
POHOD POSEBNIH NARAVNIH DOŽIVETIJ – Že prav poletni majski dnevi so kot nalašč za pohajkovanje 
po okoliških skritih in malo manj skritih naravnih kotičkih. V obdobju dvoletnih koronskih omejitev smo 
odkrili, da nam sploh ni treba iti daleč, da odkrijemo skrite bisere in kvalitetno preživimo prosti čas, 
česar smo se prej večkrat premalo zavedali. Spet bolj sproščeno življenje ponuja veliko priložnosti za 
udeležbo na kakšnem pohodu, ki ga po navadi organizirajo turistična društva. V Artičah so se še posebej 
potrudili in v traso sadjarske poti vpletli tudi energijsko pot, tako da je nastala nova trasa pohodniške 
poti, med katero lahko »doživimo naravo Artič«. Več o tem na str. 39.  Foto: Rok Retelj
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Včeraj sevniška, danes krška seja
SEVNICA, KRŠKO – V sredo popoldne se je na 31. redni seji 
sestal sevniški občinski svet. V uvodnem delu so prisluhnili 
pomočnici direktorice CSD Posavje, vodji sevniški enote Mar
jetki Smolič, ki je predstavila letno poročilo o izvajanju soci-
alnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za lansko leto 
2021 ter podala predlog nove cene. Sledila je predstavitev od-
loka OPPN za Poslovno cono Radna in OPPN za stanovanjsko 
sosesko ob Drožanjski cesti – zahod. Obravnavali so še pred-
log odredbe o ureditvi parkiranja s plačilom na javnih parki-
riščih v občini, predlog odloka o videonadzoru na območju 
občine in predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje 
obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene ži-
vali. V zaključnem delu občinske seje so se svetnice in svetni-
ki seznanili z rezultati participativnega proračuna »Sobivam, 
sodelujem, soodločam« za leto 2022. 
Danes popoldan pa bo na 32. redni seji zasedal krški občinski 
svet. Svetniki se bodo seznanili s kadrovsko situacijo v Zdra-
vstvenem domu Krško, to je s pomanjkanjem zdravstvenega 
kadra, prejeli v potrditev investicijski projekt za obnovo 3,5 
km dolgega cestnega odcepa Krško–Zdole pa tudi osnutek Sta-
tuta Mestne občine Krško. Novosti v njem se nanašajo pred-
vsem na preimenovanje dveh dosedanjih krajevnih skupnosti 
v mestne četrti, to je KS mesta Krško in KS Leskovec pri Kr-
škem v Mestno četrt Krško in Mestno četrt Leskovec pri Kr-
škem, pri čemer se njune pristojnosti delovanja ne spreminja-
jo. Med točkami, zanimivimi za širšo javnost, izpostavimo še 
potrditev investicijske dokumentacije za izgradnjo objekta s 
17 neprofitnimi stanovanji na območju Griča, to je na pros-
tor, ki meji na potok Žlapovec in stanovanjski blok Gubčeva 2 
v Krškem. Zgrajen naj bi bil okvirno do leta 2025. 
 S. R., B. M. 
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Vila ima energetsko prihodnost

Župani bi več infrastrukture, 
gospodarstvo kadre

V kritičnih razmerah so se izkazali

Po zabavi sledi zrelostni izpit

Bučen sprejem dvakrat zlate Leje

Atraktivna klop Savus 360°

Šiško jeseni v župansko tekmo

Ko je vsega preveč, telo 
in psiha ne zmoreta več

Izgorelost kot stanje popolne življenjske izčrpanosti, 
ki se odraža v zmanjšani osebni učinkovitosti, tele-
sni oslabelosti in raznih duševnih težavah, je vse po-
gostejša težava v sodobnem času, ki od nas pogosto 
terja prekomerne delovne obremenitve in perfekci-
onizem. Pridobili smo strokovni pogled na ta pojav 
in osebno izkušnjo z njim.

Stran 3

Hrana se že in se bo  
še bolj dražila

Podnebne spremembe, dvoletna epidemija korona-
virusa, v zadnjih mesecih pa še vojna v Ukrajini moč-
no vplivajo na poslovanje kmetijskih in živilskih pod-
jetij, zlasti zaradi višjih cen surovin in energije, to pa 
se že – in se bo še bolj – odraža v podražitvah hrane.

Stran 5

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 9. junija.
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Zbirka za prihodnje rodove

Sprejemamo prijave za

TEČAJ CPP – B kategorija

Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
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Tako Razvojni svet regije 
Posavje, ki ga poleg županov 
posavskih občin sestavljajo še 
predstavniki gospodarstva in 
nevladnih organizacij (njiho-
va udeležba je bila sicer pre-
cej skromna), kot Svet regi-
je Posavje, ki ga sestavljajo 
zgolj župani, sta potrdila Re-
gionalni razvojni program re-
gije Posavje za obdobje 2021–
2027. »S tem smo zaključili to 
'papirologijo' in naredili na-
stavke za črpanje sredstev v 
tem obdobju, ni pa še to potr-
jeno s strani države in kohezi-
je,« je poudaril dosedanji pred-
sedujoči Svetu regije Posavje, 
radeški župan Tomaž Režun. 
Po njegovih besedah si župani 
v razvojnih programih želijo 
več sredstev za infrastrukturo, 
pri čemer so bili delno uspeš-
ni, sicer pa sta v ospredju digi-
talizacija ter preboj v zeleno in 
trajnostno mobilnost, kjer prav 
tako vidijo svoje priložnosti. 
Na vprašanje, ali bomo imeli 
dovolj regijskih projektov na 
teh področjih, ne dvomi: »Tako 
kot doslej bomo kot regija zna-

Župani bi več infrastrukture, gospodarstvo kadre

Šiško jeseni v župansko tekmo

KRŠKO – V sejni sobi Mestne občine Krško sta 16. maja potekali 7. redna seja Razvojnega sveta regije Posavje in 101. seja Sveta regije Posavje. Na obeh organih so 
potrdili Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2021–2027, predsedovanje regiji pa je prevzel sevniški župan Srečko Ocvirk.

li stopiti skupaj, da bomo ime-
li več projektov, kot jih bo mož-
no izvesti.«

»Na podlagi analize regional-
nih razvojnih potencialov ter 
opredelitve ključnih razvoj-
nih ovir in prednosti regije, 
vključno s položajem v med-
narodnem prostoru in sodelo-
vanjem s predstavniki razvoj-
nih institucij različnih področij 
(človeški viri, gospodarstvo, 
kultura in naravne znameni-
tosti, podeželje s kmetijstvom, 
gozdarstvom in turizem, oko-
lje in prostor, infrastruktura 
in energetika, kakovost življe-
nja) je bilo oblikovanih pet ra-
zvojnih prioritet: gospodarsko 
močno in pametno Posavje (fi-
nančna ocena vrednosti: 146 
tisoč evrov oz. 13 %), druž-
beni razvoj Posavja (117 ti-
soč evrov oz. 10 %), zeleno in 
nizkoogljično Posavje (254 ti-
soč evrov oz. 23 %), mobilno 
in dostopno Posavje (545 ti-
soč evrov oz. 49 %) ter skla-
den prostorski razvoj mest in 
podeželja (56 tisoč evrov oz. 

5 %),« pojasnjujejo na RRA 
Posavje, torej skupna okvirna 
finančna ocena vrednosti pro-
jektov znaša dobrega 1,1 mili-
jona evrov. Direktor posavske 
gospodarske zbornice Darko 
Gorišek je ob tem pripomnil, 
da se na srečanju gospodar-
stvenikov v zadnjem času kot 
ena največjih težav izpostavlja 
pomanjkanje ustreznih kad-
rov. Po njegovem mnenju bi 
bilo treba sprejeti ukrepe, s 
katerimi bi v regiji to izboljšali 
– da bi se mladi odločali za šo-
lanje v regiji in da bi po njem 
tudi ostali v njej oz. v podjetjih, 
ki nudijo dovolj zanimive po-
goje zaposlovanja. »Smo izvo-

»Z današnjim dnem tudi javno 
objavljam, da bom na novem-
brskih lokalnih volitvah kot ne-
odvisni kandidat kandidiral za 
župana Mestne občine Krško. 
Za vložitev kandidature bom 
zbral podpise občank in obča-
nov, ki jih že zdaj vabim, da me 
podprejo,« je povedal Dušan 
Šiško in dodal, da bo tudi no-
silec neodvisne liste kandidatk 
in kandidatov za Občinski svet 
Mestne občine Krško. »O tej li-
sti lahko povem za zdaj le to, da 
bodo na njej občanke in občani 
vseh generacij, različnih pokli-
cev in iz različnih dejavnosti pa 
tudi različnih pogledov na svet. 
Kandidirali bomo v vseh petih 
volilnih enotah krške občine,« 
je še pojasnil, več o listi in kan-
didatih ter programu pa naj bi 
bilo znano kmalu.

Šiško, ki je dan pred tem od-
dal izstopno izjavo iz Sloven-
ske nacionalne stranke, v ka-
teri je deloval 20 let, pravi, da 
se  za kandidaturo ne bi odločil, 
če ga k temu ne bi vzpodbujali 
številni občani. Pri tem se mu 
zdi pomembno izpostaviti, da 
je že tri mandate občinski sve-
tnik, da ima delovne izkušnje 
kot tajnik krajevnih skupnos-
ti in zato občino in njeno de-
lovanje dobro pozna, da si je 
med delom poslanca v štirih le-
tih pridobil številne izkušnje z 
ministri in vladnimi službami, 
tako z levimi kot desnimi. »Rad 

zna regija, torej smo v dnevnih 
stikih pravzaprav s celim sve-
tom in mlade to zagotovo za-
nima. Imamo spodbudno do-
dano vrednost in posledično 
so tudi plače zanimive. Mislim, 
da bo treba narediti sistematič-
ne ukrepe že od prvih razredov 
osnovne šole dalje, navsezad-
nje pa tudi na Fakulteti za ener-
getiko, od katere se na tem po-
dročju žal ne sliši veliko,« je 
menil Gorišek. Kako lahko na 
to vpliva lokalna politika? »Žu-
pani imajo vpliv na izbor rav-
nateljev, ki bi lahko v odprti ku-
rikulum vključili prave teme, 
ki danes privlačijo mlade in ki 
lahko prispevajo k preboju na 

bi povedal, da spoštujem dedi-
ščino Slovenske ljudske stran-
ke in še posebno dosežke obeh 
županov,« je nadaljeval Šiško, 
»vendar je več kot očitno, da 
moč SLS upada ne le na ravni 
države, ampak tudi v Krškem, 
ki je bilo ena trdnjav te stranke. 
To so pokazale že prejšnje lo-
kalne volitve, v vmesnem času 
dejansko niso uspeli znotraj 
stranke najti svojega kandida-
ta za novega župana.« Po nje-
govem prepričanju je zato pri-
šel čas za spremembe oz. je v 
občini Krško nastal nekakšen 
prazen prostor ravno zdaj, ko 
je občina pred pomembnimi 
odločitvami glede nadaljnjega 
razvoja, hkrati pa se nahajamo 
v času, ko bo treba še bolj pris-
luhniti ljudem in njihovim te-
žavam. »Rad bi tudi opozoril na 
priložnost, ki jo pomeni status 
mestne občine in ki se ga je se-
danja uprava lotila preveč za-

področju podjetništva in ino-
vativnosti. To bi moralo biti 
podprto z EU-sredstvi, navse-
zadnje je to denar nas, davko-
plačevalcev. V zadnjih desetle-
tjih smo ta sredstva večinoma 
vlagali v infrastrukturo in v ka-
kovost življenja, ki je v Posavju 
na zavidljivi ravni, a je to oči-
tno premalo, da bi pritegnilo 
kadre iz drugih okolij,« je še 
pojasnil. Več bi morali narediti 
tudi na področju stanovanjske 
politike, denimo po vzoru tuji-
ne, kjer mladim ponudijo kata-
loge stanovanj in hiš, med kate-
rimi lahko izbirajo pri priselitvi 
v regijo ali državo.

Prihaja še regionalni 
prostorski plan

Predstavnice Direktorata za 
prostor na MOP so županom 
predstavile tudi potrebne ak-
tivnosti v zvezi z regionalni-
mi prostorskimi plani, ki bodo 
vmesna raven med občinskimi 
in državnim prostorskim načr-
tom, glede česar so imeli župa-
ni nekaj pomislekov. »Že sedaj 
je težava z umeščanjem v pros-
tor na pobude občanov, saj so 
ti postopki, si upam reči, pre-
dolgi, zdaj pa nas je strah, da 

držano in počasi. Občina Krško 
je bila glede na svoj potencial 
tudi znotraj regije preveč poh-
levna, pridobljeni potencial ji 
omogoča, da postane resnič-
no središče in motor Posavja,« 
še pove dosedanji poslanec, ki 
je prepričan, da je v doseda-
njem političnem delu dokazal, 
da lahko dela tako z levimi kot 
desnimi, kar je v lokalni politiki 
najbolj pomembno. »Prepričan 
sem, da mora biti novi župan 
prebivalec Krškega in družin-
ski človek, saj kot tak najbolj 
pozna tukajšnje razmere in te-
žave navadnih ljudi. Predvsem 
pa mislim, da teh razmer, tega 
praznega prostora in vodenja 
naše lepe občine ne bi smeli 
prepustiti komur koli. Še po-
sebno pa ne interesnim skupi-
nam in kakšnim lobijem, ki jim 
je le do materialnega bogastva 
ene največjih in najpremožnej-
ših občin v Sloveniji!«

Še pred tem je povzel svo-
je dosežke v štiriletnem pos-
lanskem mandatu, v katerem 
je ministrom postavil kar 319 
vsebinsko zelo različnih vpra-
šanj in pobud. Izpostavil je svo-
ja prizadevanja za rešitev ne-
rešenih vprašanj v energetiki, 
od radioaktivnih odpadkov, se-
litve sedeža ARAO v Krško, ra-
zvoja TEB in dokončanja verige 
HE na spodnji Savi do kadrova-
nja v tej panogi, za vrnitev poli-
cijske uprave v Krško oz. da bi 

ne bomo poleg občinskega in 
državnega načrta s to vmesno 
fazo še podaljšali teh postop-
kov ter ljudem še bolj onemo-
gočili neko pozidavo ali spre-
membo namembnosti. Dobili 
smo zagotovilo, da ne bo tako, 
in verjamem, da se bo šlo v 
smer pomagati, ne pa 'odma-
gati' ljudem,« je pojasnil Režun.

Regijsko »žezlo« v rokah 
Srečka Ocvirka

Po letu dni je Režun predse-
dovanje regiji (po abecednem 
redu občin) predal sevniške-
mu županu Srečku Ocvirku. 
»Vseh šest občin in vseh šest 
županov je lahko ponosnih, da 
delujemo složno in korektno, 
tudi v tem letu nismo imeli no-
benih velikih pretresov, kar pa 
je bilo, pa smo znali z modrimi 
odločitvami in konsenzom re-
šiti. Verjamem, da bo tako tudi 
v naslednjem letu, ko bo pred-
sedoval kolega Srečko,« je še 
dejal radeški župan, ki verja-
me, da dobrega medobčinske-
ga sodelovanja ne bodo zama-
jale niti morebitne spremembe 
v vodstvu občin po letošnjih 
lokalnih volitvah.
� Peter�Pavlovič

bil tu vsaj sedež celotne obmej-
ne policije, za hitrejšo obnovo 
glavne ceste G1–5 skozi mes-
to, za obnovo vojaškega mostu 
preko Save, za čimprejšnjo iz-
gradnjo mostu v Podbočju in za 
obnovo cestne povezave med 
Kostanjevico na Krki in Pod-
bočjem. »V Državnem zboru 
sem večkrat opozoril na pro-
blematiko odškodnine izgnan-
cem, na velike težave, s kate-
rimi se v Krškem in Posavju 
srečujemo zaradi nasilnih Ro-
mov, pa na priseljence, ki se 
prijavijo v Krškem in imajo tu 
družine, sami pa hodijo delat 
v Avstrijo in drugod po EU,« je 
še dodal. Za svoj daleč največ-
ji uspeh pa smatra pridobitev 
statusa mestne občine za obči-
no Krško. »Kako veliko aktiv-
nosti v razmeroma kratkem 
času sem moral izpeljati, ste 
lahko spremljali. Poudaril bi le, 
da bi pobuda občinskega sve-
ta in župana ostala mrtva črka 
na papirju, kot se je zgodilo že 
dvakrat prej. Dodaten dokaz, 
da to ni tako enostavno, so bili 
številni poskusi Brežic, čeprav 
njihove predloge vlaga največ-
ja vladna stranka,« je poudaril. 
Pri realizaciji pobud je imel, je 
povedal, veliko težav v doma-
čem okolju, ker pač ni bil iz pra-
ve stranke oz. je bilo nekaterim 
»to, da nisem 'njihov', bolj po-
membno kot korist, ki bi jo od 
mojega dela imeli vsi občani«.
� Peter�Pavlovič

Tomaž�Režun�je�vodenje�regije�predal�Srečku�Ocvirku.

RADEČE, SEVNICA – Napoved, ki smo jo objavili na naslovni 
strani zadnje številke Posavskega obzornika, da bo Posavje 
v novi vladi znova imelo ministra, se je uresničila. Radečan 
Matjaž Han je namreč kandidat za ministra za gospodar
stvo, šport in turizem.

Po zadnjem krogu koalicij-
skih usklajevanj med stranka-
mi Gibanje Svoboda, SD in Le-
vica je najverjetnejši mandatar 
za sestavo Vlade RS dr. Robert 
Golob javnosti predstavil raz-
delitev resorjev ter večino imen 
ministrskih kandidatov. Nova 
vlada bo, kot je znano, imela 19 
ministrstev z resorjem in enega 
brez resorja, to bo ministrstvo 
za zamejce in Slovence po sve-
tu. Ministrstvo za gospodarstvo, 
šport in turizem naj bi vodil Ma
tjaž Han, ki je bil na nedavnih 
DZ-volitvah še šestič izvoljen za 

poslanca in je bil dolgoletni vodja poslanske skupine SD v Držav-
nem zboru. Če bo potrjen za ministra, ga bo v Državnem zboru 
nadomestil Soniboj Knežak iz volilnega okraja Hrastnik - Tr-
bovlje, tako da bo Posavje izgubilo enega poslanca oz. ostalo pri 
treh: mag. Nataša Avšič Bogovič, Tamara Vonta (obe Gibanje 
Svoboda) in Tomaž Lisec (SDS).
Za predsednico Državnega zbora pa je bila na ustanovni seji no-
vega sklica 13. maja, kot prva ženska v zgodovini Slovenije, iz-
voljena podpredsednica Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zu
pančič, po rodu sicer Sevničanka. V juniju leta 1977 rojena  
magistrica pravnih znanosti se v kraj svojega odraščanja rada 
vrača, predvsem v dom svojih staršev, od koder se lepo vidi mo-
gočen sevniški grad, ki ga je upodobila v svojem zgodovinskem 
romanu Gretin greh. V času šolanja na Gimnaziji Brežice je v tret-
jem letniku kot štipendistka Georgea Sorosa odšla na šolanje v 
Anglijo, se nato v četrtem letniku vrnila in opravila maturo kot 
zlata maturantka. Na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je kot ab-
solventka v letu 2001 stažirala na sedežu OZN v New Yorku, je 
diplomirala iz prava mednarodnih organizacij in mednarodnih 
ekonomskih odnosov. Po opravljenem pravniškem državnem iz-
pitu se je kot višja pravosodna svetovalka zaposlila v Uradu pred-
sednika Vrhovnega sodišča RS. Leta 2008 je postala sodnica na 
Okrajnem sodišču v Ljubljani, kjer je postala vodja Oddelka za 
etažno lastnino. V sodstvu je delovala 15 let in v tem času je us-
pešno opravila magistrski študij iz pravne zgodovine, vpisala pa 
se je tudi na doktorski študij. Sprostitev in trenutek zase najde v 
ježi, na katero se že več kot desetletje podaja s svojo kobilo Gino. 
 P. P., S. R.

Han kandidat za ministra, 
Klakočar Zupančič predsednica DZ

Urška�Klakočar�Zupančič�na�
lanski�predstavitvi� romana�
Gretin� greh� v� Sevnici� (foto:�
arhiv�PO)

KRŠKO – 53-letni Krčan Dušan Šiško, do nedavnega poslanec v Državnem zboru RS, je 24. maja na novinar
ski konferenci v prostorih gostilne Murko v Krškem povzel svoje delo v štiriletnem mandatu ter najavil 
kandidaturo za župana Mestne občine Krško na novembrskih lokalnih volitvah.

Dušan�Šiško
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Ko govorimo o izgorelosti, jo 
je treba razlikovati od 'običaj-
ne' izčrpanosti. »Po telesni ali 
duševni izčrpanosti se po po-
čitku poberemo – dokaj hitro 
in učinkovito,« pojasnjuje zna-
na psihiatrinja prof. dr. Mojca 
Zvezdana Dernovšek, ki dela 
v Zdravstvenem domu Sevni-
ca. »Izgorelost je popolna te-
lesna in psihična izčrpanost, 
ki se napoveduje tako, da se 

na primer po dopustu ali vi-
kendu ne vrnemo prenovlje-
ni, temveč nam vse, tudi lepe 
stvari, predstavljajo samo še 
dodaten napor,« nadaljuje in 
doda, da je posledično delov-
na učinkovitost slabša in zato 
človek v svoje naloge vlaga še 
več truda. »Nato se zgodi kaj 
banalnega – kapljica, ki je pre-
več, in človek obleži. Z voljo in 
prizadevanjem ne gre več. V 
glavi zagospodari megla. Šele 
po mesecih počitka in posto-
pnega telesnega ter psihične-
ga aktiviranja gre na bolje in 
se človek povsem ’popravi’. Iz-
gorelost je torej stanje telesa 
in duha, ki se je razvila po dol-
gotrajnem izčrpavanju. Na Ja-
ponskem govorijo o smrti za-
radi preobremenitve – karoši,« 
pripoveduje sogovornica, »Ja-
ponska je sicer ena izmed red-
kih držav, ki ta pojav navaja v 
statistiki kot posebno katego-
rijo, glavna medicinska vzroka 
smrti zaradi karošija pa sta srč-
ni infarkt in možganska kap za-
radi stresa.«

Kako zdravniki prepoznajo te-
žave z izgorelostjo? »Ugoto-
vimo utrujenost, telesno os-
labelost, motnje spomina, 
koncentracije in pozornosti. 
Nato izključimo telesne in psi-
hične razloge za takšno stanje, 
in če jih ni, je to izgorelost. Po-
gosto je zraven tudi kakšno te-
lesno in psihično obolenje, ven-
dar pa izraženost teh motenj 
ne pojasni dramatične slike,« 
pravi priznana psihiatrinja. Po 
njenih izkušnjah bi težko go-
vorili o poklicnih profilih, ki so 
izgorelosti bolj podvrženi kot 
drugi, saj, kot poudarja, poklic 
sam po sebi ni nevaren: »Ljud-
je si poklicev ne izbiramo na-
ključno. Izberemo si takšen 
poklic, ki nam je najbolj všeč 
in nam tudi najbolj leži. Last-
nosti, ki rade peljejo v izgore-
lost, so iste, na podlagi katerih 
si izbiramo poklic. Noben pok-
lic ni varen pred izgorelostjo. 

Osebnostne lastnosti, da težko 
rečemo ne, želimo biti ustrež-
ljivi, smo zahtevni do sebe, se 
radi potrjujemo z rezultati itd., 
vse to pelje v izgorelost, če se 
ne znamo brzdati.« A izgoreva-
nja, dodaja Dernovšek, ne gre 
vezati izključno samo na delov-
no mesto, saj imajo ljudje lah-
ko sanjsko službo in sanjskega 
delodajalca, pa bodo izgoreli 
zaradi domačih obveznosti in 
odnosov.

Med epidemijo dodaten stres

Za razliko od že omenjene Ja-
ponske pri nas statistike glede 
izgorelosti nimamo. »Pa tudi če 
bi bile, ne bi mogli vedeti, ko-
liko izgorelosti se skriva pod 
drugimi diagnozami, ki se jih 
opredeli kot glavne. Zagoto-
vo zdaj več vemo o izgorelosti, 
večkrat jo diagnosticiramo in 
smo nanjo bolj pozorni. Po epi-
demiji je verjetno izgorelosti 
več – vsaj tako opažam v svoji 
ambulanti,« odgovori na vpra-
šanje, ali je tega pojava v zad-
njih letih res več ali pa se mu 
prej enostavno ni posvečalo to-
liko pozornosti. Kot na marsi-
kaj je tudi na pojav izgorevanja 
vplivala epidemija koronaviru-
sa, denimo zaradi povečanega 
obsega dela na daljavo oz. od 
doma: »Vsega je bilo več in tre-
ba se je bilo prilagajati. Neka-
tere poklicne skupine so bile 
v prvi bojni liniji in nanje se je 
zgrinjalo tudi zelo veliko ne-
zadovoljstva. Ljudje so utrpe-
li veliko dodatnega stresa. Ne-
katerim je delo od doma prišlo 
prav, nekatere je obremenilo,« 
pravi psihiatrinja.

Izgorelost se, kot je bilo že 
omenjeno, (po)zdravi s počit-
kom, postopnim nabiranjem 
psihofizične kondicije, zelo 
koristna je tudi psihoterapija. 
Slednja, poudarja Dernovšek, 
koristi najprej tako, »da si člo-
vek odpusti oziroma da sprej-
me, da se je zlomil, nato pa po-
maga identificirati razloge za 
izgorelost«, ki jih lahko posa-
meznik v prihodnosti odpravi. 
Če tega ne naredi, namreč hit-
ro zapade v ponovno izčrpava-
nje in pride na 'popravni izpit'. 

Kaj svetuje ljudem, na kaj naj 
pazijo, da se izognejo tej bolez-
ni? »Ljudje si zelo težko dajo 
kaj dopovedati, sploh ko 'ja-
drajo na adrenalinskem valu' 
in jim gre v življenju vse dob-
ro oziroma delajo vse tisto, 
kar mislijo, da morajo. Dob-
ro bi bilo, če bi več vedeli in 
se znali sami ustaviti oziroma 
bi prisluhnili drugim. Past iz-
gorevanja je v tem, da – ko se 
pripravlja – lahko človek posta-
ne slep, gluh in brezčuten, tako 
do sebe kot do drugih,« pravi 
strokovnjakinja. Kaj pa sistem-
ski ukrepi, da bi bilo tega poja-
va manj? »Delodajalec bi lahko 
prisluhnil zaposlenim, opazo-
val klimo na delovnem mestu 
in ukrepal – mislim pa, da so to 

sladke sanje. Ko zaposleni ne 
zmore, prej pa je bil vlečni konj 
skupine, bi bilo treba ukrepati 
pod nujno. Bolje bi bilo takšne-
ga človeka razbremeniti, pa 
čeprav včasih niti sam ne želi, 
kot pa da je nekaj mesecev v 
bolniškem staležu,« še odgo-
varja. Spoznava namreč, da 
se mnogo ljudi po izgorelosti 
ne vrne nazaj na staro delov-
no mesto, razlogov za to pa je 
več, med njimi je tudi ta, da ob 
vrnitvi vsi komaj čakajo, da se 

ga ponovno prekomerno obre-
meni. »Na novem delovnem 
mestu tak človek lažje postavi 
meje, kaj je zanj še dobro,« za-
ključi prof. dr. Mojca Zvezdana 
Dernovšek.

Opozorilni znaki nastopijo 
zgodaj

»Izgorelost se ne pojavi čez 
noč, traja nekaj let, da izbruh-
ne. Sama sem bila predana 
svojemu pedagoškemu pokli-
cu, delu z učenkami in učenci 

ter skoraj desetletje vodenju 
stočlanskega kolektiva sevniš-
ke osnovne šole. Sin in hči sta 
odraščala, postajala sta vse sa-
mostojnejša in večino časa sem 
lahko namenila delu, ki me je 
in me še vedno veseli, me mo-
tivira in prinaša zadovoljstvo. 
V času pandemije in dela na 
domu, kar je trajalo od jutra 
do večera in to ne samo teden 

ali štirinajst dni, temveč me-
sece in mesece, sem izgubila 
strukturo delovnega časa, a ne 
samo to – izgubila sem osebni 
stik z ljudmi in otroki, kar pa 
meni pomeni ogromno. Vse je 
potekalo preko elektronske po-
šte in drugih platform, tudi na-
vodila z ministrstva za šolstvo 
v zvezi s potekom pouka na da-
ljavo v poznih petkovih popol-
dnevih. Vedno več je bilo bi-
rokratskega dela s različnimi 
protokoli in statusi zaposlenih, 

karantenami, vse je bilo sicer 
narejeno, vendar brez moje-
ga občutka zadovoljstva. Poleg 
tega so imeli zaposleni in star-
ši otrok veliko vprašanj, stisk; 
marsikje so se pojavile težave, 
ker doma niso imeli niti osnov-
nih pogojev za pouk na daljavo. 
Tudi zaposleni so imeli doma 
svoje otroke in hkrati poučevali 
na daljavo, kar je bilo zelo zah-
tevno. Ko sem videla, da bo to 
trajalo dlje, sem se naučila dela 
preko Zooma in prenašala zna-
nje med sodelavke in sodelav-
ce. Nekateri so poiskali druge 
elektronske poti do otrok. Sis-
tem pomoči na ravni države 
ni bil podporen, seznanjena 
sem bila s številnimi stiskami 
v družinah in ko sem jih pre-
dajala naprej pristojnim, sem 
naletela na številne ovire zara-
di zaprtja države. Pojavljati se 
je začel občutek nemoči, a žal 
kompetentnega sogovornika, 
ki bi mi svetoval, pomagal, nu-
dil oporo, ni bilo. Naenkrat sem 
morala vse znati in obvladati, 
biti vsem v podporo in oporo, 
nihče ni ugotovil, da sem tudi 
sama v stiski ...« pripoveduje 
profesorica razrednega pouka 
in do lanskega septembra rav-
nateljica Mirjana Jelančič, ki 
je tudi certificiran praktik NLP 
(nevrolingvistično programi-
ranje). V času socialne izolaci-
je, ki jo je povzročila epidemija 
koronavirusa, je doživela izgo-
relost in vrnila se je na delov-

no mesto učiteljice.

»Bolj kot popolna predanost 
delu, ki me je notranje izpo-
polnjevalo, je nenapovedana 
in nezaželena socialna izklju-
čenost začela puščati posledi-
ce na mojem telesu. Po uspeš-
no zaključenem šolskem letu 
so se v času poletnih počitnic 
začeli pojavljati boleči sklepi, 
mišice, vnetja – celo telo me je 
bolelo. To so bili prvi opozoril-
ni znaki, ki jih še nisem dovolj 

resno jemala, tako kot ne ope-
rativnega posega, na katerega 
sem šla mesec dni po začetku 
dela na daljavo. Mislila sem, 
da sem v službi nepogrešljiva 
in kljub okrevanju po operaciji 
sem bila dosegljiva po telefonu, 
s pomočjo katerega sem uskla-
jevala šolsko delo s svojima po-
močnikoma. No, potem je priš-
lo novo šolsko leto 2020/2021 
in že na začetku septembra 
sem čutila utrujenost, težave 
sem imela s koncentracijo, s 
spominom, začelo se je pojav-
ljati šumenje v ušesih, občasno 
meglen ali dvojni vid, mravljin-
čilo mi je celo telo, pojavili so 
se močni glavoboli in vrtogla-
vice – te so bile najhujše. Kljub 
temu se nisem ustavila, še ved-
no sem delala in vse te simpto-
me pripisala EMŠU ...« opisu-
je pretekli čas, v katerem je bil 
eden izmed simptomov izgore-
losti tudi neodločnost. »Vedno 
sem bila odločna, vedno sem 
vedela, kaj hočem, imela sem 
jasno vizijo, cilje in vrednote. 
V času izgorelosti sem obču-
tek za odločanje izgubila, tež-
ko sem sprejemala odločitve, 
začela sem se umikati druž-
bi, zavestno sem se osamila ...« 
skuša čim bolj nazorno opisa-
ti stanje, ki jo je vodilo v spoz-
nanje, da bo morala poiskati 
zdravniško pomoč, a odlašala 
je vse do dne, ko na računalni-
ku ni več videla črk – videla je 
samo belo podlago ... 

Zdaj je na prvem mestu 
zdravje 

»Najprej sem imela popolno-
ma odkrit pogovor z zdravni-
kom na urgenci, ki me je pos-
lal na dodatne preiskave, tudi 
na magnetno resonanco glave 
in pojavil se je sum na multiplo 
sklerozo in zaradi slabih izvi-
dov sem morala tudi na nov 
poseg z narkozo. Ob takšni di-
agnozi in telesni izčrpanosti 
se mi je začel rušiti svet, doži-
vela sem zelo veliko stisko in 
nisem spala. Začutila sem, da 
je ’vrag vzel šalo’ in šele tak-
rat sem se zares ustavila. Po 
pol leta odsotnosti z dela sem 
najprej okrepila svoje telo, do-
volj počivala, na prvo mesto 
sem postavila sebe in lastno 
zdravje,« nadaljuje z opisom 
dela življenjske poti, na kateri 
si je pomagala z znanjem NLP 
in preko KVM-metode na novo 
postavila svoje vrednote. »Iz-
jemno sem hvaležna tudi dok-
torici Mojci Zvezdani Dernov-
šek, kajti konzultacije z njo so 
mi pomagale najti pot nazaj 
k sebi. Skozi proces sem na 
novo definirala svoje potre-
be, želje, cilje, spremenila tve-
gana ravnanja in privzgojene 
življenjske vzorce in prepri-
čanja. Ponovno sem defini-
rala vsa življenjska področja, 
se naučila obvladovati priga-
njalce in stres. Danes je lestvi-
ca jasna – na prvem mestu je 
zdravje, na drugem družina, na 
tretjem je več področij: šport, 
prijatelji, kariera in tako nap-
rej, a vse je v nekem ravnoves-
ju. Še vedno imam izzive, a ti 
niso tako močni, da bi pozabi-
la nase. Hva ležna sem za novo 
priložnost ter da lahko živim 
zdravo in polno življenje, ven-
dar v bolj umirjenem ritmu. Če 
sem v preteklosti tekla na Li-
sco, danes osvojim njen vrh z 
mnogo počasnejšimi koraki in 
med potjo opazim marsikaj, 
česar včasih nisem,« poudari 
in doda, da je treba ozaveščati 
in ljudi opremiti s strategijami 
obvladovanja stresa. 

»Delo z ljudmi me še vedno bo-
gati, skozi predavanja in delav-
nice o preprečevanju delovne 
izčrpanosti ozaveščam o ne-
varnostih sodobnega časa. Če 
nimamo znanja in kompetenc 
za obvladovanje stresa, potem 
stres obvladuje nas,« predsta-
vi še delček sedanjosti, v kate-
ri so sogovorničine prioritete 
jasno postavljene. »Treba se 
je naučiti reči: Ne! Ločiti per-
fekcionizem od delovne učin-
kovitosti, se naučiti obvlado-
vati čas ter živeti zadovoljno, 
pristno in polno lastno življe-
nje. Pravijo, da ima vsak člo-
vek dve življenji, drugo se zač-
ne, ko spoznaš, da imaš samo 
eno,« zaključi pogovor ob po-
poldanski kavi Mirjana Jelan-
čič, ki vsak nov dan pozdravi z 
nasmehom.

� Peter�Pavlovič,�Smilja�Radi

Pomislimo nase, preden nas doleti izgorelost
POSAVJE – Kdor ne dela, naj ne jé – tako se glasi znan slovenski pregovor, ki poudarja delo kot eno najbolj pomembnih področij v naših življenjih, saj nam zagota
vlja eksistencialno varnost, pri tam pa nas tudi izpopolnjuje, nam zagotavlja socialno mrežo, prinaša samospoštovanje in samozavest … A morda bi bilo treba pre
govoru dodati še pristavek: a naj pri tem na izgori. Delo je namreč lahko tudi vir nezadovoljstva in negativnih vplivov, kar se zlasti v sodobnem času izraža skozi 
vse pogostejši pojav, ki mu pravimo izgorelost.

Prof.�dr.�Mojca�Zvezdana�Der-
novšek

Mirjana�Jelančič
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Na tradicionalnem pohodu po 
mestu, ki je namenjen slovesu 
od šole, so se dijaki Gimnazi-
je Brežice (4. a z razrednikom 
Boštjanom Špilerjem, 4. b z 
razredničarko Elico Tomše, 4. 
c z razredničarko Emo Maček 
in 4. d (športni oddelek) z raz-
redničarko Jano Krmpotič us-

tavili tudi pred Občino Brežice 
in OŠ Brežice. Na šolskem igri-
šču je nato potekala tradicio-
nalna prireditev Predaja klju-
ča. Aktualni šolski ključarji so 
bili v tem šolskem letu dijaki 
iz 4. c-oddelka, ki so pripravi-
li zanimive in zabavne igre, v 
katerih so se pomerili dijaki 
tretjih letnikov. Najuspešnejši 
so bili dijaki 3. b (razredničar-
ka Barbara Valentinčič Bar
lič) in tako svojemu oddelku 
priborili pravico do ključa šole 
za naslednje šolsko leto. Ključ 

simbolizira pripadnost šoli, 
pomoč sošolcem, učne proce-
se, vzorno vedenje, prav tako 
odklepa vrata v nove svetove 
različnih spoznanj, ki naj stoji-
jo na temeljih poštenosti in lju-
bezni. Sledila je še tradicional-
na tekma v malem nogometu 
med maturanti in profesorji. Po 

tekmi so dijaki prejeli spričeva-
la zaključnega letnika v matič-
nih učilnicah. Do 28. maja, ko 
se bo pričela splošna matura z 
izpitom iz angleščine, se dija-
ki še udeležujejo priprav. Po-
delitev maturitetnih spričeval 
bo 11. julija.

Maturanti SIC Brežice so prav 
tako s svečano povorko in pre-
dajo ključa obeležili konec re-
dnega pouka na šoli. Zjutraj so 
s svojimi razredničarkami Kar
men Štefanič (4. Ae – ekonom-

ski tehnik), Darjo B. Drašler 
(4. Av – predšolska vzgoja), 
Katjo Bogovič (3. At – trgo-
vec) in Katarino Kukovičič 
Unetič (2. Ap – ekonomski 
tehnik PTI) prišli v povorki do 
šole, se poslovili od prijateljev 
iz nižjih letnikov in organizira-
li predajo ključa. V zanimivih 

igrah, polnih pesmi, plesa in 
veselja, so se za ključ potego-
vali dijaki iz oddelkov 3. Ae, 3. 
Av, 3. Az (zdravstvena nega), 2. 
At in 1. Ap. Zmagali so dijaki iz 
3. Av (predšolska vzgoja) in po 
prisegi polnih šaljivih domislic 
prevzeli ključ šole od dijakinj 

iz 4. Av-oddelka. Po malici so 
prejeli spričevala in se poslo-
vili od razredničark, čakajo jih 
še intenzivne priprave na po-
klicno maturo in zaključni iz-
pit. Na šoli jim želijo veliko us-
peha na maturi, da bodo težko 
pričakovane najdaljše počitni-
ce, ki zanje trajajo vse do okto-

bra, čim lepše in sproščujoče 
ter uspešno šolanje na fakulte-
tah in visokih ter višjih šolah, 
pri čemer se bo marsi kdo od 
njih tudi že zaposlil, saj so na 
trgu dela zelo iskani. 

 R.�R.,�vir:�GiB�in�M.�Galič

kronika

HUDE POŠKODBE PRI REKREACIJI IN DELU – 11. 5. je pri 
padcu s kolesom utrpel hude telesne poškodbe 54-letni moš-
ki, ki se je peljal iz smeri Okiča proti Jablanici, pri vožnji po 
klancu navzdol pa zaradi neprilagojene hitrosti izgubil ob-
last nad kolesom in padel. Oskrbeli so ga v novomeški bol-
nišnici, nakar je bil prepeljan v UKC Ljubljana. V ljubljanski 
Klinični center je bil pet dni kasneje prepeljan tudi 71-le-
tni moški, ki je v vinogradu v Osredku pri Trški gori op-
ravljal dela s traktorjem. Ker je pri vožnji po brežini trak-
tor pričel drseti, se je moški skušal rešiti tako, da je skočil 
iz delovnega stroja, vendar pa se je padcu huje poškodoval.  

OKRADENA STAREJŠA OBČANA IN INVALID – 10. 5. so se na 
dvorišče stanovanjske hiše na Orešju na Bizeljskem z osebnim 
vozilom modre barve in celjskih registrskih oznak pripeljali 
neznanci, ki so se starejšima stanovalcema predstavili za de-
lavce komunalnega podjetja. Medtem ko sta ju dva zamotila s 
pogovorom, je tretji vstopil v hišo, jo pregledal in zakoncema 
ukradel okoli 3000 € privarčevanega denarja. 10. 5. so policisti 
izsledili in prijeli 18-letnega osumljenca, ki je v popoldanskih 
urah pred prodajalno v Krškem invalidu ukradel denar in za-
tem pobegnil s kolesom. Osumljenca, ki so ga v preteklosti že 
večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, so 
priprli in ovadili na pristojno tožilstvo.

VLOMI IN VANDALIZEM V LOKALU – 11. 5. je neznani stori-
lec s strehe počitniške hiše v Vrhovski vasi ukradel okoli 35 m 
bakrenih žlebov v vrednosti 1.200 €, v naselju Mala Dolina pa 
si je med 13. in 17. 5. neznanec prisvojil štiri akumulatorje iz 
premičnih semaforjev. Med 18. in 20. 5. je v kraju Premagov-
ce nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil prenosni zvočnik, 
agregat, akumulator in vrtalnik. Lastnik ocenjuje, da je oško-
dovan za okoli 1200 €. 15. 5. je lastnik gostinskega lokala na 
Senovem, v katerem se nahaja bowling, ugotovil, da mu je bilo 
vlomljeno v objekt, njegovo notranjost pa so neznani storil-
ci povsem razdejalI in povzročili večjo premoženjsko škodo. 

(NE PRVIČ) PRETEPEL ŽENO – Krški policisti so 16. 5. izrek-
li prepoved moškemu in ga ovadili, ker se je fizično znesel nad 
svojo ženo, da je bila ta zaradi poškodb prepeljana v bolnišni-
co. Nad svojo ženo naj bi se moški izživljal že dlje časa.
� Zbrala:�B.�M.

Majda Podvinski, Brežice: Včasih tega ni bilo, 
danes pa prebiram, da je izgorelosti precej. Da-
našnji tempo življenja je vse prej kot umirjen, 
vsi bi radi vse opravili čim prej, tudi pritiski v 
službah so čedalje večji, marsikdo ni navajen 
takšnega hitrega tempa in potem pride do iztro-
šenosti in otopelosti. Sama to preprečujem z re-

kreacijo in delom na vrtu, pri katerem zelo uživam.

Alenka Nikić, Krško: Poznam več ljudi z iz-
gorelostjo, z njo pa sem se tudi osebno soočila 
med delom v vzgojno-varstveni ustanovi. Oseb-
no sem bila primorana zaradi izčrpanosti dati 
tudi odpoved v službi, saj imam doma otroka s 
posebnimi potrebami, za katerega pa mi je po-
tem, ko sem se v delu z otroki fizično in psihič-

no razdala, začelo primanjkovati potrebne energije.

Cvetka Podlesnik, Radeče: Starši so preobre-
menjeni s službenimi obveznostmi in dodatni-
mi popoldanskimi aktivnostmi, na katere vozijo 
svoje otroke, potem so tu še gospodinjske obve-
znosti, tako da časa za sprostitev skoraj nima-
jo. Osebno poznam mlado mamico, ki je bila na 
robu izgorelosti, zato je spremenila način živ-

ljenja in sedaj si vzame čas tudi zase. 

Tomaž Breznikar, Brestanica: Srečujem ljudi, 
ki se s tem soočajo, in vidim, da imajo skupno 
točko – ogromno ambicij, pa si ne znajo dobro 
organizirati časa, da jih uresničijo. Takšni ljud-
je rabijo predvsem čas zase, da premislijo stva-
ri in na novo zastavijo prioritete v življenju. Jaz 
imam srečo, da delam stvari, ki mi dajejo moč 

in energijo, ne povzročajo pa mi izgorelosti.

(Pre)poznate izgorelost?
V aktualni temi te številke časopisa smo izpostavili t. i. 
izgorelost kot eno od značilnih bolezni sodobnega časa. 
Poznate ta pojav in zakaj se po vašem mnenju pojavi? Bi 
znali prepoznati znake izgorelosti in kako se sami zava
rujete pred tem, da ne zapadete vanjo?

anketa

Artiški vrtec Ringaraja že vrsto 
let deluje po principu Korak za 
korakom, zato je slavnostna 
govornica doc. dr. Jerneja Ja
ger, vodja Centra za kakovost 
v vzgoji in izobraževanju Ko-
rak za korakom na Pedago-
škem inštitutu, izpostavila, 
da se vodstvo vrtca zelo dob-
ro zaveda, kako je pomembno 
vlagati v kakovostne strokov-
ne delavce. »Izjemno nas ve-
seli, da je ena izmed priorite-
tnih nalog vrtca tudi skrb za 
kontinuiran profesionalni ra-
zvoj strokovnih delavcev,« je 
dejala ter pozdravila, da ima-
jo v vrtcu odslej tudi zaposleni 
svoj prostor za druženje in kle-
pet. Čestitala je za pridobljene 
nove prostore, ki predstavlja-
jo odlične pogoje za delo in 
načrtovanje novih dejavnosti. 
Po njenih besedah bodo v pri-
jetnih novih prostorih zapos-
leni lahko še v boljšo podpo-
ro raz voju otrok, da se slednji 
razvijejo v najboljšo verzijo 
sebe. »Sprememba je premik 
iz cone udobja in to je dobro 
za napredovanje, saj drugače 
obstanemo na mestu,« je de-

Vdahnili so mu dušo in srčnost
ARTIČE – Kot smo že poročali v prejšnji številki, je 10. maja potekalo slavnostno odprtje novega vrtca Rin
garaja pri OŠ Artiče, ki že vrsto let deluje po principu Korak za korakom, kar pomeni, da je ena izmed prio
ritetnih nalog vrtca tudi skrb za kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih delavcev.

jala Jager. Ravnateljica artiške 
šole Vesna Bogovič je dejala, 
da z novogradnjo niso pridobi-
li le novih, modernih, svetlih in 
prijetnih igralnic, ampak tudi 
prostorne garderobe, zunanje 
terase v vseh oddelkih, skupni 
prostor za različne dejavnosti, 
dovolj sanitarij in spremljeval-
ne prostore. »Tako kot pravijo: 
eni so zgradili, naši vzgojitelji-
ce in otroci pa so mu že vdah-
nili dušo in srčnost,« je pou-
darila ter se ob tem zahvalila 
Župniji Artiče in župniku Ro
manu Travarju ter župnijske-
mu svetu za posluh in voljo, da 

se je Občina Brežice dogovori-
la za odkup zemljišča na juž-
ni strani šolske ograje. Župan 
Občine Brežice Ivan Molan 
je pojasnil, da je občina pred 
sklenitvijo pogodbe z Župnijo 
Artiče za odkup zemljišča v ve-
likosti 540 m2, kamor bo raz-
širjeno igrišče, da bodo otroci 
imeli še več prostora za igro in 
gibanje na prostem. Sočasno z 
novogradnjo pa so uredili tudi 
energetsko sanacijo telovadni-
ce ter pridobili sodobno kuril-
nico, ki greje šolo in vrtec na 
geosonde. Poleg nje je spre-
govorila tudi pomočnica rav-

nateljice v vrtcu Nataša Pe
telinc, ki je s svojim čutom za 
estetiko in odličnim poznava-
njem potreb vseh sodelujočih 
v učnem procesu izjemno pri-
pomogla k temu, da ima vrtec 
danes takšno vlogo, kot jo ima. 
Vrednost novega petoddelčne-
ga in energijsko varčnega vrt-
ca je približno 2,65 milijona 
evrov (gradnja, oprema). Vr-
tec predstavlja 1. fazo projek-
ta Rekonstrukcija in dogradnja 
Osnovne šole Artiče, ki bo po-
tekal v petih fazah. 

 R.�Retelj

Otroci�so�s�pomočjo�vzgojiteljic�in�Nuše�Derenda�zapeli�tudi�vrtčevsko�himno.

Po zabavi sledi zrelostni izpit
BREŽICE – 23. maja je bil zadnji šolski dan za maturante Gimnazije Brežice in Strokovno izobraževalnega 
centra Brežice, ki so ta dan izvedli povorko in predajo ključa, prejeli spričevala, zdaj pa jih čakajo še inten
zivne priprave na maturo, ki se z izpitom iz angleščine začne v soboto.

�Šolski�ključ�so�si�priborili�dijaki�3.�b-oddelka�gimnazije�... …�in�dijaki�iz�3.�Av�(predšolska�vzgoja)�SIC�Brežice.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Kot je povedala dr. Tatjana Za
gorc, direktorica GZS Zbornice 
kmetijskih in živilskih podje-
tij, je šlo za peto in hkrati zad-
nje regionalno srečanje podje-
tij v omenjenih panogah, ki jih 
prepletejo tudi z drugimi de-
javnostmi, od katerih sta od-
visna kmetijstvo in živilstvo. 
»Dosedanja srečanja so poka-
zala, kako pomembno je sode-
lovanje z drugimi panogami, 
denimo tudi na energetskem 
področju. Pomembno je, da se 
ljudje srečujejo in pogovarjajo, 
kajti le poslovni del ni vse in ni 
dovolj, zato želimo vanj vnesti 
tudi nekaj sproščenosti in po-
udarka na sodelovanju,« je po-
udarila.

Ne le vojna, tudi podnebne 
spremembe

Kot najbolj pereče težave kme-
tijske in živilske panoge je – 
pričakovano – izpostavila voj-
no v Ukrajini, ki »posredno in 
v določenih primerih nepos-
redno vpliva na poslovanje 
kmetijskih in živilskih podje-
tij, predvsem pri dobavi mi-
neralnih gnojil in tudi emba-
laže«. Odreagirali so tudi žitni 
in oljni trgi, te težave pa so na 
zbornici reševali tudi v sode-
lovanju z diplomacijo. »Ne 
bom rekla, da se zadeve umir-
jajo, so se pa podjetja morala 
znajti, tudi z novimi dobavni-
mi potmi, saj mora razvoj teči 
dalje,« je še dodala. Na vpraša-
nje, ali se moramo potrošniki 
bati novih podražitev hrane, 
je odgovorila: »Vsi ti proce-
si, ki se vlečejo že iz epidemi-
je in nadaljujejo z ukrajinsko 
krizo, bodo nedvomno vpliva-
li tudi na podražitve. Dražitve 
surovin in energije so tako vi-
soke, kot še nikoli doslej, in 

Hrane ne bo zmanjkalo, bo pa zagotovo dražja
SREMIČ – Pri Treh lučkah na Sremiču je pred časom potekalo poslovno srečanje kmetijskih in živilskih podjetij, ki delujejo na območju Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja ter so člani GZS Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in regionalnih zbornic. Na njem so spregovorili o razmerah v omenjenih panogah, zlasti v luči 
dveletne epidemije in vojne v Ukrajini. Podražitve surovin in energije se že ali se še bodo odrazile v višjih cenah hrane.

podjetja morajo to prenes-
ti v končno ceno svojih proi-
zvodov, saj drugače ne bodo 
obstala na trgu.« Kmetijstvo se 
seveda spopada tudi s posledi-
cami klimatskih sprememb, ki 
se odražajo v čedalje pogostej-
ših naravnih nesrečah. »To je 
nekaj, kar nas razvojno skrbi. 
Naši sadovnjaki in naša polja 
so podvrženi pozebi, suši in 
toči, zato se mora kmetijstvo 
temu prilagoditi, seveda pa so 
investicije v to izjemno visoke. 
Na srečo ima naš resor zadaj 
skupno kmetijsko politiko, ki 
mora razumno usmerjati svo-
ja sredstva v zaščito pred tem, 
na eni strani z namakanjem, 
na drugi z zaščito pred poze-
bo in točo.«

Direktor GZS Posavske gospo-
darske zbornice Darko Go
rišek je povedal, da je kme-
tijska panoga v Posavju zelo 
pomembna, saj smo vodilna 
regija na področju sadjarstva, 
to pa postajamo tudi na po-
dročju zelenjadarstva, močno 
je vinogradništvo in pridelava 
nekaterih drugih živilskih pro-
duktov. »To je zelo pomembno 
v današnjih časih, ko se veli-
ko pogovarjamo o samooskr-
bi, dogodki zadnjih dveh let so 
nam pokazali, da je to ključne-
ga pomena,« je poudaril, »in 
v Posavju imamo veliko mož-
nosti, da pri tem naredimo še 
velik napredek.« Po njegovih 
besedah je stanje v tem sek-
torju v Posavju dobro, saj se 
je povečalo domače povpraše-
vanje. Izpostavil je nekaj pro-
jektov, ki so povečali denimo 
oskrbo šol s hrano z lokalnih 
kmetij. »To moramo še nadgra-
diti, predvsem pa samega sebe, 
da bomo, ko pomislimo na na-
kup hrane, najprej pogledali k 

sosednjemu kmetu in šele nato 
v trgovino,« je še dodal. Nego-
vati moramo vrednoto poklica 
kmeta in spodbujati mlade, da 
bodo ostajali v lokalnem oko-
lju in obdelovali zemljo, ki so jo 
podedovali od prednikov. Naj-
večja težava so tudi po njego-
vem vremenske ujme, na kate-
re žal nimamo vpliva.

Osredotočili so se  
na domači trg

Prvi mož podjetja Evrosad Bo
štjan Kozole je povedal, da je 

globalno do-
gajanje na 
njihovo pa-
nogo zače-
lo vplivati že 
leta 2014, ko 
je po začet-
ku spopadov 
med Rusijo in 
Ukrajino priš-

lo do prepovedi izvoza v Rusi-
jo, kar je trajno poslabšalo po-
ložaj pridelovalcev sadja v 
Evropski uniji. »Ugotovili smo, 
da se glede tega ne bo nič spre-
menilo in smo se sami odloči-

li, da gremo v močno diverzi-
fikacijo. To pomeni, da smo se 
leta 2018 v Ormožu začeli pre-
usmerjati v ekološko pridela-
vo, v Posavju smo povečali pri-
delavo hrušk in breskev, dodali 
zraven še slive, češnje in jago-
de ter nato še zelenjavo. Prej 
so 95 % pridelave predsta-
vljala jabolka, letos pa priča-
kujemo, da jih bo le še dobrih 
50 %,« je pojasnil. Dogajanje v 
zadnjih letih jih je pripeljalo do 
tega, da so se bolj osredotoči-
li na domač, slovenski trg, če-
mur je prispeval tudi nizek de-
lež samooskrbe. »O tem je bilo 
veliko govora in malo storjene-
ga, zato smo spoznali, da mo-
ramo sami nekaj storiti. Vse 
te spremembe, od političnih 
do klimatskih, pripomorejo k 
dvigu slovenske samooskrbe, 
seveda pa gre en del naših ja-
bolk še vedno v izvoz,« je po-
jasnil. Upajo, da so se po ne-
kaj letih letos končno izognili 
pozebi, a je pred njimi (lahko) 
še kup težav. »Vendar se vese-
limo letošnjega letnika in ima-
mo marsikaj novega v ponud-
bi, kljub izjemno zahtevnemu 
obdobju zadnjih osmih let nam 
optimizma ni zmanjkalo,« je še 
dejal Kozole.

Pšenice je še vedno dovolj

Direktor Mlina Katić, družin-
skega podjetja z več kot 30-le-
tno tradicijo, iz Velike vasi 
Marko Katić pravi, da doga-
janje v Ukrajini na njihovo po-

slovanje nima 
neposredne-
ga vpliva, saj 
od tam niso 
nikoli dobav-
ljali veliko 
pšenice oz. je 
zanje bolj po-
membna Ma-

džarska. »Za slovenske potro-
šnike ni strahu, da bi pri nas 
zmanjkalo moke ali kruha, se 
bo pa to dogajanje zagotovo 
odrazilo v višjih cenah oz. se že 
odraža,« pojasnjuje, saj so cene 
pšenice poskočile takoj ob za-
četku vojne v Ukrajini. V prvih 
dveh tednih vojne so zabeleži-
li tudi precej povečano prodajo 
moke pod vplivom vsesplošne 
panike, podobne tiste ob za-
četku epidemije koronaviru-
sa, a se je kasneje to umirilo. 
Kaj se bo dogajalo v naslednjih 

mesecih, je težko napovedati, a 
padca cen ne gre pričakovati, 
še zlasti, če se bodo pojavljali 
veliki 'traderji', ki lahko zaku-
pijo večje količine pšenice in z 
njenim zadrževanjem umetno 
dvigujejo cene. Katićevi, kate-
rih mlin sodi med večje v drža-
vi in največji v tem delu države, 
imajo v načrtu večjo investici-
jo v Prekmurju, kjer namera-
vajo postaviti silose za pšeni-
co in se tako zavarovati ravno 
pred takšnimi nepredvide-
nimi dogodki, ko na trgu pri-
de do zastoja. Na območju Po-
savja odkupijo približno 2000 
ton pšenice letno, kar jim ob 
dnevni kapaciteti 100 ton za-
gotavlja le slab mesec obrato-
vanja. Večjo pridelavo pšenice 
na našem območju po Katiće-
vem mnenju otežuje preveli-
ka razdrobljenost kmetijskih 
površin, kar bi se lahko izbolj-
šalo s komasacijami, kakršnih 
so nekaj v zadnjih letih na Kr-
škem polju sicer že izvedli.  

Prodaja rib upada

V družinski ribogojnici Goričar 
s sedežem v Slivju pri Podbo-
čju ugotavljajo, da se je v času 
epidemije prodaja rib drastič-
no zmanjšala, tako zaradi dlje 
časa zaprtih šol in gostinskih 
obratov kot zaradi upada pro-
daje v trgovinah, saj so ljudje 
posegali po hrani z daljšim ro-
kom uporabe in po cenejših ži-
vilih. »Cene osnovnih surovin 
v ribogojstvu (predvsem hra-
na za ribe in energija) se zvi-
šujejo. Z dvigom cen končnega 
izdelka (rib, filejev, prekajenih 
rib ...) se niža prodaja v trgovi-
nah, ljudje iščejo cenejše jedi. 
Riba je že v osnovi malo draž-
ja od npr. piščančjega mesa, 
zato se dvig cen še bolj pozna 
v nižanju prodaje,« pravi Moj
ca Bregar Goričar iz omenje-
nega podjetja in dodaja, da 

žal pričaku-
jejo nadalje-
vanje trenda 
višanja cen 
še nekaj časa, 
vsaj dve leti. 
»Postavlja se 
nam vpraša-
nje, ali naj ob-
držimo to ra-

ven proizvodnje, ki jo imamo, 
ali naj jo zmanjšamo. Nekateri 
slovenski ribogojci že manjša-
jo proizvodnjo, kar bo za sabo 
potegnilo tudi manjšo proda-
jo (to ni nujno dobro za nas, 
ker bodo ljudje začeli names-
to rib kupovati kaj drugega). 
Tu je še vpliv tujih ribogojcev, 
ki uspejo vzgojiti ribo po niž-
jih cenah kot mi, saj imajo ma-
sovno proizvodnjo, žal pa tudi 
nižjo kvaliteto. Kako bo proda-
ja rib iz tujine vplivala na pro-
dajo naših rib, je zelo težko 
predvideti,« nadaljuje. Poleg 
tega se v ribogojstvu srečuje-
jo tudi s težavami, povezanimi 
z dolgim proizvodnim ciklom, 
ki traja kar dve leti ali več. »Če 
bodo proizvajalci iker zmanj-
šali proizvodnjo, ker ne bodo 

prodali svojih iker (to težavo 
so že imeli proizvajalci rib na 
Poljskem, s katerimi sodelu-
jemo – ceno iker so drastično 
znižali, ker se je prekinila pro-
daja v Ukrajino ter Rusijo), se 
bo to poznalo šele čez cca. dve 
leti. Ko bosta ti dve leti mini-
li, bomo potrebovali več iker, 
ki pa jih proizvajalci ne bodo 
mogli tako hitro pripraviti. Ri-
bogojstvo je panoga, ki se ne 
more prilagajati na hitro, pri 
nas vse traja zelo dolgo,« po-
jasnjuje Bregar Goričar. V času 
epidemije, ko so imeli manj 
dela, zato pa več časa za raz-
mišljanje, so razvili nekaj no-
vih izdelkov (trije novi nama-
zi, razvijajo ribje hrenovke), 
sicer pa ostajajo optimistič-
ni, saj »vsaka kriza nosi s sabo 
tudi priložnosti za napredek, 
razvoj in novosti, če se seveda 
tako odločimo in delamo na 
tem in se ne prepustimo malo-
dušju in slabi volji, ampak išče-
mo rešitve, ki se včasih pojavi-
jo kar same, drugič pa moramo 
biti zelo vztrajni, da jih najde-
mo«, zaključi Mojca Bregar Go-
ričar. Meni, da je čas, v katerem 
smo, dobra priložnost, da zač-
nemo ceniti domače proizva-
jalce in da začnemo postajati 
bolj samooskrbni.

Razvijajo hrano prihodnosti

V podjetju Narayan, vodilnem 
proizvajalcu ekološke vegan-
ske prehrane in največji tovar-
ni za kokosovo olje v Evropi z 
več kot 87-odstotnim izvozom 
na več kot 30 trgov, so v letu 
2021 zabeležili kar 70-odsto-
tno rast, pravi Žiga Vraničar 
iz omenjenega podjetja s se-

dežem v Slo-
venski vasi. 
»Glavni raz-
log za takšno 
rast je bila 
k o n s i s t e n -
tna dobava 
največjim tr-
govskim ve-

rigam v zahtevnem času epide-
mije, pridobljeno zaupanje pa 
se je odrazilo v krepko pove-
čanih naročilih. Največji izziv 
v času epidemije je bilo pravo-
časno dobavljanje kupcem za-
radi okrnjenih dobavnih poti 
ter podražitev prevoza. Na 
drugi strani smo se srečevali 
z izzivom financiranja surovin 
zaradi močno povečanih naro-
čil. Ukrajinska kriza je za nas 
pomenila prekinjen vir suro-
vin, ki smo jih morali iskati v 
drugih državah,« še pojasnju-
je. Pravi še, da se lahko po po-
datkih Organizacije za hrano 
in kmetijstvo Združenih naro-
dov posledice vojne v Ukraji-
ni odražajo tudi v 20-odstotnih 
podražitvah hrane, zato v nji-
hovem podjetju že sedaj išče-
jo nove in alternativne vire su-
rovin in hkrati razvijajo hrano 
prihodnosti – to je hrana, pro-
izvedena na nove načine ter iz 
manj poznanih ali uporablje-
nih surovin.  
� Peter�Pavlovič

Del�zbranih�na�srečanju�pri�Treh�lučkah,�spredaj�desno�krška�
podžupanja� Ana� Somrak,� levo� direktorica� GZS� Zbornice�
kmetijskih�in�živilskih�podjetij�dr.�Tatjana�Zagorc

Boštjan�
Kozole

Marko�Katić

Mojca� Bregar�
Goričar�

Žiga�Vraničar
POSAVJE – Priznanje Matevža 
Haceta se podeljuje enkrat le-
tno kot posebno in najvišje 
priznanje gasilske organizaci-
je za izjemne življenjske zaslu-
ge, pomembne za razvoj in na-
predek gasilske organizacije in 
požarnega varstva v Republi-
ki Sloveniji. Med prejemniki je 
tudi prizadevna gasilka Mira 
Marija Šraj, ki v posavski ga-
silski regiji neumorno deluje 
na različnih področjih že dol-
ga desetletja. Rojena je bila v 
družini z močno zakoreninje-
nim gasilstvom. V PGD Boštanj 
se je vključila leta 1969. Z željo 
po gasilskem znanju je opra-
vila tečaje za vodjo enote, čla-
ne višjih poveljstev in sodnico 
gasilskih in gasilsko-športnih 
dis ciplin. Kot sodnica se je 
udeleževala gasilskih tekmo-
vanj na vseh nivojih – tudi na 
državnih gasilskih tekmova-
njih v organizaciji GZ Jugo-
slavije. Izobraževanje je nje-
na stalnica – usposobila se je 
na specialnostih, kot so vodja 

Miri Šraj priznanje Matevža Haceta

članic, mentorica mladine in 
predavateljica, ter znanje us-
pešno prenašala na mlajše ge-
neracije. V društvu je več kot 
tri desetletja opravljala delo 
tajnice, bila je mentorica mla-
dim gasilcem (tudi kot vod-
ja krožka za mlade gasilce v 
OŠ Boštanj) ter tekmovalnim 
enotam članic, članov in vete-
ranov. En mandat je bila pred-
sednica društva. V GZ Sevni-
ca je bila več mandatov vodja 
članic, članica poveljstva in 
upravnega odbora ter preda-
vateljica na tečajih. Poklicno je 

35 let opravljala naloge raču-
novodkinje GZ in 14 let funkci-
jo blagajničarke. Dva mandata 
je bila članica poveljstva Gasil-
ske zveze Slovenije, deset let 
je aktivno delovala kot člani-
ca različnih komisij. Po skle-
pu upravnega odbora Gasilske 
zveze Slovenije je poleg števil-
nih priznanj in odlikovanj, ki 
jih je že prejela za požrtvoval-
no in aktivno delo v preteklo-
sti, na Mirino gasilsko pot se-
daj dana pika na i z najvišjim 
možnim gasilskim priznanjem 
– priznanjem Matevža Haceta. 
Ob tem ji je Magda Klopčič 
(GZ Trbovlje) čestitala v svo-
jem in v imenu njenih tesnih 
gasilskih sotovarišic in pred-
sednice gasilske regije Posavje 
Ane Nuše Somrak.  V zgodo-
vini posavskega gasilstva sta 
bili edini tovrstni nagrajenki 
pred Šrajevo Marjanca Ogo
revc (1999) iz GZ Brežice in 
Pavla Koman (2008) iz GZ 
Krško.
 � D.�Jazbec

Mira�Marija�Šraj



Posavski obzornik - leto XXVI, številka 11, četrtek, 26. 5. 20226 UTRIP REGIJE

Ko vode zmanjka, telefoni takoj zazvonijo
Vodo dojemamo kot nekaj samoumevnega. Kako zares dragocena je, se običajno zavemo šele, ko je v naših pipah zmanjka. »Ko vode zmanjka, telefoni 
takoj zazvonijo,« pomenljivo pravi Franc Vrenko, ki je v zadnjih petindvajsetih letih skrbel za oskrbo s pitno vodo v občinah Krško in Kostanjevica na Krki.

S Francem Vrenkom, ki je zdaj že novope-
čeni upokojenec, smo se pogovarjali v zad-
njem tednu njegovega službovanja v družbi 
Kostak, d. d. Opravljal je delo skupinovodje 
na oskrbi s pitno vodo v Sektorju komunale. 
»Mene so redkokdaj našli slabe volje. To je 
zelo raznoliko delo, saj si ves čas v pogonu. 
Tu sem se našel, pred tem sem pa enajst 
let delal v rudniku na Senovem.« Sistem 
javnega vodovoda je kompleksen in velik, 
pojasnjuje. »Razprostira se od Koprivnice, 
prek Bohorja, Zabukovja, Rake, Prekope in 

vse do Gorjancev, nanj pa je priključenih 90 
odstotkov prebivalcev krške in 99 odstot-
kov prebivalcev kostanjeviške občine.« Z 
828 kilometri vodovodnega omrežja, dva-
najstimi vodnimi viri in s 112 vodovodnimi 
objekti gre za enega večjih vodovodnih 
omrežij v Sloveniji. Z devetimi vodovodnimi 
sistemi oskrbujejo 26 tisoč prebivalcev.

»Moj račun je previsok, imam 
preveč trenutne porabe«

Sistem, ki skrbi, da nam voda iz vodnega vira 
kadar koli priteče do pipe v hiši ali stanovanju 
in po uporabi odteče na način, ki je čist in va-
ren za okolje, je treba redno vzdrževati. Sem 
štejemo tudi obnavljanje in odpravljanje na-
pak. »Če se pojavi okvara, občani pokličejo 
nas in jo odpravimo. Sami izvajamo tudi sa-
nacije in novogradnje cevovodov.« Z rednim 
vzdrževanjem skrbijo tako za kakovost vode 
in preprečevanje daljših motenj v oskrbi kot 
za daljšo življenjski dobo infrastrukturnih 
objektov, dodaja Vrenko. Sem spada še skrb 
za vodohrane, posebne zbiralnike za shra-
njevanje pitne vode, s poudarkom na čišče-
nju in redni kontroli. »V vodohranih imamo 
kontrolne vodomere, ki spremljajo količino 
načrpane in porabljene vode.«

Svoje delo je večinoma opravljal na terenu, 
občanom pa je pomagal na več načinov. 
»Prvi način je pri izvedbi vodovodnega pri-
ključka za denimo novogradnje. Zanima jih 
predvsem, kje poteka vodovod in kakšna je 
možnost priključka. Drugi način, ki je zad-
nje čase precej pogost, pa je iskanje okvar. 
Telefonski klici so pogosto taki: ''Moj račun 
je previsok, imam preveč trenutne porabe,'' 
kar lahko pomeni, da voda nekje pušča. Tu 
pomagamo s posebno napravo, z iskalcem 
za okvare, s katerim odkrijemo in locira-
mo napako oz. okvaro. To stranka popravi 
sama, včasih pa tudi mi, če tako želi.«

V petindvajsetih letih se je veliko spremeni-
lo. V tega četrt stoletja so zgradili veliko in-
frastrukture. »Mi, ena cela generacija, smo 
kar pali notri. Od leta 1997 do pred nekaj leti, 
ko smo zaključili s projektom hidravličnih 
izboljšav, smo v občinah Krško in Kostanje-
vica na Krki naredili veliko pri povezovanju 
vodovodov. Salonit je šel ven, posodobili 
smo cevi. Ogromno tega smo naredili.« 
Pogoji dela so vsekakor boljši, priznava, a 
manjka pristne komunikacije. »Razlika je 
v mobilnih telefonih. Takrat, ko sem začel, 
jih še ni bilo, bile pa so radio postaje v avtih. 
Več je bilo fizičnega kontakta z uporabniki, 
ljudje so bili bolj odprti, ko si nekam prišel, 
si se tudi pogovoril kaj bolj 'neformalnega', 
delil kakšno dogodivščino. Nova tehnologi-
ja vsekakor ima pozitivne lastnosti, ima pa 
tudi svoje pomanjkljivosti.« 

Franc nam je zaupal nekaj dogodivščin, naj-
bolj v spominu pa mu je ostala naslednja. 
»Obnavljali smo Cesto krških žrtev, od ob-
činske stavbe do policije. Pred zaključkom 
projekta je bilo treba izvesti tlačni preizkus 
cevi, kjer cev napolnimo in preverimo, če 
drži. Na koncu cevi je vedno zamašek, ki 
pa takrat ni bil dovolj pritrjen. Na tisti stra-
ni cevi so ravno v času preizkusa stali šefi, 
mi smo bili na drugi strani in pritisnili notri. 
Lahko si predstavljate, kaj se je zgodilo – 
zamašek je popustil, naši šefi pa so bili in 
mokri in blatni.« 

Franc Vrenko prihaja s Kozjanskega. V Krško 
se je vsak dan vozil iz 37 kilometrov odda-
ljenega naselja Lastnič v občini Podčetrtek. 
»Čeprav ne živim v Krškem ali Kostanjevici 
na Krki, sem se trudil – morda še toliko bolj, 
kot kakšen domačin, da bi bilo vse tako, kot 
mora biti. Mi je bilo v zadovoljstvo in hitro 
je minilo.« 

Francu se iskreno zahvaljujemo za njegovo 
delo in doprinos ter mu želimo vse najlepše 
v njegovi novi vlogi.

Franc Vrenko

Skrbimo za zeleno Krško

naročnik: www.kostak.si

Direktorica Posavskega muze-
ja Brežice in predsednica sve-
ta KS Brežice ter tudi članica 
Društva za oživitev mesta Bre-
žice Alenka Černelič Krošelj 
je poudarila, da je vila v pre-
teklosti doživela izjemne res-
nične zgodbe in ima z novim 
projektom tudi svetlo priho-
dnost. Etnologinja dr. Ivan
ka Počkar, ki je imela ključno 
vlogo pri odkrivanju preteklo-
sti Kušljanove vile kot tudi po-
stavitvi razstave na prostem in 
izdaji publikacije, je povedala, 
da je vila pomembna za Bre-
žice, ker stoji na ugodni stra-
teški legi (Sava in HE v nepo-
sredni bližini). V preteklosti 
je bila last več družin, najprej 
Gabritsch–Lorber, nazadnje 
pa Kušljan, po kateri tudi nosi 
ime. Ko je vila postala družbe-
na lastnina, so bili v njej kas-
neje prostori Ljudske milice in 
štab Teritorialne obrambe, po 
letu 1990 pa je začela propa-
dati in bila v popolnem razde-
janju, dokler je ni kupila druž-
ba HESS. Omenila je še, da za 
Kušljanovo vilo sicer ne vedo 
natančno, kdaj je bila zgraje-
na, je pa že vidna na razgle-
dnici Brežic iz leta 1908. Več 
o načrtih glede Centra obno-
vljive energije in viziji druž-
be HESS je spregovoril direk-
tor Bogdan Barbič. »Ugotovili 

Vila ima energetsko prihodnost
BREŽICE – 18. maja je na ploščadi ob HE Brežice potekalo slovesno odprtje razstave »Kušljanova vila in 
njeno življenje«, v sklopu katere je predstavljena stara meščanska vila na robu Brežic, za katero se začenja 
novo obdobje – pričetek del vzpostavitve Centra obnovljive energije. 

smo, da v Sloveniji nimamo ne-
kega informacijskega centra, ki 
bi ljudi osveščal o pomenu ob-
novljivih virov, kot tudi pred-
stavljal tehnologije, zato smo 
ob izgradnji HE Brežice ku-
pili tudi to vilo, saj smo me-
nili, da je to primerna lokaci-
ja za vzpostavitev takšnega 
centra, ki bo omogočal veli-
ko informacij vsem obiskoval-
cem,« je dejal in dodal, da bo 
v vili predstavitev vseh teh-
nologij obnovljivih virov, od 
hidroenergije, vetrne energi-
je do sončne energije, poda-
na bo informacija o tem, kako 
se energija skladišči, predsta-
vljena bo tudi pot vodne ka-
pljice od oblaka do posredno 
naših vtičnic. Omenil je, da so 
se glede na relativno majhnost 

objekta za tak center zatekli k 
sodobni tehnologiji, poime-
novani navidezna resničnost. 
»To pomeni, da bomo inštali-
rali računalniški sistem, ki bo 
vsem obiskovalcem omogo-
čal ogled virtualne elektrarne 
(turbino, generator itd.) in vse 
podrobnosti, ki jih pri normal-
nem ogledu HE ni mogoče vi-
deti,« je pojasnil Barbič, ki je 
še dodal, da bo objekt popol-
noma samooskrben, saj se bo 
oskrboval iz treh virov ener-
gije – hidroenergije, sončne 
in vetrne energije. »Sončno in 
vetrno elektrarno, ki bo bolj 
simbolična, bomo v nasled-
njem letu še zgradili na sami 
HE Brežice,« je omenil. Po nje-
govih besedah bodo za namen 
predstavitve in promocije us-

tanovili tudi poseben zavod. Za 
konec je še omenil, da bo pro-
jekt vzpostavitve Centra obno-
vljive energije trajal približno 
dve leti.

Brežiški župan Ivan Molan je 
pozdravil idejo o vzpostavitvi 
omenjenega centra, ki bo po-
memben tako za samo mesto 
Brežice kot tudi občino, ne na-
zadnje pa si po njegovih bese-
dah tudi KS Brežice – ravno ta 
dan je bil tudi njen praznik – in 
Društvo za oživitev mesta že-
lita, da se prenovi čim več po-
membnih stavb. Dodal je, da 
bo po tem, ko bo pri HE Breži-
ce v naslednjih letih zrasel tudi 
vodni center, ta lokacija pos-
tala izjemen kompleks, ki bo 
še bolj pripomogel k razvoju 
petzvezdičnega turizma v ob-
čini, močno povezanega s traj-
nostnim razvojem. Na dogod-
ku so bili med drugimi prisotni 
tudi člani uprave GEN energi-
je na čelu z generalnim direk-
torjem Blažem Košorokom 
pa tudi člani družine Kušljan, 
ki zdaj prebivajo v Šentjerne-
ju. Na odprtju, ki ga je povezo-
vala Tamara Kos, so nastopi-
li učenci Glasbene šole Brežice 
in se je zaključilo z ogledom 
razstavnih panojev na plošča-
di pri HE Brežice.
� Rok�Retelj

Nekateri�navzoči�na�ogledu�razstavnih�panojev

POSAVJE – Vlada RS je 20. maja na 379. dopisni seji izdala 
Odločbo o prevladi javne koristi energetike – obnovljivih vi
rov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z 
integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja (GD) 
za objekt hidroelektrarne (HE) Mokrice.

Potem ko je Upravno sodišče RS (UPRS) v sodbi ugodilo tožni-
ku Društvo za preučevanje rib (DPRS) in razveljavilo odločitev 
vlade z dne 9. decembra 2020 ter zadevo vrnilo v ponovni po-
stopek, je bil izveden nov postopek, v katerem je upravni organ 
sledil napotilom UPRS v sodbi in pripravil novo odločbo. »V po-
stopku prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranja-
nja narave v okviru integralnega postopka pridobitve GD za HE 
Mokrice se dovoli prevlada javne koristi energetike – obnovlji-
vih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave pod po-
gojem, da so izvedeni vsi omilitveni in izravnalni ukrepi in da so 
vsi izvedeni sonaravno,« piše v odločbi. Med drugim se določi 
izvedba vseh izravnalnih ukrepov iz Poročila o vplivih na oko-
lje in Presoje sprejemljivosti na varovana območja za zagotavlja-
nje povezljivosti populacij in zmanjšanje pomembnih vplivov, ki 
jih mora izvesti nosilec posega v naravo v posebnem ohranitve-
nem območju Spodnja Sava: drstišče pod jezovno zgradbo, dr-
stišča v prehodu za vodne organizme in obvodni strugi ter pre-
točni akumulaciji, ureditev izlivnega dela Krke ter zatonov na 
izlivnih delih pritokov Orehovec in Grajski potok ter posebnem 
ohranitvenem območju Krka s pritoki: ribji habitat in drstišča na 
izlivnem delu Krke. Določi se dodaten izravnalni ukrep – dopol-
nitev Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natu-
ra 2000). Ta se v evropskem ekološkem omrežju Natura 2000, 
Sava–Medvode–Kresnice, dopolni z vrsto iz Natura 2000 obmo-
čja Spodnja Sava, zvezdogled (Gobio uranoscopus), ki se izvede 
pred izdajo integralnega GD.  R.�R./vir:�MOP

Mokricam spet zelena luč

LJUBLJANA, LESKOVEC PRI KRŠKEM – Vlada RS je 12. maja na 
zadnji redni seji v tem mandatu v veljavni Načrt razvojnih progra-
mov 2022–2025 uvrstila projekt Sanacija in rekonstrukcija strehe 
in stropov nad 1. nadstropjem gradu Šrajbarski turn v Leskovcu 
pri Krškem, katerega ocenjena vrednost znaša 966.952,28 EUR z 
DDV. Grad Šrajbarski turn je kulturni spomenik državnega pome-
na, ki je v skladu z zakonom o lastninjenju kulturnih spomenikov 
v družbeni lastnini prešel v last Republike Slovenije in upravlja-
nje Ministrstva za kulturo.  P.�P./vir:�Ministrstvo�za�kulturo

Šrajbarski turn v NRP 2022–2025
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Zobje
Zobje+

Poskrbite 
za zdrav 
nasmeh.

KRŠKO – V Poklicni gasilski enoti Krško so 14. maja pripra
vili dan odprtih vrat z zanimivimi postajami in prikazi, kar 
je privabilo lepo število obiskovalcev.

Obiskovalcem so na prostoru za obnovljenim in razširjenim ga-
silskim domom pripravili pet postaj: dvigovanje z avtolestvijo, 
predstavitev podvodnega reševanja in reševanja na vodi, prikaz 
reševanja v primeru nesreč z nevarnimi snovmi, t. i. zip-line za 
otroke ter zbijanje tarče z vodnim curkom in preizkus gašenja z 
gasilnimi aparati. »Poleg tega smo pripravili še dve prikazni vaji: 
prikaz posredovanja v primeru prometne nesreče in v primeru 
kuhinjskega požara,« je še pojasnil vodja operative na PGE Kr-
ško Toni Starc.
Oba prikaza sta med zbranimi na dnevu odprtih vrat pritegnila 
veliko zanimanja. Prikaz kuhinjskega požara so pospremili tudi 
s praktičnimi nasveti. V primeru, če na štedilniku pozabimo olje 
in se to zažge, ga moramo pokriti s pokrovko, da zadušimo ogenj, 
pri tem uporabimo vlažno in ne preveč mokro krpo, saj v tem pri-
meru ogenj lahko še bolj izbruhne, kar so ponazorili tudi s tem, 
kaj se zgodi, če v vrelo olje zliješ le en deciliter vode. »Takšne 
stvari se nam zdijo pomembne, ker je treba najprej delati na pre-
ventivi, da do takšnih dogodkov sploh ne pride,« je še dodal Starc.
Obiskovalce so povabili tudi na ogled prenovljenega in dograje-
nega gasilskega doma, ki so ga uradno odprli konec februarja. 
»Prostorska stiska je bila velika, tako da smo zelo veseli, da smo 
dobili toliko novih prostorov, v katerih lahko opremo tudi lažje 
uporabljamo, pridobili smo tudi nova skladišča. Naše delo je še 
bolj organizirano in bolj kvalitetno,« je še povedal vodja opera-
tive krških poklicnih gasilcev. V PGE Krško je trenutno 53 zapo-
slenih, od tega je 47 operativnih gasilcev.� P.�Pavlovič

Gasilci prikazali delo in opremo

Poklicni�gasilci�so�atraktivno�prikazali�posredovanje�v�prime-
ru�prometne�nesreče�in�pomoč�ukleščenemu�ponesrečencu.

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

Kdaj in kje bo v Dobovi?

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

Kdaj in kje bo v Senovem?

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

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

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

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

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

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

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

Naročnik: nlb.si

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

Foto: Iztok Lazar, NLB

V projektu so združili moči 
Sadjarsko društvo Artiče, KS 
Artiče, Posavski muzej Bre-
žice in Fakulteta za turizem 
Univerze v Mariboru, v pri-
hodnosti ima namen pri tem 
sodelovati tudi še ZPTM Bre-
žice. Po besedah direktorice 
PMB Alenke Černelič Kro
šelj so k projektu postavitve 
sadjarske zbirke na Banovi 
domačiji, ki jo je označila za 
»srečališče oz. stičišče različ-
nih časov«, pristopili že pred 
nekaj leti, ko so pregledali in 
naredili popis vseh predme-
tov s področja sadjarstva ter 
jih začeli ustrezno pripravlja-
ti na postavitev. »Gre za zelo 
zahtevno in dolgotrajno delo, 
ker je vse postavljeno v lese-
ni stavbi in zato pod vplivom 
različnih zunanjih dejavnikov. 
Za zbirko bo zaradi tega treba 
še toliko bolj redno skrbeti,« 
je povedala. Etnologinja Stan
ka Glogovič iz PMB je pouda-
rila, da je bila bogata dedišči-
na sadjarstva v Posavju in še 
posebej v KS Artiče eno glav-
nih izhodišč za postavitev sad-
jarske zbirke, »pomembno je 
tudi to, da gre za ohranitev 
kulturne dediščine v narav-
nem okolju«. Kot je dejala, je 
bilo zanjo kot etnologinjo iz-
ziv postaviti zbirko v kultur-
nem spomeniku lokalnega 

Zbirka za prihodnje rodove
ARTIČE – Na Banovi domačiji v Artičah so 9. maja uradno odprli muzejsko zbirko – sadjarsko zbirko, poi
menovano Posavje – sadjarski raj. V gospodarskem poslopju je v urejeni zbirki postavljenih 34 predmetov, 
ki tako ali drugače predstavljajo tradicijo sadjarstva v teh krajih.

pomena, kar Banova domači-
ja je, in to v prostorih, ki so bili 
prvotno namenjeni gospodar-
ski dejavnosti. Navedla je, da je 
v zbirki postavljenih 34 pred-
metov tako z ožjega območja 
Artič in okolice kot tudi širšega 
Posavja. Razstavljene predme-
te spremljajo besedilni panoji. 
Ker gre za stalno postavitev, so 
bili še posebej pozorni, da ima-
jo ti predmeti dolgo življenjsko 
dobo, zato je tudi trajalo dlje 
časa, da so jih konservirali, re-
stavrirali in zaščitili proti ško-
dljivcem. Z Banovo domači-
jo upravlja KS Artiče, katere 
predsednica Nataša Sagernik 
je kot enega najbolj zaslužnih, 
da so se lotili obnove propada-
jočega gospodarskega poslo-

pja, in glavnega pri delih ome-
nila Milana Pintariča. V idejo 
o turističnem potencialu Bano-
ve domačije so se poglobili štu-
denti Fakultete za turizem in 
v okviru dveh študijskih pred-
metov izdelali temeljito študi-
jo izvedljivosti. Doc. dr. Barba
ra Pavlakovič in Tjaša Alegro 
sta se sodelujočim študentom 
ob tej priložnosti še posebej 
zahvalili. Predsednik Sadjar-
skega društva Artiče Mitja 
Molan je izpostavil, da bodo 
razstavljeni predmeti vzgled 
in ponos tudi prihodnjim ro-
dovom ter da bodo z njihovo 
pomočjo pokazali, kako so ne-
koč v teh koncih sadjarili, saj 
je sedanje sadjarjenje povsem 
drugačno kot nekdaj.

Banova domačija je turistični 
potencial

Lastnica Banove domačije je 
Občina Brežice. Podžupanja 
Mila Levec je izpostavila, da 
Banova domačija in z njo po-
vezane aktivnosti zagotovo 
predstavljajo biser kulturne 
dediščine in pravi turistični 
potencial. »Prvi skupni kora-
ki so že opravljeni. Skupaj z 
vami smo poskrbeli za legali-
zacijo kmečke hiše, delno ob-
novo gospodarskega poslo-
pja in domačije ter preuredili 
stan v sadjarsko zbirko, s či-
mer smo obogatili in popestri-
li ponudbo. Tudi načrti za pri-
hodnost so obetajoči, ti gredo 
v smeri krepitve trajnostnega 
razvoja skupne infrastrukture, 
dviga kakovosti ponudbe in s 
tem konkurenčnosti destina-
cije, višanja kakovosti dožive-
tja turistov ter dviga dodane 
vrednosti v turizmu,« je poja-
snila Levec. Odprtje je povezo-
vala Ana Molan, v kulturnem 
programu so nastopili mladi 
folklorniki KUD Oton Župan-
čič Artiče, v domačem narečju 
in oblečena v nošo je navzoče 
nasmejala predsednica KUD 
Oton Župančič Artiče Jana 
Kovačič.

� Rok�Retelj

S�skupinsko�fotografijo�so�sadjarsko�zbirko�tudi�uradno�odprli.
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»Učno pot Savus skušamo ne-
prestano dopolnjevati in ko 
smo iskali rešitev za nov ur-
bani element, smo se zatek-
li po pomoč k umetnosti obli-
kovanja. Z obliko klopi Savus 
360 stopinj smo poskušali uje-
ti duh Save, njeno nežno viju-

ganje med posavskimi griči, z 
malo domišljije pa lahko pog-
led ujame tudi obris ribe,« je 
na odprtju pojasnjevala di-
rektorica KTRC Radeče Du
ška Kalin. Izdelava klopi je 
bila zaupana ekipi v lesarski 
delavnici Prevzgojnega doma 
Radeče, ki se je dela lotila res-
no in odgovorno. »Za nas je bil 
to velik izziv in v izdelavo smo 
vložili kar veliko ur, ki jih mor-
da končni izdelek niti ne kaže, 

Atraktivna klop Savus 360°
RADEČE – Ob vse bolj priljubljeni sprehajalni in učni poti Savus so 12. maja v bližini lesenega pomola pre
dali namenu edinstveno parametrično klop Savus 360°, ki je zasnovana tako, da pri sedenju na njej lahko 
občudujemo okoliške vedute z vseh strani.

a če bi pozorno pogledali teh 
88 elementov, osnovnih veza-
nih plošč, ki sestavljajo klop, 
bi videli vse drobne detaj-
le, okoli tri tisoč majhnih de-
lov, ki sestavljajo celoto. Upo-
rabili smo les smreke, ki je v 
našem okolju najbolj pogosta. 

Lesu smo dodali globinsko 
zaščito ter mu s tem podalj-
šali živ ljenjsko dobo,« pojasni 
Aleš Repovž, ki je skupaj z de-
lovnim inštruktorjem Damja
nom Sitarjem in stanovalci 
prevzgojnega doma sodeloval 
pri izdelavi uporabnega pred-
meta, ki nosi podpis diplomi-
ranega industrijskega obliko-
valca mlajše generacije Uroša 
Hohkravta iz Zidanega Mosta. 
»Povezovanje elementov obli-

kovanja in lesarstva pri urbani 
opremi vnaša v prostor doda-
no vrednost, ki jo je težko iz-
meriti. Odraža se predvsem v 
uporabnosti in povečani atrak-
tivnosti prostora, kar je ključ-
nega pomena tako za nas, do-
mačine, kot obiskovalce, ki jih 
v naše kraje pripelje želja po 
novih doživetjih,« je še tekla 
beseda o novi pridobitvi, ki je 
bila sofinancirana s sredstvi iz 
projekta Po-Savski rečni turi-
zem, v okviru katerega je bila 
že zgrajena ribiška vasica na 
Hotemežu, v tem času pa po-
teka še izgradnja tradicional-
nega savskega čolna tombas.

Novo in atraktivno pridobitev, 
na kateri je mogoče udobno 
sedeti in poleg tega narediti še 
»selfi«, saj je v bližini posebej 

za ta namen narejeno stojalo, 
je pohvalil tudi župan Tomaž 
Režun. »Morda bo kdo rekel, 
da je to samo še ena navadna 
klop, a mislim, da je ta kotiček 
za počitek veliko, veliko več. V 
njem je skrito sodelovanje in 
povezovanje, v njem je delček 
odličnega posavskega sodelo-
vanja pri urejanju savske rečne 
brežine tudi v turistične name-
ne,« je dejal prvi mož radeške 
občine, ki je na odprtju opravi-
čil odsotnost poslanca Matja
ža Hana, ki je bil službeno za-
držan v slovenski prestolnici. 
Prijeten dogodek so s petjem 
in plesom popestrili najmlajši 
iz Vrtca Radeče, ki so, tako kot 
ostali obiskovalci in obiskoval-
ke, po prerezu traku z veseljem 
preizkusili novo klop. 
� Smilja�Radi

Parametrična�klop�Savus�360°�stoji�na�eni�izmed�energijskih�
točk�ob�Savi.�

Zanimivo� oblikovano� leseno� klop� so� predali� namenu� s�
prerezom�traku�Nataša�Šterban�Bezjak�z�RRA�Posavje,�radeški�
župan�Tomaž�Režun�in�direktorica�KTRC�Radeče�Duška�Kalin.�

»V občini Sevnica živi planin-
stvo že od leta 1902, ko je bila 
na Lisci zgrajena Jurkova koča. 
Bila je peta po vrsti zgrajena 
planinska koča in leta 1905 
je sledila še ustanovitev pla-
ninskega društva, ki še danes 
skrbi za medgeneracijsko so-
delovanje in povezovanje ter 
predstavlja dragocenost za ob-
čanke in občane vseh starosti. 
V duhu prostovoljstva se v Pla-
ninskem društvu Lisca Sevnica 
trudimo za ohranjanje vrednot 
planinstva in varstvo narave, 
skrbimo za približno 150 kilo-
metrov planinskih poti in smo 
največje športno društvo v sev-
niški občini na področju re-
kreativnega športa. Današnje 
srečanje je priložnost, da izme-
njamo izkušnje in zastavimo 
nove in varne korake v priho-
dnost,« je predsednik PD Lis-
ca Sevnica Peter Požun izrekel 
dobrodošlico 117 predstavni-
cam in predstavnikom planin-
skih društev, ki so se udeležili 
redne letne skupščine Planin-
ske zveze Slovenije (PZS). Ta je 
po mnogih letih ponovno pote-
kala v Sevnici, v letu, ko bodo 
sevniške planinke in planinci 
na posebni slovesnosti ponos-
no obeležili tudi 120 let posta-

Pred planinci so mnogi izzivi
SEVNICA – 23. aprila je v sevniški kulturni dvorani potekala redna letna skupščina Planinske zveze Slove
nije, ki je bila tudi volilna. Prisotni so sklenili, da bo tudi v novem mandatu PZS vodil Jože Rovan. Zbrane 
sta poleg predsednika nagovorila še predsednik PD Lisca Sevnica Peter Požun in župan Srečko Ocvirk.

vitve Jurkove koče, priljubljene 
planinske postojanke z zanimi-
vimi ohranjenimi zgodbami na 
razborskega učitelja Blaža Jur-
ka, ki je na posavski pohodni-
ški, planinski in izletniški toč-
ki postavil prvo kočo. Župan 
Srečko Ocvirk je izpostavil 
relativno dobro ohranjeno na-
ravno okolje, v katerem bi žele-
li razvijati sonaravni trajnostni 
turizem. Del načrtov je tudi 
Tončkov dom, ki je doživel po 
spremembi lastništva temelji-
to obnovo.

Ponovno izvoljeni predsednik 
PZS Jože Rovan se je zahva-
lil za zaupanje ob izvolitvi ter  
spregovoril o nadaljnjih izzi-
vih planinske organizacije, ki 
je v preteklih dveh letih zaradi 
epidemije izgubila 16 odstot-
kov članstva, zato je prva nalo-
ga planinskih društev povečati  
članstvo. Druga stalna naloga 
je skrb za varstvo narave, zato 
so v delovanje planinske orga-
nizacije vključene samo tiste 
planinske dejavnosti, ki nima-
jo pretiranega vpliva na narav-

no okolje. S posebnimi planin-
skimi programi bodo še naprej 
skrbeli za aktivnosti starejše 
in mlajše generacije, prizade-
vali si bodo, da bodo planin-
ske skupine v šolah znova ak-
tivno delovale ter se posvečali 
tudi športnim panogam – alpi-
nizmu, športnemu in lednemu 
plezanju ter turnemu smuča-
nju. »Naše planinske koče niso 
v najboljšem stanju, potrebna 
je energetska in okoljska sana-
cija. Podobno velja tudi za pla-
ninske poti, kjer pa smo rela-
tivno optimistični, ker novela 
zakona o planinskih poteh pri-
naša tudi državno sofinancira-
nje usposabljanja markacistov 
in urejanja planinskih poti. 
Lani je bil po dolgem času re-
aliziran razpis za okoljsko in 
energetsko sanacijo planin-
skih koč, društva so ga dobro 
izkoristila, dela tečejo, seveda 
ob sofinanciranju s strani dru-
štev in sponzorjev. Prizadevali 
si bomo, da bi podobni razpi-
si postali stalnica, saj slovenski 
turizem potrebuje dobro ureje-
ne poti in posodobljene koče,« 
je predstavljal poslanstvo pla-
nink in planincev ter širši po-
men planinske organizacije. 
 Smilja�Radi

V�sevniški�kulturni�dvorani�je�potekala�redna�letna�skupščina�
Planinske�zveze�Slovenije,�ki�sta�se�je�udeležila�tudi�predsednik�
Olimpijskega�komiteja�Slovenije�–�Združenja�športnih�zvez�
Bogdan�Gabrovec�in�predstavnik�Triglavskega�narodnega�
parka�Sašo�Hrovat.�

Po več kot dveh letih premora zaradi epidemičnih razmer je župan 
Tomaž Režun, skupaj z direktorico občinske uprave mag. Marjetko 
Lipec in strokovnima sodelavkama občinske uprave Melito Simončič 
in Katjo Čeč, v sredo, 18. maja, sprejel najuspešnejše atlete v pre-
teklih sezonah. Poleg atletov Atletskega kluba Radeče se je spreje-
ma udeležil tudi njihov nekdanji član Matija Rizmal, zdaj tekmova-
lec celjskega AK Kladivar. Lepo je, da kljub študijskim in športnim 
obveznostim še vedno ohranjajo stike, tudi tekaške treninge Mati-
ja večkrat opravi z nekdanjim klubskim kolegom in vsi so bili veseli 
povabila na skupno srečanje pri županu. 

Uvodoma je župan pozdravil prisotne, jim čestital za vse dosežke in 
jih med drugim razveselil z dolgo pričakovano novico o predvideni 
investiciji v atletski stadion, ki naj bi dobil tartansko prevleko, kar je 
že dolga leta tudi velika želja radeških atletov. Katja Čeč je predsta-
vila delo kluba in rezultate atletov v zadnjih sezonah, prav tako re-
zultate reprezentanta Matije Rizmala. 

Atletski klub Radeče vodi Branko Suzić, ki sta se mu na sprejemu 
pridružila tudi nekdanji predsednik Stanko Renko in trenerka mlaj-
ših otrok Mateja Slak. Predsednik se je slednji še posebej zahvalil 
za njeno pripravljenost, da je prevzela treninge najmlajših, klub se 
namreč srečuje s kadrovskimi težavami in z njeno pomočjo se od-
pirajo nove možnosti, odkrivajo in razvijajo novi talenti in kot upa, 
tudi dobri rezultati. Posebno pozornost pa je posvetil tudi trener-
ju Rafku Draščku, ki ga sicer ni bilo na sprejemu, njegovo delo v 
klubu pa že vrsto let rezultira v številnih dosežkih radeških atletov. 

Župan je k pogovoru in razpravi izzval tudi mlade športnike. Starej-
ši so med drugim tudi izpostavili težave oziroma nepravilnosti, ki 
jih opazijo na športnih objektih, za kar se jim je zahvalil in pohvalil 
njihov skrben odnos do objektov. Mlajši so navkljub začetni zadr-
žanosti povedali, da radi obiskujejo treninge in izrazili svoje zado-
voljstvo. V besedah vseh pa je bilo razbrati, da imajo vsak svojo dis
ciplino izjemno radi, da jih to izpopolnjuje in da jim je vredno svoj 
trud in čas vlagati v nekaj, kar jih veseli, sploh pa takrat, ko so na-
grajeni z odličnimi rezultati, ki jih radeškim atletom ne manjka. Pred 
zaključkom uradnega dela srečanja je župan Atletskemu klubu iz-
ročil košaro zdravih prigrizkov, ki jim bodo po zahtevnih treningih 
zagotovo teknili. Matiji Rizmalu pa je izročil fotografijo, kot spomin 
na enega njegovih največjih uspehov, 1. mesto v teku na 10 km na 
lanskem Ljubljanskem maratonu, s katerim je s časom 30:51 dose-
gel rekord proge in nov državni rekord v kategoriji U23. 

Župan je vsem zaželel uspešne treninge in čim boljše uvrstitve na 
tekmovanjih, predvsem pa zdravja in trdne volje in kar je v športu 
izjemnega pomena, čim manj poškodb.

Sprejem članov Atletskega kluba Radeče 
in atleta Matije Rizmala

OBVESTILO
Poletne radosti mnogi dopolnijo tudi na domačem bazenu. Last
niki v teh toplejših dneh polnijo svoje bazene, kar kot nenadno 
izgubo (okvaro) zazna tudi naš kontrolni sistem. 
Občane zato prosimo, da pred polnjenjem bazena o tem obvesti-
jo dežurno enoto vodovoda JP Komunala Radeče, na telefonsko 
številko: 031 753 301.
Hvala za razumevanje!
 JP Komunala Radeče



Posavski obzornik - leto XXVI, številka 11, četrtek, 26. 5. 2022 9IZ NAŠIH KRAJEV

BREŽICE – V okviru Tedna Rdečega križa Slovenije je bil 10. 
maja na upravi podjetja Avto Krka v Brežicah podpisan do
govor med omenjenim podjetjem in Rdečim križem Slove
nije o medsebojnem sodelovanju pri spodbujanju in razvi
janju krvodajalstva.

Dogovor o sodelovanju na področju krvodajalstva sta podpisala 
generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin in 
direktor Avto Krke Jure Verstovšek; gre za zavezo k tesnejšemu 
sodelovanju in medsebojni pomoči na področju krvodajalstva, 
so sporočili v izjavi za medije. Kot je dejala generalna sekretar-
ka Rdečega križa Slovenije ob podpisu dogovora, Rdečemu kri-
žu Slovenije kot organizaciji tovrstno sodelovanje veliko pomeni, 
obenem pa je poudarila, da si pri Rdečem križu Slovenije priza-
devajo za okrepitev območnega združenja v Brežicah, saj »smo 
močni toliko, kot so močna naša območna združenja«. Tudi di-
rektor Avto Krke je izrazil zadovoljstvo ob podpisanem dogovo-
ru in pri tem poudaril, da v okviru krvodajalstva »dejansko šte-
je vsaka kapljica«.
»Ni samo po sebi umevno, da prejmemo kri, zato apeliramo na 
ljudi, da darujejo kri v okviru solidarnosti do družbe,« je dejal 
član delegacije Rdečega križa Slovenije – strokovni sodelavec 
za krvodajalstvo Boštjan Novak. Vse informacije v zvezi z naro-
čanjem na krvodajalske akcije in seznam akcij lahko najdemo na 
www.daruj-kri.si. Ob koncu podpisa dogovora je generalna sek-
retarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin takole strnila svoje 
razmišljanje: »Veseli in počaščeni smo, da v Tednu Rdečega križa 
Slovenije sklepamo novo partnerstvo. Z dobrimi partnerstvi smo 
skupaj neustavljivi. Skupaj delamo dobro in pomagamo tistim, ki 
pomoč potrebujejo.« �A.�Kališnik

V začetku prireditve so z mi-
nuto molka počastili spomin 
na novembra lani preminulega 
dolgoletnega zdravnika in di-
rektorja Zdravstvenega doma 
Krško Rudolfa Ladiko. Direk-
torica ZD Krško Tatjana Fab
jančič Pavlič je med udele-
ženci posebej pozdravila doc. 
dr. Tatjano Mlakar, general-
no direktorico ZZZS, podžupa-
njo Mestne občine Krško Ano 
Somrak, podžupana Občine 
Kostanjevica na Krki Roberta 
Zagorca, člane sveta zavoda 
in upokojence Zdravstvenega 
doma Krško, čestitala zbra-
nim ob 12. maju, mednaro-
dnem dnevu babic in medicin-
skih sester, ter se jim zahvalila 
za požrtvovalno in odgovorno 
delo v korist pomoči potreb-
nim. Od zadnjega Bogatajeve-
ga dne so minila kar tri leta, od 
tega kar dve leti izrednih raz-
mer, je dejala, v tem času pa 
se je potrdilo dejstvo, da dob-
ri izvajalci delajo dobro tudi 
v kritičnih razmerah. »Lah-
ko rečemo, da so med nami 
znaki pandemske izčrpanosti. 
Covid-19 pa kljub temu skozi 
posledice še vedno vpliva na 
dejansko življenje,« je pove-
dala Fabjančič Pavlič in dodala 
še, da je Vlada RS Zdravstvene-
mu domu Krško in Maji Vran
čič, dr.med., spec. pulmologi-
je podelila spominski znak za 
požrtvovalnost pri izvajanju 
ukrepov za preprečevanje šir-
jenja epidemije covid-19.  

A čeprav se zdi, da se je v zad-
njem času vse vrtelo le okrog 
epidemije, so bili uspešni in de-
javni tudi na ostalih področjih, 
je nadaljevala direktorica. Tako 
so v zadnjih treh letih pridobili 
nekaj novih zdravstvenih pro-
gramov: julija 2019 dodaten 
program dejavnosti ambulan-
te družinske medicine/splo-
šna ambulanta, junija 2021 so 

V kritičnih razmerah so se izkazali
KOSTANJEVICA NA KRKI – V prostorih tamkajšnje zdravstvene postaje, dislocirane enote Zdravstvenega 
doma Krško, je 13. maja potekal 35. Bogatajev dan, ki ga obeležujejo v spomin na dr. Jožeta Bogataja, pio
nirja zdravstvene dejavnosti na območju občine Krško. 

prevzeli tim zobne ambulante 
za odrasle od koncesionarke 
itd., pred kratkim pa vzposta-
vili 0,5 tima ambulante za 
boljšo dostopnost do izbrane-
ga osebnega zdravnika. Ureja-
li in prenavljali so prostore za 
preglede infektivnih pacientov 
v ZP Senovo in ZP Kostanjevi-
ca, prostore za otroško šolsko 
ambulanto v ZP Kostanjevica, 
parodontološke ambulante so 
preuredili v ambulanto otro-
ško-šolskega dispanzerja v ZD 
Krško, obnovili prostor spreje-
mne pisarne v vhodni avli zdra-
vstvenega doma ter dvigala v 
Krškem in na Senovem, čakal-
nico v 1. nadstropju preuredi-
li prostor za dodatno delovno 
terapijo, nabavili so službeno 
vozilo za patronažno službo v 
Kostanjevici, povišano reševal-
no vozilo za bolj zahtevne sa-
nitetne reševalne prevoze in 
nenujne reševalne prevoze s 
spremstvom, transportno vo-
zilo za sanitetne reševalne 
prevoze ter večje osebno vo-
zilo za prevoz na izobraževa-
nja in službene poti zaposlenih.

Prizidek do leta 2025

Zaradi širitve zdravstvenih 
programov, obvladovanja epi-
demiološke situacije v prihod-
nje in pomanjkanja prostorov 
v obstoječem zdravstvenem 
domu so v ZD Krško skupaj z 

Lekarno Krško in Mestno obči-
no Krško lani pristopili k izde-
lavi idejnega projekta za izgra-
dnjo prizidka k  obstoječemu 
objektu. V letošnjem letu na-
daljujejo s pripravo projektne 
dokumentacije, prizidek pa naj 
bi bil po načrtih zgrajen leta 
2025. »S prizidkom bomo pri-
dobili cca. 5000 m2 površin. Iz-
gradnja prizidka je načrtovana 
ob severni stran  obstoječega 
objekta s povezavo v kletnem 
delu in z glavnim stopniščem,« 
je še povedala direktorica ZD 
Krško, ki ima trenutno 175 za-
poslenih in 14 zunanjih sode-
lavcev, kadrovski prilivi in odli-
vi pa so bili v zadnjih dveh letih 
intenzivni. »Tako kot tudi osta-
li zdravstveni zavodi občutimo 
težave pri zaposlovanju defici-
tarnih poklicev na področju pe-
diatrije, zobozdravstva, fizio-
terapije, logopedije, družinske 
medicine …« je še pojasnila ter 
zaključila z mislijo: »Skupaj pe-
ljimo naš zdravstveni dom po 
poti napredka, razvoja, zado-
voljstva – s smelostjo in v iska-
nju najboljših rešitev.«

Priznanja jubilantom 

Predsednik sveta zavoda ZD 
Krško Jan Kurinčič je nato 
podelil priznanja jubilantom 
za zadnja tri leta. Izpostavi-
mo jubilante, ki so dopolnili 
40 let skupne delovne dobe: 

v letu 2020 sta bila to Milan 
Haralovič, dipl. zdravstvenik 
v patronažni službi, in Ire
na Kerin, višja fizioterapevt-
ka; v letu 2021 Zdenka Cer
jak, čistilka, Irena Dvornik, 
zobozdravstveni asistent, in 
Maja Vrančič, dr.med., speci-
alist pulmologije, v letu 2022 
pa Mojca Božič, finančno-ra-
čunovodski sodelavec v zdra-
vstveni administraciji, in Da
mjana Grubar, diplomirana 
medicinska sestra v zobozdra-
vstveni vzgoji. 30 let skupne 
delovne dobe so dopolnili: v 
letu 2020 Milko Zrnić, dok-
tor medicine, specialist dru-
žinske in urgentne medicine; v 
letu 2021 Nuša Bedek, zobo-
tehnik, in Nikolaj Pavlič, zdra-
vstveni reševalec; v letu 2022 
pa Robert Martinčič, zdra-
vstveni tehnik v MDPŠ. 

Za zaključek Bogatajevega dne 
je vodja Zdravstveno-vzgoj-
nega centra ZD Krško Helena 
Žulič zbranim spregovorila o 
tem, kako je epidemija covi-
da-19 spremenila delo v zdra-
vstvenih ustanovah. Priredi-
tev, ki jo je povezovala Anja 
Šeško, so spremljali glasbe-
ni nastopi učencev Glasbene 
šole Krško, na ogled pa je bila 
še razstava fotografij njihove-
ga sodelavca Simona Krnca.

� Peter�Pavlovič

Prisotni�prejemniki�jubilejnih�priznanj

Spodbujali bodo krvodajalstvo

Podpisnika� dogovora:� generalna� sekretarka� RKS� Cvetka�
Tomin�in�direktor�podjetja�Avto�Krka�Jure�Verstovšek

CERKLJE OB KRKI – V nedeljo, 29. maja, bo Vojašnica Jerneja Mo-
lana Cerklje ob Krki po dveh letih spet odprla vrata za obisko-
valce. Med 10.00 in 17.00 bodo namreč na letališču in v zraku 
potekale statične in dinamične predstavitve vojaške opreme, obo-
rožitve, bojnih vozil itd. Videti bo moč helikopterje (Bell, Cougar), 
letala Pilatus in Zlin ter padalce. Ob 11.00 bo na letališču tudi 
otvoritvena slovesnost mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 
2022, ki še do 5. junija poteka v Sloveniji. Na vaji, katere glavni 
namen je usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev, predvido-
ma sodeluje okoli 650 udeležencev, izmed teh približno 400 pri-
padnikov iz 25 zavezniških in partnerskih držav.  R. R.

Vojašnica odpira svoja vrata

Tržnica

Trgovina z izbranimi izdelki lokalnih
pridelovalcev in distribucija gostincem

SEZONAJAGOD

evrosad.si/trznica
031 681 547 

SEVNICA – 14. maja so v ZD 
Sevnica obeležili mednaro
dni dan medicinskih sester 
na prostoru Kmečke tržni
ce v Sevnici, kjer je poteka
la predstavitev Centra za 
krepitev zdravja, Posavske
ga in Obsoteljskega društva 
za boj proti raku, Koronar
nega kluba Sevnica in Centra 
za duševno zdravje otrok in 
mladostnikov s predstavitvi
jo prostorov v stavbi NLB. 

Nekateri obiskovalci so opra-
vili meritve krvnega tlaka in 
sladkorja, se seznanili s pote-
kom samopregledovanja dojk 
ali mod, a kdor je želel, je lah-
ko preizkusil temeljne po-
stopke oživljanja z uporabo 
avtomatskega zunanjega de-
fibrilatorja. »Pri praktičnem 
prikazu temeljnega postop-
ka oživljanja z uporabo avto-
matskega zunanjega defibrila-

Mednarodni dan medicinskih sester

torja je pomembno, da ljudje 
pristopijo in preizkusijo po-
stopek oživljanja. Naprava, ko 
jo odpremo, nam takoj prične 
dajati govorna navodila, kaj je 

treba storiti. Pri človeku, ki se 
je zgrudil na tla, najprej pre-
verimo, če diha, in sicer tako, 
da k obrazu bolnika prisloni-
mo uho in lice, da slišimo, ču-
timo, z očmi pa gledamo, če se 
prsni koš dviga. Če bolnik diha, 
ga damo v položaj za nezave-
stnega; če ne diha, takoj pok-
ličemo pomoč na 112 in pove-
mo: kdo kliče, zakaj, kako, kje 
in kdaj se je zgodila nesreča, 
koliko je poškodovanih. Takoj, 
ko smo ugotovili, da oboleli ne 
diha in smo poklicali pomoč, 
pričnemo s temeljnimi postop-
ki oživljanja, in sicer s 30 ma-
sažami in dvema vpihoma,« je 
opisovala pomen poznavanja 
temeljnega postopka oživlja-
nja vodja Centra za krepitev 
zdravja v sevniškem zdra-
vstvenem domu, dipl. med. se-
stra Jožica Vidmar.

 S.�Radi

Kdor�je�želel,�je�lahko�posku-
sil�s�postopkom�oživljanja�na�
modelu�in�z�uporabo�defibri-
latorja.
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Sava, najdaljša slovenska reka, ima že od nek-
daj velik pomen za življenje ljudi ob njej. Po slo-
venskih tleh teče 220 km, od tega 60 km sko-
zi Posavje. 

Obrežja Save so bila poseljena že v prazgodovi-
ni, plovna pa je bila že v rimskih časih. V prete-
klosti je bila Sava pomemba rečna pot, po kateri 
sta potekala promet in trgovina z blagom iz av-
strijskih pokrajin proti jugovzhodu. Ugodna lega 
ob Savi je vplivala na nastanek in razvoj številnih 
mestnih in trških naselij.

Sava je večkrat poplavljala, menjala tok in si 
ustvarila novo strugo. Ohranjeni mejni kamni v 
stari strugi Save pričajo o nekdanji kranjskošta-
jerski deželni meji. Meja med Kranjsko in Štajer-
sko je potekala po Savi vse do konca druge sve-
tovne vojne, ko je Kranjska kot dežela prenehala 
obstajati. Med ljudmi pa je še vedno v upora-
bi poimenovanje glede na nekdanjo pripadnost 
(Štajerska – Štajerci, Kranjska – Kranjci). 

Reka Sava v današnjem času ponuja številne 
možnosti za razvoj gospodarskih, turističnih in 

športnih dejavnosti, regionalnega povezovanja 
ter prispeva k boljši kvaliteti življenja prebivalcev 
ob njej in širše.

Prihodnost človeštva je v veliki meri odvisna od 
neokrnjene narave, zato v družbi HESS pri izva-
janju naše dejavnosti še učinkoviteje preverjamo 
in ustrezno skrbimo za naravovarstvene ureditve 
in kvalitetno stanje podzemnih ter nadzemnih 
voda. Močno se zavedamo pomena ohranjanja 
vodnih virov, saj s pomočjo vode, kot najčistejše-
ga vira energije, Sloveniji zagotavljamo prepotre-
ben delež električne energije iz obnovljivih virov.

Na svoje delovanje v okolju gledamo širše in na 
različnih področjih iščemo skupne točke za kako-
vostnejše sobivanje. Lokalnim skupnostim in pre-
bivalstvu tako zagotavljamo zaščito pred poplava-
mi, skrbimo za bogatenje podzemnih voda in dvig 
podtalnice ter s tem ohranjanje zalog pitne vode 
ter možnosti namakanja kmetijskih površin. Reka 
Sava, pretočne akumulacije in vsakoletni dogod-
ki s prireditvami pa omogočajo razvoj športa in 
turizma ter povezujejo prebivalce vzdolž celot-
nega porečja.

www.he-ss.si
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PO-SAV(C)I
Na prvi junijski dan v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter Srbiji že petnajst let obeležujemo mednarodni dan reke Save.

V družbi HESS z gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi z reko tesno sodelujemo.

Ugodna lega ob Savi je vplivala na nastanek in razvoj številnih mestnih in trških naselij

Državno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah na pretočni akumulaciji HE Brežice

Sprehajalec psa (foto: Egon Cokan) Reka Sava (foto: Damjana Bučar)

Reka predstavlja življenjski prostor številnih rastlin in živali, ki jih v objektiv ujame vse več foto-
grafov (foto: Branko Brečko). 
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Povabilo na »DAN ODPRTIH VRAT« 
tovarne Tanin Sevnica

V tovarni Tanin Sevnica v soboto, 28. maja, organiziramo dan 
odprtih vrat, s čimer želimo javnosti predstaviti delovanje 
tovarne in proizvodnih procesov. Poseben poudarek bo na 
zeleni energetski transformaciji.

Voden ogled bo ob 9. uri, trajal bo približno 45 minut.

Zbirno mesto bo pri vratarnici tovarne na Hermanovi cesti 1.

Vljudno vabljeni!

Tanin Sevnica d.d.
Hermanova cesta 1, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 64 400
epošta: info@tanin.si

www.tanin.si

S projektom Komunale Brežice 
Tujerodke so se lotili odstra-
njevanja tujerodnih invaziv-
nih vrst na ekološki način. Po 
besedah direktorice mag. Ja
dranke Novoselc jih je zani-
malo, kako so tujerodne vrste 
zastopane, javnost so želeli 
ozavestiti, kako se te vrste ši-
rijo, kje in kako pogosto se po-
javljajo, zakaj se tako hitro raz-
raščajo ter kako jih odstraniti. 
»Vsaka invazivna vrsta je tuje-
rodna vrsta, ni pa nujno, da je 
vsaka tujerodka invazivka,« je 
poudarila in dodala, da je in-
vazivna vrsta tujerodna vr-
sta, ki se razširja spontano in 
povzroča spremembe v ekosi-
stemu. Pri nas poznamo oko-
li 70 vrst invazivk, ki izpodri-
vajo avtohotne ali domorodne 
vrste, vplivajo na ekosisteme, 
gospodarstvo in ne nazadnje 
tudi zdravje ljudi, je navedla 
Novoselc. V današnjem času jih 
obravnavamo tudi kot eno naj-
večjih groženj biotski raznovr-
stnosti. »Zelo pomembno je, da 
smo pozorni in da če se kje po-
javi kakšna tujerodna vrsta, se 
sporoči, lahko tudi preko sple-
tnega portala, in se gre potem 
lahko hitro v odstranjevanje, 
le na tak način lahko zatiramo 
te vrste,« svetuje. Med izvaja-
njem projekta so iskali naha-

Varovanje in oskrba okolja
BREŽICE – Direktorica Komunale Brežice mag. Jadranka Novoselc in direktor Komunale Sevnica Mitja 
Udovč sta 11. maja v malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice na novinarski konferenci predstavila 
projekta Tujerodke in Varuj o(ko)lje, ki sta tik pred zaključkom ter s katerima želijo doprinesti k varova
nju in oskrbi okolja.

jališča tujerodnih invazivnih 
rastlin. V največ primerih je 
šlo za rastišča zlate rozge, ja-
ponskega dresnika in pelino-
listne ambrozije. Ugotovili so, 
da so vse te lokacije očitno del-
no zapuščene, nenadzorovane 
in brez redne košnje. V sklopu 
tega projekta so zaposlili hor-
tikulturnega delavca. Nabavi-
li so napravo za odstranjeva-
nje plevela in drobilnik za les, 
partner projekta Komunala 
Sevnica pa je pridobila trak-
tor za strojno odstranjevanje 
na težje dostopnih območjih. 
Izvedli so tudi dve delavnici in 
strokovni posvet, ki jih je orga-
niziral PMB.

Obdelano odpadno jedilno 
olje kot gorivo

Komunala Sevnica se je sku-
paj z ostalimi partnerji (Ob-
čina Sevnica, podjetje Kostak, 
Komunala Brežice, Komunala 
Radeče in Društvo UTŽO Sevni-
ca) lotila projekta Varuj o(ko)
lje, s katerim rešujejo proble-
matiko odpadnega jedilnega 
olja, ki ga prebivalci nepravil-
no odlagajo v kanalizacijske 
cevi in greznice. Direktor Mi
tja Udovč je povedal, da gre pri 
tem za nadaljevanje prejšnje-
ga projekta Olje nekoliko dru-
gače. Komunalna podjetja so 
olje najprej zbirala predvsem 
v zbirnih centrih in ob akcijah 

zbiranja nevarnih odpadkov. 
Odločili so se narediti korak 
naprej ter uporabnikom omo-
gočili zbiranje in oddajo odpa-
dnega jedilnega olja, zato so v 
okviru projekta nabavili 4500 
2,2-litrskih posodic za zbiranje 
olja v gospodinjstvih in posta-
vili ulične zbiralnike, v katere 
se lahko olje odlaga iz posodic. 
V okviru projekta Varuj o(ko)
lje so postavili še dodatnih 12 
200-litrskih rumenih posod z 
lovilno podlago v Krškem in 
Sevnici, tako da je zdaj v Po-
savju blizu 50 tovrstnih zbiral-
nikov. V času trajanja projek-
ta so samo v Sevnici zbrali 3,5 
tone odpadnega jedilnega olja, 
je navedel in še omenil, da ima-
jo v sevniški komunali filtrirno 
napravo, ki je v postopku pri-
dobitve okoljevarstvenega do-
voljenja. Po opravljeni analizi 
so ugotovili, da je prefiltrirano 
odpadno jedilno olje primerno 
za nadaljnjo uporabo oz. obde-
lavo, ker vsebuje vse lastnosti, 
značilne za gorivo. V okviru 
projekta je bil nabavljen tudi 
agregat za proizvodnjo elek-
trične energije, kupili so tudi 
večnamensko vozilo, ki bo med 
drugim prevažalo ta agregat za 
oskrbo prebivalcev in okolja v 
primeru naravnih nesreč.
� Rok�Retelj

Direktorja�obeh�komunal

KRŠKO – V starem mestnem jedru bodo v soboto ob 11. uri odpr-
li Regijski čebelarski center. Objekt je bil zgrajen v okviru projek-
ta Čebelarski mozaik, v katerem sodelujejo Mestna občina Krško 
(vodilni partner), Čebelarska zveza Krško, Društvo Pleteršniko-
va domačija Pišece, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki, OŠ Jurija Dalmatina Krško in Kultur-
ni dom Krško, enota Mestni muzej Krško, izvajalec gradbenih del 
pa je bilo podjetje Pam d.o.o. iz Novega mesta.  
 P. P.

Odpirajo Regijski čebelarski center
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na koncertu sta svoje misli ob 
dveh desetletjih pobratenja de-
lila tudi pobudnika pobratenja 
Brežic in Dobřanya – nekdanji 
ravnatelj Glasbene šole Brežice 
Dragutin Križanić z ženo Eliza-
beto Križanić ter nekdanji rav-
natelj Umetniške šole J. S. Bacha 
Petr Šefl. Sodelovanje je vzklilo 
iz glasbe in zraslo v sodelovanje 
ter izmenjavo izkušenj in znanja 
med glasbenima šolama, občina-
ma, osnovnima šolama, društvi 
in podjetniki.

Zbrane sta nagovorila župan 
Města Dobřany Martin Sobot-
ka in župan Občine Brežice Ivan 
Molan. Župan Martin Sobotka je 
poudaril izjemen pomen spozna-
vanja druge kulture in ljudi, po-
men tkanja prijateljstva, svobo-
de razmišljanja in razvoja vseh 
področij. Župan Ivan Molan se je 
zahvalil vsem, ki s svojim delom 
prispevajo k utrjevanju in ohra-
njanju češkoslovenskega prija-

Župan Ivan Molan obiskal mesto Dobřany  
ob 20. obletnici pobratenja
DOBŘANY, BREŽICE – Župan Občine Brežice Ivan Molan se je odzval povabilu župana pobratenega Města Dobřany 
Martina Sobotke in se z delegacijo udeležil slavnostnega koncerta ter odprtja razstave ob 20. obletnici pobratenja Bre-
žic in Dobřanyja. V tem obdobju je potekala tudi izmenjava učenk in učencev iz Osnovne šole Brežice, ki so skupaj z 
vrstniki iz Osnovne šole Dobřany sodelovali pri različnih dejavnostih in z obiski kulturnih znamenitosti spoznavali če-
ško kulturo. Koncerta v baročni cerkvi Sv. Vita se je udeležila tudi namestnica veleposlanice Republike Slovenije v Pra-
gi Nika Rotar, ki je zbrane goste pozdravila v imenu slovenskega veleposlaništva in spomnila na bogate kulturne pove-
zave obeh narodov ter čestitala ob obletnici pobratenja. 

teljstva. Sodelovanje je izjemna 
priložnost za učence osnovnih 
in glasbenih šol, da spoznavajo 
češko oz. slovensko kulturo, pri-
dobivajo nova znanja in izkušnje 
ter s spoznavanjem novih prija-
teljev širijo svoja obzorja. Ob tej 
priložnosti je brežiški župan po-
delil plaketo Občine Brežice mes-
tu Dobřany, predstavnikoma če-

ške osnovne šole in umetniške 
šole pa je izročil simbolični darili. 

Predstavnikom mesta in obeh šol 
je ravnateljica Osnovne šole Bre-
žice mag. Marija Lubšina Novak, 
ki se je koncerta udeležila s sode-
lavci, predala spominske plake-
te ob 20. obletnici sodelovanja. 
Skupaj z ravnateljem Osnovne 
šole Dobřany Jaroslavom Še-
divýjem sta spomnila na vsebin-
sko pester in bogat program ob 
izmenjavah učencev in učiteljev, 
ki je spodbuda za uvajanje no-
vosti in izmenjavo dobrih praks.

IZMENJAVA ZNANJA SE 
NADALJUJE

V začetku meseca junija 2022 
bo Glasbena šola Brežice go-
stila ravnatelja Jana Vozárja in 
učitelje glasbe (profesorje flav-
te, mandoline, harmonike, vio-
line, klavirja) iz Umetniške šole 
J. S. Bacha. Predstavili bodo izo-
braževalni sistem t. i. osnovnih 
umetniških šol na Češkem ter v 
času obiska poučevali učenke in 
učence v sklopu mojstrskih teča-
jev (Master Class). 

Od leve proti desni – 1. vrsta: podžupan Města Dobřany Michal 
Trdlička, župan Města Dobřany Martin Sobotka, župan Občine Bre-
žice Ivan Molan, namestnica veleposlanice Republike Slovenije v 
Pragi Nika Rotar, ravnatelj Osnovne šole Dobřany Jaroslav Šedivý, 
nekdanji ravnatelj Umetniške šole J. S. Bach Dobřany Petr Šefl; 2. 
vrsta: podžupanja Města Dobřany Jaroslava Umnerová, podžupan 
Občine Brežice Jure Pezdirc, nekdanji ravnatelj Glasbene šole Dra-
gutin Križanić, ravnateljica Osnove šole Brežice mag. Marija Lubši-
na Novak, ravnatelj Umetniške šole J. S. Bach Dobřany Jan Vozár

Razstava na prostem 

V znamenje 20. obletnice po-
bratenja sta na trgu v Dobřanyu 
izobešeni češka in slovenska za-
stava.

Nagovor župana na koncertu ob 20. obletnici pobratenja

Udeleženci slovensko-češke izmenjave 2022 – učitelji in učenci OŠ 
Brežice in OŠ Dobřany

PIRŠENBREG – Gospa Anka Slak 
iz Piršenbrega je v maju obele-
žila visoki življenjski jubilej. Ob 
njenem rojstnem dnevu so ji 
zdravja in dobrega počutja v kro-
gu družine zaželeli župan Občine 
Brežice Ivan Molan, predsednik 
KS Globoko Mihael Petančič, 
tajnica KS Globoko Anica Novo-
selović, predstavnica Krajevne 
organizacije Rdečega križa Glo-
boko Vesna Živič in kaplan Gre-
gor Majcen.  

Gospa Anka se je rodila 14. 
maja 1932 v Dednji vas kot prva 
od šestih otrok Neže in Ivana 

Dirn bek. Kasneje so se ji prid-
ružili še bratje in sestri – Ivan, 
Neža, Jože, Franc in Ivanka. Se-
stri sta še živi, bratje pa so žal 
že pokojni. Na dokaj veliki kme-
tiji so se Anka in njeni bratje ter 
sestri naučili vseh kmečkih op-
ravil. Anka pravi, da je bila mo-
tika njena večna spremljevalka. 
V osnovno šolo je hodila v Piše-
ce, po končani šoli pa je delala 
doma na kmetiji in priskočila na 
pomoč tudi sosedom. Leta 1960 
se je poročila z Vinkom Slakom 
iz Pišec, kjer sta leto dni tudi ži-
vela. Nato sta kupila kmetijo na 
Piršenbregu in si tu ustvarila 

dom. Vinko je bil zaposlen v to-
varni pohištva v Brežicah, Anka 
pa je skrbela za dom in otroke 
– Marjana, Staneta in Ireno. Ob 
delu in skrbi za dom sta Anka in 
mož Vinko predano skrbela tudi 
za cerkvico svete Barbare vse 
do njegove smrti. Leta so tekla 
in otroci so si ustvarili družine, 
Anko so razveselili štirje vnuki – 
Matjaž, Danijel, Tomaž in Gre-
gor. Žal pa je lani oktobra doži-

vela izgubo hčerke Irene, kar jo 
je močno prizadelo. 

Gospa Anka je danes vesela 
prav vsakega obiska, predvsem 
pa obiska svojih pravnukov Mije, 
Davorja, Denisa in Leona, prav-
nukinja Ela pa ji lepša dneve na 
domu, kjer zanjo skrbita sin Sta-
ne in snaha Anica. Ob praznova-
nju visokega življenjskega jubile-
ja so ji vsi zaželeli obilo zdravja.

Občina Brežice obvešča, da bo z dnem 27. 5. 2022 na spletni 
strani Občine Brežice (www.brezice.si) objavljen 

Javni razpis za sofinanciranje motorističnih tekmovanj v  letu 2022. 

Predmet javnega razpisa so motoristična tekmovanja, ki ima-
jo zaporedno dolgoletno tradicijo in predstavljajo prepoznav-
ni športni dogodek v občini Brežice ter se bodo izvajala na ob-
močju občine Brežice.

Rok prijave: do vključno 10. 6. 2022

Kontaktna oseba za informacije: Jasmina Molan, 
telefon: 07 62 05 507, enaslov: jasmina.molan@brezice.si

Občina Brežice obvešča, da je obnova Ceste bratov Milavcev v zak-
ljučni fazi gradnje, zato bo zaradi pripravljalnih del za asfaltiranje 
cestišča (popolna) zapore ceste od SREDE, 25. 5. 2022, do SREDE, 
8. 6. 2022. 

Izvajalec bo izvajal zaporo skladno z dogovorom – najprej se načr-
tuje izvedba grobega asfalta na vozišču, sledi asfaltiranje pločnikov 
in v zaključku polaganje obrabnega sloja asfalta na cesti. 

Prebivalce Ceste bratov Milavcev bo izvajalec obvestil o pričetku del. 
Za čas asfaltiranja bo stanovalcem, zaposlenim in strankam omo-
gočeno parkiranje avtomobilov na začasnem parkirišču za Knjižni-
co Brežice, ki je dostopno iz Kajuhove ulice. 

Dostop do poslovnih prostorov bo omogočen za dostavo in vzpo-
redno z napredovanjem del. 

V času polaganja grobega sloja asfalta se bo do objektov lahko do-
stopalo peš po pločniku, po izvedbi grobega sloja pa bo prevozno 
tudi cestišče. Nato se bo izvedlo še asfaltiranje pločnikov. V zaključ-
ku bo za polaganje obrabnega sloja asfalta potrebna še predvido-
ma enodnevna popolna zapora ceste. 

Prebivalce in vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in 
spoštovanje prometne signalizacije.

90 let Anke Slak iz Piršenbrega 

Od leve proti desni: tajnica KS Globoko Anica Novoselović, pred-
stavnica KO RK Globoko Vesna Živič, župan Občine Brežice Ivan 
Molan, slavljenka Anka Slak, predsednik KS Globoko Mihael Pe-
tančič in kaplan Gregor Majcen

Obvestilo – zaradi asfaltiranja bo zaprta  
Cesta bratov Milavcev v Brežicah

Cesta bratov Milavcev je pripravljena za asfaltiranje.
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ZBIRAMO POBUDE
ZA UMESTITEV v

PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2023.

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

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

Rok za oddajo pobud je 10. junij 2022.

Nepokošeni travniki predstavlja-
jo dom in zavetje ne samo če-
belam, temveč številnim drugim 
živalskim vrstam. To velja tudi v 
gosteje naseljenih območjih. 
Zato bodo v Sevnici in Boštanju 
na določenih izbranih obmo-
čjih travnate površine okrašene 
z rožami s prav posebnim spo-
ročilom: v občini Sevnica smo 

prijazni do čebel in prijazni do 
narave. Te površine bomo na-
menili paši čebel in jih pokosili, 
ko bodo travniške rastline lahko 
opravile svoj naravni cikel seme-
nitve. Na ta način bo ohranjena 
naravna obnova travniških povr-
šin tudi v urbanih območjih.

Oddaja predlogov za spremembe in dopolnitve 
Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica
Občina Sevnica je osrednji nosilec prostorskega načrtovanja, ki zagotavlja ustrezne pogoje za medsebojno skladen in 
uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v prostoru. Aktivnosti prilagajanja krovnega prostorskega akta, Občinskega prostor-
skega načrta Občine Sevnica (OPN), predstavljajo eno izmed ključnih nalog na področju načrtovanja ureditev v prostoru. 

Oddelek za okolje in prostor Ob-
čine Sevnica v postopkih spre-
memb in dopolnitev občinske-
ga prostorskega načrta sprejema 
pobude občank in občanov ter 
poslovnih subjektov. 

V vsakem procesu priprave spre-
memb in dopolnitev akta sode-
lujejo različni deležniki, med 
njimi tudi strokovna javnost s 
področja načrtovanja prosto-
ra, ki podaja strokovne podlage 
za spremembe. Med razlogi za 
pripravo sprememb in dopolni-
tev so poleg načrtovanih razvoj-
nih projektov občine in pobud 
občanov tudi načrtovani pose-
gi v območja urejanja državnih 
prostorskih aktov, spremembe 
predpisov in splošnih smernic 
nosilcev urejanja prostora ter 
uskladitve z dejansko rabo ze-
mljišč in katastrom. Pri tem je 
obravnavano celotno območje 
občine, spremembe pa se nana-
šajo tako na tekstualni kot gra-
fični del občinskega prostorske-
ga načrta.

Spremembe in dopolnitve ob-
činskega prostorskega načrta 
sprejema občinski svet. 

Od zadnje potrjene spremem-
be, ki je stopila v veljavo v mar-
cu 2022, je bilo prejetih že 187 
novih razvojnih pobud fizičnih 
in pravnih oseb. Občina Sevni-
ca skladno s tem pripravlja Sklep 
o pričetku sprememb in dopol-
nitev OPN, ki bo v Uradnem li-
stu objavljen po 1. juniju 2022. 
Z objavljenim sklepom steče 
uraden postopek priprave spre-
memb in dopolnitev.  Predlaga-
teljem, ki so pobude že oddali, 
ni treba ponovno oddati vloge. 
Postopek sprejemanja razvojnih 
pobud oziroma pobud o spre-
membi namenske rabe prosto-
ra bo zaključen predvidoma do 
konca septembra 2022.

Občina Sevnica že sprejema po-
bude za pripravo sprememb in 
dopolnitev občinskega prostor-
skega načrta. Namenski obrazec 
je dostopen na občinski spletni 
strani in v prostorih Občine Sev-
nica. Za pojasnila in informaci-
je v povezavi s postopkom spre-
memb OPN je na voljo Simon 
Ivanšek, višji svetovalec za pro-
storske in gradbene dejavnosti 
Oddelka za okolje in prostor. 
Načrtovana sprememba občin-

skega prostorskega načrta po-
meni uskladitev s spremembami 
Gradbenega zakona, katerega 
uporaba se bo pričela s 1. juni-
jem 2022. Hkrati zagotavlja na-
predek in razvoj občine Sevni-
ca na področjih gospodarstva in 
podjetništva, turizma, šolske in 

predšolske vzgoje, športnih in 
rekreacijskih dejavnosti in kul-
turnega udejstvovanja.  

Informacije o prostorskih aktih, 
ki so v pripravi in ki so v velja-
vi, so dostopne na Prostorskem 
portalu Občine Sevnica.

Prostorski portal 
Občine Sevnica

Občina Sevnica je prostovoljstvu prijazna 
Slovenska filantropija je na Slovesni dan prostovoljstva, 24. maja,  
razglasila prejemnike nazivov Prostovoljstvu prijazna občina. Naziv 
vsako leto podeljuje tistim občinam, ki prepoznavajo pomen pros-
tovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti.

Prostovoljci so vezivo lokalnih skupnosti. Svoj dragoceni čas namen-
jajo nesebični pomoči drugim, bogatenju družbenega in družabne-
ga življenja, ohranjanju tradicij in ljudskega izročila, negovanju kul-
turnih in športnih programov in razvoju lokalnega turizma. S svojim 
delovanjem so v zgled in spodbudo drugim. Z nenehnim povezovan-
jem krepijo mrežo prostovoljstva in tako dosegajo vse oblike člove-
kovega udejstvovanja. 
Občina Sevnica je ponosna nosilka naziva Prostovoljstvu prijazna 
občina že 6. leto zapored.  Naziv si je prislužila s sistematičnim za-
gotavljanjem sistemske finančne podpore prostovoljskim organiza-
cijam na različnih področjih delovanja, hkrati pa jim omogoča tudi 
brezplačno rabo prostorov. Občina podpira tudi program Sopotni-
ki, v sklopu katerega prostovoljci opravljajo prevoze za starejše ob-
čane. Občina skrbi za promocijo prostovoljstva in redno sodeluje v 
večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah. Društvom nudi podporo 
pri izvedbi dobrodelnih in drugih prireditev. Župan Srečko Ocvirk in 
podžupan Janez Kukec z udeležbo na številnih dogodkih prostovolj-
cem na najrazličnejših ravneh izražata zahvalo in podporo za nego-
vanje poslanstva prostovoljstva.

Travnate površine v Sevnici okrašene  
s prav posebnim sporočilom
Občina Sevnica si skozi raznolike aktivnosti prizadeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti, še posebno pozornost pa 
namenja delovanju v korist čebel in čebelarstva. Zato se je ob svetovnem dnevu čebel pridružila pobudi za redkejše 
košnje javnih površin.

Župan Srečko Ocvirk, ki je na 
svetovni dan čebel priložnostno 
»posadil« eno izmed rož v ob-
činski park, je v svoji poslanici 
občankam in občanom sporočil: 
»Človek je del naravnega okolja, 
z njim je nerazdružljivo povezan 
in od njega močno odvisen. Ži-
veti v sozvočju z naravo naj bo 
naš cilj in poslanstvo, zato se na-

ravi približajmo in jo ohranjajmo 
povsod, kjer je to mogoče in po 
svojih najboljših močeh.«

Pobudi se je pridružilo tudi jav-
no podjetje Komunala d. o. o. 
Sevnica, ki na območju sevniš-
ke občine v sklopu gospodarske 

javne službe skrbi za košnje jav-
nih površin. »Z redkejšimi koš-
njami rastlinam pustimo, da 
sklenejo svoj naravni življenjski 
krog.«, je povedal direktor Mi-
tja Udovč.

Pobudi za ohranjanje območij 
nepokošenih površin se lahko 
pridružite tudi lastniki zasebnih 
površin. Tudi tako, da čebelam in 
drugim opraševalcem odstopite 

manjši košček zelenice, ki ga po-
kosite kasneje. Sobivanje z na-
ravnimi vrstami, ki imajo ključ-
no vlogo za človeštvo in celoten 
planet, je izrednega pomena. Z 
ohranjanjem naravnega prosto-
ra čebel ohranjamo njihove po-
pulacije, s tem dolgoročno pri-
spevamo k ohranjanju zdravega 
okolja, zagotavljanju prehranske 
varnosti in blaženju podnebnih 
sprememb.

Sevnico in Boštanj krasijo cvetlice s prav posebnim sporočilom (fo-
to: Občina Sevnica).

Župan Srečko Ocvirk je eno izmed rož »posadil« v občinski park 
(foto: Občina Sevnica).

www.obcina-sevnica.si

Plaketo je na slavnostnem dogodku prevzel podžupan Janez Kukec .
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V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
spodnje Save« Mestna občina Krško na Senovem gradi fekalno ka-
nalizacijo. Dela potekajo po fazah na posameznih odsekih in bodo 
zaključena junija 2023. Skupna vrednost gradbenih del znaša 1,2 mi-
lijona evrov, od tega bo nekaj več kot 67 % sofinanciranih iz evrop-
skega kohezijskega sklada in države. Na ustrezno odvajanje in čišče-
nje odpadnih komunalnih voda bo do leta 2023 priključenih sedem 
ulic oz. odsekov ulic. Gradbena dela so končana na odseku Rudar-
ske ceste in na odseku Bohorske ceste. Gradbišča so še odprta na 
severnem delu Tomšičeve ceste, na Cesti 3. julija in na Cesti bra-
tov Zorko, kjer bodo dela končana v drugi polovici leta 2022. Dela 
potekajo tudi na Cankarjevi Cesti pri Metalni in bodo predvidoma 
končana v mesecu juniju. V letošnjem letu bodo pričeta še gradbena 
dela na odseku Cankarjeve ceste na južnem delu Senovega. Grad-
bena dela obsegajo novogradnjo fekalne kanalizacije, na nekate-
rih odsekih tudi širokopasovne povezave in meteorno kanalizacijo.
Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje 
Save« v občini Krško poleg kanalizacij na Senovem obsega že zgra-
jene odseke kanalizacij v Krškem in v Leskovcu pri Krškem. Celotna 
vrednost projekta znaša 1,8 milijon evrov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Glasovanje o 38 predlogih med 6. in 13. junijem
Od 15. marca do 15. aprila 2022 so občanke in občani mestne občine Krško lahko oddali predloge za projekt, ki ga že-
lijo v svoji krajevni skupnosti ali širše. Mestna občina Krško je prejela 62 predlogov za različna območja. Ali predlagani 
projektni predlogi ustrezajo kriterijem in merilom, je pregledala najprej občinska uprava, dokončno pa je o tem preso-
dila komisija. Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih je predlagala komisija, bo potekalo na spletni strani Mestne občine 
Krško od 6. junija do vključno 13. junija 2022, svoj glas pa bodo občani lahko oddali tudi na glasovnicah v sprejemni 
pisarni Mestne občine Krško. Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu Mestne občine Krško 
za proračunsko leto 2023, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

Komisija za izvedbo participa-
tivnega proračuna je pripravi-
la seznam izvedljivih projektov 
po posameznih območjih v skla-
du s pogoji za uvrstitev na gla-
sovanje. 

O katerih predlaganih projektih 
za leto 2023 boste lahko glaso-
vali od 6. do 13. junija 2021?

Območje 1: KS Brestanica, KS 
Rožno – Presladol
• Postavitev družabnih iger, Ro-

žnoPresladol, predlagatelj 
Uroš Prosenik

• Prosti čas na igralih pri šoli, 
Brestanica, predlagateljica 
Martina Ivačič

• Obnova pešpoti ob brvi preko 
potoka do pokopališča v Bre-
stanici, Brestanica, predlaga-
teljica Monika Gabrič Simon

• Ureditev pohodnih poti na 
Sremič in Grmado, Brestani-
ca, predlagatelj Anton Zakšek

• Nakup defibrilatorja, Brestani-
ca, predlagatelj Anton Zakšek

Območje 2: KS Dolenja vas, KS 
SSG. Sp. Libna, KS Zdole
• Plezalna stena in motorična 

igrala, Zdole, predlagateljica 
Lilijana Omerzu

• Defibrilator Kostanjek, Zdole, 
Gregor Ban

• Ureditev poti s klopcami, 
koši in koši za pasje iztrebke 
na nasipu ob Savi KrškoBre-
žice, Spodnji Stari GradSpo-
dnja Libna, predlagatelj Dru-
štvo Naturo

• Prenova in posodobitev as-
faltnega športnega igrišča v 

Športnem parku Spodnji Sta-
ri Grad, Spodnji Stari Grad-
Spodnja Libna, predlagatelj 
ŠD Dolenja vas

• Obnova vodovodnega vaške-
ga korita, Zdole, predlagatelji-
ca Zdenka Beuc

• Umiritev prometa Spodnja 
Libna, Spodnji Stari GradSpo-
dnja Libna, predlagateljica Ja-
nja Rupret

• Nadgradnja zunanjih motorič-
nih igral, Spodnji Stari Grad-
Spodnja Libna, predlagatelj 
Aleksander Tomše

Območje 3: KS Gora, KS Raka in 
KS Veliki Trn
• Obnova vaškega vodnjaka Go-

lek, Gora, predlagatelj Aleš 
Bizjak

• Ureditev pešpoti, obno-
va vodnjaka in ureditev 
razgledne ploščadi na hribu 
Cavsar, Raka, predlagateljica 
Barbara Ulčnik Tomažin

• Otroško igrišče v naselju Rav-
no, Raka, predlagateljica Kse-
nija Novak

• Ureditev otroškega igrišča z 
igrali pri gasilskem domu na 
Gori, Gora, predlagatelj Mar-
tin Levičar

• Obnova in ureditev izvira Dul 
v KS Veliki Trn, Veliki Trn, pre-
dlagatelj Društvo za ohranitev 
podeželja Veliki Trn 

• Defibrilator na Ravneh, Veliki 
Trn, predlagateljica Irena Janc

Območje 4: KS Koprivnica in KS 
Senovo
• Nakup defibrilatorja, Senovo, 

Predlagateljica Barbara Smole

• Postavitev lesene lope za 
orodje in rekvizite pri Kino-
loškem društvu Senovo, Se-
novo, predlagateljica Helena 
Požun

• Varnostna ureditev strelišča 
Zakov, Senovo, predlagatelj 
Zvonko Glas

• Igrala za večnamenski prostor 
pri gasilskem domu na Veli-
kem Kamnu, Koprivnica, pred
lagateljica Manca Kostevc

• Srečno, Knapi, Senovo, pred
lagateljica Stanka Petan  Ov-
senik

Območje 5: KS mesta Krško
• Zunanje fitnes naprave za 

vadbo, Krško, predlagateljica 
Tina Podbršček

• Zamenjava prodajnih mest in 
»press« kontejnerjev na sta-
dionu Matije Gubca, Krško, 
predlagateljica Marta Magie-
ra Levičar

• Motorična pot za otroke na 
prostoru OŠ Jurija Dalmatina 
Krško, Krško, predlagateljica 
Marija Meh

Območje 6: KS Podbočje in KS 
Veliki Podlog
• Sanacija in obnova vegetaci-

je v Športnem parku na Gori-
ci, Veliki Podlog, predlagatelj 
Žan Hočevar

• Posodobitev otroškega igrišča 
in postavitev igral za najmlaj-
še, Veliki Podlog, predlagate-
ljica Maja Menič

• Pokrita kolesarnica na parki-
rišču Križaj (Malo Mraševo), 
Podbočje, Ivanka Jurečič

• Obnova ograje in otroških ig-

ral na Športnem parku Gmaj-
na, Veliki Podlog, predlagatelj 
Robert Ostrelič

• Zunanja plezalna stena, Pod-
bočje, predlagatelj Matjaž 
Jurečič

• Zaščita brežine nad igriščem v 
Šutni, Podbočje, predlagatelj 
Boštjan Burja

Območje 7: KS Senuše, KS Le-
skovec pri Krškem in KS Krško 
polje
• Osvetlitev pešpoti, Leskovec 

pri Krškem, predlagatelj Jože 
Olovec

• Postavitev igral/motoričnega 
parka ob OŠ Leskovec pri Kr-
škem, Leskovec pri Krškem, 
predlagateljica Aleksandra 
Veličevič

• Obnova vaškega vodnjaka in 
ureditev skupnega prostora za 
igro in druženje, Krško polje, 
predlagateljica Kristina Ogo-
revc Račič

• Fitnes na prostem, Krško po-
lje, predlagatelj Matjaž Račič

• Postavitev kolesarnice, Le-
skovec pri Krškem, predlaga-
telj Martina Arh

• Ureditev regijske čebelarske 
učne poti, Leskovec pri Kr-
škem, predlagatelj Anton Urek

Vabljeni h glasovanju.

Predlogi, ki niso ustrezali po-
gojem in zato niso bili uvršče-
ni na glasovanje, so z obrazlo-
žitvami objavljeni na spletni 
strani Mestne občine Krško 
www.krsko.si.

Mestna občina Krško je objavila javni natečaj za naziv »Naj prosto-
voljec« in »Naj prostovoljska organizacija leta 2021«. Občanke in 
občani so za naj prostovoljca nad 30 let z glasovanjem izbrali čla-
na AMD Krško Rudolfa Vrščaja, med kandidatkama do 30 let pro-
stovoljko Društva Sonček Posavje Mašo Račič, za naj prostovolj-
sko organizacijo pa Avto-moto društvo Krško. 

Avto moto društvo Krško že od leta 1957 v Krškem prireja speedway 
dirke tako državnega kot mednarodnega razreda, skrbijo za izved-
bo treningov in dirk. V letu 2021 so člani opravili okoli 620 ur pro-
stovoljnega dela in organizirali 25 delovnih akcij. 
Naj prostovoljec nad 30 let Rudolf Vrščaj je speedway funkcionar, 
član AMD Krško. Na treh speedway dirkah v letu 2021 je opravljal 
funkcijo predstarterja in bil aktiven pri pripravah vseh treh dirk. 
Naj prostovoljka do 30 let Maša Račič je že tri leta prostovoljka 
Društva Sonček Posavje, udeležuje se zdravstvenoterapevtskih ko-
lonij, plesa na vozičkih, programa počitniškega varstva in ostalih 
društvenih programov. Med kandidati za naj prostovoljce nad 30 
let so bili še Robi Hercigonja, Milan Colner, Manca Kostevc, Ivan 
Repec, Ivan Godler in Klavdija Koželj, do 30 let še kandidatka Sha-
ron Kos, za naj prostovoljsko organizacijo pa sta se potegovali še 
KD Svoboda Brestanica in TD Podbočje. Vsem iskrene čestitke in 
zahvala za vaše delo.

Po dveh letih premora zaradi 
epidemije so se predstavniki 
članic Združenja evropskih ob-
čin z jedrskim objektom (GMF) 
v preteklem tednu srečali v Kr-
škem. Predstavnikom iz Bolga-
rije, Španije, Švedske, Nizozem-
ske, Madžarske in Slovaške je 
17. maja Mestno občino Krško, 
ki je prav tako članica tega zdru-
ženja, predstavil župan mag. 
Miran Stanko, nadaljevanje 
srečanja pa so posvetili jedrski 
energiji in ravnanju z jedrskimi 
odpadki v Sloveniji ter vklju-
čevanju deležnikov. O jedrski 
energiji in njeni vlogi v Slove-
niji so spregovorili predsednik 
uprave NEK Stanislav Rožman, 
poslovni direktor Gen energi-
je Danijel Levičar in predsednik 
Društva jedrskih strokovnjakov 
Slovenije dr. Tomaž Žagar.

Naj prostovoljska organizacija AMD Krško, naj 
prostovoljca pa Maša Račič in Rudolf Vrščaj

Zmagovalci in kandidati za naj prostovoljce leta 2021 z županom in 
predsednikom komisije na podelitvi na gradu Rajhenburg

Urejanje komunalne infrastrukture na Senovem 

Krško gostilo srečanje članic GMF

Uvodoma sta goste pozdravila 
predsednica Združenja evrop-
skih občin z jedrskim objektom 
Pia Almstrom s Švedske, ki je 
poudarila, da je vloga združe-
nja v teh časih še posebej po-
membna, ter predstavnik Med-
narodne agencije za jedrsko 
energijo (IAEA) Shiu Horiguchi, 

ki je predstavil delo in cilje or-
ganizacije, ob tem pa napovedal 
srečanje predstavnikov lokalnih 
skupnosti z jedrskim objektom 
konec oktobra. Stanislav Rož-
man, predsednik uprave NEK, je 
predstavil delovanje krške jedr-
ske elektrarne, izzive in načrte, 
poudaril pomen jedrske energije 

za Slovenijo in izpostavil odnos z 
lokalno skupnostjo, ki temelji na 
obojestranski komunikaciji. Po-
slovni direktor GEN energije Da-
nijel Levičar je predstavil delo in 
načrte slovenskega lastnika NEK 
s poudarkom na drugemu blo-
ku JEK. Dr. Tomaž Žagar pa je 
gostom predstavil izzive na po-
dročju odlaganja in ravnanja z 
nizko in srednjeradioaktivnimi 
odpadki.

Srečanje so predstavniki evrop-
skih občin nadaljevali z de-
lavnicami na temo vključeva-
nja deležnikov pri ravnanju z 
radio aktivnimi odpadki. Dan so 
zaključili z ogledom Sveta ener-
gije in razvojnega centra energe-
tike ZELEN v Vrbini, že dan prej 
so si ogledali grad Rajhenburg.
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Mestna o b č ina K rš ko praznu je
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

Spoštovane občanke,  
cenjeni občani,

s konstruktivnim sodelo-
vanjem smo uspeli tudi v 
preteklem letu slediti iz-
zivom in priložnostim ter 
uresničiti zastavljene ci-
lje. Konec preteklega leta 
smo uspeli pridobiti sta-
tus mestne občine, ki je 
bist veno izhodišče za obli-
kovanje regije Posavje, 
hkrati pa ključnega po-
mena za prihodnost naše 

lokalne skupnosti, predvsem v smislu pridobivanja državnih in 
evropskih sredstev, ki bodo omogočala hitrejši tok načrtovanja 
in izvajanja naložb. 
Nov prizidek osrednje krške knjižnice je pridobitev, ki si jo je Kr-
ško želelo že leta, saj je srce mesta, hkrati pa smo pridobili repre-
zentativni objekt, ki ga mora imeti vsako mesto. V prihodnjih le-
tih načrtujemo gradnjo krškega bazena in s tem bomo pridobili 
dva izmed mestotvornih objektov. Vsekakor je pomembno tudi 
pridobivanje regionalnih institucij, ki bodo mestni občini dale 
pravo vsebino. Prepričan sem, da bo Krško posavsko središče, 
tudi s podporo in sodelovanjem ostalih dveh večjih občin Sev-
nica in Brežice. Bo pa za to potrebne še veliko volje in modros-
ti, da najdemo sožitje, ki bo tako regiji kot vsaki občini posebej 
prineslo dodano vrednost. S tem letom smo z novo podružnič-
no osnovno šolo in vrtcem v Velikem Podlogu uspešno zaključi-
li večletni cikel obnov ali novogradenj objektov predšolske vzgo-
je in osnovnošolskega izobraževanja, nadaljujemo z obnovami 
in vzdrževanjem cestne in kolesarske infrastrukture, komunal-
ne infrastrukture, razvojnimi projekti v kmetijstvu, gospodar-
stvu, hkrati pa smo naredili pomembne korake na področju oskr-
be starejših. Z novim objektom PGE Krško in PGD Videm ter 
drugih enot sistema zaščite in reševanja smo poskrbeli za nemo-
teno delo gasilcev.
Pri razvoju lokalne skupnosti je ključnega pomena tudi sode-
lovanje z državo. Zadnji dve leti sta bili predvsem v znamenju 
epidemije in posledičnih ukrepov. A ne glede na to delo vlade 
ocenjujem kot kooperativno, kar se tiče potreb lokalnih skupnos-
ti. Poslanec v DZ RS Dušan Šiško je pokazal, kakšno bi mora-
lo biti sodelovanje poslanca in lokalne skupnosti, zato se Duša-
nu Šišku ob tem zahvaljujem za vse projekte, ki smo jih skupaj 
uspeli uresničiti.
Upam, da bo tudi nova vlada pokazala posluh za lokalne skup-
nosti in razumela težave, s katerimi se spopadamo, ter da bo tis-
te zadeve, ki so že dorečene, tudi uresničila. Želim si predvsem 
kooperativnosti ter konstantne obojestranske komunikacije.
Štiriletni mandat, ki se z letošnjim letom zaključuje tudi na 
lokalni ravni, ocenjujem kot uspešen. K temu ste pripomogli 
svetnice in svetniki, občinska uprava, organizacije, društva in 
ne nazadnje tudi posamezniki. Smo lokalna skupnost posame-
znikov z različnimi pogledi na svet in z različnim načinom raz-
mišljanja, kar nas gotovo bogati. A ko govorimo o skupnih ciljih 
in naši skupni zgodbi, se vedno lahko zanesemo na široko pod-
poro in na to sem ponosen. Vsem velika zahvala za sodelovanje 
in podporo. Naše skupno delo in rezultate ste prepoznali tudi 
občanke in občani, saj je bilo delo občine v zadnjih sedemnajstih 
letih ocenjeno z najvišjo oceno. 
Pred vrati je za Krško nov razvojni impulz – to je načrtovana 
gradnja drugega bloka jedrske elektrarne, zato moramo biti na 
ta zgodovinski projekt v naši lokalni skupnosti pripravljeni že 
danes. Krojil bo nadaljnji razvoj in rast našega mesta, občine pa 
tudi regije Posavje in zahteval odgovore, kako smo pripravljeni 
na priliv novih prebivalcev, okrepiti bo potrebno stanovanjsko 
politiko, gradnjo infrastrukture … 
Iskrena hvala in najlepše čestitke letošnjim nagrajencem za vaš 
prispevek ter predano delo, s katerim ste prispevali k oblikova-
nju in nadgradnji razvoja v naši občini. Hvala tudi vsem osta-
lim, ki se vsak dan trudite za skupno dobro. 

Srečno, Krško.

 Mag. Miran Stanko, 
� župan�Mestne�občine�Krško�

mag. Miran Stanko

ZAKLJUČEK IZGRADNJE PRIZIDKA 
VALVASORJEVE KNJIŽNICE KRŠKO 
 

- vrednost: 4,4 milijona € 
- sledi obnova samostanskega dela 
 
UREDITEV PARKA PRI GRADU RAJHENBURG

NAČRTOVANA ENERGETSKA SANACIJA  DOMA 
XIV. DIVIZIJE SENOVO  
 

- ocenjena vrednost:  2 milijona € 
- sofinanciranje EU 584.401, 69 €

ZAKLJUČEK GRADNJE PODRUŽNIČNE  OŠ IN 
VRTCA V VELIKEM PODLOGU 
 
- vrednost: 3,2 milijona €  (1,1 milijona € MIZŠ)

NADALJUJEMO S POSTOPKOM PRIPRAVE 
OPPN ZA UMEŠČANJE NOVEGA OBJEKTA 
OŠ DR. MIHAJLA ROSTOHARJA

CELOVITA OBNOVA CESTE G1-5 DRNOVO–KRŠKO  
(sodelovanje z DRSI) 
1. faza zaključena 
2. faza: začetek del poletje 2022, zaključek 2023 
3. faza: 2022 projektna dokumentacija, izvedba 2023

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE 
CESTE KRŠKO–ZDOLE 
(sofinancerski sporazum z DRSI) 
- v 2022 izbor izvajalca del

KULTURA

PREDŠOLSKA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

PROMETNA INFRASTRUKTURA

IZGRADNJA MOSTU NA BRODU V PODBOČJU 
IN PLOČNIKA KRIŽAJ–PODBOČJE 
   - začetek del v 2023  
OBNOVA CESTE  
PODBOČJE–KOSTANJEVICA NA KRKI

OBNOVA CESTE NA RIBNIK SKOZI STOLOVNIK 
(II. FAZA) 
 - do konca leta 2023 
 
OBNOVA LOVSKE CESTE V BRESTANICI

KOLESARSKA POVEZAVA KRŠKO–
KOSTANJEVICA NA KRKI 
- vrednost: 6,27 milijona €, od tega 4,32 milijona € EU
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OBNOVA ULICE CKŽ 55–69 
(OD POLICIJE DO ZATONA) 
 

- začetek del: julij 2022 
 
PLOČNIK SPODNJA LIBNA

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CES-
TE VIDEM–BRESTANICA–CESTA 
4.JULIJA 
 

- vrednost: 800.000 €  
- zaključek del julij 2022

REKONSTRUKCIJA IN GRADNJA 
CESTE OB MLINŠČICI 
 

- vrednost: 411.000 €

ŠIRJENJE MREŽE 
ŠIROKOPASOVNIH POVEZAV 
 
- Vrednost: 200.000 € 
- 2022: 262 priključkov: 
Veliki Podlog, Libna, Senovo  
(Titova cesta, Tomšičeva ulica), 
Krško (Videm)

GRADNJA KANALIZACIJE IN 
ČISTILNE NAPRAVE NA RAKI TER 
UREDITEV TRGA NA RAKI 
 

- vrednost: 3,9 milijona € 
- 1. faza zaključena v juliju 2022

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
V KS SENOVO IN PRIKLJUČKI NA 
ČN BRESTANICA 
 

- vrednost: 1,2 milijona €  
- 67 % iz državnih sredstev in EU 
- zaključeno v juniju 2023

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA  
V POSLOVNI CONI VRBINA (2. 
faza) 
 

- vrednost: 110.000 € 

AKTIVNOSTI ZA IZGRADNJO 
PRIZIDKA ZD KRŠKO 
 

- vrednost: 8–9 milijonov € 
- idejna zasnova v 2021  

ŠIROKOPASOVNE POVEZAVE

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

ZDRAVSTVO

PREUREDITEV 
PROSTOROV NEKDANJE  
POLICIJSKE UPRAVE  
 

- v pripravi projektna 
dokumentacija

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO

REKONSTRUKCIJA  
STANOVANJSKO-POSLOVNEGA 
OBJEKTA NA CKŽ 21

SOFINANCIRANJE 
 

- kmetijska gospodarstva 120.000 €  
- malo gospodarstvo 136.000 € 
- obnova starejših stavb 50.000 € 
- MČN in kanalizacijski priključki

BAZEN V KRŠKEM 
 

Ocenjena vrednost: 
6 milijonov €  
2022: izbira izvajalca PD 
2023: gradbeno dovoljenje

ŠPORT

PAMETNA SREBRNA 
VAS NA SENOVEM 
 
PROJEKT MOST  
(DOLGOTRAJNA 
OSKRBA)

SKRB ZA STAREJŠE

PRIZIDAVA IN 
OBNOVA GASILSKEGA 
DOMA V LESKOVCU PRI 
KRŠKEM 
 

- vrednost: 716.000 € 
- zaključek v letu 2023 
 
POLIGON PRI PGE

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

SPREMEMBE IN 
DOPOLNITVE 
OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA 
NAČRTA

PROSTORSKI DOKUMENTI

OBNOVA VOJAŠKEGA 
MOSTU PREKO SAVE 
 
- 2023: rušenje 
- 2024: nov peš most

TRAJNOSTNA MOBILNOST
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Mestna občina Krško bo na slavnostni akademiji v počastitev občinskega praznika v torek, 7. junija 2022, 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 Mestne 
občine Krško.

Prejemniki priznanj Mestne občine Krško 2022

Bogat življenjski opus Ernesta Breznikarja zaokrožuje številne 
pomembne in prepoznavne dosežke, s katerimi je v lokalnem 
okolju in širše pustil velik pečat. Po končani osnovni šoli na Se-
novem in srednji šoli v Krškem je svojo prvo zaposlitev našel 
v rudniku Senovo. 

Leta 1974 so ga imenovali za vodjo priprav Teritorialne obram-
be Skupščine Občine Krško, leto pozneje je postal komandant 
Teritorialne obrambe občine Krško. Leta 1990 je bil imenovan 
na dolžnost načelnika pokrajinskega štaba narodne zaščite pok-
rajine Posavje. Eno najtežjih obdobij njegovega dela je bilo vse-
kakor v letih 1990/1991, ko se je znašel pred velikimi preizkuš-
njami. Prva taka je bil ukaz o predaji orožja s strani JLA, ki se 
mu je odločno uprl. Vojno leta 1991 je dočakal na dolžnosti po-
veljnika 25. območnega štaba TO RS, katerega cona odgovorno-
sti je bilo Posavje. V osamosvojitveni vojni Slovenije je s sode-
lavci vojaško obranil jugovzhod novonastale države. Posavski 

teritorialci so zaustavili in delno uničili vse sovražnikove oklepne kolone, ki so vdrle na ob-
močje njihove odgovornosti. Z minometnim napadom so nevtralizirali vojno letališče Cerklje, 
temu je v oktobru sledil izgon zadnjega sovražnikovega vojaka iz Posavja in mnogo drugih 
pomembnih vojaških nalog. Poveljnik Ernest Breznikar velja za enega najuspešnejših vojnih 
poveljnikov Teritorialne obrambe v RS. Po vojni je vojaško kariero nadaljeval in pomagal pri 
oblikovanju Slovenske vojske in se leta 1999 upokojil v činu polkovnika Slovenske vojske. Po 
vojni so v Posavju pod njegovim vodstvom leta 1996 ustanovili organizacijo vojnih vetera-
nov. Postal je prvi predsednik Pokrajinskega odbora Združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Posavja in to dolžnost opravljal do leta 2000. Leta 2005 je za zasluge pri obrambi svobode in 
uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije prejel visoko državno odlikovanje Srebrni čast
ni znak svobode Republike Slovenije.

Aktiven je v številnih društvih, tako v Lovski družini Senovo kot Ribiški družini BrestanicaKr-
ško, najbolj prepoznavno pa je njegovo delo v gledališču. Kot amaterski igralec gledališke sku-
pine DKD Svoboda Senovo je v več kot 60 letih odigral več kot 50 različnih nepozabnih likov, 
za kar je med drugim prejel zlato Linhartovo značko, bronasto, srebrno in zlato Prešernovo 
plaketo, visoka občinska in državna priznanja ter nagrado sklada Staneta Severja kot najvišje 
priznanje za kulturne dosežke ljubiteljskega igralca. Njegovo ime ter s tem ime Senovega in 
mestne občine Krško je prepoznavno daleč naokrog. Tisti, ki imajo čast deliti oder z njim, pa 
pravijo, da se lahko od njega učijo tudi nesebičnega sodelovanja, skrbi za sočloveka ter odgo-
vornosti do kolektiva. In vse to Ernest Breznikar živi.

ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRŠKO
gospod Ernest Breznikar

za življenjsko delo in izjemne dosežke v procesu osamosvajanja ter na številnih 
področjih družbenega življenja

ZLATA PLAKETA MESTNE OBČINE KRŠKO
gospod Martin Novšak

za dolgoletno strokovno in odgovorno vodenje družbe GEN energija s posluhom za 
lokalno skupnost

Martin Novšak, dolgoletni direktor družbe GEN energija in vo-
dilni delavec Nuklearne elektrarne Krško, je v NEK vodil vzpo-
stavitev organizacije inženiringa in pripravil prvi program raz-
gradnje NEK. Skupaj s sodelavci je vodil in izvedel pomembne 
projekte, kot so modernizacija NEK, zamenjava ključne opre-
me in veliko drugih modifikacij in organizacijskih nadgradenj, 
ki  omogočajo, da je NEK vitalna elektrarna v polni obratovalni 
moči in je odlično pripravljena tudi na podaljšanje obratovalne-
ga dovoljenja. Leta 2005 je prevzel vodenje družbe GEN ener-
gija ter jo v sedemnajstih letih s strateškim in razvojno naravna-
nim pogledom s sodelavci razvil v eno največjih in investicijsko 
najmočnejših poslovnih skupin v Sloveniji. Svojo družbeno od-
govornost do lokalnega okolja je poleg posluha s sponzorski-
mi in donacijskimi sredstvi do lokalnih društev odražal tudi 
z odprtjem centra za obiskovalce Svet energije. Svojo vizijo je 
usmeril v oblikovanje zanesljive, varne in konkurenčne oskrbe 
različnih skupin uporabnikov z električno energijo. Veliko po-

zornosti je namenjal usposobljenosti kadrov in kompetentni vodstveni strukturi. Zavedal se 
je zahtevnosti vodenja energetske skupine z jedrskim objektom in odgovornosti do zaposle-
nih, do lokalne skupnosti in do države. S svojim povezovanjem in posluhom do vseh deležni-
kov, predvsem pa s strokovnostjo in korektnim odnosom, je pridobil zaupanje široke javnosti.

ZLATA PLAKETA MESTNE OBČINE KRŠKO
gospod Alfonz Grojzdek 

za obnavljanje in varovanje sakralne kulturne dediščine v Krškem ter več kot 60 let 
duhovništva

Alfonz Grojzdek je že več kot petnajst let župnik v župniji sv. 
Janeza Evangelista v Krškem. Skozi več kot šestdesetletno du-
hovništvo je zbliževal ljudi svoje župnije in širše ter jih vabil k 
sodelovanju, kar se odraža v vse večji povezanosti in pripravlje-
nosti za sodelovanje za skupno dobro. Vestno in tenkočutno se 
je lotil prenove in vzdrževanja sakralne in kulturne dediščine v 
lokalnem okolju, vedno v spoštljivem dialogu z župljani in pod 
strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V 
dobrem desetletju je pomembno prispeval k obnovi cerkva sv. 
Rozalije nad Krškim, sv. Janeza Evangelista v Krškem, sv. Lov
renca na Gori in sv. Jožefa na Trški Gori. Vse predstavljajo bise-
re zapuščine preteklih rodov in izjemna sakralna umetnostna 
dela. Kljub častitljivim letom poleg rednih obveznosti svoj čas, 
znanje in ljubezen namenja mnogim ljudem, tudi tistim onkraj 
meja njegove župnije v občini in širše. Posamezniku pomaga 
iskati in najti tisto presežno v človeku, ki v njem utrjuje dosto-
janstvo svobodnega človeka, dialoško naravo in skupnostno de-

lovanje. Morda je prav ta vrlina najsvetlejša odlika njegove vsestranske osebnosti.

VELIKI ZNAK MESTNE OBČINE KRŠKO
Avto-moto društvo Krško 

za ohranjanje tradicije speedwaya v Krškem, Sloveniji in širše

AMD Krško je bilo ustanov-
ljeno leta 1947, od leta 1957 pa 
na krškem ovalu prireja spe-
edway dirke državnega in 
mednarodnega razreda. Od 
leta 2002 dalje s presledki tudi 
dirke za Veliko nagrado Slove-
nije kot edini organizator. Za 
organizacijo takšnih prireditev 
je AMD Krško večkrat prejelo 
priznanje za najbolje organizi-
rano dirko s strani AMZS. Do 
danes je društvo organiziralo 
okoli 270 dirk različnega ran-
ga in sistemskih dirk, v zadnjih 
tridesetih letih pa 152 dirk, od 

tega 84 mednarodnih in 68 nacionalnih dirk. V klubu je v vseh letih delovalo več kot 70 ak-
tivnih voznikov, med njimi mnogo prvakov. Kljub izjemno težkim pogojem je AMD Krško v 
zadnjih dveh 'koronaletih' uspelo izvesti mnoge speedway dirke na državnem in mednarod
nem nivoju ter je trenutno edini organizator speedway dirk v Sloveniji. Zaradi upadanja ak-
tivnosti v tej športni panogi so se leta 2015 odločili, da bodo za ohranjanje in promocijo tega 
športa med mladimi ustanovili novo sekcijo znotraj samega društva – Mladinsko speedway 
šolo AMD Krško. Krško je slovenska prestolnica speedwaya in AMD Krško uspešno ohranja 
to krško speedway tradicijo. 

VELIKI ZNAK MESTNE OBČINE KRŠKO
družba Rimc, d. o. o.

za 50 let uspešnega dela in prispevek h gospodarskemu razvoju lokalne skupnosti

Mehanooptika Rimc obeležuje 
pol stoletja optične obrti, kate-
re temelje je postavil oče Ivan 
Rimc. Rimčevi so leta 1972 od-
prli proizvodnjo lastnih optič-
nih strojev za mehanooptiko 
in očesno optiko, ki je bila prva 
optika v Krškem in širše. Za-
četki so bili skromni, v domači 
hiši, vendar so s podjetnostjo, 
vztrajnostjo ter inovativnostjo 
dosegli, da je optika postala 
prepoznavna na območju celot-
ne nekdanje skupne države. Z 
razvojem optičnih strojev, ka-

terih inovator je bil Ivan Rimc, so si olajšali delo v svoji optiki, kasneje tudi optikom v števil-
nih optičnih delavnicah v Sloveniji in tujini. Še danes z inovativnim pristopom skrbijo za mo-
dernizacijo naprav, ki so nepogrešljiv del vsake optike. Po dvajsetih letih je podjetje prevzel 
in družinsko tradicijo nadaljeval sin Robert Rimc. Zaposleni v podjetju se redno izobražujejo 
in izpopolnjujejo ter skupaj ustvarjajo uspešno podjetniško zgodbo. Podjetje je močno vpeto v 
lokalno okolje in si prizadeva podpirati različna kulturna in športna društva v občini in regiji.
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ZNAK MESTNE OBČINE KRŠKO 
gospa Stanka Macur 

za uspešno in vsestransko ustvarjanje na glasbenem področju

Kantavtorica in glasbena pedagoginja Stanka Macur je pred 45 
leti začela kot učiteljica na brestaniški osnovni šoli ter v glasbe-
no ustvarjalnost prinesla pomlad. S sproščenim, vedrim nasto-
pom, izvirnimi idejami ter tenkočutnim odnosom je uspela pri-
tegniti učence in v njih buditi ljubezen do glasbe in petja ter žela 
uspehe na tekmovanjih. Vključila se je tudi v kulturno delo Bre-
stanice, sodelovala z moškim zborom, Rajhenburškim oktetom 
in ustanovila ženski oktet. Pritegnila jo je družba ljubiteljev be-
sedne umetnosti in glasbe v Literarnem klubu Beno Zupan-
čič ter posnela avtorske skladbe. Sodelovala je tudi z glasbe-
niki Glasbene šole Krško ter pomembno prispevala k uspešni 
predstavitvi koncertne in odrske izvedbe glasbene drame Vraž-
je dekle. Stanka Macur je ena tistih redkih vsestranskih ume-
tnic, ki na odru enostavno prepriča poslušalce v prav vsakem 
pogledu.

ZNAK MESTNE OBČINE KRŠKO
gospod Alojz Kerin 

za predano delo in uspešno promocijo Rake in s tem mestne občine Krško  
s projektom »Raška č'bula«

Alojz Kerin je že v mladosti aktivno vstopil v društveno in po-
litično življenje. Je ustanovni član ljudskih pevcev Florijan, 
Društva vinogradnikov Raka, Turističnega društva Lovrenc 
Raka in član Prostovoljnega gasilskega društva Raka. Kot član 
in predsednik sveta KS Raka, kasneje pa tudi kot član Občin-
skega sveta Občine Krško si je prizadeval in prispeval k ures-
ničitvi številnih naložb in projektov na območju KS Raka. Tre-
nutno največ časa posveča delu v TD Lovrenc Raka, ki ga kot 
predsednik uspešno vodi. Rdeča nit njegovega delovanja je pro-
jekt »Raška č'bula«, ki bo v kratkem potrjena kot tretja avtohto-
na sorta čebule v Sloveniji. Projekt prispeva k prepoznavnosti 
Rake in Mestne občine Krško po vsej Sloveniji. Kot velik poz-
navalec Rake, njene zgodovine, okoliških krajev in mestne ob-
čine Krško Alojz Kerin tudi kot turistični vodnik po kraju po-
pelje turiste od blizu in daleč.

PRIZNANJE MESTNE OBČINE KRŠKO 
gospod Robi Hercigonja 

za predanost na področju prostovoljnega dela

Robi Hercigonja je prostovoljec v vseh pogledih. V Prostovolj-
nem gasilskem društvu Senovo že od leta 1993 aktivno sodeluje, 
se izobražuje in izpopolnjuje svoje znanje. Tako je iz izprašane-
ga gasilca napredoval in opravil tečaje za gasilca, za uporabnika 
dihalnega aparata ter za gašenje notranjih požarov. V društvu 
aktivno  sodeluje kot praproščak, dejaven je pri mladincih in kot 
mentor pionirjev, od leta 2018 pa je tudi pomočnik gospodarja 
v gasilskem domu. V letu 2010 je pristopil tudi v vrste Turistič-
nega društva Senovo, kjer sodeluje pri vzdrževanju poti, redno 
kosi ob kolesarski poti na Senovem ter pomaga na društvenih 
prireditvah. Letno v sklopu PGD Senovo in TD Senovo opravi 
več kot 400 ur prostovoljnega dela. 

PRIZNANJE MESTNE OBČINE KRŠKO 
gospod Robert Pirc 

za dolgoletno prizadevno delo na glasbenem področju

Profesorju klarineta na Glasbeni šoli Krško, prvemu klarinetistu 
Pihalnega orkestra Krško in mentorju sekcije klarinetistov Ro-
bertu Pircu glasba in pedagoško delo na pomeni le poklic, tem-
več življenjsko poslanstvo. S svojo strokovnostjo in predanostjo 
glasbi je prispeval k številnim uspehom domačih orkestrov in 
učencev na državnem in mednarodnih tekmovanjih. Ob usta-
novitvi Simfoničnega orkestra GŠ Krško je igral pomembno vlo-
go ob sestavi članov orkestra sekcije pihal, dolga leta je bil tudi 
predsednik društva. Bil je član znane posavske skupine K.U.T. 
Gas, Big Banda Krško, ustanovni član kvarteta klarinetov Clari-
four, je član slovenskega orkestra klarinetov, na pomoč pa pri-
skoči skoraj vsem orkestrom v Posavju in Novem mestu. 

Prostovoljno�gasilsko�društvo�Leskovec�pri�Krškem� 
(ob�130-letnici)

Čebelarsko�društvo�Krško�(ob�70-letnici)

Nogometna�rekreacija�R-500�(ob�50-letnici)

Podružnična�Osnovna�šola�Veliki�Podlog�(ob�120-letnici)

Prostovoljno�gasilsko�društvo�Malo�Mraševo� 
(ob�70-letnici)

Osnovna�šola�Jurija�Dalmatina�Krško�(ob�50-letnici)

Nogometni�klub�Krško�(ob�100-letnici)

Metalna�Senovo,�d.�o.�o.�(ob�50-letnici)

Folklorna�skupina�DKD�Svoboda�Senovo�(ob�40-letnici)

JUBILEJNA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRŠKO
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PRIZNANJE MESTNE OBČINE KRŠKO 
gospod Dušan Šiško 

za prispevek k pridobitvi statusa mestne občine

Dušan Šiško je kot poslanec v preteklem mandatu 2018–2022 
veliko prispeval k prepoznavnosti Krškega in celotne regije 
Posavje, hkrati pa opozarjal na nerešena vprašanja in projekte 
na območju občine in celotne regije. Najpomembnejši pa je nje-
gov prispevek v postopku pridobivanja statusa mestne obči-
ne, saj je z osebnim angažiranjem uspel Občini Krško pridobi-
ti status, ki pomeni trajno in s tem zgodovinsko pridobitev za 
našo lokalno skupnost. Status mestne občine namreč Krškemu 
odpira številne možnosti razvoja na gospodarskem in družbe-
nem področju, pa tudi pridobitev dodatnih finančnih sredstev, 
predvsem pa omogoča osrednjo vlogo v prihodnji regionaliza-
ciji Slovenije oz. pridobitev sedeža pokrajine Posavje.

ZNAK MESTNE OBČINE KRŠKO
družba Aristotel, zdravstveni center Krško, 

za dosežke ter uspešno in kvalitetno opravljeno delo v času epidemije

Družba Aristotel, zdravstveni 
center, d. o. o., registrirana za 
zunajbolnišnično osnovno in 
specialistično zdravstveno de-
javnost, v Krškem posluje od 
leta 1998. Vse do danes je širi-
la svojo dejavnost in skozi leta 
pridobivala razna dovoljenja 
ter odpirala nove specialistične 
ambulante. Danes podjetje re-
dno zaposluje štirideset delav-
cev, od tega sedem zdravnikov 
ter 31 honorarnih sodelavcev 
v dveh poslovnih enotah v Kr-
škem in Novem mestu. V času 

epidemije je družba Aristotel takoj prepoznala potrebo po aktivnem vključevanju v pomoč lju-
dem. Zdravstveni center je bil ves čas na voljo za usluge občanom, saj so se zavedali, da epide-
mija COVID19 ni samo zdravstvena kriza, ampak tudi psihološka. S svojim strokovnim pris-
topom so večkrat pomagali občankam in občanom prebroditi prav te težave. Vodstvo družbe 
se vseskozi zaveda, da so kakovostne storitve rezultat izobraženih in zadovoljnih ljudi, zato 
vlaga v izobraževanje zaposlenih in gradi medsebojne odnose med zaposlenimi.

PRIZNANJE MESTNE OBČINE KRŠKO 
gospod Marjan Čeplak

za uspešno delo v strelskih športnih organizacijah

Marjan Čeplak je kot eden od ustanovitvenih članov postavil 
temelje Kluba praktičnega streljanja Krško. S svojim prizadev-
nim in vestnim delom je kot predsednik društvo vodil petnajst 
let ter nadaljeval kot član izvršilnega odbora, v letu 2021 pa pre-
jel naziv častnega člana kluba. Deloval je tudi v sklopu Sloven-
ske zveze za praktično strelstvo ter tako prispeval k širši pre-
poznavnosti tako strelstva, kluba kakor tudi samega Krškega. 
Svoje znanje in strelske vrline je prenašal tudi na mlajšo gene-
racijo izven športne organizacije. S svojimi preudarnim pogle-
dom na svet, izkušnjami in naborom vrlin je bil mentor mla-
dim, ki so vstopali v vojaški ali policijski poklic. 

PRIZNANJE MESTNE OBČINE KRŠKO 
gospod Jože Stibrič 

za prispevek k razvoju in promociji športa v lokalnem okolju

Jože Stibrič je leta 1981 skupaj s somišljeniki prevzel pobudo 
za ustanovitev Športnega društva Dolenja vas. Pod njegovim 
vodstvom so se leta 1983 v naselju Spodnji Stari Grad začela 
dela za izgradnjo nogometnega, rokometnega in košarkarske-
ga igrišča ob že zgrajenem balinišču. Z vztrajnostjo, delavnostjo, 
pozitivnim pristopom ter vizijo razvoja športnega društva je 
pomembno prispeval, da je športni center v Spodnjem Starem 
Gradu danes moderen športni objekt, ki nudi možnost druže-
nja in športnega udejstvovanja članov društva, krajanov obeh 
krajevnih skupnosti in tudi širše. Vedno je deloval povezoval-
no in društvo vodil z osebnim zgledom in vztrajnostjo tako pri 
delovnih akcijah kot tudi športnih aktivnostih. 

Posebni�program�OŠ�dr.�Mihajla�Rostoharja�Krško� 
(ob�40-letnici)

Društvo�izgnancev�Slovenije�1941–1945�(ob�30-letnici)

E-Posavje�TV�(ob�10-letnici)

Prostovoljno�gasilsko�društvo�Stranje�(ob�40-letnici)

Občinska�turistična�zveza�Krško�(ob�20-letnici)

Športno�društvo�Plavalček�(ob�10-letnici)

Center�za�socialno�delo�Posavje�–�enota�Krško�–� 
Pomoč�na�domu�(ob�30-letnici)

Ženski�pevski�zbor�Prepelice�(ob�20-letnici)

Zavod�Trismegistus�(ob�10-letnici)

www.krsko.si
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Prireditve ob prazniku mestne občine Krško
NEDELJA, 22. maj 2022

• ob 1000

Državno tekmovanje slovenskih godb
Kulturni dom Krško
(Pihalni orkester Krško)

SOBOTA, 28. maj 2022

• ob 900

51. pokal Krško – Razvojni pokal Slovenije
Bazen Brestanica
(Plavalni klub Celulozar Krško)

• ob 900

Slovenski pokal v kajak-kanu – divje vode 
za mlajše kategorije – Krško 2022  

in državno prvenstvo v kajak spustu – 
Krško 2022

Reka Sava pod krškim mostom, travnik 
nasproti Mladinskega centra Krško
(Kajak kanu klub Krško)

• ob 900

Teniški turnir dvojic v počastitev praznika 
mestne občine Krško 

Teniško igrišče pri Osnovni šoli Adama 
Bohoriča Brestanica 
(Teniški klub Brestanica)

• ob 1100

Otvoritev Regijskega čebelarskega centra
Bohoričeva 2, Krško
(Mestna občina Krško in Čebelarska zveza Krško)

NEDELJA, 29. maj 2022

• ob 1000

Slovenski pokal v kajak sprintu – 
Brestanica 2022

Akumulacijsko jezero na reki Savi pri 
Brestanici in parkirišče pri gostilni Pečnik
(Kajak kanu klub Krško)

SREDA, 1. junij 2022

• ob 1700

Nogometni turnir združeno Posavje
Športni park Matije Gubca
(NK Posavje Krško)

ČETRTEK, 2. junij 2022

• ob 1800

Koncert orkestrov in komornih skupin 
Glasbene šole Krško

Velika dvorana Kulturnega doma Krško
(Glasbena šola Krško)

SOBOTA, 4. junij 2022

• ob 800

Juriš na Bohor 
Jablance 
(Planinsko društvo Bohor Senovo)

• ob 900

Kolesarjenje po obronkih mestne občine 
Krško

Trg Matije Gubca
(Športno društvo JK TRI TEAM)

• ob 1000

7. mednarodni Plavalčkov miting v 
plavanju za invalide

Bazen Brestanica
(Športno društvo Plavalček)

• ob 1000

»Krško open« – karate 2022 
Plesna dvorana v Osnovni šoli Jurija 
Dalmatina Krško
(Nippon klub Krško)

• ob 1930

Contour Slovenia, slovenski športno-
dokumentarni film o kolesarstvu, avtor 

Rok Sanda
Kulturni dom Krško
(organizator Vihar media)

NEDELJA, 5. junij 2022

• ob 830

4. tradicionalni vinogradniški pohod 
(Brestanica–Grmada)

Gasilski dom Brestanica
(Društvo vinogradnikov Sremič)

• ob 1500

Tradicionalne kasaške dirke s 
Šampionatom Slovenije

Hipodrom Brege
(Konjeniški klub Posavje Krško)

TOREK, 7. junij 2022

• od 1000

Otvoritev dislocirane enote Osnovne šole 
dr. Mihajla Rostoharja Krško – Richlyjeva 

hiša
Cesta 4. julija 45, Krško
(Mestna občina Krško in Osnovna šola dr. 
Mihajla Rostoharja Krško)

• ob 1700

Krško skozi čas – razstava
Avla Kulturnega doma Krško
(Kulturno turistično društvo Imstori)

SREDA, 8. junij 2022

• od 1100

Slovesnost ob otvoritvi 1. faze ceste G1-5
Cesta krških žrtev pri Mladinskem centru 
Krško
(DRSI in Mestna občina Krško)

• od 1300 do 1700

Dan odprtih vrat Dnevnega centra Zveze 
prijateljev mladine Krško

Dnevni center ZPM Krško
(Zveza prijateljev mladine Krško)

• ob 1715

Turnir nogometnih priložnosti
Športni park Matije Gubca Krško
(Društvo športna šola Posavje)

• ob 1900

10. obletnica ePosavje TV
Kulturni dom Krško, Trg Matije Gubca 
(ePosavje media, d.o.o.)

• ob 1930

Pogovorni večer iz cikla »Zakon večeri« z 
nogometašem Marcosom Tavaresem

Atrij Gradu Rajhenburg
(Društvo Družina in Življenje)

ČETRTEK, 9. junij 2022

• ob 1700

Slovesnost ob otvoritvi nove knjižnice
Park pri Valvasorjevi knjižnici Krko
(Mestna občina Krško in Valvasorjeva knjižnica 
Krško)

PETEK, 10. junij 2022

• ob 900

Z Bohorsko konjenico ob meji mestne 
občine Krško

Grad Rajhenburg – zbirno mesto 
(Društvo Bohorska konjenica)

SOBOTA, 11. junij 2022

• ob 930

Dolenjski teniški satelit
Igrišče Teniškega kluba Krško
(Teniški klub Krško)

• ob 1000

Zaključek sezone vseh generacij odbojke 
2022

Odbojkarsko igrišče pri OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica
(Odbojkarsko društvo Brestanica)

• ob 1000

Tradicionalni domoznanski izlet – Po 
stopinjah prvih Bohor(i)čev

Knjižnica Senovo
(Bralni krožek Društva upokojencev Senovo in 
Valvasorjeva knjižnica Krško – izposojevališče 
Senovo) Predhodna prijava (do 9. 6. 2022): 
urska.sostar@knjiznica-krsko.si

• ob 1800

20-letnica KBV Dren Leskovec pri Krškem
Dvorana KS Leskovec pri Krškem
(Klub borilnih veščin Dren Leskovec)

NEDELJA, 12. junij 2022

• ob 900

Balinarski turnir
Balinišče Krško (Balinarski klub Krško)

SOBOTA, 18. junij 2022

• od 1845

Slovesnost ob otvoritvi obnovljene 
speedway steze

Stadion Matije Gubca Krško
(Mestna občina Krško in Avto moto društvo 
Krško)

• od 1900

Speedway dirka SEC CHALLENGE – 
finalna kvalifikacijska dirka posameznikov
Stadion Matije Gubca Krško
(Avto moto društvo Krško)

Osrednji prireditvi ob prazniku  
mestne občine Krško:

• ob 1700

Slavnostna akademija v počastitev 
praznika mestne občine Krško

Kulturni dom Krško
(Mestna občina Krško)

• ob 1900

Kulturno-zabavno druženje občank  
in občanov

Ploščad pred Kulturnim domom Krško
(Mestna občina Krško)
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Voščila�ob�prazniku�mestne�občine�Krško

Spoštovane občanke in spoštovani občani,
iskreno voščimo ob vašem občinskem prazniku!

Bogata tradicija in plemeniti ljudje so temelj 
bodočnosti, zato v slogi, spoštovanju in razumevanju, 

strpno in odgovorno, s povezovanjem in 
sodelovanjem nadaljujmo skupaj s soustvarjanjem 

prihodnosti tako v mestni občini Krško kot v regiji 
Posavje. Ljudje smo tisti, ki pišemo zgodbe in naj bodo 

to zgodbe o uspehu, zato odločno in srčno 
uresničujmo zastavljene cilje v dobrobit občank in 

občanov ter Posavk in Posavcev. 

Franjo Debelak,
župan Občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci 

Cenjene občanke in spoštovani občani,
prejmite iskreno voščilo ob občinskem prazniku!

Vsak čas prinaša nove izzive in spremembe, a ključ do 
uspeha so medsebojno razumevanje, spoštovanje, 

sodelovanje in povezovanje. Nič ni samo po sebi umevno, 
vsi doseženi cilji so rezultat preudarnih odločitev, ki naj 
tudi v prihodnje obrodijo čim več dobrih sadov tako za 

mestno občino Krško kot regijo Posavje. Enotnost in 
složnost naj bosta še naprej vaše in naše vodilo.

Ladko Petretič,
župan Občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci

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

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Ob priložnosti praznovanja vašega občinskega praznika se 
vam iskreno zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje v 

prepričanju, da bomo v okviru posavske regije za lepši jutri 
vseh nas plodno soustvarjali tudi naprej. 

V svojem imenu in v imenu naših občanov vam ob 
prazniku vaše občine iz Radeč izrekamo iskrene čestitke!

župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani mestne občine Krško.

Mesec junij velja za enega najprijaznejših mesecev, saj z mogočnostjo 
poletnega solsticija prinaša obilje svetlobe. Ko mestna občina Krško 

prav v objemu tega obdobja praznuje svoj občinski praznik, 
je to najlepša priložnost, da skupni družbeni uspehi zasluženo zasijejo 

v še močnejši luči.

Ob občinskem prazniku vam iz občine Sevnica namenjamo iskrene 
čestitke za vse uresničene korake napredka. Uspešno delo naj tlakuje 

svetle poti prihodnosti, krepi ponos na domače kraje in družbeno 
povezuje. V dobro sodelovanje, kot vselej doslej, tudi v prihodnje 

verjamem na ravni naše skupne regije Posavje.

Še posebne čestitke namenjamo vsem prejemnikom občinskih 
priznanj, ki z vidnimi uspehi in dosežki zaznamujete življenje in delo 

v mestni občini Krško.

Prijetno praznovanje občinskega praznika in vse dobro. 

Srečko Ocvirk,
župan Občine Sevnica, s sodelavci

Predsednik Damjan Bogovič

in Svet Krajevne skupnosti Koprivnica 

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

mnogo uresničenih želja 
ter osebnih in poslovnih uspehov.

Predsednica Vlasta Moškon
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

Ob praznovanju občinskega praznika
vam iskreno čestitamo ter želimo 

veliko osebnega zadovoljstva 
in delovnih uspehov.

Ob prazniku mestne 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 ZDOLE
Zdole 29c, 8272 Zdole

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

z medsebojnim sodelovanjem in razumevanjem.

Predsednik Marjan Zorko in Svet KS Zdole

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

iskreno čestitamo

Svet KS Veliki Trn, predsednica sveta Ana Srpčič

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

Foto: M. Mirt

Prvo praznovanje z mestnim statusom
Po dveh letih zaradi protiepidemijskih ukrepov zelo okrnjenega občinskega pra-
znovanja, ki ga krška občina obeležuje 7. junija v spomin na prve krške žrtve in 
vrnitev izgnancev, bo letošnje praznovanje vendarle malo bolj podobno tistemu, 
ki smo ga poznali prej. Prazničnih prireditev bo sicer še vedno nekoliko manj, a še 
vedno več kot 30, kar je več kot dovolj za druženje občank in občanov, kar je ko-
nec koncev tudi namen praznovanja. Letošnja novost je seveda to, da občina prvič 
praznuje z nazivom 'mestna občina', ki ji ga je konec minulega leta v novem po-
skusu vendarle uspelo pridobiti skozi postopek v Državnem zboru. Prazniku pos-
večene strani poleg številnih voščil podjetij in organizacij znova prinašajo zelo za-
nimiv vpogled v zgodovino krškega praznovanja v minulih desetletjih. Vabljeni k 
branju in seveda – čestitke občankam in občanom mestne občine Krško!  Ur. 
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Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo in želimo vse 
dobro, predvsem obilo zdravja, optimizma in zadovoljstva.

Svet KS Raka, predsednik sveta KS Primož Šribar

Ob prazniku mestne občine Krško
in krajevne skupnosti Podbočje

želimo vsem občanom in
sokrajanom veliko osebnega

zadovoljstva, delovnih uspehov in
dobrega počutja

 
Svet KS Podbočje, 

Janez Barbič, predsednik sveta

Ob prazniku mestne 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

Vsem občanom in občankam čestitamo 
ob prazniku mestne občine Krško! 

Krajevna skupnost Dolenja vas

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

Spoštovane krajanke in krajani! Čestitamo vam ob krajevnem in občinskem prazniku. 
Naj vam letošnje leto da nov zagon dobre volje za delo in uspeh v prihodnje. 

Predsednik Peter Račič in Svet KS Krško polje

Goran RovanGoran Rovan

LESKOVEC VABI
Otvoritev ceste v Venišah

petek, 27. maj 2022, ob 19.30; domačija Avguštin

Svečana seja Sveta krajevne skupnosti
torek, 31. maj 2022, ob 19.00; Osnovna šola Leskovec

Večer pravljic za odrasle
četrtek, 2. junij 2022, ob 19.30; Media center OŠ

Znani Leskovčani
petek, 3. junij 2022, ob 19.30; dvorana v gasilskem domu

Otvoritev igrišča v Selcah
sobota, 4. junij 2022, ob 16.00; Selce

Kino na prostem – celovečerni film Vesolje med nami
sobota, 4. junij 2022, ob 21.00; igrišče stare osnovne šole

režiserka: Rahela Jagrič Pirc

Pohod »Gremo v Kobile«
nedelja, 5. junij 2022, ob 8.30; start Trg borcev

Malonogometni turnir v Veliki vasi
sobota, 11. junij 2022, ob 14.00

Pohod Ajdovska jama
sobota, 18. junij 2022, ob 14.30; start Trg borcev

Vabljeni v  Leskovec!
Iskreno čestitamo tudi ob prazniku 

mestne občine Krško!
Svet KS Leskovec pri Krškem in predsednik Jože Olovec

PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI LESKOVEC PRI KRŠKEM

KRAJEVNA SKUPNOST 
MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško 

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Naj bodo praznični dnevi priložnost za krepitev 
vezi, ki nas povezujejo.

Iskreno čestitamo ob prazniku mestne občine 
Krško, kot tudi letošnjim nagrajencem.

 

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 mestne občine Krško.

RUDAR SENOVO d.o.o.

Občankam in občanom mestne občine Krško čestitamo ob občinskem prazniku.

www.kemokovina.si

Čestitamo ob prazniku in želimo povezovalno 
ter uspešno delo tudi v bodoče.

Čestitamo ob prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje.

www.zidarstvo-fasaderstvo.com

OGLAS PO 2022.indd   1 24/05/2022   20:03
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Spoštovane občanke 
in občani mestne občine Krško,

letošnji 7. junij, naš občinski praznik in dan spomina na 
prve krške žrtve ter vrnitev izgnancev, bomo v Krškem prvič 
proslavili kot mestna občina Krško. 
S podelitvijo statusa mestne občine našemu prelepemu 
Krškemu, ki je z geografskega, upravnega, gospodarskega, 
znanstvenega, energetskega (Fakulteta za energetiko, Nuk-
learna elektrarna Krško – NEK, Hidroelektrarne na Spodnji 
Savi, Termoelektrarna Brestanica) ter kulturnega vidika že 
dlje časa dejansko središče Posavja, so se uresničila enotna 
prizadevanja občanov Krškega, da Krško postane mestna 
občina. Ta sprememba zakona je v Državnem zboru RS no-
vembra lani prejela visoko podporo, in sam verjamem, da 
čeprav se zdi, da smo v Sloveniji še vedno oddaljeni od pro-
jekta ustanovitve pokrajin, da je od tedaj naprej vendarle 
tudi Posavje korak bližje temu, da postane samostojna po-
krajina enkrat v prihodnosti. 
Veseli me, da bomo letošnji praznik mestne občine Krško 
po dveh zaporednih letih epidemije covid-19 končno lahko 
proslavili tudi s prireditvami in srečanji v živo ter stiski rok. 
Vsem občankam in občanom mestne občine Krško iskreno 
čestitkam ob prazniku mestne občine Krško in želim lepo 
ter veselo praznovanje!

Franc Bogovič, 
poslanec v Evropskem parlamentu 

(SLS/EPP Group)
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Pred 60 leti (1962)
Da bi si osvežili spomin oziroma bi si mlajši bralci lažje 
predstavljali čas pred šestimi desetletji, omenimo najprej ne-
kaj dogodkov, ki so zaznamovali leto 1962. Tako je februar-
ja tega leta ameriški astronavt John Glenn kot prvi Američan 
obkrožil Zemljo, junija je v Čilu potekalo svetovno prvenstvo 
v nogometu, na katerem je slavila brazilska reprezentanca z 
znamenitim Pelejem, julija pa je v Londonu prvič nastopila ena 
najbolj popularnih glasbenih skupin Rolling Stones. V Rimu se 
je 11. oktobra začel drugi vatikanski koncil, s katerim so žele-
li modernizirati rimokatoliško Cerkev, tega leta se je začela in 
k sreči tudi razpletla t. i. kubanska kriza, v kateri sta ZDA in SZ 
privedli svet na rob tretje svetovne vojne.

Občina Krško, tedaj še Videm-Krško, je leta 1962 spadala v celj-
ski okraj, vendar le dobra tri leta, saj so bili leta 1965 okra-
ji v Sloveniji ukinjeni. Za zgodovino Krškega je bilo to leto 
pomembno tudi zato, ker so v Jugoslaviji začeli preučevati 
primerna območja za gradnjo jedrskih elektrarn, kar je kma-
lu pripeljalo do ugotovitve, da je lokacija v Vrbini ena najbolj 
primernih. Elektrogospodarska skupnost Slovenije je v svojih 
elektroenergetskih študijah predvidela izgradnjo jedrske elek-
trarne kot možno rešitev naraščajočih družbenih potreb po 
elek trični energiji. Tega leta so morali v Krškem omejiti promet 
preko starega lesena mostu preko Save (na 2,5 toni), ki je bil v 
vse slabšem stanju, zato se je tedanji predsednik Občinskega 
ljudskega odbora Videm-Krško Stane Nunčič z večjimi podjetji 
dogovoril, da bodo začeli z gradnjo novega mostu, ki pa je bil 
potem po mnogih težavah dograjen šele leta 1969.

Leta 1962 so v tedanji občini Videm-Krško prvič praznovali ob-
činski praznik 4. julija, ki je bil tedaj že tudi državni praznik pod 
imenom dan borca. Hkrati so organizirali  veliko slovesnost ob 
odkritju vseslovenskega spomenika izgnancem in drugim žrt-
vam okupatorja ob vznožju grajskega pobočja in v bližini že-
lezniške postaje v Brestanici, od koder so bili desettisoči Slo-
vencev dve desetletji prej prisilno izgnani v tujino. Odbor za 
izgradnjo spomenika, ki ga je vodil Nunčič, je imel tudi komi-
sije za kulturni program, ureditev prometa, komunalno uredi-
tev in druge naloge, saj so na prireditvi pričakovali veliko ljudi.

Že dan prej so v brestaniške elektrarne pripravili razstavo z 

naslovom Potujčevanje in izgon 1941–1945, ki jo je pripravil 
Posavski muzej Brežice, na otvoritvi pa je govoril direktor mu-
zeja Stanko Škaler. Uro kasneje so v prostorih brestaniškega 
Partizana pripravili svečano akademijo v počastitev občinske-
ga praznika. 

V nedeljo dopoldan se je na prostoru pred spomenikom zbralo 
okoli deset tisoč ljudi, med njimi največ bivših izgnancev. V kul-
turnem programu so sodelovali združeni pevski zbori krške ob-
čine, pihalni godbi iz Krškega in Senovega ter recitatorji. Zbrane 
je najprej pozdravil predsednik Nunčič, nato je imel slavnostni 
govor prvoborec in narodni heroj Jože Borštnar, ki je med dru-
gim vodil zaključne boje za osvoboditev Gorice in Trsta.

Že ob prihodu na slovesnost so se obiskovalci lahko okrepča-
li na stojnicah, ki so stale ob cesti vse od železniške postaje do 
travnika pred elektrarno, kjer so po proslavi pripravili veseli-
co. Ob tej priložnosti so organizatorji ponudili različne spomin-
ke in brošuro z naslovom Brestanica 1941–1945.

Pred 50 leti (1972)
Nadaljujemo naše kratko potovanje po zgodovini in z utrinki z 
različnih področjih slikamo čas pred pol stoletja. Januarja 1972 
je ameriška firma HP dala na trg prvi žepni kalkulator HP-35, 
na Severnem Irskem pa je prišlo do streljanja britanskih voja-
kov na upornike, kar je postalo znano kot 'krvava nedelja'. V 
februarju se v japonskem Sapporu odvijajo zimske olimpijske 
igre, septembra na letnih olimpijskih igrah v Münchnu v tero-
rističnem napadu arabska skupina Črni september umori 11 
izraelskih športnikov. Junija je v ZDA prišlo do afere Waterga-
te, zaradi katere je kasneje kot prvi ameriški predsednik odsto-
pil Richard Nixon. Decembra na Luno poleti Apollo 17 kot zad-
nja odprava s človeško posadko doslej, v zgodovino filma se je 
tega leta vpisal Boter, film o mafijski družini Corleone s slav-
nim Marlonom Brandom v glavni vlogi.

Na tleh naše tedanje države, natančneje na Kosovem, je izbruh-
nila epidemija črnih koz, ki je bila zadnja v Evropi, tik pred 
koncem leta pa v Sloveniji odprejo prvi odsek težko pričako-
vane štiripasovne avtoceste Vrhnika–Postojna. V energetiki 

Kako s(m)o praznovali 1962–2012

V harmoniji z naravo

Vrtni center

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

BATERIJSKE VRTNE
KOSILNICE RAMDA

RASTLINA MESECA
JUNIJA - GAZANIJA VRTNO POHIŠTVO

MOTORNE KOSE RAMDA VSE ZA VAŠ OKRASNI VRT VODNI PROGRAM RAMDA

KAMADO

ŽARI

NE SPREGLEJTE

VSI -12%

ŽE OD
139,99€

ČESTITKE OB OBČINSKEM PRAZNIKU!

eurogarden.eu

Ker rad vozim.
Rad pripeljem do cilja.
Rad imam življenje.
V občini, kjer
sem doma.

www.avtoline.si

nadaljevanje�na�str.�24
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Vsem občankam in občanom želimo 
mirno in varno praznovanje

ter čestitamo ob občinskem prazniku!

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

so bile sprejete pomembne določitve, saj so začeli graditi 380 
kV-omrežje, obratovati je začela TE Šoštanj 4 s 275 MW moči. 
Ker se je vse bolj bližala gradnja jedrske elektrarne v Krškem, 
je delegacija posavskih občin septembra obiskala nekaj jedr-
skih elektrarn v Zahodni Nemčiji, da bi se seznanili z njihovim 
delovanjem in morebitnimi vplivi na okolje. Po vrnitvi je Jože 
Radej kot tedanji predsednik skupščine občine Krško in pred-
sedujoči Svetu posavskih občin sklical pogovor z novinarji, za-
tem pa so udeleženci ekskurzije o (v glavnem pozitivnih) ugo-
tovitvah poročali na seji občinske skupščine.

V občini Krško se je leta 1972 nadaljeval proces ustanavljanja 
krajevnih skupnosti. Tako so na seji obeh zborov najprej spre-
jeli odlok o ustanovitvi Krajevne skupnosti Dolenja vas, ki je 
obsegala naselja Dolenja vas, Stari Grad, Spodnji Stari Grad, 
Pesje, Libna in Spodnja Libna, nekaj kasneje pa so ustanovili 
še Krajevno skupnost Gora, ki je obsegala naselja Gora, Gunte, 
Cesta, Straža, Spodnje Dule, Dunaj, Golek, Čretež, Osredek, Se-
nožete in Strmo Rebro.

Občinski praznik so takrat še vedno praznovali 4. julija. Svečano 
sejo družbenopolitičnega zbora so imeli 3. julija na osnovni šoli 
Senovo, na kateri so podelili častna priznanja z medaljo Janeza 
Vajkarda Valvasorja kolektivu Tovarne celuloze in papirja Dju-
ro Salaj za vlaganja v razvoj in še posebno za vsestransko pod-
poro lokalni skupnosti, Moškemu pevskemu zboru DPD Svobo-
da Brestanica in Avto-moto društvu Krško za njuno društveno 
dejavnost ter Gvidu Veselu za prispevek k razvoju plantažne-
ga sadjarstva v Sloveniji. Osrednjo občinsko proslavo so ime-
li v zaselku Jevša na Bohorju, na kateri so podelili kar 70 odli-
kovanj in priznanj nekdanjim borcem. Komandant garnizije v 
Cerkljah ob Krki je občini Krško v znak dobrega sodelovanja 
izročil maketo letala.

Ob občinskem prazniku so nadaljevali tradicijo otvoritev novih 
komunalnih pridobitev, med katerimi je bila zelo pomembna 
zagotovitev kvalitetne pitne vode. Tako so 29. junija odprli so-
doben vodovod v Gržeči vasi v KS Veliki Podlog, zatem pa dva 
dni kasneje še vodovod na Zdolah, ki je bil namenjen za vasi 
Pleterje, Anovec in Ravne. Konec avgusta istega leta so urejali 
tudi vodovod v naselju Raztez in obnavljali vodovode na Resi 
v Krškem in v Brestanici (sejmišče). 

Pozornost so v občini namenjali tudi izobraževanju, tako so po 
eni strani ukinili osnovno šolo na Zdolah, a tudi sprejeli sklep o 
gradnji nove osnovne šole v Koprivnici, v okviru Tehniške sre-
dnje šole pa so ustanovili samostojno delovodsko strojno šolo.

Ob občinskem prazniku je predsednik Radej kot največje in-
vesticije občine ocenil rekonstrukcijo Tovarne celuloze in pa-
pirja in Kovinarske, gradnjo obrata za predelavo grozdja pri 
Agrokombinatu in skladišča trgovskega podjetja Preskrba ter 
odpiranje novih in obnove dotedanjih trgovin Preskrbe, pred-
vsem pa vlaganja v pridobivanje električne energije v Brestani-
ci in Krškem. Da bi prezaposlili 345 prekvalificiranih rudarjev 
iz Rudnika Senovo v zapiranju, so junija odprli obrat Metalne.

Pred 40 leti (1982)
Svet je v letu 1982 obeležila predvsem sicer kratka vojna med 
Argentino in Veliko Britanijo za Faklandske otoke, iz Združe-
nega kraljestva je dokončno izstopila Kanada. Španija je tega 
leta postala prva nova članica Nata po letu 1955, Helmut Kohl 
pa je bil novi nemški kancler. Japonska Honda je kot prva azij-
ska firma odprla nekaj tovarn avtomobilov v ZDA, v Nemčiji so 
začeli prodajati prve zgoščenke. Michael Jackson je izdal album 
Thriller, ki postane najbolj prodajan album v zgodovini, filmsko 
produkcijo pa je obogatil kultni znanstvenofantastični film E.T. 
Stevena Spielberga o prijateljstvu med dečkom in nenavadnim 
prišlekom z drugega planeta.

Občinske volitve so prinesle spremembe v občini Krško, saj je 
le slaba dva meseca pred občinskim praznikom, 7. junijem, vo-
denje občine kot predsednik Skupščine občine Krško (za Silve-
strom Gorencem) prevzel Branko Pirc.

Občinski praznik je bil kulturno in športno obarvan, praznova-
ti so začeli 4. junija z otvoritvijo razstave akademskega slikarja 
Draga Plemenitaša v Lamutovem likovnem salonu v Kostanje-
vici na Krki. Posebej slovesno je bilo v Podbočju, kjer so v novi 
stavbi osnovne šole, ki so jo poimenovali po Gorjanskem bata-
ljonu, pripravili slavnostno sejo Skupščine občine in vodstev 
občinskih družbenopolitičnih organizacij, na kateri so podelili 
občinska priznanja. Na stadionu Matije Gubca so gostili med-
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Sava nas povezuje in združuje …

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

Sava nas povezuje in združuje …

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

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

Vsem občankam in občanom čestitamo
ob prazniku mestne občine Krško.

Vsem občankam in občanom čestitamo
ob prazniku mestne občine Krško.

Strankam in poslovnim partnerjem
se zahvaljujemo za zaupanje. 

Strankam in poslovnim partnerjem
se zahvaljujemo za zaupanje. 

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

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 mestne 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.
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Občankam in 
občanom 

čestitamo za praznik 
in želimo veliko 

dobrega sodelovanja 
tudi v prihodnje. 

Nuklearna elektrarna Krško

Naša občina ves čas raste, se razvija in nas 
povezuje. Iskreno čestitamo ob praznovanju 

mestne občine Krško.  

narodno speedway dirko. Tekmovalci speedwaya so prvič tek-
movali za Zlati znak občine Krško. Praznovanje so zaključili s 
košarkarsko tekmo, ki je že potekala v novih prostorih špor-
tne dvorane OŠ v Podbočju.

V letu 1982 je prišlo do sprememb pri podeljevanju občinskih 
priznanj, saj so bili prvič podeljeni veliki znak, znak in prizna-
nje občine Krško, kar je v veljavi še danes. Občinski nagrajen-
ci so za svoj prispevek k razvoju občine na različnih področ-
jih prejeli: veliki znak nekdanji predsednik Skupščine občine 
Silvester Gorenc, znak občine Delavski pihalni orkester »Svo-
boda« Senovo, godba na pihala Tovarne Celuloze in papirja 
»Djuro Salaj« Krško, Leo Koman in Silvo Mozer, priznanje pa 
Vid Budna, dr. Rudi Malavašič in Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Malo Mraševo. Plaketo ob 60. življenjskem jubileju je pre-
jel Miha Butara, častna občanka je postala narodna herojinja 
in političarka Lidija Šentjurc, ki je del svojega otroštva preži-
vela v Krškem, častni občan pa narodni heroj in general Jože 
Borštnar.

Jedrska elektrarna Krško, ki je sicer prve kilovate v električ-
no omrežje oddala že jeseni 1981, se je še postavljala na noge, 
decembra so v NEK izdali tudi Almanah, ki je bil posvečen kul-
turnim vsebinam, svojo pot pa je začela tudi takrat odmevna 
pesniška zbirka krškega literata Silva Mavsarja. 

Občina Krško je že od začetka 70. let 20. stoletja gojila prija-
teljske odnose z nemško občino Obrigheim, v kateri je prav 
tako delovala jedrska elektrarna. Leta 1982 so podpisali tudi 
listino o prijateljstvu in sodelovanju. Vzpostavili so sodelova-
nje na različnih področjih, med drugim na kulturnem, saj je 
oktobra 1982 v Krškem z več koncerti gostoval mešani pev-
ski zbor iz Obrigheima z dolgoletno tradicijo.

Pred 30 leti (1992)
15. januarja je vseh 12 držav Evropske skupnosti priznalo Slo-
venijo, s čimer je postala enakopravna članica mednarodne 
skupnosti, v naslednjem mesecu so bili s podpisom Maastri-
chtske pogodbe izpolnjeni pogoji za ustanovitev Evropske 
unije. Februarja so v francoskem Albertvillu potekale zimske 
olimpijske igre, na katerih so prvič samostojno tekmovali slo-

venski športniki. V maju so BiH, Hrvaška in Slovenija postale 
članice OZN. Junija je slovenska nogometna reprezentanca od-
igrala prvo uradno temo z Estonijo, julija pa je Slovenija sode-
lovala še na letnih olimpijskih igrah v Barceloni. V začetku de-
cembra 1992 so predstavniki firme Vodafone svetu predstavili 
prvo SMS sporočilo. V Sloveniji je na prvih parlamentarnih vo-
litvah zmagala stranka LDS, prvi predsednik samostojne Slo-
venije pa je postal Milan Kučan.

Razmere po odcepitvi in vojni za Slovenijo so se še urejale in 
odražale tudi v političnem in družbenem življenju Posavja in 
Krškega. Tudi praznovanje občinskega praznika (7. junij) tok-
rat ni teklo v takem obsegu in na način, ki je bil običajen v le-
tih pred osamosvojitvijo. Vse skupaj je bilo bolj skromno, a 
kljub temu so organizatorji pripravili nekaj kulturnih in špor-
tnih prireditev. Podelitev občinskih priznanj so opravili kar v 
okviru proslave dneva državnosti, 25. junija. Prireditev je tek-
la na trgu pred kulturnim domom, kjer je slavnostni govor-
nik Vojko Omerzu, zadnji predsednik Skupščine občine Krško, 
leto dni prej zasadil lipo samostojnosti. V nagovoru je Omer-
zu poudaril: »Osamosvojiti se in polno zaživeti v lastni državi 
je pomembna stvar. Še ne tako dolgo tega so bile te naše želje 
spremljane z omalovaževanjem v prepričanju, da si tega tako 
majhen narod, kot smo mi, ne bi smel privoščiti …«

Tokrat so podelili rekordno malo občinskih priznanj – samo 
dve. Marica Živič je prejela znak za svoje delo z Aktivom kmeč-
kih žena in ohranjanju podeželskih tradicij, Hinko Uršič pa 
predvsem za delo z mladimi planinci tako v društvu kot v pla-
ninski organizaciji nasploh.

Že 29. maja so pripravili posavsko revijo pevskih zborov na Se-
novem, 6. junija je KD Savaprojekt izvedel kolesarsko dirko z 
imenom Kriterij mesta Krško, naslednjega dne je AMD Krško 
pripravilo tradicionalno mednarodno speedway dirko za zla-
ti znak, ki je prvič po desetih letih pripadla domačinu – Kre-
šu Omerzelu. Že dopoldne in ves dan so si obiskovalci lahko 
ogledali zbirke na brestaniškem gradu. Praznične prireditve 
so potekale še 11. junija, ko je bila na Raki občinska revija šol-
skih pevskih zborov, in 13. junija s koncertom pihalnega orke-
stra Videm v krškem kulturnem domu.

Kako s(m)o praznovali 1962–2012

nadaljevanje�na�str.�28

Čestitamo
ob prazniku!

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

(izvoz za VIPAP)

07 49 22 992    041 274 095

 

 

OObb  pprraazznniikkuu  mmeessttnnee  oobbččiinnee  
KKrršškkoo  ččeessttiittaammoo  vvsseemm  oobbččaannkkaamm  

iinn  oobbččaannoomm  tteerr  žžeelliimmoo  vveelliikkoo  
oosseebbnniihh  iinn  ppoosslloovvnniihh  uussppeehhoovv..  

KRŠKO 

Drage občanke in občani, iskrene čestitke 
ob našem občinskem prazniku!

Že 50 let skupaj z Vami soustvarjamo uspešne zgodbe. 
Naj nam tudi v bodoče čas prinese nove izzive, 

male in velike zmage ter predvsem mir.

metalna-senovo.si
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KULTURNI DOM KRŠKO
VSTOP PROST

OBVEZNA REZERVACIJA VSTOPNIC V KD KRŠKO
Iskrene čestitke ob občinskem prazniku Mestne občine Krško.

SAŠO HRIBAR
TILEN ARTAČ
JURE MASTNAK
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Iskrene čestitke ob prazniku
mestne občine Krško.

Resnik Glass d.o.o.

www.resnikglass.si
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Za zdravje skupaj z vami!

www.lekarna-krsko.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

Drage občanke in občani, 
iskrene čestitke 

ob občinskem prazniku!

www.infra.si

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!

Naj bo
mestna občina
kraj sožitja in
skupnih uspehov.
Iskrene čestitke!

www.zarnkrsko.si

Vsem občankam in občanom ter 
poslovnim partnerjem čestitamo 
ob prazniku mestne občine 
Krško ter želimo veliko osebnih in 
poslovnih uspehov.

ODGOVORNA
ENERGIJA

gen-energija.si
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SENOVO – Krajevna skupnost Senovo je ena iz med večjih kra-
jevnih skupnosti v mestni občini Krško, v kateri je veliko vasi od-
daljenih od zdravstvene postaje oz. nujne medicinske pomoči, 
zato je KS od leta 2017 dalje po zaselkih namestila že sedem de-
fibrilatorjev. Nameščeni so pri Zdravstveni postaji Senovo, koči 
na Bohorju, gasilskem domu v Stranjah, gasilskem domu na Ma-
lem Kamnu, domačiji Cerjak v Šedmu, domačiji Škoberne na Lož-
cah in domačiji Kočevar v Prebkovju. Vse lokacije so objavljene 
in označene tudi na spletni strani MO Krško (www.krsko.si). Pri 
srčnem zastoju je ključna takojšnja pomoč, zato je izredno po-
membno, da poznamo temeljne postopke oživljanja in vemo, kje 
je najbližji defibrilator, s katerim lahko rešimo življenje. V namen 
obnove znanja temeljnih postopkov oživljanja in prikaza upora-
be defibrilatorja KS Senovo skupaj z Zdravstvenim domom Kr-
ško organizira predstavitev, ki bo potekala 1. junija 2022 ob 18. 
uri pri Zdravstveni postaji Senovo in se je lahko udeležijo krajani. 
� Vir:�Krajevna�skupnost�Senovo

Defibrilatorji v KS Senovo 

1.� junija�organizirajo�prikaz�uporabe�defibrilatorja�(foto:�
arhiv�KS�Senovo).

Pred 20 leti (2002)
Tudi drugo oziroma tretje leto 21. stoletja je bilo pestro in ne-
mirno, a ker nam je bližje in zato bolj v spominu, omenimo le 
nekaj dogodkov. Tako je prvih 12 evropskih držav z začetkom 
leta opustilo svoje denarne valute in začelo uporabljati sku-
pen denar – evro. Tudi v tem letu so potekale zimske olim-
pijske igre, tokrat v ameriškem mestu Salt Lake City. Na med-
narodnem sodišču za vojne zločine na ozemlju Jugoslavije so 
začeli soditi enemu glavnih krivcev za vojno med nekoč brat-
skimi narodi – Slobodanu Miloševiću. Na svetovnem nogome-
tnem prvenstvu, ki je bilo prvič v dveh državah, v Južni Koreji 
in na Japonskem, je že petič zmagala reprezentanca Brazili-
je. Na smučarski tekmi v avstrijskem Söldnu je kasnejša serij-
ska zmagovalka Tina Maze dosegla svojo prvo zmago v karie-
ri. Novembra je Slovenija s še petimi državami dobila povabilo 
za vstop v NATO. Na decembrskih volitvah za predsednika Re-
publike je zmagal Janez Drnovšek, ki je bil dotlej predsednik 
slovenske vlade.

V obdobju po letu 2000 so v občini Krško ob svojem prazniku 
pripravljali vse več prireditev, tokrat se jih je od 1. do 8. juni-
ja zvrstilo okoli 30, od tega jih je bila polovica športnih. Naj-
več jih je organiziral NK Krško ob svoji 80-letnici. Seveda tudi 
tokrat niso manjkali tradicionalni podvodni ribolov v Nerezi-
nah, plavalno tekmovanje za Lilegov memorial, šahovski tur-
nir, konjske dirke na Bregah, speedway za zlati znak, srečanje 
modelarjev in druge. Omenimo še srečanje ljudskih pevcev na 
gradu Rajhenburg, jazz festival v starem Krškem, srečanje har-
monikarjev in otvoritev hladilnice Evrosada med gospodarski-
mi pridobitvami. Ob tej priložnosti sta župan občine Krško 
Franci Bogovič in minister za promet Jakob Presečnik podpi-
sala tudi protokol o ureditvi medsebojnih razmerij med Re-
publiko Slovenijo in Občino Krško o izvedbi obvoznice Kosta-
njevica na Krki.

Osrednja občinska proslava je bila še zadnjič v Kostanjevici 
na Krki, ki se je leta 2005 odcepila in postala samostojna ob-
čina. Slavnostno sejo so pripravili v stari gotski cerkvi Gale-
rije Božidarja Jakca in na njej podelili priznanja za leto 2002.

Veliki znak je prejel Stane Rožman za dolgoletno uspešno vo-
denje NE Krško in odlično sodelovanje z lokalno skupnostjo. 
Znake občine Krško so prejeli Danijel Mižigoj za dolgoletno 
družbeno delo in še posebno skrb za ljudi s posebnimi potre-
bami, Milan Resnik ob 25-letnici samostojnega podjetništva, 
Ivan Kozole za razvoj sadjarstva v Posavju in Oktet DKD Svo-
boda Senovo za 50-letno delovanje na področju zborovske-
ga petja. Priznanje občine Krško so prejeli: Boža Ojsteršek za 
uspešno delo na poklicnem in kulturnem področju, Đuro Ko-
vač za dolgoletno športno in humanitarno delo, Francé No-
vak za delo na duhovnem in gospodarskem področju v Pod-
bočju ter Anton Petrovič za delo v turizmu in za dosežke pri 
razvoju KS Senovo.

Pred desetimi leti (2012)
Leto 2012 je večini bralcev in bralk še kolikor toliko v spo-
minu, zato le nekaj zanimivosti iz tistega časa. Med športni-
mi prireditvami velja znova omeniti letne olimpijske igre, ki 
so bile tokrat v Londonu, ta britanska metropola pa je gosti-
la tudi evropsko nogometno prvenstvo, na katerem je slavila 
Španija. V Londonu so tega leta dali v uporabo nebotičnik, ki 
je bil s 306 metri takrat najvišja zgradba v Evropi. Kar nekaj 
presežkov je bilo na področju znanosti in tehnike, tako je na 
Marsu uspešno pristalo Nasino robotsko vozilo in IBM-ov ra-
čunalnik Sequoia je postal najzmogljivejši računalnik na svetu. 
V našem političnem življenju velja omeniti, da Slovenija dobi 
vlado pod vodstvom Janeza Janše, v Mariboru se začnejo pro-
testi proti županu Francu Kanglerju, Borut Pahor pa dobi svoj 
prvi predsedniški mandat.

Posebnosti praznovanja občinskega praznika leta 2012 je bilo 
kar nekaj, med njimi omenimo prvo podelitev naziva častnega 
občana po osamosvojitvi, in sicer Stanislavu Rožmanu, direk-
torju NE Krško. Slavnostna akademija je minila tudi v zname-
nju 30-letnice prijateljstva z nemško občino Obrigheim. Župan 
mag. Miran Stanko je ob tej priložnosti podelil zlato plaketo 
dolgoletnemu županu pobratene občine Rolandu Lauerju, ki je 
bil slavnostni govornik na prireditvi. To je bila tudi lepa prilož-
nost za srečanje takrat prvih mož krške občine (Danilo Siter, 
Zoran Šoln, Branko Pirc, Franc Bogovič, Silvo Gorenc in mag. 
Miran Stanko) z nemškimi prijatelji.

Poleg že omenjenega naziva častnega občana so bili dobitniki 
priznanj tokrat naslednji: veliki znak Občine Krško za življenj-
sko delo na področju društvenega in družbenega življenja v ob-
čini Krško je prejel Lojze Štih, znak so prejeli družba Cerjak, 
proizvodnja in storitve d.o.o., za več kot 30-letno uspešno de-
lovanje, Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško ob 50-le-
tnici ter Nogometni klub Krško ob 90-letnici uspešnega delo-
vanja. Priznanja Občine Krško so prejeli Martin Račič z Viher 
za večletno udejstvovanje na področju kmetijstva in za pri-
spevek k razvoju Krškega polja in občine Krško, družba Le-
vas, zaposlovanje in usposabljanje invalidov Krško d.o.o., za 
20 let gospodarskega razvoja in zagotavljanja delovnih mest 
invalidnim osebam, družba Willy Stadler, proizvodnja in trgo-
vina d.o.o., ob 15-letnici, Folklorna skupina DKD Svoboda Se-
novo ob 30-letnici in Rekreativno kolesarsko društvo Krško 
ob 20-letnici delovanja. 

O obilici prireditev, ki jih različne organizacije in klubi priprav-
ljajo ob občinskem prazniku že vsaj dve desetletji, je na omeje-
nem prostoru težko strniti pregleden zapis. Podobno je z do-
sežki občine na področju komunalne infrastrukture ter vseh 
drugih pridobitev, ki jih uspešno niza iz leta v leto in s tem iz-
boljšuje kvaliteto življenja svojih občanov. O tem pa sproti in 
dokaj izčrpno poroča Posavski obzornik že 25 let, vsi bistveni 
dogodki najdejo prostor tudi v Almanahu občine Krško, ki bo 
letos izšel že dvajsetič.

� Pripravila:�S.�M.�in�P.�B.

Kako s(m)o praznovali 1962–2012

Spoštovane občanke in občani, 

ob prazniku Mestne občine Krško vam čestitamo 
in vsem želimo veliko zaupanja v prihodnost. 

Pri tem naj vas navdihujejo 
prijetna druženja in dobre zgodbe 

tudi v novih prostorih vaše knjižnice.

Valvasorjeva knjižnica Krško

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.
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Karmen Zupančič, ki se je 
iz rodnega Leskovca pri Kr-
škem  preselila v miren zase-
lek v bližini hribovske vasice 
Razbor, je z naravo in obde-
lovanjem vrta povezana že 
od najzgodnejših otroških 
let, saj so imeli njeni starši 

veliko rodovitne zemlje, ki jo 
je bilo treba obdelovati. Pred 
dobrim letom je krškopoljsko 
ravnino zamenjala za hribo-
vit del pod vznožjem Lisce, 
od koder se širi sprošču-
joč pogled na zeleno savsko 
dolino.  

Za urejena vrtova, enega 
manjšega in enega večjega 
na hribovitem terenu in na 
nadmorski višini okoli 500 
metrov, skrbijo tri generaci-
je, pove nasmejana Karmen, 
ter s svojim srčnim izbran-
cem predstavi lepo rastoče 
vrtnine v obeh vrtovih na 
sončni legi. »Večino sem po-
sejala v aprilu, v maju sem 

Vrtnarjenje je njihov aktiven  
del življenjskega sloga

 

ob Alenovi pomoči posadila 
še sadike paradižnika, ki sem 
jih sama vzgojila; poskušam 
pa tudi z vzgojo lastnih se-
men,« pove ter se s pogle-
dom ustavi na glavnati so-
lati. »To vrsto solate imava 
najraje in pustiva jo rasti, 
dokler je mogoče, tako da 
nekaj časa obtrgujem zuna-
nje liste, da se sredica lepo 
razvija; nikoli ne odrežem 
celotne solate, ker je tudi ne 
posadim ravno veliko,« po-
jasni. V bližini zasajene jago-
de že dobivajo rdečo barvo; 
zgodnji krompir, ki je bil po-
sajen v drugi polovici marca, 

bo mogoče izkopati v juniju. 
»Na vrtu rada preizkušam 
in dodajam novosti. V lan-
skem letu sem prvič pose-
jala zlato peso, ima rumen-

kast gomolj, okus je bolj 
sladek. Letos sem prvič po-
sejala azijsko listnato zele-
njavo,« nadaljuje s predsta-
vitvijo družinskega vrta, v 

katerem uspevajo tudi špi-
nača, korenček, nizek fižol …  

»Vsem trem generacijam 
oziroma kmalu bodo na 
kmetiji živele štiri genera-
cije, kajti v juniju se nam bo 
pridružil nov družinski član, 
veliko pomeni doma pridela-
na zelenjava in vrtnarjenje je 
del našega življenjskega slo-
ga,« zaključita prijazna go-
stitelja, ki si skupen dom 
urejata v 250 let stari hiši-
ci na domačiji družine Zaba-
su, na kateri se pogosto sliši 
tudi nežen zvok kitare. 
 Smilja Radi Ob hrib ’prislonjen’ in pred divjadjo zaščiten vrt

Marsikdo ima ob družinski hiši urejen zelenjavni vrt, v katerem prideluje svežo sezonsko zelenjavo, dišavnice, začimbnice in zelišča. Dela na vrtu 
v pomladnih mesecih ne manjka, a prinaša tudi posebno zadovoljstvo, ko dober vrtičkar/vrtičkarica žanje sadove lastnega truda. V akciji Vrtna-
rimo z mentorjem v okviru naše redne rubrike VRTOVI POSAVJA predstavljamo vrt, ki že dolga desetletja daje dober in zdrav pridelek. Čudovi-
te fotografije pravega parka cvetočih rododendronov, ene izmed priljubljenih spomladi cvetočih grmovnic, pa naj bodo spodbuda k cvetličnemu 
urejanju okolice naših domov.

Vrt ima sončno lego in zelenjava v njem zelo lepo uspeva. Karmen in Alen skupen čas rada preživljata v urejanju vrta.

»Karmen in njen partner Alen sta pripravila zelo prijet-
no in doživeto celostno predstavitev vrta ter domačije, 
na kateri živita. Oba sta zelo ustvarjalna – med drugim 
sta na inovativen način dekorirala starinski kmečki voz z 
rožami in predmeti ročne izdelave. Poleg bujnega vrta s 
prekrasno solato in ostalo zelenjavo ter velike njive do-
mačija premore tudi pašnik s poniji. Opazila sem, da ima 
kmetija čudovit starinski toplar in kozolec, ki ga še vedno 
uporabljajo za sušenje krme. Obisk domačije je bil zame 
nepozabno doživetje,« strne vtise udeleženka akcije Vrt
narimo z mentorjem Andreja Kališnik. 

Najstarejši in največji rodo-
dendroni, ki se bohotijo na 
rahlo poševnem zemljišču 
med obnovljeno domačijo 
in bližnjim gozdom, so stari 
že 40 let in sta jih pripeljala 
s sabo z Gorenjske, nato pa 
sta nasad vsako leto dopol-
njevala z novimi zasaditvami 
tako rododendronov kot nji-
hovih 'sorodnic' azalej, ki jih 
bodisi kupita bodisi vzgojita 
sama. Zdaj jih imata skupaj 
že več kot 60, od največjih, ki 

V kraljestvu rododendronov in azalej
Na obronku Vrhovske vasi v KS Cerklje ob Krki, na malce odmaknjeni lokacije od strnjenega dela naselja, sta se pred 17 leti naselila zakonca Jože 
in Rezika Mlakar, ki sta pred tem živela v Lescah na Gorenjskem. Obnovila sta 150 let staro hišo, v kateri sta si uredila lične stanovanjske prosto-
re, in pripadajoče objekte, bližnji vrt oz. sadovnjak pa spremenila v pravo kraljestvo rododendronov in azalej.

so visoki skoraj pet metrov, 
njihov obseg pa je vsaj deset 
metrov, do najmanjših, viso-
kih komajda meter. V minulih 
majskih dneh, ko so grmov-
nice bohotno zacvetele v 
raznih barvah (prevladujejo 
sicer vijolični in rožnati cve-
tovi), je bil tako njun vrt pra-
va paša za oči in je privabil 
kar nekaj ljubiteljev in zlas-
ti ljubiteljic cvetja, saj se je 
glas o njunem botaničnem 
vrtu hitro razširil po okoli-

ci. Jože in Rezika, po rodu 
sicer Krčanka iz Stare vasi, 
pravita, da rododendroni in 
azaleje niti ne terjajo veliko 
skrbi. Potrebujejo le dovolj 
vode, radi imajo senco, ki 
jim jo nudijo bližnje smreke 
in drugo drevje, pomembno 
je tudi, da jih posadimo v ki-
slo zemljo oz. šoto, obrezo-
vati pa jih ni treba, razen če 
se kakšna veja zlomi. Dreve-
sno-grmovni vrt sta dopol-
nila še z nekaj katalpami, ki 
bodo predvidoma zacvete-

le junija.

Življenje v Vrhovski vasi, od 
koder imata čudovit raz-
gled na dolino ob Krki in 
Brežiško-krško polje, jima 
je zelo všeč. »To je zelo pri-
jetna vas, v njej živijo dobri 
in pridni ljudje, samo čudim 
se, kako garajo tukaj. Ljudje 

tukaj so kot hribi – mehki in 
zaobljeni, medtem ko je pri 
nas na Gorenjskem vse špi-
často,« se zasmeji Rezika. 
Všeč ji je tudi, da so vašča-
ni zelo povezani med sabo, 
tako da se znajo družiti in si 
medsebojno pomagati. Jože, 
ki še vedno govori v pristni 

gorenjščini, pa doda, da je 
vedno vesel vsake nove šte-
vilke Posavskega obzornika, 
iz katerega izve, kaj se doga-
ja v krajih, v katerih z ženo 
v družbi psičke Tare, posvo-
jenke iz brežiškega zaveti-
šča, preživljata zasluženi po-
koj. P. Pavlovič

Jože in Rezika med bujno cvetočimi rododendroni
Obnovila sta 150 let staro hišo in pripadajoča poslopja.

Rododendroni različnih barv
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Športno društvo Plavalček 
vabi na:

Športno društvo Plavalček, Ulica Anke Salmičeve 8 b, 
8273 Leskovec pri Krškem, 

e-mail: sdplavalcek@gmail.com, gsm: 031 540 686

7. th INTERNATIONAL PLAVALČEK SWIMMING 
COMPETITION FOR DISABLED

7. MEDNARODNI PLAVALČKOV MITING 
V PLAVANJU ZA INVALIDE

BAZEN                 BRESTANICA
 sobota, 4. junij            2022, ob 10. uri

OUTDOOR SWIMMING POOL 
BRESTANICA 

Saturday, 4. June, 2022, at 10. a.m.

BREŽICE – Na kegljiščih pri sedežu Društva upokojencev Breži-
ce je 12. maja v organizaciji DU Brežice in PZDU Posavje pote-
kalo regijsko tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici. Na tek-
movanje se je prijavilo 12 ekip posavskih društev upokojencev, 
sedem moških in pet ženskih. Po pozdravnih nagovorih in že-
ljah za uspešno tekmovanje ter prijetno druženje, ki so jih ude-
ležencem izrekli predsednica DU Brežice Jožica Sušin, župan 
Občine Brežice Ivan Molan ter predsednik PZDU Posavje Jože 
Žnidarič, so udeleženci tekmovali na dveh tekmovališčih. Med 
moškimi ekipami je zmagala ekipa DU Brežice 2 pred DU Dobo-
va – Kapele in DU Tržišče, med ženskimi pa DU Brežice 1 pred 
DU Tržišče in DU Raka. Prvo mesto med moškimi posamezniki 
je osvojil Rajko Ledinek (DU Brežice 1), med ženskami pa Ma
rija Žulič (DU Brežice 1). Po končanem tekmovanju je organiza-
tor svečano razglasil rezultate in podelil vsem ekipam priznanje 
za sodelovanje, prvim trem ekipam pokale ter medalji za najbolj-
šo žensko in moškega posameznika. Sledilo je prijetno druženje.
� Saša�Pohar,�DU�Brežice

KRŠKO – Po dveh letih 'suše' zaradi zdravstvenih omejitev 
se v Krško vrača najsrčnejši kolesarski maraton v Posav
ju in širše. Rekreativno kolesarsko društvo Krško bo v ne
deljo, 21. avgusta, organiziralo že »18. kolesarski maraton 
po deželi cvička« s štartom na trgu Matije Gubca v Krškem. 

Za izkušenejše rekreativne kolesarje pripravljajo že poznani ko-
lesarski trasi, dolgi 70 in 40 km, ki bosta vodili skozi občine Kr-
ško, Brežice, Kostanjevica na Krki in Sevnica. Niso pozabili na 
najmlajše, ki se bodo podali na 6 km dolg Čričkov maraton. Pri-
reditev je rekreativnega značaja in tako kot vrsto let sodi v sklop 
akcije Slovenija kolesari. Redno jo podpirajo Mestna občina Kr-
ško in podjetja iz lokalnega okolja, običajno pa se ga udeleži več 
kot 400 kolesarjev z različnih koncev Slovenije pa tudi iz sosed-
nje Hrvaške. 

Rekreativno kolesarsko dru-
štvo iz Krškega ima za sabo 
že več kot dve desetletji izku-
šenj organiziranja tovrstnih 
prireditev in si ob lepem vre-
menu obeta množičen povra-
tek željnih rekreativnega ko-
lesarjenja. Letos so prenovili 
vodstvene organe v društvu in 
se tako podajajo v prihodnost z 
novo energijo. V kratkem bodo 
predstavili nov kolesarski 
dres, pričeli so z rednim rekre-
ativnim kolesarjenjem, organi-
zirajo številne izlete po bližnji 
in daljni okolici ter ravninski 
in gorski kronometer, letošnja 
»epska kolesarska tura« jih bo 
popeljala do Zbiljskega jezera 
pri Medvodah. Vse aktivnosti 
povezuje močna družabna po-
vezanost članov.

� Vir:�RKD�Krško�

Najbolje so kegljali domačini

Tekmovalo�je�sedem�moških�in�pet�ženskih�ekip.

Cvičkov maraton se vrača

Brežice se letos lahko posta-
vijo z nazivom Evropsko mes-
to športa 2022 in z dejstvom, 
da pri njih živi tudi skromno 
in nasmejano 19-letno dekle 
z imenom Leja Glojnarič, ki z 
vso predanostjo in vztrajnostjo 
ter odrekanjem trenira atleti-
ko in dosega zavidljive rezul-
tate, ki se pišejo v zgodovino 
slovenskega športa. Na pole-
tni olimpijadi gluhih v Braziliji 
je dosegla tisto, kar je za mno-
ge nepredstavljivo – postala 
je dvakrat zlata, o čemer smo 
obširno poročali tudi v našem 
mediju in časopisu.

V znak njenega uspeha je Ob-
čina Brežice v sodelovanju z 
Atletskim klubom Brežice za-
njo pripravila nepozaben spre-
jem; v špalir so se postavile ma-
žoretke iz Športno kulturnega 
društva mažoretke Dobova in 
pozdravile prihod vrhunske 
športnice na brežiški grad, vsi 
prisotni, ki jih ni bilo malo, pa 
so navdušeno vzklikali njeno 
ime. Med njimi so bili tudi čla-
nice in člani Atletskega društva 
Brežice in pa člani Društva glu-
hih in naglušnih Posavja, ki so 
za Lejo glasno navijali skupaj s 
člani Medobčinskega društva 
gluhih in naglušnih občin Slo-
venske Konjice, Vitanje in Zre-
če.

Na oder je na navdušenje na-
vijačev in publike stopila Leja 
Glojnarič in požela bučen 
aplavz. Med drugim je dejala, 

Bučen sprejem dvakrat zlate Leje 
BREŽICE – Na brežiškem grajskem dvorišču so 16. maja na slavnostnem sprejemu pričakali 19-letno atle
tinjo Lejo Glojnarič, ki je na 24. poletni olimpijadi gluhih v Braziliji osvojila kar dve zlati medalji, v mno
goboju in skoku v višino, odlično četrto mesto pa je osvojila še v metu kopja.

da se njena pot s tem izjem-
nim uspehom še ni zaključila in 
da se bo intenzivno pripravlja-
la naprej za naslednjo olimpi-
jado gluhih, ki jo bo čez tri leta 
gostil Tokio. Z nasmehom na 
obrazu je dejala še, da bo obe 
medalji postavila na častno 
mesto v svoji sobi. O tem, da 
je Leja kljub poškodbi trdo ga-
rala za uspeh v nenaklonjenih 
vremenskih razmerah v Brazi-
liji, je spregovoril tudi njen oče 
in trener Iztok Glojnarič. Po-
vedal je, da sta bila Lejin trud 
in izjemen napor poplačana z 
dvema zlatima medaljama v 
mnogoboju ter skoku v višino 
in odličnim 4. mestom v metu 
kopja.

Župan Občine Brežice Ivan 
Molan je na sprejemu dejal: 
»Draga Leja, trener in celot-
na ekipa, ponovno smo po-
nosni, da si nam vrnila čas 

športa, sprejemov in visokih 
rezultatov. Tvoj rezultat je tudi 
spodbuda mlajšim generaci-
jam Atletskega kluba Brežice 
in dodatna spodbuda za nap-
rej.« Molan je tudi povedal, da 
ima Občina Brežice z željo po 
zagotovitvi boljših pogojev le-
tos namen renovirati atletski 
stadion.

Lejo je pozdravil tudi predse-
dnik Atletskega kluba Breži-

ce Henrik Omerzu, ki se je v 
svojem govoru spomnil Leji-
nih prvih začetkov v njihovem 
klubu pred 12 leti. Na oder so 
prišli in Leji čestitali tudi vodja 
odprave Anton Petrič skupaj s 
sekretarjem Zveze društev glu-
hih in naglušnih Matjažem Ju
hartom, ki je hkrati tudi Petri-
čev tolmač, Gregor Gračner, 
podpredsednik Zveze za šport 
invalidov Slovenije – Sloven-
skega paraolimpijskega komi-
teja, ter direktor Atletske zve-
ze Slovenije Nejc Jeraša.
Zbrane so na slavnostnem do-
godku zabavali člani zased-
be Booom Matevž, Patrik 
in Luka, za pravo navijaško 
vzdušje je poskrbela pevka 
Nuša Derenda, ki je Leji Gloj-
narič v čast ob njenem slav-
nostnem prihodu na oder za-
pela uspešnico Tine Turner 
»Simply the best«. Program je 
mojstrsko in s prijetno bese-
do povezovala Klara Eva Ku
kovičič.

� Andreja�Kališnik

Leja�Glojnarič�z�očetom�in�trenerjem�Iztokom�ter�županom�
Ivanom�Molanom
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KRŠKO – Stadion Matije Gubca je bil 21. maja prizorišče če
trtega obračuna v drugi ligi med večnima lokalnima rivalo
ma iz Posavja. NK Krško je na svojem stadionu po četrt sto
letja na uradni tekmi znova gostil NK Brežice 1919, tekma, 
ki je neposredno odločala o obstanku, se je končala v prid 
domačinov (2:1), ki so tako Brežičane poslali v 3. ligo.

Krčanom je za obstanek zadostovala že točka, medtem ko so Bre-
žičani za obstanek morali osvojiti vse tri. Posav ski derbi je bil po 
uradnih podatkih odigran pred okoli 900 gledalci. Po pol ure igre 
se je poškodoval brežiški kapetan Žan Luka Kocjančič, ki ni mo-
gel nadaljevati tekme. Ob koncu prvega polčasa sta padla dva zelo 
podobna gola v mrežo oranžno-črnih gostov iz Brežic. Svojega 
prvenca za krški klub se je veselil Krčan Gašper Koritnik, že v 
sodnikovem dodatku pa je robustni nigerijski napadalec Krškega 
Charles Ikwuemesi domačine s svojim četrtim golom pomladi 
popeljal na odmor z dvema goloma razlike. Sredi drugega polča-
sa je izid znižal mladi hrvaški vezist Mario Kordić-Gružić, ki je 
bil najvišji v skoku in v gneči matiral nemočnega domačega vra-
tarja Jureta Ribiča. Slednji se je nato nekajkrat izkazal in rešil 
vsaj dve resni priložnosti varovancev Dražena Vegla, ki je pred 
končnico prvenstva prevzel Brežičane. Tako je ostalo pri 2:1 za 
Krško, ki jih je s klopi vodil kar športni direktor Antoni Brdik. Po 
porazu se Brežice, ki so na koncu zasedle predzadnje, 15. mesto, 
po šestih sezonah skupaj s ptujsko Dravo selijo v 3. ligo, Krško 
pa je s 26 točkami končalo mesto pred Brežicami.

Reprezentant Sikošek državni prvak

Po dveh »sušnih« letih je NK 
Maribor spet državni prvak v 
nogometu. Na odločilni tek-
mi je v Murski Soboti prema-
gal Muro s 3:1, pomemben 
delež pri osvojitvi naslova 
pa ima tudi levi bočni bra-
nilec Gregor Sikošek iz Ar-
tič, ki je za vijoličaste odigral 
svojo prvo sezono. Kot je iz-
javil za Posavski obzornik, je 
s pravkar končano sezono 
izjemno zadovoljen: »Uspe-
li so mi vsi cilji, ki sem si jih 
postavil pred začetkom sezo-
ne, tako da sem res vesel, da 

sem se odločil za prihod v Maribor. Uspelo mi je priti nazaj v re-
prezentanco, postali smo državni prvaki, sem tudi v najboljši 
enajsterici sezone.« 27-letnika je poleg še enega posavskega no-
gometaša 18-letnega Benjamina Šeška iz Radeč selektor Ma
tjaž Kek uvrstil na seznam za prihajajoče junijske tekme Slove-
nije v Ligi narodov proti Švedski, Srbiji in Norveški. 
 R.�Retelj

Krško poslalo Brežice v 3. ligo

Gregor� Sikošek� s� pokalom� za�
naslov�državnega�prvaka�(foto:�
osebni�arhiv)
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Če je tudi vaša težava brezzobost – na kliniki Ortoimplant Dental Spa se 
je boste rešili z najmodernejšimi implantološkimi metodami All-on-4 in 
Zygoma All-on-4. Prijavite se na prvi brezplačni pregled!

NAJBOLJŠE, KAR PONUJATA SODOBNA IMPLANTOLOGIJA 
 IN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING

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

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

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

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

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

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

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

ZASPITE V ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Dr. Zdenko Trampuš, DDS 

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

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!
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BREŽICE – Na pobudo KUD Budna vas in v organizaciji JSKD 
OI Brežice je 4. maja v avli brežiškega doma kulture poteka
lo odprtje razstave ’Otroci rišejo’. Na njej se predstavlja 13 
mladih članic in članov likovne sekcije Art Lipa KUD Budna 
vas, starih od 6 do 15 let.

»Otroci, a tudi starejši, se učijo po avtorskem slikarskem progra-
mu, ki smo mu dali ime Mala akademija. Skozi učno pot risanja 
enostavnih linij, spoznavanja osnov perspektive in teorije svetlo-
be in senc, od prvih tihožitij in krajin pot pripelje do prvih ustvar-
jalnih projektov. To ustvarjalno raziskovanje se nikoli ne konča. 
Večina slik je ustvarjenih v tehniki tempera na papir,  a tudi svinč-
nika, suhega pastela, akvarela, akrila na papirju in večslojni oljni 
tehniki,« je predstavila nastala slikarska dela vodja likovne sekcije 
Art Lipa Elena Sigmund, prof. likovne pedagogike. Na razstavi se 
prvič javno predstavljajo Iza Sofija Metelko, Lea Omeragič, Vid 
in Luka Keber, Vanja Kolman in Iva Rainer. Med tistimi, ki že 
več let obiskujejo program Male akademije in so se že predstavi-
li na skupinskih in samostojnih razstavah, so Julija Kermc, Emi
lija Sigmund, Sara Zupan, Matevž Orešnik in Marcel Kajtna. 
V otvoritvenem kulturnem programu, ki ga je povezovala predse-
dnica KUD Budna vas Tadeja Dobriha, so se predstavili Iza Maj
cen in Sara Zupan na violini, Emilija Sigmund na klavirju in Luka 
Keber na ksilofonu. Magda Sigmund je prebrala nekaj pesmi iz 
zbirke Odsevi srca štirih domačih avtoric Marije Bajt, Marjet
ke Florjančič, Renate Kuhar in Eve Keber. Zbrane je pozdra-
vila vodja JSKD OI Brežice Simona Rožman Strnad, Elena Si-
gmund pa je svojim varovankam in varovancem podelila pohvale. 
 S.�R.,�foto:�M.�S.�

Razstava otroških slikarskih del

Nadarjeni�mladi�likovniki�z�mentorico�in�predsednico�KUD�
Budna�vas�pri�Šentjanžu

KRŠKO – V Dvorani v parku v Krškem je bila od 21. aprila do 
15. maja v okviru Blaževih dnevov Društva ljubiteljev foto
grafije Krško na ogled razstava fotografij ljubiteljskega fo
tografa Milana Dularja z naslovom »V slogi je moč«.

Razstava je zaobjemala kronološko sosledje dokumentarnih fo-
tografij Milana Dularja z Malega Kamna, tako analognih kot tudi 
digitalnih, ki prikazujejo obnovo tamkajšnje cerkve sv. Marti-
na, ki je trajala dve desetletji, in gradnjo tamkajšnjega gasilnega 
doma. Dular je v katalogu razstave med drugim zapisal, da se je 
ideja o gradnji gasilskega doma na Velikem Kamnu aktivno pri-
čela spomladi leta 2004 in še v istem letu je bila gradnja tudi za-
ključena. »Po dvajsetih letih bolj ali manj aktivnega dela nam 
je s skupnimi močmi vseh krajanov uspelo 15. novembra 1998 
zaključiti obnovo in pripraviti slovesno otvoritev prenovljene 
cerkve sv. Martina,« je še povedal Dular.
Milan Dular (1952) od leta 1975 živi s svojo družino na Velikem 
Kamnu. Aktiven je pri mnogih društvih: v moškem pevskem zbo-
ru Brestanica, v domačem gasilskem društvu in v TD Koprivni-
ca. Vključen je tudi v vojaško gorništvo pa veteransko, častni-
ško in bilečansko društvo. Je tudi ljubitelj narave in fotografije.
Razstavo sta podprla Mestna občina Krško in JSKD OI Krško, za 
organizacijski del razstave je poskrbela predsednica Društva 
ljubiteljev fotografije Krško Jožica Mikek Veber, fotografije z 
uradnega odprtja razstave pa je za naš medij prijazno prispeval 
Branko Benčin, ki je poskrbel tudi za grafično oblikovanje ter 
računalniško obdelavo fotografij v sodelovanju z Nino Sotelšek 
iz Mestnega muzeja Krško. �A.�Kališnik

RADEČE – 11. maja je potekalo v Caffe Galeriji v Radečah od
prtje fotografske razstave z naslovom De Profundis (Iz glo
bočin) odličnega zasavskega fotografa Vukašina Šobota, ki 
se tokrat predstavlja s serijo črnobelih fotografij kadilcev. 

Na ogled je postavlje-
nih 17 fotografskih 
portretov oseb (med 
njimi so obrazi iz jav-
nega življenja v Slo-
veniji, nekaj portre-
tirancev je iz tujine). 
Za omenjeno razsta-
vo se je avtor odlo-
čil, da bi spodbudil 
k razmišljanju o na-
činu in smislu živ-
ljenja, o tem, kaj nas 
osrečuje. »Do ideje 
sem prišel ob stal-
nem konfliktu prevladujoče miselnosti o zdravem načinu živ-
ljenja, ob vseh možnih negativizmih, ki se nanašajo na kadilstvo 
kot obred, ki skorajda postaja herezija 21. stoletja. Kaditi ciga-
reto, pipo, si sam zviti tobak, to je dejansko obred, ki mogoče ne 
toliko pomirja kadilca, temveč mu na njemu lasten način omo-
goči, da se za nekaj trenutkov odmakne, se mogoče zamisli ali 
pa si preprosto vzame čas, da bo naslednje ure lažje, bolj zbra-
no funkcioniral. Seveda so pomisleki, zakaj ravno cigareta? Na 
to vprašanje sem odgovoril s samimi fotografijami, ki so razsta-
vljene brez okvirjev. Odločitve ali svobodo posameznika pač ni 
mogoče ograditi. Nadalje pa fotografije brez okvirjev tudi simbo-
lizirajo neulovljivost dima, saj le ta najde vsako režo, da se izvi-
je,« pravi Vukašin, ki se z reportažno fotografijo ukvarja od leta 
2000, kot fotoreporter pa sodeluje z različnimi domačimi in tu-
jimi agencijami. »Gre za fotografski projekt, ki je v stalnem nas-
tajanju in v prihodnosti bo zbirka dopolnjena še z marsikate-
rim novim obrazom,« doda s posebnim nasmeškom na obrazu. 
 S.�R.,�foto:�Smiljan�Keršnik�

Fotografski portreti kadilcev

Vukašin� Šobot� ima�najraje� portretno�
fotografijo.

Dokumentiral je moč sloge

Avtor�razstave�Milan�Dular�z�ženo�Majdo�je�od�predsednice�
Društva�ljubiteljev�fotografije�Krško�Jožice�Mikek�Veber�v�dar�
prejel�uokvirjeno�fotografijo�(foto:�Branko�Benčin).

#selimo valvasorjevo_5

KNJIGE SO PRESELJENE

 10. in 23. maja je v živi verigi selitve 
knjig sodelovalo preko 600 prostovoljcev,

od najmlajših iz vrtcev do upokojencev. 
Pridružilo se nam je veliko društev in 

organizacij iz celega Posavja. 

 Skupaj smo prehodili že stotine 
kilometrov iz stare v novo knjižnico in  

preselili preko 130.000 enot gradiva, 
kar je približno 39 ton knjig v 

3.200 zabojih, ki smo jih zložili na 
1.650 metrov polic v prostem pristopu 

in 700 metrov polic v skladišču.   

HVALA 
vsem za pomoč in sodelovanje.

Vabljeni na 
ODPRTJE NOVE KNJIŽNICE,
v četrtek, 9. junija 2022, ob 17. uri.

Vaši knjižničarji

HARMONIJA 4 VELIKANOV
Interaktivno eksperimentalno 
doživetje z Garsio Kosincem
3. junij, 16.00–20.00 
4. junij, 10.00–20.00 
5. junij, 10.00–16.00 

Prva nedelja v muzeju:
»POSAVJE – DEŽELA ZBOROV  
IN PETJA« 
Javno vodstvo Podobe glasbe v 
Posavskem muzeju Brežice 
sodelovanje z JSKD OI Brežice in Pesmijo 
Posavja ter MePZ Viva ob 30-letnici 
delovanja
5. junij, 16.00

Javno vodstvo KUŠLJANOVA VILA 
IN NJENO ŽIVLJENJE
dr. Ivanka Počkar (Društvo za oživitev mesta 
Brežice), Boštjan Pišotek (HESS d.o.o.)
6. junij, 19.00
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www.pmb.si         Posavski muzej Brežice   

SELILI�ŠE�MLADINSKO�–�V�Valvasorjevi�knjižnici�Krško�so�s�t.�i.�
živo�verigo�pričeli�še�selitev�knjig�z�mladinskega�oddelka�v�
nov�prizidek.�Pri�tem�je�sodelovalo�kar�420�večinoma�otrok�iz�
krških,�leskovških,�brestaniških�in�senovskih�šol�in�vrtcev.���P.�P.

galerija
Krπko

galerija
Krπko

Jasmina Nedanovski
Mi pa gledamo …

odprtje razstave
sreda, 8. 6. 2022, ob 19. uri
Galerija Krško
prost vstop

Kulturni dom Krško, enota Galerija Krško
Valvasorjevo nabrežje 4, Krško

051 390 658 /  07 620 92 44
info@galerijakrsko.si, www.galerijakrsko.si
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kam v posavju
Četrtek, 26. 5.

• ob 9.00 na večnamenski pot ob 
Savi v Krškem (zbor pod mo-
stom): TVU 2022 – test hoje na 
2 km

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

• od 18.00 do 20.00 v Večgene-
racijskem centru Posavje v Kr-
škem (CKŽ 44): TVU 2022 – 
Življenje s kristali in njihova 
zdravilna moč

• ob 18.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: TVU 2022 – GibArt 2022, re-
gijska revija plesnih skupin Do-
lenjske, Bele krajine in Posavja

• ob 18.00 v predavalnici Centra 
za krepitev zdravja Brežice: TVU 
2022 – Postenje – izziv ali breme 
za moje telo?

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: koncert harfistke Lane 
Kozinc

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: odprtje razstave »Likovna 
ustvarjalnost učencev OŠ Bi-
zeljsko«

Petek, 27. 5.

• od 10.00 do 18.00 v Podjetni-
škem inkubatorju Krško, Več-
generacijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško) ter  parku pri 
Valvasorjevi knjižnici Krško: 
TVU 2022 – Podjetno Posavje: 
Kako začeti in uspeti v Posavju?

• ob 19.00 na grajskem dvorišču 
v Brežicah: koncert orkestrov 
Glasbene šole Brežice (godalni, 
pihalni in simfonični)

• ob 19.00 na gradu Sevnica: od-
prtje razstave Ajdart

• ob 19.30 v Kulturnem domu Kr-
ško: »Reformatorji na odru« 

• »Reformatorji na odru«Sobota, 28. 5.

• od 10.00 dalje v starem 
mestnem jedru Krškega: Festi-
val piva&BBQ Krško

• ob 10.00 na trgu pred Barom 
Megovec v Dobovi: 3. Fašjenko-
va golažijada

• ob 14.00 v Dobovi: otvoritev no-
vih parkirnih prostorov

• od 14.00 do 18.00 na Gradu 
Rajhenburg v Brestanici: ustvar-
jalni kotiček »Ustvarjamo z od-
padnim papirjem – uokvirimo 
spomine« 

• ob 17.00 na Gradu Rajhenburg 
v Brestanici: TVU 2022 – V za-
vetju besede 2021

• ob 19.00 v Domu krajanov 
Sromlje: letni koncert MoPZ 
Sromlje z gosti

Nedelja, 29. 5.

• ob 8.00 pri župnijski cerkvi v 
Tržišču: pohod po poti bl. Aloj-
zija Grozdeta od Tržišča do Stu-
denca

• od 10.00 do 17.00 v Vojašnici 
Jerneja Molana Cerklje ob Krki: 
dan odprtih vrat vojašnice 

• ob 18.00 na grajskem dvorišču 
v Brežicah: Sosed tvojega brega 
2022 – državno srečanje avtor-
jev in avtoric, ki pišejo v mater-
nih jezikih

• ob 19.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: glasbena komedija »Čudo-
vita«, za zeleni in modri abon-
ma ter izven

Ponedeljek, 30. 5.

• ob 14.00 zbirno mesto na par-
kirišču pred cerkvijo na Čatežu 
ob Savi: TVU 2022 – geo-turi-
stični pohod na Šentvid (obve-

lavnica Branje in pisanje
• ob 18.00 v predavalnici Cen-

tra za krepitev zdravja Brežice: 
TVU 2022 – Razstrupljanje – je 
potrebno?

• ob 18.00 na šolskem dvori-
šču OŠ Marjana Nemca Rade-
če (v primeru slabega vreme-
na v Domu kulture): Glasbeni 
tobogan

• ob 19.30 v Kulturnem domu Kr-
ško: drama »Proslava«, za zeleni 
in modri abonma ter izven

Četrtek, 2. 6.

• ob 17.00 na Ljudski univerzi 
Krško: TVU 2022 – delavnica 
za starše Moj otrok ima pamet-
ni telefon (potrebne predhodne 
prijave na 051 279 636 ali ana.
krampersek@lukrsko.si)

Petek, 3. 6.

• od 14.00 do 19.00 v pogodbe-
ni pošti v Globokem: TVU 2022 
– Temeljni postopki oživljanja z 
uporabo AED

• od 16.00 do 20.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: Harmonija 4 ve-
likanov – interaktivno eksperi-
mentalno doživetje z Garsio 
Kosincem, vstop prost (tudi v so-
boto, 4. 6., od 10.00 do 20.00 in 
nedeljo, 5. 6., od 10.00 do 16.00)

• ob 19.00 na Gradu Rajhenburg 
v Brestanici: TVU 2022 – Pesem 
Posavja 2022

Sobota, 4. 6.

• od 9.00 do 12.00 v MC Brežice: 
TVU 2022 – tematska ustvarjal-
na delavnica Živ žav

• od 9.00 do 13.00 v ateljeju 
Mencingerjeve hiše v Krškem: 
TVU 2022 – Likovno dopoldne 
v starem mestnem jedru Krško 
za otroke in mladino

• ob 18.30 v MC Brežice: koncert 
Otroškega pevskega zbora Luč-
ke iz Kapel »Najlepše skladbe iz 
risank«, vstop prost

Nedelja, 5. 6.

• od 10.00 na gradu Sevnica: dan 
odprtih vrat 

• ob 16.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: TVU 2022 – Prva nede-
lja v muzeju: »Posavje – dežela 

zborov in petja« – javno vodstvo: 
podobe glasbe v PMB

• ob 18.00 na Gradu Rajhenburg 
v Brestanici: koncert Moškega 
zbora KD Svoboda Brestanica

• ob 18.00 v parku gradu Sevni-
ca: dobrodelni koncert Imeti rad 
z Godbo Sevnica in gosti

Ponedeljek, 6. 6.

• ob 18.00 v predavalnici Centra 
za krepitev zdravja Brežice: TVU 
2022 – Ne pojem veliko, a vsee-
no ne morem shujšati

Torek, 7. 6.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sev-
nica: TVU 2022 – potopisno pre-
davanje Vinka Šeška o Kanar-
skih otokih

• od 10.00 do 18.00 na Gradu 
Rajhenburg v Brestanici: Dan 
slovenskih izgnancev, prost 
vstop; od 10.00 do 12.00 stro-
kovno vodstvo po razstavi »Slo-
venski izgnanci 1941–1945«

• od 17.00 do 19.00 v Večgene-
racijskem centru Posavje v Kr-
škem (CKŽ 44): TVU 2022 – raz-
stava kuharskih knjig Kako smo 
kuhali nekoč? 

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: svečana seja ob prazni-
ku KS Dobova

Sreda, 8. 6.

• ob 10.00 v Večgeneracijskem 
centru Posavje v Krškem (CKŽ 
44): TVU 2022 – Zaščitimo pred-
mete – ohranimo spomine

• od 13.00 do 17.00 na ZPM Kr-
ško: TVU 2022 – Dan odprtih 
vrat dnevnega centra ZPM Krško

• ob 16.00 na DGN Posavja Krško: 
TVU 2022 – Pokaži mi zgodbo

• ob 18.00 v dvorani Glasbene 
šole Krško: TVU 2022 – zaključni 
recital Maše Žoher in Jana Fritza

• ob 18.00 v Lutrovski kleti pod 
gradom Sevnica: koncert učen-
cev brenkal, godal in petja Glas-
bene šole Sevnica

• ob 19.00 v Galeriji Krško: odpr-
tje razstave Jasmine Nedanovski 
»Mi pa gledamo …«

*Prireditve ob prazniku mestne ob-
čine Krško so objavljene na stra-
ni 20.

zna predhodna prijava do 20. 5. 
2022 na nejc.pozvek@um.si)

• od 16.00 do 18.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: TVU 2022 
– Vrednotenje jezikovne kom-
petence (angleščina, nemščina)

• ob 17.00 v Domu kulture Bre-
žice: TVU 2022 – predavanje na 
temo RKS in prostovoljstvo

• ob 18.00 v predavalnici Centra 
za krepitev zdravja Brežice: TVU 
2022 – Prehranska dopolnila – 
ali so nujna v moji prehrani?

Torek, 31. 5.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sev-
nica: TVU 2022 – predstavitev 
sevniških (posavskih) ustvar-
jalk, scenaristk, režiserk Kaje 
Balog, Maje Križnik in Pie Vato-
vec Dirnbek

• od 9.00 do 11.00 v Ozari Sevni-
ca: TVU 2022 – Izdelovanje vaz s 
servietno tehniko

• ob 11.00 na Ljudski univerzi Kr-
ško: TVU 2022 – SVOS - spletni 
vprašalnik ocenjevanja spret-
nosti

• ob 11.00 na ploščadi na Trgu 
Matije Gubca v Krškem: TVU 
2022 – Zborovski bum

• od 14.00 do 17.00 v MC Krško: 
TVU 2022 – Freedom (prostor 
za druženje, delanje domačih 
nalog, učna pomoč, igre, …) – 
vsak dan od torka do petka

• ob 17.00 v atriju Mencingerje-
ve hiše v Krškem: zaključek li-
kovnega natečaja Plakat miru 
2021/2022 z naslovom»Vsi smo 
povezani«

• ob 17.00 pred OŠ Boštanj: ob-
močna revija otroških in mla-
dinskih pevskih zborov »Poj z 
menoj«

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri Kr-
škem: praznik KS Leskovec pri 
Krškem s podelitvijo krajevnih 
priznanj in kulturnim progra-
mom

• ob 20.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: premi-
era predstave »Levitan. Primer 
Vitomil Zupan« v režiji Matjaža 
Bergerja (ponovitev v sredo, 1. 
6., ob 20.00)

Sreda, 1. 6.

• od 9.00 do 11.00 na Ljudski 
univerzi Krško: TVU 2022 – de-

DAN POSTA JALIŠČE ČAS

30. 
maj

PONEDELJEK

BRESTANICA (VRTEC) 10.50–11.20

TRŽIŠČE 12.00–13.00

KRMELJ 13.10–13.40

ŠENTJANŽ 14.25–14.55

BOŠTANJ 15.30–16.00

BLANCA 16.20–16.50

BRESTANICA 17.05–17.35
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31. 
maj

TOREK

GOLEK 11.30–11.50

GORA 12.00–12.30

VELIKI TRN 12.50–13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45–14.15

VELIKI PODLOG 15.00–15.30

GORICA 15.40–16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25–16.55

DRNOVO 17.10–17.40

1. 
junij

SREDA

VELIKA DOLINA 9.30–10.45

JESENICE NA DOLENJSKEM 11.40–12.10

ČATEŽ OB SAVI 12.20–12.50

BUKOŠEK 13.05–13.35

DU BREŽICE 13.50–14.35

SELA PRI DOBOVI 14.45–15.30

2. 
junij

ČETRTEK

SVIBNO  (1) 9.20–10.10

JAGNJENICA  (1) 10.20–10.50

RADEČE VPD 11.00–11.20

VRHOVO  (1) 12.10–12.40

ŠMARČNA 12.50–13.20

LOG 13.35–14.00

6. 
junij

PONEDELJEK

VRTEC KRŠKO - ENOTA GRIČ 10.45–11.05

DSO KRŠKO 11.15–12.00

DOLNJA PREKOPA 12.30–13.00

OREHOVEC 13.15–13.45

ČRNEČA VAS 15.00–15.30

OŠTRC 15.45–16.15

PODBOČJE 16.35–17.05

7. 
junij

TOREK

VRTEC KRŠKO - ENOTA KEKEC 9.20–9.50

DOLENJA VAS (VRTEC) 10.05–10.50

KRIŽE 11.15–11.45

ARTIČE (1) 12.05–13.05

SROMLJE 13.25–14.10

ARNOVO SELO 15.00–15.30

ZDOLE 15.45–16.15

8. 
junij

SREDA

VRTEC BREŽICE - ENOTA MAVRICA 9.45–11.00

BIZELJSKO (OŠ) 11.30–12.45

PIŠECE 13.10–13.55

DEČNO SELO 14.45–15.15

DOBOVA 15.35–16.20

TRNJE 16.40–17.25

9. 
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20–10.00

RAZBOR 11.10–11.40

BOŠTANJ (OŠ) 12.10–13.10

13. 
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

14. 
junij

TOREK

VRTEC KRŠKO - ENOTA CICBAN 9.30–11.00

IMPOLJCA (DUO  - BREZOVO) 11.20–11.40

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30–13.45

ARMEŠKO 14.45–15.15

ŠEDEM 15.35–16.05

15. 
junij

SREDA

VRHOVO (2) 8.20–8.50

SVIBNO  (2) 9.10–9.50

JAGNJENICA  (2) 10.00–10.30

ZABUKOVJE 11.55–12.25

TRNOVEC 12.40–13.00

LONČARJEV DOL 13.15–13.35

16. 
junij

ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.15

KRMELJ (OŠ) - NOVA ŠOLA 8.25–9.10

KRMELJ (OŠ) - STARA ŠOLA 9.15–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50
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20. 
junij

PONEDELJEK

BRESTANICA (OŠ) 13.25–13.55

KOPRIVNICA 14.15–14.45

VELIKI KAMEN 15.30–16.00

MALI KAMEN 16.10–16.40

ROŽNO 17.00–17.30

21. 
junij

TOREK

DOBOVA (OŠ) 12.00–13.15

KRŠKA VAS 13.30–14.15

GORENJE SKOPICE 14.30–15.15

VIHRE 15.50–16.20

RAKA 16.40–17.10

22. 
junij

SREDA

ZDOLE (VRTEC) 9.45–10.30

GLOBOKO (OŠ) 10.50–11.35

MOSTEC 11.55–12.40

KAPELE 13.00–13.45

DOLENJA VAS 14.45–15.15

ARTIČE (2) 15.25–16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20–16.50

23. 
junij

ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45–10.45

BUŠEČA VAS 11.40–12.10

VELIKE MALENCE 12.20–12.50

SOBENJA VAS 13.00–13.30

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

petek, 27. 5.
ob 19.30 uri

nedelja, 29. 5.
ob 19. uri

sreda, 1. 6.
ob 19.30 uri

Reformatorji na odru
reformatorska komedija s srečnim koncem

SSG Trst: Čudovita
glasbena komedija
za Zeleni abonma in izven
darilna predstava za Modri abonma 

Drama SNG Maribor: Proslava
drama 
za Modri abonma in izven
darilna predstava za Zeleni abonma

SLG Celje: Heidi
dramska predstava za otroke 
za Rumeni abonma (darilna predstava)
in izven

petek, 10. 6.
ob 18. uri

Ditka & Band in Feri Lainšček: 
"Med nama je angel"
koncert na gradu Rajhenburg

petek, 17. 6.
ob 20.30 uri
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KRŠKO – V sklopu Krkinega 
tedna humanosti in prosto
voljstva so se Krkini prosto
voljci 13. maja med drugim 
družili tudi s stanovalci 
Doma starejših občanov Kr
ško.

Kot je povedala vodja Službe 
za odnose z javnostmi v Krki 
Elvira Medved, je šlo po dve-
letni prekinitvi zaradi epide-
mije za tradicionalni, že deveti 
Krkin teden humanosti in pro-
stovoljstva. »V tem tednu se Kr-
kaši družimo s stanovalci do-
mov za starejše, letos jih bomo 
obiskali kar 21 po Sloveniji, z 
uporabniki varstveno-delov-
nih centrov, učenci šol s prila-
gojenim programom, zbiramo 
različne potrebščine, higienske 
pripomočke, opremo itd., ki jo 
potem Rdečemu križu in Ka-
ritas pomagamo tudi sortirati 
in pakirati, čistimo domove in 
urejamo okolico ljudem v stiski 
itd.,« je pojasnila. V Domu sta-
rejših občanov Krško je 15 nji-
hovih sodelavcev za stanovalce 
pripravilo delavnice za urjenje 
spomina ter jih v dveh skupi-
nah peljalo na sprehod po bliž-
nji okolici, kar je bilo za stano-
valce še posebno doživetje. 

Sodelovanje v tovrstnih akci-
jah je v Krki po njenih bese-
dah sicer stalnica, saj zaposle-
ne spodbujajo pri sodelovanju 
z okoljem. »Namen je poma-
gati ljudem, saj nimajo vsi te 
sreče, da bi imeli dobre služ-

Krkaši med stanovalci DSO Krško

be in plače ali pa jih sploh ni-
majo. Vidimo, v kakšnih social-
nih stiskah so ljudje okoli nas, 
in menimo, da moramo gle-
de tega nekaj narediti, ne le 
kot posamezniki, ampak tudi 
kot družba, saj skupaj lahko 
naredimo več,« je poudari-
la Medved. Teden tradicional-
no zaključijo z dnevom odpr-
tih vrat, na katerem so doslej 
gostili že več kot 17 tisoč obi-
skovalcev različnih starostnih 
in socialnih skupine, letos pa 
so imeli na obisku 2000 slu-
šateljev Univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje. V celotnem 
tednu sicer sodeluje približno 
600 do 700 Krkašev, s tem pa 
jih spodbujajo tudi k vključe-
vanju v prostovoljstvo tudi iz-
ven delovnega časa.

Kot je povedala direktorica 
DSO Krško Ani Nuša Masnik, 

jim Krkina akcija zelo veli-
ko pomeni. »Takega spreho-
da mi sami ne moremo izves-
ti, stanovalcem pa to, da gredo 
malo pogledat 'zunanji svet', 
veliko pomeni. Tudi to, da sre-
čajo neznane ljudi, jim veliko 
pomeni, saj jim to daje obču-
tek, da so del socialnega sve-
ta,« je dejala. Tudi sicer v kr-
škem domu zelo podpirajo 
prostovoljstvo, saj kot prosto-
voljec ne le daješ drugim, am-
pak tudi sam dobiš oz. se boga-
tiš. »Prostovoljci niso navadni 
ljudje, to so ljudje z velikim in 
odprtim srcem, ki ga hkrati s 
tem tudi bogatijo,« je pouda-
rila. Prostovoljstvo je bilo tudi 
pri njih v času epidemije pre-
cej omejeno in oteženo, sicer 
pa jim prostovoljci prihajajo 
na pomoč in so z njihovim de-
lom zelo zadovoljni.
� P.�Pavlovič

Krkini�prostovoljci�so�stanovalce�DSO�krško�peljali�na�sprehod�
po�bližnji�okolici.

KRŠKA VAS – 9. maja zjut
raj so se na igrišču v Krški 
vasi zbrali v oranžne barve 
odeti člani vseh osmih sku
pin Društva Šola zdravja iz 
občine Brežice, ki so se na 
ta način srečali prvič. Kma
lu bo minilo šest let, odkar 
se je vsakodnevna jutranja 
vadba začela tudi v Posavju, 
in to v Brežicah.

Skupno vadbo približno 75 
udeležencev je vodil Ernest 
Sečen, ki je eden od strokov-
no usposobljenih za prikaz 
vaj po metodi 1000 gibov ute-
meljitelja dr. Nikolaja Grishi
na. Po pozdravu gostiteljice 
srečanja Vide Tomše, vodje 
skupine Krška vas, ki je le-to 
predstavila, so skupno vadi-
li članice in člani skupin Bre-
žice, Cerklje ob Krki, Dobova, 
Krška vas, Mostec, Velika Do-
lina, Zgornji Obrež in Žejno. 
Po približno pol ure trajajoči 
vadbi, ki jo po naštetih krajih 
oranžni prakticirajo vsako jut-
ro med tednom (po občini re-
dno vadi nekje 130 občank in 
občanov), je Irena Bausovac 
najprej predstavila zgodovino 
in značilnosti Krške vasi, nato 
je zbrane pozdravila podpred-
sednica Društva Šole zdravja 
mag. Bernardka Krnc, ki je 
omenila, da so letos v Brežicah 
začeli tudi z novo vadbo Diha-
mo z naravo, vodja podružnice 
14 Brežice Ana Kupina pa je 
izrazila veselje, da so se zbra-
li na prvem občinskem sreča-

Krška vas v oranžnih barvah

nju. »Vodje skupin smo si že 
v predkoronskem času zada-
li nalogo, da se enkrat na leto 
zberemo, skupaj odtelovadimo 
in se malo podružimo. Naša 
želja je, da bi to srečanje pos-
talo tradicionalno, da se vsa-
ko leto dobimo v drugem kra-
ju,« je pojasnila in še navedla, 
da bo 1. junija minilo šest let, 
odkar so jutranjo vadbo pripe-
ljali tudi v Posavje, in to prav 
v Brežice. »Danes je z izjemo 
občine Bistrica ob Sotli celo 
Posavje obarvano oranžno,« 
je izpostavila Kupina in ome-
nila, da v brežiški občini delu-
je osem skupin, te dni pa po-
magajo postaviti na noge tudi 
še deveto v Dečnem selu. Po-
nosna je, da čedalje več ljudi 
spoznava, zlasti po upokojitvi, 
da je vsak trenutek lahko nov 
začetek in da ni nikoli prepoz-
no, da se začne skrbeti za svoje 

psihično in fizično zdravje ter 
dobro počutje.

Pozdravila je najstarejša člani-
co in člana Društva Šola zdrav-
ja iz brežiške občine, 87-letno 
Jožefo Smrekar iz Krške vasi 
in 91-letnega Brežičana Dani
la Pečnika. Ob tej priložnosti 
je Krnc podelila nagrado za us-
pešno delo v letu 2021 Bredi 
Balon iz brežiške skupine, ki 
jutranjo vadbo in ostale aktiv-
nosti, povezane s Šolo zdravja, 
promovira tudi z objav ljenimi 
fotografijami na družbenih 
omrežjih, pridružila pa se je 
tudi novi aktivnosti Dihamo z 
naravo. Po druženju so si nav-
zoči nato odšli pogledat kr-
škovaško cerkev sv. Mohorja 
in Fortunata, prvo medseboj-
no srečanje pa zaključili s po-
hodom do savskega nasipa.
� R.�Retelj

Prejemnica�nagrade�Breda�Balon�(desno)�z�Ano�Kupina�(levo)�
in�mag.�Bernardko�Krnc
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BLANCA – Krajevna organizacija Rdečega križa Blanca je maja v 
KD organizirala srečanje krajanov iz KS Blanca in Dolnje Brezovo, 
ki so bili 31. 12. 2021 stari nad 70 let. Povabljenih je bilo 116 kra-
janov, srečanja pa se jih je udeležilo 44 . V prisrčnem programu 
so s pesmijo, igranjem na instrumente nastopili učenci OŠ Blan-
ca pod mentorstvom Tatjane Arčon in Marte Sitar, da je zaz-
venela lepa slovenska pesem, pa so poskrbele Ljudske pevke z 
Blance. Prisotne so z izbranimi besedami pozdravili župan Obči-

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Kristina Grahek, Adlešiči 
– deklico,

• Karolina Horn, Brežice – 
dečka,

• Tatjana Klemenčič, 
Gmajna – dečka,

• Petra Kozole, Brestanica – 
deklico,

• Saša Knežić, Brežice – 
deklico,

• Sandra Grifič, Bizeljsko – 
dečka,

• Maja Horvatič, Stranje – 
deklico,

• Nina Germovšek, Pišece – 
deklico,

• Maja Vodopivec, 
Kostanjevica na Krki – 
dečka,

• Gentiana Salihi, Brežice – 
dečka,

• Manuela Hudorovič, 
Gazice – dečka,

• Sabina Pšeničnik, Kapele 
– deklico,

• Tamara Kunej, Mali Obrež 
– deklico,

• Nina Žarn, Podbočje – 
dečka,

• Tjaša Velnar, Kapele – 
deklico,

rojstva • Suzana Budič, Dobova – 
deklico,

• Sara Blatnik, Radeče – 
deklico,

• Polona Mirt, Sevnica – 
dečka,

• Andreja Kovač, Krško – 
deklico,

• Zahida Muždekić, Artiče 
– dečka,

• Barbara Mlakar, Križ, – 
deklico,

• Anja Berkovič Rajterič, 
Bistrica ob Sotli – dečka.

ČESTITAMO!

poroke

• Marko Lupšina z 
Bizeljskega in Janja Grubič 
s Cerine,

• Tilen Kolarič iz Jereslavca 
in Vita Sotlar z Malega 
Vrha,

• Jernej Dvoršak in Jasmina 
Kolarič, oba iz Blatnega,

• Jure Blaževič in Janja 
Petrišič, oba iz Kapel,

• Peter Kovačič iz Gradišča 
in Mateja Cirjak iz Mrzlave 
vasi.

ČESTITAMO!

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

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

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

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

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

 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

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

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

Tilen�Kolarič�iz�Jereslavca�in�Vita�Sotlar�z�Malega�Vrha,�
11.� maj� 2022,� Upravna� enota� Brežice� (Foto:� Simon�
Srečkovič,�LuckyShots)

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V Gostilni Kunst je v tednu od 9. 
do 13. maja potekal Teden umetnosti z znanimi slikarji in 
umetniki, ki se je zaključil z dobro obiskanim Art večerom.

Kot je povedal vod-
ja Gostilne in Hote-
la Kunst Nejc Kunst, je 
šlo za enega od sklopov 
dogodkov, posvečenih 
umetnosti, ki ji Kunsto-
vi v skladu s svojim pri-
imkom (Kunst v nem-
ščini pomeni umetnost, 
op. a.) posvečajo precej 
pozornosti. Lani so na-
mreč v Hotelu Kunst po-
leg prenovljene zunanje 
podobe hotela in dela 
notranjosti gostilne od-
prli tudi unikatne sobe, 
ki so jih posvetili štirim 
umetnikom iz Posavja, 
to so: akademski slikar 
Jože Marinč, pevka Nuša Derenda, režiser Damjan Kozole in 
igralec Slavko Cerjak. »Da je zadeva čim bolj živa, v zvezi s tem 
pripravljamo dogodke, da ljudje začutijo, kako oni ustvarjajo in 
delajo,« pojasnjuje Kunst. Tokratni teden je bil posvečen Jožetu 
Marinču, poleg katerega so k celotedenskemu ustvarjanju v nji-
hovem okolju povabili še sevniško slikarko Jerco Šantej, roga-
škega slikarja Maksimiljana Sternada – Milča in oblikovalca 
Mitjo Bobnarja, ki je oblikoval omenjene sobe in del prenovlje-
nega hotela. »S tovrstnim vključevanjem umetnosti dajemo naši 
osnovni dejavnosti – gostinstvu še dodatno vzdušje, tako da naši 
gostje ob hrani doživijo še nekaj drugega, opazujejo umetnike, 
se z njimi pogovarjajo itd.,« je še dodal Kunst. 
Tudi Kostanjevičan Marinč je pozdravil tovrstno sodelovanje go-
stinstva in umetnosti. »Na tak način imamo umetniki poskrblje-
no za prehrano in prenočišče, tako da lahko nemoteno delamo. 
Pri tem nas vidi veliko ljudi, tudi iz poslovnega sveta, ki morda 
ne razmišljajo o nakupu umetniških slik, vidijo pa, kako te nasta-
jajo in morda ob tem dobijo tudi kakšno idejo za opremo svojih 
prostorov,« je povedal. � P.�Pavlovič

Teden umetnosti pri Kunstovih

Vsi�štirje�sodelujoči�umetniki

KAPELE, BREŽICE – V soboto, 4. junija, se s pričetkom ob 18.30 
otroški pevski zbor Lučke, ustanovljen februarja 2019 z name-
nom, da združi deklice iz Kapel in bližnjih krajev, po dolgem času 
vrača na oder. Ob vabilu na koncert, ki bo v dvorani MC Brežice, 
so zapisale: »Me smo Lučke! Male nadobudne umetnice, ki pod 
vodstvom naše mentorice Bibe Novak ustvarjamo krasne stva-
ri. Med drugim smo javnosti znane tudi po skladbi Najine lučke, 
s katero smo med korono zmagovale na glasbenih lestvicah in ši-
rile veselje med ljudmi. Po dolgem času se vračamo na oder in to 
srečo si želimo deliti z vsemi vami. Pripravile smo res pravljičen 
nastop, saj bomo prepevale znane napeve iz najlepših risank, ki 
jih zagotovo vsi poznate. In to še ni vse! Skladbe smo prevedle v 
slovenščino, da jih lahko razumejo tudi malčki in babice. Srčno 
vabljeni na naš nastop, vesele bomo vaših obrazov!« 
 R.�R.,�vir:�OPZ�Lučke

Lučke se vračajo na oder

Srečanje starejših na Blanci

ne Sevnica Srečko Ocvirk, se-
kretarka OO RK Sevnica Mojca 
Krajnc Pinterič, predsednik 
KS Blanca Marjan Ločičnik, 
predsednik blanških gasilcev 
Robi Zidar in ravnateljica OŠ 
Blanca Ksenija Juh. Prisotne 
je pozdravila tudi predsedni-
ca Cvetka Požun in poudari-
la, da je prav, da se vsi trudimo 
za dobre odnose med seboj, 
pa tudi, če le s prijazno bese-
do, nasmehom ali pomočjo na 
tak ali drugačen način. Po ko-
silu so se poveselili, poklepe-
tali, se pogovorili o težavah pa 
tudi veselih dneh. Sladkali so 
se ob sladkih dobrotah, ki so 
jih pripravile  prostovoljke. Ob 
odhodu so vsi dobili priložno-
stno darilo, pohvalili organiza-
cijo srečanja in  obljubili, da se 
ob letu zopet srečamo. 
 A.�M.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 

LJUBLJANA, POSAVJE – V mesecu aprilu se je odvijala tradicional-
na spomladanska študentska krvodajalska akcija ’Častim ½ lit-
ra!’. »V današnjem času ljudje prepogosto pozabljamo na stvari, 
ki nas naredijo to, kar smo. Ljudje. Sploh v tem času se moramo 
spomniti naše bistvene človeške dolžnosti in vrednote – pomo-
či sočloveku. Tako malo je potrebno za to, da nekomu ne le po-
lepšamo življenje, temveč ga včasih lahko celo rešimo, zato hvala 
vsem študentkam in študentom ter ostalim krvodajalcem, ki so 
to pomlad častili pol litra pomembne življenjske tekočine,« pra-
vi v sporočilu predstavnik za odnose z javnostmi na Zvezi ŠKIS 
Urban Culetto in našteje študentske klube, ki so sodelovali v 
omenjeni akciji. Med njimi sta bila tudi Študentski klub Sevnica 
in Klub posavskih študentov.  S. R.

Študentke in študenti darovali kri
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

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

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

zahvale, spomin

Od nje smo se poslovili v ožjem družinskem krogu. 

Hčerka Helena z možem Jankom  
ter vnukoma Urošem in Sašem z družinama

Sporočam žalostno vest, da je 12. maja 2022  
v 89. letu prenehalo biti utrujeno srce moje drage mame

LIDIJE BRENCE
s Senovega, zadnji leti oskrbovanke DSO Krško. 

SPOMIN
Vsa�toplina�tvojega�srca

in�vsa�tvoja�ljubezen
ostajata�za�vedno�v�naših�srcih.

1. junija bo minilo žalostnih 10 let,  
odkar si nas zapustila

BERTA POŽUN
Hvala vsem, ki obiskujete njen grob in prižigate svečke.

Vsi tvoji

SPOMIN
Veš,�da�je�vse�tako,�kot�je�bilo.�
V�vsaki�stvari�si,�ki�je�v�hiši,�
v�mislih�si,�besedah�naših,��

da,�celo�v�sanjah,�
le�da�korak�se�tvoj�nič�več�ne�sliši�…�

(J.�Medvešek)�
23. maja je minilo eno leto, odkar je od nas 

odšel naš dragi mož, oče, dedek in pradedek 

JOŽE CVELBAR 
z Blance. 

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, prižigate sveče in ga 
ohranjate v najlepšem spominu. Pogrešamo ga! 

Vsi njegovi

SPOMIN
Je�čas,�ki�dá,�je�čas,�ki�vzame.�
Pravijo�je�čas,�ki�celi�rane,�

je�tudi�čas,�ki�nikdar�ne�mine,�
ko�zasanjaš�se�v�spomine.

24. maja je minilo leto, odkar te ni  
več z nami

IVAN CURHALEK
z Mosteca.

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

Vsi njegovi

SPOMIN
Odšel�je�tiho�in�prehitro,�kot�rosna�kaplja,�

ki�ob�prvem�sončnem�žarku�izgine,�se�izgubi.
A�nas�le�vodi�pot,�kjer�sredi�tišine�spi.

24. maj – štiri leta,  
odkar nas je zapustil naš dragi 

MIRAN SLEMENŠEK 
z Vinjega Vrha.

Hvala vsem, ki ga nosite v svojem srcu  
in mu namenite svoj trenutek.

Njegovi najdražji, ki ga neizmerno pogrešamo

www.posavskiobzornik.si/zahvale-in-spomini

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) Ans. TONIJA VERDERBERJA – Metlika ti naša
 2. (3.) Ans. FRANCA OCVIRKA – Noč na morju
 3. (2.) Ans. JURČKI – Tašča
 4. (4.) Ans. ČUDEŽNI DEČKI – Mlade oči
 5. (7.) Ans. ROKA KASTELCA – Dolenjka
 6. (5.) Ans. KRAŠKI KVINTET – Slovenka, večna mladenka
 7. (6.) Skupina GADI – Natakar'ca
 8. (8.) Ans. POGUM – Slovo 
 9. (10.) PETOVIA KVINTET – Pesem v spomin
 10. (–.) Ans. MURNI – Js ne morem bit doma

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Refren – Boječi snubec

Kupon št. 624
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, 21. 5. 2022, ob 20. uri

V različnih kategorijah je na-
stopilo okoli 500 mažoretk iz 
14 mažoretnih društev, posav-
ske barve so zastopale mažo-
retke iz Dobove, Sevnice in 
Radeč. Uvod je postregel z 2. 
državnim tekmovanjem slo-
venskih godb in mažoretnih 
skupin v korakanju, pri čemer 
sta v kategoriji protokol na-
stopila le KUD Godba Lukovi-
ca in Mažorete Radeče. Sledili 
so nastopi po kategorijah, po-
savske tekmovalke so doseg-
le naslednje uvrstitve: solo 
kadet: 2. Nikolina Čibarić, 4. 
Eva Lavrič, 5. Neža Pavlovič 
(vse Dobova), 6. Neža Žveglič 
(Sevnica), 8. Samanta Kranjc 
(Dobova), 9. Eva Trbovc (Ra-
deče) in 11. Pia Tabak (Sevni-
ca); solo junior: 3. Nuša Račič 
(Dobova), 4. Taja Keber in 5. 
Zala Šeško (obe Radeče); solo 
senior: 1. Zala Zupan (Rade-
če) in 3. Nea Voglar (Dobo-
va); par kadet: 3. Ines Juro
vič in Lara Lepšina (Dobova), 

V Posavje gredo štirje naslovi
BREŽICE – 21. in 22. maja se je v športni dvorani Brežice odvijalo 8. odprto državno tekmovanje Mažoretne 
zveze Slovenije (MZS), katerega organizator in gostitelj je bilo ŠKD Mažoretke Dobova. Posavske mažoretke 
so se ob bučni spodbudi navijačev štirikrat povzpele na sam vrh, dosegle pet drugih in štiri tretja mesta.

4. Julija Hahn in Lara Mustar 
(Sevnica) ter 5. Mia Golob in 
Zarja Bizjak (Radeče); par 
junior: 2. Eva Davidovič Meh 
in Manca Matjašec, 6. Zala 
Šeško in Neža Krajšek ter 9. 
Klara Medved in Tinkara Pi
noza (vse Radeče); par seni-
or: 1. Anja Račič in Nuša Ra-
čič (Dobova), 2. Tanja Zupan 
in Zala Zupan (Radeče), 3. La

risa Gerjevič in Manca Račič 
(Dobova) ter 5. Lucija Skale 
in Neža Zorec (Radeče); sku-
pina kadet palica: 2. Dobova, 
5. Radeče in 7. Sevnica; sku-
pina junior palica: 2. Radeče; 
skupina senior palica: 1. Do-
bova; prehodni XXL-pokal: 1. 
Radeče. Medalje so podeljeva-
li tudi v kategorijah prvi korak 
in cici korak, kjer so nastopile 

najmlajše mažoretke. 

Med podeljevalci so bili tudi 
minister za okolje in prostor 
mag. Andrej Vizjak, brežiška 
podžupanja Mila Levec, direk-
torica občinske uprave Pat
ricia Čular, predsednica Ma-
žoretk Dobova mag. Gordana 
Radanovič, predsednik MZS 
Aleš Breznikar in predsednik 
Zveze slovenskih godb Boris 
Selko. Radanovič je na otvo-
ritvi tekmovanja vsem mažo-
retam zaželela dobrodošlico 
v Brežicah, Evropskem mes-
tu športa 2022, ter se zahva-
lila vsem, ki so jih podprli pri 
izvedbi državnega tekmova-
nja, saj po njenem organizaci-
ja le-tega za dobovsko društvo, 
ki spada med manjša, predsta-
vlja kar precejšen zalogaj. Iz-
postavila je Občino Brežice in 
družbo HESS, ki sta največ pri-
spevali pri tem.

� R.�Retelj

V� kategoriji� skupina� senior� palica� so� slavile� dobovske�
mažoretke�(foto:�Luka�Rudman).

SEVNICA – 7. maja je MePZ Lisca Sevnica v kulturni dvorani 
pripravil živahen pomladni koncert skupaj z gosti iz hrva
ške Istre, kajti prijaznemu vabilu so se odzvali njihovi dol
goletni prijatelji, članice in člani MePZ Slovenski dom Ba
zovica Reka.

Osnovno poslanstvo MePZ Sevnica, ki šteje 26 pevk in pevcev, je 
s petjem ljudske, narodne in umetne zborovske glasbe ohranja-
nje slovenske pesmi ter njeno podarjanje poslušalkam in poslu-
šalcem na koncertih. Zbor, ki je nastal konec leta 1976 na pobudo 
Jožeta Pfeiferja (zaposlenega v sevniškem tekstilnem podjetju 
Lisca, ki je želel sodelavke in sodelavce povezati tudi v kulturnih 
dejavnostih), je vodilo kar nekaj zborovodij. Leta 2019 je pos-
tala zborovodkinja Petra Stopar, ki s svojo mladostno energi-
jo daje zboru svežino in željo po nadaljnjem ustvarjanju. Najsta-
rejši delujoči sevniški pevski zbor ima številne pevske prijatelje 
in eden izmed njih je MePZ Slovenski dom Bazovica Reka, ki le-
tos slavi 75 let neprekinjenega delovanja v okviru Slovenskega 
kulturno-prosvetnega društva Bazovica na Reki. Zbor, ki ima za 
sabo številne koncerte doma in v tujini, zadnje desetletje pa ga 
vodi dirigent Zoran Badjuk,  od leta 1973 redno nastopa na re-
viji Primorska poje in od leta 1974 na vseslovenskem taboru slo-
venskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. 
Oba zbora sta se na koncertnem večeru predstavila vsak s po še-
stimi pesmimi ter zaključila s skupnim nastopom in pesmijo O, 
Podjuna, ki jo je na besedilo Milke Hartman uglasbil priznani ko-
roški skladatelj, dirigent in zborovodja Radovan Gobec. Ob za-
ključku koncerta se je glasbenim gostom z Reke in povezovalcu 
kulturnega večera Cirilu Dolinšku zahvalila predsednica sevni-
škega mešanega pevskega zbora Nada Novšak ter povabila 23. 
junija na sevniški grad, kjer bo MePZ Lisca Sevnica z jubilejnim 
koncertom obeležil 45 let delovanja. 
 S.�Radi,�foto:�J.�Hvala

Glasba bogati in povezuje

MePZ� Lisca� Sevnica� v� letošnjem� letu� obeležuje� 45� let�
neprekinjenega�delovanja.
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Iskrena hvala sorodnikom, dobrim sosedom, prijateljem in znan-
cem za izkazano spoštovanje in izrečeno sožalje. Posebna zahvala 
gospe Mirjani Jelančič, pevcem zasedbe Jarica in gospodu župniku 
za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Solza,�žalost,�bolečina

te�zbudila�ni,
a�ostala�je�tišina,

ki�močno�boli.
(T.�Pavček)

V 89. letu nas je zapustil naš dragi ata

ANTON LISEC
z Lukovca.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za tolažilne besede, darovane sv. maše, sveče in fi-
nančno pomoč. Iskrena hvala ZD Senovo – dr. Brilejevi, patronaž-
nemu osebju, posebno g. Primožu. Hvala tudi osebju negovalne po-
moči Most Krško, fizioterapevtoma ge. Barbari in g. Roku. Iskrena 
hvala družini Ivačič in Branku Slugi, ge. Ladki, PGD Rožno-Pres-
ladol in Društvu upokojencev Brestanica. Iskrena hvala g. deka-
nu Špesu, nečaku g. Gregorju za lep obred, ge. Štefki za poslovilni 
govor, pevcem z Rake, cvetličarni Brestanica, Komunali Sevnica in 
gostilni Pečnik. Še enkrat vsakemu posebej zahvala za stisk roke 
in tolažilno besedo.

Žalujoči: žena Ida, sin Iztok, Stanko in Albin z družinama

ZAHVALA
Čas�celi�rane,�bolečine,

ostanejo�solze�in�spomini.

Ob boleči izgubi moža, očeta, brata, strica in soseda

STANETA MAJHNIČA
(1934–2022) iz Presladola 9

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v času slovesa stali ob stra-
ni. Hvala pogrebni službi Kostak, gospodu župniku, pevcem, po-
zavnistu, klarinetistu in gospe Gmajnar za besede slovesa. Hvala 
Splošni bolnišnici Brežice in dr. Janji Zorko Kurinčič za zdravlje-
nje, patronažni sestri gospe Slavici Molan ter izvajalcem pomoči 
na domu »Most«.
Med nami si ljubljen iz vsega srca, bodi ljubljen tudi tam, kjer si 
zdaj doma.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Kogar�imaš�rad,�
nikoli�ne�umre.�

Le�daleč,�daleč�je�…
(T.�Pavček)

V 87. letu starosti nas je po kratki, a hudi 
bolezni zapustil naš dragi mož, oče, tast, 

dedi, pradedi

ALBERT UREK
z Malega Kamna.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
iz CPB 19 in Dolenjih Skopic, znancem ter sodelavcem podjetij Ho-
čevar, Keržan, Klemenčič in Grieshaber za vso podporo, izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje in sveče. 
Hvala dr. Iljažu in njegovemu osebju. Hvala gospodu župniku za 
lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar in pogrebni službi 
Help za sočutne besede slovesa in organizacijo pogreba. Najlepša 
hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste se poklonili in ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. Še enkrat hvala vsem, ki ste nam stali ob 
strani v teh težkih trenutkih, pa vas nismo posebej imenovali.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi in vsi, ki smo ga imeli radi

ZAHVALA
Po�licu�solza�se�spusti
in�v�srcu�bolečina�tli.
A�v�mislih�le�eno�živi,

da�enkrat�skupaj�bomo�vsi.

Na mariborskem pobreškem pokopališču smo se 3. maja 
poslovili od našega

MARIA SRDAREVA
(1979–2022) z Dolenjih Skopic.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete 
maše. Iskreno se zahvaljujemo pevcem za zapete pesmi, župniku 
za opravljen obred, pogrebni službi in cvetličarni Žičkar, gostišču 
Kocjan ter vsem tistim, ki smo jih pozabili omeniti.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu 21. marca 2022 pospre-
mili na njeni zadnji poti k večnemu počitku na pokopališču v Pi-
šecah.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Srce�je�omagalo,

dih�je�zastal,
a�nate�spomin
bo�večno�ostal.

16. marca 2022 nas je v 95. letu zapustila 
naša draga mama, babica, prababica, tašča, 

teta in svakinja

ZOFIJA – ZOFKA KRAJNČIČ
roj. Polovič, iz Globokega, ki je zadnja leta živela pri hčerki v Brežicah.

Ob izgubi očeta se iskreno zahavljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem in vaščanom za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.
Hvala pogrebni službi Žičkar za vse opravljene storitve, hvala 
g. župniku in sestram za pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste se pos-
lovili od našega očeta.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

ZAHVALA

V 83. letu starosti se je 4. maja  
od nas poslovil naš oče, dedi, brat

VINKO TURK 
z Dvorc.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za pomoč, izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in 
sv. maše.
Posebna zahvala g. župniku Jožetu Špesu za lepo opravljen verski 
obred in pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba. Zahvala 
tudi praporščakom.
Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

VIDE GREGORČIČ
z Blance

Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem za izre-
čeno sožalje in pomoč. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji 
poti in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Dobrota�tvojih�rok�ne�mine,�
čas�ohranja�nam�spomine.�

In�hvaležna�misel�nate.�

V 95. letu starosti se je poslovil 

ALOJZIJ POVŠE 
iz Sevnice. 

Iskrena hvala za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, denar-
no pomoč in svete maše. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen 
obred, praporščakom, trobentaču in skupini Jarica za lepo odpete 
pesmi. Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Vsi njegovi

ZAHVALA

V petek, 6. maja, smo se na sevniškem 
pokopališču poslovili od našega dragega 

ALBINA ŽNIDARŠIČA 
z Ledine. 

Dragi�Albin!� 
Premalo�časa�si�živel,� 

da�bi�še�z�mano�pesmi�pel.� 
Prehitro�si�ti�preminil� 

in�mene�v�žalosti�zapustil.� 
Le�mirno�spančkaj,�Albin�moj,� 

saj�pridemo�tudi�za�teboj.�

se zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem, sosedom za iz-
rečeno sožalje, darovano cvetje in sveče, svete maše in denarne 
prispevke. Hvala tudi patronažni sestri Ani, g. župniku za lepo 
opravljen cerkveni obred, pogrebni službi Kostak, pevcem za za-
pete poslovilne pesmi. Posebna hvala govorniku Blažu Sotošku in 
trobentaču za zaigrano Tišino. Hvala tudi kolektivu Tips in PakLi-
ne! Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani, pa vas nismo posebej 
imenovali. 

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

ZAHVALA

Ob boleči izgubi moža, očeta, starega očeta 
in strica 

LUDVIKA KUNEJA 
z Zdol 16 

Srce�je�omagalo,�tvoj�dih�je�zastal,�
a�nate�spomin�bo�večno�ostal.

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan-
cem, sodelavcem iz Kostaka, OŠ Leskovec pri Krškem, Terme Ča-
tež za izrečeno sožalje, tolažilne besede, podarjeno cvetje in sveče. 
Hvala tudi osebju bolnišnice Brežice, cvetličarnama Lilija in vrt-
narija Čatež, pogrebni službi Kostak, pevcem, RD Kostanjevica na 
Krki ter župniku za opravljen obred. 

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega 

MARTINA STIPIČA
iz Podbočja 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje, besede tolažbe, podarjene sveče in denarno 
pomoč.
Vsa toplina njegovega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoče: mama, žena, hči, sestra

ZAHVALA
Ni�nasmeha,�
ni�bitja�srca.

Sedaj�si�le�angel,�
angel�z�neba.

Ob izgubi našega moža, očeta, sina, brata

STANISLAVA ŽABKARJA
z Velikega Trna
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Junija bo na prodaj cca. 1000 
kock sena, najraje s travnika, 
cena 2,5 € oz. po dogovoru. 
Tel: 031 439 645

Prodam okrogle bale za na-
stilj. Tel.: 051 634 338

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju; cena 0,38 € za kilogram. 
Tel.: 041 948 814

Prodam 100 kock slame in 
tono ječmena. 
Tel.: 040 796 830

VINOGRADNIŠTVO

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

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

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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mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

Kupim samonakladalko SIP, 
19 kubičnih metrov. 
Tel.: 040 309 402

Prodam koruzo, naravno su-
šeno, cena 0,40 €. 
Tel.: 040 262 867

Prodam traktorsko kosilnico 
BCS – 165 cm, hidravlični dvig, 
2005 l in prikolico Tehnostroj 
4 t, l. 1990, nove gume, lepo 
ohranjena. Tel.: 041 233 834

Prodam traktor Pasquali, 18 
KM, starejši, nova hidravlika, 
sedež, lok, 850 €, Muto diesel 
z mulčarjem in varilno žico 1,2 
mm, več kolutov. 
Tel.: 051 617 977

Prodam mešana, hrastova ter 
bukova drva, v okolici Brežic. 
Tel.: 051 436 541

Prodam bale, kocke sena in 
ječmen; cena po dogovoru. 
Tel.: 041 203 239  

Prodam rotacijsko koso Struc 
Muta, 80 cm, okrogli priklop, 
60 mm. Tel.: 041 899 260

Prodam okrogle bale slame. 
Tel.: 031 594 663

NEPREMIČNINE
V Radečah oddam v najem 
opremljeno stanovanje, 52 
kvadratnih metrov. 
Tel.: 051 314 412

Oddam stanovanje, poleg 
Doma upokojencev Brežice. 
Tel.: 041 640 900

AVTOMOBILIZEM

Prodam alu platišča Dotz 15, 
za Suzuki Jimmy, 4 kom, 100 €. 
Tel.: 031 771 763

KMETIJSTVO

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

Prodam krožne brane in dvo-
brazdni plug, dobro ohranjena, 
kot nove ter opeko za krušno 
peč. Tel.: 041 587 261

Kupim izkopalnik krompirja 
in traktorsko kosilnico, rota-
cijsko ali strižno. 
Tel.: 030 998 658 
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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.

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 odojke in koruzo v 
zrnju. Tel.: 040 389 015

Prodam prašiče, težke od 30 
do 120 kg, in bikca LS, starega 
4 mesece, možen zakol. 
Tel.: 051 872 179

Prodam race mlakarice in 
race tekačice. 
Tel.: 0331 566 219

Prodam bursko kozico, staro 
pet mescev, primerna za na-
daljnjo rejo. Tel.:040 566 272 

Prodam teličko simental, sta-
ro 6 mesecev, pašno. 
Tel.: 031 880 657 

Prodam lisasto kravo, staro 7 
let, večjega okvirja, dobra mle-
karica, s teletom, 130 kg; ter 
koruzo v zrnju in slamo. 
Tel.: 041 577 190

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg, cena po dogovoru. 
Tel.:  040 681 990

RAZNO 

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

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

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

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

KAMNOSEŠTVO GRAMA
• IZDELAVA IN MONTAŽA NAGROBNIH SPOMENIKOV

AKCIJA -30 % POPUSTA NA NAGROBNIKE IZ ZALOGE!

• KUHINJSKI IN KOPALNIŠKI PULTI
• OKENSKE POLICE

• ZUNANJE IN NOTRANJE STOPNICE

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

Kontaktni podatki:
031/369 555
031/363 400
07/81 62 080

za samostojne podjetnike in podjetja
odobritev že v 24-urah
ročnost do 12 mesecev
tudi brez zavarovanja do 3.000 EUR

KRATKOROČNA
POSOJILA

tel: 041 229 460
email: info@n2j.si 

od 1.000 do 7.500 EUR
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PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča, da bo prodaja belih kilogramskih piščancev 

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

Vsak torek in petek so na voljo grahaste, belo 
pikaste, golovrate jarkice v začetku nesnos� ter težki 

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

enodnevne bele piščance. 
Naročila sprejemamo od 9. do 17. ure

na 031 676 724 ali 07 49 73 190.
031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, 
obveščamo vas, da 

sprejemamo naročila 
za rjave enoletne 
kokoši nesnice, 

naročila obvezna.
Na voljo bodo tudi 
mlade rjave jarkice.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

Cena objave malega oglasa za 
pravne osebe, s.p. in druge posa-
meznike, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost na trgu ne glede na 
organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja bese-
da 1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas 
mora vsebovati naziv in naslov 
naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

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

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

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

 

Naslednja številka (12/2022) bo izšla v 
četrtek, 9. junij 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 2. junij 2022.

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Prodam lesena okenska krila, 
dvojno zasteklena, 3 kom 140 
x 140 cm in 2 kom 140 x 100 
cm, 20 €. Tel.: 031 771 763

Iščemo kosca za cca. 800 m2 
površine, v bližini Cerkelj 
ob Krki. Tel.: 041 442 421                                                                                                                                              

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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

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

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

Info:

Šiviljstvo 
Maja

siviljstvomaja                    

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Vsak delavnik, po 18. uri, 
nudimo bele piščance za 

rejo ali zakol in rjave 
enoletne kokoši po akcijski 

ceni ter rjave in grahaste 
jarkice v začetku nesnosti. 

Nudimo tudi prašiče.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Pot, ki so jo pohodnice in po-
hodniki prehodili, je zarisa-
na tudi na tabli pri Banovi do-
mačiji, ki sta jo ob otvoritvi 
odkrila predsednik TD Arti-
če Primož Mlakar in predse-
dnica sveta KS Artiče Nataša 
Sagernik. Mlakar je povedal, 
da so se v koronskem času, ko 
organizacija pohoda ni bila 
mož na, prijavili na razpis s 
projektom »Doživetja narave 
Artič«. Dodal je, da je bila tra-
sa letošnjega pohoda nekoli-
ko spremenjena, saj je kombi-
nacija sadjarske in energijske 
poti. Omenjeni projekt je nato 
podrobneje predstavila članica 
TD Artiče Mateja Sušin Bren
ce, ki je bila z Mlakarjem koor-
dinator tega projekta. Zastavili 

Po doživetjih narave Artič
ARTIČE – Turistično društvo Artiče je 15. maja organiziralo tradicionalni sadjarski pohod, ki ga je opleme
nitilo s simbolično otvoritvijo projekta »Doživetje narave Artič«. Začrtano pot, ki je kombinacija sadjarske 
in energijske poti, sestavlja več vsebinskih sklopov, značilnih za artiške konce.

so določene poti, ki so označe-
ne na tabli in v naravi s ste-
brički s QR-kodami. Gre za več 
vsebinskih sklopov, od kultur-
ne dediščine, vode, rekreacije 
do Artiškega vrelca energije. 
Pod kulturno dediščino sodi-
ta Banova domačija kot nosilec 
te dediščine in legende (baj-
ke) o ajdovski moči; pod vodo 
spadajo mlaka, »štumbl« – ob-
novljen in rekonstruiran vod-
njak, okljuki, ribnik, studenec 
in Volčjaški studen’c; pod re-
kreacijo se uvrščajo Artiška 
sadjarska pešpot, orientacija 
in vadbeni otoki; pri t. i. Arti-
škem vrelcu energije pa gre za 
energijske točke, ki so jih evi-
dentirali skupaj z Marjanom 
Ogorevcem. »V dolini Volčja-
ka je izpostavljenih pet ener-
gijskih točk, vsaka ima svoje 
ime, opremljene so s klopmi, 
da se lahko pohodnik usede 
in se za trenutek malo umiri, 
pri vsaki točki je tudi kamen 
z vklesanim znakom, ki naj bi 
energijsko točko še okrepil,« je 
opisala. 

Pohodniki so se z Banove 
domačije odpravili po doli-
ni Volčjaka mimo energijskih 
točk, se najprej ustavili pri 
kmetiji Butkovič, nato nada-
ljevali pot na Oklukovo goro 
in se ustavili pri naslednji po-
stojanki – žganjekuhi Medve
šek – Preskar, se spustili sko-
zi Mrzlak do sadjarske kmetije 

Molan, pot nadaljevali do sad-
jarske kmetije Krošelj in se na 
koncu mimo »štumbla« vrnili 
na Banovo domačijo. Sagernik 
je omenila, da so v zadnjem 
času s skupnimi močmi uspeli 
izpeljati dva projekta – uredi-
tev trim steze v sklopu partici-
pativnega proračuna in pro-

jekt »Doživetja narave Artič«. 
Ob tej priložnosti so se z lese-
no desko v obliki logotipa TD 
Artiče zahvalili vsem, ki so so-
delovali pri nastanku projek-
ta »Doživetje narave Artič«. Na 
otvoritvi projekta so s pevsko 
točko nastopile učenke artiške 
šole.� R.�Retelj

Udeleženci�pohoda�pri�eni�od�energijskih�točk�(foto:�D.�Lipej)

Brestaničani po poti trapistov

BRESTANICA – Turistično društvo Brestanica je 14. maja organi-
ziralo tradicionalni pohod po poti trapistov. Pohod po delno na 
novo trasirani tematski poti, ki so jo s pomočjo Centra za podjet-
ništvo in turizem Krško označili s smernimi tablami in markira-
li, je privabil nekaj manj kot 100 pohodnikov z različnih delov 
Slovenije. Po zboru v starem trgu v Brestanici so se pohodniki 
pod vodstvom Antona Zakška podali na 14 km dolgo krožno 
pot skozi Sotelsko, po nekdanji trapistovski cesti na Sremič in na 
Grmado ter nazaj v Brestanico, mimo nekdanjega trapistovske-
ga posestva in tovarn na grad Rajhenburg, kjer so si lahko ogle-
dali stalno zbirko o trapistih.  P. P.
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