podlo-
gu, na ulici MDB v Leskovcu in na Sremiški ulici.

Obnovili ali na novo zgradili smo več mostov, in sicer v An-
žah, Stolovniku, na Senovem …

Na področju trajnostne mobilnosti smo poleg novih kilome-
trov kolesarskih povezav, kot so večnamenska pot ob Savi, ko-
lesarska povezava Brestanica–tunel–Senovo, Krško–Sotelsko 
in večnamenska pot v Dolenji vasi, uredili tudi območje umir-
janja prometa ob OŠ Jurija Dalmatina Krško in Koprivnica, 
zgradili parkirišče Park&Ride na Vidmu, uredili parkirišče pri 
železniški postaji v Brestanici v sodelovanju z Infro, obnovili 
Cankarjevo ulico na Vidmu, prijazno pešcem in kolesarjem, 
postavili nov nadhod nad železniško progo na Vidmu, uredi-
li kolesarski poligon, park ob ribniku na Resi …

Objekti gospodarskega pomena: nadgradnja 
tržnice Videm, Podjetniški inkubator Krško

Med objekti gospodarskega pomena, ki smo jih obnovili ali 
zgradili v zadnjem desetletju, izstopajo predvsem obnova in ši-
ritev tržnice Videm, ureditev Podjetniškega inkubatorja Krško, 
nakup družbe Rudar (skupaj s 173 stanovanji), ki je energetsko 
sanirala večstanovanjske stavbe v večjih naseljih, obnova objek-
ta na  CKŽ 19 za zagotavljanje prostorov za CSD Posavje in Za-
vod za zaposlovanje RS. Tu naj omenimo še ureditev prostorov 
za delovanje krajevnih skupnosti, in sicer za KS Raka, na Veli-
kem Trnu in za delovanje KS Leskovec pri Krškem.

Komunalno urejanje številnih naselij
Zadnje desetletje je bilo predvsem v znamenju komunalnega 
urejanja naselij na celotnem območju občine, in sicer v Dole-
nji vasi in Spodnjem Starem Gradu, Mrtvicah, Bregah, Vihrah, 
Drnovem, Veliki vasi, Gorenji vasi, Podbočju s celovito uredi-
tvijo, na Zdolah z ureditvijo pločnikov, Gorici, Jelšah, Velikem 
Podlogu, Leskovcu z rekonstrukcijo Ulice Anke Salmič, ure-
ditev Gmajne in Črnil, v Brestanici z ureditvijo Jetrnega sela, 
na Senovem Cesta na Armes, Senovo–Dovško, Senovo–Belo, 
Ulice na Senovem, Ulice na Vidmu in v Krškem, ureditev na 

Nov večnamenski dom Zdole z vrtcem

Obnova bazena Brestanica

Obnova Mladinskega centra Krško

Izgradnja krške obvoznice

Krožišče v Velikem Podlogu

Naša hiša na Velikem Trnu

Kolesarska steza skozi tunel v Brestanici

Kolesarski poligon na Vidmu

Ureditev večnamenske poti v Dolenji vasi

Podjetniški inkubator Krško

Obnova in širitev tržnice Videm

V letih od 2007 do 2020 je Občina Krško za 
številne naložbe počrpala 30,1 milijona evrov 
evropskih sredstev. 

Celovita obnova Valvasorjeve hiše

Obnova velike dvorane Kulturnega doma Krško
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matizirano sortirno linijo za obdelavo mešanih komunalnih 
odpadkov, s sodobno kompostarno z biofiltri in proizvodno 
linijo za alternativna goriva.

Kmetijstvo: prioriteta komasacije  
in agromelioracije ter namakanje

Zadnje desetletje je bilo v znamenju komasacij in agromelio-
racij na Pijavškem polju, Vihrah, Mrtvicah, Bregah, Gorici in 
Velikem Podlogu ter širitev namakalnega sistema Kalce–Nak-
lo in postopkov za namakanje iz Save.

Skrb za starejše: Dnevni center, oskrbovana 
stanovanja, program Sopotnik …

Za starejše smo v zadnjih letih zgradili dva bloka oskrbova-
nih stanovanj, dnevni center za starejše, pa tudi Večgeneracij-
ski center Posavje in vzpostavili program Sopotnik ter sistem 
dolgotrajne oskrbe MOST.

Rožnem, na Pijavškem, na Kremenu in Polšci, pa tudi v Keri-
novem Grmu in v romskem naselju na Drnovem.

Skupaj s še dvema posavskima občinama smo uspešno zaklju-
čili hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, obnovili smo 
staro mestno jedro Krškega z izgradnjo parkirišč in Zaton, 
hkrati pa zagotovili poplavno varnost s črpališčem in proti-
poplavnim zidom.

Širokopasovne povezave –  
3018 priključkov v 12 letih

Potem ko smo s pomočjo evropskih sredstev v 2008 začeli gra-
diti širokopasovne povezave, smo od leta 2010 gradnjo nada-
ljevali z lastnimi sredstvi. Do aprila 2021 imamo tako na ob-
močju občine že 3018 priključkov.

Nadgradnje na področju ravnanja z odpadki

Na področju ravnanja z odpadki smo v občini Krško uspe-
li vzpostaviti moderen Center za ravnanje z odpadki Spodnji 
Stari Grad, ki smo ga v zadnjem desetletju nadgradili z avto- Izgradnja dveh blokov oskrbovanih stanovanj

Komunalna ureditev naselij na Krškem polju

Rekonstrukcija ulice Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem

Celovita ureditev naselja Podbočje

Komasacije in agromelioracije na Krškem polju

Sodobna kompostarna z biofiltrom

Prostorsko načrtovanje v znamenju OPN

Na področju prostorskega načrtovanja izstopa predvsem v 
letu 2015 oblikovan Občinski prostorski načrt, ki ga je potrdil 
tudi Občinski svet.

Več novih ali obnovljenih poslovilnih objektov

Zaključili smo z obnovami ali novogradnjami poslovilnih 
objektov v Podbočju, Raki, Brestanici, Krškem in Stranjah.

Zaščita in reševanje: v znamenju širitve 
gasilskega doma PGE Krško

Področje zaščite in reševanja zaznamuje gradnja prizidka in 
obnova gasilskega doma PGE Krško, ki bo omogočal boljše 
pogoje dela tako poklicni enoti kot PGD Videm ob Savi in Ga-
silski zvezi Krško.

Izgradnja novega poslovilnega objekta  
na pokopališču v Krškem

Izgradnja prizidka gasilskega doma PGE Krško

Poslovilni objekt na pokopališču na Stranjah
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Občina Krško bo podelila priznanja za ustvarjalno delo, posebne uspehe in prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Prejemnike priznanj je na predlog Komisije za 
občinska priznanja ter sodelovanje z občinami potrdil Občinski svet Občine Krško.

Prejemniki priznanj Občine Krško 2021

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO prejme
Helena Španovič

za prispevek h krepitvi zdravja občank in občanov, vključenih v Šolo zdravja

Delo Mirjane Marinčič, ki se je Kulturnemu društvu Leskovec 
pri Krškem pridružila kmalu po njegovi ustanovitvi, najbolj 
označujeta oder in pisana beseda. Je članica dramske sekci-
je in deveto leto njena vodja.  Nastopila je v nekaj predstavah, 
pomembna pa je tudi njena vloga pri gledališki vzgoji otrok 
in mladih. Ustanovila je otroško gledališko skupino in mla-
de igralce popeljala na državno srečanje najboljših gledaliških 
skupin v državi. Napisala je več gledaliških priredb pravljic in 
dve daljši otroški gledališki predstavi — musical Planet Vese-
lja ter predstavo Ja, pa je. 

Je avtorica besedila za song v predstavi Ja, pa je, podpisana je 
pod scenarij filma o Krškem in pod vezni tekst filma Posavska 
špajza. Je avtorica mnogih scenarijev in veznih tekstov za pri-
reditve širom občine. Že več let zapored je avtorica skečev, ki 
spremljajo martinovanje in leskovško prireditev Pomlad priha-
ja. Režira predstave dramske sekcije KD Leskovec, ki so bile na 

regionalnem Linhartovem srečanju nagrajene za najboljšo žensko ali moško vlogo. 

S povezovanjem društev in novimi idejami je pomagala postaviti temelje za večjo prepoznav-
nost ljubiteljske kulture v občini. Je prejemnica bronaste plakete KS Leskovec pri Krškem, 
srebrne Linhartove značke ter Prešernove bronaste in srebrne plakete.

Jože Kodela je eden prvih članov Društva vinogradnikov Sre-
mič, ki je bil močno vpet v samo ustanovitev društva leta 1995. 
Prvih nekaj let je deloval kot član in pomagal pri organizacijah 
delavnic in dogodkov. Krepil je poznanstva ter prijateljstva z 
okoliškimi vinogradniki in ljudmi v občini in širše. Vse te izkuš
nje so mu pomagale, da je leta 2007 prevzel vodenje društva. 
Z njegovo pomočjo se je društvo razvilo do te mere, da na leto 
organizira prek 20 dogodkov; od strokovnih delavnic, preda-
vanj, druženj do strokovnih ekskurzij doma in v tujini.

S svojo odprtostjo in zagnanostjo je društvo močno povezal z 
Občino Krško, vzpostavil močno vez med društvom ter Kme-
tijsko gozdarskim zavodom Novo mesto in na ta način zago-
tovil prepoznavnost društva tudi izven meja naše občine. Trdo 
delo in zagnanost so prepoznali tudi okoliški vinogradniki, 
kar priča tudi več kot 130 aktivnih članov, vsako leto pa se jim 
pridruži tudi nekaj novih. Še bolj pomembno pa je, da se zara-

di njegove natančnosti in želje po izboljšanju skozi strokovne delavnice dviguje kvaliteta in 
prepoznavnost vin v občini Krško, skozi sodelovanje na mednarodnih sejmih in tekmovanjih 
pa krepi tudi prepoznavnost lokalnih vinarjev in vin izven meja naše domovine.

Branko Strgar iz Podbočja se je kot učitelj športne vzgoje na OŠ 
Podbočje zaposlil leta 1984, a njegova ljubezen do športa, pred-
vsem do košarke, se je rodila že mnogo prej. Z novo šolo in te-
lovadnico v letu 1982 je ta postala njegov drugi dom. Tako je 
še danes. Bil je predan trener mlajših kategorij Košarkarskega 
kluba Podbočje. Trenersko pot je nadaljeval v 90. letih, ko je bil 
članski trener v domačem klubu. V 90. letih je bil med glavni-
mi organizatorji nočnih nogometnih turnirjev v Podbočju. Je 
ustanovni in aktivni član Športnega društva Tim 1, ustanovlje-
nega leta 1999, ki skrbi za razvoj rekreativne vadbe vseh staro-
stnih skupin v Podbočju in okolici.

Kot učitelj je mnogim generacijam učencev ostal v spominu kot 
predan športni pedagog. Spremljal jih je na planinskih poho-
dih v sredogorje in visokogorje ter dosegal vidne dosežke tudi 
na državnem nivoju na področju košarke za fante in dekleta, 
pa tudi na atletskih tekmovanjih. OŠ Podbočje je pod njego-

vim vodenjem doživela skokovit razvoj. Kot ravnatelj je ves čas spodbujal zaposlene k pro-
fesionalnemu razvoju in zaupal v njihovo strokovnost. Bil je strokoven, predan, odgovoren, 
strog in čuječ ravnatelj. Kot učitelj športa še vedno predano in z veliko mero empatije preda-
ja svoje športno znanje učencem. Še vedno vsak, še tako neuresničljiv cilj doseže in izpelje.

Helena Španovič je v zadnjih letih prostovoljno delovala v skrbi 
za zdrave, razgibane občanke in občane ter za njihovo socialno 
vključenost. Vsak dan aktivno in profesionalno vodi vadbe »1000 
gibov« dr. Nikolaja Grishina v okviru Društva Šola zdravja, ki 
ima v Sloveniji okoli pet tisoč članic in članov. Ustanovila je kar 
trinajst skupin v krški in kostanjeviški občini, v katerih je včla-
njenih okoli 250 članov, pri tem pa v preteklih letih opravila več 
kot 2000 ur prostovoljnega dela. 

Pri svojem delu je predana, povezuje krajane in občane, jih moti-
vira k boljši kakovosti življenja in k ohranitvi tako fizičnega kot 
mentalnega zdravja, s tem pa veliko prispeva h krepitvi zdravja 
občanov. Društvo Šola zdravja se pod njenim vodstvom red no 
vključuje in sodeluje pri različnih dogodkih v občini in sodelu-
je z različnimi organizacijami v lokalni skupnosti. Helena Špa-
novič je članica Upravnega odbora Društva Šola zdravja, v letu 
2019 je prejela priznanje, letos pa za zelo uspešno delo še najviš-

jo nagrado Društva Šola zdravja.

ZNAK OBČINE KRŠKO prejme
Mirjana Marinčič

za uspešno delovanje na številnih področjih ljubiteljske kulture

ZNAK OBČINE KRŠKO prejme
Jože Kodela

za razvoj vinogradništva in vinarstva v Vinorodnem okolišu Bizeljsko – Sremič

ZNAK OBČINE KRŠKO prejme
Branko Strgar

za prispevek k razvoju športa in šolstva v lokalni skupnosti

Glavna dejavnost družbe la-
stnikov Alojzija in Terezi-
je Unetič, ki jo vodi hči Nata-
ša Unetič Tomše, je že dobrih 
30 let specializirana storitev s 
področja protikorozijske zašči-
te kovin. V prvih letih je stori-
tev protikorozijske zaščite ko-
vin temeljila zgolj na lastnem 
znanju in poznavanju zahtev 
takratnih kupcev. Z rastjo šte-
vila kupcev, zaposlenih in do-
baviteljev so v letu 2000 sledi-
le spremembe in posodobitev 
delovnih in proizvodnih pro-
storov, posledično pa tudi or-

ganizacija dela in procesi. V 2012 je novo posodobitev zaznamovala dozidava novega dela spe-
cializirane lakirnice, v 2015 pa še posodobitev peskalnice. S sodobno tehnologijo, kakovost no 
storitvijo in inovativnimi pristopi ustvarjajo višjo dodano vrednost, ki se odraža na konku-
renčnosti in razvoju podjetja. 

Danes družba uspešno posluje na področju celotne Slovenije, predvsem v strojegradnji, grad-
beništvu, prevozništvu, ladjedelništvu in železniški industriji. V prihodnje želijo z razvojem 
lastnih zmogljivosti, lastnimi sposobnostmi in pravimi strateškimi povezavami postati pomem-
ben partner pri protikorozijski zaščiti kovin, ki posluje in deluje po najzahtevnejših evropskih 
standardih. Zavedajo se tudi pomena družbene odgovornosti in varstva okolja, zato sledijo in 
presegajo zakonske zahteve. S sponzorstvi in donatorstvi različnim kulturnim organizacijam 
in raznim društvom prispevajo k uspešnejši lokalni skupnosti.  

VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO prejme 
družba Kemokovina, d. o. o.

za 30 let zelo uspešnega gospodarskega razvoja na področju protikorozijske zaščite kovin

Ob prazniku občine Krško bodo potekale nekatere prireditve v skladu 
z veljavnimi ukrepi v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa. 
Seznam prireditev oziroma morebitne odpovedi, v kolikor bi do njih 
zaradi spremenjenih razmer prišlo, lahko spremljate na spletni strani 
www.krsko.si.

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Krško 
bo v ponedeljek, 7. junija 2021, ob 19. uri v Kulturnem domu Krško. 

V skladu z ukrepi bo na blagajni KD Krško na voljo omejeno število 
vstopnic. Sicer pa boste dogodek lahko v živo spremljali na FB profilu 
Občine Krško in na ePosavje TV.
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JUBILEJNA PRIZNANJA OBČINE KRŠKO

Prostovoljno gasilsko društvo Krško (ob 150-letnici) Prostovoljno gasilsko društvo Podbočje (ob 120-letnici) Prostovoljno gasilsko društvo Zdole (ob 70-letnici) 

Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Termoelektrarne 
Brestanica (ob 70-letnici) Prostovoljno gasilsko društvo Smednik (ob 60-letnici) Prostovoljno gasilsko društvo Rožno (ob 40-letnici)

Kozjanski park (ob 40-letnici)

Zavod Neviodunum (ob 20-letnici) Družba GEN energija, d. o. o. (ob 20-letnici)

Družba SIPRO inženiring, d. o. o. (ob 20-letnici)

Kulturno društvo Leskovec pri Krškem (ob 20-letnici) Posavski odbojkarski klub (ob 10-letnici)

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNIKU OBČINE KRŠKO
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Voščila ob prazniku občine Krško

Cenjene in spoštovani,
iskreno voščimo ob prazniku vaše občine!

Medsebojno razumevanje, spoštovanje, sodelovanje, 
povezovanje in razumevanje so ključ, ki vodi do uspeha. 
Spremenjene razmere od nas še vedno zahtevajo veliko 

prilagajanj, a s skupnimi močmi lahko pišemo nove 
zgodbe in krepimo vezi, s katerimi želimo ustvarjati 

svetlejšo prihodnost. Ta je vedno neznanka, 
a z enotnostjo in s strpnostjo bomo kos 

tudi prihajajočim novim izzivom.

Naj bo praznovanje lepo in mirno, 
v prihodnosti pa naj se uresničijo vsi dobri načrti 

v dobrobit skupnosti dobromislečih ljudi.   

Franjo Debelak,
župan Občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci 

Spoštovane in spoštovani,
prejmite iskreno voščilo ob prazniku občine Krško!

Mnogo je stvari, ki plemenitijo življenje, 
a skrb za sočloveka je tista, ki naj ostaja v ospredju – 

še posebej v teh negotovih časih premnogih preizkušenj, 
ki so hkrati priložnost za premislek o tem, 

kaj resnično šteje.

Najpomembnejše premoženje vsake skupnosti so njeni 
ljudje, zato odgovorno in odločno uresničujmo 

zastavljene cilje znotraj krajevnih skupnosti, 
občin in regije – izberimo, kar vodi k napredku in sožitju.

Ladko Petretič,
župan Občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci 

Spoštovane občanke in občani občine Krško, 
spoštovani župan, spoštovani podžupanja in podžupana, 

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Ob praznovanju vašega občinskega praznika vam v svojem 
imenu in v imenu naših občanov iskreno čestitam ter se 

vam hkrati zahvaljujem za odlično medsebojno 
sodelovanje v okviru posavske regije. Prepričan sem, da 
bomo tudi v prihodnje znali prepoznati skupne interese 

in oblikovati projekte v dobrobit našega širšega prostora. 

Še enkrat hvala in iskrene čestitke! 

Tomaž Režun,
župan Občine Radeče, s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Krško.

Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo in vam želimo, 
da s povezovanjem in dobrim sodelovanjem še naprej gradite 

trdno, razvojno prodorno skupnost. 

Čestitamo tudi vsem prejemnikom občinskih priznanj, ki z 
vidnimi uspehi in dosežki ter z močno družbeno odgovornostjo 

še posebej zaznamujete življenje domačih krajev in občine.

Verjamem, da bomo v dobrem sodelovanju tudi v bodoče 
enotno sledili razvojnim ciljem, ki jih skupaj prepoznavamo kot 

pomembne za dolgoročen napredek regije Posavje.

Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo in želimo vse 
dobro, še predvsem pa obilo zdravja, optimizma in zadovoljstva.

S spoštovanjem,

župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, 
s sodelavci

V prazničnih govo-
rih vedno poslušamo, da 
bi dogodki, ki so se zgo-
dili v preteklosti in so os-
nova tudi za praznik ob-
čine Krško, družbi morali 
služiti v resen opomnik, 
česa vse je sposobna člo-
veška narava. Iz teh spo-
znanj naj bi že od dru-
ge svetovne vojne zrasli 

v boljše, bolj sočutne ljudi, vedno pripravljene na 
medsebojno pomoč. Prepoznavanje dobrih odloči-
tev in dosežkov naj bi nam bilo v krvi. 

Epidemija pa je pred vse nas postavila ogromen 
izziv. Uspelo ji je tudi nekaj, kar pa se, če bi nam malo 
bolj služila zgodovinski spomin in zdrava kmečka 
pamet, pravzaprav ne bi smelo zgoditi: začela je 
močno razdvajati. Z zaostrovanjem razmer je priš-
lo do zaostrovanj v človeški notranjosti. Celo na prvi 
pogled manj pomembno pomanjkanje pozdravov v 
živo, pristnih druženj, iskrenih objemov ob srečanju 
na ulici, na prireditvah, ki so bile vedno srce krške-
ga praznika, je terjalo svoj davek.

A tisti trenutek, ko smo si priznali, v kaj nas je 
privedla epidemija, je odločilen in najboljša odskoč-
na deska navzgor! Da smo odprli oči in videli, da vse 
le ni zastalo. Ravno nasprotno – kljub večkrat absur-
dnim razmeram so posamezniki, društva in podjetja 
dali v norem 2020 vse od sebe, da ne pokleknejo. Da 
ustvarjajo. Da naredijo razvojne preboje. Da ustva-
rijo nova delovna mesta. Da ozelenijo svojo okolico. 
Da znova uživajo v »udarniških« akcijah. 

K temu odpiranju oči, k neomajnemu dvigova-
nju duha skupnosti smo levji delež dodali tudi pri 

Posavskem obzorniku. Za to, da smo se z dobrimi 
zgodbami, optimističnimi zgledi, stalnim opogum-
ljanjem borili proti kulturi strahu, ki so jo širili mno-
gi drugi mediji, smo lahko danes, ko gledamo nazaj 
na preteklo leto, upravičeno hvaležni in na to ponos-
ni v vseh ustvarjalnih enotah Neviodunuma, ki naš 
medij izdaja. Občina Krško je to prepoznala in nam 
za dve desetletji dvigovanja kvalitete življenja v na-
ših krajih podeljuje priznanje ob prazniku. Hvala! Ob 
strani nam pri tem plemenitem poslanstvu, ki se je 
začelo v Krškem leta 1997, stojijo mnoge instituci-
je, domači podjetniki in različne gospodarske druž-
be, ki nad našimi kraji in ljudmi ne mislijo obupati. 
Odločno pravijo »NE« rinjenju naše regije z zemlje-
vidov centralizacije države lačnih interesnih skupin 
in glasen »DA« še močnejši skupnosti. 

Ob prvem prazniku posavskih občin v 2021 lah-
ko pri našem mediju ugotovimo, da smo uspeli do-
kazati, da je okoli nas toliko dobrega in naša ekipa 
povezovalnim ciljem tako predana, da smo kljub od-
sotnosti prireditev, ki so sicer osnova poročevalske-
ga dela, polnili tudi po 32 in nekajkrat celo 40 strani 
časopisa! Ne, še zdaleč nismo le kronisti časa – smo 
aktivni ustvarjalci svetlejše sedanjosti. 

Dragi naši bralke in bralci, sokrajani, občanke in 
občani občine Krško – pozitivne želje ob prazniku na 
naslednjih straneh naj vam vlijejo volje in dajo vede-
ti, da je zdaj prišel odločilen čas. Čas za dvig pogle-
da, čas za vztrajnost in predvsem čas za pogum, da 
se kot skupnost spet dokažemo in da žrtve ter trud 
naših prednikov počastimo z zmagovalno in v dob-
rem povezano miselnostjo.   

Maruša Mavsar, 
direktorica Zavoda Neviodunum

Foto: P. Pavlovič

Foto: P. Pavlovič
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Predsednica Vlasta Moškon
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

Ob praznovanju občinskega praznika
vam iskreno čestitamo ter želimo 

veliko osebnega zadovoljstva 
in delovnih uspehov.

KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE
Zdole 29c, 8272 Zdole

Iskreno čestitamo ob prazniku občine Krško
z željo, da sprejmemo ponujene izzive 

z medsebojnim sodelovanjem in razumevanjem.

Predsednik Marjan Zorko in Svet KS Zdole

Ob prazniku občine Krško 
in prazniku krajevne skupnosti Brestanica – 

dnevu izgnancev vam iskreno čestitamo.

Predsednik Vlado Bezjak 
in Svet KS Brestanica

Krajevna skupnost Brestanica
www.brestanica.com;  e-mail: krajevna.skupnost.brestanica@siol.net

Predsednik Damjan Bogovič

in Svet Krajevne skupnosti Koprivnica 

Ob prazniku občine Krško vsem občankam 
in občanom iskreno čestitamo in želimo 

mnogo uresničenih želja 
ter osebnih in poslovnih uspehov.

Vsem občanom in občankam čestitamo 
ob prazniku občine Krško! 

Krajevna skupnost Dolenja vas

KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
 Dolenja vas pri Krškem 53, 8270 Krško

KRAJEVNA SKUPNOST GORA
Gora 31, 8270 Krško

Ob prihajajočem prazniku
vam izrekamo čestitke z željo,
da se kmalu srečamo na prireditvah,
ki nam lepšajo praznične dni.

Predsednik Alojz Kerin in Svet KS Gora

Ob prazniku občine Krško vam iskreno čestitamo,
praznični dnevi pa naj bodo bogati 

z medsebojnim razumevanjem 
in prijetnim druženjem.

Svet KS Rožno – Presladol, predsednik Anton Bohorč

Spoštovane občanke, občani!

KRAJEVNA SKUPNOST 
MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško 

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
 

Spremembe so del življenja 
in naj bodo odsev dobrega dela.

 

Iskreno čestitamo ob prazniku!
 

mag. Nataša Šerbec, predsednica, 
in Svet KS mesta Krško

Krajevna skupnost Senuše

Predsednik Jože Tomažin in Svet KS Senuše

Ob prazniku KS Senuše čestitamo
vsem sokrajankam in sokrajanom,

pridružujemo se tudi iskrenim voščilom
občankam in občanom 

ob prazniku občine Krško.

Spoštovane krajanke in krajani! Čestitamo vam ob krajevnem in občinskem prazniku. 
Naj vam letošnje razmere ne vzamejo dobre volje za delo in uspeh v prihodnje. 

Predsednik Peter Račič in Svet KS Krško polje

Goran RovanGoran Rovan

»Živeti s pozitivnimi mislimi ima prednosti - 
vedno te potisne naprej.

Na prave kraje, med čudovite ljudi.«

Ob prazniku občine Krško vsem občankam in 
občanom iskreno čestitamo in želimo veliko 

uspešnih poti med dobrimi ljudmi.

Svet KS Raka,
predsednik sveta KS Primož Šribar

»Ključ do sreče so sanje. 
Ključ do uspeha je uresničevanje sanj.« 

Ob krajevnem prazniku in ob prazniku občine 
Krško vsem občankam in občanom iskreno 

čestitamo in želimo mnogo uresničenih želja.

Svet KS Veliki Trn, predsednica sveta Ana Srpčič

Spoštovani krajani in krajanke KS Veliki Podlog, 
cenjeni občani in občanke!
Ob prihajajočem krajevnem prazniku in prazniku 
domače občine vam iskreno čestitamo.

Hvala vsem, ki s svojim delom,  
energijo in udejstvovanji na  
različnih področjih prispevate  
k našemu razvoju. 

Prihodnost ustvarjamo skupaj.
Predsednica Karolina Cizerle in Svet KS Veliki Podlog 

KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE

Iskrene čestitke vsem ob prazniku 
KS Podbočje in občinskem prazniku,

veliko medsebojnega razumevanja
ter obilo uspehov v nadaljnjem razvoju.

Predsednik Janez Barbič
in Svet KS Podbočje

Svet KS Leskovec pri Krškem
in predsednik Jože Olovec 

Ko se odmaknemo od negativnih 
stvari, pridejo na vrsto dobre reči.

Pozdrav vsem iz Leskovca!

Vsem občankam in občanom želimo 
mirno in varno praznovanje

ter čestitamo ob občinskem prazniku!

Kolektiv PGE Krško112 w
w
w
.p
ge
-k
rs
ko
.si

Predsednik in Svet Krajevne skupnosti 
Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna

Krajevna skupnost 
Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna

Drage občanke in občani, krajanke in krajani,
ob prazniku občine Krško čestitamo 

in želimo medsebojnega razumevanja 
in svetlo prihodnost za vse nas! 
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Spoštovane občanke, spoštovani občani,

žal tudi letošnjega praznika ne bomo mogli praznovati 
tako sproščeno, kot smo bili vajeni že desetletja. Kljub 
temu je prav, da se spomnimo tistih, ki so pred 80 leti dali 
svoja mlada življenja, in tistih, ki so po štirih letih 
izgnanstva morali začeti vse na novo. Tudi sam črpam 
navdih iz tistega časa, a se hkrati dobro zavedam izzivov 
sedanjosti. Ko si prizadevam za čim boljše funkcioniranje 
države, nikoli ne pozabljam na probleme ljudi v okolju, iz 
katerega izhajam.

Iskrene čestitke ob občinskem prazniku 
in prazniku KS mesta Krško!

Dušan Šiško, poslanec v Državnem zboru 

Ob praznovanju občinskega praznika 
vam iskreno čestitamo 

in želimo veliko osebnega 
zadovoljstva ter delovnih uspehov.

Občinski odbor Krško in 
poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič

Občinski odbor SDS Krško, predsednik Jože Olovec

Drage občanke in občani, 
čestitamo vam 

ob občinskem prazniku.

Življenje je le zbirka trenutkov,
ki bi jih radi ponovili.

Leta so zgolj številke.

Srečno, Krško!

Dr. Tanja Roženbergar izha-
ja iz Novega mesta. Na začetku 
poklicne poti je bila kustodi-
nja pripravnica v Dolenjskem 
muzeju, kasneje pa jo je pot 
vodila v tedanji Muzej revo-
lucije v Celju, kjer je po be-
sedah dr. Helene Rožman iz 
Mestnega muzeja Krško, ki je 
usmerjala pogovor, »zasidra-
la nove ideje in odprla podro-
čje urbane etnologije«. V okvi-
ru tamkajšnjega delovanja je 
zasnovala tudi Otroški muzej. 
Dr. Roženbergarjeva je nato 
spregovorila o projektu iz leta 
2007, posvečenem Almi Kar-
lin, ki ga je naslovila »Alma Vox 
Populi«. Po njenem mnenju 
gre za pomembno in spregle-
dano žensko. »Muzejski pros-
tor je del zelo pomembne pa-
radigme in se udejanja v sami 
družbi, saj v depoju nima pra-
ve vrednosti,« je v nadaljeva-
nju poudarila dr. Roženber-
garjeva. Dotaknila se je tudi 
digitalne dostopnosti v času 
korone ter intelektualne do-

Naj organizaciji in naj prosto-
voljcu do 30 let za leto 2020 
sta priznanji 18. maja, na Slo-
vesni dan prostovoljstva, slav-
nostno podelila krški župan 
mag. Miran Stanko in pred-
stavnik Slovenske filantropije 
Primož Jamšek. 

Naj prostovoljec Andraž Dos-
tal, ki je tri dni pred tem dopol-
nil 24 let, se je kot prostovoljec 
pridružil Zvezi prijateljev mla-
dine Krško (ZPM) pred petimi 
leti, ko se je kot vaditelj plava-
nja, ki ga je pri Plavalnem klu-
bu Celulozar Krško treniral kar 
17 let, še vedno pa v njem de-

S prostovoljstvom daje svoj
prispevek družbi
KRŠKO – Ob letošnjem nacionalnem tednu prostovoljstva so občani občine Krško med predlaganimi orga-
nizacijami največ glasov namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Krško, med posamezniki pa Andra-
žu Dostalu iz Krškega, ki so mu glasovalci namenili 2040 glasov.

luje kot trener 5. in 6. selek-
cije plavalcev, pridružil orga-
niziranim skupinam otrok na 

letovanju v otroškem naselju 
ZPM Krško v Bučanju pri Nere-
zinah. »Vsaka od kolonij, v ka-
terih sem se angažiral kot pla-
valni učitelj, vodja skupine in 
pomočnik pedagoškega vodje, 
se je zame zapisala kot zgodba 
zase in s prijetnimi spomini na 
druženja z otroci, igranje dru-
žabnih iger z njimi, pripravlja-
nja plesnih večerov ipd., še v 
posebno zadovoljstvo, pa tudi 
v ponos, pa so mi predstavlja-
li otroci, ki so se pod mojim 
mentorstvom naučili plavati.« 

Andraž se sicer vključuje tudi v 
izvedbo ostalih programov, ki 

jih prireja ZPM Krško, ki je bila 
tudi predlagateljica njegove 
nominacije za naj prostovolj-
ca, od organizacije prednovo-
letnih praznovanj, pustovanj, 
aktivnosti v tednu mobilnosti 
ali ob dnevu za spremembe, v 
izvedbo različnih delavnic, ki 
jih prirejajo v dnevnem centru 
ZPM idr. »Priznanje pomeni, 
da je v občini Krško angažira-
nje na prostovoljnem področju 
prepoznavno, osebno pa mi je 
v zadovoljstvo, da lahko dam 
svoj prispevek družbi,« nam je 
še povedal Andraž.

 B. Mavsar

Andraž Dostal

Muzej tudi v digitalnem svetu
KRŠKO – Ob mednarodnem muzejskem dnevu, ki ga v okviru globalne institucije ICOM obeležujemo vsako 
leto 18. maja, je na YouTube kanalu Kulturnega doma Krško potekal pogovor z etnologinjo, muzeologinjo 
in kustosinjo v Slovenskem etnografskem muzeju dr. Tanjo Roženbergar. 

stopnosti in dejala: »Ne sme-
mo biti posesivni do znanja, 
sama skrb za muzejski pred-
met ne sme onemogočati do-
stopnosti.« 

Sicer je bila dr. Roženbergarje-
va en mandat direktorica Slo-
venskega etnografskega muze-
ja, sedaj pa v njem službuje kot 
kustosinja. O svojem delu je 

povedala: »Delo tukaj je zame 
velik izziv; gre za nacionalni iz-
ziv z drugačnim načinom ko-
munikacije, gre za mrežni ele-
ment za mednarodno delo.« 
V sklepnem delu pogovora je 
dejala, da so muzeji zaupanja 
vredne institucije ter da ima-
jo pomembno vlogo pri dvi-
gu etike v sami družbi, saj se 
odzivajo na fenomene sodob-
ne družbe ter jih zaznamuje 
poštenost. Ob koncu je tako-
le strnila svoje razmišljanje: 
»Muzeji bodo definitivno os-
tali. Ampak še več bo vredno, 
ker bo obstajal tudi muzej v di-
gitalnem svetu.« 

 A. Kališnik, 
 foto: zajem zaslona

Dr. Helena Rožman (levo) v pogovoru z gostjo, etnologinjo in 
muzeologinjo dr. Tanjo Roženbergar (desno)

Spoštovane občanke 
in občani občine Krško,

7. junij, praznik Občine Krško, je dan spomina na prve 
krške žrtve in vrnitev izgnancev. Je tudi dan, ki smo ga na-
vadno vselej proslavili na družabnih dogodkih ter tako po-
zdravili razvoj naše lepe občine. 

Čeprav tokrat že drugo leto zapored zaradi epidemije ob-
činski praznik našega kraja praznujemo brez večjih prire-
ditev v živo, pa vam vsem iskreno čestitam ob občinskem 
prazniku ter se še posebej zahvaljujem vsem občankam in 
občanom, da smo s spoštovanjem epidemioloških ukrepov 
vsi skupaj prebrodili ta zahteven čas. Še posebej se za trud 
in prizadevanja za varnost in zdravje občank in občanov v 
epidemiji zahvaljujem vsemu osebju v Domu starejših ob-
čanov Krško, zdravstvenim delavcem, kot tudi vsem v go-
spodarstvu, da je delo v čim večji možni meri teklo dalje. 

Vsem želim veliko optimizma z željo, da bo v prihodnje več 
priložnosti, da se lahko srečamo v živo.

Iskrene čestitke ob prazniku Občine Krško in lepo prazno-
vanje!

Franc Bogovič, 
poslanec Evropskega parlamenta 

(EPP Group)
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DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
Kovinarska 13, 8270 KRŠKO

Telefon: 07 / 488 18 50
www.dsokrsko.si

Vsem oskrbovancem, njihovim sorodnikom,
 poslovnim partnerjem, občankam ter občanom

čestitamo ob prazniku 
in želimo prijetno praznovanje.

Za zdravje skupaj z vami!

www.lekarna-krsko.si
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MEGADOM KRŠKO • 07/488 1 203 • www.megadom.si •

Vsem občankam in občanom čestitamo
ob prazniku Občine Krško.

Vsem občankam in občanom čestitamo
ob prazniku Občine Krško.

Strankam in poslovnim partnerjem
se zahvaljujemo za zaupanje. 

Strankam in poslovnim partnerjem
se zahvaljujemo za zaupanje. 

RUDAR SENOVO d.o.o.

Občankam in občanom občine Krško čestitamo ob občinskem prazniku.

Sava nas povezuje in združuje …

Iskrene čestitke ob prazniku občine Krško 
in še na mnoga uspešna sodelovanja.

Čestitamo ob občinskem 
in krajevnem prazniku 
in si želimo dobrega 

sodelovanja tudi 
v prihodnje.
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Ob prazniku občine Krško 
čestitamo vsem občankam in občanom ter 

želimo veliko osebnih in poslovnih uspehov.

Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo 

ob občinskem prazniku ter želimo 
veliko osebnih in poslovnih uspehov.

www.infra.si

30 let

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku 

in se zahvaljujemo za zaupanje.

Titova cesta 75
SI-8281 Senovo
e-mail: joze.pozun@kabelnet.net

Tel.: 07 48 81 960
Fax: 07 48 81 967
GSM: 041 739 485

Občankam in občanom 
čestitamo za praznik 

in želimo veliko dobrega sodelovanja 
tudi v prihodnje. 

Nuklearna elektrarna Krško

rival-varovanje.si

Čestitamo 
ob prazniku.

Za vašo varnost!
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Novo življenje za staro mestno jedro

Ideja o prizidku je bila na 
dnevnem redu Sveta zavoda 
Valvasorjeve knjižnice Krško 
že pred dvema desetletjema, 
vendar takrat ni bila sprejeta 
s strani Zavoda za spomeni-
ško varstvo. Nekaj let kasneje 
(april 2005) sta bila na občin-
skem svetu že potrjena loka-
cija nove knjižnice v starem 
mestnem jedru in leta 2007 
tudi že potrjen investicijski 
projekt izgradnje nove knjižni-
ce. Toda (pre)dolga in pestra 
zgodovina reševanja prostor-
ske stiske ni več pomembna, 
saj bodo s prizidkom in teme-
ljito prenovo sedanjih prosto-
rov razvojne možnosti te kul-
turne ustanove v veliki meri 
uresničene.

Ker so priprave na gradnjo 
nove knjižnice trajale tako 
dolgo in so bile usmerjene na 
delovanje v povsem novi in 
še mnogo večji zgradbi, glede 
vsebin in načrtovanih dejav-
nosti v prizidku uprava knji-
žnice nima zadreg. Kot pravi 
direktorica Urška Lobnikar 
Paunović, bo z novim prizid-
kom upoštevano zadovoljeva-
nje potreb sodobne splošne 
knjižnice za nekaj naslednjih 
desetletij in pri tem poudar-
ja: »V novem in obnovljenem 
samostanskem delu knjižni-

ce bodo smiselno združene 
vsebine, upoštevano bo funk-
cionalno delovanje knjižnice, 
predvsem pa usmeritev, da je 
knjižnica tudi družaben pros-
tor, ki lahko s svojo arhitekturo 
in nenehno razvijajočo se po-
nudbo vnese novo življenje v 
staro mestno jedro Krškega.«

Seveda je osnovno poslanstvo 
knjižnice njena vloga pri spod-
bujanju branja in razvijanju 
bralne kulture (organizacija 
bralnih srečanj za različne ge-
neracije, razvoj in nadgradnja 

obstoječih bralnih projektov, 
spodbujanje družinskega bra-
nja, spodbujanje branja s po-
močjo sodobnih tehnologij, ra-
zvoj storitve glasnega branja), 
vendar bodo ohranjali obsto-
ječe in razvijali tudi nove bibli-
opedagoške in biblioandrago-
ške storitve za vse generacije.

Zanimivo pa je, da so se že na 
pogovorih in snovanjih nove-
ga objekta pred dvajsetimi leti 
dobro zavedali širše vloge knji-
žnice in poudarjali ne le potre-
bo po večjih prostorih za vse 

bogatejšo zbirko knjig, pač pa 
tudi po knjižnici kot »sodob-
nem informacijskem, izobra-
ževalnem, družabnem in pred-
vsem kulturnem središču«. 
Zdaj torej prihaja čas, da se te 
zamisli v veliki meri uresničijo.

»V prihodnosti se želimo rav-
nati po načelu 'Dajmo prostor 
ljudem'. Poleg izposoje gradi-
va ljudem vseh generacij že-
limo omogočati preživljanje 
prostega časa in druženje v 
prostorih knjižnice. Pri izposoji 
želimo bolj izpostaviti gradivo, 
pokazati naše domoznanske in 
druge zaklade, ki jih v naši knji-
žnici ni malo, so pa bolj skriti, 
saj trenutno nimamo prosto-
ra in opreme, ki bi omogočila 
predstavitev le teh,« poudarja 
direktorica in dodaja, da želi-
jo obiskovalcem knjižnice v bo-
doče omogočiti prostor, v kate-
rem bodo lahko razvijali nove 
ideje in zamisli ter jih tudi ure-
sničevali. Uporabnikom bo 
tako na voljo zelo raznoliko 
gradivo, poleg tega bodo ime-
li na razpolago številne manjše 
prostore za prijetno preživlja-
nje prostega časa, saj je knji-
žnica varen prostor, namenjen 
vsem generacijam.  

Prav je, da na tem mestu spom-
nimo tudi na ambicijo snoval-

Gspanova spominska soba – Bibliotekar, literarni zgodovinar 
in prevajalec Alfonz Gspan je bil rojen leta 1904 v Krškem. 
Njegova družina je sobo, v kateri je Gspan ustvarjal, z vsem 
pohištvom in bogatim knjižnim fondom podarila Valvasorjevi 
knjižnici. V obnovljenem samostanskem delu bo vključena v 
t. i. literarno rezidenco.

KRŠKO – Dela na prizidku Valvasorjeve knjižnice lepo napredujejo in vse kaže, da bo prva faza reševanja 
prostorskih problemov tega zavoda v naslednjem letu rešena. Zato je prav, da pobliže pogledamo, kakšne 
bodo prednosti delovanja te kulturne ustanove v novih pogojih in kaj bo investicija prinesla mestu, občini 
in širši okolici v prihodnosti.
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Q TECHNA
Institut za zagotavljanje

in kontrolo kakovosti d.o.o.

Cvetkova ulica 27

1000 Ljubljana, Slovenija

info@qtechna.si

www.qtechna.si

Q Techna

je ena od vodilnih

slovenskih družb

na področju:

na objektih nuklearne in

konvencionalne energetike,

farmacije, infrastrukture ter 

na ostalih zahtevnih

tehnologijah.

• zagotavljanja kakovosti,

• kontrole kakovosti,

• izobraževanja in

• certificiranja,

Z željo, da ostanemo povezani in 
verjamemo v uspeh, voščimo ob

prazniku občine Krško.
CKŽ 135 C, Krško, www.sipro-inzeniring.si

Spoštovane občanke in občani, 
ob prazniku občine Krško vam izrekamo čestitke in 

vsem skupaj želimo pozitivnega zaupanja v prihodnost, ki jo 
lahko gradimo le s skupnimi močmi. Pri tem naj vas navdihujejo 
tudi knjige in dejavnosti, ki jih pripravljamo z mislijo na vas.
Občini ustanoviteljici se ob tem zahvaljujemo za vso podporo. 

Vaša Valvasorjeva knjižnica Krško

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; tel.: 07 30 81 448; fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Ob občinskem prazniku 
čestitamo vsem občankam in občanom.

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.si

BOHOR – Na poti od partizanske bolnice proti Javorniku, ob ma-
kadamski cesti na Grmadi, so člani Športnega društva Gorniki 
Brestanica na pobudo Andreja Kranjca postavili novi klopi in 
mizo ter uredili kurišče. Stare, dotrajane klopi in mizo pri t. i. Vi-
dičevi bajti so odstranili ter jih nadomestili z novimi. Brestov les, 
star okoli 100 let, je prispeval domačin Branko Jeler, klopi in 
mizo pa so izdelali in postavili člani ŠD Gorniki Brestanica: Bran-
ko in Zoran Dular, Matej in Darjan Dvoršek, Boštjan Zakšek, 
Andrej Kranjc, Ladi Kodrič, Robi Umek in Miran Kranjc. Pri 
Vidičevi bajti (nekoč je tam stala hiša/bivak za gozdarje) so ure-
dili tudi kamnito kurišče. Prostor za oddih je namenjen vsem po-
hodnikom, ki jih pozivajo, da za seboj pospravijo. 
 Vir: ŠD Gorniki, foto: B. Colarič

Brestaniški gorniki obnovili 
prostor za oddih na Bohorju

Člani ŠD Gorniki ob novi mizi in klopeh

cev nove knjižnice, da bi ta s 
svojimi prostorskimi in ka-
drovskimi potenciali sčaso-
ma pridobila status območne 
knjižnice za Posavje. Čeprav 
so jo v vmesnem obdobju z 
boljšimi prostorskimi rešit-
vami prehiteli v Sevnici z na-
kupom večje stavbe in nato še 
v Brežicah z dograditvijo ob-
stoječega objekta, je aktivna 
in dokaj prodorna vloga krške 
ustanove ves čas opazna v re-
gijskem in tudi širšem kultur-
nem prostoru. Njeni kadri se 
namreč vključujejo in imajo 
pomembno vlogo tako v orga-
nizacijah bibliotekarske stroke 
kot v delovnih skupinah, ki pri 
Ministrstvu za kulturo snujejo 
razvojne dokumente za podro-
čje knjižničarske dejavnosti. 
Posebno opazno je bilo sode-
lovanje krške knjižnice pri pri-

dobitvi potujoče knjižnice oz. 
posavskega bibliobusa, za ka-
terega uspešno delovanje si 
prizadevajo tudi sedaj.

Veliko časa in ustvarjalne ener-
gije je bilo med pripravami na 
graditev nove knjižnice vlože-
no v idejo o širši vlogi knjižni-
ce kot »odprti skrinji lokalne 
skupnosti«. Kot pravijo v knji-
žnici, so ankete o vlogi splošnih 
knjižnic pokazale, da ljudje 
zelo podpirajo domoznansko 
dejavnost, si jo želijo in jo pri-
čakujejo. V Valvasorjevi knji-
žnici so že v preteklosti kljub 
oteženim prostorskim pogo-
jem z znanjem zaposlenih in 
ob prostovoljnem sodelova-
nju izkušenih občanov razvi-
li bogato domoznansko dejav-
nost, ki bo v novih prostorih 
ponudila še boljšo promocijo 

domoznanskih zakladov. Poleg 
dobro znane kapucinske knji-
žnice, ki so jo skupaj z Občino 
Krško dobili v upravljanje od 
kapucinskega reda, prav tako 
kot zbirko slik starih mojstrov, 
tudi sami niso držali križem 
rok. Tako so pridobili, uredili 
in postavili Gspanovo spomin-
sko sobo ter s pomočjo števil-
nih darovalcev gradiva  in do-
kumentov ustvarili posebno 
zbirko Speedway v Sloveniji.

Še veliko več zamisli je ostalo 
neuresničenih in nekatere iz-
med njih v primernih pogojih 
kot del svoje dejavnosti zdaj iz-
vaja Mestni muzej Krško, ki je 
bil ustanovljen med (pre)dol-
gimi pripravami na izgradnjo 
knjižnice in je medtem uspeš-
no zaživel v obnovljenih zgrad-
bah starega dela mesta. 

Kot je bralcem Posavskega ob-
zornika dobro znano, Valva-
sorjeva knjižnica skozi vrsto 
let s številnimi dogodki in de-
javnostmi tako za mlade kot 
odrasle obiskovalce prispe-
va pomemben delež h kultur-
nemu utripu svojega okolja. V 
novih pogojih bodo imeli za ta 
namen še boljše prostorske 
in tehnične možnosti, s tem 
pa bodo lažje skrbeli za pro-
mocijo knjižničnega gradiva 
in bralne kulture nasploh ter 
sodelovali pri razvoju različ-
nih pismenosti. Knjižnica ima 
vzpostavljeno dobro sodelova-
nje z drugimi kulturnimi usta-
novami v lokalni skupnosti, 
prav tako tudi z organizacija-
mi, ki delujejo na področju vse-
življenjskega učenja, pismeno-
sti in socialnega vključevanja 
na lokalnem nivoju. Vsa ta par-
tnerstva bo knjižnica negova-
la ter pridobivala nova, da bo 
lahko preko njih realizirala ra-
zvojne načrte, ki jih sama sicer 
ne bi zmogla ali vsaj ne enako 
kvalitetno.

Valvasorjeva knjižnica bo v no-
vih prostorskih pogojih lahko 
nadaljevala svojo razvojno pot, 
ki jo je ves čas vodila skozi sta-
ro mestno jedro – od ene večje 
sobe v stavbi nekdanjega sodi-
šča do sedanjih sicer prijetnih, 
a premalo funkcionalnih pro-
storov v samostanski zgrad-
bi – in jutrišnje novogradnje, 
ki bo tako z objektom samim, 
še bolj pa z novimi vsebinami 
in dogajanjem, gotovo vdihnila 
več življenjskega utripa temu 
delu mesta.
 Bojana Mavsar

Valvasorjeve knjižnice ne obiskujejo le bralci, njene prireditve in domoznanske zbirke si 
radi ogledajo tudi turisti, znane domače osebnosti in tuji gostje. Leta 2015 so gostili tedanjo 
špansko veleposlanico, sicer pa znano pesnico in pisateljico Anunciado Fernández de Córdova. 
Na sliki: veleposlanica z županom občine Krško mag. Miranom Stankom in soprogo, direktorico 
knjižnice Urško Lobnikar Paunović in bibliotekarko Polono Brenčič.
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Ob prazniku občine vam čestitamo in vam želimo veselo praznovanje.

- IZDELAVA IN OBNOVA OSTREŠIJ  - STREŠNA OKNA
- VSE VRSTE KRITIN  - ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

Raziskovalna naloga je obsega-
la spoznavanje tradicionalne 
kulinarike Posavja ter Kozjan-
skega, pri čemer so sodelujo-
či odkrili mnogo odličnih jedi 
in jih oblikovali v novo gastro-
nomskoturistično ponud-
bo. Ustvarili so ’Večerja gos-
poda Kopuna’ – v okviru te so 
nadgradili tradicionalne jedi 
na raven vrhunskih in jih po-
nudili v skrivnostnem podze-
mnem ambientu repnice Naj-
ger v Brezovici na Bizeljskem. 

Več znanja za več turizma
KRŠKO – Dijakinje in dijaki 2. letnika tehniške gimnazije ŠC Krško – Sevnica so sodelovali na 18. mednaro-
dnem festivalu Več znanja za več turizma. Tema je bila ’Moj kraj – moj chef’. Za svojo nalogo, promocijski 
spot in predstavitev na virtualni tržnici so prejeli zlato priznanje ter v konkurenci 24 srednješolskih in viš-
ješolskih ekip iz treh držav dosegli največ točk in osvojili 1. mesto.

Kuharski mojster je bil Srečko 
Kunst iz gostilne Šempeter v 
Bistrici ob Sotli. 

Tekmovanje je bilo sestavlje-
no iz treh delov. Do 30. marca 
so morali dijaki in dijakinje od-
dati nalogo z opisom ideje, ki 
so jo naslovili Večerja gospo-
da Kopuna. Prav tako so mo-
rali oddati tudi promocijski 
spot, ki so ga posneli v skriv-
nostnem podzemlju znane bi-
zeljske repnice. Jedi za petho-

dno večerjo za petične goste si 
je zamislil in pripravil »chef« 
Srečko Kunst. Tretji, zelo zah-
teven del tekmovanja, je bila 
predstavitev gastronomsko-
turistične ponudbe na virtu-
alni tržnici, ki je potekala 11. 
maja. V pičlih osmih minutah 
so morali sodelujoči učinkovi-
to in celovito predstaviti svojo 
idejo in v ta izjemen kulinarič-
ni dogodek so vpletli še nastop 
odlične posavske pevke Nuše 
Derende. 

Ocenjevalna komisija je 
predstavitvi dodelila vse mo-
žne točke, na kar so dijakinje 
in dijaki G2A oddelka ŠC Kr-
ško – Sevnica skupaj z mento-
ricama Veroniko Gradišek in 
Matejo Traven zelo ponosni. 
Skupaj so soustvarjali, izdelali 
nalogo, spot in video predsta-
vitev ter se ob tem veliko na-
učili tudi za življenje. Kot so 
sami povedali, so ta projekt 
začutili kot svoj – niso dela-
li samo z glavo, ampak tudi s 
srcem. Zelo jim je bilo všeč, da 
so se povezali z več različnimi 
turističnimi ponudniki in tako 
skupaj ustvarili zamisel za za-
nimivo kulinarično doživetje, 
ki bo v prihodnosti tudi izve-
dljivo. 

 S. R./vir: ŠC Krško – Sevnica

Sodelujoči pri raziskovalni nalogi s pevko Nušo Derendo

Ajdov kolač kot topla predjed

Skladu NEK je država zaupala odgovorno nalogo: 
pravočasno zbrati ustrezna sredstva, ki bodo omogočila varno odlaganje 
radioaktivnih odpadkov in izvedbo vseh faz razgradnje NEK. Svoje obveznosti 
izpolnjujemo uspešno in odgovorno do prihodnosti. Delovanje Sklada NEK temelji 
na strokovnosti in kompetentnosti, skladno s svetovno in evropsko prakso.

Spoštovane občanke 
in občani občine Krško.

 Iskreno vam voščimo ob občinskem 
prazniku, ki ga občina Krško v spomin 

na prve krške žrtve in vrnitev 
izgnancev obeležuje 7. junija. 

Ob tej priložnosti čestitamo letošnjim 
prejemnikom občinskih priznanj 
za požrtvovalno delo in uspehe 
na različnih za lokalno skupnost 

pomembnih področjih.

Želimo vam obilo osebnega 
zadovoljstva, uspehov pri vašem delu 

ter prijetno praznovanje.

Čestitamo ob prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje.

www.zidarstvo-fasaderstvo.com

KRŠKO – Gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice poteka v 
skladu s terminskim planom. »Pripravlja se zadnji segment 
krovne plošče, v prihodnjem tednu sledi betoniranje, takoj 
zatem pa bo izvajalec začel izvedbo zelene strehe. Naročeni 
so arhivski regali, izvajalec bo v kleti pripravil podlago za 
tirnice za regale, katerih dobava je predvidena za konec 
junija. Poteka tudi urejanje kanalov za prezračevanje. Na 
zunanji ureditvi zaradi padavin ni večjih aktivnosti. Oprema, 
razen arhivskih regalov, je v zaključni fazi usklajevanja med 
naročnikom, projektanti in uporabnikom, javni razpis za 
opremo bo predvidoma junija,« so sporočili z Občine Krško. 
Pogodbena vrednost izgradnje prizidka je 4,4 milijona 
evrov, rok za zaključek gradnje je 31. 1. 2022, za pridobitev 
pravnomočnega uporabnega dovoljenja pa 31. 3. 2022.   P. P.

Vse dobro 
ob prazniku občine Krško!
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Ker rad vozim.
Rad pripeljem do cilja.
Rad imam življenje.
V občini, kjer
sem doma.

www.avtoline.si

Kot pravijo Kunstovi, so štiri 
unikatne sobe navdihnile štiri 
umetniške zvrsti: glasba, film, 
gledališče in slikarstvo. Skrbno 
so jih načrtovali skupaj z vsa-
kim umetnikom posebej, po-
memben pečat pa jim je dodal 
tudi oblikovalec Mitja Bobnar. 
»Vsaka soba odraža duh izbra-
nih umetnikov, njihovih ustvar-
janj in življenjskega sloga. Med 
bivanjem v sobah se tako lah-
ko začuti utrip vsakega ume-
tnika, kar daje vsakemu pro-
storu prav poseben ambient 
in prepoznavnost. Hotel Kunst 
je tako edini hotel v Sloveniji, 
ki se je skozi različne umetni-
ške zvrsti povezal z umetniki in 
skupaj z njim ustvaril unikatne 
hotelske sobe,« so sporočili po 
odprtju sob v hotelu, v katerem 
je sicer na voljo 40 ležišč, v pro-
storih gostilne pa lahko pogos-
tijo do 280 oseb. 

»Za sobe s pečatom umetni-
kov, ki izvirajo iz teh krajev, 
smo se odločili, ker želimo na-
šim gostom ponuditi edinstve-
no doživetje. Glede na to, da je 
naš hotel del urbanega okolja, 
smo se odločili gostom ponu-
diti udobno bivanje v sobah 
z unikatno vsebino. Naš prii-
mek Kunst v nemščini pome-
ni umetnost. Od tod tudi iz-
vira ideja. Odločitev, da bodo 

Uredili so štiri unikatne sobe 
LESKOVEC PRI KRŠKEM – V Hotelu Kunst imajo poleg prenovljene zunanje podobe hotela in dela notran-
josti gostilne tudi edinstvene, unikatne sobe, ki odražajo življenja štirih umetnikov iz Posavja, to so: aka-
demski slikar Jože Marinč,  pevka Nuša Derenda,  režiser Damjan Kozole in igralec Slavko Cerjak.

sobe povezane z umetnostjo, 
je bila zato enostavna. Skupaj 
z oblikovalcem Mitjo Bobnar-
jem smo sestavljali idejo, kako 
vključiti umetnost v sobe, da bo 
živahno in navdihujoče. Nismo 
hoteli, da bi sobe postale neke 
spominske sobe znanih oseb, 
ampak smo želeli, da prostor 
odraža umetnikovo življenje, 
njegovo delo ter energijo. Na-
črti so, da bomo skupaj z ume-
tniki pripravljali tematske dne-
ve, zato ni bil nobeden od njih 
naključno izbran, ampak smo 
si želeli, da postane del naše 
zgodbe,« je ob tem povedal ma-
nager hotela Nejc Kunst.

Pevka Nuša Derenda je ob 
otvoritvi hotelske sobe po-

vedala, da je bila izredno po-
nosna in počaščena, ko jo je 
družina Kunst povabila k so-
delovanju z idejo o novem kon-
ceptu njihovih sob: »Takoj sem 
bila za, saj se ne zgodi prav po-
gosto, da imaš v hotelu sobo s 
svojim imenom in osebnim sti-
lom. Velik izziv je bil, kako me 
bo arhitekt »videl« in v sobo 
vnesel mojo osebnost. Moja 
soba v hotelu Kunst je prostor-
na in barvita, rada imam raz-
gibane stvari in močne barve. 
Moja najljubša barva je rdeča, 
zato smo v sobo vključili kar 
nekaj predmetov v rdeči bar-
vi, npr. moje rdeče salonarje pa 
moja očala. V sobi bo tudi en 
spomin z Eurosonga, ampak to 
naj bo zaenkrat še preseneče-

nje. Sicer pa sem v sobi preži-
vela kar nekaj časa in se v njej 
odlično počutim.« 

Pridobili tudi zeleni ključ

Ker se zavedajo, kako po-
membno je ohraniti in varo-
vati okolje, so v hotelu Kunst 
v mesecu aprilu naredili še en 
velik korak ter postali prvi ho-
tel v Posavju, ki je pridobil traj-
nostni certifikat Green Key/Ze-
leni ključ, ki je vodilni standard 
odličnosti na področju okoljske 
odgovornosti in trajnostne-
ga delovanja v turistični indu-
striji. Podjetje Kunst ima boga-
to, že 55 let staro tradicijo. Leta 
1966 so v Bistrici ob Sotli odpr-
li Gostilno Šempeter, ki še da-
nes daje pomemben pečat kra-
ju, v Leskovcu pri Krškem pa so 
z gostilno in hotelom prisotni 
od leta 2015. V vodenje pod-
jetja je vključena že tretja ge-
neracija družine Kunst, ki us-
pešno sledi družinski tradiciji. 
Znani so po sodelovanju z lo-
kalnimi kmetijami, saj dajejo 
prednost sveži sezonski hrani, 
njihov jedilni list pa sledi let-
nim časom. Specialiteta njiho-
ve hiše je krškopoljski prašič, 
edina ohranjena slovenska av-
tohtona pasma prašiča, ki izha-
ja s Krškega polja.
  P. P./vir: Hotel Kunst

Umetniki in del družine Kunst

Investicijski in izvajalski inženiring Boršt d.o.o.

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

V pritličju, s samostojnim 
vhodom, v skupni površini 80 m2

info@sl-inzeniring.si

Oddamo 
pisarniške prostore

SL-inženiring

KRŠKO

Čestitamo ob prazniku!

Čestitamo
ob prazniku!

Čistilnica PACEK d.o.o.
Tovarniška ulica 1, Krško

(izvoz za VIPAP)

07 49 22 992    041 274 095

Vrtni center 
Eurogarden OD PRTO www.eurogarden.eu
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RASTLINA MESECA
BEGONIJA

VSE ZA VRTNAHRBTNA KOSA

VRTNA KOSILNICA

DIŠAVNICE
BALKONSKO 

CVETJE

PE Dobrova
Podsmreka 7b
1356 Dobrova
01 24 25 100

PE Krško
Cesta krških žrtev 147
8270 Krško
07 49 88 385

ČESTITKE OB OBČINSKEM PRAZNIKU!
V želji, da boste še naprej živeli v harmoniji z naravo, vam želimo vse najlepše!

Ob tej priložnosti vas ob občinskem prazniku 7. junija vabimo v naš vrtni center, 
kjer vas čaka 

10% POPUST NA CELOTEN NAKUP!
*Akcija -10% popusta velja 7.6.2021. Popusti se ne seštevajo.
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Naj bo naša
občina kraj sožitja,
skupnih uspehov
in radostnih ljudi.
Iskrene čestitke!

www.zarnkrsko.si

KRVAVEC, BRESTANICA – Odbojkarsko društvo Brestanica je 
skupaj z RTC Krvavec 9. maja na Krvavcu organiziralo pose-
ben dogodek – odbojko na snegu. 

Glede na to, da je bila odločitev za dogodek sprejeta v zadnjem 
trenutku, so priprave nanj stekle čez noč in Odbojkarsko dru-
štvo Brestanica je omogočilo zagotovitev svoje opreme, prevoz 
na Krvavec in organizacijo dogodka. »Največji organizacijski izziv 
so predstavljali nosilci stebrov. Tu nam je nasproti priskočil Tomi 
Šmuc (Ludus Beach Park Ljubljana), ki nam je posodil te nosilce 
in ob pomoči še nekaj prijaznih posameznikov smo pravočasno 
vse dostavili na Krvavec,« je sporočila glavna organizatorica do-
godka, vodja ekipe OD Brestanica Manca Dremelj, ki je skupaj z 
vodjo smučišča Krvavec Alešem Rebernikom 8. maja takoj po 
zaprtju prog začela z urejanjem in postavitvijo igrišča. »Največ-
ji strah je predstavljalo napovedano toplo vreme, kajti maja še ni 
bilo organizirano igranje odbojke na snegu pri nas in tako nismo 
vedeli, kako bo sneg zdržal, ali bodo stebri zdržali ob odtalitvi in 
podobno. Strah je bil popolnoma odveč, saj smo delo opravili z 
odliko, igrišče je kljub visokim temperaturam zdržalo in igranje 
odbojke na snegu sredi maja je bil pravi spektakel na Krvavcu,« 
je z zadovoljstvom povedala Dremljeva.

Z igranjem odbojke na snegu so začeli ob 12. uri, ko je večina smu-
čarjev že zaključila z smučanjem. Brestaniške odbojkarice so od-
prle prvo tekmo in privabile smučarje, ki so se pomerili z odboj-
karicami in si priigrali praktične nagrade, ki so jih je zagotovili 
Sberbank, Elan in Kino Bežigrad. Igrali so bodisi v supergah bodi-
si v smučarskih čevljih, nekaj pa je bilo tudi bosih. »Ko smo vide-
li odziv ljudi, smo organizirali turnir z igro 2:2, kjer je bila glavna 
nagrada vikend paket v termah. Prijavljenih je bilo osem ekip in 
dogovorili smo se za turnir na izpadanje in na koncu dobili srečna 
zmagovalca, ki sta dobila obljubljeno nagrado. Ostali udeleženci 
turnirja so dobili praktične nagrade,« je še dodala Dremljeva in z 
zadovoljstvom ugotovila, da je dogodek več kot uspel, saj so bili 
deležni pohval z različnih strani, tako udeležencev kot zunanjih 
opazovalcev, Odbojkarsko društvo Brestanica in RTC Krvavec pa 
sta se dogovorila za nadaljnje sodelovanje v prihodnji zimski se-
zoni. Tudi Odbojkarska zveza Slovenije je pohvalila organizacijo 
in izvedbo ter ob izboljšanih covid razmerah napovedala sodelo-
vanje pri odbojki na snegu na Krvavcu v sezoni 2022. 

 P. P./vir: OD Brestanica

Brestaničanke na Krvavcu 
pripravile odbojko na snegu

Brestaniške odbojkarice so z odbojko na snegu popestrile dan 
na Krvavcu.

Državni naslov s krškim pridihom

Osrednji branilec Mure Jan 
Gorenc je za nove državne pr-
vake odigral vseh 90 minut, 
medtem ko je vratar Marko 
Zalokar tekmo spremljal z re-
zervne klopi. Za oba Posavca 
sicer to ni prva lovorika v Mu-
rinem dresu, saj sta lani s klu-
bom postala tudi že pokalna 
prvaka, a pokal za osvojitev na-
slova državnega prvaka ima še 
toliko večjo vrednost. Potem 
ko sta se v lanski sezoni dr-
žavnega nogometnega naslova 
s Celjem veselila Luka Kerin 
iz Velikega Podloga in Gašper 
Koritnik iz Sevnice, se ga le-
tos torej še dva nekdanja čla-
na NK Krško. 

Še ne 22letni Gorenc, ki je 
pod okriljem krške nogometne 
šole osvojil državno prvenstvo 
v kategorijah U13 in U15, je po 
uveljavitvi v takratni prvoliga-
ški ekipi Krškega prestopil v 
Olimpijo, od tam pa v začetku 
lanskega leta v Muro. »Takrat 
ne bi nikoli rekel, da bom v letu 
in pol osvojil tako pokalni kot 
prvenstveni naslov. Mislim, da 
smo spisali zelo lepo zgodbo, 
zdaj pa se bomo morali potru-
diti, da naredimo čim več tudi 
v naslednjih sezonah,« je za 
Posavski obzornik strnil vti-
se po končanem proslavljanju. 
V letošnji sezoni je zaigral kar 
na 28 od 36 prvenstvenih te-
kem (več kot 2.200 minut) ter 
prispeval tudi tri zadetke. »S 
svojo sezono sem zadovoljen, 
čeprav bi lahko bilo še malo 
boljše,« je ocenil lastne pred-
stave, sicer pa zaenkrat osta-
ja v murskosoboškem klubu. 
Spomladi je bil tudi del repre-
zentance U21, ki je igrala na 
domačem evropskem prven-
stvu, kar mu je prineslo veliko 
novih izkušenj, v prihodnosti 
pa si želi kdaj potrkati tudi na 
vrata članske izbrane vrste.

KRŠKO, RAKA – Posavska nogometaša Jan Gorenc z Rake in Marko Zalokar z Vidma sta v dresu NŠ Mura 
postala državna prvaka v nogometu za sezono 2020/2021. Murskosoboški nogometaši so na odločilni tek-
mi zadnjega, 36. kroga Prve lige v mariborskem Ljudskem vrtu s 3:1 premagali NK Maribor in se tako vese-
lijo zgodovinskega prvega naslova državnih nogometnih prvakov v jubilejni 30. sezoni 1. SNL.

Zalokar, ki bo junija dopolnil 
31 let, je bil dolga leta 'zašči-
tni znak' krške ekipe tako v 
drugi kot v prvi ligi, v začet-
ku lanskega leta pa prav tako 
prestopil v Muro. V tem pr-
venstvu je bil večinoma v vlo-
gi rezervista najboljšemu vra-
tarju lige Matku Obradoviču, 
kljub temu pa je med vratnica-
ma stal na šestih tekmah (540 
minut). »Nikoli si nisem mis-
lil, da bom v enem letu osvojil 
tako pokal kot državno prven-
stvo, to je več, kot sem kadar 
koli pričakoval,« pravi priljub-
ljeni 'Dida'. Z Muro ga veže po-
godba še za eno sezono, ki se 
je veseli, saj mu prinaša tudi 

nastope v Evropi, vloga rezer-
vista pa ga ne moti: »Če si re-
zerva najboljšemu vratarju v 
ligi, ti to ni težko.« 

Osem 'naših' prvoligašev

Poleg novopečenih prvakov ter 
že omenjenih Kerina (29 te-
kem oz. dobrih 1.800 minut) in 
Koritnika (sedem nastopov oz. 
98 minut v prvem delu sezone, 
nato ga je klub posodil Fuži-
narju v drugo ligo) je v minuli 
sezoni na prvoligaških zeleni-
cah brcalo še nekaj nogome-
tašev iz Posavja. Po uspešni 
polsezoni v Brežicah je v celj-
skem dresu zaigral tudi Bre-

staničan Ester Sokler in na 
14 tekmah (635 minut) dose-
gel tri gole. Mimogrede: Kerin 
in Sokler sta se s Celjem pre-
bila v finale pokalnega tekmo-
vanja, kjer jih je z 2:1 prema-
gala Olimpija. V dresu Domžal 
je bil standarden Artičan Gre-
gor Sikošek (28 tekem in sko-
raj 2.400 minut ter dva gola), 
ki bo v prihodnji sezoni igral 
v vijoličnem dresu Maribora. 
Barve ljubljanskega Brava sta 
uspešno zastopala Senovčan 
Mark Španring (28 tekem in 
več kot 2.200 minut) in No-
vomeščan Vanja Drkušić (35 
tekem oz. dobrih 3.000 minut 
in en gol), ki je nogometno od-
rasel v Krškem. V naslednji se-
zoni se jim bo pridružil še Bo-
štanjčan Luka Guček, ki se je 
z Radomljami iz druge prebil v 
prvo ligo. Kot poudarjata tako 
Zalokar kot Gorenc, vsi skupaj 
dokazujejo, da so v Posavju, 
zlasti v Krškem, zrasli števil-
ni dobri nogometaši, ki igra-
jo pomembno vlogo v sloven-
skem nogometu. »Vidi se, da 
se je v Krškem dobro delalo z 
mladimi, nekateri s(m)o izko-
ristili svojo priložnost, ki smo 
jo dobili v drugih klubih,« pra-
vi Zalokar.

 R. Retelj, P. Pavlovič

Zalokar, Gorenc in Klemen Šturm, še en nekdanji član Krške-
ga, s pokalom za državnega prvaka (foto: osebni arhiv M. Z.)
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Zavod Neviodunum je doslej 
izdal prek 50 knjig s področja 
izvirne literature, lokalne zgo-
dovine oz. domoznanstva, zbir-
ke kolumn, knjige o športu in 
celo učbenike. Pri ustvarjanju 
tega edinstvenega založniške-
ga opusa v kulturni zgodovi-
ni regije Posavje so uredništvo 
vodili vse prej kot komercial-
ni cilji, pač pa je bila vedno na 
prvem mestu promoviranje te-
matik, povezanih s Posavjem, 
in avtorjev s tega prostora. K 
sreči je bilo med izdanimi nas
lovi tudi nekaj tržnih uspešnic, 
kot na primer Kruh in pecivo 
po domače izpod peresa Fran-
cija Planinca ali zbirka Stole-

tje na razglednicah, s katero 
s(m)o orali ledino na področju 
lokalne zgodovine. 

Med izdanimi knjigami so bili 
tudi ponatisi (faksimili) sicer 
redkih, a zanimivih založniških 
biserov iz posavske založniške 
preteklosti, kot so bila dela Iva-
na Lapajneta (Krško in Krčani) 
in Viktorja Tillerja iz Brežic. S 
tega področja bo tudi prva le-

tošnja novost, in sicer ponatis 
dveh del Krčana Ivana Sterleta 
(1913–1981) ob obletnici nje-
gove smrti. Na pobudo Darje 
Dobršek in s podporo Krajev-
ne skupnosti mesta Krško ter 
Občine Krško bo junija pred-
stavljena knjiga z naslovom 

Kronika starega Krškega 
in njegovih meščanov, ki je 
prvič izšla v avtorjevi samoza-
ložbi leta 1980. Ob ta zelo za-
nimiv in precej oseben pregled 
zgodovine kraja in njegovih 

someščanov je umeščena tudi 
vsebina drobne knjižice z nas-
lovom Spomini (1977), v kateri 
se avtor spominja svojih prija-
teljev, sicer prvih krških borcev 
oz. žrtev. 31. julija bo minilo ok-
roglih 80 let od tega tragičnega 
dogodka.

V lanskem letu pa je minilo 40 
let od ustanovitve Literarnega 
kluba Krško in tej po marsičem 

posebni kulturni skupini je 
posvečena knjiga Krško sonce 
iz predala zgodovinarke in bi-
bliotekarke Polone Brenčič, ki 
naj bi izšla ob izteku letošnje-
ga poletja. Za zgodnjo jesen je 
predviden izid zelo obsežnega 
dela z za zdaj še delovnim nas-
lovom Sedem let v objektivu 
(cca. 600 strani), ki bo prineslo 
članke oz. poglobljene analize 

dogodkov, ki jih je zadnjih se-
dem let (1914–2021) komen-
tiral izjemni poznavalec med-
narodnih odnosov mag. Mirko 
Cigler. Ta v  uvodu v svojo knji-
go zapiše: »Sedem let je čas, 

ko se nam je vse do zadnjega 
dozdevalo, da gre za čas suhih 
krav. Potem se je pojavil virus 
covid19 in njegova pandemi-
ja je vrgla v letu dni svet s te-
čajev in naša življenja postavila 
na glavo. Spoznali smo, da smo 
v resnici živeli v času debelih 
krav, pa se tega v svoji aroganci 
in komformizmu nismo zave-
dali oziroma nismo spoštova-

li in cenili blagodeti, ki nam jih 
je življenje v relativnem obilju, 
miru in svobodi nudilo.«

Ko govorimo o letošnjem za-
ložniškem programu, gre v res-

nici za program iz kulturne se-
zone 2020/21, ki je bila zaradi 
nepredvidljivih zdravstvenih 
in materialnih razmer nekoli-
ko okrnjena. Tako je šele v za-
četku decembra lani ob redni 
izdaji Almanaha občine Krško 
založba izdala drugo pesni-
ško zbirko Slavice Jarkovič z 
naslovom V sobi srca. Zbirka 
je svojo virtualno predstavitev 

doživela spomladi, v živo pa se 
bodo ljubitelji poezije z avtori-
co lahko srečali naslednji če-
trtek, 3. junija, v parku pred 
Valvasorjevo knjižnico.
 B. M., foto: arhiv ZN

Nove knjige iz Posavja v jubilejnem letu

BREŽICE – Cel mesec april in 
še prvo polovico maja so obe 
vitrini Žagarjeve trgovine 
v središču Brežic krasila 
keramična dela Daniele 
Meke, članice Društva 
likovnikov Brežice. To je bila 
sploh njena prva samostojna 
razstava, zato je še toliko 
bolj vesela in hvaležna 
društvu, da je lahko »prebila 
led« in ustvarjalne izdelke 
pokazala mimoidočim.

Kot je priznala Daniela Meke, 
ki ustvarja približno 30 let, je 
razstavo sicer naslovila Naj 
bo mavrično, a na koncu se 

je izkazalo, da preveč pisane 
barve za določene izdelke ne 
bi bile primerne, zato je izbrala 
bolj umirjene. Za vitrinama so 
bili na ogled Jezusova glava s 
trnjem, reliefni portret vnuka, 
velikonočna jajca, sove, 
vaze, krožnik in tudi akt, vsi 

Po ustvarjalni navdih v Vrbino

izdelani iz keramike. »To so 
večinoma dela, ki so nastala 
pred 15, 20 leti, nekatera pa 
so bila narejena pred letom ali 
dvema. Sove mi je posodil moj 
vnuk, ki sem mu jih podarila za 
18. rojstni dan. Del razstave je 
tudi reliefni portret mojega 
vnuka, ko je bil star dve ali tri 
leta. Relief sem takrat naredila 
pod vodstvom kiparke Vladke 
Štoviček. Da je nastala Jezusova 
glava, sem hodila tri leta v 
kiparsko šolo v Zagreb, kjer 
je bil to moj izpitni izdelek,« 
pojasni in doda, da je sploh 
prvič samostojno razstavljala, 
doslej je sodelovala samo 
z likovnimi deli v okviru 
društvenih razstav in nekaj 
od teh je od minule sobote 
na ogled v Žagarjevi mestni 
kavarni v Brežicah. Všeč ji je 
tako keramično kot likovno 
ustvarjanje, še preden se 
je pridružila brežiškim 
likovnikom, je hodila v likovno 

šolo akademskega slikarja 
Sava Sovreta v Ljubljani, kjer 
je vzljubila oljno tehniko, 
zelo jo privlačijo tudi akti. 
Meketovo, ki je leta 2014 na 
razstavi samorastnikov v 
Zagrebu prejela tudi nagrado, 
ustvarjanje izpolnjuje, to 
je nekaj za njeno dušo, kot 
pravi. »Pri slikarstvu me 
kličejo barve, pri kiparstvu 
glina. Nekaj je v meni in brez 
ustvarjanja sploh ne morem 
biti.« Najraje slika motive iz 
narave, iz gline pa izdeluje 
različne stvari, od živalskih 
podob do aktov. Navdih za 
ustvarjanje dobi v naravi pa 
tudi pri druženju z ljudmi. 
»Ko grem npr. v Vrbino, je tam 
ogromno zanimivih motivov in 
vtisov, ki jih pridobim in želim 
nato spraviti na platno,« še 
dodaja ustvarjalka iz Brežic, 
ki ji volje do ustvarjanja 
preprosto nikoli ne zmanjka.
 R. Retelj

Daniela Meke (foto: osebni 
arhiv)

Keramična dela Meketove, ki so krasila eno od vitrin

Drugačna šola v naši bližini
NOVO MESTO – Epidemija je 
še pospešila razmislek o raz-
ličnih pristopih k učenju pri 
izobraževalnih institucijah, 
predvsem pa pri samih star-
ših. Vedno več je informacij 
o uspešnih sistemih drugod 
po svetu. Šolo z malo drugač-
nim pristopom k učenju v so-
sednji regiji obiskuje tudi že 
nekaj otrok iz Posavja.

Veliko staršev v Posavju in tudi 
nekaj učiteljev večkrat opozar-
ja naše uredništvo na okoste-
nelost trenutnega šolskega sis-
tema in dejstvo, da drugod po 
svetu s principi bolj »življenj-
skega« učenja, učenja z zgle-
dom in različnimi inovativni-
mi predmeti otroci dosegajo 
izjemne rezultate. Ob sodob-
nejših pristopih k učenju, ki 
otroka gledajo bolj individual-
no, naj bi bili otroci veliko bolj 
samostojni, ustvarjalni, pred-
vsem pa v takšnih šolah dajejo 
prednost sodelovanju s sošol-
ci namesto nenehnemu tek-
movanju. Čeprav se ob pripra-
vi prispevka posavski starši na 
koncu niso odločili za osebno 
izpostavljanje, češ da je danda-
nes vsak, ki malo pokuka izven 
tradicionalnih, uveljavljenih 
institucionalnih okvirjev, lah-
ko predmet kritike, predvsem 
pa ne bi izpostavljali svojih ot-
rok, je njihovo navdušenje nad 
osnovno šolo Lila, ki uresniču-
je program »Vzgoje za življenje 
– Education for life« in trenut

no deluje v Novem mestu, iz-
jemno. Program šole izvira iz 
ZDA; kjer so se tovrstne šole 
razvile pred 40 leti. V Ljubljani 
je šola Lila začela delovati leta 
2013 in pridobila javno veljav-
nost, v Novem mestu pa delu-
je od 2018, a zaenkrat žal še 
vedno pod statusom »šolanja 
na daljavo« in plačilom šolnine.

Iz njihovih opisov konkretnih 
izkušenj veje dopadljiva sveži-
na programa, ki otroka na pri-
mer uči »matematiko med iz-
vajanjem razgibalnih vaj« ali 
se o življenju gozda uči nepos-
redno ob samem obisku tega 
ekosistema. Oddelki so kombi-
nirani z največ 15 učenci, v po-
sameznem oddelku sta dva uči-
telja, od prvega razreda naprej 
pa imajo med dodatnimi pred-
meti tudi osebni razvoj, razu-
mevanje ljudi, sodelovanje ter 
španski jezik. V sam izobraže-

valni sistem sta vključena joga 
in meditacija, otroci nimajo de-
lovnih zvezkov in domačih na-
log, imajo pa projektne nalo-
ge, učenje pa učitelji temeljijo 
na t. i. »učenju v toku«, ki ga je 
razvil Joseph Cornell. Rezulta-
ti otroškega znanja so menda 
na odlični ravni, otroci pa brez 
težav opravijo zaključne javne 
izpite pri posameznih predme-
tih. Želja po šoli s takim progra-
mom se je večkrat v preteklih 
letih zbudila tudi v Posavju, a 
so zaenkrat iniciative uspele 
le v dolenjski prestolnici. Mor-
da bo tudi po tem članku kate-
ri starš/otrok tudi osebno de-
lil svojo izkušnjo, do takrat pa 
več o tej zanimivi šoli in malo 
drugačnih, po njihovih besedah 
veliko bolj celostnih pristopih 
k usvajanju osnovnošolskega 
znanja, najdete na primer na 
www.solalila.si.  
 Maruša Mavsar

V Lili dajejo prednost t. i. izkustvenemu učenju otroci veliko 
časa preživijo v naravi.

KRŠKO – V letu, ko Zavod za kulturo in odnose z javnostmi Neviodunum beleži že dve desetletji svojega delovanja v posavskem prostoru, je prav, da spomnimo na 
njegovo založništvo knjig, po katerem je bil doslej – poleg izdajanja Posavskega obzornika – najbolj znan. Tudi letos se namreč obeta nekaj raznolikih vsebin, s 
katerimi boste lahko dopolnili predvsem svojo domoznansko zbirko.

2020
A L M A N A H  O B Č I N E  K R Š K O

Ovitek ponatisa Sterletove-
ga dela, ki bo izšlo 16. junija. 

Avtor knjige člankov Sedem 
let v objektivu mag. Mirko 
Cig ler je upokojeni diplomat, 
sicer rojak s Senovega.

Naslovnica Almanaha občine 
Krško, ki ga ekipa Posavske-
ga obzornika pripravlja tudi 
za letošnje leto.

V knjigi »Krško sonce iz predala« bo predstavljena zanimiva zgodba o desetletnem delova-
nju krškega literarnega kluba v 80. letih prejšnjega stoletja. Na fotografiji: člani izvajalske 
skupine Literarnega kluba Krško novembra 1985 med recitalom Črni konji ob otvoritvi več-
namenskega doma oz. zgradbe bivše šole na Zdolah.
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KOSTANJEVICA NA KRKI 
– V nekdanji samostanski 
cerkvi Galerije Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki 
so 21. maja odprli razsta-
vo Aleksija Kobala in Man-
ce Ahlin »Navzkrižja dilem 
/ Dilemmas Crisscrossed«. 
Razstava bo na ogled do 5. 
septembra.

Direktor galerije Goran Milo-
vanović je v uvodnem pozdra-
vu izrazil predvsem veselje, 
da lahko po dolgem času zo-
pet pozdravijo obiskovalce na 
otvoritvi razstave, podrobneje 
pa jo je predstavil kustos Miha 
Colner. Razstava »Navzkrižja 
dilem« tandema, ki ga sestav-
ljata slikar Aleksij Kobal in 
oblikovalka Manca Ahlin, je v 
prostoru nekdanje samostan-
ske cerkve vzpostavila celos-
ten ambient in se osredoto-
čila na univerzalna vprašanja 
o neskončnosti in cikličnosti. 
Njuno skupno delo združuje 
na videz povsem različni pra-
ksi obeh umetnikov v koheren-
tno likovno celoto, ki nagovarja 
publiko na vizualni in metafi-
zični ravni. Pri ustvarjanju ko-
lektivnega dela sta se umetnika 
navezala na večplastne pome-
ne pojavov oziroma objektov, 
kot so Möbiusov trak, torus in 
uroboros. S pomočjo teh moti-
vov in oblik želita z vizualni-

Navzkrižja dilem tandema
Aleksij Kobal & Manca Ahlin

mi sredstvi nasloviti nekate-
re temeljne dileme današnje 
globalne civilizacije, kot so na 
primer meje človeškega do-
jemanja sveta, cikličnost zgo-
dovine, družbenih razmerij in 
etičnih konsenzov ter eksis-
tenčna vprašanja o svobodi in 
demokraciji. Zgodovina človeš-
ke vrste se vseskozi ponavlja, 
saj svet in družba nenehno na-
predujeta, hkrati pa se vedno 
znova vračata na lastne izho-
diščne točke. Möbiusov trak 
zaradi svoje specifične oblike 
že več kot stoletje predstavlja 
svojstveno znanstveno in filo-
zofsko uganko. V sebi namreč 
skriva številne absurde zahod-
ne civilizacije v času njenega 
zatona, ki je premosorazme-
ren z razkrajanjem koheziv-

ne družbe in nadomeščanjem 
družbenih odnosov s transak-
cijskimi. Kobal, letnik 1962, 
ustvarja na presečišču različ-
nih medijev in disciplin; iz-
vorno kot vizualni umetnik, 
pogosto pa tudi na področjih 
literature in glasbe. Ahlinova, 
letnik 1977, se udejstvuje na 
področju oblikovanja, arhitek-
ture in umetne obrti. 

V kostanjeviški galeriji so tako 
zapolnili vsa tri razstavišča 
v nekdanjem samostanskem 
kompleksu (v razstavnih pro-
storih v zahodnem traktu je na 
ogled retrospektivna razstava 
kiparke Dragice Čadež, v La-
pidariju pa instalacija Eve Sa-
jovic).
 P. P., foto: Mladen Baćić

Na odprtje razstave so lahko po daljšem času povabili 
obiskovalce, ki so se nato, ob upoštevanju ukrepov, sprehodili 
po razstavišču.

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

AKTUALNE OBČASNE 
RA ZSTAVE

DRAGICA ČADEŽ 
Zgodba o lesu in glini
novi prostori
do 8. 8. 2021

EVA SAJOVIC 
Visenje na nitki
Lapidarij
do 1. 8. 2021

ALEKSIJ KOBAL & 
MANCA AHLIN
Navzkrižja dilem
nekdanja samostanska 
cerkev 
do 5. 9. 2021

Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki

Vljudno vabljeni!

Uspehi jih delajo prepoznavne 
tudi izven občine

MePZ Bistrica ob Sotli je eden 
izmed zborov z najdaljšo tra-
dicijo na območju Obsotelja in 
Kozjanskega. Na pobudo nek-
danje osnovnošolske učitelji-
ce Darinke Uršič, da se po-
novno obudi petje v kraju, 
sta ga novembra 1981 usta-
novila Jože Babič in njegov 
zet Janez Drašler, ki je prev-
zel tudi vodenje zbora. Po ne-
kaj mesecih je dirigentsko pa-
lico predal Franciju Černelču, 
od leta 2006 pa ga vodi zboro-
vodkinja Špela Drašler. »V teh 
štiridesetih letih se je res nab-
ralo ali, bolje rečeno, pripelo 
mnogo pomembnih dosežkov. 
To, da zbor v majhni skupnos-
ti, kot je Bistrica ob Sotli, delu-
je že toliko časa, je gotovo do-
sežek, na katerega smo zelo 
ponosni. Polpretekla zgodo-
vina področja, kjer živimo, je 
zato zapolnjena s tisto prijet-
no ubranostjo in toplino, ki jo 
zmorejo ustvariti klena zboro-
vska pesem in generacije pre-
danih ljudi,« poudarja predse-
dnica zbora Darija Hohnjec, 
ki v zboru prepeva že več kot 
30 let, ter dodaja, da je Bistrica 
ob Sotli že od nekdaj preprede-
na s pesmijo in zbor tako nada-
ljuje tradicijo mnogih predho-

Štiri desetletja ubranosti in topline
BISTRICA OB SOTLI – V tem letu štiri desetletja od začetka delovanja obeležujejo v Mešanem pevskem zboru Bistrica ob Sotli. To, da zbor v majhni skupnosti, kot 
je Bistrica ob Sotli, deluje že toliko časa, je gotovo dosežek, na katerega so v zboru zelo ponosni. O njegovi zgodovini, dosežkih, občutkih biti članica zbora itd. sta 
nam več zaupali zborovodkinja Špela Drašler in predsednica Darija Hohnjec.

dnikov. MePZ Bistrica ob Sotli 
je do sedaj sestavljalo kar 165 
pevcev, trenutno 31. Največ jih 
seveda prihaja iz domače ob-
čine, nekateri pa tudi iz občin 
Podčetrtek, Kozje, Brežice pa 
tudi sosednje Hrvaške in Mari-
bora. Člani zbora so: Polonca 
Vračun, Milena Kunej, Vesna 
Domitrovič Hrastnik, Darija 
Hohnjec, Mojca Strašek Do-
dig, Tjaša Zobec, Katja Ko-
ren, Neža Pratengrazer, 
Kaja Čepin, Katarina Kunej 
(vse sopran), Sara Stadler, 
Janja Kunej, Barbara Ver-
bančič, Vesna Bratuša, Ani-
ta Kunej, Nives Šelekar, Vale-
rija Slemenšek, Darja Babič 
Drašler, Aleksandra Kunst, 
Martina Čepin (vse alt), Ja-
nez Drašler, Matej Zorenč, 
Adrijan Černelč, Borut Do-
mitrovič (vsi tenor) ter Matej 
Kajba, Matej Terner, Sandi 
Špoljar, Matej Špoljar, Mar-
tin Hrastnik, Matjaž Balažic 
in Miha Toplišek (vsi bas). 
»Današnji člani ozaveščeno 
obiskujemo vaje, se z različ-
nimi mojstri izpopolnjujemo 
v vokalnih tehnikah, povezu-
jemo z različnimi zborovski-
mi zasedbami, medse vabimo 
znane dirigente in ustvarjal-
ce zborovske glasbe ter tako 
skrbimo za permanentno rast. 
Tudi stalno strokovno izpopol-

njevanje naše zborovodkinje 
pomembno doprinaša h kva-
liteti in uspehom, ki zbor de-
lajo prepoznaven tudi izven 
meja naše občine,« ob tem iz-
postavlja Hohnječeva. Najod-
mevnejši doslej so zagotovo 
zlato priznanje z regijskega 
tekmovanja Od Celja do Koro-
ške 2019, osvojitev mednaro-
dnega tekmovanja Zlatna lipa 
Tuhlja (2014 in 2018), zlata 
plaketa s Samoborskega pro-
tuletja 2015 ter prva nagra-
da na mednarodnem srečanju 
Zapjevajmo Prejcu 2019. 

Predsednica še pravi: »V zbo-
ru se srečujemo pevci različ-
nih generacij, vsi smo med 
seboj zelo povezani, naše pri-
jateljsko vzdušje pa seva tudi 
na odrih, kamor stopamo. 

Preplet entuziazma, predano-
sti in stremljenj h kakovostne-
mu poustvarjanju zborovske 
glasbe je dobro zagotovilo, 
da se sozvočje prijetno preli-
va med našo publiko.« Ome-
ni, da je velik podpornik zbora 
in reden gost njihovih koncer-
tov tudi župan Franjo Debe-
lak. Zborovodkinja Drašler-
jeva, ki se je zboru pridružila 
leta 2000, pojasnjuje, da vsa-
ko jesen pripravijo avdicije, 
na katere se lahko vsak prija-
vi. »Za tak zbor je seveda ob-
vezno, da imaš posluh in tudi 
že kar dobro oblikovan vokal,« 
dodaja. Seveda je tudi nanje 
zelo vplivala epidemija. »Vaje 
do korone so že četrto desetle-
tje potekale ob sobotah, med 
korono smo imeli vaje preko 
Zooma in tako smo lahko pri-

lagajali tudi termine vaj, saj 
smo bili vsi doma. V tem času 
smo prebrali nov repertoar, ki 
ga bomo predstavili na slav-
nostnem koncertu ob 40le-
tnici zbora,« pojasni.

Slavnostni koncert 
na Svetih gorah

Po besedah Drašlerjeve je 
40letnica zbora visok jubilej, 
zato so v ta namen pripravi-
li več projektov oz. prireditev. 
8. maja so skupaj s Knjižnico 
Šmarje pri Jelšah – enoto Bi-
strica ob Sotli odprli razstavo 
»40 Stopinj« ter izdali katalog 
ob razstavi, v katerem je opi-
sana zgodovina zbora, veliko 
slikovnega gradiva, članki za-
služnih članov, nekdanjih pred-
sednikov ter vidnih slovenskih 

zborovskih ustvarjalcev in pri-
jateljev. Pripravili so tudi po-
govorni večer ob razstavi, ki 
je objavljen na YouTube kana-
lu Knjižnice Šmarje pri Jelšah, 
kjer lahko izveste nekaj več 
zgodb in anekdot zbora. »Ko-
nec junija, ob prazniku občine 
Bistrica ob Sotli, pričakujemo 
obisk Pihalne godbe Schloss 
Zeil iz Nemčije, če bodo raz-
mere seveda dovoljevale, prip-
ravljamo se na slavnostni kon-
cert, ki bo na Svetih gorah, ter 
na koncert skupaj z Nemci in 
nekdanjimi pevci, ki bo v Bi-
strici ob Sotli pod kozolcem. 
Datuma zaradi trenutnih raz-
mer še nista znana. V začetku 
junija bomo izdali tudi notno 
zbirko, v kateri bodo izdane 
vse skladbe, ki so bile pisane za 
naš zbor. Namen pa je tudi, da 
izdamo CD, ki bo posnet v živo 
na koncertu na Svetih gorah,« 
je naštela pestro dogajanje ob 
jubileju zbora. »Prisotnost pev-
skega zbora v kraju gotovo po-
membno dviga kakovost živ-
ljenja, saj je stičišče kulture in 
ljudi, ki jo ustvarjajo ter na ta 
način plemenitijo tako sebe 
kot druge,« še izpostavi Hoh-
nječeva ter zaključi, da je lepo 
in privilegij biti del takšne zbo-
rovske zasedbe, kot je MePZ Bi-
strica ob Sotli.
 Rok Retelj

Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli (foto: arhiv zbora)
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• med 9.00 in 18.00 v avli 
Doma kulture Brežice: ogled 
fotografske razstave »Foto-
grafska razmišljanja«

• ob 18.00 v avli Kulturnega 
doma Krško: odprtje skupin-
ske slikarske razstave ude-
ležencev Extempora Krško 
2021»Ribnik«

Petek, 28. 5.

• ob 18.15 pod kozolcem pri 
Občini Bistrica ob Sotli: pra-
vljično popoldne s Simono 
Bratuša

Sobota, 29. 5.

• od 7.00 do 12.00 na Tržni-
ci Videm: ribiški dan

• od 10.00 do 13.00 v MC 
Brežice: abstraktne umetni-
ške delavnice za slepe in sla-
bovidne do 29. leta starosti 
z Rajkom Požarjem iz Zavo-
da RAJART

Nedelja, 30. 5.

• ob 9.00 pri župnijski cerkvi 
v Tržišču: šesti pohod po 
poti blaženega Alojzija Groz-
deta od Tržišča do Studenca

• ob 10.00 v Bistrici ob So-
tli: začetek tradicionalnega 
pohoda ob srečanju evro-
popotnikov 2021 in evro-
pohoda »Eurorando« 2021, 
ob 15.00 na gradu Podsre-
da: osrednja prireditev evro-
pohoda in srečanja evropo-
potnikov 2021

Torek, 1. 6.

• ob 19.00 v parku gradu Sev-
nica (vsak torek v juniju in 
juliju): joga na prostem

Sreda, 2. 6.

• ob 8.00 v Knjižnici Sevnica 
(do 2. 7.): likovna razstava 
Paleta brez meja 

• ob18.00 v oknu Radogost 
na gradu Sevnica: razstava 
Braneta Praznika iz Treb-
njega

kam v posavju

Četrtek, 3. 6.

• ob 18.00 v Galeriji Krmelj 
(nekdanja knjižnica): foto-
grafska razstava koncerta 
glasbene skupine Laibach 

• ob 19.00 v parku pred Val-
vasorjevo knjižnico Krško: 
predstavitev pesniške zbir-
ke Slavice Jarkovič »V sobi 
srca«

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: uvodno spletno 
predavanje in predstavitev 
projekta »Ajdovske zgodbe 
iz Posavja«

Petek, 4. 6.

• ob 21.00 na gradu Sevnica: 
večerni obisk pri grofici Mat-
hilde (predhodna rezervaci-
ja na 031 344 916)

Sobota, 5. 6.

• od 8.00 do 12.00 na Kmeč-
ki tržnici Sevnica: dan kolek-
tivne blagovne znamke Sev-
nica Premium

• od 10.00 do 12.00 v Men-
cingerjevi hiši v Krškem: de-
lavnico za otroke in mladino 
»Zverinice iz gline« z vse-
stransko umetnico Zvezda-
no Novaković, za otroke od 
8. leta starosti (obvezna pri-
java)

• od 10.00 do 18.00 v Krme-
lju: likovna Kolonija Krmelj 
2021

• ob 17.00 na igrišču pri KS 
Velika Dolina: družabni do-
godek »Od mladosti do lu-
dosti«

• ob 21.00 na gradu Sevnica: 
večerni obisk pri grofici Mat-
hilde (predhodna rezervaci-
ja na 031 344 916)

Sreda, 9. 6.

• ob 17.00 v Mestnem parku 
Krško: odkritje spominske-
ga obeležja Jožetu Habincu; 
v Valvasorjevi knjižnici Kr-
ško: otvoritev razstave fo-
tografij – portreti Jožeta Ha-
binca avtorja Gorana Rovana

• ob 17.00 na gradu Sevni-
ca: predstavitev knjige Gre-
tin greh

31letni akademski slikar Nik 
Skušek, z umetniškim ime-
nom Anikis, se posveča izra-
žanju s čopičem in barvami že 
od svojih najzgodnejših otro-
ških let. Živahnega otroka in 
najstnika je slikanje na plat-
no umirjalo in ustvarjalnemu 
delu se je lahko posvečal ure 
in ure. V letošnjem marcu je na 
15. mednarodnem salonskem 
tekmovanju ’ARC staff award 
New York’ v konkurenci 4941 
slikarskih del iz 83 držav pre-
jel za sliko ’Prekletstvo Trito-
na’ eno najprestižnejših na-
grad v slikarskem svetu, kar 
daje njegovemu umetniškemu 
delu dodaten zagon in potrdi-
tev, da je na pravi poti. 

V sliko je »ujeta« zgodba o 
moškem in ženski ter nju-
nem »zaledenelem odnosu«, 
ki ga ponazarja svetlomodra 
belina ter ledena ploskev. Na 

Zgodba o »zaledenelem« odnosu
SEVNICA – V okroglem stolpu, ki je del Albert Felicijanove dvorana na sevniškem gradu, je bilo v prvi polo-
vici maja na ogled slikarsko delo domačega umetnika Nika Anikisa Skuška, ki je prejel za sliko Prekletstvo 
Tritona prestižno mednarodno nagrado.

njej kleči moški, pod ploskvijo 
leži ženska. Posebno gledalče-
vo pozornost na sliki doživlja 
predvsem klečeči moški. »Le-
dene korenine prebadajo nje-
govo koleno, ledvice in srce. 
Prebodeno desno koleno pred-

stavlja moški aspekt telesa in 
razkriva ranjenost, nerazu-
mevanje v odnosu, zaradi če-
sar telo zelo močno trpi. Led-
vice so simbol čustev, srce je 
povezava med vsemi organi 
v telesu, a vse je prebodeno z 

ledenimi koreninami ...« pripo-
veduje mladi umetnik ter po-
jasni še vzgib za nastanek sli-
ke, ki jo je v svojem ateljeju, v 
leseni hiši na podeželju v bliži-
ni Sevnice, ustvarjal dobre tri 
mesece. »Inspiracija za nasta-
nek slike je osebna ljubezen-
ska izkušnja, ki se ni končala 
srečno,« pojasni in doda, da je 
omenjeno slikarsko delo nare-
jeno v olju na platnu v velikosti 
130 x 130 cm, z bogatim okvir-
jem pa meri 150 x 150 cm. »Z 
veseljem predstavljam delo, 
ki ga resnično ljubim. Prejem 
prestižne nagrade je potrditev, 
da sem na pravi poti, po kate-
ri stopam že od svojega pete-
ga leta starosti, a to je že druga 
zgodba,« se nasmehne – verje-
tno ob spominu, kako je v Pira-
nu kot kratkohlačnik z velikim 
zanimanjem pri delu opazoval 
uličnega slikarja. 
 Smilja Radi

Nik Anikis Skušek, ki se uveljavlja kot neorenesančni slikar, 
je obiskovalkam in obiskovalcem z veseljem predstavjal 
nastajanje slike.

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2021/2022, ki bo v soboto, 29. maja 2021, 
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. 
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

PREDAVANJE 
AJDOVSKE ZGODBE IZ POSAVJA

3. junij, 19.00

Uvodno spletno predavanje 
in predstavitev projekta 
»Ajdovske zgodbe iz Posavja«

www.pmb.si           Posavski muzej Brežice   
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Salon bo ohranjen
SEVNICA – Nekoč priznan 
brivskofrizerski salon Kre-
utz v starem delu sevniške-
ga mestnega jedra na naslovu 
Glavni trg 17 bo obnovljen kot 
kulturni spomenik lokalnega 
pomena. V meščanski hiši leta 
1900 je salon odprl brivec Karl 
Dragotin Kreutz, po smrti nje-
gove vnukinje, frizerke Dra-
gice, je prostor sameval. To je 
edini salon v Sloveniji, ki je še 
ohranjen takšen, kot je bil dol-
ga desetletja, zato mu je vred-
no vdahniti novo življenje in 
odpreti za širšo javnost. Za ure-
ditev bo Ministrstvo za kultu-
ro prispevalo slabih 18 tisoč, 
Občina Sevnica okoli 40 tisoč 
evrov.  S. R.

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

Tadej Toš v živo!
stand-up komedija

petek, 11. 6., ob 20. uri
Grad Rajhenburg

Avdicija
komedija

četrtek, 17. 6., ob 20. uri
Kulturni dom Krško

Nazaj v kino!
Spored projekcij na

www.kd-krsko.si/kino

--------------

--------------

BREŽICE – Učenec Glasbene šole Brežice Val Vučajnk se je ude-
ležil dveh spletnih mednarodnih tekmovanj. Na mednarodnem 
tekmovanju harmonikarjev v Ostravi je v 
2. kategoriji med 60 kandidati prejel sre-
brno medaljo (skupno 13. mesto), na 15. 
mednarodnem srečanju harmonikarjev 
PannoniAccordion (Murska Sobota) pa je 
v klasični glasbi v kategoriji junior prejel 
priznanje. Po pravilniku tekmovanja v ka-
tegoriji junior komisija ni ocenjevala tek-
movalcev, zato so vsi udeleženci prejeli pri-
znanje za udeležbo. Njegov mentor je prof. 
Uroš Polanec. Na splet
nem mednarodnem kla-
virskem tekmovanju, ki je 
potekalo v Smederevu (Sr-
bija), pa je klavirski duo iz 
Glasbene šole Brežice, ki ga 
sestavljata Julija Smrekar 
in Vid Kolić, pod mentor-
stvom prof. Karoline Ve-
gelj Stopar v kategoriji II. 
osvojil 1. nagrado in 1. mesto  (96,25 točk). Komisija je mlade glas-
benike ocenila na osnovi poslanih video posnetkov, ki so bili pos
neti v dvorani glasbene šole. Posnetke nastopov si lahko ogleda-
te na YouTube kanalu GŠ Brežice.  Vir: GŠ Brežice

Uspeh harmonikarja in pianistov

Julija Smrekar in Vid Kolić

Val Vučajnk
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1. nagrada:  družinska vstopnica za Kostanjeviško jamo
2. nagrada:  2 vstopnici za Kostanjeviško jamo
3. nagrada:  1 vstopnica za Kostanjeviško jamo

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 3. juni-
ja, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali po 
epošti: 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:

KLUB JAMARJEV 
KOSTANJEVICA NA KRKI

GRAJSKA 25, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI 

Geslo 9/2021 številke:

ZNANJE, KAKOVOST, TRADICIJA
Nagrade, ki jih podarja OPTIKA RIMC, RIMC D.O.O., Pot na 
Polšco 75, 8270 Krško, prejmejo:

1. nagrada:  sončna očala Polaroid; Ida Ostrelič, Artiče
2. nagrada:  bon v vrednosti 20 €; Ivan Znoj, Krško 
3. nagrada:  gel proti rosenju in etui; 
 Leopoldina Pešić, Radeče

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Brigiti Štirn, Krožna pot 8a, 1360 
Vrhnika. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 
20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. JUHEJ  Najin Portorož
 2. (1.) Ans. PREBRISANI MUZIKANTI  Vsi imamo želje
 3. (2.) Skupina GADI  Ko mislim nate 
 4. (3.) Ans. BORŠT  Odpelji me na samo
 5. (6.) Ans. PETAN  Vzornik
 6. (4.) Ans. MODRIJANI  Moje slovensko srce
 7. (10.) Ans. NEMIR  Slovenska pesem
 8. (7.) VESELI SVATJE  Zakaj si pustil me
 9. (8.) Ans. SPEV  Slovenec sem
 10. (.) Ans. ZAČETEK – Bilo je nepozabno

Predlog tega tedna za glasovanje:
 Skupina črna mačka & Deja Čerček – Presneta dekleta 

Kupon št. 573
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, 29. 5. 2021, ob 20. uri

DAN POSTA JALIŠČE ČAS

31. 
maj

PONEDELJEK

TRŽIŠČE 12.15–12.45

KRMELJ 12.55–13.40

ŠENTJANŽ 14.25–14.55

BOŠTANJ 15.30–16.00

BLANCA 16.20–16.50

BRESTANICA 17.05–17.35

1. 
junij

TOREK

GOLEK 11.20–11.50

GORA 12.00–12.30

VELIKI TRN 12.50–13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45–14.15

VELIKI PODLOG 15.00–15.30

GORICA 15.40–16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25–16.55

RAKA 17.25–17.55

2. 
junij

SREDA

DOLENJA VAS (VRTEC) 9.00–10.00

OBREŽJE 10.30–11.00

VELIKA DOLINA 11.15–12.00

JESENICE NA DOLENJSKEM 12.45–13.15

ČATEŽ OB SAVI 13.25–13.55

BUKOŠEK 14.10–14.55

3. 
junij

ČETRTEK

SVIBNO  (1) 9.00–10.00

JAGNJENICA  (1) 10.10–10.50

RADEČE VPD 11.00–11.20

VRHOVO  (1) 12.00–12.40

ŠMARČNA 12.50–13.20

LOG 13.35–14.00

7. 
junij

PONEDELJEK

KALCE-NAKLO 11.10–11.40

DOLNJA PREKOPA 12.00–13.00

OREHOVEC 13.15–13.45

ČRNEČA VAS 15.00–15.30

OŠTRC 15.45–16.15

PODBOČJE 16.35–17.35

8. 
junij

TOREK

KRIŽE 11.00–11.45

ARTIČE (1) 12.05–13.05

SROMLJE 13.25–14.10

ARNOVO SELO 15.00–15.45

ZDOLE 16.00–16.30

9. 
junij

SREDA

OREŠJE 10.50–11.20

BIZELJSKO (OŠ) 11.30–12.45

ŽUPELEVEC 13.10–13.55

DEČNO SELO 14.45–15.30

DOBOVA 15.50–16.35

TRNJE 17.00–17.45

10. 
junij

ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20–10.00

BOŠTANJ (OŠ) 10.20–11.20

RAZBOR 12.30–13.00

LOKA (TRUBARJEV DOM) * 13.45–14.30

14. 
junij

PONEDELJEK

LESKOVEC (OŠ) 9.15–10.15

VELIKI PODLOG (POŠ) 10.30–11.30

RAKA (OŠ) 12.30–13.30

SMEDNIK 13.40–14.10

VELIKA VAS 14.25–14.55

SENUŠE 15.05–15.35

15. 
junij

TOREK

ZDOLE (VRTEC) 9.45–10.45

BRESTANICA (OŠ) 11.10–12.10

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30–13.30

ARMEŠKO 14.45–15.15

ŠEDEM 15.35–16.05

16. 
junij

SREDA

VRHOVO (2) 8.00–8.30

SVIBNO  (2) 8.50–9.40

JAGNJENICA  (2) 9.50–10.30

ZABUKOVJE 11.45–12.15

TRNOVEC 12.30–12.50

LONČARJEV DOL 13.05–13.25

17. 
junij

ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.45

KRMELJ (OŠ) 8.55–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50

21. 
junij

PONEDELJEK

STARA VAS - BIZELJSKO 12.45–13.30

KOPRIVNICA 14.15–14.45

VELIKI KAMEN 15.40–16.10

MALI KAMEN 16.20–16.50

ROŽNO 17.10–17.40

22. 
junij

TOREK

DOBOVA (OŠ) 12.00–13.00

KRŠKA VAS 13.30–14.15

GORENJE SKOPICE 14.30–15.15

VIHRE 16.00–16.30

BREGE 16.45–17.15

DRNOVO 17.20–17.50

23. 
junij

SREDA

GLOBOKO 10.20–11.20

MOSTEC 11.40–12.25

KAPELE 12.45–13.45

DOLENJA VAS 14.45–15.15

ARTIČE (2) 15.25–16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20–16.50

24. 
junij

ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45–10.45

BUŠEČA VAS 11.10–11.55

SOBENJA VAS 12.10–12.55

CERINA 13.45–14.30

SELA PRI DOBOVI 14.50–15.35**
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Informacije: GSM: 041 297 001 
www.kostanjeviska-jama.com

Ogled jame je mogoč med 
15. aprilom in 31. oktobrom 

ob sobotah, nedeljah ter 
praznikih, v poletnih mesecih 

(juliju in avgustu) vsak dan 
ob 10h, 12h, 14h, 16h ter 18h. 

www.PosavskiObzornik.si
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Lansko poletje je bilo za 
17let nega Grego Podlesni-
ka, ki vestno trenira že sedmo 
sezono, zelo uspešno. Z osvo-
jenim 3. mestom na kronome-
tru, ki se je odvijal 28. junija 
na 15,7 kilometra dolgi trasi 
od Gorij do Pokljuke (na njej 
so morali kolesarji premaga-
ti 721 metrov višinske raz-
like ter se v prvem delu spo-
pasti še s 7,9 kilometra dolgim 
vzponom s povprečnim naklo-
nom 6,9 odstotka), je potrdil, 
da je eden izmed perspektiv-
nih mladih posavskih ter slo-
venskih kolesarjev. Svojo dob-
ro formo je nato potrdil slab 
mesec kasneje, 18. julija, ko je 
v Rudnem polju na Pokljuki v 
vožnji na točke osvojil naslov 
državnega prvaka med mlaj-
šimi mladinci. Razveseljivo je 
tudi njegovo skupno 2. mesto 
za pokal Slovenije. 

»Grega Podlesnik je odličen 
kronometrist,« pove trener 
Borut Pirš, ki je bil v pretek
losti tudi sam uspešen kole-
sar: kot član mladinske kole-
sarske reprezentance je bil 
zmagovalec etapne dirke po 
poteh AVNOJa, skupni pokal-
ni zmagovalec za pokal Slove-
nije v širšem izboru za olimpij-
ske igre v Moskvi leta 1980 ter 
državni prvak. Leta 1984 se je 

Za mlada kolesarska upa je cesta drugi dom
SEVNICA – V okviru Kolesarskega društva Sevnica deluje tekmovalna kolesarska skupina do 18. leta starosti. Trener Borut Pirš je z nastopi svojih varovank in va-
rovancev zelo zadovoljen, še posebej pa z uspehi Grege Podlesnika in Katarine Jančič. 

podal v trenerske vode in pred 
osmimi leti postal trener tek-
movalne ekipe sevniškega ko-
lesarskega društva, ki se ji je 
pred dvema letoma pridruži-
la še 16letna Katarina Jan-
čič. Njena dosedanja najbolj-
ša tekmovalna rezultata sta v 
lanskem letu osvojeno 3. mes-
to na državnem kolesarskem 
gorskem vzponu s štartom v 
Ilirski Bistrici in zaključkom 
na Sviščakih pod Snežnikom 
ter 5. mesto na kolesarski tek-
mi za pokal Slovenije pri mlaj-
ših mladinkah.

Treningi se odvijajo na cesti

»V tekmovalnem kolesarstvu 
imamo štiri discipline – cestno 
dirko, gorsko dirko, kronome-
ter in kriterij na točke,« pojas
njuje trener in doda, da mla-
da kolesarska upa tekmujeta 
v vseh omenjenih kategorijah, 
za dobro fizično pripravljenost 
pa običajno vsak dan opravita 
tudi trening na različnih loka-
cijah po Posavju. »Sprinte op-
ravljamo na trasi v Vrhovem, 
v vasi Breg in v smeri Planine 
pri Sevnice delamo treninge 
za moč, trening za kronome-
ter opravljamo po Planinski 
cesti v Sevnici do Krakovega, 
testiranja opravljamo od Im-
poljce do Studenca, nekatere 

treninge opravimo od središ-
ča Radeč do gostilne Celestina 
v dolini Sopote. Zelo lepa ko-
lesarska etapa z ravninskim in 
višinskim delom nas vodi skozi 
Krško v Artiče in Bizeljsko do 
Podsrede, od koder se vrača-
mo skozi Blanco in preko Za-
bukovja v Sevnico ter dalje v 
Radeče, od koder prihaja Gre-
gi, Katarina pa pot s kolesom 
zaključi v Trbovljah,« opiše ko-
lesarske poti treningov.

Redni treningi so zelo po-
membni, so pogoj za napre-
dek. Grega na teden prevozi od 
500 do 600 kilometrov, Katari-

na okoli 300 kilometrov. »Moj 
cilj je uvrstitev v slovensko ko-
lesarsko reprezentanco,« po-
jasni mladi kolesar, kolesarka 
pa si želi izboljšati uvrstitev na 
tekmovanjih in doseči tudi ka-
tero izmed prvih treh mest. »V 
Sloveniji so kolesarske dirke 
pretežno krožne, sledijo dirke 
na kriterij, zato so treningi pri-
lagojeni predvsem intervalom 
in sprintom. Enkrat tedensko 
opravimo trening vožnje na 
čas, čez vikend pa daljše ture, 
tudi do 150 kilometrov na 
dan. Na različna tekmovanja, 
tudi mednarodna, se priprav-
ljamo za vsako tekmovanje po-

sebej, odvisno od trase dirke,« 
pripoveduje trener. Nadaljuje, 
da po pravilniku mednarodne 
kolesarske zveze UCI starejši 
mladinci sodelujejo na evrop-
skih in svetovnih prvenstvih, 
kjer je način tekmovanja po-
drejen reprezentanci – in to 
je za Grego glavni cilj v bliž-
nji prihodnosti, v kateri bi že-
lel voziti v skupini s slovenski-
ma kolesarskima šampionoma 
Primožem Rogličem in Ta-
dejem Pogačarjem. Katarina 
se namerava v letošnjem letu, 
če bo dosegala dobre rezulta-
te, udeležiti kolesarske olim-
pijade mladih.

Obetaven podmladek 

Z zahtevnimi treningi in s so-
delovanjem na kolesarskih 
tekmovanjih se tekmovalna 
skupina KD Sevnica, ki je pri-
čela z resnim delom v sezoni 
2013 in šteje osem tekmoval-
cev, vse bolj uveljavlja na slo-
venski kolesarski sceni. »Ko-
lesarskih klubov, v katerih je 
omogočeno resno delo z mla-
dimi, je v državi zelo malo. 
Največ k temu prispeva sama 
zahtevnost in kompleksnost 
športne panoge, kjer nam ob-
stoječa športna infrastruktura 
ni v veliko pomoč. Nujno je na-
mreč izvajanje treningov v re-
dnem cestnem prometu, kar 
zahteva določeno logistiko, po-
javljajo se tudi relativno visoki 
stroški opreme in vzdrževanje 
lete,« še pove trener, ki si želi, 
da bi se tekmovalni kolesarski 
ekipi namenilo več sredstev za 
še uspešnejše delovanje. »Tre-
nutno sem sam za vse, a imam 
čudovito ekipo tekmovalk in 
tekmovalcev, za katere se je 
vredno truditi. Med obetav-
nimi mlajšimi kolesarji so še 
Leon Klopčič, Matija Bregar, 
Maj Starič, Klemen Jančič in 
Grega Muhič,« razkrije še ne-
kaj imen, ki si utirajo pot v tek-
movalno kolesarstvo.
  Smilja Radi

Katarina Jančič in Grega Podlesnik s trenerjem Borutom 
Piršem

Kolesarski treningi potekajo 
na cesti, kjer je treba upošte-
vati cestnoprometne predpi-
se.

BREŽICE – Za brežiškimi 
atleti je uspešen začetek 
tekmovalne sezone 2021, 
saj so kljub številnim omejit-
vam pri treningih poskrbe-
li za dobre rezultate in sku-
paj zabeležili 20 uvrstitev na 
stopničke. 

Skakalca s palico Ula Bohorč 
in Peter Gričar Vintar sta na 
februarskem Balkanskem pr-
venstvu za mladince v dvora-
ni v Sofiji osvojila zlato oz. sre-
brno medaljo. Ula je marca v 
Novem mestu postala tudi dr-
žavna prvakinja v dvorani med 
mlajšimi mladinci. Na isti tek-
mi so se na stopničke uvrstili 
še Luka Zupanc (2. mesto – 
skok s palico), Jak Rovan (3. 
mesto – skok s palico) in Ajda 
Slapšak (3. mesto – tek na 800 
m). V Novem mestu je marca 
potekalo tudi DP za starejše 
mladince. Prvo mesto je zase-
del Peter Gričar Vintar, Luka 
Zupanc je bil drugi. Iva Močan 
se je uvrstila na drugo mesto v 
teku na 60 m, Ula Bohorč pa je 
zasedla drugo mesto v skoku s 
palico. Luka Zupanc se je odlič-
no odrezal tudi na dvoranskem 
DP za člane, kjer je osvojil sre-
brno medaljo. Brežiški tekač 
Tim Breznikar je osvojil bro-
nasti medalji tako na DP v kro-
su kot na DP v gorskem teku. 
Na zimskem prvenstvu v me-
tih je Barbara Špiler osvojila 
zlato medaljo v metu kladiva 
med članicami. Zala Kovačič 
je prav tako v metu kladiva za-

Rekorden met Jakoba Urbanča

sedla drugo mesto med mlajši-
mi mladinkami. Metalec kladi-
va Jakob Urbanč si je prislužil 
zlato medaljo med mlajšimi 
mladinci, Jan Lokar pa je bil 
med člani na drugem mestu. 
Jakob je bil drugi na zimskem 
prvenstvu za starejše mladin-
ce, na isti tekmi je Leja Gloj-
narič osvojila tretje mesto v 
metu kopja.

Na Atletskem pokalu Sloveni-
je za mlajše mladince in mla-
dinke v Velenju sta za zlati me-
dalji poskrbela Jakob Urbanč 
v metu kladiva in Tim Brezni-
kar v teku na 1500 m. Srebrno 
medaljo je osvojil Tomi Bajc v 
teku na 2000 m z zaprekami. 
Pri dekletih se je najbolj izka-
zala Zala Kovačič, ki je osvoji-
la tretje mesto v metu kladiva. 
Sredi maja so se v Kopru pio-
nirji pomerili na ekipnem pr-
venstvu. Spet je blestela Zala 
z zmago v metu kladiva, Tin-

kara Omerzu je bila druga 
v skoku v višino, na četrtem 
mestu sta tekmovanje zaklju-
čili Neja Reberšak v skoku v 
daljino in Živa Slapšak v teku 
na 1000 m. Tim Breznikar in 
Maj Ficko sta nastopila v teku 
na 6000 m na mednarodnem 
prvenstvu Balkana v gorskih 
tekih, ki je potekalo v Romu-
niji. Tim je osvojil osmo, Maj 
pa 14. mesto. Pretekli vikend 
so se starejši mladinci udeleži-
li atletskega pokala v Ljubljani. 
Zmago je v skoku s palico sla-
vil Gričar Vintar, Urbanč je tek-
movanje v metu kladiva končal 
na drugem mestu in z metom 
65,25 m postavil tudi državni 
rekord za mlajše mladince. Na 
tretje mesto so se uvrstili Iva 
Močan v teku na 100 m ter Ula 
Bohorč in Luka Zupanc, oba v 
skoku s palico. Maja Glogov-
šek je v teku na 100 m z ovira-
mi zasedla 4. mesto.
  R. R., vir: AK Brežice

Jakob Urbanč (foto: AK Brežice)

BREŽICE, KRŠKO – Minuli 
vikend je padel zastor tudi 
nad 2. slovensko nogomet-
no ligo, v kateri sta drugo 
sezono zapored igrala dva 
posavska kluba. S končnim 
izkupičkom so lahko bolj za-
dovoljni v NK Brežice Terme 
Čatež, ki se je skoraj do kon-
ca boril celo za kvalifikacije 
za prvo ligo, za NK Krško pa 
je bolj kot ne povprečna se-
zona, od katere so zagotovo 
pričakovali več.

Brežičani so po 22 odigra-
nih krogih osvojili končno 5. 
mesto med 16 klubi, kar si-
cer ni njihova najboljša uvrsti-
tev v 2. SNL. V svoji krstni se-
zoni 2016/2017 so končali še 
mesto višje. Za 2. mestom, ki 
ga je v tej sezoni zasedla Krka 
in si tako priigrala še dve tek-
mi proti Kopru za uvrstitev 
v 1. SNL, so na koncu Breži-
ce zaostale za šest točk. Še tri 
tekme pred koncem je bre
žiškim nogometašem kazalo 
izvrstno, saj so bili še povsem 
v igri za mesto tik pod vrhom, 
ki je bil sicer že nekaj časa od-
dan Radomljam, novopečene-
mu prvoligašu. A zadnji trije 
krogi se niso izšli po brežiških 
željah, saj ni bilo več nobene 
zmage (0:2 v Radomljah, 1:1 
doma proti Triglavu iz Kranja 
in 1:3 v Biljah). V pravkar za-
ključeni sezoni so osvojili 39 
točk, kar je rekordna bera med 
petimi sezonami igranja v dru-
gi ligi doslej, gol razlika je bila 

35:27. Bili so prijetno presene-
čenje te sezone, po spremem-
bi igralnega sistema zaradi 
predčasnega konca jesenske-
ga dela, ki ga je povzročila epi-
demija, so zadnjih sedem te-
kem odigrali v ligi za prvaka 
in na splošno prikazali dobre 
predstave. Na večini tekem jih 
je vodil Rok Zorko, po njego-
vem odstopu je to vlogo prev-
zel Slaviša Dvorančič. 

Skrajšana sezona je postreg-
la z enim posavskim derbijem 
med Brežicami in Krškim, ki 
se je končal brez zmagovalca 
(20. aprila je bilo 1:1). Krčani, 
ki so se morali prav tako soo-
čiti s trenersko menjavo – po 
10 krogih je Iztoka Kapušina 
nasledil Damijan Romih –, so 
v nasprotju z Brežičani pred-
vsem jeseni igrali slabše, kar 
jih je stalo uvrstitve v ligo za 
prvaka in priložnosti za še en 

posavski dvoboj. Tako so bili 
primorani igrati v skupini za 
obstanek, kjer pa so bili ves 
čas »na varnem« in je bilo hit-
ro jasno, da ne bodo imeli te-
žav z obstankom v ligi (v niž-
ji rang sta izpadla Šmartno in 
Brda). Na zadnjih treh sreča-
njih so zabeležili po eno zma-
go (2:1 v Beltincih) remi (1:1 
doma proti Dekanom) in poraz 
(0:4 doma proti Fužinarju). Na 
koncu so s 26 točkami zasedli 
10. mesto oz. so ligo za obsta-
nek končali kot drugo najbolj-
še moštvo. Krško je bilo s 24 
doseženimi goli med najmanj 
učinkovitimi ekipami, nasprot-
niki pa so jim zabili 38krat. 
Tudi v sezoni 2021/2022, ki 
se bo v 2. SNL začela predvido-
ma avgusta, torej ne bo nobene 
bojazni, da bi bili posavski lju-
bitelji nogometa prikrajšani za 
nov posavski obračun.
 R. Retelj

Posavska drugoligaša na oddih

Tudi v naslednji sezoni bomo lahko spremljali drugoligaški 
posavski derbi (foto: arhiv PO).
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Z naravnimi pripravki nad 
škodljivce in bolezni v vrtu

Ali ste vedeli, da lahko mar
sikaterega škodljivca, ki se je 
naselil v našem vrtu, odže
nemo z doma pripravljenimi 
rastlinskimi pripravki? Na
ravne pripravke lahko izde
lujemo iz svežih ali posuše
nih rastlin, ki jih najdemo v 
domačem okolju in uporabi
mo v času, ko je verjetnost 
pojavljanja določenih bo
lezni in škodljivcev največja. 
Med najbolj znanimi rastlina
mi za zatiranje škodljivcev je 
zagotovo kopriva, a uporabi
mo lahko tudi praprot, para
dižnik, pelin, korenje, rabar
baro itd. Iz rastlin pripravimo 
čaje, brozge in prevretke. Z 
doma pripravljenimi »zvar
ki« škropimo rastline, ki so 
jih napadli škodljivci, enkrat 
dnevno – najbolje zjutraj, ko 
odide rosa. Postopek ponav
ljamo tri do pet dni.

NARAVNI PRIPRAVKI 
PROTI BOLEZNIM IN 
ŠKODLJIVCEM

Kopriva je znana po svo
jem delovanju zoper ško
dljive listne uši. Za pripravo 
čaja ali brozge potrebujemo 
150 g suhih ali en kilogram 
svežih kopriv, ki jih prelije
mo z 10 litri kropa ali namo
čimo v 10 litrov vode za 24 
ur, nato malo povremo, oh
ladimo ter pričnemo s škrop
ljenjem rastlin (če pripravka 
v 24 urah po njegovem na
stanku ne uporabimo, izgu
bi svojo zaščitno vrednost, 
vendar ga lahko ohranimo 
in ga kasneje uporabimo kot 

dušično gnojilo in za sploš
no krepitev rastlin). Gozdna 
in orlova praprot delujeta 
proti ušem in rjam. Za pre
vretek uporabimo kilogram 
svežih ali 100 gramov po
sušenih rastlin ter 10 litrov 
vode. Praprot namočimo v 
10 litrov vode in pustimo, da 
zavre. Ko se penjenje konča, 
dobljeni prevretek odcedi
mo in spravimo v steklenice. 
Za škropljenje uporabljamo 
razredčenega v razmerju 1 : 
10. Kot zastirka praprot va
ruje rastline pred polži. Li-
sti rabarbare pomagajo pri 
zatiranju listne uši in drugih 

škodljivcev v vrtu. Kilogram 
listov brez pecljev namoči
mo v 5 litrov vode in poča
kamo do konca vrenja, nato 
mešanico še 10 minut ku
hamo, odcedimo in ohladi
mo ter z mrzlim zavretkom 
škropimo ali zalivamo po 
rastlinah, ki so jih napadle 
gosenice ali uši; deluje tudi 
proti škodljivim muham na 
čebuli, poru in korenju. Para-
dižnikovi listi pomagajo »v 
boju« proti kapusovemu be
linu na zelju ter drugih zelj

nih vrstah, proti gosenicam 
in bolhačem. Škropivo prip
ravimo iz  dobrih dveh pesti 
listov paradižnika, ki jih na
močimo v 2 litra vode za tri 
do štiri ure. Pripravek nato 
precedimo in z njim škropi
mo vsak drugi dan. Listi ko-
renja vsebujejo eterično olje 
in z njim bomo pregnali če
bulno muho. Naravno škro
pivo pripravimo tako, da 50 g 
listov prelijemo z litrom vro
če vode, pokrijemo in pusti
mo, da se ohladi, nato škro
pimo po čebuli. Kamilica je 
po slovenskih vrtovih pre
cej razširjeno zelišče, ki ščiti 

zelenjavo pred napadi uši in 
hkrati ponuja zdravilne cve
tove. Sejemo jo v bližino fižo
la, saj nase privabi uši in ga 
tako zaščiti pred njihovim 
napadom. Odlično se obne
se tudi ob kapusnicah, krom
pirju ter poru.

Morda niste vedeli: pri prip
ravi zaščitnih sredstev ved
no uporabljamo deževnico ali 
postano vodo. Pripravke de
lamo v plastičnih ali stekle
nih posodah, ne uporablja
mo kovinskih posod. Domači 
pripravki naj bodo narejeni 
samo iz svežih rastlin ali iz 
sveže posušenih rastlin. 

Z naravnimi razpršili lahko 
učinkovito odganjamo ško
dljivce, vendar lahko tudi z 
domačimi pripravki požge
mo ali uničimo rastline, zato, 
preden poškropimo rastline 
na vrtu, pripravek prej pre
izkusimo samo na nekaj li
stih in po nekaj dneh preve
rimo učinkovanje. Naravna 
škropila nikoli ne uporablja
mo, kadar močno sije sonce, 
pač pa vedno zgodaj zjutraj 
ali zvečer. 

Nasvet: med zelenjavo po
sadite kapucinke, žametnice, 
boreč in ognjič, saj niso samo 
cvetoč okras v vrtu, temveč 
so tudi odganjalci škodljiv
cev. Izkušeni vrtnarji svetu
jejo, da kapucinke sejemo v 
okolico kapusnic, saj odga
njajo metulje in s tem go
senice, od krompirja pa ko
loradskega hrošča. Podobno 
kot kapucinka tudi ognjič od
ganja talne škodljivce, pred
vsem koloradskega hrošča 
in mravlje. Strahovito naj bi 
smrdel tudi polžem.

POLŽI V VRTU

Polži so koristne živali, saj 
prispevajo k tvorbi humusa 
ter odstranjujejo razne os
tanke rastlin, a v zelenjav
nem vrtu so prava nadlo
ga, saj uničujejo pridelek. 

Na vrtu največkrat napade
jo kapusnice, solatnice, ko
renje, fižol, grah in špinačo, 
pred njimi pa niso varni niti 
gomolji krompirja in pese. 
O tem, kako jih odstraniti, 
predvsem tiste brez hišic, 
je še vedno uganka, vendar 
obstaja tudi nekaj rešitev. 
Nekateri so mnenja, da je 
najbolje preizkusiti več raz
ličnih možnosti hkrati: od re
dnega pobiranja, nastavlja
nja pasti ter privabljanja in 
zasajevanja njihovih narav
nih sovražnikov pa vse do 
mehanskih preprek. 

Mehansko prepreko pripra
vimo tako, da okoli gredic za 
širino dlani nasujemo mate
rial, ki ga bodo polži težje 
preplezali – na primer jajčne 
lupine, žagovino, lesni pepel, 
apneno in kameno moko, os
ter pesek, borove iglice, kav
no usedlino ... Nekateri pra
vijo, da pomaga pivo, ki ga 
nalijemo v lonček in ga za
kopljemo ob rob gredic (pol
že pivo privabi, padejo v lon
ček in se utopijo). 

Dobro je tudi vedeti, da polži 
ne marajo vseh rastlin, zato 
je priporočljivo, da jih ne
kaj zasadimo med gredice 
ali okoli njih. Med rastline, ki 
odganjajo polže z vrta, sodi
jo vrtna črnika, kalifornijski 
mak, kapucinke, ognjič, gre
nik, napihnjena mrežica in 
grobeljnik, za polže nepri
jetne rastline so tudi čebu
la, česen, timijan, žajbelj, ro
žmarin, pelin ... Z vonjem jih 
odganjajo še praprot, bezeg, 
vratič, rman in preslica, ki jih 
lahko nasujemo med zasadi
tve. 

»Tudi zastirke iz listov bez
ga ali praproti rešijo začasno 
nekaj težav, a jih je treba re
dno obnavljati, v primeru 
veliko dežja celo tedensko,« 
pojasnjuje strokovnjakinja 
Miša Pušenjak. »Tudi upo
raba prekrivke, zastirke iz 
ovčje volne, pomaga, dokler 
ni dežja preveč, kakor tudi 
žagovina, kremenčev pe
sek ...« dodaja, a žal se polži 
zelo radi skrijejo pod zastir

ke, zato moramo redno pre
verjati dogajanje pod zastir
ko in po potrebi polže sproti 
odstranjevati. 

Pri »boju« s polži naj bi po
magale tudi race in čeprav 
vse race jedo polže, se veči
na odloči za nakup indijskih 
tekačic. A če se odločimo 
zanje, jim moramo pripraviti 
domovanje – manjšo leseno 
hišico (lahko tudi pasjo uto), 
ki naj bo izolirana za zimo, 
za steljo lahko uporabimo 
žagovino, slamo ali seno. 
Bivalni prostor oziroma ob
močje, kjer se race premika
jo, naj bo zagrajeno, ograja 
naj bo visoka vsaj 80 centi
metrov, da je raca ne presko
či. Pomembno je še, da imajo 
race na voljo majhen ribnik, 
kjer lahko plavajo in pije
jo vodo (predvsem med ob
rokom). Race morajo polže 
poiskati same in ko sezona 
polžev mine, imajo rade na
močen suh kruh, sadne olu
pke, razno zelenjavo … Pot
rebujejo tudi pesek za boljšo 
prebavo.

VOLUHAR V VRTU 
IN SADOVNJAKU 

Voluhar, od 15 do 20 centi
metrov dolg glodavec, živi v 
zemlji, primerno vlažni in za
loženi s hrano. Deluje na po
vršini približno 40 m2, kjer 
v globini do pol metra kop
lje 50 m dolge rove (volu
harjev rov ima, za razliko od 
krtovega, popolnoma glad
ke stene, saj vse viseče ko
reninice in gomolje spotoma 
poje). Njegovo najljubše pre

bivališče je zelenjavni vrt, a 
najdemo ga tudi v sadovnja
ku. In kako vemo, da je v na
šem vrtu? Če najdemo luknje 
povsod po zemlji, če izginjajo 
gomolji in korenine rastlin … 

Kako ga lahko preženemo? 
Pomagajo citrusi, zato olu
pkov limon in pomaranč ne 
zavrzimo – raje jih postavi
mo v voluharjeve rove, kaj
ti voluharju vse, kar diši po 
limoni, ne ustreza. Za pre

ganjanje voluharja lahko v 
rove natlačimo tudi vejice 
cipres, liste bezga ali česen. 
Odganja ga tudi vonj cveto
čih narcis in cesarskega tu
lipana. Preženemo ga lah
ko tudi tako, da privabimo 
njegove naravne sovražni
ke. Med njimi je velika pod
lasica, lisica, jež, kače, do
mača mačka in pes ter ptice 
roparice (sove, kanja ...). Še 
vedno pa je najboljša zaš
čita pred voluharjem mre
ža, s katero zaščitimo kore
nine dreves, ali v rove damo 
past s koščkom jabolka (pri 
postavljanju pasti uporabi
mo rokavice, kajti če bo za
vohal vonj po človeku, se bo 
pastem izognil). 

Če želimo imeti urejen vrt z bogatim pridelkom, si moramo vzeti čas za obdelovanje, a kaj naj storimo, ko kljub trudu in primerni negi naše posevke ter zasadit-
ve napadejo različne bolezni in škodljivci? Ali si lahko pomagamo z naravnimi pripravki? Kako jih pripravimo? Vprašanj je veliko, zato je vsak nasvet dobrodošel. 
Za tokratno rubriko VRTOVI POSAVJA smo izbrskali nekaj praktičnih in uporabnih nasvetov, kako z naravnimi pripravki nad škodljivce v vrtu. Prijetno branje!  

Mrtva kopriva – 
zdravilna in okusna

Morda niste vedeli, a 
mrtve koprive ima
jo neprivlačno ime 
le zato, ker ne pe
čejo. Najbolj pogos
te vrste so škrlatno
rdeča mrtva kopriva, 
njivska mrtva kopri
va in lisasta mrtva 
kopriva. Manj pogo
sta je velecvetna mrtva kopriva, ki ima rahlo bledo rožna
te cvetove in raste v gozdu ali ob vodi. V zeliščarstvu je 
zelo cenjena bela mrtva kopriva, a vse vrste mrtvih kop
riv zaradi okusa lahko uporabljamo tudi v kulinariki – po
leg cvetov tudi njene vrhnje poganjke, ki ostanejo aroma
tični celo leto. Užitne so surove ali kuhane (okus mrtvih 
kopriv spominja na gobe, predvsem v kuhanih jedeh). 

Recept mrtve koprive za sirup: cvetove nabiramo dopol
dne, ko so še polni medičine. Pobrane cvetove ter tu in 
tam kakšen vršiček naložimo v steklen kozarec izmenič
no s sladkorjem in postavimo na topel prostor (ne na di
rektno sonce, ker se tako nekaj učinkovin razgradi). Čez 
nekaj tednov tekočino precedimo skozi cedilo in sirup 
shranimo za uporabo v zimskih dneh kot obrambo pred 
prehladi. 

 Viktorija Senica, cvetličarka

VAŠA ZGODBA
Za raznobarvno cvetje in lično urejeno okolico svoje
ga doma v Vrhovem že vrsto let z veliko ljubezni skrbi
ta 75letna Dragica in 80-letni Stanko Brlogar. Ravno 
v letošnjem letu 
mineva 100 let, 
odkar je Dragi
čin stari oče ku
pil hišo, v kateri 
živi z možem. To 
jima daje še po
sebno veselje 
in zadovoljstvo 
– namreč to, da 
sta uspela delo 

in trud prejšnjih 
rodov ne le oh
raniti, pač pa 
tudi nadgradi
ti in tako barvi
ta, z mnogote
rimi cvetlicami 
okrašena oko
lica hiše deluje 
kot v pravljici. 
Dragica meni, 
da ji je bila ljube

zen do vrtnarjenja položena že v zibko, saj je tudi njena 
mama zelo rada preživljala čas v družbi rož in grmov
nic.  D. J.

Okolico doma krasijo tisočeri cvetov … 

… in različni dekorativni predmeti.

Listi rabarbare pomaga-
jo pri zatiranju listne uši in 
drugih škodljivcev v vrtu.

Kamilica ščiti zelenjavo pred 
napadi uši in hkrati ponuja 
zdravilne cvetove.

Polži so škodljivci, ki jih je 
zelo težko pregnati z vrta.

Voluharjev rov vodi pod 
zemljo, kjer ima ta majhen 
glodalec dovolj koreninic 
rastlin za prehranjevanje.
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Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Aleksandra Županc in Matjaž Golja, oba iz Sevnice, 24. 
april 2021, Grad Sevnica

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Sladjana Sluga, Brežice – 

deklico,
• Lana Pešec, Brežice – 

dečka,
• Agata Šoln, Dovško – 

dečka,
• Mateja Praznik, Leskovec 

pri Krškem – deklico,
• Mojca Erman, Spodnje 

Mladetiče – dečka,
• Andreja Germšek, Dečno 

selo – deklico,
• Sara Grilc, Dobova – dečka,
• Nika Brili, Ravne pri 

Zdolah – deklico,
• Petra Truden, Ljubljana – 

dečka,
• Špela Tršinar Pisek, 

Dolšce – dečka,

rojstva

poroke

• Marko Plaznik in Irena 
Martinčič, oba iz Radeč,

• Zdravko Mirković in 
Branka Jure, oba iz 
Sevnice.

ČESTITAMO!

• Adrijana Vučajnk, 
Slogonsko – dečka,

• Alenka Bartol, Rožno – 
deklico,

• Lucija Travnikar 
Kampijut, Bizeljsko – 
deklico,

• Tanja Balas, Gornji Lenart 
– dečka,

• Natalija Lupšina, Bizeljsko 
– dečka.

ČESTITAMO!

CERKLJE OB KRKI – 25. aprila, na god sv. Marka, zavetnika 
župnije Cerklje ob Krki, se je v tukajšnji župnijski cerkvi 
odvila mašna slovesnost, na kateri je domači župnik mag. 
Janez Žakelj podelil blagoslov devetim zakonskim jubilan-
tom iz župnije, po maši pa še blagoslovil obnovljen leseni 
most v kraju.

Sliko s podobo brezjanske Marije Pomagaj in posvetilom ter bla-
goslov so v cerkvi prejeli naslednji zakonci: Anica in Jože Baško-
vič za 55 let skupnega življenja, Nada in Franc Lajkovič (50 let 
poroke), Tilka in Jože Turšič (45 let), Rezika in Matjaž Špiler 
(30 let), Helena in Stane Volčanšek (30 let), Anamarija in Vid 
Merljak (10 let), Barbara in David Špiler (10 let), Amadeja in 
Drago Žerjav (10 let) ter Andreja in Mitja Bevc (10 let). Vsak 
par je tudi ponovil zaobljubo, ki jo je izrekel že na poročni dan. V 
tem letu pa poročni jubilej praznujejo še: Meta in Alojz Gasior 
(50 let), Lucija in Franc Turšič (40 let), Alenka in Alojz Vegelj 
(25 let), Vanja in Andrej Ferenčak (20 let), Danijela in Slaven 
Matijevič (15 let) ter Anja in Marko Andrejaš (10 let), ki niso 
bili prisotni in so sliko s posvetilom prejeli naknadno. Cerkljanski 
dušni pastir je zakoncem v pridigi skozi Jezusovo priliko o dob-
rem pastirju položil na srce, naj v zakonu ne pozabijo na ljube-
zen, pripadnost, vdanost, edinost itd. Odnos med zakoncema je 
primerjal z mostom, pri čemer je izpostavil tri najpomembnej-
še lastnosti – zvestobo, trdnost in povezovanje, ki veljajo tudi v 
družini, zakonu. Zaželel je, da so drug z drugim mostovi v življe-
nju in gradijo mostove med seboj. Po maši je župnik z zakonci 
še blagoslovil popolnoma prenovljen lesen most v Cerkljah ob 
Krki, ki so ga le nekaj dni prej spet sprostili za promet.  R. R.

Most dobra prispodoba za zakon

Najvišjo obletnico poroke letos obhajata Anica in Jože 
Baškovič z Gorenjih Skopic.

V začetku leta 2021 se je začel odvijati projekt Ajdovske 
zgodbe iz Posavja, ki bo odkrival in predstavljal zapuščino 
Ajdov v naši regiji, ob tem pa spodbujal spoštovanje in 
pozitiven odnos do narave.

Morda ste že slišali za zgodbo o Ajdinji, ki je prala plenice 
v Savi, pri tem pa z eno nogo stala na Bohorju, z drugo pa 
na kranjski strani reke? 

Prebivalci, ki so obiskovali oz. živeli na »ajdovskih« 
lokacijah, verjetno niso bili velikani. Kaj so počeli, kako 
so živeli in druge zanimivosti o Ajdih bomo partnerji 
projekta poskusili poiskati na posameznih »ajdovskih« 
lokacijah po regiji.

V projekt smo tako vključili Ajdovsko jamo pri Nemški 
vasi, Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici, Ajdov grob 
na Magolniku ter Ajdovsko jamo v Silovcu pri Sromljah. 
Pri vseh gre tudi za lokacije naravnih vrednot.

Ob manjših investicijskih aktivnostih bo poudarek 
na raziskovanju, izobraževanju in oblikovanju novih 

programov za različne skupine obiskovalcev. 

Občina Krško je v prvi polovici letošnjega leta že obnovila 
infrastrukturo v Ajdovski jami, KTRC Radeče je oblikoval 
logotip projekta, sicer pa smo si partnerji projekta do 
konca leta 2021 zadali še naslednje aktivnosti:
• Posavski muzej Brežice pripravlja različne strokovne 

podlage ostalim partnerjem projekta, obenem pa 
bo izvedel tudi predavanja o Ajdih (3. 6. 2021 – prek 
ZOOM-a in 20. 6. 2021 ter še eno jeseni),

• KŠTM Sevnica pripravlja razstavo o Ajdovskem gradcu 
na sevniškem gradu, usposabljanje vodnikov, jeseni 

tudi javni dogodek na Ajdovskem gradcu, 
• KTRC Radeče VR animacijo o Ajdih in delavnice za 

otroke, med promocijskimi aktivnostmi pa tudi 
tiskovno konferenco, 

• Gostinsko podjetje Sevnica d.o.o., Hotel Ajdovec, 
razvija jedilnike iz različnih »ajdovskih« obdobij,

• Zavod Svibna pa ob vodenju projekta razvija vsebine, 
povezane z bližnjo Ajdovsko jamo: raziskovalni 
študijski krožek, ki odkriva še druge »ajdovske« lokacije 
po Posavju (bralci vabljeni k posredovanju informacij 
o morebitnih drugih »ajdovskih« lokacijah v Posavju), 
rekonstrukcijo oblačilnega videza in izobraževanje 
animatorjev za lokacijo Ajdovska jama (4. in 6. junij 
2021 – k sodelovanju vabljeni zlasti mladi), jeseni pa 
še predavanja o naravnih vrednotah.

Partnerstvu je bilo s strani Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) skupno odobrenih 
149.993,35 € (85 %) sofinanciranja. Projekt se zaključuje 
30. septembra 2022. Dodatne informacije o projektu so 
dostopne na spletnih straneh partnerjev in tudi FB strani 
Ajdi. 

Ajdovske zgodbe povezujejo izročilo Ajdov 
in naravne zanimivosti Posavja v nova doživetja

na
roč
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PODBOČJE – V župniji Sveti Križ – Podbočje so na prvo nedeljo 
po prazniku Gospodovega vnebohoda praznovali farno 
žegnanje, ob tej priložnosti pa so tradicionalno obhajali tudi 
okrogle obletnice porok. Praznovanja so se udeležili štirje 
pari: Antonija in Jože Kovačič z Broda, poročena že 60 let, 
Marija in Ciril Škedelj z Dobrave ob Krki, ki letos praznujeta 
zlato poroko, Jožica in Martin Kuntarič s Pristave ob Krki, 
poročena pred 45 leti, ter Janja in Vinko Zlobko iz Kalce-
Nakla, poročena 35 let. Jubilantom je blagoslov podelil župnik 
France Novak, mnogi župljani pa so jim čestitali za toliko let 
medsebojne zvestobe. P. P.

Na-berite si knjig za poletje!

POSAVJE – Posavska potujoča knjižnica se na vijugavih poteh 
hribovja in dolin Posavja kar 93krat na mesec ustavi na svojih 
postajališčih. Prizadevamo si, da bi knjiga našla svojo pot do kar 
največjega števila uporabnikov, ki morda nimajo vsakodnevne 
možnosti priti do knjižnice. 
Bibliobus Posavske potujoče knjižnice v mesecih juliju in avgu-
stu ne vozi. Vse uporabnike tako vabimo, da si v juniju izposodi-
jo gradivo, ki ga imajo lahko doma do septembra, ko bo biblio-
bus ponovno šel na teren. 
 Posavska potujoča knjižnica

 V zgodbi je prikazano delovanje izredno 
močne in razvejane skupine podpornikov 

nove umetnosti, imenovane moderna. Njim umetnost 
dolguje svoj uspeh sprejetja pri občinstvu in brez njih bi 
bil obstanek ter nadaljnji razvoj umetnosti morda vprašljiv. 
Čeprav je zgodba bolj ali manj fiktivna (a tudi ne povsem), 
je bralec je deležen marsikaterega zgodovinskega podatka 
s področja umetnosti in intimnih nians posameznikov, 
predvsem Chagalla, knjiga pa služi tudi kot poziv k 
razmisleku o dojemanju pomena umetnosti in odnosa do 
le-te v življenju posameznika.

knjižnice BrežiceKrškoSevnica vabimo k branju

SRBSKA KNJIŽEVNOST 
Aleksandar Gatalica 
Nevidni
prevedla Mateja Komel Snoj
Slovenska matica 2019, 271 strani

Beckomberga je bila v začetku 20. 
stoletja ena največjih in najprestižnejših 

psihiatričnih bolnišnic v Evropi. V nežni in lirično 
podani pripovedi, ki prikazuje pretresljiv mozaik usod 
psihiatričnih bolnikov, sledimo Jackie, osamljeni hčerki 
tam nameščenega neuravnovešenega egocentrika Jima, ki 
edina zvesto obiskuje nesrečnega očeta in ki ji bolnišnica 
postane drugi dom. Predvsem pa je ta roman zgodba o 
družini, odraščanju, žalosti in odvisnosti ter razumevanju 
sveta, ki mu je blizu spoznanje, da je najmočnejša ljubezen 
lahko tudi tista, ki nas najbolj obteži.

ŠVEDSKA KNJIŽEVNOST 
Sara Stridsberg
Beckomberga 
prevedla Iva Klemenčič, Beletrina 2020, 341 strani
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SPOMIN

MIRAN SLEMENŠEK 

24. maj 2018 – žalostno leto, 
odkar nas je zapustil naš dragi 

Tiho, tiho, čas beži, bolečina in samota
je pri nas doma, mi smo tu, a tebe ni. 

Odšel si, kjer sredi tišine spiš, 
a v naših srcih še vedno živiš. 

z Vinjega Vrha.

Spomin bo večen, zato iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate, ki mu 
z ljubečo mislijo namenite svoj trenutek.

Vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

SPOMIN

ROMAN ŠEKORANJA

16. maja je minilo žalostno leto, odkar nas je 
zapustil naš dragi ati, mož in stari ata 

Tiho teče našega življenja reka, 
tiho teče solza lepega spomina, 

umre srce, a ostane bolečina 
v srcu dragega in večnega spomina. 

po domače "Zebičev Roman" iz Vitne vasi na Bizeljskem. 
Hvala vsem, ki so nam v preteklem letu stali ob strani in nam še 
zmeraj stojijo. Hvala tudi vsem, ki postojite ob njegovem grobu, 
prižgete svečko in ga ohranjate v lepem spominu. 

Zelo te pogrešamo: žena Anica in hči Simona z družino

SPOMIN

MARIJA PRNAVER
(31. 7. 1933–23. 5. 1996) s Hotemeža pri Radečah.

Mineva 25 let, odkar nas je mnogo prezgodaj 
zapustila naša draga mama

Srce je tvoje dalo vse, 
kar je imelo, 
nobene bilke 

zase ni poželo.

Odšla si tja, kjer solze ne bolijo, kjer sanje oživijo … in zreš, česar oko 
ni videlo in uho ni slišalo … Počivaj v Božjem miru in hvala ti za vse, 
kar si dobrega in lepega naredila za vse nas v času svojega življenja. 

Sinova Miran in Marko

SPOMIN

JOŽICA TURK
z Dvorc.

30. maja bo minilo eno leto, 
odkar nas je zapustila naša draga

Hvala vsem, ki jo nosite v srcu in ohranjate v svojem spominu.

Vsi njeni

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

prejeli smo

(Odgovor Dušana Vodlana na pismo Občine Krško z nas-
lovom Plesni klub Lukec je od leta 2003 od Občine Krško 
prejel več kot 330.000 evrov, objavljenem v Posavskem 
obzorniku 13. maja 2021) 

Saj ne vem, kdo se dela norca, kdo tu meša jabolka in hruške. A 
vi, na občini, že odkar naš klub obstaja in ustvarja (od leta 1990 
klub, jaz osebno pa delujem v Krškem – Senovem od leta 1982), 
res pomagate?

Ne, še enkrat vam povem, da ne pomagate! Ker če bi pomagali, klub 
ne bi deloval 25 let v baraki! Razen posameznikov, ki so se vedno 
trudili, da bi vas prepričali, da si zaslužimo boljše prostore, se vi 
enostavno na naše, in pobude ljudi, sploh niste odzivali. Vi ste nas 
razumeli, ko ste delali športno dvorano pri krški srednji šoli? Mi-
mogrede, tedaj sem bil pri projektantki na Savaprojektu in sem ji 
nakazal, kakšni pogoji bi nas zadovoljili, in predlagal ogled podob-
nih dvoran v Sloveniji. In kaj ste naredili? Za ta namen neuporab-
na dva prostora. To je vaše razumevanje do kluba, ki je že takrat 
žel uspehe. In smo nadaljevali v baraki! Hvala lepa, da smo vsaj to 
imeli. In še zdaj trobite, da nam pomagate!!! 

Tudi ko smo si sami zagotovili prostore v Job Centru in nato v Ku-
busu, nam niste nič pomagali! In tukaj vi, strankarski igralci ter 
brezsramni ljudje, vi, ki vodite občino spredaj in zadaj, in tisti, ki 
so jo vodili pred vami, niste, niso primaknili niti centa. Za vso do-
datno opremo smo si sami zagotovili sredstva od svoje dejavno-
sti. Vsako leto nam, in ne samo nam, s svojimi popravki, ki nima-
jo veze s pravilnikom, kratite zasluženo in kršite Zakon o športu, 
samo da vaši izbranci na ta račun dobijo večji del sredstev. Naš 
klub po številu članstva spada med večje, če ni celo največji klub 
(cca. 400 članov) v Krškem, toda je tudi klub z najmanjšimi sred-
stvi za svojo dejavnost po Zakonu o športu na račun tega, ker vsa-
ko leto lomastite in prirejate pravilnike. Zakaj ne poveste javnosti, 
da ste zaradi tega že imeli inšpekcijo in jo očitno še potrebujete?

Še to: od teh sredstev, ki jih omenjate, je bila več kot polovica na-
menjenih za kategorizacije mladinskega, državnega in svetovne-
ga razreda pri OKS, ki so si jih prigarali naši najboljši tekmoval-
ci: Sebastijan, Luka, Amadej, Amadeja, Mark, Jasna, Ana, Dana, 

PK Lukec po osvojenih odličjih 
najuspešnejši klub

SPOMIN

BOŽIDAR ŽOKALJ
Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu 

in mu prižigate svečke.

Vsi njegovi

Nekje daleč na nebu med zvezdami spiš,
v srcih pa naših za vedno živiš.

22. maja sta minili dve žalostni leti, 
odkar je odšel od nas dragi

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

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

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

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

zahvale, spomin

Sara, Brina, Teja, Deja, Alja, Katja, Eva, Maja, Kaja, Gabriela, Ana, 
Nina … Ta sredstva so bila plesalcem prenesena v obliki kritja tre-
ningov, tekmovanj, plesnih oblek ipd. In zdaj razdelite ta sredstva 
z ostalimi sredstvi in ta objavite (saj imate očitno dovolj časa, da 
to raziskujete in pišete), pa boste videli, koliko ostane sredstev za 
dejavnost, še enkrat po Zakonu o športu, za strokovni kader in na-
jemnine. To so namenska sredstva in ne pomoč. Klub jih dobi od 
občine in jih prenese v to, za kar so namenjena.

Trdim, da je Plesni klub Lukec najuspešnejši klub v krški občini 
in širše po osvojenih odličjih in naslovih na svetovnih, evropskih 
in državnih tekmovanjih. Objavite tudi sredstva, ki jih klubi dobi-
jo iz tega naslova, da bo razvidno, kdo najbolje in največ dela, in 
kdo prejme največ sredstev iz tega naslova, kateri klub investira 
v prostore, v katerih deluje in kdo po drugi strani nič. To objavite, 
če si upate! Vas izzivam! Saj imate dovolj ljudi, ki vam po nareku 
vse pripravijo, mar ne? Vprašajte bivše in sedanje starše in njiho-
ve otroke in ne pišite več takih nebuloz. Dvignite na višji nivo kr-
ške športne panoge z dejanskim vlaganjem vanje. Nič ne poma-
gate, samo delite sredstva, ki nam pripadajo za delo in zakonu.

Tudi v letošnjem letu ste nam od 18 programov brisali kar devet, 
to je polovica. Do sedaj ste nam več let priznali te iste programe, 
a zdaj, kar čez noč, nič več! Je to naključje? Torej nam in ne samo 
nam, jemljete, da lahko dajete drugim. 

Naš klub ima kljub vsemu prihodnost in je na sceni že uradno 31 
let. Ni nobenega strahu, Krško bo še vedno plesalo in se zabavalo!
Sramotno in brez nadaljnjega komentarja. Zato za zaključek, kot 
pravi ena pesmica: »Poslavljam se od vas …«

Dušan Vodlan v pokoju, drugače še vedno aktiven 
kot plesni trener, plesni učitelj, mednarodni plesni sodnik 

za vse zvrti plesa pri Svetovni Umetnostni 
Plesni Zvezi (WADF) ter predsednik 

Umetnostnega Plesnega Združenja Slovenije (UPZS).

Koordinator logistike in proizvodnje (m/ž)
OE-EKO, odpadki, energija, ekologija, d.o.o.
Vrbina 18, Krško

Smo mlado in uspešno podjetje z velikim potencialom rasti, 
ki deluje na področju predelave odpadkov. Za področje 
koordiniranja logistike in proizvodnje iščemo sodelavca ali 
sodelavko.

Pričakujemo:
• najmanj VI. stopnjo izobrazbe,
• znanje angleškega jezika,
• računalniška pismenost,
• motiviranost, komunikativnost, natančnost in ciljna 

usmerjenost,
• vozniški izpit B kategorije.

Nudimo:
• dinamično delovno okolje,
• stimulativno plačilo, 
• možnost zaposlitve za nedoločen čas, 
• možnost dodatnega izobraževanja in napredovanja.

Dodatne informacije na tel. št.: 07 33 44 606. 

Vašo vlogo za zaposlitev pričakujemo do 8. 6. 2021 na el. naslov: 
info@oe-eko.si. 

VELIKI PODLOG – Po nedavno zaključeni ureditvi komunalne 
infrastrukture v kraju so k lepšemu videzu naselja z združenimi 
močmi prispevali tudi krajani, saj so dokončali ureditev prostora 
okoli vaškega vodnjaka sredi vasi. V ta namen so se zbrali na 
nekaj delovnih akcijah, finančna sredstva za nabavo potrebnega 
materiala pa je zagotovila KS Veliki Podlog. »Hvala vsem, ki ste 
kakor koli sodelovali, in hvala KS Veliki Podlog za potrebna 
finančna sredstva,« so ob tem na Facebooku zapisali člani sveta 
KS Veliki Podlog Andreja, Marjan in Zdravko. Obnovljen vaški 
vodnjak bo tako služil zlasti kot prijetna lokacija za druženje, še 
vedno pa ga lahko po potrebi uporabijo tudi za njegov osnovni 
namenu, torej za črpanje vode. Na tej lokaciji bo naslednji teden, 
2. junija, tudi otvoritev obnovljene infrastrukture. 
 P. P., foto: FB

Obnovili in uredili so prostor 
okoli vaškega vodnjaka

Obnovljen vaški vodnjak bo še dodatno prispeval k lepšemu 
videzu kraja.
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ZAHVALA

HERMINE GERJEVIČ 
iz Arnovega sela,

Ob nenadni izgubi naše ljube mami,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, pog-
rebni službi iz Sevnice, še posebej gospodu Matjažu Vrtovšku, gospe 
Meliti Ramovš, pevcem z Blance za zapete pesmi, trobentaču za zai-
grane melodije in gospodu župniku Alfonsu Žibertu za lepo opravljen 
obred. Hvala vsem, ki ste ji bili v pomoč in jo imeli radi. 

Žalujoči: vsi njeni

Vsaka mama je prava mama, 
dana za srečo in na veselje. 

Prava. In ena sama. 
Za vse življenje. 

(Tone Pavček) 

ZAHVALA

VIDE JAVORNIK 
z Zasapa

Ob nenadni izgubi naše mame, žene, tašče, 
stare mame, tete in botre 

se zahvaljujemo gospe Milki Vimpolšek za nesebično dejanje organi-
zacije pomoči ob samem dogodku, reševalni ekipi ZD Brežice pod vod-
stvom dr. Božice Ljušanin Grbavac na domačem naslovu. Hvala dr. Ko-
lencu in osebju Nevrološkega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto 
za strokovno obravnavo ob sprejemu in spoštljiv odnos do svojcev.
Iskrena hvala domačemu župniku g. Janezu Žaklju za skupno moli-
tev na domu in pogrebni obred, g. Janezu Turinku za somaševanje, 
sestram usmiljenkam za njihove molitve ter pogrebni službi Žičkar 
za organizacijo pogreba.
Hvala vsem za pisne in ustne izrečene besede sočutnega sožalja, darove 
za domačo cerkev in svete maše, sodelavcem Zdravstvenega doma Bre-
žice in vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih trenutkih, jo pospre-
mili ob njenem zadnjem slovesu in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: mož Albin ter hčerki Zdenka in Nuška z družinama

Za zdaj pa ostanejo 
vera, upanje, ljubezen, to troje.

In največja od teh je ljubezen.
(1Kor, 13 )

ZAHVALA

ADOLF SAJOVEC – DOLFI 
iz Presladola. 

Utrujen od bolezni se je poslovil 
mož, ati, ata, brat in stric 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
nekdanjim sodelavcem TE Brestanica, kolektivu vrtca in šole Bresta-
nica za tolažilne besede, ustna in pisna sožalja, svete maše, podarje-
ne sveče in denarne darove. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili 
in ga pospremili na zadnji poti. Hvala pogrebni službi Kostak, Cvetli-
čarni Kerin, Toniju Sotošku za zaigrani melodiji, pevcem z Rake, go-
vorniku Blažu Sotošku, molitveni skupini in župniku g. Jožetu Špesu. 
Iskrena zahvala g. Primožu Kaduncu za nego na domu in zdravstve-
nemu osebju Centra za intenzivno medicino SB Novo mesto za lajša-
nje bolečin v zadnjih tednih njegovega življenja. 
Hvala tudi tebi, da smo bili del tvojega življenja! Vsa toplina tvojega 
srca in tvoja ljubezen ostajata za vedno z nami. 

Žalujoči: njegovi domači

Vsi bomo enkrat zaspali, 
v miru počivali vsi, 

delo za vselej končali, 
v hišo Očetovo šli. 

(A. M. Slomšek) 

ZAHVALA

FRANČIŠKA PAULIA
iz Brežic.

V 91. letu je tiho odšla od nas naša draga 
mama, babica, prababica, tašča, sestra in teta

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja in misli tolažbe ter za darovane svete 
maše, cvetje, sveče, in denarne prispevke.

Hvala pogrebni službi Komunale Brežice, kaplanu Roku Žlendru za 
lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, cvetličarni Žičkar, 
Domu upokojencev Brežice, negovalkam CSD Brežice in vsem, ki ste 
nam v težkih trenutkih kakor koli pomagali. 

Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli radi

Pride čas, 
ko si srce izmučeno

 želi le spati, 
v sen večni potovati,

ko življenje je zaključeno.

ZAHVALA

JOŽEFA KUSA 
z Blance. 

16. maja smo se poslovili od našega dragega 
moža, očeta, dedka in brata 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste našega Jožeta pospremili ob zadnjem slovesu. 
Hvala za izrečena sožalja, za darovane sveče, cvetje, sv. maše in 
denarne prispevke. Zahvaljujemo se dr. Groboljšku, ki ga je dolga 
leta spremljal. Hvala g. župniku Gregorju Majcnu za zadnji blagoslov 
in čudovit obred, vnukinji, ki ga je pospremila s toplimi besedami, 
pevskemu zboru z Rake, cvetličarni Kerin in Komunali Sevnica za 
pomoč in vsem ostalim, ki jih nismo posebej imenovali. 

Žalujoči: vsi njegovi

Tiho teče našega življenja reka, 
tiho teče solza lepega spomina, 

umre srce, a ostane bolečina. 
Sedaj sredi tišine spiš, 

a v naših srcih za vedno živiš. 

ZAHVALA

TEREZIJE PETERČIČ
po domače Rezike Bogovič iz Spodnje Pohance, nazadnje 

stanujoče v Brezini pri družini Švajger,

Ob smrti naše drage

se iskreno zahvaljujemo sestri Zdenki za obiske na domu, ob smrti 
pa vsem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. 
Hvala pevcem za zapete lepe pesmi, izvajalcu Tišine, podjetju Žičkar 
za pogrebne storitve, gospodu župniku za lepo opravljen obred in 
gospe Erni za poslovilne besede. Še enkrat vsem hvala in ohranite 
našo drago pokojnico v lepem spominu.

Žalujoči: družini Švajger in Pintarič ter vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin bo vedno ostal.

ZAHVALA

IVAN JELER 
s Čanja 36.

V 82. letu starosti nas je zapustil oče, stari oče in stric 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za 
izrečeno sožalje, podarjene sveče, sv. maše in denarne prispevke. 
Zahvala dr. Jelovčan za dolgoletno zdravljenje, sestri Romani in 
partonažnim sestram za nujno pomoč in oskrbo. Hvala gospodu 
župniku za lepo opravljen obred. Hvala Francu Slemenšku za lepe 
poslovilne besede, LD Brestanica in lovcem, ki ste ga pospremili 
na zadnji poti s trobljenjem na rog. Hvala tudi pogrebni službi in 
trobentaču za zaigrano Tišino.

Žalujoči: hčerka Zdenka z družino

Tiho sedaj si odšel 
kot lepa misel, ki mine 

in nam pusti le spomine.

ZAHVALA

ANTON HRUŠOVAR

V 98. letu starosti nas je zaustil naš dragi ata, 
dedek in pradedek

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem za izrečeno sožalje, darovane sveče in svete maše. Iskrena 
hvala še posebej Marjeti Reberšek in pravnukinji Urši za lepe in 
ganljive poslovilne besede ob slovesu.

Zahvala pevcem, g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi 
Blatnik, DU Raka, lovski družini, čebelarskemu društvu, društvu 
izgnancev in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga 
boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Lahek bil je tvoj korak,
a ko postal ti je težak,

odšel si tiho v mrak.
Našel si spokojni mir,

kjer ni strahu, ne ovir.

ZAHVALA

SOFIJE KRŽIČNIK
Ob boleči izgubi moje drage mame 

se zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem 
in g. župniku za izrečeno sožalje in tople besede. 

Romana Laktić 

ZAHVALA

ZVONE ROŽMAN 
z Malega Vrha. 

V 63. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil 

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, pradedka, tasta, 
sina, brata, botra in strica se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in sosedom za izrečeno sožalje, darovane sveče, denar-
no pomoč in darovano mašo. Zahvala tudi osebju internega oddelka 
Splošne bolnišnice Brežice, pogrebni službi Žičkar, g. župniku Gregor-
ju Majcnu, vokalni skupini Aria in g. Franciju Arhu za zaigrano Tišino. 
Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in nam poma-
gali, čeprav vas nismo posebej imenovali. 

Žalujoči: vsi njegovi

V tihi spomin človeku, 
ki smo ga imeli radi. 

V mislih in srcu 
bo vedno z nami. 

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 

babice in prababice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za tolažilne besede in izrečeno sožalje. Hvala za darovane sveče, 
svete maše in denarne prispevke. V zahvalo tudi vsem, ki ste se prišli 
poslovit in jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: mož Janez,  
sinova Franci in Janez ter hči Rezi z družinami

STANISLAVE 
ZAHRASTNIK

s Počakovega pri Radečah

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

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

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem.
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Eko-kurjava, peleti s certifi-
katom kakovosti A1 po pole-
tni ceni že od 3,45 € ter brike-
ti za kurjavo. Tel. 070 665 823, 
www.ekopeleti.si

Odkupujemo kostanjeve dro-
gove (za elektrogospodar-
stvo), dolžine 911 m (tudi 
neobeljene). SES d.o.o., Ope-
karska ulica 22, Maribor, tel.: 
041 865 596

Prodam sveže kozje mleko; 
cena: 2 €/l; lokacija: Razbor 
pod Lisco. Tel.: 051 308 648

Prodam motorni žagi Husq-
varna 359, 350 €, in 346 XP, 
200 €. Tel.: 031 519 565

Ugodno prodam nahrbtno 
motorno koso Kawasaki na 
nitko, staro 3 leta, čas košnje 
1 uro; cena po dogovoru. 
Tel.: 031 344 407

Prodam traktorsko prikolico, 
domače izdelave, nosilnost 2 
toni, z dvojnimi kolesi, 14 col, 
za lahki traktor. 
Tel.: 031 711 102 

Prodam bukova in kostanjeva 
drva, kratko žagana; železen 
voz 16 col s platonom, kosilni-
co BCS, puhalnik na kardan in 
harmoniko – klavirko. 
Tel.: 051 477 243 

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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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.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

AVTOMOBILIZEM
Prodam 4 platišča z letnimi 
gumami za Škodo Fabio, ku-
pim pa vlečno kljuko za Opel 
Corso. Tel.: 041 739 018

Prodam WV Polo 19 TDi con-
fort, letnik 2007, metalik sre-
brne barve, odlično ohranjen, 
cena 1.800 €. Tel.: 031 330 413

Prodam alu platišča za Audi 
A4, 16 col; hruškovo žganje. 
Tel.: 040 319 448

Prodam letne gume Goodye-
ar efficient grip 205/55/R17 z 
original Renault platišči. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 552 835

NEPREMIČNINE
Oddam dvosobni apartma, 
otok Pašman, »Agnes«; klima, 
terasa, gril, TV SAT, 200 m do 
peščene plaže, parkirišče. 
Tel.: 041 983 525

Na Čretežu prodam zidanico, 
3.000 m² travnika, za 7.000 €. 
Tel.: 041 772 794

Na Čretežu prodam bivalno zi-
danico z vinogradom (280 trt) 
2000 m² za 40.000 €. 
Tel.: 041 772 794

Oddamo večje opremljeno 
stanovanje, okolica Brežic, 
paru nad 50 let, državljanoma 
Slovenije. Tel.: 051 341 321
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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.

UPS PACKA 
Martina Tomažič s. p.

Čiščenje poslovnih in 
proizvodnih prostorov

Znojile pri Studencu 3, 8293 Studenec

Tel.: 040 661 883

Prodam vrtno kosilnico brez 
pogona s stranskim izmetom, 
ohranjena, vredna ogleda. 
Tel.: 041 583 495

Prodam puhalnik z elektro-
motorjem in cevmi ter trosi-
lec umetnega gnoja. 
Tel.: 041 587 261

Prodam kovinski gumi voz 16; 
usnjeno sedežno 3x2 m in fo-
telj; drva; PVC cisterno na pa-
leti. Tel.: 041 502 757

Ugodno prodam tračni ob-
račalnik Panonija in točilo za 
med. Tel.: 041 251 663

Kupim plug IMT, rot. kosilnico, 
tračni obračalnik SIP in krožne 
brane. Tel.: 030 998 658

Prodam rotacijski mulčar Zu-
pan 100 cm in traktorski lušči-
lec koruze. Tel.: 070 815 003

Prodam ječmen in koruzo, 
možna dostava, ter kravo si-
mentalko. Tel.: 031 681 584

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino cviček po 1,30 
€/l in tropinovec po 4,50 €/l. 
Tel.: 041 809 209 

Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Prodamo tudi drva (bukova ali 
mešana), možna dostava. 
Tel.: 031 306 559 (po 17. uri)

Prodam ječmen, cca. 500 kg. 
Tel.: 070 368 934

Prodam ječmen. 
Tel.: 031 312 573

Prodam vino: belo, rdeče in 
modro frankinjo; možna me-
njava za koruzo ali tritikalo; 
ugodna cena. Informacije na 
tel.: 031 657 195

Prodamo naravno sušeno ko-
ruzo; cena 0,23 €/kg. 
Tel.: 040 262 867

ŽIVALI

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

Kupimo debele krave ter teli-
ce za zakol in suhe za dopita-

nje. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam telički, stari 5 tednov; 
dvobrazni obračalni plug na 
peresa. Tel.: 051 815 574

Prodam prašiča, težkega 140 
kg, ali polovice ter domače sa-
lame. Tel.: 041 929 830

Prodam teličko limuzin, staro 
7 mesecev, vajeno paše; okoli-
ca Rake. Tel.: 031 360 687

Prodam prašiče, težke od 30 
do 130 kg, in brejo mladico, 
prvi mesec; možen zakol in 
prevoz. Tel.: 051 872 179

Prodam mlade goske, race 
mlakarice in race tekačice. 
Tel.: 031 566 219

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Vsak delovnik po 18. uri so 
na voljo beli piščanci, rjave 
jarkice v začetku nesnosti 

in rjave kokoši.
Sprejemo naročila 

za purane.
Nudimo tudi prašiče.
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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
• po faksu: 07 49 05 781.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa 
(do 15. ure). Cena objave malega 
oglasa za fizične osebe do 15 
besed znaša 6,50 €, vsaka nadaljnja 
beseda 0,60 €, za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za 
pravne osebe, s.p. in druge 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 14085917) – 
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
Epošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782 
Telefaks: 07 49 05 781
Epošta: 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: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
Epošta: 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, epošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (12/2021) bo izšla v 
četrtek, 10. junija 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 3. junij 2021.

Kupim kozlička srnaste pa-
sme, brez rogov, starega 4–6 
mescev, za rejo. Podarim muce, 
moške in ženske, stare do ene-
ga leta. Tel.: 041 712 976 

Prodam prašiče, od 100 do 
150 kg; okolica Brežic. 
Tel.: 041 740 056

Prodam dva odojka, 32–35 kg, 
možna dostava. 
Tel.: 07 49 68 348

RAZNO 

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

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

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

V Posavju iščem igralce bri-
dža, začetnike, da bi skupaj ig-
rali kontaktni bridž. 
Tel.: 041 727 280 

Ženski nudim bivanje za po-
moč v gospodinjstvu. Pokliči-
te le resne. Tel.: 041 206 156

Čistilni servis Nina, čišče-
nje stanovanj, hiš in po-
slovnih prostorov. Ugo-
dno, hitro in čisto! Lisec 
Nina s.p., Lukovec 4 c, Bo-
štanj, tel.: 041 722 676

Ugodno prodam mizo za na-
mizni tenis. Tel.: 041 689 643 

Prodam gorilnik za pelete 
Ferolli Sun 7, zalogovnik za 
pelete 200litrski s polžem 
– staro 5 let; peč ITPP Rib-
nica za pelete, olje ali drva, 
stara 30 let, brezhibna, go-
rilec za olje z rezervnimi 
vratci ter ostali materi-
al (raztezna posoda, ven-
tili itd.) – prodam za 550 
€. Tračno (pant) žago, sta-
ro 30 let, železno – varje-
no, s trifaznim motorjem 
in podaljškom za elektriko, 
brezhibno, prodam za 490 
€. Tel.: 040 426 842

POHIŠTVO, OPREMA

Prodam štedilnik na trda go-
riva, KVŠ 90 termo, bele bar-
ve, levi priključek. Štedilnik je 
nov, še zapakiran; cena 660 €. 
Tel.: 041 449 003

PODARIM

Podarim starejši šivalni stroj 
Bagat v omarici. 
Tel.: 041 986 288

najstarejši pri nas

500 let stari portreti apostolov
KOSTANJEVICA NA KRKI – Od planinstva 
in najstarejše markirane planinske poti k 
umetnosti in najstarejšim slikarskim de-
lom v naših galerijah – Pleterski seriji apos-
tolov, ki jo hranijo v kostanjeviški Galeriji 
Božidar Jakac.

Gre za deset slik na hrastovih tablah, na kate-
rih je naslikan Kristus in devet apostolov (trije 

torej manjkajo). Umetnine so v lasti Kartuzije 
Pleterje v sosednji šentjernejski občini, od leta 
1977 pa jih, tako kot celo t. i. Pletersko zbirko, 
na podlagi stoletne pogodbe hranijo v kosta-
njeviški galeriji. Kot pravi direktor galerije Go-
ran Milovanović, so slike dolga leta veljale za 
kopije po znamenitem flamskem baročnem 
slikarju Anthonisu Van Dycku (1599–1641) 
oz. po njegovi znani seriji portretov aposto-
lov in Kristusa, datirali so jih okoli leta 1750. 
Pred nekaj leti pa so jih prišli pogledat belgij-
ski poznavalci, ki so po celem svetu evidenti-
rali njegove slike. »Ko so začeli te slike preuče-
vati, so na hrbti strani našli praktično nevidne 
vžgane pečate cehovskih mojstrov, ki so prip-
ravljali les za Van Dyckovo delavnico. Vzeli so 
tudi vzorec lesa in ugotovili, da je bil pose-
kan na severu Baltika v letih 1612–1615, kar 

se povsem ujema z leti njegovega delovanja,« 
pojasnjuje Milovanović. Takrat še zelo mlad, a 
priznan slikar Van Dyck je naslikal eno serijo 
apostolov, nato pa so njegovi učenci pod nje-
govim budnim očesom naslikali še osem serij. 
»Na slikah se vidi, da jih je delalo več slikar-
jev, strokovnjaki so prepoznali vsaj štiri različ-
ne roke, se pa na detajlih, predvsem na preciz-
ni izdelavi brade in oči, vidi tudi Van Dyckove 

roka, saj je vedno na koncu naredil svoje ko-
rekture,« še dodaja sogovornik.

Smola te serije je ta, da so slike v Jakčevo gale-
rijo dobili zelo poškodovane (predvidevajo, da 
so bile manjkajoče tri slike uničene) in že pred 
tem močno preslikane, zato je vedno obsta-
jal dvom o tem, ali gre res za originale, a so ga 
omenjeni pečati, ki jih je restavrator mag. Vik-
tor Povše (k sreči) pustil nedotaknjene, ovrgli. 
Slike so v Pleterje prišle po zaprtju Kartuzije 
sv. Ane v Bosservillu pri Nancyju v Loreni, ko 
so jih s sabo prinesli francoski menihi. Prior 
Janez Drolc se je v 70. letih prejšnjega stoletja 
odločil, da jih preda kostanjeviški galeriji in s 
tem omogoči javnosti njihov ogled.

 P. Pavlovič

Pletersko serijo apostolov sestavlja deset slik na hrastovih tablah.

Obvestilo
Srčno upamo, da bodo razmere že dopuščale, 

da se ljubitelji pisane besede tudi v živo srečamo na

predstavitvi pesniške zbirke Slavice Jarkovič 
V sobi srca, 

3. junija ob 19. uri v parku pred Valvasorjevo knjižnico.

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Perutninarstvo Ivan Ciglar s.p.

s Senovega sporoča, da bo
prodaja belih kilogramskih 

piščancev, jarkic ter puranov
28. maja na Kajuhovi 3, 

Senovo. Vsak četrtek prodaja 
enodnevnih belih piščancev, 
vsak torek in petek rjave in 

grahaste jarkice ter težki 
petelini za meso.

Naročila sprejemano od 
9. do 17. ure na: 031 676 724 

ali na 07 49 73 190.031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, 
na voljo je še manjša 

količina dvokilogramskih 
piščancev. 

Mlade rjave in grahaste 
jarkice si lahko priskrbite 
vsak delavnik, ob 16. uri. 

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

SEVNICA – Otroci z vzgojiteljicami skupine Kresničke iz Vrtca Ci-
ciban Sevnica so en dan preživeli v bližnjem gozdu, v katerem jim 
je inženir gozdarstva Jože Prah popestril vsakdanjik s predsta-
vitvijo poklica in vloge gozdarja skozi demonstracijo sajenja dre-
ves, rokovanja z motorno žago, predstavitvijo orodja za merjenje 
debeline dreves, delovnih in varovalnih oblačil ter zaščitne opre-
me. »Ob vsem tem smo z otroki iskali nekaj posebnega, kar lahko 
najdemo v gozdu in v krogu predstavili, zakaj smo si izbrali ravno 
ta predmet oziroma rastlino. S pomočjo plakata smo spoznavali, 
katere rastlinske in živalske vrste zavzemajo slovenske gozdove 
v celoti ali samo po določenih področjih. Domov smo odšli polni 
prijetnih vtisov in zadovoljni, ker smo lahko še en dan preživeli v 
sožitju z naravo,« je sporočila Margareta Lešnik, strokovna so-
delavka Družinskega inštituta Zaupanje.  S. R., foto: M. L.

Spoznavali so delo gozdarja

Otroci so gozdne zanimivosti spoznavali s pomočjo plakata.



Posavski obzornik - leto XXV, številka 11, četrtek, 27. 5. 202140 ZADNJA

Branko Strgar se je že v 
osnovni šoli odločil, da bo 
postal učitelj športa, zato je 
kar mami prepustil odloči-
tev, kam bo šel v srednjo šolo, 
tako da se je vpisal na tehnič-
no strojno šolo v Krškem. Še 
pred zaključenim študijem na 
fakulteti za šport se je v šol-
skem letu 1983/84 zaposlil 
na takrat povsem novi pod-
boški osnovni šoli z veliko, so-
dobno telovadnico. »Vsi smo jo 
komaj čakali in smo res ime-
li dobre pogoje za delo, skozi 
leta pa smo jih še nadgrajeva-
li,« pravi o svoji začetkih. Tudi 
metode in način dela v 'fiz-
kulturi' so se v tem času spre-
menili, saj imajo zdaj na voljo 
precej več ur za športno vzgo-
jo, poleg rednih še ure v okvi-
ru t. i. RaPa (razširjenega pro-
grama), in veliko več možnosti 
za razne interesne dejavnosti. 
»Je pa res, da je zanimanje za 
šport upadlo. Včasih so otroci 
prihajali že navsezgodaj v šolo 
na športne krožke, zdaj jih je k 
temu težko privabiti oz. je vse 
prestavljeno na popoldanski 
čas in izvenšolske dejavnosti,« 
dodaja. Na voljo je tudi bistve-
no več športnih rekvizitov, av-
diovizualnih pripomočkov ipd. 

Branko Strgar, športni pedagog:    

Vedno smo se trudili, da smo kot šola prepoznavni 
PODBOČJE – Športnik, trener, pedagog, ravnatelj, vinogradnik, član številnih društev – vse to je Podbočjan Branko Strgar, eden od treh letošnjih prejemnikov zna-
ka Občine Krško, ki si ga je prislužil z večdesetletnim delom na področju športa in šolstva v domačem kraju in občini. Njegovi dosežki so našteti v obrazložitvi 
priznanja na str. 18, v nadaljevanju pa še nekaj njegovih misli o prehojeni poti in dosežkih.  

Na vprašanje, ali so se gibalne 
sposobnosti otrok v skoraj šti-
rih desetletjih njegovega pe-
dagoškega dela res tako pos-
labšale, kot se v zadnjem času 
pogosto poudarja, odgovarja, 
da je do razlik v rezultatih te-
stiranj za športnovzgojni kar-
ton definitivno prišlo, niso pa 
tako drastične, kot se včasih 
prikazujejo. »Predvsem na-
čin prehranjevanja, zlasti hit-
ra hrana, in preživljanje pro-
stega časa ob računalnikih in 
telefonih so pustili posledice. 
Razlike so predvsem v moči 
rok in ramenskega obroča ter v 
vzdržljivosti, glede koordinaci-
je in hitrosti pa ni bistvene raz-
like,« pojasni svoja opažanja. 

Od otroštva zapisan košarki

Že v mladih letih se je zapisal 
zlasti košarki, ki je sredi 70. le-
tih prejšnjega stoletja, v času 
njegovega odraščanja, dobila 
močan zagon v kraju in kasne-
je postala njegov zaščitni znak. 
Izkazal se je tako v igralski kot 
v trenerski vlogi, na vrhuncu 
podboške košarkarske zgod-
be v začetku 90. let je bil tre-
ner članske ekipe v takratni 
rdeči skupini prve slovenske 

košarkarske lige. »Navdušenje 
krajanov je bilo v tistem času 
nepopisno. Na krilih številnih 
navijačev smo nizali zmage. 
Zaradi prevelikih pričakovanj 
so nastale finančne težave in 
prišlo je do selitve kluba v Kr-
ško in s tem do zatona košarke 
v kraju. Po nekaj letih smo po-
novno sestavili ekipo domačih 
fantov, ki so igrali v tretji slo-
venski ligi. Kasneje smo posku-
šali tudi z žensko košarko, a je 
stvar prav tako zamrla,« pripo-
veduje z nekaj grenkobe v gla-
su. Pri tem seveda ni odveč pri-
pomniti, da je bil 'bazen' otrok 

včasih bistveno večji, saj jih je 
bilo na šoli tudi do 250, danes 
pa jih je sto manj, zato je tudi 
iz več generacij skupaj težje 
ustvariti konkurenčno košar-
karsko ekipo. »Upam, da bo do 
tega enkrat le prišlo in da bo 
ta šport spet zaživel,« pravi. Še 
vedno je sicer aktiven v vete-
ranski košarkarski ekipi, ki se 
redno srečuje ob četrtkih in se 
udeležuje tudi mednarodnih 
rekreativnih turnirjev.

Čeprav tega ni nikoli načrto-
val, je leta 2004 prevzel ravna-
teljsko mesto na osnovni šoli, 

na katerem je ostal celih 14 let. 
V tem času je, kar mu priznava-
jo mnogi, šola doživela skoko-
vit razvoj. »Vedno sem si rekel, 
da lahko od zaposlenih nekaj 
pričakujem le, če imajo dobre 
pogoje za delo. Rezultati sku-
pnega dela so bili vidni na šte-
vilnih tekmovanjih, natečajih, 
prireditvah in projektih, pove-
zovanju z drugimi šolami itd. 
Vsega tega pa zagotovo ne bi 
bilo tudi brez dobrega sodelo-
vanja z Zavodom RS za šolstvo, 
s Šolo za ravnatelje in oddel-
kom za družbene dejavnosti 
Občine Krško,« pove o svojem 
načinu ravnateljskega dela. Ve-
lik poudarek je dajal tudi so-
delovanju šole s krajem, deni-
mo skozi dneve odprtih vrat in 
razne prireditve: »Šola je bila 
vseskozi odprta za to sodelo-
vanje, navsezadnje je bila zgra-
jena s pomočjo samoprispevka 
krajanov, zato se mi je to vedno 
zdelo pomembno. Vedno smo 
se trudili, da smo kot šola pre-
poznavni in ponosni na kraj, 
od koder prihajamo.« 

Aktiven tudi v društvih

Tudi sam je član številnih dru-
štev, od športnega do vinogra-

dniškega. »Enkrat sem preš-
tel, da sem plačal 16 članarin 
v enem letu,« pravi v smehu, a 
dodaja, da poskuša v zadnjih 
letih malce omejiti ta del svoje-
ga življenja in več časa posvetiti 
svoji družini, vključno z vnuki-
njo in vnukom. Letos je dopol-
nil 60 let in se počasi približuje 
upokojitvi, a tudi v njej seveda 
ne bo miroval: »Zagotovo bom 
še naprej delal tisto, kar rad de-
lam, predvsem vse, kar je pove-
zano s športom. Želim si malce 
več narediti zase, to mi bo pri-
oriteta.« Ker živi povsem blizu 
šole, se ji tudi v pokoju ne bo 
mogel izogniti oz. bo, če ne še 
kaj drugega, užival v sprehodih 
v njeni lepi okolici. Poleg špor-
ta je njegova ljubezen tudi vi-
nograd, ki ga je podedoval po 
starših, pohvali pa se lahko 
tudi z nazivom lokalnega kra-
lja cvička. Krajevna skupnost 
mu je že pred dvema desetle-
tjema podelila priznanje, seve-
da mu veliko pomeni tudi le-
tošnje občinsko priznanje, pri 
čemer se zahvaljuje tako pre-
dlagateljem (KS Podbočje in ŠD 
Podbočje 75) kot šolskemu ko-
lektivu, ki mu je stal ob strani 
pri doseganju ciljev.
 Peter Pavlovič

Branko Strgar v podboški telovadnici, ki je že desetletja 
njegov drugi dom.

Mirjana Marinčič, po rodu 
Mariborčanka, je prvič obi-
skala Krško leta 1986 kot ena 
izmed članic sodelujočih sku-
pin mirovnikov na XII. Kongre-
sa ZSMS, ki so se zavzemali za 
legalizacijo civilnodružbenih 
gibanj, pravico do stavke, civil-
no služenje vojaškega roka, le-
galizacijo skupine Laibach ipd. 
Med koncertom gostujoče roc-
kovske zasedbe Parni valjak se 
je zaljubila, nakar so njene poti 
v naše kraje postale utečene. 
Dve leti kasneje se je preselila 
v Leskovec pri Krškem, v letu 
1989 pa se je zaposlila v enoti 
krškega vrtca. Delo s predšol-
skimi otroki so v njej  predru-
gačili željo po nadaljevanju 
študija pedagogike in sociolo-
gije v Ljubljani, ki ga je bila za-
časno prekinila zaradi mate-
rinstva, zaradi česar je najprej 
opravila višješolski študij in po 
nekaj letih premora zaključila 
še visokošolski študij pred-
šolske vzgoje. Po desetih le-
tih  službovanja po različnih 
enotah vrtcev se je leta 1996 
zaposlila na Osnovni šoli Le-
skovec pri Krškem kot vzgoji-
teljica v enoti vrtca Peter Pan 
v Velikem Podlogu, kjer danes 
kot pomočnica učiteljice sode-
luje v učnem procesu prvošol-
cev. Na leskovški šoli je tri leta 

Mirjana Marinčič, kulturna ustvarjalka:

Gledališče odpira vrata v svet
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Mirjana Marinčič iz Leskovca pri Krškem je ljubiteljica slovenske besede, strastna zbirateljica knjig, obožuje pravljice in jih tudi rada 
pripoveduje. Je avtorica mnogih scenarijev za igre, skečev in veznih tekstov za prireditve, njihova moderatorka, režiserka dramskih uprizoritev …

tudi opravljala dela pomočni-
ce ravnatelja, a jo je nezadržno 
vleklo nazaj med najmlajše, saj 
jo, kot pravi, delo z njimi osre-
čuje in izpopolnjuje.

Izstopajoče delo na področju 
ljubiteljske kulture

»Moje delovanje na kulturnem 
področju je neločljivo poveza-
no z veliko ljubeznijo do knjig, 
ki so mi jo spodbudile najprej 
učiteljice v snovni in zatem 
tudi v srednji šoli,« se spomi-
nja Marinčičeva. »Že od male 
šole dalje sem nastopala prav 
na sleherni prireditvi. Bila sem 
pravi odraz pesmice Jaz sem pa 
pogumna punčka, ki sem jo de-
klamirala na eni izmed proslav 
že kot prvošolka. Ne le v času 
obiskovanja osnovne šole, tudi 
v srednji šoli, ki je bila poveza-
na s tedanjo mariborsko peda-
goško akademijo, sem sodelo-
vala pri oblikovanju za tisti čas 
izredno naprednih proslav in 
prireditev, kjer sem pridobila 
že prve dragocene izkušnje pri 
režiranju proslav in se posve-
čala, predvsem v obdobju mla-
dostne zaljubljenosti, tudi pi-
sanju poezije.« Udejstvovanje 
Marinčičeve na kulturnem po-
dročju se je nekoliko umiri-
lo po preselitvi v Leskovec in 

rojstvu otrok Mance, Gašper-
ja in Urške, nakar se je leta 
2002 vključila v Kulturno dru-
štvo Leskovec pri Krškem. Že 
naslednje leto je pričela dela-
ti  z otroki na šoli tudi krajše 
predstave za dedka Mraza, za 
katere je spisala tudi tekste ali 
spremenila pravljice v dram-
ski tekst. Njeno avtorsko delo 
je bil tudi muzikal Planet Vese-
lja, pravljična predstava Ja, pa 
je, ki jo je, kot pravi, ustvarila 
s pomočjo asociacij sodelav-
cev na šoli, podpisana je pod 
dramolet Slike našega mesta, 
po njenem scenariju je bil po-
snet film o Krškem, po podla-
gi veznega teksta tudi promo-
cijski film za Posavsko špajza. 

Prav tako je avtorica besedil 
za uprizoritev  prizorov iz živ-
ljenja zadnjih lastnikov Šraj-
barskega turna v sklopu izved-
be evropskega projekta »Od 
ribiča do graščaka«. 

Četudi se Marinčičeva raje za-
držuje v zakulisju kot v ospred-
ju predstav, je odigrala na odr-
skih deskah več vlog, predvsem 
smo si jo zapomnili po vlogi 
Pečanke v delu Cirila Kosma-
ča Tistega lepega dne ter Min-
ke na leskovških martinova-
njih. Na kulturnem področju 
se angažira tudi širše, saj pod 
okriljem krške izpostave JSKD 
v projektu Znameniti Krčani 
upodablja na prireditvah učite-

ljico Ano Schmidinger Romih, 
povezuje literarne in glasbene 
prireditve, za seboj ima tudi 
vrsto javnih pogovorov s pri-
znanimi slovenskimi literarni-
mi ustvarjalci, v Leskovcu pa je 
na pogovornih večerih gostila 
rojakinje in rojake leskovških 
korenin, ki so se s svojimi deli 
uveljavili v širšem slovenskem 
prostoru. Ne samo literaturo, 
Mirjana Marinčič obožuje tudi 
petje. Že 15 let namreč prepe-
va v MePZ župnije Leskovec pri 
Krškem, v katerem je bila nekaj 
let tudi predsednica, bila pa je 
tudi med pobudnicami ustano-
vitve skupine pevk Lastovke, ki 
gojijo ljubezen do ljudske pe-
smi pri leskovškem kultur-
nem društvu, v kateri poje tudi 
sama. A kot pravi letošnja pre-
jemnica znaka Občine Krško za 
uspešno delovanje na števil-
nih področjih ljubiteljske kul-
ture, med svoje največje do-
sežke šteje mladi rod kulturnih 
ustvarjalcev, na katerega ji je že 
pred desetletji uspelo prenes-
ti ljubezen do odrskih desk in 
drugih zvrsti kulturnega anga-
žiranja, saj ta danes ne le sou-
stvarja prireditve, temveč je že 
uspešno poprijel tudi za vaje-
ti vodenje kulturnega društva 
v Leskovcu pri Krškem. Ma-
rinčičeva kot velika ljubiteljica 

odrskih desk namreč izhaja iz 
trdnega prepričana, da je mo-
goče s pomočjo gledališča in 
gledališke pedagogike razvija-
ti pri otrocih čustveno pisme-
nost, katere pomemben del je 
tudi sposobnost empatije. Ta 
pa je pogoj, da bo posameznik 
že v otroški in mladostni dobi 
znal čustva prepoznati, ubese-
diti in sprejemati odgovorno-
sti, kar pripomore k temu, da 
se bo družbeno in društveno 
angažiral tudi v odrasli dobi. 
Ali, kot dodaja: »Gledališka pe-
dagogika in gledališče popelje-
ta mladega človeka po poti spo-
znavanja sveta.« 

Štiri leta je bila Marinčičeva 
tudi članica Sveta KS Lesko-
vec pri Krškem in si pet let kot 
predsednica Zveze kulturnih 
društev občine Krško prizade-
vala za večje medruštveno po-
vezovanje in angažiranje. Kra-
jevna skupnost Leskovec pri 
Krškem, ki je bila tudi predla-
gateljica za podelitev prizna-
nja Marinčičevi, ji je za preda-
no delo že namenila bronasto 
krajevno plaketo, za vidno delo 
na področju ljubiteljske kultu-
re pa je že prejemnica srebrne 
Linhartove značke ter bronaste 
in srebrne Prešernove plakete. 
 Bojana Mavsar

 Mirjana Marinčič


