
Z NASMEHOM V POČITNICE – Z današnjim dnem se zaključuje šolsko leto, ki si ga bodo šolarji, dijaki, 
učitelji in starši zapomnili predvsem po več kot dvomesečnem zaprtju izobraževalnih ustanov zaradi 
koronavirusa oz. šolanju na daljavo. Po nekajtedenski vrnitvi v šole ga predvsem tisti šolarji in šolarke, 
ki so se uvrstili med najuspešnejše in si prislužili vabilo na sprejeme pri županih (na fotografiji skupinica 
devetošolcev s ponedeljkovega sprejema pri krškem županu v krškem mestnem parku), zaključujejo 
z nasmehom in polni pričakovanj pred jesenskim vstopom v srednje šole. Precej jasno je že, da bodo 
izvajanje pouka tudi v bodoče krojile zdravstvene razmere, a v tem trenutku je treba to odmisliti in se 
prepustiti zasluženim počitnicam. Naj bodo razigrane in zdrave!  Foto: Peter Pavlovič 

Domovi za starejše 
so zapolnjeni 

V 59 javnih domovih za starejše po Sloveniji je več 
kot 21.000 mest, od tega v posavskih izvajalcih in-
stitucionalnega varstva starejših v javni mreži dobrih 
980. V slednjih so postelje v dobrih 500 sobah več 
ali manj zasedene, čakalne dobe pa so nepredvi-
dljive, saj so pogojene z vse daljšo življenjsko dobo. 
Slednja narekuje tudi vse zahtevnejšo in obsežnejšo 
obravnavo stanovalcev v domovih, a v vseh ustano-
vah kadrovsko dihajo »na škrge«.

Stran 3

 Časopis za pokrajino Posavje, leto XXIV, št. 13, sreda, 24. junij 2020
w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i

Naslednja, dvojna številka Posavskega 
obzornika bo izšla v četrtek, 16. julija.

KRAJEVNI PRAZNIKI   str. 7

OBNOVA NA JAGNJENICI   str. 8

MICHELINOVA PRIZNANJA str. 2

BERNARDKA ZORKO   str. 32

KLET KRŠKO   str. 10

RIBIŠKA DEDIŠČINA POSAVJA  str. 6

Praznično Krško in Brestanica

Stari šoli so vdahnili življenje

S Turnom na področje turizma

Debeluh in Repovž v ’rdeči bibliji’

Prostovoljka že od otroških let

Včasih je bilo več somov v Krki

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info

Predstavite svojo dejavnost 
v Posavskem obzorniku.

Ponujamo vam 
več zanimivih možnosti oglaševanja.

www.kd-krsko.si

Se vojski res obetajo 
boljši časi?

Slovenska vojska je na cerkljanskem letališču za-
ključila 67-dnevno vajo Preskok 2020. Obrambni 
minister mag. Matej Tonin je vojski obljubil zajetna 
sredstva za investicije in s tem boljše čase, pred-
sednik Državnega zbora Igor Zorčič pa spodbudo 
s strani politike.
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Prim. Franc Božiček, družinski 
zdravnik iz Bistrice ob Sotli:

Smo zdravniki ’prve 
fronte’

 str. 4 in 5

V »Šempetru« 
bodo praznovali

S petkovim odprtjem obnovljene knjižnice in slav-
nostno sejo občinskega sveta, na kateri bodo v sre-
dišču pozornosti letošnji občinski nagrajenci, bodo 
v Bistrici ob Sotli počastili občinski praznik, ki ga 
obeležujejo ob godu krajevnega zavetnika svete-
ga Petra. Kraj se je namreč nekoč imenoval Sveti 
Peter pod Svetimi gorami.

Strani 13–15
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KOSTANJEVICA NA KRKI – 
V prejšnji številki časopisa 
smo povzeli nekatere najpo-
membnejše sklepe kostanje-
viškega občinskega sveta na 
9. redni seji, tokrat pa pov-
zemamo obširno županovo 
poročilo o aktualnem stanju 
v občini.

Župan Ladko Petretič je sve-
tnikom in svetnici povedal, da 
je občina konec maja plačala 
in prevzela Kostanjeviški dvo-
rec (med domačini znan pred-
vsem kot 'stari farovž'). Kot 
smo podrobno pisali v začetku 
leta, namerava občina v objek-
tu, za katerega je tamkajšnji 
župniji plačala 30 tisoč evrov, 
urediti medgeneracijski cen-
ter s poudarkom na prosto-
rih za starejšo generacijo. Pe-
tretič je poudaril, da morajo 
najprej narediti idejni projekt 
obnove objekta, ki je v precej 
slabem stanju, pri čemer želi 
vključiti stroko, kulturnike, 
društva, občinski svet in zain-
teresirano javnost. Čeprav je 
želel obnoviti fasado in streho 
objekta, se je po nasvetu kon-
servatorjev odločil, da bodo 
objekt najprej statično sanirali, 
pri čemer upa, da jim bo Zavod 
za varstvo kulturne dediščine 
sponzorsko pomagal s konser-
vatorskim načrtom za objekt. 
Seveda obnove ne bodo zmogli 
sami, ampak upajo na sofinan-
cerska sredstva zlasti socialne-
ga ministrstva. Podobne načrte 
imajo tudi s staro šolo v Črneči 

Najprej statika, nato zunanjost

vasi, ki so si jo že ogledali pro-
jektanti.

Župan je povedal še, da so rok 
za zbiranje pobud za spre-
membe občinskega prostor-
skega načrta sicer podaljšali, 
a da bodo z zbiranjem pobud 
zaključili, saj je med njimi tudi 
mnogo neresnih, kljub temu 
pa obdelava vsake izmed njih 
občino stane 100 evrov. Ob-
čina je pridobila geološko in 
geotehnično poročilo za pet 
plazov v občini (po dva pod 
Črnečo vasjo in proti Vrta-
či ter eden na Oštrcu in Rži-
šču), za sanacijo bodo posku-
šali pridobiti sofinanciranje na 
primernem razpisu. Za uredi-
tev kolesarske povezave med 
Krškim in Kostanjevico prido-
bivajo služnosti za uporabo ze-
mljišč, zatika se – kot ponava-

di – pri poplavni varnosti. Na 
razpisu za ureditev zbirnega 
centra za komunalne odpad-
ke pri tamkajšnji čistilni nap-
ravi je zmagala Komunala Bre-
žice, ki so jo že uvedli v delo. 
Začela se je obnova vodovoda 
na Oštrcu, v načrtu pa je tudi 
obnova vodohrana v Črneči 
vasi. Po zaključeni energetski 
sanaciji osnovne šole in obno-
vi starega dela šolske stavbe 
so v slednjem zaznali napako 
na ogrevanju, kako velika je in 
koliko bo stalo njeno popravilo, 
pa bodo lahko ugotovili šele po 
koncu šolskega leta. Sicer pa so 
s precejšnjo zamudo vendarle 
dokončali tudi obnovo telovad-
nice, občinski svetniki pa ure-
ditev ribnika oz. fontane pred 
šolo, ki ga znova krasi Štovič-
kova skulptura dečka z račko.
� P.�Pavlovič

Občinski�svetniki�so�na�pobudo�župana�uredili�ribnik�pred�
kostanjeviško�šolo�(foto:�OŠ�Jožeta�Gorjupa�Kostanjevica�na�
Krki).

BREŽICE – Na junijski seji 
občinskega sveta so brežiški 
svetniki obravnavali tudi 
spremembo odloka o usta-
novitvi JP Komunala Breži-
ce d.o.o. V njem so po novem 
določeni tudi pogoji za usta-
navljanje hčerinskih družb 
in način za spremljanje po-
slovanja odvisnih družb.

Po priporočilu notranje revi-
zije poslovanja Občine Breži-
ce mora javno podjetje v letni 
plan ter poslovno in letno po-
ročilo vključiti tudi podatke o 
povezanih družbah in njiho-
vem poslovanju ter vlaganjih 
v kapitalske naložbe oz. po-
slovne deleže drugih družb. 
Ustanovitelj odslej tudi sa-
mostojno odloča o statusnih 
spremembah ali prenehanju 
javnega podjetja, ustanavlja-
nju, statusnih spremembah, li-
kvidaciji ali prodaji hčerinskih 
družb ter o kapitalskih vlaga-
njih, je pojasnil vodja oddelka 
za komunalno infrastrukturo 
in GJS David Flajnik: »Nave-
dene spremembe zagotavljajo 
odločilen vpliv ustanovitelja na 
sprejem odločitev o ustanavlja-
nju hčerinskih družb in kapi-
talskih vlaganjih. Vlogo ustano-
vitelja ima občinski svet.« Kot 
je znano, je bilo v zadnjih letih 
veliko razprav glede poslova-
nja hčerinskih družb Komuna-
le Brežice, predvsem podjetja 

Zelkom d.o.o. Poleg še nekate-
rih sprememb členov odloka 
je predlagano tudi povišanje 
vrednosti osnovnih sredstev 
javnega podjetja, o katerih na-
kupu in prodaji odloča ustano-
vitelj, na 300 tisoč evrov (do 
zdaj 100 tisoč). »Kar pome-
ni, da bi občinski svet odlo-
čal samo o nakupih in proda-
jah nad 300 tisoč evrov. Odbor 
za gospodarstvo predlaga, da 
ta znesek še naprej ostane pri 
prvotni vrednosti, kar smo na 
odboru tudi soglasno potrdi-
li,« je dejal predsednik odbo-
ra Matija Kolarič (SD) in do-
dal, da niso prejeli nobenega 
pojasnila, zakaj bi moralo priti 
do tega povišanja. Ker so sve-
tniki, tudi na pobudo Stane-
ta Tomšeta (SMC), izglasovali, 
da se prva in druga obravnava 
odloka ne združita, to pomeni, 

da bo na samo potrditev spre-
membe odloka treba počakati 
vsaj do naslednje seje.

Svetniki so podali pozitivno 
mnenje k imenovanju ravna-
teljice OŠ dr. Jožeta Toporišiča 
Dobova Ivane Baškovič in rav-
nateljice OŠ Bizeljsko Metke 
Kržan za novo petletno man-
datno obdobje, do 31. 8. 2025. 
Namesto mag. Andreja Vizja-
ka, ki je zaradi prevzema mini-
strske funkcije podal odstopno 
izjavo tako kot občinski sve-
tnik, predsednik Komisije za 
mandatna, vprašanja, volitve 
in imenovanja (KVIAZ) kot tudi 
član NO JP Komunala Brežice, 
je bila kot nadomestna svetni-
ca v OS potrjena Milena Stra-
šek, v KVIAZ Katja Čanžar, v 
NO pa Aleksander Gajski.
� R.�Retelj

Razprave o brežiški komunali 
še ni konec

Ravnateljici�Ivana�Baškovič�(levo)�in�Metka�Kržan

Po podelitvi Michelinovih 
zvezdic in priznanj sloven-
skim gostincem, ki je poteka-
la 16. junija na Ljubljanskem 
gradu z neposredno povezavo 
s Parizom, so v zgodnjem veče-
ru istega dne za nagrajeni po-
savski gostišči in njuna nosil-
ca dejavnosti, Jureta Tomiča 
iz Ošterije Debeluh in Grego 
Repovža iz Gostilne Repovž, v 
Mestni hiši v Brežicah pripra-
vili sprejem. Organizirali so ga 
posavski zavodi s področja tu-
rizma in podjetništva: ZPTM 
Brežice, CPT Krško in KŠTM 
Sevnica, v sodelovanju s posa-
vskimi vinarji in kulinaričnimi 
ponudniki iz lokalnega okolja. 
Čestitkam obema nagrajence-
ma, Repovžu, ki je prejel med 
skupno devetimi prejemni-
ki priznanje Bib Gourmand, ki 
se podeljuje za dobro razmer-
je med ceno in kakovostjo, in 
Tomiču, ki je med 37 dobitni-
ki prejel priznanje The Pla-
te Michelin, ki se podeljuje za 
uporabo svežih surovin, skrb-
no pripravljen in dober obrok, 
sta se poleg direktoric nave-
denih zavodov pridružila tudi 
brežiški in sevniški župan Ivan 
Molan in Srečko Ocvirk.

Kot je za naš časopis povedal 
Grega Repovž, so si pridobitev 

Debeluh in Repovž v ’rdeči bibliji’
BREŽICE – V Michelinovo ’rdečo biblijo’, najprestižnejši kulinarični vodnik, so inšpektorji, ki so ocenjevali ka-
kovost slovenske hrane, kreativnost kuharjev pri oblikovanju krožnikov in izvirnost njihovih receptov ter ka-
kovost lokalnih sestavin, uvrstili tudi Ošterijo Debeluh iz Brežic in Gostilno Repovž iz Šentjanža.

Michelinovega naziva Bib Go-
urmand zadali za cilj oziroma 
si ga na tiho želeli: »Ker smo 
na periferiji, v kmečkem oko-
lju, smo res izredno veseli, da 
nam je to tudi uspelo.« V Go-
stilni Repovž je sicer sedem 
redno zaposlenih, a je celot-
na ekipa, pravi Repovž, ki je 
zaslužna za pridobljeni naziv, 
večja: »To je rezultat dela celot-
ne ekipe, poleg redno zaposle-
nih tudi študentov in občasno 
zaposlenih ter seveda, ali kot 
prvo, več generacij dela moje 
družine.« Mnenja je, da je bilo 
že veliko dela različnih akter-
jev vloženega v prepoznavnost 
Posavja kot gastronomske re-
gije, morda je ta še nekoliko 

premalo prepoznavna, ali »na 
kratkem«, kot je dejal Repovž, 
v širši turistični infrastrukturi 
in ponudbi. 

Tudi Tomič se je priznanja The 
Plate Michelin razveselil, četu-
di ni skrival, da so pričakova-
li še vidnejše priznanje: »Meni 
osebno to priznanje pome-
ni nagrado za moje 20-letno 
delo. Mogoče smo danes malo 
več pričakovali oz. sem bil 
morda preveč favoriziran kot 
kandidat za pridobitev Miche-
linove zvezdice, a sem zadovo-
ljen. Vsekakor mi pomeni za-
gon za nadaljnje delo, morda 
pa je danes tudi čas za začetek 
neke razprave, kaj moramo še 

narediti na prepoznavnosti, saj 
so danes zmagale destinacije, 
ki imajo večjo podporo s stra-
ni inštitucij z marketinškim 
programom. Mi v Posavju še 
vedno namreč ne premoremo 
petzvezdičnih nastanitev in 
druge potrebne infrastruktu-
re, zato moramo biti zadovolj-
ni s tem, da smo se uspeli vpi-
sati na Michelinov parket, ki pa 
je tudi zelo spolzek. Vsekakor 
je to za kraj in širše naše oko-
lje pomemben dogodek in za-
dolžitev za vnaprej.« 

S podelitvijo Michelinovih pri-
znanj je Slovenija postala 34. 
država z Michelinovim vod-
nikom, ki je mnogim popot-
nikom, petičnim pa kar nepo-
grešljiva, literatura ob obiskih 
dežel. Seveda so zanje na 
prvem mestu restavracije s 
pridobljenimi Michelinovimi 
zvezdicami, pri čemer je eno 
zvezdico pridobilo pet sloven-
skih gostišč, dve zvezdici pa 
Hiša Franko s kuharsko moj-
strico Ano Roš. Skupno je bilo 
podeljenih 52 priznanj, poleg 
že navedenih priznanj je pet 
gostišč prejelo tudi priznanje 
piktogram trajnosti za iznaj-
dljivost pri uporabi trajnostnih 
praks v vsakodnevnem delu. 
� Bojana�Mavsar

Z�Michelinovim�priznanjem�nagrajena�Jure�Tomič�in�Grega�
Repovž

SEVNICA, KRŠKO – V današnjem popoldnevu se bo na 16. 
redni seji sestal sevniški občinski svet, za naslednji četr-
tek, 2. julija, pa je sklicana 14. redna seja krškega občin-
skega sveta. Obe seji sta predvidoma zadnji pred svetniški-
mi počitnicami. 

Med 15 točkami dnevnega reda sevniške seje bodo prisotni v uvo-
dnem delu prisluhnili komandirju PP Sevnica Danielu  Žnideriču 
in direktorju PU Novo mesto Janezu Ogulinu, ki bosta predstavi-
la varnostne razmere v občini. Predstavnik Direkcije RS za infra-
strukturo bo predstavil študije hrupa s predlogom protihrupnih 
ukrepov ob glavni železniški progi Zidani Most–Dobova na obmo-
čju sevniške občine. Na občinski seji bo podan predlog dopolnitve 
soglasja k novelaciji programa izvedbe objektov vodne, državne 
in lokalne infrastrukture za HE Arto – Blanca. Med predlogi bo 
med drugim potrditev elaboratov o oblikovanju cen za izvajanje 
storitev Komunale Sevnica, člani občinskega sveta bodo podali 
mnenji o imenovanju Vladimire Tomšič za direktorico ZD Sev-
nica in Marjetke Smolič za pomočnico direktorice CSD Posavje, 
enota Sevnica. V zaključnem delu se bodo svetnice in svetniki sez-
nanili tudi z načrti v zvezi z izgradnjo stadiona. 
Pred krškimi svetniki in svetnicami bo sveženj točk, ki se nanašajo 
na njihovo potrditev sistemizacije delovnih mest v sedmih vrtcih 
v občini in k cenam programov v njih, tovrsten sveženj točk bodo 
predstavljale tudi potrditve sprememb odlokov o razglasitvi enaj-
stih cerkva na območju občine za kulturne spomenike lokalne-
ga pomena. Cerkve sicer ta status že imajo, vendar pa do sedaj še 
niso imele vknjiženega v zemljiško knjigo kot zaznambo nepre-
mičnega spomenika. Ob navedenih točkah bodo svetniki prejeli v 
potrditev drugi rebalans proračuna za leto 2020, predlog k izdaji 
soglasja k drugič dopolnjeni novelaciji Programa izvedbe infra-
strukturnih ureditev HE Krško, med 22 točkami dnevnega reda 
pa bodo svetniki med drugim prejeli v potrditev tudi investicij-
ska projekta za prezidavo raške šole, to je preureditev dveh ob-
stoječih atrijev v učilnici, in izgradnjo mosta za pešce in kolesar-
je preko Save v Krškem.  S.�R.,�B.�M.�

V Sevnici tudi o varnosti,
v Krškem o cenah vrtcev

www.PosavskiObzornik.si
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Potem ko je novinarska ekipa nacionalne TV EkstraVisor prip-
ravila odmevno oddajo, v kateri so izpostavili viške zelenjave na 
domačem trgu in nizke odkupne cene, smo tudi v našem časopi-
su preverili, kakšno je stanje v našem okolju, ki je daleč naokoli 
znano ravno po pridelavi zelenjave. Pogovori z nekaj prideloval-
ci so nam le potrdili ugotovitve kolegov z nacionalke: medtem 
ko je stopnja samooskrbe z zelenjavo zelo nizka (pod 50 %), na-
šim pridelovalcem zaradi nenadzorovanega uvoza (cenejše) so-
lata, zelje in krompir ostajajo na poljih in v hladilnicah. Veliki 
trgovci se pač požvižgajo na zlasti v času epidemije tolikokrat 
poudarjen pomen nakupa domače, lokalno pridelane zelenja-
ve, in se ponjo odpravljajo v tujino, zlasti Italijo, pa tudi Špani-
jo, Turčijo, severnoafriške države … Ministrstvo za kmetijstvo, 
ki je v času epidemije napovedovalo, da bo v primeru zadostne 
ponudbe na domačem trgu omejilo uvoz, za kaj takšnega seve-
da nima ustreznih vzvodov, morda tudi ne volje.

A kot marsikatera ima tudi ta medalja dve plati. Težava namreč 
ni le na strani trgovcev, ampak tudi na strani pridelovalcev, ki 
so – v globalnem merilu – majhni in nepovezani, zato težko za-
gotavljajo kontinuiteto pridelave zelenjave in trgovce skorajda 
'prisilijo', da jo nabavijo na tujem. Medtem ko v procesu pride-
lave dokaj dobro sodelujejo, je pri prodaji sodelovanja manj oz. 
premalo, vsak išče svoje prodajne kanale, trgovci pa lažje priti-
skajo nanje in z njimi manipulirajo. Že vrsto let poslušamo, da 
bi povezani in usklajeni lažje zagotavljali omenjeno kontinuite-
to pridelave, zagotavljali zadostne količine in vzdrževali ceno. A 
pravega premika ni in namesto pod dokaj strogimi pravili pri-
delane in posledično zdrave domače solate imamo na policah 
solato iz držav, kjer so ti standardi precej bolj ohlapni. Tudi po-
trošniki (še) nismo dovolj osveščeni, da bi v trgovinah zahtevali 
ponudbo domače zelenjave, ki pred tem ni prepotovala na sto-
tine ali tisoče kilometrov.

Ključna beseda je torej še vedno 'povezovanje', pa naj še tako 
zveni kot izrabljena puhlica. V Posavju dokazujemo, da ga na 
nekaterih področjih zmoremo in da se rezultati že kažejo. Deni-
mo na področju vinarstva, kjer je pridelava še bolj razdrobljena 
kot pri zelenjavi, a znajo vinarji vsaj pri promociji stopiti sku-
paj in tako lažje odpreti kakšna vrata. Pa denimo pri kulina-
riki in gostinstvu, kjer je morda tudi sodelovanje pod znamko 
Okusi Posavja prispevalo k temu, da sta dva posavska gostinca 
med prejemniki prestižnih Michelinovih priznanj. Zavedajoč se 
pomena povezovanja, ga spodbujamo in v tem duhu delujemo 
tudi v Posavskem obzorniku. Ne nazadnje smo si celo za slogan 
izbrali #povezujemoposavje. Naj se prime na čim več področjih.

komentar

Povezani smo/
bomo močnejši

Piše: Peter Pavlovič

Na območju Posavja je dom-
sko varstvo starejših organi-
zirano v Domu starejših ob-
čanov (DSO) Krško, v Domu 
upokojencev in oskrbovan-
cev (DUO) Impoljca z enota-
mi v Sevnici, Impoljci in Bre-
žicah ter v Trubarjevem domu 
upokojencev (TDU) Loka pri 
Zidanem Mostu. Navedene 
ustanove po podatkih SSZS 
razpolagajo s skupno 686 pos-
teljami, glede na trenutne pot-
rebe pa bi jih potrebovali 707 
ali 21 postelj več. V začetku 
junija je indeks pokritosti po-
treb z institucionalno nastani-
tvijo v Sloveniji znašal 93,47 
odstotkov, v Posavju pa 96,88 
odstotkov.

Prednostni sprejem starejših 
iz bolnišnic

V sevniškem zavodu, v kate-
rem v treh enotah razpolaga-
jo s skupno 546 mesti, imajo 
po besedah direktorice Dar-
je Cizelj v splošnih enotah 
DU Sevnica in DU Brežice tre-
nutno prostih 16 mest, med-
tem ko je posebna enota DUO 
Impoljca, na katero odpade 
kar 54 odstotkov vseh mest 
(skupno 295 postelj), polno 
zasedena. Ne glede na prosta 
mesta v Sevnici in Brežicah pa 
so pogoji za sprejem v domo-
ve trenutno zaostreni oziro-
ma še vedno podrejeni situa-
ciji, pravi direktorica: »Zaradi 
zagotavljanja čim večje var-
nosti, da ne bi prišlo do vno-
sa okužb v domove, priorite-

tno sprejemamo kandidate, 
ki so v bolnišnicah, medtem 
ko bomo kandidate iz doma-
čega okolja sprejemali malo 
kasneje.« Čakalna doba je raz-
lična in jo težko opredelijo ča-
sovno, odločanje o sprejemih 
v institucionalno namestitev 
pa je pogojeno z oceno kom-
pleksnosti trenutne situacije 
posameznika. Medtem ko so 
v posebni enoti DUO Impoljca 
nastanjeni stanovalci kar iz 60 
slovenskih občin, četudi naj-
več iz posavske in osrednjes-
lovenske regije, strukturo sta-
novalcev v enoti DU Sevnica v 
pretežnem deležu sestavlja-
jo občanke in občani iz matič-
ne občine Sevnice oz. ti pred-
stavljajo dobrih 81 odstotkov 
stanovalcev, preostali pa pri-
hajajo iz ene izmed posavskih 
občin, le v posameznih prime-
rih izven regije. Tudi DU Breži-
ce v večini zapolnjujejo občani 
brežiške občine, sledijo obča-
ni iz drugih posavskih občin, 
le pet stanovalcev je iz Ljublja-
ne, Celja in Novega mesta, saj 
imajo ti v občini Brežice bli-
žnje svojce.

Domske kapacitete zadovoljive, 
kadrovski primanjkljaj velik
POSAVJE – V Sloveniji je domsko varstvo starejših organizirano v 118 ustanovah, kjer je na razpolago 
19.024 postelj. Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS) glede na izkazane potrebe trenu-
tno v državi primanjkuje skupno 1.328 postelj, od tega 21 v domovih po Posavju.

Kot pravi direktor TDU Loka 
pri Zidanem Mostu mag. Ro-
bert Potočnik, zasedenost 
doma znaša 210 mest, pro-
stih pa imajo trenutno osem 
postelj: »V tem času izvajamo 
po en sprejem dnevno, tako da 
bomo predvidoma do konca 
meseca naše kapacitete zapol-
nili. Tri mesta ostajajo nezase-
dena, ker jih moramo name-
njati za potrebe t. i. sive cone 
oz. za prosta mesta za izola-
cijo v potencialnem primeru 
okužbe. Čakalna doba za spre-
jem je zelo odvisna od vrste 
storitve, ki jo potrebuje posa-
meznik. Najdaljša je za name-
stitev v enoto za stanovalce z 
demenco, ki znaša okrog leto 
dni, medtem ko čakalna doba 
za ostala mesta znaša okvir-
no tri mesece.« V TDU Loka 

je nastanjenih 50 ali 24 od-
stotkov stanovalcev iz občine 
Sevnica, 114 stanovalcev ali 
54 odstotkov je iz drugih po-
savskih občin, nekaj prek 20 
odstotkov pa iz ostalih sloven-
skih občin.

V DSO Krško imajo zasede-
nih 98 odstotkov razpoložlji-
vih kapacitet, zaradi pripra-
ve pogojev sive cone pa so 
morali izprazniti tri sobe, kar 
pomeni, da prostih mest tre-
nutno pravzaprav ni. Direk-
torica Ani Nuša Masnik pra-
vi, da so v zadnjem času imeli 

nekaj sprejemov iz bolnišnic, 
pri čemer je šlo za najnujnej-
še sprejeme posameznikov, 
vsi pa so bili pred prihodom v 
dom testirani in negativni na 
covid-19. Tako na račun spre-
jema najbolj nujnih primerov 
kot tudi trimesečnega mirova-
nja sprejemov se je v krškem 
domu nekoliko podaljšala ča-
kalna doba, ki pa je, tako kot 
po drugih domovih, odvisna od 
števila razpoložljivih postelj. 
Dom s kapaciteto 214 mest v 
75 odstotkih zapolnjujejo ob-
čani iz občine Krško, vključno 
z deležem stanovalcev z ob-
močja občine Kostanjevica na 
Krki delež 'domačih uporab-
nikov' znaša 84 % odstotkov 
vseh stanovalcev, manjši delež 
pa predstavljajo posamezniki 
iz drugih občin, ki so v krškem 
domu nastanjeni prav tako za-
radi bližine svojcev, ki jih tudi 
obiskujejo. 

Kadrovska podhranjenost 
v vseh domovih

Neustrezni kadrovski norma-
tivi po domovih so vselej ne-

izpeta pesem, povedo naši so-
govorniki. »Pred zamenjavo 
vlade je bilo dogovorjeno, da 
se bo pravilnik, ki določa ka-
drovski normativ, spremenil v 
smeri povečanja števila zapo-
slenih na oskrbnem delu za 30 
odstotkov, kar bi pomenilo, da 
bi se v našem zavodu število 
zaposlenih v oskrbi povečalo 
za 16,« pravi Masnikova, »ven-
dar pa sprememba kadrovske-
ga normativa pomeni za resor-
no ministrstvo težko odločitev, 
saj dvig števila zaposlenih po-
meni zgolj dve možnosti – dvig 
cene storitve, torej še dodatno 
finančno obremenitev stano-
valcev, ali pa bi bilo treba poi-
skati nov vir financiranja iz dr-
žavnih sredstev, to je ZZZS ali 
proračuna, ki pa naj ne bi raz-
polagala s potrebnimi sred-

stvi. Enaka sprememba bi bila 
potrebna tudi pri zaposlenih 
v zdravstveni negi, saj je v do-
movih čedalje več stanovalcev 
z zahtevno zdravstveno nego, 
to pomeni 24-urno nego, ka-
drovski normativ pa je tudi tu 
že leta enak. To pomeni, da po 
normativu na teden DSO Kr-
ško pripada 5,5 diplomiranih 
sester, 16,5 srednjih sester in 
24 bolničarjev. S temi zaposle-
nimi je treba pokriti vse izme-
ne oz. to pomeni, da je v vsa-
ki skupini v domu 1,5 srednje 
medicinske sestre, ki jo mora-
mo razporediti dopoldne, po-
poldne in ponoči vse dni v letu, 
njena odsotnost do 30 dni in 
dopust pa se ne smeta nado-
meščati.« 

Cizljeva pravi, da je v vseh 
treh enotah sevniškega doma 
328  zaposlenih in da bi doda-
tne zaposlitve potrebovali na 
vseh področjih dela: »Staro-
stna doba ljudi se viša in po-
sledično so tudi potrebe po tuji 
pomoči in negi ljudi bolj zah-
tevne. V zadnjih letih imamo 
zelo veliko težavo z zaposlo-
vanjem bolničarjev negoval-
cev, ki pa jih na trgu zaposlova-

nja ni, saj se pogosto odločajo 
za nadaljevanje šolanja. Težko 
zaposlimo tudi kuharje.« Ne 
le, da je kadrovski normativ 
povsem neživljenjski in zasta-
rel, dodaja mag. Potočnik iz 
TDU Loka, tudi kvalificirane-
ga kadra ni možno pridobiti 
na trgu dela, zaradi česar že 
sedaj  tako nizkega normativa 
ne morejo zapolnjevati: »Tako 
nam ta trenutek do obstoječe-
ga normativa manjka npr. pet 
bolničark negovalk. Da pa bi 
bile stanovalcem nudene vse 

storitve v ustreznem obsegu, 
pa bi v domu potrebovali nek-
je med 25 in 30 odstotkov več 
kadra, ki dela neposredno s 
stanovalci, to so srednje medi-
cinske sestre, bolničarji nego-
valci, oskrbovalke, strežnice … 
Zakaj je tako, pa je jasno: po-
manjkanje ustreznega kadra 
je posledica fizično in psihič-
no zahtevnega dela, neugodne-
ga delovnega časa, prenizkega 
plačila in podobno.« 

Načrtovane prenove

V Sevnici se trenutno ukvarja-
jo z razširitvami nastanitvenih 
kapacitet in notranjimi preu-
reditvami, še pove Cizljeva: »Z 
novim domom bomo zagotav-
ljali prepotrebne prostorske 
pogoje za življenje oseb z de-
menco, povečali ponudbo ka-
pacitet domskega varstva in 
razvijali druge oblike storitev 
v smislu zagotavljanja večje 
pluralnosti storitev za starej-
še v občini. V pripravi je izde-
lava OPPN Občine Sevnica, ki 
umešča bodoči objekt doma v 
predvideno območje gradnje 
(na Hrastih, op. p.). V poseb-
ni enoti na Impoljci smo pre-
tekli mesec odprli novo dislo-
cirano bivalno enoto v Sevnici 
in za dve mesti povečali kapa-
citeto ponudbe izven instituci-
je. V prihodnjih letih imamo v 
načrtu še prenovo negovalne 
enote za okvirno 60 mest.« V 
sodobno zgrajenem DU Breži-
ce načrtujejo prilagajanje pro-
storskih pogojev za osebe z 
demenco, sicer pa so usmerje-
ni tudi v izvajanje dolgotrajne 
oskrbe, seveda ko bodo zanjo 
zagotovljene tudi ustrezni za-
konski pogoji.« V Loki pri Zida-
nem Mostu trenutno ne načr-
tujejo nastanitvenih razširitev, 
saj kapacitete zadoščajo potre-
bam lokalnega okolja, a si želi-
jo urediti še eno enoto za sta-
novalce z demenco. Vendar pa 
zaenkrat, še dodaja mag. Po-
točnik, ne vidi načina, kako bi 
lahko z obstoječimi finančnimi 
sredstvi investicijo realizirali 
v doglednem času. Tudi v Kr-
škem razširitve kapacitet niso 

načrtovane, pač pa so v nepo-
sredni bližini doma v izgradnji 
nova oskrbovana stanovanja, 
ob tem pa Občina Krško v pro-
storih videmske ’Podmornice’ 
načrtuje vzpostavitev dnevne-
ga varstva starejših občanov. V 
tem primeru gre za obliko so-
cialnovarstvene storitve do de-
set ur dnevnega varstva obča-
nov, ki živijo z družino, a niso 
več sposobni samostojnega 
življenja.

� Bojana�Mavsar

Posavski domovi za starejše razpolagajo s 686 
posteljami, glede na trenutne potrebe pa bi jih 

potrebovali 21 več.

Gradnja novega objekta je trenutno predvidena le v 
Sevnici, v ostalih ustanovah pa le nekatere notranje 

preureditve.

Domovi so kadrovsko podhranjeni, a na trgu dela 
težko pridejo do kvalificiranega kadra.

Samo še Kostanjevica z »ničlo«
POSAVJE – Ko je že kazalo, da je koronavirus kar malo »pozabil« 
na Posavje, saj se je po 16. aprilu, ko je bil 13. primer okužbe 
odkrit v občini Bistrica ob Sotli, število novih primerov povsem 
ustavilo, je zatišje presekala novica, da so 27. maja oz. nekaj dni, 
preden je bila v državi epidemija tudi uradno preklicana (1. ju-
nija), odkrili nov, 14. primer. Pozitivna je bila občanka iz obči-
ne Sevnica, skupno je bil to peti primer v tej občini, s čimer je 
postala posavska občina z največ okužbami doslej. Nato je bilo 
skoraj tri tedne spet vse mirno, dokler niso 15. junija potrdi-
li sploh prvi primer v občini Krško, ki mu je čez dva dneva sle-
dil še drugi. To so bili tudi dnevi, ko je bilo moč opaziti porast 
dnevnih okužb po državi (22. junija so našteli 13 novih prime-
rov okužbe, kar je bilo največ po 24. aprilu, ko jih je bilo 15), ki 
naj bi bile zaradi ponovno odprtih meja večinoma vnesene iz 
tujine, predvsem z območja Balkana, kjer spet beležijo pove-
čanje števila okužb in že kar govorijo o drugem valu epidemi-
je. V posavski regiji je bilo doslej 16 primerov: v sevniški ob-
čini so jih imeli pet, v bistriški štiri, v brežiški tri, v radeški in 
krški po dva, v kostanjeviški pa še nobenega. V Sloveniji je bilo 
do torka 1534 potrjeno okuženih, aktivnih primerov okužb je 
bilo 48, v povezavi s covid-19 pa je umrlo 109 ljudi. R. R.

SEVNICA – V Zdravstvenem domu Sevnica so začeli z izvajanjem 
novega imunološkega testa, s katerim je možno odkriti, ali ima 
oseba protitelesa za covid-19 oziroma ali je okužbo s koronavi-
rusom že prebolela. Priporočajo testiranje zdravih oseb najmanj 
14 dni po izzvenelih simptomih okužbe s covidom-19, lahko pa 
se testirajo tudi tisti, ki niso imeli nobenih simptomov, a jih zani-
ma, ali so morda okužbo že nevede preboleli. Testiranje je samo-
plačniško in stane 20 evrov, zanj pa se je treba predhodno naro-
čiti.  Vir:�ZD�Sevnica

Samoplačniški test na koronavirus



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 13, sreda, 24. 6. 20204 UTRIP REGIJE

kronika

TRAKTORIST IN STAREJŠA VOZNICA HUDO POŠKODOVA-
NA – 18. 6. je 58-letni moški med vožnjo traktorja po strmem 
klancu navzgor izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Za-
radi hudih poškodb, ki jih je pri tem utrpel, so ga prepeljali v 
ljubljanski klinični center. Hude poškodbe v nesreči je pri kra-
ju Podboršt pri Šentjanžu 20. 6. utrpela tudi 80-letna voznica. 
Slednja je, prav tako med vožnjo po klancu navzgor, zapeljala 
na skrajni rob vozišča, zaradi česar je izgubila oblast nad vo-
zilom in se prav tako prevrnila. S helikopterjem je bila prepe-
ljana v celjsko bolnišnico. 
Sicer je pločevina pokala kot za stavo. 15. 6. je na  cesti Hote-
mež–Vrhovo osebno  vozilo zapeljalo s cestišča  v potok. V vo-
zilu se je sicer v času nesreče nahajalo več oseb, ena od njih 
pa je bila zaradi poškodb prepeljana v celjsko bolnišnico. Na 
srečo jo je brez poškodb odnesla voznica, ki je 17. 6. na Bi-
zeljski cesti na Bizeljskem zapeljala s ceste in trčila v agregat 
na tamkajšnji bencinski črpalki. 18. 6. popoldan sta se na ob-
močju občine Sevnica pripetili dve nesreči, v njima pa se je 
poškodovalo skupno pet oseb. Prva se je pripetila v naselju Ra-
dna, kjer so trčila tri osebna vozila, trem voznikom pa so laž-
je poškodbe oskrbeli v sevniškem hramu zdravja. Druga ne-
sreča se je pripetila v naselju Srednik, kjer sta prav tako trčili 
vozili, ena od dveh oseb, udeleženih v nesreči, pa je bila pre-
peljana v celjsko bolnišnico. 13. 6. sta na regionalni cesti na 
Brodu v Podbočju trčila osebno vozilo in motorno kolo, mo-
torista pa so zaradi poškodb prepeljali v brežiško bolnišnico. 

PADCI Z VIŠINE – Kar nekaj dni zapored so imeli reševalci 
nujne medicinske pomoči obilico dela z oskrbo občanov, ki so 
se poškodovali pri opravljanju del na višini oz. pri padcih z vi-
šine. 19. 6. je v Dolenji vasi pri Krškem s strehe padel moški, 
zaradi poškodb pa je pristal v brežiški bolnišnici. 21. 6. je bil 
v novomeško bolnišnico prepeljan moški, ki je v naselju Ka-
menško v popoldanskih urah padel s češnje, kmalu za njim pa 
se mu je v bolnišnici pridružil še občan, ki se je poškodoval na 
Cesti 4. julija na Vidmu pri padcu z lestve. 

VLOMA – Vlomilci so 12. 6. z vlomom v hišo in krajo lastniku 
hiše na Piršenbregu povzročili za okoli 2.000 € škode, vozni-
ku, ki je 20. 6. imel parkirano vozilo na Straži pri Raki, pa je 
neznanec po vlomu v vozilo izpod sedeža izmaknil denar in 
bančni kartici.  Zbrala:�B.�M.

Jakob Gabrič, Sevnica: Vesel sem za prve pri-
dobljene zvezdice. To pomeni, da je ponudba 
naših lokalnih ponudnikov izvrstna in je dodat-
na spodbuda. Verjamem, da bomo kmalu prejeli 
še kakšno zvezdico, saj je v jedeh in na lepo de-
koriranih krožnikih tudi vse več domačih, sve-
žih dišavnic, ki jih gostinci mnogokrat nabirajo 

v lastnih vrtovih, kar daje hrani poseben in izviren okus.

Marija Kramar, Jereslavec: V Sloveniji imamo 
številne gostilne, ki so na visokem nivoju, tudi 
v Posavju se najde nekaj takih. Vesela sem, da 
sta med prejemniki priznanj tudi dve posavski, 
kjer se zelo trudijo s kulinariko in imajo veliko 
obiska. Kvaliteta posavske kulinarike je zago-
tovo na nivoju in težko rečem, da ji kaj manjka. 

Zelo rada si izberem jedi, značilne za Posavje.

Mitja Omerzu, Senovo: Michelinova priznanja 
so glede na to, da se deklariramo kot turistično-
-vinska destinacija, kar pomembna. Ošterijo De-
beluh zelo dobro poznam, ker delam v Brežicah, 
v Gostilni Repovž imajo še malo bolj oseben pri-
stop, pa tudi v Krškem imamo dobre gostilne, 
recimo Tri lučke ali Kunsta. Ker zdaj precej pro-

movirajo krškopoljca, morda pogrešam malo več rib v ponudbi.

Ana Rostohar, Krška vas: Izredno sem ponos-
na, da smo kot majhna turistična država doseg-
li takšen rezultat. Prepoznali so nas po odlič-
nih kulinaričnih specialitetah, ki jih pripravljajo 
izvrstni kuharski mojstri, ki se kosajo z najbolj-
šimi svetovnimi. V naših krajih je kar nekaj pre-
poznavnih gostišč, ki se lahko primerjajo z os-

talimi po državi, kar je zelo spodbudno. 

Potem ko sta se v sloviti Michelinov kulinarični vodnik 
s prejetima priznanjema uvrstili tudi dve posavski gos-
tišči, smo tokratne anketirance vprašali, v kolikšni meri 
poznajo kulinarično ponudbo naših krajev in kako jo oce-
njujejo, kaj jo odlikuje, kaj ji morda manjka ...

anketa

Kvaliteta posavske kulinarike

Prim. Franc Božiček, družinski zdravnik iz Bistrice ob Sotli:

Smo zdravniki ’prve fronte’

Kot zdravnik družinske me-
dicine že vrsto let delate v 
domačem kraju, med do-
mačimi ljudmi. Je to po vaše 
prednost ali slabost?
V domači Bistrici ob Sotli de-
lam tako rekoč že od vsega 
začetka, se pravi več kot 40 
let. Delati kot zdravnik v do-
mačem kraju je ena največjih 
obremenitev in hkrati tudi iz-
ziv. Si med najbolj opazovani-
mi osebami v kraju, ljudje si 
nadvse želijo, da bi bil zavit v 
plašč skrivnosti in da bi vselej 
reševal njihove zdravstvene 
probleme. Po eni strani spoz-
naš, da imajo ljudje raje ne-
koga, ki pride od drugod. Po 
drugi strani si lahko s svoji-
mi pacienti res zelo domač, 
saj jih z leti zelo dobro spoz-
naš in točno veš, kaj potrebu-
jejo. Ljudje te imajo radi, ko te 
rabijo, žal pa ni veliko takšnih, 
ki te imajo radi tudi takrat, ko 
te ne rabijo. In to je tisti izvir-
ni greh dela v domačem kra-
ju, a se tudi tega sčasoma nava-
diš. Če delaš v domačem kraju, 
si dejansko ves čas z glavo in 
mislimi pri opravljanju svoje-
ga poklica, težko je popolnoma 
izklopiti, ko prideš domov. Če 
bi se na delo vozil od drugod, 
bi bilo drugače, saj bi službo do 
naslednjega dne ’pustil’ v dru-
gem kraju. 
Biti zdravnik na podeželju po-
meni, da si zelo veliko na tere-
nu, hodiš k pacientom na dom 
ipd. Najboljše izkušnje iz pode-
želske medicine sem želel pre-
nesti na višji nivo, saj sem učil 
tudi na Katedri za družinsko 
medicino na Medicinski fakul-
teti v Ljubljani. Ugotovil sem, 
da lahko zdravnik na tere-
nu naredi ogromno. Prednost 
družinskega zdravnika v manj-
šem kraju je, da je veliko bolj 
pristen in domač s svojimi pa-
cienti, družinsko medicino ve-
liko bolj doživlja, lahko tudi iz-
vaja manjše operacije, skratka, 
lahko dela marsikaj. Kot sla-
bost pa lahko štejem, da nam 
vedno bolj primanjkuje paci-
entov, zdravstvena preventiva 
otrok se nam ruši, posledično 
otroci odhajajo na preglede iz-
ven domačega kraja in se več 
ne vrnejo, ko odrastejo, odda-
ljeni smo od centrov, nepre-
stano se poraja vprašanje, kdo 
me bo nadomeščal ipd. To vse 
pa na dolgi rok pomeni posto-
pno zmanjševanje možnosti za 
obstoj družinskega zdravnika 
na oddaljenem podeželju.

Kaj opažate glede razvoja 
medicine v vseh teh letih va-
šega delovanja? 
Medicina je napredovala v 
vseh smereh, od tehnologije 
oz. opreme do stroke, kar vi-
dim predvsem na področju 
družinske medicine, ki je zelo 
napredovala v učenju o člove-
ku. Vedno bolj se skuša pribli-
žati človeku, ga razumeti in ga 
vzeti za ’partnerja’. Danes je 

bistveno težje delati, osebno 
delam vedno več, vedno več-
je zahteve so z vseh strani. Zdi 
se mi, da je družinski zdrav-
nik bolj obremenjen kot os-
tali specialisti, saj je to zdrav-
nik ’prve fronte’, vse se zgrinja 
nanj. Na eni strani so pacien-
ti s svojimi zahtevami in pravi-
cami, na drugi sekundarni nivo 
oz. specialisti v bolnišnicah, tu 

je še ZZZS. Opažam, da so da-
nes mladi specialisti bolj spe-
cialisti aparatur, kot pa da bi v 
prvi vrsti videli človeka. Mladi 
znajo več teorije, a manj poslu-
šajo s srcem. Danes so čakalne 
dobe veliko daljše kot včasih, 
zdravniške storitve so tudi bi-
stveno dražje. 

Kaj pa glede odnosa pacien-
tov do zdravnikov in obra-
tno?
Pacienti imajo na splošno do-
ber odnos do zdravnika. Kot 
zdravnik bi pacientom rad 
ustregel, a nekateri mogoče 
tega ne razumejo najbolje in 
gredo raje k drugemu zdrav-
niku. Birokracije je ogromno, 
z vsem se je treba ukvarjati, 
da kaj ne boš naredil narobe, 
in ravno to ti jemlje dragoceni 
čas, ki bi ga moral posvetiti pa-

cientu. In ko slednjega enkrat 
izgubiš, se upravičeno spra-
šuješ, pri kom se je zalomilo, 
podobno se sprašuješ tudi, ko 
nekdo zboli. Ker v službi ni-
maš časa o tem razmišljati, se 
to dogaja doma, marsikdaj za-
radi tega tudi ne moreš spati. 

Kakšen je vaš pogled na slo-
venski zdravstveni sistem?

Težko vprašanje. Zagotovo bi 
bilo treba zmanjšati birokrat-
ske zadeve, ker je teh veliko 
preveč. Delo zdravnikov vedno 
bolj temelji na računalniških 
klikih, kar bo nova generaci-
ja zagotovo veliko hitreje do-
jela kot mi, starejši, ki smo bili 
navajeni recepte in napotnice 
dolgo časa pisati na roke. Zato 
moram reči, da mi osebno za-
enkrat ni še nič bistveno laž-
je kot prej, ampak se počasi 
navajam. Človek vedno nekaj 
rabi, da ga žene naprej.

Ste imeli v času epidemi-
je več dela kot sicer? Ste se 
morda celo soočili s prime-
rom katerega od obolelih s 
covidom-19?
V času epidemije je bilo več 
dela, imel sem v bistvu dvojno 
delo. Delal sem v svoji ambu-

lanti, pri čemer sem bil s paci-
enti v stiku samo po telefonu. 
Ti so bili navajeni, da so po ele-
ktronski pošti pošiljali opise 
svojih zdravstvenih težav, na 
podlagi tega pa sem se potem 
z njimi slišal po telefonu, kar 
je trajalo veliko dlje, kot če bi 
prišli osebno k meni. Na začet-
ku je bilo kar težko, ker si mo-
ral paziti, da ne boš slučajno 
naredil kakšne usodne napake, 
niti nisi mogel pacienta posla-
ti v bolnišnico, kjer ni bilo tako 
rekoč nobenih pregledov. Tisti, 
ki so imeli npr. rane na roki, so 
prišli pred ambulanto in smo 
jih pregledali kar v avtu. K sre-
či so potem po zaslugi občine 
in civilne zaščite pred ambu-
lanto postavili šotor, tako da 
smo lahko tam triažirali pa-
ciente, ker notri nimamo po-
sebnega prostora za to. Pred 
začetkom epidemije sem se 
ukvarjal sam s sabo, ker sem 
bil tri dni v Italiji, kar je v Bi-
strici dvignilo kar nekaj pra-
hu, saj so ljudje govorili nao-
koli, da zdravnik dela okužen 
in podobno, tudi zato, ker sem 
vmes hodil delat še v Šmarje 
pri Jelšah, ki je bilo nekaj časa 
celo glavno žarišče. Ker sem 
imel vsega dovolj, sem se obr-
nil na medije, podal svojo izja-
vo, celo naš župan je govoril v 
prispevku, tako da so doma-
čini lahko dokončno spozna-
li in se tudi pomirili, ker sem 
se dejansko večkrat testiral in 
nisem bil okužen. Moram po-
vedati, da sem se do zdaj testi-
ral že sedemkrat. V sami Covid 
ambulanti nisem delal, tako da 
se verjetno nisem neposredno 
srečal s kom, ki je bil okužen, 
lahko pa tudi, saj je bilo zago-
tovo tudi nekaj takšnih, ki se 
niso šli sploh testirat. Si pa ve-
liko bolj zaščiten, če delaš v Co-
vid ambulanti, kjer nosiš oble-
ko in masko, ki res ščitita, kot 
pa recimo pri sprejemanju pa-
cientov v navadni ambulan-
ti, kjer imaš na sebi navadno 
masko, ki ne ščiti tako dobro. 
Dejstvo je, da bo covid-19 ostal 
med nami, podobno kot gripa, 
treba se bol malo bolj paziti, tu 
in tam bo kdo zbolel. 

Slišati je, da svojim pacien-
tom ne predpisujete tablet 
za vsako ceno. Drži?
Bi rekel, da to kar drži. Pred-
vsem pa ne predpisujem injek-
cij. Marsikdaj pridejo k meni 
takšni, ki imajo bolečine v kri-
žu, z željo, naj jim dam injek-
cijo, da bo čim hitreje minilo. 
Pa jih vprašam: ’Želite injekci-
jo ali nasvet zdravnika?’ In me 
nekateri malo čudno pogleda-
jo, ker ne razumejo, da se da 
tudi po drugačni poti rešiti te-
žave in odpraviti bolečine. Vsi 
bi radi, da se vse reši na hitro, 
četudi morajo za to jemati cel 
kup tablet ali injekcij. Zdravni-
ki s(m)o se kar navadili pisa-
ti zdravila, čeprav bi se v mar-
sikaterem primeru dalo priti 

BISTRICA OB SOTLI – Pred praznikom občine Bistrica ob Sotli smo izbrali občana, ki je v domačem kraju 
pustil velik pečat predvsem zaradi svojega dela, ki ga opravlja že več kot 40 let. Govorimo o prim. Francu 
Božičku, dr. med., ki nam je iz prve roke povedal, kako je pravzaprav biti zdravnik na podeželju, predstavil 
pa je tudi svoj pogled na samo življenje v občini in njen razvoj.

67-letni prim. Franc�Božiček, dr. med., specialist splošne medi-
cine, se je rodil v Sv. Petru pod Svetimi gorami, poznejši Bistrici 
ob Sotli, kjer je obiskoval osnovno šolo. Nato je šel na Pedagoško 
gimnazijo v Celje, po končani srednji šoli pa se je vpisal na študij 
medicine v Ljubljani in leta 1977 diplomiral, čemur je sledil še 
enoleten obvezen staž v Splošni bolnišnici Brežice in Zdravstve-
nem domu Brežice. Po opravljenem strokovnem izpitu se je ko-
nec 70. let že zaposlil v splošni ambulanti Zdravstvene postaje 
Bistrica ob Sotli v okviru ZD Šmarje pri Jelšah. Leta 1988 je kon-
čal specializacijo iz splošne medicine in postal specialist splo-
šne medicine z opravljenim obveznim podiplomskim študijem iz 
javnega zdravstva. Leta 1993 se je na njegovo pobudo OŠ Bistri-
ca ob Sotli uvrstila med 12 »zdravih šol« v Sloveniji. Pred 21 leti 
mu je bil podeljen naziv primarij. Od leta 2003 kot koncesionar 
deluje v zasebni ambulanti družinske medicine v Bistrici ob So-
tli. Ima približno 1450 pacientov, pretežno bistriških občanov. 
Že 11 let je tudi častni član Zdravniške zbornice Slovenije. Ve-
liko mu pomeni delo s študenti in specializanti, ki jih je učil na 
Katedri za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljublja-
ni in katerim je bil mentor, saj se je od njih tudi veliko naučil.
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do rešitve tudi brez njih. Da-
nes ljudje zbolevajo tudi zara-
di zdravil, potem pa si želijo, 
da bi tudi za to dobili zdravi-
lo. To res ne gre. 

Zadnji podatki NIJZ o zdrav-
ju prebivalcev kažejo, da ob-
čina Bistrica ob Sotli nima 
toliko bolniških odsotnos-
ti, celo tri dni manj od posa-
vskega povprečja, po drugi 
strani pa je visoka stopnja 
bolnišničnih obravnav za-
radi bolezni, pripisanih al-
koholu, srčnih kapi, samo-
morov, nizka odzivnost je v 
program Svit. Kako komen-
tirate te podatke in kaj je po 
vaše razlog za to?
Treba je najprej povedati, da 
pri nas približno tri četrtine 
vseh občanov hodi k domače-
mu zdravniku, ena četrtina pa 
drugam. Že dolgo se sprašuje-
mo, zakaj naši občani ne ’ma-
rajo’ Svita, o tem dobivam kli-
ce tudi z NIJZ in vedno imam 
slabo vest, ko slišim za te po-
datke. Po pravici povedano 
tudi nimam več prave energi-
je, da bi neprestano opozarjal 
na velik pomen vključenosti v 
preventivne programe. Za os-
tale podatke težko rečem, kaj 
bi bil glavni vzrok. Se mi zdi, da 
je tudi duh časa tak, da je tega 
kar veliko. Da je toliko manj 
bolniških odsotnosti, pa si raz-
lagam tudi s tem, da se vsako 
leto dodatno zapre še kakšna 
tovarna oz. podjetje, ljudje se 
tudi bojijo iti na bolniško za 
daljši čas, da ne bi na koncu 
padli v nemilost delodajalca 
in dobili odpoved. 

Kaj lahko porečete o živ-
ljenju v Bistrici ob Sotli, se 
pravi na podeželju in tudi 
ob meji? Se občina razvija v 
pravi smeri?

Živeti tukaj je lepo, predvsem 
če veliko potuješ in se ved-
no rad vračaš v domače kra-
je. Tudi sam kraj je lep, a me-
nim, da bi se ga dalo še veliko 
bolj urediti, predvsem nje-
gov center, kajti bistvo vsake-
ga kraja je, da ima lepo ure-
jeno središče, ki ga opazijo 
tudi tisti od drugod, ki pride-
jo v kraj. Tega Bistrica ob So-
tli nima. Zato je moja želja, da 
bi bil Rotary klub Čatež, kate-
rega predsednik sem bil rav-
no še do tega torka, pobudnik 
ureditve strogega centra kra-
ja. Načrt že obstaja, treba bi 
ga bilo samo realizirati. Pred 
20 leti sem na glas razmišljal 
o svoji viziji, da bi imel kraj 
obvoznico in krožišče, a se mi 
je marsikdo samo nasmehnil. 
Danes lahko vidimo, da ima že 
skoraj vsaka vas krožišče. Ide-
alno bi bilo, da bi bilo krožišče 
tam, kjer je odcep za Podsredo 
in Kozje, kajti iz zraka so križi-
šče in ceste z vseh smeri videti 
zelo grdo. Krožišče bi podobo 
samega kraja zagotovo veliko 
bolj olepšalo. Pri določenih od-
ločitvah se preveč okleva, čas 
pa teče. 

Znani ste po svoji širokosrč-
nosti in dobrodelnosti, saj 
ste kot član Rotary kluba Ča-
tež organizirali že kar nekaj 
dobrodelnih akcij. Imate še 
kaj v načrtih?
Moram reči, da sem med ’ro-
tarijci’ že 22 let. Ker želimo v 
klubu stvarem dati večji smi-
sel, smo recimo letos že pri-
skočili na pomoč nadarjenim 
učencem bistriške šole in zanje 
namenili določena sredstva, v 
brežiški občini smo podprli de-
javnost Simone Potočar Agrež, 
ki se ukvarja z ’mantrailingom’ 
oz. treningi iskanja pogrešanih 
s pomočjo psov, kot tretjo pa 

smo si izbrali potapljačico Sla-
vico Žertuš, ki smo ji naš pri-
spevek izročili ravno ta torek. 
Te tri projekte sem si kot pred-
sednik zadal v tem letu in vse 
smo uspeli tudi uresničiti.

Radi tudi potujete, kajne? 
Ste si zadali kakšne poseb-
ne načrte glede tega?
Res je, z družino smo že veli-
ko prepotovali, predvsem za-
radi hčerke Maje, ki že dol-
go časa živi v tujini, trenutno 
je na Filipinih, kjer se ukvar-
ja s potapljanjem na vdih in bi 
rada tam postavila tudi pota-
pljaški center. Ideje za poto-
vanja prihajajo sproti, redko 
kdaj kaj načrtujemo za toliko 
vnaprej. Izogibamo se luksu-
znih, dragih potovanj, najbolj 
nas zanimajo običaji, nava-
de domačinov, stavb in dru-
gih znamenitosti smo se že 
kar malo naveličali. Lani je 
žena Vesna prehodila celotno, 
800 kilometrov dolgo Jakobo-
vo pot do Compostele v Špani-
ji. V bližnji prihodnosti imava 
namen prehoditi tudi sloven-
ski ’Camino’ oz. Jakobovo pot, 
ki se začne v Slovenski vasi v 
brežiški občini in na začetku 
poteka po čudoviti posavski 
pokrajini.

Ste tudi zelo veren človek, 
kako vam to pomaga v vsak-
danjem življenju?
Imam svojo vero, velikokrat 
premišljujem o nastanku sve-
ta, časovnih dimenzijah, kar 
privede do tega, da razmiš-
ljam tudi o smislu življenja. 
Ali je človeku dano, da na svetu 
uživa, ali se mora soočiti tudi 
s preizkušnjami, trpljenjem. 
Vedno je tako, da se na koncu 
vse izide, ne glede na to, kako 
se naše življenje odvija. Debat 
o tem je nešteto.

Za kaj se še zanimate oz. 
kako izkoristite vaš pros-
ti čas?
Ukvarjam se s kitajsko tradi-
cionalno medicino s poudar-
kom na akupunkturi, za katero 
sem že pred desetletji opravil 
tečaj tudi na Kitajskem. Z njo 
rešujem stvari, ki jih drugače 
ne znam rešiti. Sem tudi ribič 
in lovec, a nimam ravno veliko 
časa zaradi dela in predvsem 
dežurstev. Obdelujem tudi vi-
nograd, ki mi pomeni odklop 
od vsakdanjih skrbi. Moja želja 
je tudi, da bi nekega dne skočil 
s padalom, ne nazadnje imam 
tudi licenco za športnega pilo-
ta in padalca. 
� Rok�Retelj

Za izdajo ponudbe in brezplačen ogled nam pišite: 
info@necemer.com ali nas pokličite na 041/705-918.

Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem

Nudimo letno 
vzdrževanje zelenic.

www.necemer.com

Pustni obhodi ločkih koscev, 
oračev in svatov so v Registru 
vpisani od 7. maja 2020. Pred-
sednik sekcije Fašjenk Miro 
Kovačič je poudaril, da sta si 
tradicionalni običaj v Dobovi 
in maska kosec zaslužila vpis 
v Register, saj negujeta tradi-
cijo skozi celo zgodovino. Zah-
valil se je vsem, ki so pustne 
obhodne maske pripeljali do 
vpisa v Register, še posebej 
častnemu predsedniku sekci-
je Fašjenk Ivanu Kovačiču, ki 
je tudi podpredsednik FECC za 
Slovenijo. Častnemu predse-
dniku se je ideja o vpisu v Regi-
ster še kot predsedniku sekcije 
Fašjenk porodila pred leti, zato 
je izrazil veselje ob uspešnem 
zaključku »projekta«. Zahvalil 
se je vsem, ki so ga podprli pri 
pobudi, tudi Posavskemu mu-
zeju Brežice oz. njegovi direk-
torici Alenki Černelič Krošelj 
in upokojeni sodelavki muzeja 
etnologinji dr. Ivanki Počkar. 
Slednja je do leta 2018 razi-
skovala nesnovno dediščino 
ter sodelovala z nosilci in prip-
ravljala pobude Koordinator-
ju varstva nesnovne kulturne 

Loče že drugič v Registru
DOBOVA – Kot smo na naslovnici zapisali že v prejšnji številki, so 9. junija pri skulpturi kosca v središču 
Dobove obelodanili veselo novico predvsem za člane Turističnega društva Dobova – sekcije Fašjenk o vpisu 
pustnih obhodov ločkih koscev, oračev in svatov v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine. 

dediščine za vpise v nacional-
ni Register nesnovne kulturne 
dediščine. Kot je dejala Černe-
lič Krošljeva, je v Registru vpi-
sanih že več nosilcev z območja 
Posavja, bolje rečeno, obči-
ne Brežice, in sicer Pihalni or-
kester Kapele (Kapelska god-
ba; vpis v Register leta 2013), 
brod na Mostecu (2016) in KD 
Gasilski pihalni orkester Loče 
pri Dobovi (Lučka pleh muzi-
ka; 2017), pa tudi kostanje-
viška šelmarija (od 2013)ter 
skupina gospodinj iz Svibnega 

in okolice Radeč v enoti Pripra-
va poprtnikov (od 2015).

Pustni obhodi ločkih kos-
cev, oračev in svatov so pust-
na šega v vasi Loče pri Dobovi. 
Skupina po navadi sedmih na-
šemljenih otrok gre na pustni 
torek po vasi. Zgodaj zjutraj so 
oblečeni kot kosci, nato se pre-
oblečejo v orače in popoldan v 
pustne svate. Vodilni lik pust-
ne šege v Ločah je kosec, ob-
lečen v bela platnena oblačila 
– srajco 'rubačo' in hlače 'bre-

geše', okoli vratu ima ruto (ru-
bic), obraz pa mu pokriva ma-
ska (larfa). Na glavi nosi visoko 
koničasto pokrivalo (turn), ki 
je okrašeno z raznobarvnimi 
papirnatimi trakovi (pongelj-
ci). Larfa in pokrivalo sta izde-
lana iz papirja, vsako leto na 
novo. Okoli pasu imajo kosci 
obešene zvonce, v roki nosijo 
koso, s katero 'pokosijo zimo'. 
Po pripovedovanju domačinov 
naj bi bila pustna šega v njihovi 
vasi stara več kot stoletje. Ob-
čina Brežice daje precej pou-
darka na kulturno dediščino, 
je povedal župan Ivan Molan 
in se zahvalil vsem, ki že dese-
tletja skrbijo za prepoznaven 
in odmeven Fašjenk. V Dobovi 
sta bili prisotni tudi direktorica 
dr. Tanja Roženbergar in mu-
zejska svetovalka mag. Adela 
Pukl iz Slovenskega etnograf-
skega muzeja, ki od leta 2011 
opravlja naloge Koordinatorja 
varstva nesnovne kulturne de-
diščine in skrbi za implemen-
tacijo Unescove Konvencije o 
varovanju nesnovne kulturne 
dediščine v Sloveniji.
� Rok�Retelj

Sodelujoči�na�tiskovni�konferenci�pri�skulpturi�kosca�v�Dobovi

Minister sprejel Šiškovo pobudo:
državna proslava (bo) v Krškem
LJUBLJANA – Krški poslanec Dušan Šiško (SNS) je na 18. 
redni seji Državnega zbora dal pobudo, da bi bila letošn-
ja državna proslava dneva reformacije v Krškem, in že na 
sami seji dobil podporo ministra za kulturo dr. Vaska Si-
monitija.

S koledarja državnih proslav je namreč razvidno, da naj bi bila 
letošnja državna proslava ob dnevu reformacije 30. oktobra v 
Lendavi. A glede na to, da letos mineva 500 let od rojstva na-
šega prvega slovničarja in protestantskega šolnika, ki je bil 
rojen v okolici Brestanice pri Krškem, bi po Šiškovem mnen-
ju proslava morala biti v Krškem. Predstavniki Občine Krš-
ko in Kulturnega doma Krško so se v zvezi s tem obrnili že na 
prejšnjega ministra Zorana Pozniča, vendar pravega odgo-
vora niso dobili. 

Kot je znano, so s Posavjem povezani trije izmed velikih mož 
iz obdobja protestantizma – Primož Trubar, Adam Bohorič in 
Jurij Dalmatin, zadnja dva pa izhajata oziroma sta bila rojena 
na območju današnje občine Krško. 
V Posavju se že vrsto let brez posebnih političnih ali ideoloških 
poudarkov trudimo opozarjati na kulturne dosežke protestantov. 
V mestnem parku v Krškem stojita doprsna kipa Bohoriča in 
Dalmatina, v parku na levem bregu Save stoji edinstvena skulptura 
treh protestantov, osnovna šola v Brestanici nosi Bohoričevo ime, 
šola v Krškem pa Dalmatinovo.
 
Posavska podružnica Slovenskega protestantskega Društva 
Primož Trubar s soorganizatorji že več kot desetletje z literar-
nim in likovnim natečajem »Na obisku pri Juriju Dalmatinu« 
skrbi, da se z dediščino protestantskih piscev seznanjajo mla-
de generacije. Na visokem nivoju so bili tudi strokovni kolok-
viji pred leti v krškem mestnem muzeju, če naštejemo le ne-
kaj primerov. Že januarja letos pa so se v Posavju začeli vrstiti 
dogodki in aktivnosti v okviru Bohoričevega leta, katerih na-
men je osvetliti pomen Bohoričevega dela in njegove vloge v 
slovenski kulturi zgodovini. 

Minister je v odgovoru povedal, da so bili člani Koordinacijske-
ga odbora za državne proslave seznanjeni s tem, da bo Krško 
letos obeležilo 500. letnico rojstva Adama Bohoriča, vendar so 
se kljub temu odločili za Lendavo. Razloga za to sicer ne po-
zna, vendar pa bi bilo po njegovem mnenju prav, da bi v okvi-
ru praznika letos obeležili visoki jubilej in spomin na Adama 
Bohoriča, ki je doma iz bližine Krškega, kjer je vodil šolo in je 
v svoji slovnici Articae horulae dal teoretično podlago sloven-
skemu jeziku. Zato minister pričakuje, da bo odbor ponovno 
preučil lokacijo letošnje proslave, in meni, da bo v Krškem le-
tošnji praznik primerno obeležen.

Kot je za Posavski obzornik povedal Šiško, je o svoji pobudi 
govoril tudi z nekaterimi drugimi člani vlade, podpirajo pa jo 
posavski poslanci, saj menijo, da je visok jubilej Bohoriča za-
dosten razlog za spremembo lokacije proslave iz Pomurja v 
Posavje. Hkrati to seveda pomeni veliko obveznost za občino 
Krško in njene kulturne ustanove s Kulturnim domom Krš-
ko na čelu, saj časa za priprave ni veliko. »Vem, da ima Krško 
kvalitetne glasbenike in druge umetnike, lahko pa bi v prog-
ram vključili ustvarjalce iz celega Posavja, zato ne dvomim v 
uspešno realizacijo,« je po seji poudaril Šiško.
� S.�M.

www.PosavskiObzornik.si

SEVNICA – Med nagrajenimi os-
novnošolkami in osnovnošolci na 
letošnjem regijskem natečaju Na-
ravne in druge nesreče – bolje pri-
pravljen kot poplavljen! Uprave RS 
za zaščito in reševanje, Izpostave 
Brežice, sta tudi petošolka in peto-
šolec OŠ Sava Kladnika Sevnica Ema Popelar in Luka Zavrl (na 
fotografiji). Mlada literarna ustvarjalca, ki sta napisala vsak svo-
jo pesem (pesmi sta objavljeni na spletnem portalu Posavskega 
obzornika), sta se priznanja in praktičnih nagrad zelo razvese-
lila.  S.�R./J.�Mlakar

Priznanje za Emo in Luko 
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EKO sklad
subvencija
do 2.500 €

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

V Mladinskem centru Krško 
so bili z omenjenim projek-
tom skupaj s konzorcijskima 
partnerjema Celjskim mladin-
skim centrom in Mladinskim 
centrom BIT iz Črnomlja us-
pešni na javnem razpisu »Kre-
pitev kompetenc mladih skozi 
aktivno državljanstvo za večjo 
zaposljivost«. 178 tisoč evrov 
vreden projekt, ki traja od 1. 2. 
2020 do 15. 9. 2021, sofinan-
cirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. V. d. direk-
torja MC Krško Mitja Valen-
tinc je na konferenci poudaril, 
da v njem vidijo poslanstvo za-
voda: »Imamo kakovosten ka-
der, ki je sposoben tako velik 

Omenjeni projekt sofinancira 
Evropski sklad za pomorstvo 
in ribištvo (ESPR), partnerji 
projekta pa so Občina Sevnica 
kot vodilni partner, Posavski 
muzej Brežice (PMB), Ribo-
gojec podjetje Akval d.o.o. in 
Turistična zveza Občine Sev-
nica. PMB kot osrednja kul-
turna oz. muzejska ustanova, 
ki se ukvarja s proučevanjem, 
varovanjem, predstavljanjem 
in interpretacijo dediščine v 
Posavju, v projektu sodelu-
je s strokovnim delom, tudi z 
izvedbo delavnic. Kot je pou-
darila direktorica PMB Alen-
ka Černelič Krošelj, je namen 
projekta povečati zanima-
nje za oskrbo z ribami in rib-
jimi izdelki ter s tem izboljša-
ti ozaveščenost o pomenu rib 
v zdravi prehrani pri prebi-
valcih območja, ki ga pokriva 
LAS Posavje, ter jim ponudi-
ti ribo tudi na dodatnih nara-
vovarstvenih območjih, kot je 
na primer Lisca. Kot pomem-
ben rezultat in trajnostna pro-
mocija projekta je tudi razsta-
va s publikacijo (katalog), ki bo 

Včasih je bilo več somov v Krki
KOSTANJEVICA NA KRKI – V okviru projekta Ribe na naravovarstvenem območju, ki se je začel v tem letu, 
je 11. junija pred Lamutovim likovnim salonom v Kostanjevici na Krki potekala delavnica, na kateri so zbi-
rali in predstavljali ribiške zgodbe iz Posavja, s poudarkom na kostanjeviških ribičih.

postavljena v PMB leta 2021, 
del pa tudi na terenu oz. pri 
partnerjih, in bo povezala dve 
pomembni značilnosti posa-
vskega območja – krškopolj-
skega prašiča in ribe. 

Delavnico so pripravili v sode-
lovanju z Galerijo Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki. Na 
tem območju je v preteklosti 
dr. Ivanka Počkar, upokojena 
muzejska sodelavka, že razi-
skovala in preučevala ribištvo 

in ribe, med drugim je predsta-
vila tudi kostanjeviškega ribiča 
Jožeta Medvena (1875–1960), 
ki je bil ob koncu 19. stoletja 
in v začetku 20. stoletja »ura-
dni ribič« v Kostanjevici na 
Krki. Največji Medvenov ulov 
je som, ki je bil tedaj največji 
ulovljeni som v Sloveniji (220 
cm dolg in 74 kg težek). Kot 
je omenila direktorica, imajo 
v PMB tudi že nekaj ohranje-
nih predmetov v povezavi z ri-
bištvom v Kostanjevici na Krki. 

Svoje ribiške zgodbe so na de-
lavnici delili Franc Svetec iz 
Ribiške družine Kostanjevica 
na Krki, predsednica TD Kosta-
njevica na Krki Tatjana Petrič 
in Brežičan Anton Zorko. Kot 
je med drugim dejal Svetec, ki 
se z ribištvom ukvarja že več 
kot 40 let, je v Krki največ plat-
nic, mren in klenov, število so-
mov v zadnjem desetletju upa-
da, tudi rib je v Krki manj kot 
včasih, vsaj tako pravijo ribi-
či. V Kostanjevici na Krki nih-
če ne živi od gojenja rib, zadnja 
ribiška veselica v mestu pa je 
bila pred več kot 40 leti. Na de-
lavnici so pripravili tudi zabav-
ne igre s spoznavanjem različ-
nih vrst rib posavskih rek, ki 
jih je narisala muzejska sode-
lavka Anja Medved. Dva dni 
kasneje pa so na isti lokaciji na 
ustvarjalni delavnici predstav-
ljali dediščino krškopoljskega 
prašiča, črno-belega bogastva 
s Krškega polja, s poudarkom 
na predstavitvi šeg ob prazni-
ku sv. Antona, zavetnika pra-
šičkov.
� Rok�Retelj

Ribiške� zgodbe� so� z� ostalimi� delili� (z� leve)� Anton� Zorko,�
Tatjana�Petrič�in�Franc�Svetec.

Iz mladih potegniti najboljše
BRESTANICA – Mladinski center Krško je na gradu Rajhenburg pripravil začetno konferenco projekta MVP 
– Mladi v praksi, v okviru katerega nameravajo vključiti v usposabljanje z inovativnimi vsebinami 40 mla-
dih, starih od 15 do 29 let, vsaj 26 pa naj bi se jih do konca projekta zaposlilo.

projekt izpeljati, imamo dobro 
mrežo partnerskih organizacij, 
podjetij in posameznikov, s ka-
terimi smo v preteklosti že so-
delovali. Imamo tudi podporo 
ustanovitelja pri izvajanju to-
vrstnih projektov.« 

Vodja projekta Snežana Čović 
je dejala, da pri pripravi vsebin 
niso 'odkrivali tople vode', am-
pak so združili aktivnosti, ki so 
se skozi izvajanje mladinske-
ga programa izkazale za dob-
ro prakso, in oživeli ideje, ki so 
bile že v nastajanju. Udeležen-
ci tako že krepijo svoje kompe-
tence skozi delavnice javnega 
nastopanja, nevrolingvistič-
nega programiranja in krea-
tivnega pisanja, da bodo prip-
ravljeni za samozavesten vstop 
na trg dela. Prav tako pa bodo 
okrepili svoje poznavanje ra-
čunalniških programov, posne-
li svoj predstavitveni video ter 
se naučili osnov oglaševanja 

in predstavitev na družabnih 
omrežjih. Vsi bodo imeli tudi 
priložnost preizkusiti se sko-
zi mladinsko delo, načrtuje-
jo tudi mreženje z delodajalci.

Svojo izkušnjo je opisala ude-
leženka usposabljanja MVP 

Anja Krušnik Cirnski, sicer 
doma z Obrežja. Potem ko je 
zadnjih nekaj let delala kot 
dramaturginja v različnih lju-
bljanskih gledališčih, se je od-
ločila za iskanje nove karierne 
priložnosti v posavskem oko-
lju. Pričakovala je birokratski 
tip delavnic, zato jo je prese-
netilo, da delavnice potekajo 
na sproščen in zanimiv način. 
Mladinska delavka in trener-
ka v projektu MVP Barbara 
Masnik je poudarila, da želijo 
v okviru usposabljanja pred-
vsem »iz mladih potegniti naj-
boljše v njih«, saj ima po njenih 
besedah vsakdo veliko dobrih 
lastnosti in talentov, le odkri-
ti in izpostaviti jih je treba. 
Uvod v konferenco, ki jo je vo-
dila Tanja Brate, sta z glasbe-
nim nastopom popestrila Ka-
tja Glas in Kristjan Račič.
� P.�Pavlovič

Deveterica�mladih�udeležencev�projekta�(foto:�MC�Krško)

RAVNE – Na dan rudarjev (slovenski rudarji ga praznujejo v spo-
min na petdnevno gladovno stavko, ki so jo 3. julija 1934 zače-
li zasavski rudarji), 3. julija, ob 16. uri bo na prostoru nekdanje-
ga premogovnika na Ravnah srečanje nekdanjih zaposlenih pri 
Premogovniku Senovo. »Pomembno je druženje še živečih sode-
lavcev, obujanje spominov na dogodke na svojih delovnih mes-
tih in na takratna skupna druženja: izlete, športne igre rudarjev 
rudnikov rjavega premoga Slovenije, kamor je bil senovski pre-
mogovnik vpet, počitnikovanja, naš prispevek takratni družbi in 
na marsikaj drugega, kar nas povezuje,« je v vabilu zapisal prip-
ravljalni odbor na drugo spominsko srečanje. Srečanje priprav-
ljajo nekdanji sodelavci iz Dobove, Podsrede, Senovega in Kobil. 
 P. P.

Srečali se bodo nekdanji 
zaposleni v senovskem rudniku

CERKLJE OB KRKI – V Prostovoljnem gasilskem društvu 
Cerklje ob Krki so 10. junija dočakali veliki dan, saj so v svoj 
kraj prvič pripeljali povsem novo gasilsko vozilo GVC 24/50. 
Prihod vozila so gasilci pospremili z vodnim slavolokom, ve-
selo pa je bilo tudi pred cerkljanskim gasilskim domom, kjer 
so ga nato tudi prvič parkirali v garažo.

Gre za najsodobneje opremljeno in tudi prvo vozilo katerega od 
društev v Gasilski zvezi Brežice, ki ima stalen štirikolesni pogon, 
nam je zaupal poveljnik PGD Cerklje Simon Turšič. Navedel je, 
da je nova pridobitev vozilo Scania s 360 konjskimi močmi, količi-
no vode 5000 litrov in penila 300 litrov ter posadko 2 + 1. Z vozi-
lom lahko priskočijo na pomoč tudi ostalim krajem oz. društvom 
v občini z dodatno požarno vodo. Kot je dejal, je vozilo z vso nad-
gradnjo in opremo stalo 225 tisoč evrov, sofinancerji so GZ Bre-
žice (Občina Brežice), Ministrstvo za obrambo (v višini 50 tisoč 
evrov) in PGD Cerklje. Denar za novo gasilsko vozilo je cerkljan-
sko društvo z raznimi akcijami zbiralo zadnjih deset let, med dru-
gim z organizacijo prireditve Korajža velja, zbiranjem odpadne-
ga papirja po vaseh KS Cerklje ob Krki in donacijami privatnikov. 
Turšič je še omenil, da imajo v načrtih prihodnje leto nabaviti še 
zaščitno opremo za gasilce, »dolgoročni plan pa je vsekakor se-
litev iz trenutnega objekta gasilskega doma na novo lokacijo ob 
cesti proti vojašnici, kjer je predviden nov večnamenski dom, vse 
v skladu z dogovorom z Občino Brežice«. Čez tri leta jim po dol-
goročnem planu GZ Brežice pripada še gasilski kombi za prevoz 
devetih oseb. V društvu, ki je bilo ustanovljeno leta 1903, je skup-
no 65 članov, od tega 22 operativnih.� R.�Retelj

Vodni slavolok za novo vozilo

Predsednik�in�poveljnik�PGD�Cerklje�Franc�Vegelj�(levo)�in�
Simon�Turšič�pred�novim�gasilskim�vozilom

BREŽICE – Na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru so 
17. junija v avli fakultete izvedli informativni dan za magistr-
ski študijski program Turistične destinacije in doživetja. Dobro 
obiskan dogodek obeta močno in veliko generacijo prihodnjih 
kreatorjev turizma. Na dogodku so predstavili prenovljen in po-
sodobljen magistrski program, ki se bo začel izvajati z ok tobrom 
2020. To bo že sedma generacija študentov druge bolonjske 
stopnje, sedaj programa Turistične destinacije in doživetja, do 
sedaj imenovanega Turizem. Program pa se ni preimenoval le 
po imenu, prav tako so posodobili in nadgradili predmete ter 
način dela s študenti. Magistrski študenti generacije 2020/21 
bodo imeli tako priložnost študirati po najsodobnejšem pro-
gramu, katerega predmeti temeljijo predvsem na treh stebrih – 
oblikovanju doživetij, strateškem načrtovanju in raziskovanju. 
Ti stebri predmete vsebinsko povezujejo in nadgrajujejo med 
seboj. Študenti so ves čas študija individualno obravnavani in 
mentorirani, študij vključuje še bolj inovativne pristope ter te-
melji predvsem na praktičnih primerih. Brezplačni redni magi-
strski študijski program se bo izvajal v Brežicah, praviloma v po-
poldanskem času, zato je primeren tudi za zaposlene. 
� Vir:�Fakulteta�za�turizem�

Magistrski informativni dan
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OD 23.6. TUDI V BREŽICAH

Četudi na drugačen način, se 
je Krško 40. leto zapored pok-
lonilo spominu na prve krške 
borce, eno prvih odporniških 
skupin na območju Slovenije 
po izbruhu 2. sv. vojne, ki je 
bila zajeta v Rorah nad Krškim 
ter 30. julija 1941 ustreljena 
v gozdu Dobrava. Poleg pr-
vim krškim žrtvam KS mes-
ta Krško (po zadnjih podatkih 
na njenem območju prebiva 
7.992 krajank in krajanov, kar 
pomeni, da je po številu pre-
bivalstva KS večja od 147 slo-
venskih občin, op. p.) posveča 
praznik tudi vrnitvi izgnanega 
prebivalstva po zaključku voj-
ne. Predsednica sveta KS mes-
ta Krško mag. Nataša Šerbec 
je spomnila, da je bilo kar oko-
li 90 % vsega tedanjega pre-
bivalstva Krškega, Rake ter 
Leskovca prisilno odvedene-
ga in razseljenega v tuje kra-
je, največ v delovna taborišča 
po Nemčiji, mnogi izmed njih 
pa se nikoli več niso vrnili na 
svoja ognjišča. Vendar pa časa 
ni možno zavrteti nazaj niti 
spreminjati zgodovine, lahko 
pa vplivamo na našo skupno 
prihodnost: »Krško je srčno 
mesto, mesto delovnih, odgo-
vornih in ustvarjalnih obča-
nov. Prav to lahko doprinese 
k boljšemu in hitrejšemu ra-
zvoju mesta in celotne obči-
ne.« Med ustvarjalne občane, 
ki so k temu prispevali, so se 
zapisali tudi letošnji prejemni-
ki priznanj. »Naša dolžnost je, 
da spremljamo njihovo delo 
ter da znamo prepoznati nji-
hov prispevek k razvoju in ka-
kovosti življenja v naši lokalni 
skupnosti na vseh nivoji,« je še 
dejala Šerbčeva.

Priznanji KS mesta Krško 
je Šerbčeva izročila Bojanu 

Letos praznovali le virtualno
KRŠKO – Krajevna skupnost mesta Krško je zaradi epidemije in spreminjajočih 
se ukrepov letos ob krajevnem prazniku izvedla virtualno slovesnost, ki so si jo 
krajani lahko ogledali na TV Ansat in Vaš kanal ter socialnih omrežjih.

Dimcu in Klavdiji Mirt, obe-
ma za ustvarjalen prispevek 
na kulturnem področju. Dimc 
še posebej izstopa na glasbe-
nem področju, saj je član Pi-
halnega orkestra Krško in 
pobudnik ustanovitve več in-
strumentalnih zasedb že od 
leta 1972, medtem ko Mirto-
va znaten delež prostega časa 
namenja angažiranju v kultur-
nem društvu, kot moderator-
ka povezuje številne priredi-
tve, med drugim je tudi članica 
projekta Oblačilni videz krških 
prebivalcev pri JSKD Krško, pri 
katerem najpogosteje uprizar-
ja vlogo Josipine Hočevar. Pri-
znanje s plaketo KS mesta Kr-
ško je Komisija za priznanja 
in odlikovanja letos namenila 
sestram frančiškankam z Rese 
in Aleksandru Šviglju, usta-
novitelju in direktorju podjetja 
Grapak Krško. Red frančiškank 
domuje na pobudo duhovni-
ka na Vidmu Ivana Vodeba in 
sestre Pavline Vodeb iz Dole-

nje vasi na Resi na Vid-
mu že od leta 1970, ko 
so se v zasilno urejen 
dvorec Ressahof nase-
lile prve slovenske upo-
kojene redovnice, med 
njimi domačinki Benja-
mina Ašič z Gorice pri 
Raztezu in Bernarde-
ta Pečnik iz Mrčnih sel 
pri Koprivnici, ki so za-
orale ledino današnji 
skupnosti Sester fran-
čiškank Brezmadežne-
ga spočetja. V 50 letih 
bivanja v lokalni skup-
nosti se ob duhovnem 
življenju posvečajo 
urejanju doma, skrbi 
za onemogle krajane, 
še vedno so aktivne 
v videmski župnijski 
cerkvi in pri župnijski 

Karitas. Švigelj je nosilec gra-
fične obrti in zatem družinske-
ga podjetja Grapak, tiskarna in 
kartonaža, že od leta 1982. V 
podjetju, ki ga vodi, izdeluje-
jo potiskano kartonsko emba-
lažo za potrebe farmacevtske, 
kozmetične, kemijske in pre-
hrambne industrije, kot pio-
nirji tako v Sloveniji kot Evro-
pi pa so pričeli z apliciranjem 
3D–efektov in iluminacijo na 
kartonski embalaži. Ena glav-
nih vizij podjetja je tudi skrb 
za čisto in okolju prijazno pro-
izvodnjo. Mag. Šerbčeva je 
podelila še eno tradicional-
no priznanje, in sicer denar-
no nagrado, ki jo je prejelo od 
leta 2000 delujoče Društvo 
ledvičnih in dializnih bolnikov 
Krško. Vanj je vključenih 130 
bolnikov s presajeno ledvico, 
bolniki, ki kažejo znake kro-
ničnih ledvičnih bolezni kot 
tudi njihovi družinski člani z 
območja Posavja. 
� Bojana�Mavsar

Sestre�z�Rese�(foto:�Boris�Moškon)�

Za razliko od prejšnjih let, ko 
so v pozdrav prazničnemu dne-
vu, ki ga sicer posvečajo vrnit-
vi izgnancev, prepevali v Bres-
tanici delujoči glasbeni sestavi 
in posamezniki, so slovesnost, 
ki je potekala prav na državni 
praznik, dan Primoža Trubar-
ja, letos posvetili slednjemu in 
Adamu Bohoriču ter obdob-
ju protestantizma, v katerem 
smo Slovenci, kot je izpostavi-
la predsednica Kulturnega dru-
štva Svoboda Brestanica Mar-
gareta Marjetič, dobili prve 
knjige v maternem jeziku, šole 
in s tem »širjenje obzorij tudi 
na druga, ne le duhovna pod-
ročja«. S krajšim govorom je 
po uvodoma zapeti brestaniš-
ki himni Rajhenburškega okte-
ta zbrane goste, med katerimi 
so bili direktorica občine upra-
ve Melita Čopar, direktor TEB 
Tomo Malgaj, ravnateljica OŠ 
Adama Bohoriča Martina Iva-
čič in častni krajan Brestani-
ce Primož Kozmus, nagovoril 
podžupan občine Vlado Gra-
hovac, predsednik sveta KS 
Vlado Bezjak pa je podelil kra-
jevna priznanja. 

Pisna priznanje KS Brestanica 
so prejeli: Pia Marie Ružič za 
uspehe na državnih, evropskih 
in svetovnih šahovskih tekmo-
vanjih, še posebej za zmago in 
zlato medaljo na evropskem 
prvenstvu v pospešenem šahu 
za dekleta do 16 let v začetku 
decembra 2019 v estonskem 
mestu Talin; Leon Drstven-
šek, ki svojo ljubezen do glas-
be uspešno vgrajuje v igranje 
klarineta in niza uspehe, tako 
lani kot letos je v močni konku-
renci zabeležil zmagi na med-
narodnem tekmovanju Davo-
rin Jenko v Beogradu, kjer je 

Protestantom posvečen praznik
BRESTANICA – 8. junija so v Brestanici člani sveta krajevne skupnosti, predstav-
niki tamkaj delujočih društev, prejemniki priznanj in zaradi še vedno veljavnih 
ukrepov maloštevilni gostje počastili krajevni prazniki. Posvetili so ga protes-
tantoma Trubarju in Bohoriču.

obakrat zmagal v močni med-
narodni konkurenci, za dose-
žene točke, letos jih je prejel 
vseh 100, pa mu je tekmovalna 
komisija podelila tudi častni 
naziv lavreat; članice Društva 
upokojencev Brestanica (Vida 
Mešiček, Manja Seher, Ire-
na Kožuh, Ana Kenig, Jožica 
Stropnik, Anica Samec, Jel-
ka Zidarič in Nataša Širić) za 
šivanje zaščitnih mask v času, 
ko so bile te najbolj potrebne. 
Bronasti plaketi KS so prejeli 
Jože in Nada Ban za prizadev-
no delovanje v brestaniški bor-
čevski organizaciji ter Roman 
Pleterski za vsestransko vpe-
tost v ustvarjalnost turistične-
ga in kulturnega društva.

V zaključku slovesnosti so 
si zbrani zaželeli mirno leto, 
ali, kakor je dejala Marjetiče-
va, »ki nam naj prijazno dovo-
li človeško bližino in uresni-
čevanje ustvarjalnih idej«. Ne 
glede na to, da je življenje v za-
četku pomladi domala povsem 
zastalo, pa so vendarle na ob-
močju krajevne skupnosti po-
tekale posamezne investicije, 
ki bodo prispevale k dvigu ka-

kovosti bivanja krajanov, kot je 
za Posavski obzornik povedal 
predsednik Vlado Bezjak. Pred 
dnevi je bil namenu že predan 
novozgrajen most prek Lok-
vanjskega potoka, ki povezuje 
naselji Armeško in Raztez, za 
gospodinjstva na tem območ-
ju pa bo zgrajena tudi čistilna 
naprava. Zaključena je obnova 
dvorane v letu 1955 zgrajene-
ga Doma svobode v brestaniš-
kem trgu, v kateri je treba še 
opremiti dvorano in oder, ot-
voritev pa načrtujejo v septem-
bru. Pred kratkim je bila podrta 
Čučnikova hiša ob cestni ožini 
nasproti gostišča Pohle, kar bo 
omogočalo razširitev tako tega 
odseka kot v nadaljevanju ure-
ditev ceste do brestaniškega 
ribnika, vključno s kolesarsko 
stezo. Omenjena investicija bo 
predvidoma zaključena v letu 
2022, že do konca prihodnje-
ga meseca pa bo zgrajen tudi 
most v Stolovniku. Krajevna 
skupnost bo še v letošnjem letu 
s pomočjo občine izvedla tudi 
preplastitev dveh krajevnih od-
sekov cest v dolžini 250 in 450 
m, je še povedal Bezjak. 
� Bojana�Mavsar

Nagrajenci�KS�Brestanica�s�predsednikom�Vladom�Bezjakom�
(foto:�Boštjan�Colarič)

BREŽICE – Eurospin Slovenija je včeraj, 23. junija, v nepo-
sredni bližini avtobusne postaje v Brežicah odprl svojo novo 
trgovino, ki je že 51. trgovina v Sloveniji. Na 1500 kvadratnih 
metrih kupce čaka široka ponudba Eurospinovih izdelkov 
visoke kakovosti po ugodnih cenah. 

Vse nove Eurospinove trgovine izstopajo z novo, osveženo, mo-
derno zunanjo in notranjo podobo, ki ji sledi tudi pregledna ure-
ditev trgovine s skrbno urejenimi policami, ki kupcu zagotavl-
ja prijetno nakupovalno izkušnjo izdelkov visoke kakovosti po 
ugodnih cenah. 

Izbrana ponudba visoke kakovosti po ugodnih cenah
V trgovini, ki se nahaja na Cesti svobode, je 10 zaposlenih. Poleg 
široke ponudbe Eurospinovih izdelkov lastnih blagovnih znamk, 
ki se razprostirajo na 1500 kvadratnih metrih prodajne površi-
ne, je kupcem na voljo tudi Eurospinova mesnica in pekarna ter 
oddelek svežega sadja in zelenjave. 

Hiter nakup
Trgovina je zasnovana po novem in modernem dizajnu, ki omo-
goča prijetno nakupovalno izkušnjo ter hiter in enostaven na-
kup. Pregledna ureditev trgovine, s skrbno urejenimi policami, 
omogoča kupcu vse, kar potrebuje, vedno na dosegu rok. Trgo-
vina ima na voljo 100 parkirnih mest (od tega 4 za družine in 
5 za invalide). Pred trgovino je na voljo tudi prostor za kolesa.

Otvoritveni dogodek
Trgovino sta slavnostno odprla Borut Švara, direktor prodaje, 
in Matjaž Komar, direktor komercialnega in tehničnega pod-
ročja. Na dan otvoritve so za vse obiskovalce pripravili prav po-
sebne otvoritveni popuste, nagradno igro, darila in piknik s 
pogostitvijo.  Vir:�Eurospin

Eurospin Slovenija širi svojo mrežo
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Obnova in ureditev interpre-
tacijskega centra je potekala 
v okviru projekta »Stara šola 
za nove ideje« pod okriljem 
LAS Posavje, rezultate pa so 
11. junija predstavili partner-
ji v projektu: Občina Radeče, 
KS Jagnjenica, Telesnokultur-
no društvo Jagnjenica, Društvo 
kmečkih žena Arnika s Svibne-
ga in KTRC Radeče.

»Imeli smo objekt, ki je bil v 
zelo slabem stanju in ga je bilo 
treba z omejenimi sredstvi v 
višini dobrih 200 tisoč evrov 
obnoviti,« je dejal višji sveto-
valec za projektno delo in in-
vesticije na Občini Radeče mag. 
Matjaž Šušteršič. »Naša kra-
jevna skupnost je s temi obnov-
ljenimi prostori, ki so primer-
ni tudi za delovanja društev 
in raznih sekcij, veliko prido-

bila,« je menil predsednik KS 
Jagnjenica Rado Mrežar in 
njegove besede je dopolnila 
še Marjana Dolinšek, pred-
sednica Društva podeželskih 
žena Arnika, medtem ko je di-
rektorica KTRC Radeče Duška 
Kalin predstavila potek obno-

Stari šoli so vdahnili življenje
JAGNJENICA – Nekdanja podružnična šola v središču naselja Jagnjenica v radeški občini je po temeljiti ob-
novi, ki je bila zaključena v lanskem letu, postala interpretacijski center naravnih, kulturnih, kulinaričnih 
in ostalih danosti, ki so se ohranile v dolini potoka Sopota.  

ve in vsebine, ki so jih že za-
čeli izvajati. »Zametki segajo 
v leto 2017, ko so se pojavile 
možnosti, da bi lahko v okviru 
programa uresničevanja ciljev 
strategije lokalnega razvoja na 
območju LAS Posavje pridobili 
sredstva iz Evropskega kmetij-

ska sklada za razvoj podeželja. 
V skupnosti smo se hitro po-
vezali in se prijavili na razpis 
v želji, da bi stari šolski stav-
bi, ki jo je že pošteno načel zob 
časa, vdahnili novo življenje. V 
veliko veselje domačink in do-
mačinov se je leta 2018 začela 

obnova objekta, ki je pod zašči-
to Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine. Zahtevni, a uspešni 
obnovi v letu 2019 so sledile 
vsebine, s katerimi želimo par-
tnerji v projektu bogatiti življe-
nje v krajevni skupnosti, občini 
in tudi širše. Obnovo stare šole 
želimo umestiti v nek širši kon-
tekst, ga povezati s turizmom, 
medgeneracijskim sodelova-
njem, vključevanjem mladih, 
podjetništvom in kulinariko. 
Izvedli smo že nekaj delavnic, 
na katerih so delo usmerjali 
strokovnjaki s področja varo-
vanja narave in interpretiranja 
naravnega okolja. V delavnice 
se je vključilo lokalno prebival-
stvo in skupaj smo identificira-
li več kot 50 znamenitosti, zna-
čilnosti območja doline Sopote, 
ki bi jih bilo vredno dolgoročno 

vključiti v neke turistične zgod-
be,« je nizala misli  Kalinova.

V okviru projekta Stara šola 
za nove ideje delujejo tudi 
študijski krožki in sodelujo-
či v krožku Gozdna železni-
ca so s pomočjo starih skic iz-
delali repliko vozička gozdne 
železnice, po kateri so nekoč 
vozili les iz gozdov Jatne v do-
lino potoka Sopota. Kulina-
rični študijski krožek je razi-
skal kulinarično dediščino na 
tem območju in recepte oku-
snih jedi, ki so jim jih zaupa-
le starejše gospodinje, posku-
ša prenesti tudi na jedilni list 
lokalnih gostincev. V fazi izva-
janja so še delavnice, ki spod-
bujajo razvoj turizma in pod-
jetništva na podeželju, kjer bo 
imela nekdanja šola še naprej 
pomembno vlogo. »Služila bo 
učenju, prenašanju znanja iz 
roda v rod in druženju,« je za-
ključila direktorica KTRC. Ve-
selje nad novo pridobitvijo in 
vsebinami, ki so se začele od-
vijati v novonastalem interpre-
tacijskem centru na Jagnjenici, 
je izrazil tudi župan občine Ra-
deče Tomaž Režun ter ob tem 
poudaril, da je bogastvo v lju-
deh, ki živijo v krajih ob Sopoti 
in so tudi poznavalci ter prena-
šalci ljudskega izročila. 

� Smilja�Radi

Replika�vozička�gozdne�železnice

Obnovljeno staro šolo želijo povezati s turističnim 
razvojem, podjetništvom, kulinariko, naravnimi in 
kulturnimi danostmi v dolini potoka Sopote, ki je 

desni pritok Save v Radečah.

Krajevna skupnost Blanca zad-
njih nekaj let obeležuje svoj 
krajevni praznik 10. junija v 
spomin na dan, ko se je leta 
1945 pouk na domači osnov-
ni šoli ponovno pričel izvajati 
v slovenskem jeziku. V počas-
titev spomina in z obeležitvi-
jo krajevnega praznika se je 
letošnja slovesnost odvijala 
v  zaselku Gradec, kjer so na-
menu predali na novo asfalti-
ran cestni odsek v dolžini 580 
metrov, kar so si vaščani želeli 
že kar nekaj let. »To pomeni da 
bodo do kmetij, na katerih po-
teka vzreja okoli sto glav gove-

Mladi se vračajo na vas
GRADEC – V hribovitem zaselku, ki je del razpotegnjene vasi Čanje v krajevni skupnosti Blanca, so 19. juni-
ja predali namenu asfaltiran cestni odsek ter na slovesnosti obeležili tudi krajevni praznik skupnosti s po-
delitvijo priznanj.

di, odslej lažje dostopala tudi 
večja tovorna vozila,« je pojas-
nil predsednik krajevne skup-
nosti Marjan Ločičnik in do-
dal, da je krajevna skupnost za 
ureditev cestnega odseka  pri-
spevala 20 tisoč, Občina Sevni-
ca pa 30 tisoč evrov. »Cesta, ki 
jo danes predajamo namenu, ni 
idealna rešitev, tega se zaveda-
mo, a je bila najhitreje uresni-
čljiva in rešuje velik problem,« 
je na odprtju dejal župan Sreč-
ko Ocvirk, ki ga veseli poda-
tek, da se ljudje iz tega hribo-
vitega dela sevniške občine ne 
odseljujejo več, temveč se vča-

sih zgodi, da se kdo priseli. To 
vpliva tudi na število vpisanih 
v vrtec pri OŠ Blanca, kjer se 
že pojavlja prostorska stiska 
in potrebno bo razmišljati o 
dogradnji osnovne šole, v ka-
teri je del prostorov namenjen 
predšolski vzgoji. 

Na prijetnem dogodku na pros-
tem, kjer so priložnostni kul-
turni program sooblikovali 
KD Godba Blanški vinogradni-
ki, učenke in učenci OŠ Blan-
ca, pevska skupina KUD Fran-
ce Prešeren Blanca in igralska 
skupina KUD Poklek, povezo-
val pa ga je Domen Mirt, so 
podelili tudi javno pohvalo 
in dve krajevni priznanji. Jav-
no pohvalo KS Blanca so pre-

jeli članice in člani igralske za-
sedbe KUD Poklek, plaketo pa 
zelo aktivna krajanka, podpor-
nica društev in dolgoletna čla-
nica PGD Blanca Silva Žvar ter 
učitelj športne vzgoje na blan-
ški osnovni šoli Franci Kra-
njec, ki že vrsto let tudi svoje 
prostovoljne ure vlaga v delo-
vanje šolskega atletskega krož-
ka, s katerim spodbuja mlade 
h gibanju in hkrati dokazuje, 
da lahko tudi manjše šole kon-
kurirajo večjim, ki imajo boljše 
pogoje za delo, a še posebej je 
ponosen na Aleksandro Kroš-
elj, članico slovenske košarkar-
ske reprezentance, ki je bila v 
osnovnošolskih časih njegova 
varovanka.
  S.�Radi�

Trak�na�novem�asfaltiranem�cestnem�odseku�so�prerezali�
župan�Srečko�Ocvirk,�predsednik�KS�Blanca�Marjan�Ločičnik�
in�domačin�Martin�Krevelj�(v�sredini).

Nagrajenci�KS�Blanca�s�sevniškim�županom�in�predsednikom�
blanške�krajevne�skupnosti

KTRC Radeče bo letos že četrtič v okviru Večgeneracijskega centra 
Posavje organiziral medgeneracijsko obarvane Počitniške igrarije, ki 
bodo potekale na Bazenu Radeče od 29. junija do 3. julija med 9. in 
15. uro. Počitniške igrarije bodo potekale v sodelovanju s Planinskim 
društvom Radeče, Posavskim muzejem Brežice, Ribiško družino Ra-
deče, Zdravstvenim domom Radeče, Policijsko postajo Laško, Knji-
žnico Laško – Enota Radeče, Čebelarskim društvom Radeče, Insti-
tutom Treelogy, Nogometnim klubom Radeče, Društvom invalidov 
Radeče, Milojko Gregorič, Krosmintonskim klubom Radeče, Uršulo 
Novak in Društvom ljubiteljev likovne umetnosti Radeče. Tako bomo 
skupne urice zapolnili s čofotanjem, klekljanjem, kuhanjem, video 
ustvarjanjem, slikanjem, branjem, igranjem, joganjem, miganjem, 
čebelarjenjem, nogometkanjem, planinarjenjem in še kaj se bo naš-
lo. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Število mest je omeje-
no na 30 otrok. Dragi otroci, prijazno vabljeni, da se nam pridružite.

Četrte Počitniške igrarije na Bazenu Radeče

ŠENTJANŽ – 13. junija je bila topla poletna noč primerna za nočni 
pohod po rudarski tematski poti Tk pav, ki povezuje dve krajevni 
skupnosti, Šentjanž in Krmelj. Rdeča nit poti, ki je leta 2012 pos-
tala »naj pot Posavja«, je premogovništvo v povezavi z ostalimi 
naravnimi in zgodovinskimi danostmi tega področja. Pohodnice 
in pohodniki (na fotografiji) so se podali na pot ob 21. uri in jo, 
polni mnogih prijetnih vtisov, zaključili po dveh urah druženja. 
»Doživetje je bilo res čarobno. Pri Črni mlaki, kjer smo se po ut-
rujajočem prvem vzponu malo okrepčali, nas je z ubranim pet-
jem pozdravil žabji par. Ves čas so nam pot osvetljevale kresnič-
ke, ki jih je malo pred kresnim dnem v naravi na pretek. Ker so 
bili vremenski pogoji res idealni, smo se odločili, da obhodimo 
celotno traso. V prijetnem pogovoru in opazovanju nočnega živ-
ljenja v gozdu smo se tako podali v smeri proti Krmelju, nada-
ljevali pot ob Hinji ter se nato po krožni poti vrnili v Šentjanž,« 
pove Petra Majcen, predsednica TD Šentjanž.  S.�R.,�foto:�P.�M.

Po rudarski tematski poti
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Udeleženci vaje so se urili ob 
podpori lokalnega prebival-
stva, na težko prehodnih ob-
močjih ter izven vojaških vadi-
šč in strelišč. »Vse z namenom, 
da bi poleg preverjanja obvla-
dovanja vojaških veščin vklju-
čili tudi poznavanje okolja, kar 
viša odzivnost sil. Vojaške de-
javnosti je podprlo 59 sloven-
skih občin, kar potrjuje prek 
2000 podpisanih soglasij la-
stnikov za uporabo zemljišč,« 
je o vaji poročal poveljnik sil 
Slovenske vojske Miha Šker-
binc. V vajo so bili vključeni 
vsi rodovi in službe Slovenske 
vojske, sodelovali pa so tudi 
opazovalci oboroženih sil Črne 
gore in ameriške zračne sile. 

Sklepna slovesnost se je priče-
la s prihodom motoriziranih 
in pehotnih ešalonov, sledili 
so preleti letalnikov Slovenske 
vojske in zaveznikov (PC9M, 
PC6, Bell 206, Bell 412, Zlin, 
F-16 in Gripen) ter akrobat-
ski program v zraku. Nato sta 
številen postroj vojakov in vo-
jakinj nagovorila načelnik Ge-
neralštaba Slovenske vojske 
brigadir Robert Glavaš in mi-
nister za obrambo Matej To-
nin. »Ko vas vidim postroje-
ne ob zaključku vaje Preskok, 
sem ponosen predvsem zato, 
ker smo bili prav v tem času, 

KRŠKO – V mestnem parku Krško je 13. junija potekal Družinski 
piknik v parku v organizaciji Centra za podjetništvo in turizem 
Krško ter v sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico, JSKD OI Krško, 
Kulturnim domom Krško in Občino Krško. Na dogodku so sodelo-
vali lokalni ponudniki Pekarna Kruhek, Klet Krško, Eko češnje in 
Pivovarna APE, otroke sta animirala artista Arbadakarba – »Beri 
nazaj in čaraj naprej!«, knjižničarke Valvasorjeve knjižnice Kr-
ško so otrokom prebirale pravljice. V nadaljevanju se je odvijal 
še prvi dogodek v sklopu letošnjih Poletnih večerov v parku, ki 
jih organizirajo KS mesta Krško, Valvasorjeva knjižnica in JSKD 
OI Krško – koncert Etno bande Poseben gušt, ki izvaja izključno 
pesmi Iztoka Mlakarja.
� Vir:�CPT�Krško

Družinski piknik in etno koncert 

Otroke�sta�zabavala�artista.

Spoštovane krajanke in krajani,

ob prazniku Krajevne skupnosti 
Veliki Trn in dnevu državnosti, 

vam iskreno čestitamo.

Žal nam letos razmere 
ne omogočajo praznovanja 

in prireditev, kot smo jih 
bili vajeni, želimo vam, 

da ostanete zdravi in lepo praznujete 
v krogu svojih najdražjih.

Svet KS Veliki Trn,
predsednica sveta KS Ana Srpčič

 

DAN TEHNIKE 2020 – 
OKOLJU PRIJAZNA PRIDELAVA GROZDJA

Prireditev bo potekala v soboto, 11. julija, 
na kmetiji Žaren v Nemški vasi pri Krškem. 

Program prireditve:

 - 9:00–9:30 – Otvoritev prireditve s kulturnim programom
 - nagovor gostitelja in gostov prireditve

 - 9:30–10:00 – Predstavitev ponudbe vseh sodelujočih 
razstavljavcev na prireditvi

 - 10:00–13:00 – Vodeni prikazi delovanja vinogradniške 
tehnike v vinogradu s spremnimi komentarji 
strokovnjakov
 - Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor in 
 - Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto

 - 12:00–15:00 – Predstavitev proizvodno-prodajnega 
programa razstavljavcev v vinogradu ter na stojnicah  

 - 15:00 – Zaključek prireditve

Na prireditvi Dan tehnike izvaja strokovni program Kmetijsko 
gozdarski zavod Novo mesto v sodelovanju s Fakulteto za 
kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora.

Na območju poligona se bodo upoštevali in izvajali preventivni 
ukrepi pri preprečevanju okužbe s koronavirusom.

Prireditev bo potekala v vsakem vremenu!  
Vljudno vabljeni – vstopnine ni!  

Podrobnejše informacije lahko prejmete, če pokličete na  
tel. št.: 07/373 05 87 ali 031 200 618 – Martin Mavsar,  

ter na spletni strani: www.kmetijskizavod-nm.si

Vojska uspešno opravila Preskok
CERKLJE OB KRKI – Na letališču Cerklje ob Krki je 19. junija potekala slovesnost ob koncu vaje Preskok 
2020. Na vaji, ki se je začela 24. aprila na Kočevskem, zaključila pa se je 67 dni kasneje na cerkljanskem le-
tališču, je sodelovalo 2500 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. 

v posebnih pogojih, sposobni 
načrtovati, organizirati in iz-
vesti obsežen cikel vaj. Te vaje 
so dokaz, da v Slovenski vojski 
še vedno ohranjamo bojni duh 
in vojaški karakter, dale so nam 
dodatno dimenzijo, kako, kdaj 
in kaj usposabljati v času epi-
demije in povečanih tveganj. 
Na teh izkušnjah bomo gradi-
li tudi v prihodnje,« je dejal na-
čelnik. »Danes in s to vajo ste 
dokazali, da Slovenska vojska 
živi, da je energična, da je ra-
doživa in da Slovenija vedno, 
ko bo potrebno, lahko raču-
na nanjo,« pa je poudaril mi-
nister Tonin in nadaljeval: »Ko 
so nekateri rekli, da se Sloven-
ske vojske bojijo, jo odrivali na 
obrobje, je ta vaja dokazala, da 

so vas v 59 slovenskih občinah 
sprejeli z odprtimi rokami, jas-
no so povedali, da si Slovenske 
vojske želijo na terenu, da je 
dobrodošla, ker se ljudje z njo 

počutijo varneje. Vi ste svoj del 
naredili, zdaj je naloga na nas, 
politikih, da vam zagotovimo 
ustrezne materialne in delov-
ne pogoje.« Povedal je, da je bil 
na vladi v proceduro vložen za-
kon o zagotavljanju sredstev za 
investicije v Slovenski vojski do 
leta 2026, s katerim bo vojski 
zagotovljenih 780 milijonov 

evrov. Obljubil je tudi uredi-
tev statusa vojakov po 45. letu 
starosti, ki jim bodo zagotovili 
službo bodisi v vojski bodisi v 
državni upravi. »Mi ne pušča-
mo nikogar za seboj,« je zaklju-
čil minister.

Slovesnosti se je udeležil tudi 
predsednik Državnega zbo-
ra, sicer domačin iz brežiške 
občine Igor Zorčič. Vojski je 
čestital za uspešno izvedbo 
vaje ter izpostavil, da bodo v 
prihodnjih mesecih v parla-
mentu obravnavali zakone, 
ki bodo izrednega pomena za 
prihodnost Slovenske vojske. 
»Verjamem, da bo razprava v 
Državnem zboru tudi ob teh 
predlogih burna, ne nazadnje 
že zaznavamo določene odzi-

ve, ki nasprotujejo ambicijam 
te koalicije. Ampak prepričan 
sem, da Slovenska vojska pot-
rebuje spodbudo s strani po-
litike in svetlejšo prihodnost, 
kot se je kazala doslej,« je še 
dodal. V imenu Občine Brežice 
se je slovesnosti udeležila po-
džupanja Mila Levec.
� Peter�Pavlovič

Motorizirani� in� pehotni� ešaloni� so� prikazali� »bojni� duh«�
Slovenske�vojske.

V vaji, ki je trajala 67 dni na ozemlju 59 slovenskih 
občin, je sodelovalo 2500 pripadnic in pripadnikov 

Slovenske vojske.



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 13, sreda, 24. 6. 202010 GOSPODARSTVO

Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja

PROSTE KADROVSKE ŠTIPENDIJE DELODAJALCEV V 
OKVIRU REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME POSAVSKE 

REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

delodajalec smer izobraževanja
skupno 
število 

štipendij

I.H.S. Industrijski manipulacijski 
sistemi Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško

07 49 14 100 
Tatjana Starc
tatjana.starc@ihs.systems 

oblikovalec kovin – orodjar za poklic ključavničar in 
strugar/CNC operater – 2 štipendiji
strojni tehnik za poklic monter industrijskih strojev – 
1 štipendija
elektrotehnik za poklic elektro monter – 1 štipendija
dipl. inž. strojništva (VS ali UN) ali mag. inž. strojništva 
za poklic konstrukter – 1 štipendija
dipl. inž. strojništva (VS ali UN) ali mag. inž. strojništva 
za poklic inženir avtomatizacije - programer – 1 
štipendija
dipl. inž. elektrotehnike (VS ali UN) ali mag. inž. 
elektrotehnike za poklic inženir avtomatizacije - 
programer – 1 štipendija
dipl. gospodarski inž. ali mag. inž. gospodarskega 
inženirstva za poklic prodajni inženir – 1 štipendija

8

EKTEN d.o.o. Krško
Cesta krških žrtev 135 d
8270 Krško

07 488 05 00
Ana Gramc
ana.gramc@ekten.si 

strojni mehanik – 1 štipendija
oblikovalec kovin – orodjar – 1 štipendija
strojni tehnik – 2 štipendiji

4

Medicina Iljaž, d.o.o.
Bizeljska cesta 104
8259 Bizeljsko

031 300 381
prim. dr. Rade Iljaž
radeiljaz@gmail.com  

doktor medicine – 1 štipendija 1

Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o.
Savska cesta 20 c 
8290 Sevnica

07 81 63 605
Irena.klenovšek@kz-sevnica.si  

mesar – 3 štipendije
živilski tehnik – 1 štipendija
inženir živilstva – 1 štipendija

5

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

in vabi dijake in študente na dodiplomski in podiplomski stopnji študija ter udeležence izobraže-
vanja odraslih, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni ter niso prijavljeni na Zavodu za 
zaposlovanje ter izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o štipendiranju, da se najkasneje do 30. 9. 
2020 prijavijo delodajalcem na objavljene potrebe po kadrovskih štipendijah.

Delodajalce pa obveščamo, da se do 30. 9. 2020 še lahko prijavijo na Javni razpis za izbor projektov 
sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko 2019/2020.

Prijave na Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šol-
sko/študijsko 2020/2021 delodajalci lahko oddajo od 1. 9. 2020 dalje.

Vsa dodatna pojasnila so vam na voljo na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Danica Kramžar, tel. 07 
488 10 44, e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

S Turnom na področje turizma

Direktor in enolog Kmečke 
zadruge Krško, v okviru kate-
re deluje Klet Krško, Jure Gru-
bar je ob tem povedal, da gre 
za novo rojstvo kleti z več kot 
90-letno tradicijo, ki s pomla-
jeno ekipo prisega na novo fi-
lozofijo in vizijo. Poleg vin-
sko-gastronomskega centra 
Turn oz. degustacijskega cen-
tra in centra za obiskovalce so 
predstavili tudi novo grafično 
podobo blagovne znamke KZ 
Krško pod imenom Turn, pod 

katero bodo postopoma pre-
zentirana vsa njihova vina, od 
cvička dalje. »Ko smo razmi-
šljali o razvoju nove celostne 
grafične podobe in blagovne 
znamke, smo se navezali na 
bližnji Šrajbarski turn, saj so 
bili naši prostori nekoč graj-
ska klet in kašče. Iz tega smo 
izpeljali 'rdečo nit',« je povedal 
o 140 tisoč evrov vredni inve-
sticiji, za katero so pridobili 
30 % sofinancerskih sredstev. 
Kot je še dejal, so minulo leto 
zaključili uspešno in tako na-
daljevali tudi v letošnjem letu, 
dokler jih ni presekala epide-
mija koronavirusa, med kate-
ro je prodaja upadla za 40 %: 
»Vendar smo takoj z mesecem 
majem zaživeli nazaj in uspe-

li doseči lanske indekse.« Kr-
ška klet je na področju cvička 
vodilna klet v Sloveniji, med 
vsemi vini skupaj pa se uvr-
ščajo na šesto, sedmo mesto. 
»Potrošnja vina v zadnjih le-
tih upada, tudi cvička, kultu-
ra pitja se dviguje, ljudje raje 
pijemo manj, a dobra vina,« je 
še dodal.

Novo pridobitev je, rekoč da 
je turizem pomemben dejav-
nik pri povezovanju in ohra-
njanju naravne in kulturne 
dediščine, pozdravila pred-
stavnica Občine Krško Simo-
na Lubšina. V občini si želijo 
razvojnega preboja na podro-
čju turizma z razvojem novih, 
inovativnih turističnih pro-

duktov. »Turn je tisto, s čimer 
si lahko obetamo želeni pre-
boj,« je dejala in dodala še, da 
je po epidemiji morda čas, da 
Slovenija spozna, kaj premo-
re Posavje. Predsednik KZ Kr-
ško Jože Božič je povedal, da 
so člani zadruge, ki letno pri-
dela dober milijon litrov vina, 
od tega veliko večino cvička, 
ostalo so deželna in vrhunska 
vina s Sremiča, začutili potre-
bo po spremembah in vstopu 
na področje turizma. »Želimo 
postati del posavske turistič-
ne zgodbe,« je dejal. Projekt 
»Od ribiča do graščaka«, v ka-
terem so povezali ribe, vino in 
kulturno dediščino, je podrob-
neje predstavila njegova koor-
dinatorka Katarina Simončič. 
»Mite, legende in zgodbe so v 
tem okolju prisotne že stoletja, 
mi smo jih le zloščili in umesti-
li v smiselno celoto,« je deja-
la. Zgodbe uprizarjajo člani 
dramske sekcije Kulturnega 
društva Leskovec pri Krškem, 
ki je poleg KŠTM Sevnica in 
podjetja Akval partner projek-
ta. Po uradni otvoritvi novega 
centra, ki sta jo opravila Gru-
bar in Božič, sta za vrhunsko 
kulinarično-vinsko degustaci-
jo poskrbela kuharski mojster 
Damjan Wallner iz Akvala in 
enolog Grubar.
� Peter�Pavlovič

Direktor�Jure�Grubar�(desno)�je�predstavil�tudi�novo�grafično�
podobo�njihove�blagovne�znamke�Turn.

KRŠKO – V Kleti Krško so z odprtjem vinsko-gastronomskega centra Turn, ki je potekalo 16. junija, naredi-
li pomemben korak na področju turizma. Degustacijsko središče so uredili v okviru projekta »Od ribiča do 
graščaka«, ki je namenjen predstavljanju vinske in ribogojske etnološke dediščine.

KRŠKO – Regionalna razvojna agencija Posavje je 17. junija orga-
nizirala delavnico na temo podpore preoblikovanju industrije 4.0 
z namenom izboljšanja regionalnih in nacionalnih politik v okvi-
ru projekta INNO INDUSTRY pod okriljem programa INTERREG 
EUROPE. Tokratna delavnica, ki je bila sestavljena iz dveh delov, 
je potekala preko spleta – udeležili so se je predvsem predstav-
niki različnih podpornih institucij v gospodarstvu. V prvem delu 
je predstavnica RRA Posavje predstavila trenutno stanje na pro-
jektu in projektne aktivnosti ter tri primere dobrih praks projek-
tnih partnerjev in možnosti njihove implementacije v Sloveniji. 
Drugi del delavnice je bil namenjen odprti razpravi deležnikov 
na temo aktivnosti grozdov in razvoj industrije 4.0. Sogovorniki 
so bili enotni, da so takšna srečanja zelo pomemba, saj lahko le s 
sodelovanjem in povezovanjem prispevamo k boljšemu in struk-
turiranemu razvoju in napredku. Naslednja delavnica v sklopu 
projekta bo predvidoma potekala v septembru. 
� Vir:�RRA�Posavje

Delavnica o industriji 4.0

RAZTEZ – V Društvu vino-
gradnikov Sremič so 11. ju-
nija pri ribiškem domu v 
Mačkovcih z degustacijo, 
podelitvijo priznanj vinar-
jem za najbolje ocenjena 
vina in družabnim sreča-
njem zaključili 25. praznik 
vina ob Bizeljsko-sremiški 
vinsko turistični cesti ter 
nazdravili četrtstoletnemu 
jubileju društva. 

27. maja je petčlanska ocenje-
valna komisija, ki so jo sestav-
ljali predsednica Ivanka Bado-
vinac in člani Jože Simončič, 
Damjan Vrtin, Jure Grubar 
in Simon Varlec, z dvomeseč-
nim zamikom zaradi epidemije 
ocenila 123 vzorcev vin letni-
ka 2019 in tudi nekaj starejših. 
Kot je v imenu komisije povzel 
Vrtin, sicer vršilec dolžnosti di-
rektorja KGZS – Zavoda Novo 
mesto, so vinarji kljub težavam 
z vremenom v minulem letu in 
pojavljajočimi bolezenskimi 
pojavi na trti uspeli z odliko 
opraviti svoje delo in donego-
vati kakovostna vina, saj je bilo 
izločenih le 11 % vzorcev vin, 
kar je glede na težavnost letni-
ka pod pričakovanji. Vrtin je še 
posebej izpostavil kakovostne 
vzorce frankinj, tudi starejših 
letnikov, sortna vina in po oku-
su in vonju izredne predikate, v 
nadaljevanju pa v družbi pred-
sednika sremiškega društva 
Jožeta Kodele in podžupana 
občine Krško Vlada Grahovca 

Pridelali so kakovostna vina

po degustaciji treh društvenih 
vin podelil priznanja pridelo-
valcem najbolje ocenjenih vin.

Naziv šampion in zlato meda-
ljo si je prislužil laški rizling 
– jagodni izbor 2011, ki so ga 
pridelali v hiši Vina Jankovič 
s Sremiča; zlati medalji in lon-
čena bakhusa za vini z oznako 
tradicionalnega poimenovanja 
sta si prislužila beli bizeljčan 
PTP in njegov pridelovalec 
Vina Vevar ter rdeči bizeljčan 
PTP pridelovalca Vina Kodela 
(oba s Kremena); po dve zlati 
medalji in naziva prvak sta si 
prislužili vini modra frankinja 
in sauvignon, ki ju je na Zdo-
lah pridelal Jure Bostele, zla-
to medaljo in naziv prvak pa si 
je prislužila tudi modra franki-
nja starejšega letnika Kmečke 
zadruge Krško. Srebrno meda-
ljo in naziv prvak sta si prislu-
žili vini rumeni muškat in la-

ški rizling, prvega so pridelali 
v Vinski kleti Matjašič Marti-
na in Janko na Sromljah, dru-
gega pa Vina Vevar s Kremena. 
Med rdečimi zvrstmi si je naj-
višjo oceno in s tem naziv pr-
vak in bronasto medaljo prislu-
žil Andrej Planinc iz Krškega, 
med žametnimi črninami pa je 
bila z bronasto medaljo in na-
zivom prvak nagrajena žame-
tna črnina pridelovalca An-
tona Habinca z Lukovca pri 
Senovem.

V DV Sremič letos obeležujejo 
tudi 25 let društvenega delova-
nja. Ker so morali načrtovano 
slovesnost v začetku aprila od-
povedati, bodo jubilej društva 
obeležili konec avgusta, ko 
bodo vinogradniki kot uvod v 
letošnjo trgatev tradicional-
no postavili klopotec, letos pri 
Vinski kleti Dular v Kostanjku. 
� Bojana�Mavsar�

Prvaki�ocenjevanja�vin�Sremič�2020�(manjkata�predstavnika�
KZ�Krško�in�Vinske�kleti�Matjašič)

www.PosavskiObzornik.si
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Ekološki otok je zbiralnica, namenjena izključno samo za zbiranje 
prazne embalaže, in sicer steklene embalaže, plastične, kovinske 
ter sestavljene embalaže, papirja in kartonske embalaže. Emba-
lažo je potrebno stiskati, kartonske škatle je potrebno prav tako 
stisniti in raztrgati zaradi čim boljšega izkoristka prostora v zaboj-
niku. Vsak zabojnik je opremljen z nalepko, na kateri so jasna na-
vodila, ki jih je potrebno upoštevati.

Ekološki otok ni mesto za od-
laganje vseh vrst odpadkov iz 
gospodinjstev. V sodelovanju z 
MI-SPO Komunala Sevnica pri-
stopa k sistematični kontroli ne-
ustrezno odloženih odpadkov in 
vsako kršenje bo tudi v bodoče 
sankcionirano, v kolikor bo posa-
meznik pustil na območju eko-
loškega otoka gradbene odpad-
ke, kosovne odpadke, navadne 
smeti ali nevarne odpadke. Glo-
ba za nepravilno odložene od-
padke znaša 250 evrov po Od-
loku o ravnanju z odpadki na 
območju občine Sevnica. 

Kosovne odpadke, nevarne odpadke in ostale odpadke, ki niso 
embalaža, je potrebno odpeljati v Zbirni center za odpadke na Sa-
vski cesti 2 v Sevnici, ki od 15. junija dalje ponovno obratuje od po-
nedeljka do petka od 7. do 17. ure ter vsako prvo in drugo soboto v 
mesecu od 8. do 13. ure. Vsako gospodinjstvo lahko enkrat letno 
naroči tudi brezplačen odvoz kosovnih odpadkov. Vse informaci-
je so na voljo na spletni strani podjetja www.komunala-sevnica.si.

Vsak posameznik v skrbnem ravnanju s svojimi odpadki posledično 
vpliva tudi na zmanjševanje stroškov pri storitvah ravnanja z od-
padki, ki jih povzročajo dodatne izredne storitve, kot so izredni pre-
vozi in dela, ki jih Komunala opravlja zaradi čiščenja črnih odlaganj.

S pravilnim ločevanjem in odlaganjem 
odpadkov varujemo okolje
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Urejen ekološki otok je naše ogledalo.

Onesnažen ekološki otok se obravnava kot črno odlagališče in z dodatno naloženimi odpadki onesnažuje celotno okolico  
ter slabo vpliva na samo podobo urejenosti kraja. 

Kontrola odloženih odpadkov 
vedno znova pokaže napačno 

ravnanje z odpadki.

Skrbimo za čisto okolje, a skrbite zanj tudi VI s pravilnim 
ločevanjem in odlaganjem odpadkov.

Komunala d.o.o. Sevnica 
 Naselje heroja Maroka 17 / 8290 Sevnica

T: 07 81 64 714 / GSM: 031 653 298 / F: 07 81 64 711
www.komunala-sevnica.si

BRESTANICA – V Termoelektrarni Brestanica so v fazi inve-
stiranja v nove plinske bloke, s katerimi bodo postopoma 
nadomestili tri plinske bloke, moči 3x23 MW, ki so v obrato-
vanju od leta 1974. Potem ko so že v letu 2018 dokončali iz-
gradnjo plinskega agregata PB6, trenutno poteka izgradnja 
drugega nadomestnega plinskega agregata PB7, katerega in-
vesticijska vrednost znaša 26,45 milijona evrov. 

Gradnja se je začela poleti 2019, a je bila zaradi razglašene epide-
mije v marcu  začasno prekinjena. Po odprtju gradbišča v drugi 
polovici aprila so nadaljevali z gradbenimi deli, v vmesnem času 
pa izvajali aktivnosti na področju izdelave projektne dokumen-
tacije, izvedbe postopka javnega naročila za dobavo in montažo 
pomožnih tehnoloških sistemov ter na področju dobave in mon-
taže glavne tehnološke opreme. Maja je bila na lokacijo TEB do-
bavljena tehnološka oprema: difuzor, mazalni sistem turbine, 
turbina, reduktor in električni generator. Vsa dobavljena opre-
ma je bila postavljena na temelje za tehnološko opremo v tur-
binski zgradbi. Temu so sledile dobave ostale tehnološke opre-
me, hkrati pa se je pričela tudi njihova montaža. Poleg montaže 
glavne tehnološke opreme je stekla tudi montaža pomožne teh-
nološke opreme, kjer je v teku izvedba kabelskih tras in monta-
ža visokonapetostne opreme. »Z aktivnostmi na gradbišču tako 
nadaljujemo s polnim tekom, da bomo nadoknadili enomesečno 
prekinitev del. Po montaži bomo izvajali preizkuse in testiranja. 
V začetku leta 2021 načrtujemo tehnični pregled in zatem po-
skusno obratovanje,« pravijo v brestaniški elektrarni.
� P.�P./vir:�TEB

Glavna tehnološka oprema
za PB7 je že v Brestanici

Oprema�za�PB7�je�že�prispela�na�lokacijo�TEB.
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Glede na letni čas oziroma biološki ciklus rib si bodo učenci in 
učenke lahko ogledali in podrobneje spoznali matično jato av-
tohtone potočne postrvi, ki živi v zunanjem bazenu ribogojni-
ce. Poleg tega bodo lahko proučevali mladice različnih kategorij 
v zunanjih bazenih, proces valjenja iker, izleganja zaroda in dru-
ge faze v razvoju ribjega zaroda. 

V sklopu izobraževanja bo ob primerni prilagoditvi datuma obi-
ska ribogojnice učencem možno pokazati tudi, kako se pridobi-
vajo, oplodijo in obdelajo ikre, vse do njihove vložitve v gojitvena 
korita. Tako bodo učenci skozi naravoslovni dan podrobno poz-
nali celoten življenjski cikel potočne postrvi. 

Prostor ribogojnice, ki je v nadstropju valilnice, je po preureditvi 
urejen tako, da si bodo učenci v tem prostoru v sklopu izobraže-
vanja ogledali tudi raznolike in poučne video vsebine. Prostor je 
opremljen z učno opremo in tako primeren tudi za izdelovanje pi-
snih nalog, plakatov in drugih izdelkov, s pomočjo katerih bodo 
znanje o potočnih postrvih dodatno poglobili. 

Občina Sevnica bo na Ribogojnici Laze izvedla štiri naravoslov-
ne dni, za štiri posavske osnovne šole, ki so vključene v projekt. 
Ob obisku bodo osnovnošolci dobili tudi posebej zanje priprav-
ljeno ribjo malico. 

Strokovni del vodenja ogleda in izobraževanja bo v sodelovanju 
z Ribiško družino Sevnica izvedel zunanji izvajalec. 

Splošno izobraževanje o biologiji vodnih živali, ribištvu in ži-
vljenjskem ciklu avtohtone potočne postrvi bo dostopno tudi 
širši javnosti in tako vključeno v širšo turistično ponudbo obči-
ne Sevnica in Posavja. 

Ribe na šolskih krožnikih 

Projekt Ribe na šolskih krožnikih je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. 
Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo 

in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V sklopu projekta Občina Sevnica ureja učni prostor na Ribogojnici Laze, ki je namenjen izobraževanju 
osnovnošolcev v okviru naravoslovnih dni. Učni prostor bo namenjen spoznavanju življenjskega cikla avtohtone 
potočne postrvi. 

Nosilec projekta Ribe na šolskih krožnikih je Občina Krško, Občina Sevnica je partner v projektu.

Ribič na Mirni (foto: Ribiška družina Sevnica)
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Vsem svojim članom, 
podpornikom in ostalim 

prebivalcem Posavja
čestitamo ob dnevu državnosti.

desus.si
Občinske organizacije DeSUS 
Krško, Brežice in Sevnica

Slovenska ljudska stranka

www.sls.si
Spoštovane državljanke 

in državljani Republike Slovenije.

Dan državnosti je praznik vseh nas, 
ki vsak na svojem področju ustvarjamo dobre 
pogoje za življenje in delo v lokalni skupnosti 

in naši domovini. Ob prazniku vam želimo 
uspešno medsebojno sodelovanje in povezanost.

SLS OO Krško, Kostanjevica na Krki, 
Sevnica in Brežice

Socialni demokrati
čestitamo ob dnevu državnosti.
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Občankam in občanom
čestitamo

ob dnevu državnosti.

stranka
modernega
centra

Lokalni odbor Krško

Iskrene čestitke 
ob dnevu državnosti! 
Praznujmo ponosno, 

s Slovenijo v srcu.

SDS Brežice, SDS Krško,
SDS Sevnica in SDS Radeče

Mladi premalo poznajo osamosvojitvene dogodke

Predsednik Pokrajinskega od-
bora Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo Anton Supančič pra-
vi, da smo »v vojni zmagali z 
odločnostjo in pogumom ter z 
enotno podporo vseh državlja-
nov, kar je bilo brez primere v 
naši zgodovini«, danes pa ugo-
tavlja, »da se na tako pomem-
ben mejnik in dosežek v več 
kot tisočletnem življenju neke-
ga naroda vse prehitro pozab-
lja. Predvsem mlajše generacije 
o osamosvajanju Slovenije ne 
vedo praktično nič.« V veteran-
skih organizacijah se trudijo z 
različnimi prireditvami, preda-
vanji, organizacijami izletov za 
osmo- in devetošolce osnov-
nih šol ter izdajanjem številnih 
zbornikov in knjig na temo osa-

mosvojitve in z njo povezane 
vojne to izboljšati. Prepričan je, 
da bi država z ustreznimi šol-
skimi programi lahko naredi-
la največ v tej smeri, pri čemer 
so ji veterani vojne za Slovenijo 
z veseljem pripravljeni poma-
gati. »Naj nam bo enotnost in 
odločnost, ki smo jo vsi skupaj 
izkazali pred 29 leti, vodilo in 
zgled za naprej. Nekdo je tak-
rat rekel, da je Slovenija rojena 
pod srečno zvezdo. Ne zapravi-
mo tega,« še dodaja. 

Verodostojnega, z argumenti 
podprtega odgovora na vpra-
šanje glede zadostnega védenja 
mlajših o dogodkih v času osa-
mosvojitve in demokratizaci-
je slovenske družbe, pravi prvi 

mož Policijskega veteranske-
ga društva Sever Posavje Ro-
man Kržan, žal ne more dati. 
»Po mojem osebnem mnenju 
je tega védenja premalo. Raz-
logi so različni, prav gotovo pa 
je v izobraževalnih programih 
temu obdobju namenjeno pre-
malo časa, ni verodostojne-
ga gradiva in premalo je stro-
kovno usposobljenega kadra 
in tudi pripravljenosti tistih, ki 
bi morali ta védenja prenesti 
na mlajše. Me pa veseli, da so 
mlajše generacije  zazrte v pri-
hodnost in ne preteklost,« pra-
vi. Policijski veterani se s po-
nosom spominjajo, da so že od 
leta 1989 sodelovali pri zaščiti 
demokratičnih procesov in so 
ponosni, da pripadajo genera-

ciji, ki je uresničila stoletno že-
ljo po svoji državi. 

Slovenke in Slovenci se vsa-
ko leto ob tem času vpraša-
mo, kaj smo v tem času doseg-
li oziroma kaj smo zamudili. 
»Kje je naša vera, da bo Slove-
nija v desetih letih samostojno-
sti dosegla avstrijsko kakovost 
življenja in bo po 20 letih pos-
tala nova evropska Švica? Kma-
lu bo od samostojnosti minilo 
30 let, pa v kakovosti življe-
nja nismo dohiteli niti Avstri-
je,« ugotavlja Roman Zakšek, 
v. d. predsednika posavskega 
pokrajinskega Združenja za 
vrednote slovenske osamosvo-
jitve. »In koga lahko za takšno 
stanje krivimo? Nikogar razen 
sebe, ki vedno znova volimo 
ljudi, ki nam govorijo, kaj vse 
bodo naredili za narod. Verje-
ti pa bi morali samo tistim, ki 
so kot pripadniki Teritorialne 
obrambe že v preteklosti doka-
zali, da so za narod pripravljeni 
dati svoje življenje, prostovolj-

nim gasilcem, prostovoljnim 
pripadnikom Civilne zaščite in 
drugim, ki vedno znova tvegajo 
svoje življenje ter se nesebično 
in brezplačno razdajajo za svoj 

narod. Ti bi tudi kot predstav-
niki naroda edini delovali v nje-
govo korist. Samo takšni ljudje 
lahko vodijo svoj narod in nih-
če drug,« je prepričan. P. P. 

POSAVJE – Jutri, 25. junija, bomo praznovali dan državnosti v spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Posavje je bilo zaradi pomemb-
nega geostrateškega položaja in zlasti vojaškega letališča v Cerkljah ob Krki prizorišče zelo zgoščenih bojev v kratkem obdobju oboroženega spopada. Več o najpo-
membnejših dogodkih v času osamosvojitvene vojne v Posavju (spopadi v Rigoncah, Prilipah in Krakovskem gozdu ter napad na cerkljansko letališče) bomo zago-
tovo zapisali naslednje leto, ko bomo obeležili 30. obletnico teh dogodkov, letos pa nekaj misli prvih mož veteranskih organizacij v Posavju.
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dič podela vedno na velik kup. 
To seveda malo za šalo. 

Želel bi in tudi iščem investitorje 
za projekte prihodnosti, ki bi 
prinesli kakšno novo delov

no mesto. Na žalost se zgod
ba Gorenja žalostno zaklju
čuje. Državi je Gorenje kot 
celota pomembno, naš del Go
renja v Bistrici ob Sotli pa, žal, 
ne. Upam, da bomo v nadalje
vanju našli kakšno rešitev. Eno 
dobro priložnost smo zaradi 
neodzivnosti vodstva Gorenja, 
žal, že izgubili, upam, da nasled
nje ne bomo.   

Sicer pa občani, kmetje, pod
jetniki in društva delate dob
ro, vsako leto se k nam prese
li kakšna nova družina, ki ceni 
kakovost bivanja na podeželju. 
Ustvarjate veliko dobrih velikih 
zgodb, ki nas delajo prepoznav
ne in predvsem zanimive. Pri 
tem vas Občina Bistrica ob Sotli, 
župan in občinska uprava ved
no podpiramo in vam poskuša
mo po najboljših močeh poma
gati. Občinski svet odgovorno 
in premišljeno sprejema in po
trjuje razvojne načrte občine.
Leto 2020 smo tako kot tudi 
preostali del sveta začeli pre
cej kaotično, zajel nas je panič
ni strah pred virusom, ki nam 
je pokazal, kako je svet dejan
sko majhen in ranljiv. Niti kole
ra, kuga, prva in druga svetovna 
vojna niso v tako kratkem času 
zaustavili skoraj celotne zemelj
ske krogle. V nas je vnesel strah 
ravno pred tistim najboljšim, 
kar nas dela ljudi. Druženje in 

socialni stiki so v nas tako prvin
sko zakoreninjeni, da je bilo tež
ko v nekaj dneh tako drastično 
spremeniti način življenja. Poza
biti na jutranjo kavo s prijatelji v 
gostilni ali posedanje na terasah 

in, da, tudi kakšno popivanje 
po kleteh. Vesel sem, da smo to 
preizkušnjo večinoma presta
li odgovorno ter da svojih bliž
njih in prijateljev nismo izpo
stavljali nepotrebnim rizikom. 
Ob tej priložnosti moram izreči 
veliko zahvalo Štabu civilne za
ščite naše občine, vsem prosto
voljkam in prostovoljcem, ki ste 
nesebično ponudili svojo po
moč. Zahvaljujem se tudi vsem, 
ki ste v času trajanja te epide
mije opravljali svoje delo in se 
pri tem še dodatno obremeni
li. Tu bom poleg članov štaba 
civilne zaščite, prostovoljcev 
in občinske uprave omenil še 
zdravstveno osebje, ravnatelja 
in učitelje naše šole, ki so bili v 
tem času karantene dodatno 
obremenjeni z učenjem na dal
javo in učencev niso prepustili 
samih sebi in staršem.

A kljub temu so projekti in na
loge, ki smo si jih na začetku 
leta zastavili, tekli naprej. Na
daljevali smo s projektnimi na
logami in dokumenti za vodo
vod, za katerega je gradbeno 
dovoljenje že pridobljeno, s či
mer smo pravočasno izpolnili 
pogoje za pridobitev EU in dr
žavnih sredstev za realizacijo, ki 
jo predvidevamo v naslednjem 
letu. Enako velja za dovoljenje 
za gasilski dom,  ki ga moramo 
prestaviti na drugo lokacijo, da 

Program prireditev 
ob občinskem prazniku 
2020 je objavljen na 
www.bistricaobsotli.si.

Praznik občine Bistrica ob Sotli

Iščimo več v tistem, 
kar nas združuje in nas plemeniti

To seveda ni bilo vedno eno
stavno in samo po sebi »dano 
od zgoraj«. Pravzaprav se je bilo 
za to treba in vredno boriti ter 
ne prepuščati drugim, da odlo
čajo namesto nas. Tudi danes ni 
nič drugače, še vedno moramo 
sami poskrbeti zase, iskati in v 
svojem okolju najti tisto dobro, 
kar je treba negovati in razvija
ti naprej. Naša občina je v svo
ji novejši zgodovini, ko nam je 
uspelo, da smo zopet postali 
samostojni, od prvega trenut
ka naprej rasla in se razvijala 
bolje kot leta pred tem. Biti svoj 
gospodar na svojem je vedno 
bolje kot biti odvisen od odlo
čitev drugih in čakati na to, kaj 
bomo dobili. Naša prihodnost 
mora biti v naših rokah, sicer se 
bomo kot pomemben subjekt 
v prostoru popolnoma izgubi
li v nerazpoznavni množici dru
gih, pogosto tudi gospodarsko 
močnejših okolij, ki pa ne zmo
rejo popolnoma dojeti našega 
lokalnega utripa. Naše lokalne 
kulture bivanja, ki nas je sko
zi stoletja naredila takšne, kot 
smo. Še dobro, da je v nas do
volj stare puntarske krvi, da se 
znamo upreti hlapčevskemu 
podrejanju in ne prepuščamo 
vajeti drugim.

To, da smo ponosni na svojo ob
čino, ne pomeni, da se ne zmo
remo povezovati in sodelovati 
z vsemi, ki si tega želijo in nas 
tudi potrebujejo. To počnemo 
in bomo počeli tudi v bodoče. 
Pazljivi pa bomo na to, kako se 
to povezovanje odraža na nas, 
na naš razvoj in na našo kulturo. 
Ni namreč vsaka pobuda, pa naj 
bo zavita v še tako bleščeč ce
lofan, tudi iskrena in dobrona
merna, saj na žalost res živimo 
v času brutalnega pritiska kapi
tala na več, več in še več.

Razvoj ni neskončen, nihče 
pri zdravi pameti ne more 
pričakovati nenehne rasti. 
Če bi vedno sledili tej logiki, 
bi danes potrebovali vsaj še 
en planet, kot je naš. Vendar 
ga ni! Živeti in preživeti bomo 
morali na tem, ki ga imamo. 
Zato sem v bistvu vesel, da ži
vim in ustvarjam tukaj, v okol
ju, kjer je še vedno prisotna do
mačnost podeželja, kjer korak 
za korakom premišljeno in tudi 
precej počasi delamo korake v 
pravo smer. Sem seveda ne pri
hajajo veliki investitorji, ki bi 
gradili to in ono ter koncentri
rali vse na enem kupu. Saj po
znate tisti pregovor, da se hu

Franjo Debelak, župan občine Bistrica ob Sotli

Spoštovani občanke in občani naše občine Bistrica ob Sotli! Zahvaljujoč našemu ponosu, da »smo, kar smo«, 
nas skozi zgodovino niso uspeli izbrisati z zemljevida pomembnih krajev tukaj na državni meji, umeščeni med 
prelepe hribe in ravnice pod obronki Orlice, varovani z nekdaj močnim gradom Kunšperk ter še vedno trdnimi 
in mogočnimi Sv. gorami nad nami, smo živeli in preživeli.

bomo pridobili prostor za po
trebe šole in vrtca.

Izvajali so se projekti za sanaci-
jo plazov in cestnih posedkov, 
nadaljevale so se aktivnosti za 
nove prostorske načrte. In se
veda naš letošnji največji pro
jekt: obnova naših prostorov 
za knjižnico, ki je tako po vse
bini kot po obsegu dela potre
bovala nov prostor.

Novi knjižnični prostori bodo 
na celotnem preostalem delu 
podstrešja kulturnega doma, 
ki obsega skoraj 300 kvadratnih 
metrov površine, pri čemer mi 
je bilo zelo pomembno, da je 
dostop omogočen tudi starej
šim in invalidom z dvigalom. V 
veliko veselje mi je, da se je se
litve knjig udeležilo veliko ob
čanov, ki jim knjiga nekaj po
meni. Dobro je tudi, da je zdaj 
celotna zgradba kulturnega 
doma, ki je v lasti občine, ob
novljena in funkcionalna. S tem 
dokazujemo, da se občina ob
naša kot dober gospodar.

V nadaljevanju pa seveda pro
jekti v teku, ki bodo predvido
ma zaključeni do konca letoš
njega leta. Projekt, imenovan 
Urbana obrt, predvideva ure
ditev pomožnega prostora v 
Gabronki, v katerem bo ureje
na polnilnica za električna kole
sa, nabavili bomo štiri električ
na kolesa za potrebe promocije 
zdravega načina življenja in 
tudi kakšne ture po občini. Pri
pravili bomo stalno razstavo 
kovaškega orodja v kovaškem 
muzeju, ki ne bo običajen mu
zej, saj bo v njem možno videti 
in tudi preizkusiti pravo kovan
je pod vodstvom kovača. 

Zelo mi je všeč tudi projekt Mar 
nam je za skupnost, v okviru 
katerega smo oktobra 2019 iz
vedli investicijo v postavitev zu
nanjih fitnes naprav, ki so prila
gojene različnim starostnim 
skupinam. Naprave so nameš
čene pri OŠ Bistrica ob Sotli, ob 
športnem objektu. S projek
tom želimo z dodatno ponudbo 
športne infrastrukture spodbu
diti čim večje število prebival
cev k aktivnemu preživljanju 
prostega časa, vzdrževanju te
lesne kondicije in razvijanju po
zitivnega odnosa za zdrav način 
življenja. Projekt bomo zaključi
li s promocijo zdravega načina 
življenja.

V projektu Wifi4 EU je bilo s 

Občina Bistrica ob Sotli v letu 2020

strani EU predvideno zagotav
ljanje brezžične povezave v in 
na javnih prostorih občine. Z iz
borom dobrega izvajalca smo 
to povezavo močno razširili in 
z instalacijo šestih notranjih in 
šestih zunanjih oddajnikov po
krili posamezne dele Bistrice, 
del Kunšperka, Hrastja in Polja. 
Za nadaljnje povečevanje do
stopa do hitrih širokopasovnih 
povezav pa intenzivno nadalju
jemo projekt optičnih napeljav 
še za preostali del občine, tako 
da bi s tem pokrili večino ob
čine in ljudem olajšali delo na 
daljavo.

Za zaključek pa, drage občanke 
in občani: Bodite zahtevni, saj si 
zaslužite najboljše. Najboljše pa 
je vedno tisto, kar je v nas sa

mih, ker je del nas, ki tukaj ži
vimo in ustvarjamo. Ni nujno, 
da smo istih misli, tudi ni nuj
no, da se vedno strinjamo. Je 
pa nujno, da znamo ceniti delo 
drug drugega, da iščemo več v 
tistem, kar nas združuje in nas 
plemeniti. 

So ljudje, ki nas v določenem 
trenutku presenetijo z nekaj 
več, so ljudje, ki tiho in v sen
ci drugih vsakodnevno dobro 
in odgovorno opravljajo svoje 
delo, in so ljudje, ki ljubijo son
ce, ki ljubijo svoj košček zem lje, 
svoje soobčanke in občane. 

To so ljudje, ki jih vidim in sreču
jem na vsakem koraku po svoji 
občini! Hvala Vam, da ste tukaj!

BISTRICA OB SOTLI – Glavna pridobitev ob letošnjem bistriškem 
občinskem prazniku so novi prostori knjižnice, ki so jih uredili na 
podstrešju tamkajšnjega kulturnega doma. Naslov bistriške knji
žnice, ki deluje kot enota Knjižnice Šmarje pri Jelšah, ostaja enak, 
le lokacija se bo prestavila eno nadstropje višje. Podstrešje stav
be kulturnega doma so namreč preuredili v lično urejene prosto
re, kjer je knjižnici po novem na voljo skoraj 300 kvadratnih metrov 
površine. Dostop je s pomočjo dvigala omogočen tudi starejšim 

in invalidom, knjižnica pa bo imela po novem dva vhoda: glavni 
vhod s severne strani, kjer je tudi dvigalo, in dostop z obstoječe
ga stopnišča na južni strani objekta. Tako je zdaj celotna zgradba 
kulturnega doma, ki je v lasti občine, obnovljena in funkcionalna, 
poudarja župan Franjo Debelak. Otvoritev novih prostorov knji
žnice bo v petek popoldne, pred slavnostno sejo občinskega sve
ta.  P. P.

Knjižnica v nove prostore

Podstrešje kulturnega doma pred …

… in po preureditvi
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Nagrajenci Občine Bistrica ob Sotli
MARTINA BOSTNER

priznanje

Občine bistrica Ob sOtli

Martina Bostner je aktivna člani
ca PGD Bistrica ob Sotli od leta 
2011. Kot prava gasilka svoje delo 
opravlja zelo zvesto in je v stalni 
pripravljenosti, je zanesljiva in ne
pogrešljiva v društvu. Pomaga pri 
pripravah gasilske mladine na tek
movanja, sodeluje na prireditvah 
društva ter pri vzdrževanju gasil
skega doma. Pogosto predstav
lja PGD Bistrica ob Sotli na občnih 
zborih pri sosednjih in pobrate
nih gasilskih društvih. Leta 2018 je 
prevzela dolžnost tajnice PGD, ki 

jo zelo zanesljivo opravlja.
Martino poznamo tudi kot slaščičarko, ki velikokrat s svojimi dobrota
mi obogati mize na prireditvah. Je tudi prizadevna članica Športne
ga društva Bistrica ob Sotli, vedno pripravljena pomagati pri organi
zaciji in izvedbi prireditev, kot so vaške igre in nočni turnir v malem 
nogometu. Z nesebičnim prostovoljnim delom pripomore k pestros
ti družabnega življenja v Bistrici ob Sotli.
Vedno je pripravljena priskočiti na pomoč, še posebej ljudem iz ran
ljivih skupin. Svojo dobrosrčnost je posebej izkazala ob letošnji epi
demiji covid19, ko je kot prostovoljka pomagala pri delitvi pralnih 
mask po gospodinjstvih v občini. Prav tako se je angažirala pri pripra
vi in raznašanju paketov hrane socialno šibkim.

Predlagatelja: Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica ob Sotli in Špor
tno društvo Bistrica ob Sotli

FILIP KUNST
denarna nagrada

Občine bistrica Ob sOtli

Filip Kunst, rojen leta 2004, se 
s športnim plezanjem ukvar
ja od leta 2010, ko je v Podčetrt
ku pričel s plezanjem kot rekrea
tivni športnik. Kot nadarjenega 
športnega plezalca so ga vključili v 
klubsko tekmovalno ekipo, v kate
ri je zmagoval na medklubskih tek
movanjih. Leta 2012 so ga opazili 
trenerji Plezalnega kluba Rogaška 
Slatina, kjer je začel z intenzivnejši
mi treningi pod vodstvom trener
jev športnega plezanja. 

Leta 2014 se je Filip Kunst uvrstil na prva regijska tekmovanja. Tek
movanje se deli na težavnostno, hitrostno in balvansko plezanje. Leta 
2017 se je Filip izkazal v hitrostnem in balvanskem plezanju z odlič
nimi rezultati. Državno drugoligaško tekmovanje v športnem ple
zanju je razdeljeno na Zahodno in Vzhodno ligo. V tekmah Vzhod
ne lige športnega plezanja je Filip Kunst dosegel naslednje rezultate: 
• Leta 2017 je v absolutnem seštevku petih tekem zasedel 4. mesto 

in v hitrostnem plezanju 1. mesto v absolutnem seštevku in B ligi. 
• Leta 2018 je v absolutnem seštevku šestih tekem osvojil 2. mes

to. V hitrostnem plezanju je dosegel 1. in dvakrat 2. mesto v ab
solutnem seštevku in B ligi.

• Leta 2019 je v absolutnem seštevku petih tekem dosegel 3. mes
to in v hitrostnem plezanju 2. mesto, v balvanskem pa 1. mesto.

• Leta 2020 je v absolutnem seštevku treh tekem osvojil 2. mesto 
in v hitrostnem plezanju dvakrat 2. mesto.

Potem ko je opravil izpit za športnega plezalca, je pričel leta 2019 tek
movati tudi na državnih tekmovanjih z dobrimi rezultati. Za državno 
kadetsko tekmovalno licenco mora mesečno opraviti zahtevane ple
zalne vzpone v različnih naravnih plezališčih po Sloveniji. Letos je že 
vpisan v evidenco kategoriziranih športnikov.
Za doseganje rezultatov se mora veliko odrekati in trenirati. Filip nav
dušuje in pomaga mladim bodočim plezalcem s primeri in nasveti. 
Denarna nagrada bo v pomoč nadarjenemu Filipu Kunstu in njego
vim staršem za nakup plezalne in varovalne opreme ter za intenziv
nejše treninge, ki morajo biti zaradi dvomesečne prekinitve bolj po
gosti. Poleg treningov in tekmovanj se tudi strokovno izobražuje in 
velja za perspektiven kader v razvoju športa občine Bistrica ob Sotli.

Predlagatelj: PD AT Podčetrtek, Ivan Šalamon, predsednik

JOSIP HORVAT 
plaketa

Občine bistrica Ob sOtli

Josip Horvat je član DU Bistrica ob 
Sotli že od leta 1993. Vse od leta 
1997 je zelo dejaven član – bo
disi v upravnem odboru bodisi v 
nadzornem odboru društva, nekaj 
časa je bil tudi njegov predsednik, 
zadnja leta pa je član častnega raz
sodišča DU.
Vsa leta je, razen vmesnega pre
sledka zaradi bolezni, vestno 
opravljal dolžnosti poverjenika 
društva za vas Kunšperk. Dosle
den, zanesljiv in natančen pover
jenik je še danes, ko obvešča člane 

o dogodkih v društvu, pobira članarino, obiskuje starejše ob prazni
kih. Za svoje delo v DU je že leta 2010 prejel priznanje DU Bistrica ob 
Sotli, leta 2013 pa bronasto plaketo ZDU Kozjansko.
Poleg dejavnosti v Društvu upokojencev je bil v preteklih letih de
javen tudi na kulturnem področju. Več kot tri desetletja je sodelo
val kot član znane tamburaške skupine »Zelenjak«, ki je združevala 
glasbenike s tostran in z onstran Sotle. Nastopali so največ v Sloveni
ji, Hrvaški in po vsej Evropi. 
Bil je tudi ustanovitelj in vodja domače tamburaške skupine, ki je de
lovala 17 let in bogatila kulturne programe v domačem kraju ter iz
ven. Vsako leto so sodelovali tudi na srečanjih vseh slovenskih tam
buraških skupin. Še danes pa, kljub težavam z zdravjem, pomaga 
mladim posameznikom, ki se želijo ukvarjati s tovrstno glasbo in tako 
ohranjati bogato kulturno dediščino.
Glede na široko udejstvovanje našega člana Josipa Horvata na pod
ročju kulturne dejavnosti in dejavnosti za starejše smo prepričani, da 
si zasluži občinsko priznanje.  

Predlagatelj: Društvo upokojencev Bistrica ob Sotli

MATIC MOŠKON
priznanje

Občine bistrica Ob sOtli

Matic Moškon je že od zgodnjih 
mladostnih let predan športu. Nje
gova ljubezen ni samo nogomet, 
ampak tudi ostale športne dejav
nosti. Kot športnik in od leta 2013 
tudi predsednik društva je poka
zal, da še kako zelo drži športni rek 
»pomembno je sodelovati« in po
tem bodo prišle tudi zmage. V letu 
2014 je dal pobudo športnemu 
društvu za ponovno organiziranje 
vaških iger, ki se nekaj let pred tem 
niso več izvajale. Tako je s svojo eki
po organiziral 9. Šempetrske vaške 

igre, ki jih je vsako leto nadgrajeval in jih do danes pripeljal na tako vi
soko raven, ki jo bo težko preseči. Pod njegovim vodstvom Športno 
društvo Bistrica od Sotli uspešno nadaljuje dobro tradicijo organiza
cij nočnega turnirja, hkrati pa skrbi za vse druge dejavnosti in sekci
je, ki jih je v društvu veliko. 
Občani ga poznajo kot osebo, ki je vedno pripravljena priskočiti na 
pomoč pri kakršni koli organizaciji prireditev v okviru občine ali dru
gih društev. Nesebično se trudi za boljše in pestro življenje v kraju, 
za prepoznavnost našega Šempetra. Že vrsto let organizira športni 
del srečanja Šempetrov, kjer se je pokazal kot odličen vodja, organi
zator in motivator. 
Rad se udeležuje kuhanja golažev in ostalih juh na prostem, tako je bil 
na tekmovanju skupaj z društvom kmetic Ajda. Kot študent je tekmo
val v kuhanju bograča v Mariboru. Redno pomaga pri Klubu študen
tov pri organizaciji različnih »žurov«. Z DPM odlično sodeluje v sklopu 
vaških iger, za katere menimo, da so eden boljših dogodkov v kraju.                                                                                             

Predlagatelji: Športno društvo Bistrica ob Sotli, Društvo prijateljev mla
dine, Društvo kmetic Ajda, skupina občanov

Na ozkem hrbtu hriba nad Bistri
co ob Sotli se nahajajo Svete 
gore, ki so prastaro kultno in ro
marsko središče, kjer vernike, tu
riste in ljubitelje cerkvene arhi
tekture pričaka pet sakralnih 
objektov: osrednja Marijina cer
kev – cerkev, posvečena Mari
jinemu rojstvu in omenjena v 
listinah že 1257, Lurška kapela, 
Boštjanova kapela, Jurijeva kape
la z oransom in Martinova kape

Dobrodošli v občini 
Bistrica ob Sotli

Središče občine je kraj Bistrica ob Sotli, naselje, ki danes vsebuje imena dveh rek – Bistrice in Sotle, nekoč pa so ga 
poznali pod imenoma Leskovec in Sveti Peter pod Svetimi gorami. Postreže vam s tistim, česar si najbolj želite. Ne-
kateri ste predvsem za gibanje in raziskovanje naravne ter kulturne dediščine, drugi si želite gurmanskih užitkov in 
zasluženega oddiha. Kot boste videli, lahko oboje povsem enostavno združite, saj ste prišli v kraj, kjer ljudje še po-
znajo pregovorno kmečko gostoljubnost, postrežemo vam z dobrotami in hkrati z veseljem razkažemo znamenitos-
ti, ki jih je za sabo pustil čas. 

la. Arheološki ostanki na tem ob
močju dokazujejo, da so ljudje tu 
hodili že v starejši železni dobi ter 
da Svete gore nepretrgoma žive 
že vsaj 2000 let. Vzpon na Svete 
gore poplača trud tudi z veličast
nim razgledom vse do Pohorja in 
hrvaškega Zagorja. 

Naj vas v Bistrici ob Sotli vodi pot 
tudi do v letu 1275 prvič omen
jene cerkve Svetega Petra ali do 
znamenitosti, ki jih je človeška 
roka ustvarila v kasnejšem, mo
dernem obdobju. Na primer do 
kamna časti – antiprangerja, do 
Kulturnega doma, stare šole in 
OŠ Bistrica ob Sotli ter tam sto
ječega kipa Marije Broz, mame 
Josipa Broza Tita, ki je v kraj rad 
zahajal na počitnice k teti. V so
sednjem Kunšperku vas bo oča
rala Kravaričeva domačija. Sta
ra slamnata streha, črna kuhinja 
in starinski bivalni prostori vas 
bodo popeljali v življenje, kakrš
nega so živeli kmetje pred več 
stoletji.

Priporočamo, da vas korak pone
se tudi v bližnje Trebče, kjer bos
te spoznali tipično arhitekturo 
tukajšnje domačije s konca 18. 
ali začetka 19. stoletja. Ana Ko
lar, rojena Javeršek, lastnica do
mačije, je bila tudi najljubša teta 
nekdanjega predsednika Josipa 
Broza Tita in kraj njegovih počit
nic, strateških sestankov in dru
žinskih obiskov. V bližini se skriva 
ozka, tri kilometre dolga soteska 

reke Bistrice, ki ima sloves najbolj 
ohranjene in slikovite rečne so
teske v vzhodni Sloveniji. Značil
nost reke Bistrice so slikoviti vod
ni prizori, bistra voda ter pestro 
menjavanje širokih in ozkih do
linskih delov ob strugi.

Možnosti za oglede je še mnogo, 
saj naravna in kulturna dediščina 
občine hranita za vsakogar nekaj. 

Romarsko središče Svete gore

Ostanki gradu Kunšperk
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Cenjene občanke, spoštovani občani 
Bistrice ob Sotli, iskreno vam voščimo 

ob občinskem prazniku!

Nič ni samo po sebi umevno,  
vsi doseženi cilji so rezultat  preudarnega, 

vestnega in vztrajnega dela, 
ki naj tudi v prihodnje obrodi čim več dobrih sadov.

Postavljeni temelji pa naj bodo gradniki nadaljnjega 
razvoja, sodelovanja in povezovanja 

v dobro občank in občanov
ter vseh prebivalcev našega širšega prostora.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci 

BISTRICA OB SOTLI – V galerijskih prostorih hostla Gabronka v 
Bistrici ob Sotli gostuje razstava »Moj najljubši sadež – Podobe 
vrtov leta 2019«, ki skozi predstavitve najljubših sadežev doma-
činov prikazuje pestrost obhišnih vrtov in sadovnjakov na doma-
čijah v tej občini. Razstava je zaključni del aktivnosti Kozjanske-
ga parka, v okviru katerih je njihova krajinska arhitektka Vesna 
Zakonjšek od maja do novembra lani obiskala 21 vrtov v obči-
ni ter njihove lastnike poprosila, da si izberejo najljubši sadež, ki 
ga gojijo na svojem vrtu. »Navdušila me je raznolikost sadežev, 
ki jih gojijo ljudje v svojih vrtovih. Na vprašanje, kateri je njihov 
najljubši sadež, je bil pogosto odgovor, da imajo vse sadje radi, 
da so jim vsi sadeži ljubi in so se težko odločili samo za en sadež. 
Tudi ta mala raziskava je pokazala, kako rastlinsko pestri so vr-
tovi,« je o tem, kaj jo je najbolj presenetilo ob raziskavi, povedala 
Zakonjškova. Drugi del razstave je namenjen predstavitvi doma-
čih umetnikov, z ilustracijami posameznih sadežev sodelujeta li-
kovnika Zagorka Simić in Rado Romih ter z zgodbo pisatelj in 
aforist Tonči Babič. Razstavo v galerijskih prostorih gostita Mla-
dinsko društvo in Občina Bistrica ob Sotli. Na ogled je do konca 
junija ob sredah med 18. in 19. uro ter petkih med 10. in 12. uro 
ali po dogovoru z Anjo Lesjak (031 516 963).  E.�Šterlek

Pestrost bistriških vrtov

Po lanskem odprtju hostla 
Gabronka Bistričani še boga-
tijo svojo turistično ponud-
bo, tokrat s pohodniško po-
tjo, ki popotnika med Bistrico 
ob Sotli in Bizeljskim večji del 
vabi stran od uhojenih poti in 
mu tisto nekaj za dušo ponu-
ja ob hoji po travnatih in gozd-
nih poteh ter kolovozih ter ob 
ogledu kulturne dediščine teh 
dveh obmejnih krajev. 

Pot so v Planinski sekciji Bi-
strica ob Sotli poimenovali Pot 
ljubezni, navdih za njeno ure-
ditev pa so našli tudi v izročilu 
Keltov, ki so slovensko ozem-
lje prešli pred približno 2.500 
leti. Vodjo planinske sekcije in 
pobudnico ureditve poti Mire-
lo Kunst so pri tem pritegnili 
skalni osamelci z okni, ki jih je 
po gozdovih nad Kunšperkom 
kar nekaj. »Pri Keltih je bil obi-
čaj, da so pri skalnih oknih iz-

Pot ljubezni mimo znamenitosti
BISTRICA OB SOTLI – Planinska sekcija Bistrica ob Sotli, ki deluje pod okriljem Planinskega društva 
Atomske toplice Podčetrtek, ob občinskem prazniku odpira Pot ljubezni – pohodniško pot, ki povezuje zna-
menitosti Bistrice ob Sotli in Bizeljskega.

vajali zaročne obrede. Kadar 
se je hotel mladi par zaročiti, 
sta morala zaročenca spleza-
ti skozi skalno okno, ki so ga 
predhodno izklesali v skalo. 
Zaročenca sta imela eno leto 
časa za razdor zaroke, in sicer 
tako, da sta skozi skalno okno 
splezala v nasprotno smer kot 

pri zaroki. Če obreda nista po-
novila, sta bila poročena,« po-
jasni in hkrati pove, da želijo 
s potjo pri obiskovalcih spod-
buditi ljubezen do narave in 
vsega lepega, kar bodo na poti 
spoznali. 

Približno 20 kilometrov dolga 

markirana krožna in po zah-
tevnosti lažja pot obiskoval-
ce vabi k ogledu več kultur-
nih znamenitosti obeh krajev, 
med drugim stare, še s slamo 
krite Kravaričeve hiše, razva-
lin gradu Kunšperk, cerkve sv. 
Antona Puščavnika ter romar-
skih Svetih gor. Pot se pričenja 
in zaključuje pri Kamnu čas-
ti v Bistrici ob Sotli. Ker je za 
pot predvidenih približno se-
dem ur hoje, so kot možnost 
za okrepčilo ali prenočitev 
vključili postanek na turistič-
ni kmetiji Juričko v Bukovju. 
Na teh točkah bo mogoče do-
biti tudi pohodniške kartonč-
ke in žige. Pohodniki se bodo 
v spremstvu planinske sekcije 
prvič na pot podali 27. junija 
ob 8. uri, ko bodo gostitelji na 
izhodiščni točki pripravili igra-
ni prizor starodavne izpovedi 
ljubezni med zaljubljencema.
  E.�Šterlek

Ob prazniku Občine Bistrica ob Sotli iskreno 
čestitam vsem občankam in občanom!

Želim vam, da je vsak dan del mozaika prijetnega življenja v 
vaši občini za vse občanke in občane. Naj vas vaše ideje, 

pobude in delo vodijo k skupnim ciljem – razvoju lokalne 
skupnosti v kraj sožitja in kakovostnega bivanja za vse, 

ki imajo dom v vaši občini.

Letošnja praznovanja so v marsičem drugačna in okrnjena 
zaradi razmer, s katerimi se soočamo na globalni ravni.  V 

času posebnih razmer smo ponovno spoznali, kako 
pomembna sta sodelovanje in solidarnost za krepitev 

skupnosti. Verjamem, da smo iz izrednih razmer izšli še 
močnejši in bolj povezani tako na ravni posamezne občine 

kot na ravni naše skupne regije Posavje.

Vse dobro ob vašem prazniku!

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani
občine Bistrica ob Sotli, spoštovani župan, 

spoštovani podžupan, spoštovani člani 
in članice občinskega sveta!

Ob praznovanju vašega občinskega praznika vam 
iskreno čestitam ter se vam hkrati zahvaljujem za 
konstruktivno medsebojno sodelovanje v okviru 
naše regije. V preteklosti smo že večkrat dokazali, 
da znamo najti skupne interese in poti za njihovo 
realizacijo, zato ne dvomim, da bomo tudi v 
prihodnje sodelovali uspešno in učinkovito. Še 
enkrat hvala in iskrene čestitke! 

Tomaž Režun, 
župan občine Radeče, s sodelavci
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Prijavnica v akcijo 
»Vrtovi Posavja 2020« 

1) Ime in priimek vrtnarja:  _________________________________________________________________________________  

2) Naslov in spletna pošta ali telefonska številka:  _____________________________________________________________  

3) Prijavljam svoj:

a. samooskrbni vrt (zelenjavni vrt ali sadni vrt ali zeliščni vrt)

b. okrasni vrt ali cvetoči balkon

c. dediščina našega vrta (travniški sadovnjak, stare sorte cvetja, pergola …) 

4) Kako bi poimenovali svoj vrt oziroma cvetoči balkon?  _______________________________________________________  

5) 4 – 7 fotografij, s katerimi se prijavljate v akcijo, pošljite na sedež uredništva ali na redakcija@posavje.info do 16. julija. 

S sodelovanjem v akciji uredništva Posavskega obzornika „Vrtovi Posavja 2020" sodelujoči soglaša, da se njegovi osebni podatki in fotografije zbirajo 
in obdelujejo izključno za namene te akcije, vse v skladu z zakonodajo (GDPR).

Drage vrtnarke in vrtnarji, 
pa smo začeli z zbiranjem prijav v našo cvetočo akcijo, v kateri razveseljujemo in povezujemo vse, ki imate tako radi naravo, cvetje, zelenjadnice, sadje, vi-
nograde, okrasna drevesa in ostalo zelenje!

Ker verjamemo v jutri – 
si danes urejamo vrtove

Med prijavljenimi v letošnjo akcijo Vrtovi Posavja tokrat ob-
javljamo zelenjavni in okrasni vrt z imenom »Moja zelena 
idila«. Cvetoč in dišeč kotiček že vrsto let nastaja s preda-
nostjo vrtnarke Ingrid Krošelj iz kraja Vrhje. Vrhje najdete 
v bližini vedno lepo urejenih Kapel v brežiški občini. 

Ingrid pravi, da je imela »vrtek« že kot čisto majhna dekli-
ca, urejanje okolice pa jo izredno veseli: »Med obrezovanjem 
grmičkov, delom na vrtu se sprostim. To je res nekaj za dušo. 
Ni lepšega, kot ko se sprehodiš okoli hiše in si ponosen na 
vloženo delo in ljubezen.« Ja, točno to so občutki, s kateri-
mi se lahko poistovetimo vsi vrtnarji, kajne?

Rad bi prijavil svoj vrt 
ali cvetoči balkon – kako?

Prijavite se lahko preko spleta ali časopisa. Na spletni stra-
ni Posavskega obzornika www.posavskiobzornik.si poiščite 
zavihek Posavski kotiček – Vrtovi Posavja, tokrat pa objav
ljamo še enkrat manjšo prijavnico za vse tiste, ki se boste 
prijavili preko izpolnjenega časopisnega obrazca, ki ga s 4 – 
7 fotografijami svojega vrta pošljete na naslov:

Posavski obzornik, za Vrtove Posavja
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

Vrtovi Posavja povezujejo strokovnjake 
in ljubiteljske vrtnarje

Akcijo Vrtovi Posavja smo znova zasnovali skupaj s stro-
kovnjaki iz Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Ce-
lje, ki ima že slogan tak, ki ga vrtnarsko srce dobro razu-
me: »Šola, kjer je lépo doma.« Zdrave rastline in lepo cvetje 
sta nedvomno odliki, ki ju iščemo in spodbujamo v naši ak-
ciji, zato je logično, da smo se obrnili na tiste, ki so v tem 
med najboljšimi v državi. V akciji pa bo sodelovalo tudi veli-
ko Posavk in Posavcev, ki si brez cvetja in vrta življenja več 
ne predstavljajo ali pa je to zanje profesionalna usmeritev, 
zato le spremljajte, kako se bomo družili skozi leto in kaj vse 
se bomo skupaj naučili. Mi komaj čakamo, da se naše dru-
ženje zares začne! 

Za zdaj pa se veselimo vaših fotografij in vam pošiljamo cve-
toče pozdrave do naslednjič!

»Moja zelena idila« vrtnarke Ingrid Krošelj kar vabi, da tam malo postanemo, vsaj s pogledom, in si odpočijemo na vsem zelenju. Sodelujte v akciji tudi vi.

 

Vresovke - rododendroni, azale-
je, pieris, kalmia, erica in calluna 
(spomladanska in jesenska resa) 
rastejo na posebnih rastiščih, ki 
zahteva kislo zemljo. Na podob-
nem rastišču še dobro uspevajo: 
Cornus florida - ameriški dren 
cvetnik, Hammemellis sp. – ne-
pozebnik, Hydrangea sp. – hor-
tenzija, Astilbe sp. – kresničevje, 
nekatere vednozelene trave, lili-
je, japonske vetrnice ipd.,

PROSTOR V VRTU

Ko se odločamo za nakup in sa-
jenje posameznih okrasnih rast-
lin, je dobrodošlo vedenje o iz-
voru rastline, kje je doma in s 
tem povezano vedenje o posa-
meznih talnih in klimatskih za-
htevah posamezne rastline. Ro-
dodendroni so doma v hribih, 
kjer zelo pogosto dežuje, zato 
so tla odcedna in vedno neko-
liko vlažna. To pomeni, da mo-
ramo v naših podnebnih raz-
merah rododendrone posaditi 
v nekoliko senčen prostor, med-
tem ko azaleje, ki so listopadne 
prenesejo več sonca, vendar 
ne, močne dnevne pripeke. Vel-

ja pravilo, da večje liste ko ima 
rastlina, več sence potrebuje. Iš-
čemo mesta kjer ni prepiha, izo-
gibamo se vogalom hiš … Zato 
jih sadimo v zavetju hiš in pod 
na redko posajenimi drevesi, ki 
imajo globoke korenine – hrast, 
ginko, negnoj, bor, jelka; rastli-

ne, kot so smreka, breza, ki ima-
jo plitke korenine, pa vresovkam 
odžirajo hrano, saj imajo kore-
nine razpredene v istem nivoju 
kot vresovke …V primeru zado-
voljitve estetskih načel pa v bli-
žino teh lahko sadimo, če nare-
dimo v zemlji ovire za korenine.

IZBOR SORT IN SADIK

Sadimo sorte in tiste vrste, ki so 
preizkušene in so torej prilago-

jene našim podnebnim razme-
ram. V Sloveniji vzgojene sor-
te in vrste so zdrave, trdne in 
raščave. Za manj odporne sor-
te je treba vložiti več znanja in 
truda, da dosežemo želeni uči-
nek. Pomembno je tudi to, da 
ne sadimo preveč majhnih rast-
lin; ni priporočljivo saditi sadike, 
ki so manjše od 30 cm, pritlika-
ve sorte pa 15 cm. Večja sadi-
ka je temu primerno tudi draž-
ja, vendar se investicija kasneje 
z uspešno rastjo rastline eko-
nomsko upraviči.

PRIPRAVA TAL IN SAJENJE

Sadimo gosto, tako da je med 
rastlinami tako velika razdalja, 
kot so same sadike visoke. Rast-
line zahtevajo grobo humozna in 
kisla tla, ki pa so pri nas redka 
(na takem rastišču rastejo rastli-
ne, kot so mah, kisle trave, saši, 
resje, borovnice, orlova praprot 
… predvsem takšna tla niso obi-
čajna na predelih, kjer je predvi-
deno zazidalno območje.

Na delu vrta, ki je primerna lega 
za te rastline, izkopljemo jamo 

največ 20–40 cm veliko, če je 
potrebno izvedemo drenažo, 
na dno damo nekaj dračja oz. 
vej; zemljo, ki smo jo izkopa-
li, premešamo z enako količine 
bele kisle šote (ph je 3,5 do 4,5) 
ali igličevko, ki smo jo nabrali 
v gozdu, ali uporabimo prepe-
relo skorjo iglavcev ali listavko. 
Z dobro premešano mešanico 
napolnimo sadilno jamo tako, 
da sega mešanica prsti in kisle-
ga substrata do 15 cm nad nivo-
jem sadilne jame.

V času priprave sadilne jame 
oz. sadilnega mesta rastline te-
meljito pustimo namakati v po-
stani vodi oz. deževnici. Sadi-
mo tako globoko, kot je rastlina 
bila posajena v drevesnici. Pred 
dokončnim zasipanjem sadilno 
jamo še temeljito zalijemo, še 
posebej, če smo uporabili šoto. 
Po sajenju površino tal prekrije-
mo s tanko plastjo šote, listav-
ke, igličevke ali zdrobljene skor-
je iglavcev. 

Štefanija Kos Zidar,
Šola za hortikulturo 

in vizualne umetnosti Celje

Vrtovi Posavja – skupaj se učimo

Oskrba vresovk, priprava rastišča

Azaleja (foto: Claudia Zuidema)
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BRESTANICA – 12. junija je svoj prvi samostojni koncert v ci-
klu večerov Poletje na Gradu Rajhenburg 2020 izvedel kan-
tavtor Robert Petan, ki je za publiko s svojimi besedili na 
odru pričaral nepozabno vzdušje. 

Robert Petan se v javno-
sti uveljavlja kot kantavtor, 
multiinstrumentalist in pisec 
besedil. Lansko leto je zma-
gal na kantavtorskem festiva-
lu v Rušah, poznan je po svo-
ji glasbeni širini, preciznosti 
pri izvajanju in ustvarjanju 
sproščenega vzdušja. 
Svoj prvi samostojni koncert 
je pričel v velikem slogu. Moj-
strsko ga je tudi sam moderi-
ral, publiko je že na začetku 
navdušil z glasbenim uvo-
dom s kitaro, nato so sledile 
raznolike in žanrsko pestre 
pesmi, ki so zaobjemale lju-
bezensko tematiko, satirično in družbenokritično tematiko. Eno 
izmed pesmi je posvetil dedku, s hudomušno skladbo o bratu 
Darku pa je dodobra razvedril in nasmejal publiko, ki ga je zves-
to poslušala. Petanov slog je prijeten in poslušljiv, pesmi imajo 
svojevrsten ritem, odražajo notranje stanje, umirjenost in pre-
ciznost avtorja. Večer je popestrila tudi mojstrska improvizacija 
na določenih segmentih koncerta. Petan med drugim poje tudi 
o tem, da je vse treba delati počasi, poje o lepoti, plehkosti in na-
videzno pametnih ljudeh.
Med koncertom se je razgovoril tudi o sebi in povedal, da je na-
mesto v zibelki spal v »kovčkih od sintesajzerjev«, saj je njegov 
oče glasbenik. Dodal je tudi, da je »že Avsenik vedel, da so 'mu-
skontarji' v redu ljudje«. Publiko je nasmejal s šegavimi dovtipi 
in nepredvidljivimi rimami, na koncu večera pa je postregel še z 
deklamiranjem pesmi o miši ter z napitnico in družbenokritič-
no pesmijo o žarnici. Občinstvo je zadnjo pesem, pesem o konju, 
pospremilo z bučnim aplavzom.
Petan je po koncu koncerta za naš časopis strnil vtise in občutke 
ter povedal: »Mislim, da je bil koncert uspešno izpeljan.« Bral-
cem in mladim, ki razmišljajo, da bi zapluli v kantavtorske vode, 
pa je sporočil, da »naj se podajo v to, ker je izredno osvobajajo-
če. Saj ko poveš nekaj, kar želiš, in to pospremiš z akordi, ni več 
modrovanje, ampak je pesem.«  A.�Kališnik

Med nalogami CPS je bila med drugim tudi vzpostavitev avtoma-
tiziranega sistema izposoje koles in postavitev parkirišč za kole-
sa, kar je bilo realizirano po uspešni prijavi na razpis Ministrstva 
za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 
leta 2017, in sicer za dodelitev nepovratnih državnih in evropskih 
sredstev za sofinanciranje operacij, ki med drugim predstavljajo 
investicije v infrastrukturo za kolesarje.

Občina Brežice je uspešno prijavila investicijo na območju mes-
ta Brežice, in sicer: 
• vzpostavitve javnega sistema izposoje koles s šestimi izposoje-

valnicami z nadstreški, na lokacijah: Železniška postaja, Avtobu-
sna postaja, Gimnazija, Mladinski center, Tržnica in Trnje, z 32  
kolesi ter mobilno in desktop aplikacijo za sistem ter

• ureditev parkirišč za kolesa to je šest nadkritih javnih kolesarnic 
na lokacijah: Železniška postaja, Avtobusna postaja, Gimnazija, 
Mladinski center, OŠ Brežice, ETrŠ in pet mest s kolesarskimi sto-
jali (Tržnica, Knjižnica, Pokopališče, Vrtec in Občina).

Pogodba za izvedbo je bila sklenjena jeseni leta 2018 s Šolskim 
centrom Velenje s podizvajalci, in sicer v višini cca. 217.000,00 
EUR, kar zajema izvedbo vsega naštetega ter prvo leto vzdrževa-
nja. Približno 132.000,00 EUR sredstev je sofinanciranja s strani EU 
in RS preko prej omenjenega razpisa Ministrstva za infrastrukturo.

Vse prijavljeno je izvedeno in deluje že skoraj eno leto, saj smo 11. 
7. 2019 sistem izposoje koles predali v interno testno rabo, s 14. 
8. 2019 pa tudi v javno testno rabo.

V javni avtomatizirani sistem izposoje koles, ki smo ga poimenovali 
BRŽKOLO in deluje na območju mesta Brežice, se je do junija 2020 
registriralo okoli 270 uporabnikov. Potencialni uporabniki lahko 
uporabljajo sistem BRŽKOLO vse dni v tednu, z upoštevanjem ča-
sovne omejitve, v višini 14 ur v posameznem koledarskem tednu. 
Časovno razpoložljivost za tedensko uporabo sistema lahko upo-
rabnik koristi nepretrgoma ali si ga razporedi. Če uporabnik pora-
bi v tekočem tednu ves razpoložljiv čas, do storitve ni upravičen 
do naslednjega koledarskega tedna, ko se mu uporabniška karti-

ca ponovno aktivira. Sistem je dostopen 24 ur na dan, vse dni v 
letu. Izjema je višja sila.

Sistem je trenutno na voljo državljanom Republike Slovenije in tis-
tim tujim državljanom, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno bivali-
šče ter davčno številko. Vsi navedeni lahko na izdajnih mestih brez-
plačno pridobijo uporabniško kartico. Sistem se nadgrajuje tako, 
da bo možna izposoja tudi za turiste ali tuje državljane, ki si bodo 
kolesa lahko izposojali s plačilnimi karticami.

Za uporabo sistema BRŽKOLO je potrebna osebna registracija upo-
rabnika, ki se lahko delno opravi na terminalu, preko mobilne apli-
kacije ali osebno na izdajnem mestu. Uporabniške podatke (karti-
co) ter PIN številko za uporabo sistema BRŽKOLO se prevzame na 
izdajnem mestu, kjer se podpiše pogodbo. Izdajna mesta se naha-
jajo na sledečih lokacijah:
• Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,
• TIC Brežice (Mestna hiša), Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice,
• MC Hostel Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice.

Sistem je postavljen kot ukrep k spodbujanju trajnostne mobilnosti 
in je sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike (po razpisu 
MZI v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezij-
ske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os št. 4 »Trajnostna 

raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostna na-
ložba št. 4.4 v okviru specifičnega cilja »Razvoj urbane mobilnosti 
za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«).

Vljudno vabljeni k rabi sistema izposoje koles BRŽKOLO.

 Vir: Občina Brežice

Bržkolo – javni sistem izposoje koles v Brežicah deluje že skoraj eno leto
Leta 2017 je bila izdelana Celostna prometna strategija Občine Brežice (v nadaljevanju CPS), ki je prepoznala kolesarjenje kot enega od petih strateških stebrov celostnega urejanja prometa. CPS je 
dokument, skozi katerega se mobilnost v bodoče snuje in načrtuje z uporabo trajnostnih načinov prometa, predvsem pa hojo, kolesarjenjem in pospeševanjem javnega potniškega prometa. Slogan 
CPS glasi »Potujmo pametneje«. 
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Predsednik KD Pihalni orke-
ster Kapele Ivan Urek, diri-
gent Sebastjan Borovšak, 
direktorica Posavskega mu-
zeja Alenka Černelič Kroš-
elj in župan Ivan Molan so 
spregovorili v luči jubileja ka-
pelskega orkestra, ki kot eden 
najstarejših orkestrov na Slo-
venskem neprekinjeno delu-
je že vse od leta 1850. Stro-
kovne sodelavke PMB so se že 
pred dobrimi desetimi leti loti-
le obsežne raziskave zgodovi-
ne godbe v Kapelah in odkrile 
še marsikatero zanimivo pod-
robnost. Urek je najprej ome-
nil, da je pred 170 leti v Jeres-
lavcu pri Kapelah deček Ivan 
Požar združil bivše vojaške 
godbenike v pravo godbo, ki je 
imela na začetku vaje v gostil-
ni Trampuš v Stari vasi na Bi-
zeljskem. Prva doslej najdena 
pisna omemba Kapelske god-
be datira v leto 1878. Že dav-
nega leta 1883 so člani kapel-
ske »plehmuzike« za potrebe 
habsburške svečanosti igra-
li v Viteški dvorani brežiške-
ga gradu. Leta 1926 je bila v 
Kapelah ustanovljena gasil-
ska četa, tri leta kasneje se je 
gasilski desetini priključila 
tudi domača godba in prido-
bila nove gasilske uniforme. 
Takrat je godba štela 20 čla-
nov. Med drugo svetovno voj-

Godba dvigovala kulturno zavest
BREŽICE – 20. junija je bila v tretjem prostoru Galerije Posavskega muzeja Brežice odprta razstava ob čas-
titljivi 170-letnici Pihalnega orkestra Kapele, ki so ji dali naslov Od vaške godbe do pihalnega orkestra. 
Njegovo zgodovino in ozadje razstave so predstavili dva dneva prej na tiskovni konferenci.

no so člani godbe svoje inštru-
mente uspešno skrili, tako da 
so takoj po vrnitvi že lahko ig-
rali nanje. Obdobje med leto-
ma 1978 in 1987 je zaznamo-
vala tudi prva ženska, ki se je 
pridružila Kapelski godbi, to je 
bila Mira Šuler. Po letu 1987 
je sledilo obdobje novih začet-
kov, saj je tega leta dirigentsko 
palico prevzel takratni mladi 
učitelj iz Glasbene šole Krško 
Franci Arh. Leta 1990 je pred-
sednik Kapelske godbe postal 
Urek. Sedem let kasneje se je ta 
preimenovala v Kulturno dru-
štvo Pihalni orkester Kape-
le. Leta 2013 je bil PO Kapele 
po zaslugi dr. Ivanke Počkar 
kot prvi nosilec enote Godbe-

ništvo vpisan v nacionalni Re-
gister nesnovne kulturne de-
diščine, o čemer je nekaj več 
povedala Černelič Krošljeva. 
Pred petimi leti je dirigenta 
Arha po skoraj 28 letih dirigi-
ranja zamenjal akademsko iz-
obražen glasbenik Sebastjan 
Borovšak. V tem času so člani 
PO Kapele nastopili na števil-
nih tekmovanjih, festivalih in 
prireditvah. »Napredek, kvali-
tetno delo ter entuziazem diri-
gentov in posameznikov, ki so 
desetletja in desetletja en za 
drugim ohranjali ne zaveda-
joč se tradicije, da danes lahko 
govorimo o tako bogati zgodo-
vini kapelske godbe, niso ostali 
neopaženi ne v bivši državi ne 

v samostojni Sloveniji,« je po-
udaril Urek in naštel še števil-
na priznanja in nagrade, ki so 
jih prejemali v zadnjih letih in 
desetletjih. V PO Kapele je da-
nes včlanjenih 46 glasbenikov.

Sedanji dirigent Borovšak je 
dejal, da je godba skozi zgo-
dovino pri ljudeh dvigovala 
moralo, kulturno zavest in ne 
nazadnje sooblikovala tudi na-
rodno identiteto. Letošnji jubi-
lejni koncert, ki ga načrtujejo 
za 20. december, bo po njego-
vih besedah nekaj posebnega, 
člani orkestra bodo preigrava-
li izbrane skladbe, ki poleg ve-
like zasedbe pihalnega orke-
stra vključujejo še godala. 20. 
junija pod večer so v sklopu 
Poletne muzejske noči v PMB 
tudi uradno odprli razstavo ob 
170-letnici orkestra, med nje-
nimi avtorji naj izpostavimo 
muzejsko sodelavko Ano Vla-
isavljević in godbenico Simo-
no Krošelj. Program ob odpr-
tju razstave so pod šotorom na 
grajskem dvorišču izvedli člani 
PO Kapele. V drugem delu Po-
letne muzejske noči so muzej-
ski sodelavci prebirali odlom-
ke pesnitev rimskega pesnika 
Publija Ovidija Nasa, ki so na-
stale po navdihu poslikav v Vi-
teški dvorani.
� Rok�Retelj

Urek,� Krošljeva,� Borovšak,� Černelič� Krošljeva,� Molan� in�
Počkarjeva�v�razstavnem�prostoru�(foto:�PMB)

Robert Petan prvič samostojno

Robert�Petan�na�prvem�samo-
stojnem�koncertu
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

BLUE (20083B) 
je zelo prikupen mačji mladi-
ček, star cca. 6 tednov. Pred od-
hodom v nov dom bo še cepljen 
in čipiran. Išče prijazne in odgo-
vorne lastnike, ki mu bodo nudi-
li topel dom.  

ZIGI (20097B) 
je malce zadržan mucek, star 
cca. 3 mesece, oranžne barve 
in kratke dlake. Pred odhodom 
v nov dom bo cepljen in čipiran. 
Išče odgovorne in potrpežljive 
lastnike, ki mu bodo nudili va-
ren dom.

ZEN (20082B) 
je mucek (moškega spola), star 
cca. 6 tednov, oranžne barve in 
kratke dlake. Pred odhodom v 
nov dom bo cepljen in čipiran. 
Išče nežne lastnike, ki mu bodo 
nudili varen dom.

Občina Brežice vsako leto izvaja preventivi ukrep za zmanjšanje šte-
vila zapuščenih živali, zato sofinancira ceno sterilizacije lastniških 
mačk v veterinarskih ambulantah. Lastnike obveščamo, da je na 
voljo še nekaj storitev sterilizacije mačk po enotni, sofinancirani 
ceni 35 evrov. Sofinancirane sterilizacije so na voljo še v Veterinar-
ski bolnici Brežice, na Prešernovi cesti 17A, kamor lastniki pokliče-
jo in se dogovorijo za poseg (tel. št.: 07 496 11 56). 
V občini Brežice izvajata ukrep sofinancirane sterilizacije dva izva-
jalca – Vet BM – Ambulanta za male živali in Veterinarska bolnica  
Brežice. Izvajalec Vet BM – Ambulanta za male živali je od začetka 
ukrepa v mesecu februarju do danes že realiziral celotni znesek so-
financiranja sterilizacije mačk, izvajalec Veterinarska bolnica Breži-
ce pa ima na voljo še nekaj sofinanciranih sterilizacij.
Občina Brežice je začela z izvajanjem ukrepa sofinanciranja cene 
sterilizacije lastniških mačk že v letu 2014, saj je sterilizacija ključni 
del odgovornega lastništva mačk ter temelj reševanja problemati-
ke brezdomnih mačk. Po priporočilu stroke je sterilizacija najboljša 
preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali. 

Občina Brežice se že vrsto let 
uvršča v vrh lestvice različnih ka-
zalnikov slovenskega turizma, ki 
ga postavlja na čelo pri oblikova-
nju svojih strateških in razvojnih 
dokumentov. Zato občina pri na-
črtovanju in realizaciji proračuna 
dober delež teh sredstev usmer-
ja tudi v investicije, namenjene 
podpori turistične infrastruktu-
re in za promocijske aktivnosti. 
Epidemija koronavirusa je na 
vseh področjih, posebej pa na 
področju turizma, prinesla šte-
vilna vprašanja in izzive. Zato 
se je župan Občine Brežice Ivan 
Molan sestal s predstavniki tu-
rističnih ponudnikov v občini 
na temo ukrepov, ki bi jih lah-
ko uresničila občina za pomoč 
turizmu. 

Predstavniki desetih največjih 
turističnih ponudnikov po šte-
vilu nočitev so predstavili raz-
mere, v katerih delujejo, in svo-
je videnje učinkovite pomoči. Še 
vedno velja, da se manjši turi-
stični ponudniki v občini nave-
zujejo na naše največje terme 
– Terme Čatež. V termah pra-

vijo, da so pripravljeni na sezo-
no, največja neznanka pa osta-
ja odprtje meja držav v Evropi, 
od koder prihaja večji del njiho-
vih gostov. Prisotni so opozorili 
tudi na dodatne zahteve in z nji-
mi povezane stroške, ki jih ta čas 
prinaša – razkuževanje in ostale 
ukrepe. Strinjajo se, da bodo le-

tos v ospredju domači, slovenski 
gosti, še posebej zaradi vredno-
stnih bonov. Pri povpraševanjih 
iz tujine gre predvsem za apart-
maje, hiške in kampe, so dejali.  

Na srečanju se je oblikovala de-
lovna skupina, sestavljena iz 
predstavnikov ponudnikov in 
sodelavcev Zavoda za podje-
tništvo, turizem in mladino Bre-
žice, ki bo spodbujala sodelova-
nje in povezovanje ponudnikov 
pri oblikovanju privlačnih turi-
stičnih paketov. Glede na pomen 
dodatne promocije, ki so jo iz-
postavili turistični ponudniki, je 
bil sprejet tudi dogovor, da bo 
Občina Brežice pomagala z do-
datnimi sredstvi za promocijo na 
domačem, slovenskem tržišču. 

25. junij – dan državnosti
Občankam in občanom občine Brežice, bralkam in bralcem 
Posavskega obzornika iskreno čestitamo ob dnevu 
državnosti in 29. rojstnemu dnevu naše domovine Slovenije.

Želim vam prijetno praznovanje v družbi vaših najbližjih ob 
obletnici dogodka, ki je začetek uresničitve samostojnosti 
in neodvisnosti naše slovenske države ter vseh Slovenk in 
Slovencev.

Vsem državljankam in državljanom želim poguma, srčnosti 
in ponosa. V času od osamosvojitve smo dosegli veliko, 
zavoljo vseh, ki so izbojevali svobodo za ceno lastnih življenj, 
pa je naša odgovornost in dolžnost, da zrelo in odgovorno 
poskrbimo za prihodnost naše države in ljudi.

Župan občine Brežice Ivan Molan s sodelavci

Kot je v svojem nagovoru zbra-
nim dejal župan, so lepi učni 
uspehi rezultat predanega dela 
učencev in učiteljev ter podpo-
re staršev, ki otroke spodbujajo 
na izobraževalni poti. Župan je 
dejal, da so letošnji uspehi vred-
ni priznanja tudi zato, ker je iz-
obraževanje osnovnošolcev kar 
nekaj časa potekalo v posebnih 
razmerah zaradi epidemije. 

Devetošolke in devetošolci, ki 
so ves čas osnovnošolskega iz-
obraževanja dosegali izjemni 
učni uspeh in tudi šolsko leto 
2019/2020 zaključili z izjemnim 
uspehom: iz OŠ Artiče Val Med-
ved, Lucija Pernišek, Ela Petan, 
Niko Preskar, Vita Rožman, Kla-
ra Presker, Manca Senica, Ana 
Sever, Lara Zorko, Zoja Zupanc, 
Neja Bibič, Andraž Ivanšek, Nika 
Jerončič in Matic Kink; iz OŠ Bi-
zeljsko Larisa Kos, Anja Lipej, 
Maja Narat in Tjaša Župevc; iz 
OŠ Brežice Delfina Morina, Kla-
ra Kajtna, Žiga Suša, Mija Tršelič, 
Žana Černoš, Ula Karažija, Ma-
tic Lazić, Eva Oštrbenk, Mai Pe-
trič, Kaja Povšič, Eugen Šulina, 

Župan sprejel najuspešnejše 
devetošolke in devetošolce
V torek, 16. junija, je župan občine Brežice Ivan Molan na dvorišču gradu Brežice sprejel 45 najuspešnejših devetošolk 
in devetošolcev, ki so ves čas svojega osnovnošolskega izobraževanja dosegali izjemni učni uspeh in tudi šolsko leto 
2019/2020 zaključili z izjemnim uspehom.  

Miha Zorko, Dominik Almon-
te Šprajc, Tevž Bogovič, Hana 
Jurman, Amadea Maletič, Lia-
na Nakani, Pia Račič in Nika Ro-
žman; iz OŠ Cerklje ob Krki Pa-
tricija Drežnjak in Tinkara Lovše; 
iz OŠ dr. Jožeta Toporišiča Do-
bova Neli Bokor, Larisa Gerjo-
vič, Kaja Radanovič, Nika Savnik 
in Ian Šavrič ter iz OŠ Globoko 
Maja Zagmajster.

Potrditev dejstva, da brežiške 
osnovnošolce v šolskih klopeh 

učijo in spodbujajo predani uči-
telji, je gotovo podatek, da so v 
občini Brežice lani dobili že tret-
jega najučitelja oz. najučitelji-
co v Sloveniji, in to v desetih 
letih, odkar poteka nacionalni 
izbor za najučitelje – za najbolj-
še učitelje v državi. Priznanje le-
pim učnim uspehom devetošol-
cev občina izkazuje s podelitvijo 
knjižnih nagrad kot spodbudo k 
branju ne le učbenikov, ampak 
tudi leposlovja. Občina Brežice 
je v letu 2018 prejela naziv Bra-

nju prijazna občina, saj spodbu-
ja branje na vseh ravneh izobra-
ževanja, knjiga je tudi pogosto 
darilo tako ob protokolarnih do-
godkih kot ob posebnih dosež-
kih. 

Glasbeni program so oblikova-
li učenci Glasbene šole Brežice 
Jan Rogič, Anton Ajster, Maks 
Sotelšek in Blaž Vogrin pod vod-
stvom mentorjev Mirana Pete-
linca in Tonija Škalerja. Program 
je povezovala Jasmina Spahalić. 

Delovno srečanje župana s turističnimi 
ponudniki v občini Brežice 

Na voljo še nekaj sofinanciranih 
sterilizacij mačk

Posodobitev brežiškega nogometnega stadiona se nadaljuje. V le-
tu 2020 se začenja izgradnja pomožnega igrišča z umetno travo in 
ureditev pripadajoče razsvetljave.
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Knjigo sem izbral po naključju in se že po prvem prebranem 
odstavku pričel zavedati, da bo to ena tistih knjig, ki te po zadnji 
prebrani strani spremlja še mesece, leta. Vse se začne  in konča 
na stopnicah. Ko spremljamo županjo in šerifa, ki se odpravita na 
dolgo pot proti dnu Silosa, se nam stran za stranjo, stopinjo za 
stopinjo, odstira skrivnostni postapokaliptični svet prihodnosti in 
tudi sam postaneš raziskovalec, ki ga žene v tisto veliko “Neznano”. 
Silos je kraj, kamor so se pred strupenim zrakom na zemeljskem 
površju skrili prebivalci našega planeta. Ta betonski cilinder z 
neštetimi ploščadmi in nadstropji stanovanj, delavnic, hidroponskih 
vrtov in prečiščevalnic s svojim spletom cevi, nam daje občutek, 
da bi se v njem lahko za vekomaj izgubili. Na prvi pogled izjemna 
organizirana celota, kjer sta celo rojstvo in smrt pod nadzorom, 
pa kljub vsemu ni tako nadvse trdna, zamaje jo protagonistka 
Juliett, katere radovednost je močnejša od strahu. Kaj narediš, če 
živiš v svetu, kjer vprašanja niso zaželena? Kjer se resnica prikriva 
s skupinskim prepričevanjem, kjer še tako absurdna laž postane 
sprejemljiva resnica? Juliett se ne vda, pobegne, preživi in odkrije, 
da niso sami! Dejstvo, da preživi, pa v Silosu sproži revolucijo 
neslutenih razsežnosti. Se ji bo uspelo vrniti? Bo zmagala resnica 
ali ljubezen? Morda oboje? Silos je ekofuturistični biser, katerega 
priporočam vsem, ki jih ni strah pogledati resnici v oči.

zagovorn ik i
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“

Tomaž Rožanec je izobrazbo 
iz klasične harmonike pridobival 
na Akademiji za glasbo Franz 
Liszt v Weimarju v Nemčiji. Sodeluje 
z mnogimi glasbeniki in je ustanovni 
član projekta Spopad harmonik. Zvest je 
tudi knjigam in branju. Posebno sporočilnost je prepoznal v knjigi 
Silos, ki jo je spisal Hugh Howey.

“

Poročilo o kakovosti pitnih voda iz lokalnih – 
vaških vodovodov (prvi pregled v 2020)
Po pogodbi med Občino Krško in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Oddelkom za okolje in zdravje 
Novo mesto, je Nacionalni laboratorij opravil prvi pregled vodovodov in izvirov na območju občine Krško v letu 2020, 
ki niso v upravljanju družbe Kostak, ampak z njimi upravljajo sami uporabniki. 

Vodovod Št.
Upor.

Zdr.
ocena

Ardro pri Raki – omr. Ardro pri Raki 13 92 U 

Anže – omr. Anže 14 50 NU 

Dobrava – Vovčko Anton – omr. Dobrava 32/a 5 NU

Dolenja vas – vaški – omr. Dolenja vas 130 48 U 

Dolenji Leskovec – Prižni Dol – omr. Dol. Leskovec 77 28 U

Dolenji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 3a 40 U

G. Leskovec – omr. Stranje, javna izlivka na pokopališču 150 NU

Gornje Pijavško omrežje – omr. Gornje Pijavško 11, Švigelj 90 U

Jevša – Reštanj – Mali Kamen – Šedem – omr. Mali Kamen 59 230 U

Kostanjek – Šapola –  omr. Kostanjek 9 43 U

Kališovec – Brezje – D. Leskovec – omr. Brezje 19 290 NU

Loke – omr. Anovec 10 40 NU

Mladje – omr. Mladje 2 22 NU

Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 21 175 U

Mali Kamen – Belo - Ajdonik – omr. Mali Kamen 52 16 NU 

Mali Kamen – Slatno – omr. Mali Kamen 32 9 NU

Mali Kamen – Belo – Boh – omr. Mali Kamen 55 9 NU

Mali Kamen – Okrog – omr. Mali Kamen 41 120 U

Mrčna sela – Bohorč – omr. Mrčna sela 32 13 NU

Mrčna sela – Smole – omr. Mrčna sela 7 12 NU

Mrčna sela – Gorjup Franc – omr. Mrčna sela 44 40 U

Presladol – Kozmus – omr. Presladol 28 7 U

Presladol – omr. Presladol 53, Jazbec 62 NU 

Plešivica – Vovčko Srečko – omr. Dobrova 58a 12 NU

Plešivica – Jeler Branko – omr. Dobrova 55 4 NU

Plešivica – Kozole, omr. Dobrova 50 59 NU

Planinski  dom Bohor – omr. Dobrova 59 / NU

Puste Ložice – Županc –  omr. Dobrova 22 9 NU

Puste Ložice – Škoberne – omr. Dobrova 21, Grilc 15 NU

Rožno – omrežje – omr. Rožno 3/a 61 U

Rožno – Dolnji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 23 220 U

Rožno – Kocjan – Stopar Franc – omr. Rožno 52a 10 NU

Rožno – Kocjan – Stopar Slavko – omr. Rožno 45 14 U

Slivje –  omr. Slivje 4 45 NU

Slom – Pihovec – omr. Stolovnik 30, Tovornik 250 U

Smečice – omr. Smečice 13 20-25 NU

Srednje Pijavško – omr. Sred. Pijavško 8 8 U

Spodnje Pijavško – omr. Sp. Pijavško 5 20 U

Stagonce – Kancjan omrežje – omr. Kladje nad Blanco 31 60 U

Stranje – omr. Stranje 15 31 U

Veliki Kamen omrežje – omr. Lunca bar 252 NU 

Veternik –  omr. Mrčna sela 19, Klavžar 56 NU

Zalog – Prelogar – omr. Stranje 25 16 NU

Zalog – Žveglič – omr. Stranje 34 8 NU

IZVIR KRŠKO – izvir pod skalo – Armeško KK NU 

IZVIR KRŠKO – izvir Bučerca NU

IZVIR KRŠKO – izvir Globoko - Bohor NU

IZVIRI KRŠKO – Izvir Rozalija KK U

IZVIRI KRŠKO – Izvir Gmajna – Spodnja Libna U

IZVIRI KRŠKO – izvir Žahovec, KK NU

IZVIRI KRŠKO – Izvir Turn – Leskovec NU

IZVIRI KRŠKO – Izvir Mikolavčič KK U

IZVIRI KRŠKO – studenec Dul, Mali Trn NU

pravilnikom, razen vzorca iz vo-
dovoda Kališovec–Brezje–Dole-
nji Leskovec, ki je bil neustrezen 
zaradi motnosti. Zaradi motnosti 
sta bila neustrezna tudi vzorca 
iz izvira Mikolavčič in studenca 
Dul, Mali Trn. Zbirni pregled re-
zultatov preiskav pitne vode je 
podan v tabeli 1.

Rezultati so odraz trenutnega 
stanja, saj je iz primerjave ana-
liz, ki so bile opravljene v prete-
klih letih, mogoče ugotoviti, da 
se kakovost vode preko leta na 
teh vodovodih in izvirih bistve-
no spreminja. Odvisna je pred-
vsem od vremenskih razmer in 
letnega časa ob odvzemu vzor-
ca. Na vodovodih, kjer so uredi-
li razkuževanje, so bili ukrepi na 
nekaterih vodovodih začasni in 
se stanje poslabšuje. Nacional-
ni laboratorij ocenjuje, da zara-
di nestabilnosti kakovosti vode 
iz vaških vodovodov in izvirov 
voda na teh vodovodih oz. vod-
nih virih ni zdravstveno ustrezna 
in vodooskrba ni varna. Stalno 
je namreč prisotna možnost hi-
dričnih epidemij oziroma čreve-
snih bolezni.

Vodo je pred uporabo potrebno 
obvezno prekuhati: dezinfekci-
ja pitne vode s prekuhavanjem 
je varna metoda, 3 minute vre-
tja pomeni široko varnost. Če je 

voda motna, jo pred prekuha-
vanjem zbistrimo z usedanjem 
in filtriranjem. Preprečiti je tre-
ba možnost naknadnega one-
snaženja. Vodo shranimo na 
hladnem, za pitje jo uporablja-
mo 24 ur, izjemoma 48 ur.

Dolgoročno se priporoča sana-
cija obstoječih sistemov z uved-
bo filtracije in kloriranja vode. 
Priporoča se, da se uporabniki 
priklopijo na večje vodovodne 
sisteme, katerih viri se varujejo 
z vodovarstvenimi pasovi in jih 
upravlja strokovno usposobljen 
upravljavec ter vzpostavitev vo-
dovarstvenih pasov. Z vodovodi 
morajo upravljati profesionalno 
usposobljeni upravljavci. Na vo-
dovodih, na katerih so že uvedli 
pripravljanje vode in/ali razkuže-
vanje, je treba zagotoviti, da bo 
pripravljanje in razkuževanje po-
tekalo strokovno nenehno pra-
vilno. Potrebno je zagotoviti re-
den nadzor (skladno s predpisi), 
ki mora temeljiti na sistemu ka-
kovosti HACCP. 

Poročilo je objavljeno na sple-
tnih straneh Občine Krško, pri-
loge s podatki o analizah za po-
samezen vodovod oziroma izvir 
pa so na razpolago na Oddelku 
za urejanje prostora in varstvo 
okolja Občine Krško.

Legenda:
U = zdravstveno ustrezen, NU = zdravstveno neustrezen

Tabela 1: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovo-
dov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali vodovodnih odbo-
rov v občini Krško za leto 2020 – 1. odvzem

Nacionalni laboratorij je skup-
no pregledal 44 vaških vodo-
vodov, iz katerih se oskrbuje 
približno 2750 občanov oz. prib-
ližno 11 %. Odvzel je 44 vzorcev 
vode za osnovno mikrobiolo-
ško in 44 vzorcev za osnovno 
sanitarno-kemično preiskavo. 
Opravljene so bile tudi osnov-
ne mikrobiološke in sanitarno 
kemijske raziskave na devetih 
izvirih. Mikrobiološke preiska-
ve so pokazale, da je bila voda v 

času pregleda mikrobiološko ne-
oporečna na 19 vodovodih. Na 
vseh ostalih vodovodih pa je bila 
voda onesnažena z bakterijami 
Escherichia coli in koliformnimi 
bakterijami. Podobno velja tudi 
za izvire, kjer je bila voda mikro-
biološko neoporečna na treh  iz-
virih. Osnovne fizikalno-kemične 
preiskave, ki ne zajemajo prei-
skav na pesticide in težke kovi-
ne, so pokazale, da so bili vzor-
ci vode iz vodovodov skladni s 

Drage občanke in občani občine 
Bistrica ob Sotli,

ob prazniku, ko se veselite uspehov in 
rezultatov vašega dela v preteklem letu ter 
gradite nove poti za prihodnost vaše občine, 
vam iskreno čestitam za dosedanje uspehe 
in se zahvaljujem za tvorno sodelovanje na 
naši skupni regijski poti.

Želim, da se tudi v prihodnjem letu z veliko 
ustvarjalne in povezovalne energije ter z 

veliko mero poguma in pozitivnih misli podate na pot novih 
izzivov.  

Prijetno praznovanje in vse dobro!

Župan občine Krško mag. Miran Stanko s sodelavci

V okviru participativnega proračuna so občani med drugim v lan-
skem letu na predlog Mitje Omerzela in Sandija Lekšeta izglasova-
li tudi nabavo defibrilatorjev za območji krajevnih skupnosti Zdole 
in Koprivnica. Podžupan občine Krško Vlado Grahovac je 10. juni-
ja predsednikoma sveta KS Zdole Marjanu Zorku in KS Koprivnica 
Damjanu Bogoviču defibrilatorja tudi uradno predal. V KS Zdole 
bo v kratkem nameščen na naslovu Kostanjek 5 a, v KS Koprivni-
ca pa pri osnovni šoli.

Pri srčnem zastoju je 
ključna takojšnja po-
moč, zato je izredno po-
membno, da v primeru, 
ko moramo pomaga-
ti posamezniku s srč-
nim zastojem, pozna-
mo temeljne postopke 
oživljanja in vemo, kje 
je najbližji defibrilator, s 
katerim mu lahko rešimo 
življenje. Če defibrilator 
ob temeljnih postopkih oživljanja uporabimo v treh do petih minu-
tah po srčnem zastoju, lahko povečamo delež preživetja za več kot 
50 %. Prav zato imamo vsi, ki se srečamo s posameznikom s srčnim 
zastojem, ključno vlogo pri njegovem preživetju, je poudaril podžu-
pan Grahovac. Trenutno je po zadnjih podatkih na območju občine 

V občini Krško 28 javno dostopnih defibrilatorjev 

Z leve: podžupan občine Krško Vlado 
Grahovac, predsednik KS Zdole Marjan 
Zorko in predlagatelj Mitja Omerzel

Krško skupno 28 defibrilatorjev, ki so dostopni 24 ur na dan. Poleg 
občine so defibrilatorje prispevali tudi posamezne krajevne skup-
nosti, društva, podjetja in druge organizacije. Pregledna karta s po-
datki o dostopnosti defibrilatorjev na območju občine Krško je na 
voljo na spletni strani Občine Krško.
V kolikor lokacija posamezne organizacije ali lokalne skupnosti, ki 
že ima javno dostopen defibrilator ali pa je ta na voljo le v okvi-
ru delovnega časa določene organizacije, še ni v bazi podatkov 
(www.krsko.si), Občina Krško poziva, da podatke o lokaciji pošljete 
na naslov ales.benje@krsko.si. Na istem naslovu lahko dobite tudi 
informacije o možnostih za sodelovanje pri reševanju življenj kot 
prvi posredovalec.

Predstavniki občinske uprave s podžupanom Vladom Grahovcem, 
predsednikom KS Koprivnica Damjanom Bogovičem, predlagate-
ljem Sandijem Lekšetom, ravnateljem OŠ Koprivnica Jožetom Iva-
čičem in krajani Koprivnice ob predaji defibrilatorja
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Stavba, ki je bila zgrajena v 17. 
stoletju, stoji na mestu srednje-
veškega upravnega dvora v las-
ti krške škofije. V njem je bil se-
dež gospostva Spodnja Sevnica, 
ki je imelo svoje krajevno sodiš-
če. O eni izmed njegovih prezi-
dav priča letnica 1613, vklesana 
na vogalnem konzolnem pomo-
lu današnjega dvoriščnega trak-
ta. Grof Lamberg, ki ga je imel 
v zakupu, je v osi južne strani-
ce trga ob dotedanjem dvoru 
leta 1664 sezidal nov monoli-
ten nadstropen dvorec. Doteda-
nji samostojno stoječ dvor na 
dvorišču so ob obsežnejših pre-
zidavah konec 18. ali v začetku 
19. stoletja povezali z vmesnim 
traktom, tedaj pa so k njegovi 
severni fasadi prizidali tudi ste-

Odprtje obnovljenega Bazena Sevnica 
V soboto, 20. junija, je upravljalec sevniškega bazena, zavod KŠTM Sevnica, bazen odprl za obiskovalce in tako otvo-
ril kopalno sezono. Dan pred odprtjem je na Bazenu Sevnica potekala novinarska konferenca, na kateri so župan Sreč-
ko Ocvirk, direktorica zavoda KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč in predstavnik 
podjetja IMP Tehnologija Vode Darko Vozel predstavili potek obnove bazena.

Obnova Bazena Sevnica je bila 
zaradi dotrajanosti bazenskih 
školjk in zastarelosti tehnologi-
je za ustrezno pripravo kopalne 
vode nujna. Obnova je poteka-
la v dveh fazah, v letih 2019 in 
2020. Skupna vrednost investici-
je je nekaj več kot milijon evrov. 

Župan Srečko Ocvirk je na no-
vinarski konferenci izpostavil, 
da je Bazen Sevnica objekt, ki je 
namenjen tako rekreaciji in pre-
življanju prostega časa občank 
in občanov kot tudi spodbuja-
nju k zdravem življenjskem slo-
gu posameznikov in družin. Nje-
gova prenova je bila premišljen 
projekt, ki je zaradi svoje zasno-

ve omogočil izvedbo tudi lanske 
kopalne sezone. Direktorica za-
voda KŠTM Sevnica Mojca Per-
novšek je zbranim predstavila 

načrte za letošnjo kopalno se-
zono. Mitja Udovč, direktor Ko-
munale Sevnica in Darko Vozel, 
predstavnik podjetja IMP Teh-

nologija Vode, sta na novinarski 
konferenci na kratko predstavila 
obe fazi obnove. 

V sklopu rednih letnih vzdrže-
vanj in dodatnih investicij v 
športno in prostočasno infra-
strukturo Občina Sevnica spod-
buja občanke in občane k zdra-
vemu življenjskemu slogu in 
veselju do gibanja. Javni bazen 
je sestavni del prostočasne in-
frastrukture, ki je za urbano 
okolje v poletnih mesecih ne-
pogrešljiva. Nedvomno bo ob-
novljen bazen prispeval tako k 
boljšemu počutju občank in ob-
čanov kot tudi k popestritvi lo-
kalne turistične ponudbe.

Na novinarski konferenci je bil predstavljen potek obnove 
sevniškega bazena (foto: Bojan Kostevc).

Občina Sevnica vsako leto pripravi skupno posavsko praznovanje 
ob dnevu državnosti s slavnostnim koncertom Godbe Sevnica. Za-
radi aktualnih razmer letošnja slovesnost ne bo potekala v živo, 
temveč bo predvajanja na ANSAT TV, na predvečer praznika, 24. 
junija 2020, ob 21. uri. 

Snemanje programa slovesnosti je potekalo v Kulturnem domu Sev-
nica, na snemanju pa so sodelovali župan Srečko Ocvirk s pozdrav-
nim nagovorom, Kulturno društvo Godba Sevnica z dirigentom Ma-
ticem Nejcem Krečo ter pevka Gaja Prestor. Letošnja slavnostna 
govornica, evropska poslanka Romana Tomc, je snemanje svojega 
nagovora izvedla v svoji pisarni. 
Pri pripravi programa za slovesnost so sodelovali tudi veterani iz 
Območnega združenja vojnih veteranov Sevnica, ki so pri Srednji 
šoli Sevnica odkrili spominsko ploščo vojaškemu in civilnemu ose-
bju, ki je julija 1991 na poziv predsedstva Republike Slovenije pres-
topilo iz Jugoslovanske ljudske armade v Teritorialno obrambo Re-
publike Slovenije. 

Akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah bo letos prvič poživila 
strežbo v Tončkovem domu na Lisci. Letošnji moto akcije, ki pote-
ka že tretje leto zapored, je »Biti inkluziven«. 

Prostovoljska ekipa bo obiskovalcem Tončkovega doma stregla 4. 
in 5. julija. Prostovoljci bodo stregli v slovenskem znakovnem je-
ziku. V prostovoljski ekipi bodo gluhi in naglušni natakarji, tolma-
či in vodja ekipe. 
Uradno odprtje akcije bo v soboto, 4. julija, ob 11. uri. Gostje Tonč-
kovega doma bodo dobili priložnost še pobliže spoznati akcijo in 
se hkrati zabavati z učenjem novega jezika ter uživati ob prelepem 
razgledu z vrha Lisce. Hkrati je ta akcija dobra priložnost, da slišeči 
skozi druženje postanejo manj zadržani do tistih, ki ne slišijo.

Obnova Spodnjega gradu na Glavnem trgu 
Trški dvorec in Spodnji grad skupaj tvorita osrednjo stavbo Glavnega trga v starem mestnem jedru Sevnice. Občina 
Sevnica za ohranitev in primerno rabo tega arhitekturnega bisera stavbo postopoma obnavlja. 

briščni arkadni hodnik v pritlič-
ju in nadstropju. Pročelje osre-
dnjega monolitnega trakta s 
klasicistično preoblikovano fa-
sado krasi konzolni pomol nad 

polkrožnim portalom z letnico 
1664 na sklepniku. Sevniški trški 
dvorec je najstarejša in najbolje 
ohranjena profana stavba v sta-
rem mestnem jedru Sevnice, ki 
s svojo mogočno maso sodi med 
njegove najkakovostnejše arhi-
tekture.

Občina Sevnica je pred časom v 
okviru projekta Posavska špajza 
obnovila prostor Trškega dvorca, 
ki danes služi v reprezentančne 
namene.

V sklopu dveh projektov, sofi-
nanciranih z evropskimi sredstvi, 
pa Občina Sevnica v letošnjem 
letu obnavlja dva pritlična pros-
tora Spodnjega gradu, ki bosta 
imela vsak svojo namembnost. 
Do letošnjega leta je namreč 
večino pritličnih prostorov Spo-

dnjega gradu zasedal arhiv Ob-
čine Sevnica, ki je sedaj presta-
vljen v primerne arhivske 
prostore v Loko pri Zidanem 
Mostu. Prostori se bodo po za-
ključku del uporabljali v turistič-
ne, kulturne in druge namene. 

V obnovljenem prostoru, ki se 
nahaja bližje vhodnim vratom, 
bo Občina Sevnica pripravila 
stalno razstavo z naslovom Po 
sledeh obrtništva v občini Sevni-
ca, v sklopu projekta Oživljanje 
mestnih središč s pomočjo obr-
ti. Projekt je inovativna pobuda 
za rešitev vseslovenskega pro-
blema, to je praznjenje mestnih 
središč, ki so bila nekdaj boga-
ta s kulturno in obrtniško dedi-
ščino. Poglavitni cilj projekta je 
vrnitev življenja v mesta in oza-
veščanje lokalnega prebivalstva 
o pomenu ohranjanja kulturne 
in obrtne dediščine, z všečnimi 
aktivnostmi, ki bodo skozi pro-
jekt privabljale tako domačine 
kot tudi obiskovalce.

V pritličnem prostoru Spodnjega 
gradu, ki gleda na severovzhod, 
pa bo po obnovi urejen razstav-
no-turistični in izobraževalni 
prostor, ki bo namenjen pred-
vsem promociji oziroma poveča-
nju zanimanja za oskrbo z ribami 
in ribjimi izdelki. Obnova pote-
ka v sklopu projekta Riba je IN.
 

Vhod v pritlične prostore Spodnjega gradu, kjer je bil do letošnje-
ga leta arhiv Občine Sevnica

Spoštovane občanke, spoštovani 
občani občine Bistrica ob Sotli.

 
Občinski praznik je tradicionalno namenjen 
druženju, izmenjavi mnenj, skupnim 
pogledom na dosežke preteklega obdobja 
in skupnem načrtovanju prihodnosti. Čeprav 
zaradi trenutnih razmer občinskega praznika 
ne morete praznovati tako, kot ste ga vselej, 
vam želimo, da v tem novem obdobju naših 
življenj najdete optimizem in še več razlogov 

za dobro sodelovanje v lokalni skupnosti in v regiji, katere del 
smo. Čestitke in vse dobro ob vašem občinskem prazniku. 

Župan Srečko Ocvirk s sodelavci 

Slovesnost ob dnevu državnosti 
letos malo drugače

Snemanje slovesnosti ob dnevu državnosti 2020  
(foto: Ljubo Motore)

Akcija Gluhi strežejo v Tončkovem domu na Lisci

ww w.obcina-se vnic a.s i

Veterani OZVVS Sevnica pri spominski plošči
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»Tako spočita in polna energije 
sem, ko grem od tu … Enostav-
no drugačna odhajam domov, 
moje misli so bolj umirjene, 
telo hvala bogu spet prožno, 
diham bolj globoko. Občutek 
imam, da sem vsaj tu jaz zares 
na prvem mestu,« nam je zau-
pala bralka, ki smo jo ujeli po 
koncu ene od rednih vadb, ki 
jo že od leta 1996 v Posavju iz-
vajajo inštruktorji Joge v vsak-
danjem življenju. 

»Res lepo je to slišati, vsa-
kič znova,« skromno pokima-
ta inštruktorici joge, Majda 
Šeler in Anita Amrit Vim-
polšek, ki jogo v Posavju po 
mednarodnem sistemu Joge 
v vsakdanjem življenju učite-
lja Vishwaguru Paramhans 
Maheshwaranande učita že 
več kot 15 let. 

Ujemite svojo priložnost za spoznavanje z jogo
POSAVJE – Minulo nedeljo, na dan poletnega solsticija, je minil že peti mednarodni dan joge, ki so ga za 21. junij z rekordno večino držav razglasili Združeni naro-
di. Joga je že nekaj desetletij zelo priljubljena tudi v Posavju, ravno v začetku julija pa se začenja tradicionalna brezplačna vadba v posavskih parkih, preko kate-
re se je mnogo Posavk in Posavcev prvič srečalo s to več tisočletij staro disciplino.

Namignem jima, da je bilo ob 
odhodu z vadbe opaziti mlaj-
še, starejše, ženske in moš-
ke. »Seveda, skupine so zelo 
različne. Mladim je predvsem 
všeč, da gre za sodobnim 
zahtevam življenja prilagojen 
celovit in postopen sistem iz-
vornih tehnik, vadb in prin-
cipov,« pojasni Vimpolškova, 
Šelerjeva pa omeni še zado-
voljne skupine starejših, ki so 
skozi leta postali nerazdružlji-

vi: »Vodim tudi skupine upo-
kojencev. Kako super ljudje so 
to! Vadbo zapuščajo nasmeja-
ni, četudi mi prej potarnajo, da 
pridejo napeti od vsakdana in 
vsak s svojimi bolečinami, a 
potem so tako vitalni, da se 
zelo radi še podružijo po vad-
bi.« Inštruktorici pojasnita, da 
je vadba primerna za vse, ne 

glede na predznanje, starost 
ali fizične omejitve, saj so asa-
ne – vaje prilagojene tako, da 
naše mišice nežno pripravlja-
jo do raztezanja, krčenja in ro-
tacij. »Vse skupaj povežemo z 
dihom, kar nam podari močno 
povezavo med telesom in no-
tranjim svetom, našim psihič-
nim stanjem, našo dušo,« doda 
Vimpolškova.

Gotovo komu, ko zasliši termin 
'joga', vzniknejo predsodki, kot 
da gre za nekaj preveč tujega, 
pripomnim. »Verjamem, rav-

no zato je joga v parku tako 
dobra stvar,« pojasni Šelerje-
va in nadaljuje: »Odprta je za 
vse, brezplačna in ljudje ni-
koli več ne gledajo na jogo z 
zadržkom. Vidijo, da jim je vse 
domače. Blizu. Vprašajo lahko 
vse, kar jih zanima, drugi pa se 
v svojem miru samo sprošča-
jo.« Enake izkušnje ima tudi 
Vimpolškova: »Na jogo v par-
ku ljudje po večini pridejo želj-
ni zdravja in dobrega počutja, 
nekatere pa zanima tudi filo-
zofija joge, duhovni aspekt. Lo-
gično je, da si vsak posameznik 

želi biti srečen in joga ima ču-
dovita orodja za samopomoč. 
Park pa nam ponudi še okolje, 
kjer se lažje povežemo z nara-
vo in tako tudi s seboj. Filozo-
fija joge pravi – kar je zunaj, je 
tudi znotraj, pa tudi obratno, 
makrokozmos v mikrokozmo-
su in obratno. Zato ljudje tako 
radi preživljamo čas v nara-
vi, prijetnih prostorih, dobri 
družbi.« 

Julij torej prinaša dobre novice 
za vse, ki bi se radi z jogo v svo-
jem tempu, naravi čudovitih 

posavskih parkov in brez ob-
veznosti prvič spoznali, pa tudi 
za druge, ki se vsako leto vra-
čate: v Krškem se vadba prične 
2. 7. (četrtek) ob 20. uri (nas-
lednje vadbe bodo ob 19. uri) 
v parku pri Valvasorjevi knji-
žnici, v Brežicah se lahko pri-
družite vadbi 1. 7. (sreda) ob 
19. uri v parku pri MC Brežice, 
v Sevnici pa 7. 7. (torek) ob 19. 
uri v idiličnem parku pri gra-
du Sevnica. Vadba v parku tra-
ja do konca avgusta.

� Maruša�Mavsar

Majda�Šeler Anita�Amrit�Vimpolšek

Joga�v�parku�pri�gradu�Sevnica�lansko�poletje�(foto:�Smilja�Radi)

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V MC KRŠKO

Ustvarjalne in športne delavnice, tenis, 
obisk gradu, živalskega parka, muzeja in 
bazena. Za otroke od 1. do 6. razreda. 
Cena tedenskega programa je 40€, lahko pa 
otroka prijavite samo na posamezne dneve, 
kar znaša 10€ na dan. 
Prijave na: matic.plankar@mc-krsko.si do 
24. 6.

MC Krško, od ponedeljka, 29. 6., do petka, 
3. 7., od 7.00 do 16.00.

OTVORITEV BAZENA BRESTANICA

Vabljeni na otvoritev kopalne sezone 
2020 na bazenu Brestanica! Vstop za vse 
obiskovalce bo brezplačen! Povej naprej in 
označi si datum na koledarju. Ne pozabite, 
samo do 5. 7. so vam na voljo sezonske 
vstopnice po akcijski ceni 35 EUR. 
Se vidimo na bazenu!

Bazen Brestanica, v petek, 26. 6., od 9.00 
dalje.

OTVORITEV ŠUMICE

Prišlo je poletje in čas je za druženje v hladu 
Šumice. Mali gozdiček pod Mladinskim 
centrom Krško je dobil prenovljeno podobo 
in zanimivo vsebino. V soboto otroška 
predstava KU-KUC gledališča Pika in Cene 
v pravljici, koncert Katje Šulc, stand up 
nastop … 
Vabljeni! 

MC Krško – Šumica, v soboto, 4. 7., od 
18.00 dalje.Podpirajo nas:

Občina Krško, URSM, 
Zavod Movit, JSKD, 
Zavod RS za zaposlovanje

ODPIRALNI ČAS
INFO TOČKE MC KRŠKO
PON – PET: od 14.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

ODPIRALNI ČAS
BARA MC KRŠKO
PON – ČET : od 08.00 do 22.00
PET: od 08.00 do 24.00
SOB: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si
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KRŠKO – Po nenavadnem poteku sezone ob prekinitvi vseh 
aktivnosti zaradi koronavirusa so v NK Krško vendarle 
zaključili sezono 2019/2020 na nogometašem najbolj do-
mač način – s treningi na igriščih. V sklepnem delu so odi-
grali celo nekaj prijateljskih tekem in turnirjev, tako da gre-
do na odmor z vsaj nekaj malega nogometnimi občutki.

Kot formalni zaključek sezone so 11. junija organizirali dogodek 
za najmlajše nogometaše in nogometašice, ki vadijo v vrtcih in 
prvi triadi osnovne šole. »Udeležba je bila odlična, dekleta in fan-
tje pa so prikazali že veliko nogometnega znanja in veščin. Nas-
lednji dan smo sproščeno druženje, z nekaj nogometne igre, or-
ganizirali tudi za vse otroke, ki vadijo v ekipah nogometne šole 
NK Krško, ter njihove starše,« so sporočili iz kluba.
»Trenutno v klubu potekajo intenzivne priprave na novo sezo-
no 2020/2021, v katero se podajamo še bolj pozitivni, strokov-
no okrepljeni in pripravljeni na nove izzive,« pravijo v NK Kr-
ško. Člansko ekipo bo še naprej vodil Iztok Kapušin, vodenje 
nogometne šole NK Krško pa je prevzel Boštjan Guček, sicer 
stari znanec posavskega nogometa, saj prihaja iz okolice Bošta-
nja. Njegovi nogometni začetki segajo v NK Papirničar iz Radeč, 
v času študija se je pridružil NK Vevče, potem pa se je usmeril 
v futsal. Tam je dosegel tudi vrhunec svoje športne poti, ko je s 
KMN Sevnica osvojil naslov državnega prvaka in odigral več kot 
30 tekem za slovensko futsal reprezentanco. Kot diplomant Fa-
kultete za šport s PRO trenersko licenco se je potem podal na 
trenersko pot, kjer je delal predvsem z mlajšimi selekcijami. Po 
pogovorih z vodilnimi v NK Krško je prepoznal trenutno situa-
cijo kot nov izziv.� Vir:�NK�Krško

BREŽICE – Nogometni klub 
NK Brežice 1919 je v prvih 
junijskih dneh dobil nove-
ga predsednika, 35-letne-
ga Petra Gramca, ki je tako 
najmlajši predsednik v zgo-
dovini brežiškega kluba in 
eden najmlajših, če ne celo 
najmlajši med slovenskimi 
prvo- in drugoligaši. Njego-
va prva poteza je bila imeno-
vanje novega trenerja član-
ske ekipe – Roka Zorka.

Na občnem zboru NK Brežice 
1919, ki sicer ni bil predviden 
kot volilni, je prišlo do nekate-
rih sprememb v vodstvu klu-
ba. Dosedanji predsednik Jure 
Pezdirc je podal odstopno iz-
javo, kandidaturo za predsedo-
vanje je vložil Peter Gramc, ki 
je zadnja tri leta deloval v 
upravnem odboru kluba in 
zadnje leto kot športni direk-
tor. Člani UO so ga potrdili za 
novega predsednika kot tudi 
predlagano vodstveno eki-
po: Sandija Hervola kot pod-
predsednika (kot vodja nogo-
metne šole bo še naprej skrbel 
za mladinski pogon), Pezdirca 
kot poslovnega direktorja, Go-
rana Mohorka kot tehničnega 
direktorja ter ostale člane UO: 
Rok Capla, Vita Petana, Ale-
ksandra Zupančiča in Igorja 
Zorka. Prva Gramčeva poteza 
je bilo imenovanje novega tre-
nerja članske ekipe. Simona 
Sešlarja, ki so se mu zahvalili 
za sodelovanje, je nasledil stari 
znanec posavskih nogometnih 

Na čelu najmlajši v zgodovini

zelenic, Rok Zorko. Mesto po-
močnika trenerja je pripadlo 
še enemu bivšemu posavske-
mu nogometašu Slaviši Dvo-
rančiču, kondicijski trener 
pa bo Ivan Kožul. Cilj novega 
predsednika brežiškega kluba 
Petra Gramca, ki je v mladosti 
igral za mlajše selekcije Brežic, 
je, da Brežice v sodelovanju z 
ostalimi posavskimi nogome-
tnimi klubi zgradijo vzdržen 
sistem, kjer se bo članska eki-
pa z doma vzgojenim in ambi-
cioznim kadrom redno uvršča-
la v zgornjo polovico lestvice 2. 
SNL. »NK Brežice 1919 so pos-
tale v zadnjih letih s proraču-
nom četrt milijona evrov res-
no podjetje, resen klub. Seveda 
nastopanje v drugi ligi to tudi 
zahteva. V prihodnjih letih se 
bomo morali potruditi, da to 
ohranimo in tudi nadgradi-

mo. Naše videnje vizije za na-
slednja štiri leta je s tekmoval-
nega vidika dokaj ambiciozno 
naravnano. Če začnem pri čla-
nih, je to zagotovo prva polovi-
ca lestvice v 2. SNL. In to mo-
ramo doseči z mladim, doma 
vzgojenim in ambicioznim ka-
drom. Tako igralskim kot tudi 
trenerskim. V mladinski šoli se 
želimo prebiti do najvišjih lig, 
tam, kjer še nismo,« je njegov 
pogled na vizijo razvoja kluba. 
Izrazil je tudi prepričanje, da 
»moramo vzgojiti nogometa-
še in nogometašice, ki bodo od 
prvih korakov osvajali prepo-
znaven brežiški stil igre in to 
enkrat prinesli s sabo v član-
sko ekipo. Tako bomo zgradi-
li vzdržen sistem na dolgi rok, 
ki bo delal v korist nogometa 
in celotnega Posavja.« 

Sicer pa je za brežiškim klu-
bom tudi prvo leto skupnega 
sodelovanja z NK Posavje Kr-
ško, ki je bilo po njihovih na-
vedbah zelo uspešno, zato 
so se pred začetkom sezone 
2020/2021 odločili poenotiti 
delovanje obeh klubov na vseh 
nivojih (npr. združeno vodenje 
osnovnošolskih krožkov Pete-
linčki in Nogobikci, skupne 
ekipe U15, U17 in U19, posto-
pen prehod mladih Posavcev iz 
ekipe NK Posavje Krško v bre-
žiško člansko ekipo).
� R.�Retelj

Peter�Gramc�(foto:�NK�Brežice�
1919)

POSAVJE – Po obdobju, ko je 
tudi člane Posavskega alpi-
nističnega kluba nevarnost 
okužbe z novim koronaviru-
som držala daleč stran od gora, 
so se pred kratkim v velikem 
številu udeležili skupne ture 
v Savinjske Alpe, in sicer je bil 
cilj spoznavanje območja pod 
severno steno mogočne Oj-
strice oz. nad planinsko kočo 

na Klemenči jami. Manj izku-
šeni člani, ki so kandidati za 
udeležbo v jesenski alpinistič-
ni šoli  kluba, so pod vodstvom 
alpinističnega inštruktorja Go-
razda Pozveka obiskali dvati-
sočak Krofičko, bolj izkušeni, 
pa tudi nekaj novih kandida-
tov, pa so se podali v alpinistič-
ne smeri v severni steni Krofič-
ke. Najtežjih smeri sta se lotila 
Matej Zorko in Andrej Trošt, 
ki sta plezala zelo resno in tež-
ko smer Garfield, 6c+, 200 m in 
nato še smer Zaljubljena, VI/
V+, IV, 220 m. Arnold Košto-
maj in Bojan Zorko sta pleza-
la Večerno zajedo, VI/V+, 120 
m, a zaradi dokaj mokre ska-
le tik pod vrhom obrnila in 
se spustila ob vrvi nazaj pod 
steno. Ženska naveza Sandra 
Voglar, Romana Tomšič in 
Andreja Malus je prepleza-
la smer Zvitorepson, V+/IV+, 
260m, isto smer pa so preple-
zali tudi Peter Sotelšek, Mi-
tja Kolman in Klemen Glas. 
Za Andrejo in Klemna je bil to 
prvi plezalni vzpon v daljših 
smereh, zato ju gre še posebej 
pohvaliti.
� Vir:�PAK

BREGE – Konjeniški klub 
Posavje Krško je 14. juni-
ja na hipodromu Brege pri 
Krškem ob prazniku obči-
ne Krško tradicionalno pri-
redil kasaške dirke, prve v 
letošnji kasaški sezoni po 
razglasitvi konca epidemije 
covid-19.

Dirke so organizirali v skladu 
s pravili NIJZ in tako so bile le-
tos prvič brez gledalcev. Kljub 
omejitvam je bila organizaci-
ja dirk odlična – udeležili so 
se je številni tekmovalci in kar 
44 konj. Program dirk je vse-
boval šest točk sporeda. Prva 
točka sporeda je bila dirka za 
3- do 14-letne kasače z zas-
lužkom do 500 € na 1.600 m, 
druga z zaslužkom do 2.500 €, 
tretja do 6.000 € in četrta do 
12.000 €. Posebnost letošnje 
prireditve je bila spominska 
dirka Marjana Marsa, dolgole-
tnega člana kluba, uspešnega 
tekmovalca in rejca, ki nas je 
zapustil v januarju leta 2019. 
Zadnja med dirkami pa je bila 
dirka francoskih kobil, brez 
omejitev zaslužka na distanci 
1.600m.

Dirke je odprl predsednik KK 
Posavje Krško Uroš Bernar-
dič, se zahvalil udeležencem, 
sponzorjem ter še posebej An-
dražu Rumpretu, predsedni-
ku KK Šentjernej, ki je pomagal 
z iskanjem sponzorjev. Vseh 

Kasaške dirke brez gledalcev

Guček prevzel nogometno šolo 

šest dirk je postreglo z odlični-
mi boji, zmagali pa so Don Saxo 
z voznikom Jankom Sagajem, 
Mariposa Peška z voznikom Ja-
nezom Dolinškom, Michelle 
z voznico Darjo Trontelj Do-
linšek, Donina z Jankom Saga-
jem, na spominski dirki Marja-
na Marsa pa je slavil Take Me 
Home z Jankom Sagajem, tretje 
mesto pa je osvojil član doma-
čega kluba Martin Mars s ko-
bilo Vila and Glory, ki je lani na 
tej dirki zmagala. V dirki fran-
coskih kobil je slavila Estelle de 
la Dive iz KD Slovenske gorice 
Lenart z voznikom Jankom Sa-
gajem, ki je tako zmagal kar s 
štirimi konji. Konjeniški klub 
Posavje Krško je na dirki sode-
loval s šestimi konji iz hlevov 
Mars, Bernardič in Humek, ki 
so dosegli enkrat tretje, trikrat 
četrto in enkrat šesto mesto. 

Tradicionalna dirka kmečkih 
dvovpreg v organizaciji doma-
čih rejcev konj ni bila dovolje-
na zaradi covid-19 razmer in 
omejitve 200 oseb na priredi-
tvi.
� Vir:�KK�Posavje�Krško

Domači�kasač�Martin�Mars�s�kobilo�Vila�and�Glory

Boštjan�Guček�(foto:�NK�Krško)

posavje telovadi za zdravje

»Zasvojene« z jutranjo vadbo

ŽEJNO – V teh dneh mineva 
leto dni, odkar so se na Žejnem 
prvič zbrale domačinke in za-
čele z vadbo po metodi 1000 
gibov. Povprečno se jih vsa-
ko jutro zbere okoli deset, po-
leg domačink pridejo tudi še 
iz sosednjih Sobenje vasi, Ceri-
ne, Dvorc, občasno tudi iz Glo-
bočic. Kot so nam povedale ob 
našem obisku v začetku junija, 
nekatere hodijo na organizira-
no telovadbo v Brežice že 15 
let, predvsem v zimskih mese-
cih. Glede na to, da jim je koro-
navirus za več kot dva meseca 
preprečil jutranja srečevanja, 
čez zimo pa niso telovadile, 
ker nimajo primernega pros-
tora, so že komaj čakale, da se 
lahko ponovno zberejo, in to 
se je v zadnjih dneh maja tudi 

zgodilo. »Zdaj na začetku smo 
še malo bolj 'trde', ker toliko 
časa nismo smele skupaj telo-
vaditi, a verjamemo, da bomo 
hitro spet v pravi formi,« po-
vejo v en glas in dodajo, da 
jim jutranji ritual pomeni og-
romno, saj zelo vpliva na dob-
ro počutje in daje prepotrebno 
energijo, da lahko gredo pol-
ne elana v nov dan. »Človeka 
tako razgibavanje kar malo 
zasvoji. Včasih mi kdo reče, 
zakaj mi je tega sploh treba, 
a imam zelo preprost odgo-
vor: ker mi to predstavlja su-
per ritem, razgibam celo telo 
in še veliko lepše je telova-
diti v skupini kot pa samos-
tojno doma,« nam je zaupa-
la Antonija Zaniuk, s 70 leti 
najstarejša redna udeležen-
ka jutranje vadbe. Da vadba 
na Žejnem poteka po zapisa-

nih pravilih, skrbita predvsem 
vaditeljici Zinka Oštrbenk in 
Gabriela Baškovč. Udele-
ženkam Šole zdravja na Žej-
nem na prvi pogled ničesar 
ne manjka, razen morda kak-
šen moški predstavnik, saj ga 
do zdaj še ni bilo junaka, ki bi 
se jim pridružil. »Verjetno jih 
je tudi malo sram, ker bi mo-
rali biti med samimi ženska-
mi. Veliko raje nam potrobijo 
in pomahajo, ko se pripelje-
jo mimo,« se zraven pošalijo, 
a bi si seveda želele tudi mo-
ško družbo, predvsem pa je 
tudi na Žejnem in v ostalih so-
sednjih vaseh še kar nekaj va-
ščank, ki bi se jim lahko prid-
ružile, in upajo, da se bodo v 
prihodnosti le opogumile in še 
povečale skupino, odeto v zna-
čilne oranžne majice.
 R.�Retelj

Skupna tura 
posavskih 
plezalcev

www.PosavskiObzornik.si



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 13, sreda, 24. 6. 2020 23KULTURA

Dokumentarno-fikcijska pripoved razkriva 
življenje dalmatinskega dekleta, ki se 

konec druge svetovne vojne zaljubi v vojaka fašistične 
okupatorske vojske, se iz rodnega Splita preseli k njemu 
na Sicilijo in se z njim poroči. Dialog se v obliki dnevniških 
zapiskov odvija med babico Nedjeljko z vzdevkom Non–Oui 
in vnukinjo z istim imenom. Priča smo slikovitemu pogovoru 
s čarom spokojne enostavnosti in razmišljanji o medkulturni 
ljubezni, zasebnem življenju in družini, pa tudi o širšem 
družbenem življenju, o vojni, fašizmu, politiki, nestrpnosti do 
tujcev, migracijah, o tem, da se zgodovina ponavlja.

knjižnice BrežiceKrškoSevnica vabimo k branju

MAKEDONSKO-SLOVENSKA KNJIŽEVNOST 
Lidija Dimkovska 
Non–Oui
prevedel Aleš Mustar, Modrijan 2019, 216 strani

Enajst stoletij je judovska družina 
Spinoza predajala od očeta na sina recept 

nesmrtnosti, Ari Spinoza pa na koncu ostane brez potomca. 
Na svoji smrtni postelji izpiše zgodbo družine, kolikor jo 
lahko razbere iz podedovanih porumenelih dokumentov 
in iz zgodb strica Fernanda. Bralcu poroča o stoletjih, ko 
so bili njegovi predniki navzoči pri skoraj vseh odločilnih 
trenutkih evropske zgodovine, prestavi nas v srednjeveško 
Portugalsko, v Španijo med inkvizicijo, v Rembrandtov 
Amsterdam, v čas francoske revolucije, na ključna prizorišča 
obeh svetovnih vojn ... 

MADŽARSKO-ŠVEDSKA KNJIŽEVNOST 
Gabi Gleichmann
Napoj nesmrtnosti
prevedel Danni Stražar, Goga 2019, 556 strani

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

Galerija Božidar Jakac

petek, 3. 7., ob 19. uri
Slobodan Vidović: Stanja 
otvoritev razstave v nekdanji samostanski cerkvi

sreda, 8. 7., ob 19. uri
Prenavljamo!!! 
otvoritev gostujoče razstave iz Muzeja 
za arhitekturo in oblikovanje v Lamutovem 
likovnem salonu

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI ZA OTROKE IN MLADE

od ponedeljka do petka, 29. 6.–3. 7., 
med 9. in 12. uro   
Celotedenska otroška kiparska delavnica 
(v sodelovanju z JSKD Krško)

od ponedeljka do četrtka, 27.–30. 7., 
med 10. in 15. uro  
Filmska delavnica za mlade 
(v sodelovanju z DZMP Krško)

od srede do petka, 5.–7. 8., med 9. in 15. uro   
Poletje pod lipami – 
počitniško varstvo v muzeju

Kostanjevica na Krki

POLETJE V GALERIJI

T: (07) 620 48 16
info@gradrajhenburg.si
www.gradrajhenburg.si

Teo Collori in 
Momento Cigano

koncert iz cikla ARSonica 2020
petek, 26. 6., ob 20.30 uri

1na1: Gušti & Tomi M.
koncert

petek, 3. 7., ob 20.30 uri

Katalena
koncert iz cikla ARSonica 2020

petek, 17. 7., ob 20.30 uri

Letni kino 
na gradu Rajhenburg 

program in termini na
www.gradrajhenburg.si

KRŠKO – Društvo ljubiteljev fotografije Krško je 18. juni-
ja v Dvorani v parku postavilo na ogled samostojno foto-
grafsko razstavo svojega člana Branka Benčina z naslovom 
»Vse mine«.  

Brežičan Branko Benčin, ki se s fotografijo ljubiteljsko ukvar-
ja od srednje šole, je aktiven član društva že od njegove ustano-
vitve leta 1997. Imel je več samostojnih razstav in sodeloval na 
skupinskih ter je prejemnik raznih nagrad in priznanj z različ-
nih fotografskih natečajev. O svojih tokratnih fotografijah je dejal, 
da so nastale na izletih in ob obisku etnoloških muzejev in zani-
mivih krajev. »Ta tematika me zanima. V mojem otroštvu so bili 
to uporabni predmeti, ki so jih potrebovali pri vsakdanjem delu, 
danes pa se jih ne uporablja več, marsikdo jih sploh ne pozna, 
vsaj večina mladih ne. Zato je prav, da jih ohranimo za njih. Pred 
desetletji so bile tudi hiše takšne, kar je danes zanimivo videti. 
Včasih se je tako živelo in to ni še tako daleč nazaj,« je strnil svo-
je misli. Tematsko je razstava razdeljena na detajle orodij in tra-
dicionalne stavbe. Fotografije so harmonično barvno usklajene. 
»Temačnost, ki jo nudi temno rjava, nas nagovarja z minljivostjo 
in razpadom. Drobni odtenki sveže zelene vlivajo upanje na 
prihodnost,« je med drugim iz zloženke prebrala predsednica 
društva Jožica Mikek Veber, ki je nadaljevala, da fotografi ne go-
vorijo veliko, saj sporočajo preko fotografij. Glasbeno sporočilo 
je podal kitarist Miha Koretič, ki je na strune med drugim zab-
renkal tudi znano večno mlado zimzeleno melodijo: »… enkrat 
pa vse mine …« Vodja JSKD Območne izpostave Krško Tinka Vu-
kič je povedala, da je to prva »pokarantenska« razstava, ki so se 
jo lahko udeležili obiskovalci ter je potekala ob spremljavi glas-
be v živo.  M.�Hrvatin

Benčinove fotografije minljivosti

Branko�Benčin�ob�svojih�fotografskih�delih

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki so v okviru Poletne muzejske noči v Lapidari-
ju odprli razstavo Armanda Marrocca ter postavili na ogled 
novo postavitev v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića.

Milanski umetnik Armando Marrocco se z razstavo »Biti je biti«, 
katere kustos je dr. Robert Simonišek, prvič predstavlja sloven-
ski publiki. Na ogled so slikarska dela in instalacija na arkadnem 
dvorišču, ki so nastali v razponu od 60. let 20. stoletja do pred 
nekaj leti. Ontološko obarvan naslov, ki se je umetniku porodil v 
njegovem studiu ob druženju s sodelavci galerije, razkriva zna-
čilne poteze njegove poetike. Izhodišče njegove ustvarjalnosti je 
razmerje med kozmosom in človekom. Dela v mnogočem zrcalijo 
Marroccovo navezanost na Mediteran ali se spogledujejo z dalj-
no preteklostjo. Razstava je na ogled do 9. avgusta.
Hkrati je na ogled tudi nova, XIV. postavitev v Grafičnem kabine-
tu Bogdana Borčića »Za zaprtimi vrati – Preplet vizualnih znakov 
sveta«. Na njej predstavljajo izbor 19 del, grafik, risb in dve pas-
telni sliki, ki so nastala na prelomu 60. do sredine 70. let. Izbra-
nih del ne moremo enoznačno uvrstiti v cikel, saj gre za tematsko 
in oblikovno raznorodna dela, izvedena v več različicah, ki niha-
jo med spoznavno predmetnim stilom in abstrakcijo. Med seboj 
jih povezujejo sorodno oblikovanje in simbolni vizualni znaki ter 
drobni detajli krokijev in grafizmov – sledi umetnikovega rokopi-
sa. Grafike iz tega obdobja se dotikajo tudi OHO-jevskega reizma, 
ki je težil k temu, da bi vsak objekt, z njegovo likovno prezenco, 
doživeli kot samostojno entiteto. To je še posebej vidno v dveh 
grafikah iz leta 1969, Prazna konzerva in Ribja konzerva. Kusto-
dinja letošnje postavitve je Kristina T. Simončič.
 P.�P.,�foto:�Maruša�Lapuh

V ospredju Marrocco in Borčić

Razstava�Armanda�Marrocca�v�Lapidariju

KRŠKO – Na Poletno muzejsko noč je podžupanja Ana So-
mrak v krškem Mestnem muzeju odprla razstavo »4. pog-
led v Štovičkov depo«. Gre za občasno razstavo, ki temat-
sko dopolnjuje leta 2010 v muzeju odprto stalno razstavo 
kiparskih in medaljerskih del kiparja Vladimirja Štovička.

Vladimir Štoviček je Občini Krško z namenom hrambe njego-
vega ustvarjalnega opusa zapustil zbirko 1.600 umetniških ek-
sponatov, ki so jih v muzeju razdelili na plakete, medalje, reliefe, 
malo plastiko ter dokumentarno gradivo. Ker prostori v muze-
ju ne omogočajo sočasnega razstavljanja tolikšnega števila del, 
so leta 2015 prostor ob sicer dveh prostorih, v katerima je pod 
naslovom »Jaz sem čist realist, abstraktna umetnost ni zame« na 
ogled Štovičkova stalna razstava, namenili seriji občasnih razstav 
ali tako naslovljen »Pogled v Štovičkov depo«. Na ta način vsa-
ko leto prikažejo od deset do 30 umetnikovih del, ki jih hranijo 
v depoju. Letošnji pogled v Štovičkov depo ljubiteljem umetno-
sti predstavlja kiparjeve otroške portrete, s katerimi, kot je ob 
otvoritvi povedala kustosinja razstave Nina Sotelšek, pričenja-
jo s podrobnejšo predstavitvijo kiparjevega medaljerskega opu-
sa. Razstavljeni otroški portreti po izdelavi datirajo od leta 1914 
do leta 1982, torej od začetka umetnikovega študija kiparstva na 
praški akademiji, kjer se je izpopolnjeval na specialnem meda-
ljerskem oddelku pri prof. Otokarju Španielu. »V svojih desetle-
tja trajajočih raziskovanjih portreta v plitvem reliefu se je Štovi-
ček izkazal kot pretanjen portretist, ki je s poudarkom ključnih 
izraznih potez znal opredeliti človekov značaj in ustvariti karak-
terno polnokrvne portrete. Tehnološko zahteven medij je z leti 
izpilil do potankosti in ustvaril prepoznaven izraz, s čimer je pla-
keta postala Štovičkov podpis,« je še med drugim povedala So-
telškova. B.�Mavsar

Štovičkovi otroški portreti

Četrti�pogled�v�Štovičkov�depo�prinaša�otroške�portrete.
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Slike večjih in manjših forma-
tov prinašajo v prostor mno-
go prelivajočih se barvnih od-
tenkov, ki sestavljajo slikarske 
podobe, ob katerih zaživi gle-
dalčeva domišljija. Umetnica, 
ki ji življenje ob Muri daje neš-
teto navdihov za ustvarjanje, je 
tekom let ustvarila svoj prepo-
znaven, abstraktno asociativen 
likovni izraz, ki dopušča opa-
zovalcem svobodne interpre-
tacije. »Gre za intimno izpoved 
v obliki neskončno sestavljajo-
čih se, druga v drugo prehaja-
jočih slikovnih površin, kjer 
vse teče in se obnavlja, v skla-
du s Heraklitovo mislijo Panta 
rhei, vendar v zmeraj drugač-
nih variacijah, tako kot v na-
ravi. Mrežaste konstrukcije so 
podobne vitražnim ali morda 
mozaičnim prepletom, asocii-
rajoč nekoliko na postimpresi-
onistični sintetizem in zapira-
nje ali kloazoniranje oblik, še 
posebej zaradi črnih kontur, s 
katerimi so včasih okvirjene,« 
je del mnenja likovnega kritika 
Maria Berdiča Codella. »Raz-
stava, ki nosi naslov Z reko, je 
svarilo vsem, ki v imenu kapi-
tala izčrpavajo reke in naravo,« 
pa poudarja ustvarjalka. 

Tatjana Mijatović je v času le-
tošnje epidemije s širjenjem 
koronavirusa svoj bogat sli-
karski opus, v katerem se zrcali 
njena ljubezen do Mure, dopol-

Razstava z vonjem po življenju
SEVNICA – 12. junija so se po nekajmesečnem premoru ponovno odprla vrata Mosconove galerije na sev-
niškem gradu, kjer so v treh velikih grajskih sobanah na ogled slikarska dela Tatjane Mijatović, ki živi in 
ustvarja v Radencih, a pot jo je doslej že nekajkrat pripeljala v Posavje kot ustvarjalko na likovnih koloni-
jah ArtEko. 

nila še s šestimi novimi likov-
nimi deli, ki jih je poimenovala 
Korontena 20 in so bili pre-
mierno predstavljeni v Mos-
conovi galeriji. Po mnenju že 
omenjenega likovnega kritika 
predstavljajo nekakšno notra-
njo umetničino katarzo – očiš-
čevanje strahu pred zahrbtno, 
brezdušno boleznijo, ki strašlji-
vo spominja na človeške brez-
čutne uničevalce vsega, kar je 
človeštvu sveto – ne glede na 
spol, raso, vero, svetovni na-
zor in položaj. V prelivanju 
rdeče, modre, rumene, zelene 
in črne barve z redkimi vijo-
ličnimi odtenki odkrivamo li-
kovno personifikacijo bolezni 
covid-19. »Kot skrajno ekspre-

sivno, pretresljivo in čustveno 
doživeto lahko označimo trpe-
čo, odsekano glavo v obliki kri-
ža, ki jo lahko razumemo kot 
avtoportret umetnice in hkra-
ti kot portret hčere Sare, s ka-
tero jo veže fascinantna podob-
nost, tako po karakterju kot po 
zunanjosti,« pojasnjuje kritik, 
gledalec pa ob ogledu omenje-
ne slike preprosto onemi nad 
neverjetno izpovedno močjo. 
Razstavi omenjenega ciklusa 
dodajo dodatno težo še misli 
(natisnjene na posebnem ma-
terialu in uokvirjene pod sli-
kami) literarne ustvarjalke, 
kolumnistke ter profesorice 
slovenščine in nemščine Nor-
me Bale. »S Tatjano sva v času 

karantene ustvarili likovno-li-
terarni cikel Korontena 20, ki je 
premierno postavljen na ogled 
v tem prelepem gradu in bo kot 
zahvala zdravstvenemu in le-
karniškemu osebju podarjen 
Centru za krepitev zdravja Gor-
nja Radgona. Prijateljica Irena 
Petek Petka je iz starih pred-
pasnikov in prtov sešila maske, 
na katerih je natisnjen moj li-
terarni tekst o koroni – gospe, 
ki je v naša življenja vstopi-
la nepovabljena,« opiše nasta-
nek tekstov slikarkina prijate-
ljica Norma, ki se je zbranim 
v okroglem stolpu Mosconove 
galerije predstavila še z bra-
njem odlomka iz lastnega knji-
žnega dela Karamel.

Zanimiv, razgiban in živahen 
triurni dogodek, ki se je odvi-
jal v Mosconovi galeriji, pred 
Vrtnarjevo vilo s predstavi-
tvijo modre frankinje Graj-
ska kri Art Selection Barrique 
2016 ter v grajskem parku, se 
je zaključil na veliki grajski te-
rasi ob izbranem vinu modre 
frankinje in dobrotah novega 
najemnika kavarne na gradu 
ter glasbi zasedbe, ki so jo ses-
tavljali Andrej Fon (saksofon), 
Andraž Jene (kontrabas), Je-
romej Kostanjšek (trobenta), 
Aleš Košir (bobni), Zoran Ko-
šir (kitara) in Klemen Zupan 
(trobenta). 
� Smilja�Radi

Tatjana�Mijatović�(levo)�in�njena�prijateljica�Norma�Bale�v�
grajskem�stolpu�Mosconove�galerije,�kjer�se�predstavljata�s�
skupnim�likovno-literarnim�opusom

SENOVO – 8. junija je v Domu XIV. divizije na Senovem v or-
ganizaciji Valvasorjeve knjižnice Krško in v sodelovanju z 
založbo Beletrina potekal dogodek, na katerem so svoje de-
lovanje predstavili bralni krožki s Senovega, Brestanice in 
Krškega, glavni gost dogodka pa je bil pisatelj Tone Partljič, 
ki je v pogovoru z bibliotekarjem Vilijem Planincem predsta-
vil svoj novi roman Pesnica. 

Boža Ojsteršek, prof. slovenskega jezika v pokoju in mentorica 
bralnega krožka na Senovem, je predstavila delovanje bralnega 
krožka na Senovem, v katerem so precej časa namenili Tonetu 
Partljiču, predvsem zato, ker bo letos avgusta praznoval okrogli 
jubilej. Predstavila sta se tudi bralna krožka iz Brestanice in Kr-
škega pod mentorstvom Mihaele Suvajčevič in Marije Lelič. O 
Partljiču pa je Ojsterškova še povedala: »Poznamo ga kot dramati-
ka in dramaturga in do njega gojimo prav poseben odnos. Dopuš-
ča, da posegamo v njegovo besedilo za dramsko uprizoritev, ki se 
ga seveda lotimo študijsko. Imamo pa predvsem veliko odgovor-
nost do pisatelja, ki zna presenetiti v pogovoru in je zelo zabaven 
sogovornik. Ljudje radi gledajo njegova dela.« Partljič se je med 
drugim dotaknil slovenskega naroda v najširšem pomenu: »Vred-
ni smo svojega denarja in vsi smo potrebni očiščenja ter pomlaje-
nja, saj se moramo zazreti vase in se spremeniti. Sicer pa človek 
umre dvakrat. Ko mu neha biti srce in ko nihče več ne omeni nje-
govega imena.« Dodal je še, da Senovo nosi v srcu zaradi dram-
skih uprizoritev njegovih besedil. Na koncu se je Partljiču za pri-
jetno druženje zahvalil predsednik Društva upokojencev Senovo 
Ludvik Grilc, sledila je pogostitev ob stojnici založbe Beletrina.  
 A.�Kališnik�

Partljič nosi Senovo v srcu

Tone�Partljič�v�pogovoru�z�bibliotekarjem�Vilijem�Planincem

Vodja projekta, zgodovinar dr. 
Božo Repe z ljubljanske Filo-
zofske fakultete (FF), je ob ot-
voritvi dejal, da je bil namen 
raziskave o okupacijskih me-
jah večplasten: »Na geografski 
ravni gre za to, da smo nare-
dili natančno pretvorbo s sta-
rih zemljevidov v moderne 
GPS sisteme, s čimer lahko 
korak za korakom sledimo 
poteku meje, odkrivamo nje-
ne ostanke, jih registriramo in 
s pomočjo lokalnih skupnos-
ti in drugih pristojnih skuša-
mo opozoriti nanje in jih zava-
rovati. S številnimi intervjuji, 
doslej že blizu 300, smo ohra-
nili vsaj delček zgodovinske-
ga spomina na težko življenje 
prebivalstva zaradi okupacij-
ske meje.« V okviru raziska-
ve so definirali in izračunali 
kar 640 km meja, na katerih 
so ozemlja razmejevale žič-
nate ograje, bunkerji in min-
ska polja, kar je izredno oteži-
lo ustaljene vzorce prehajanja 
prebivalstva, nemalo posku-
sov prečkanja z ene na drugo 
stran pa se je končalo tragično. 

Zgodovinar dr. Bojan Balko-
vec (FF) je navedeno na pred-

»En krompir, tri države ...« 
BRESTANICA – 9. junija so na gradu Rajhenburg odprli gostujočo razstavo�En�krompir,�tri�države�–�Okupacij-
ske�meje�na�Dolenjskem�1941–1945, ki prikazuje, kako so štirje okupacijski režimi Slovence razdelili med 
različne državne entitete ter jih etnično obsodili na smrt.

stavitvi razstave v okrogli dvo-
rani gradu še dopolnil, da je 
bil prostor Posavja in Dolenj-
ske poseben tudi s tega vidi-
ka, ker je del ozemlja poleg 
Nemcev in Italijanov okupira-
la tudi ustaška NDH, ki je več 
ali manj še danes zamolčan 
okupator. Na območju Posav-
ja so ustaši okupirali ozeml-
ja petih vasi (Slovenska vas, 
Nova vas pri Mokricah, Jese-
nice na Dolenjskem, Obrež-

je in Čedem), v katerih je ži-
velo skupno okoli 800 ljudi. V 
posebnem filmu, ki je del raz-
stave, so pripravljavci razsta-
ve strnili spomine tudi 48 pri-
čevalcev, žal so nekateri med 
tem že preminili, na ogled pa 
postavili tudi dva izkopana 
mejna kamna. Sicer pa se je dr. 
Repe navezal tudi na množi-
čen izgon prebivalstva in nase-
litev Kočevarjev. Teh je bilo na 
območju Obsotelja in Posav-

ja, ki je bilo najbolj na udaru, 
naseljenih kar okoli 17.000, 
medtem ko je bilo iz naše-
ga območja v tujino, največ v 
Nemčijo, iz preselitvenega ta-
borišča pri gradu Rajhenburg 
transportiranih okoli 45.000 
tisoč ljudi. In če bi se vojna 
končala po nemških načrtih, 
je dejal, »bi bil del Slovencev 
ponemčen, večina pa bi 
končala na vzhodu Evrope 
brez nacionalne identitete 
in kot pomožna delovna sila. 
Zato fašizma, evropskega ali 
domačega, ne smemo nikoli 
več dopustiti!«

Eden izmed pričevalcev, Vik-
tor Miklič, je dejal: »V prvi 
Jugoslaviji leta 1941, ko je 
bil razpad, smo sadili krom-
pir. No, potem so Nemci priš-
li, tako da smo ga obdelovali v 
nemški državi. Izkopavali smo 
ga pa v Italiji. V istem letu, na 
isti njivi.« Iz povedanega so 
pripravljavci in snovalci tudi 
povzeli naslov razstave En 
krompir, tri države, na bresta-
niškem gradu pa bo na ogled 
do 15. avgusta.

� Bojana�Mavsar

Ob�odprtju�razstave�(z�leve):�dr.�Božo�Repe�(FF),�zadaj�Darja�
Planinc� (KD� Krško)� in� dr.� Božo� Flajšman� (FF),� dr.� Helena�
Rožman�(KDK),�Marjeta�Bregar�(Dolenjski�muzej),�dr.�Bojan�
Balkovec�(FF),�Lojze�Štih�(ZB�NOB�Krško)�in�sevniški�fotograf��
Ljubo�Motore

V družbi s Poletkom in Poletnimi zavitki

Knjižnica Sevnica tudi v letošnjem poletju vabi otroke v druž-
bo s Poletkom, odrasli pa si lahko za dopustniške dni izbere-
jo svoj Poletni zavitek. 

V veliko veselje nam 
je, da je knjižnica že od 
začetka meseca maja 
ponovno odprta za naše 
bralke in bralce, kjer si 
lahko za prihajajoče po-
čitniške in dopustniške 
dni vsakdo izbere sebi 
primerno gradivo. Knji-
ga je vedno bila, je in bo 
stalna tiha spremljevalka, ki nam sicer ukrade nekaj našega 
prostega časa, nas pa po drugi strani nagradi z odpiranjem 
novih, neznanih svetov, nam buri domišljijo, pomaga pri pre-
magovanju lastnih omejitev, nas izziva, umirja, prispeva k laž-
jemu razumevanju soljudi in je z njo naš prosti čas bolj poln in 
dobro izkoriščen. Zato, pridite v knjižnico!

Posebno povabilo vel-
ja najprej otrokom, sta-
rim od 3 do 12 let, kate-
rim je Poletko že četrto 
leto zapored ponovno 
pripravil obsežen na-
bor zanimivih, poučnih 
in duhovitih zgodb, in 
seveda tudi odraslim, 
ki si želijo okusiti tudi 
kakšno bralno presenečenje. Spet smo pripravili lične, v ča-
sopisni papir zavite komplete raznolikih in odličnih knjig, zra-
ven pa dodali še mikaven recept, da boste lahko preizkusili 
vašo pekovsko ustvarjalnost. Naj poletje ne mine brez dob-
re knjige v roki.
� Anica�Ganc,�Knjižnica�Sevnica
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Junijski obeti, pričakovanja, izpolnjeni upi, želje, hotenja in kar 
bi v tem obetajočem smislu še naložila v junijsko košarico. Mor-
da v tak primeren košek z dišečo pokošeno travo, kjer sem iz 
duše  uživala na poti na Koroško. Vonj pokošene trave je, ver-
jeli ali ne, ampak raje verjemite, vdiral v »renojev voz«, krave, 
ki so se malodane pasle povsod, so mi prebudile brbončice po 
sveže podojenem kravjem mleku pri stari mami, napravljena 
drva pri vsaki hiši za zimo so pač še ena posebna zgodba. To-
pla. Tako neskončno lepo domovino imamo! In pridne ljudi, če 
zelo zožim tale začetek.

Letošnji rožnik mi je do prvega dne poletja budil upanje, da se 
bo predramil kakšen dan, ko nizko, temno, grozeče nebo ne bo 
objemalo ozelenele zemlje in da bo vsaj toliko predahnilo, da bi 
se bolj s polnimi pljuči spomnili pred desetletji vročih junijskih 
dni. Ko pišem tole v sobotnem popoldnevu, smo v najbolj ener-
getskem obdobju, vanj sovpadajo retrogradni Merkur, poletni 
solisticij in Lunin mrk. Pričakujem, da smo (bili) vsi pozitivno na-
ravnani in da so maturanti danes v zagovoru uspešno  obvlada-
li matematično vedo. Kar pomeni, da imamo pri hiši enega ma-
turanta in enega, ki se vpisuje v srednjo šolo.

Se pa natančno spominjam začetka poletja pred 29 leti. Bilo 
je vroče, soparno, zelo zelo vzneseno, veselo, pa naj ne drobim 
vseh sijajnih slik. In obetov. Da bomo neodvisni, samostojni, se 
pravi od nikogar odvisni, da bo domovina še ena krasna obeta-
joča Švica. Domovino smo bili pripravljeni (spet) braniti z vse-
mi razpoložljivimi sredstvi, silami in ljudmi. V katere so spada-
li še tisti nekoč zavedni sposobni  borci, veterani … Radijci smo 
bili na svojih položajih, domačini so komaj pričakovali posavske 
novice z brežiškega vala, bili smo ažurni, poslušalci zadovoljni 
z našim poročanjem. Ko sva se z Evgenom ponoči vračala z de-
žurstva, je bilo izza vogalov in grmičevja zaslediti puškine cevi, 
a varuhi so naju poznali. Moja češnja je bogato obrodila, meni 
pa se nekega vračajočega jutra ni posvetilo, da je skleda češenj 
na mizi z moje češnje.

Kaj so naredili  iz naše domovine? Kako smo dovolili, da so jo 
poteptali in jo ponižali? Ali res nismo hoteli ali mogli videti ple-
vela, ki se je razrasel v vse smeri? Razrasel je ustvaril množico 
gordijskih vozlov. Je kje kdo, ki bi jih bil voljan, sposoben prese-
kati? Osebke, ki so jih politike postavljale na ključne, za drža-
vljane in državo pomembne položaje, se je ob odkritjih »nepra-
vilnosti« lotil virus demence. Sicer pa imamo z virusom demence 
itak nepremostljive težave. Zgodovina je žlahtna veda za tiste, 
ki jo predavajo zanamcem in jo preučujejo za prihodnost. V vsa-
kem primeru je treba biti za to vedno odprte glave, srca in duha. 
Ljudje smo se v glavnem bore malo naučili iz njene zapuščine. 
Morda si smemo obetati več logičnih spoznanj s strani mladih, 
ki jih zanima zgodovinopisje.

In smo skorajda bizarno poklenili pred covidom-19 oziroma 
pred korono. Ki nas znova ogroža v tem drugem valu. Virus je 
pričakovano naglo zdrsnil med ljudi. Ker smo nepremišljeni, ne-
učakani, podivjani za poti na vse strani sveta, k hrvaškemu mor-
ju, na kofetkanje sem in tja, naj ne naštevam. Maske so obveza, 
razkužila za roke prav tako, razdalje naj ne bi zanemarjali, dru-
ženja si smemo privoščiti s pazljivimi prijatelji in znanci in ne 
nazadnje – po logiki pameti – imamo tako lepo domovino, da 
v tej situaciji ni potrebe po avanturističnih raziskovanjih. A vse 
kaže, da je samoobvladovanje zelo zelo zahtevno področje. Je pa 
nuja, da poženemo življenje in ustvarjanje naprej z mero opreza. 

En up, ena želja – da bi uživali vsaj ob kaki utripajoči kresnički!

Obeti.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Sreda, 24. 6.

• ob 19.00 v galeriji Ana v 
Sevnici: odprtje razstave Ne-
venke Flajs »Vizualna sporo-
čila« 

Četrtek, 25. 6.

• ob 19.00 na dvorišču Lamu-
tovega likovnega salona v 
Kostanjevici na Krki: prome-
nadni koncert Pihalnega or-
kestra Kostanjevica na Krki

Petek, 26. 6.

• od 10.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
dan Posavskega muzeja Bre-
žice, prost vstop; od 10.00 
do 12.00: kulinarična delav-
nica »Peka postrvi v listju« 
in predstavitev projekta 
»ŠIPK: Mi smo barok III«

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: kon-
cert iz cikla Poletje na gra-
du Rajhenburg 2020 – Teo 
Collori in Momento Cigano, 
za ARSonica 2020 abonma 
in izven 

Sobota, 27. 6.

• ob 8.00 izpred OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece: 13. kole-
sarski maraton od Pišec do 
Kumrovca in nazaj

• ob 8.00 pri kozolcu v Bistri-
ci ob Sotli: otvoritev Poti lju-
bezni in prvi pohod po njej

• ob 10.00 v Splavarju v Bre-
žicah: 2nd hand pop-up, Sta-
ra šola Brežice, ob 20.00: 
odprtje slikarske razsta-
ve Poletje – Dalaj Eegol, ob 
21.00: Prvi borci – Kama-
do Joe meni (DJ RecycleMan 
(ex. Ali En), ob 24.00: sobot-
ni pubbing (DJ The-Ule)

• ob 19.30 pod paviljonom v 
Bistrici ob Sotli: letni kon-
cert MePZ Bistrica ob Sotli

• ob 21.30 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: Letni 
kino na gradu Rajhenburg – 
komična drama »Tu je bila 
Britt-Marie«

• od 22.00 dalje v Klubu Me-
tulj v Bistrici ob Sotli: SH-
TROM: 2020 Volts

kam v posavju
stanski cerkvi Galerije Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: odprtje razstave Slobo-
dana Vidovića »Stanja«

• ob 20.30 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici: akus-
tični koncert »1na1: Gušti & 
Tomi M.«

Sobota, 4. 7.

• od 8.00 do 13.00 na Tržni-
ci Videm: Ribiški dan

• ob 9.00 v Sevnici: Kolo fest, 
primeren za družine

• od 9.00 dalje v športni dvo-
rani Brežice in športni dvo-
rani Gimnazije Brežice: 8. 
turnir bratstva in enotnosti 
2020 – finale ADA badmin-
ton lige, ob 21.00 v MC Bre-
žice: zaključna podelitev na-
grad

• od 9.00 do 12.00 v Atelje-
ju Liber (CKŽ 2, Krško): li-
kovno dopoldne v starem 
mestnem jedru Krškega z 
mentoricami Valerijo Pe-
gam, Mojco Lampe Kajtna 
in Eleno Sigmund

• od 18.00 dalje v gozdičku 
pod MC Krško: otvoritev Šu-
mice

Nedelja, 5. 7.

• ob 10.00 v Sevnici: 25. sev-
niški kolesarski maraton

Torek, 7. 7.

• ob 21.00 na dvorišču gradu 

Brežice: Kino na grajskem 
dvorišču – Zelena knjiga

Sreda, 8. 7.

• ob 19.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu Kostanjevi-
ca na Krki: odprtje gostujoče 
razstave iz Muzeja za arhi-
tekturo in oblikovanje 

Četrtek, 9. 7.

• ob 20.00 na gradu Sevnica: 
koncert Tanje Zupanc in kla-
pe Volosko 

• ob 21.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: koncerti z Dru-
štvom študentov Brežice – 
Martina & Morena Olić

Sobota, 11. 7.

• od 9.00 dalje na kmetiji Ža-
ren v Nemški vasi: Dan teh-
nike 2020 – okolju prijazna 
pridelava grozdja

Ponedeljek, 13. 7.

• ob 21.00 v Mestnem par-
ku Krško: predstavitev krat-
kih filmov Luksuz produkci-
je DZMP

Torek, 14. 7.

• ob 21.00 na dvorišču gradu 
Brežice: Kino na grajskem 
dvorišču – Zvezda je rojena

Nedelja, 28. 6.

• ob 9.00 na travnatem igri-
šču pri Kostanjšku v Piše-
cah: turnir v nogometu med 
vasmi KS Pišece

• ob 14.00 v Kulturni dvorani 
Šentjanž: tradicionalna de-
lavnica likovne sekcije Art 
Lipa iz KUD Budna vas pod 
mentorskim vodstvom Ele-
ne Sigmund

• ob 17.00 pod kozolcem v Bi-
strici ob Sotli: srečanje ljud-
skih pevcev »Pod kozolcem«

Ponedeljek, 29. 6.

• od 7.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 
(vsak dan do 3. 7.)

• od 9.00 do 12.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: celotedenska otro-
ška kiparska delavnica pod 
mentorstvom likovnega pe-
dagoga Valterja Rabiča (vsak 
dan do 3. 7.)

• ob 21.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
premiera predstave »Paul 
Claudel – Jacques Lacan: 
Talka« v izvedbi Anton Pod-
bevšek Teatra

Sreda, 1. 7.

• od 9.00 do 13.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
Poletna grajska dogodivšči-
na (vsak dan do 3. 7.)

• ob 19.00 na gradu Sevni-
ca: odprtje razstave Branka 
Gajšta iz Majšperka v okvi-
ru Radogost večera

Četrtek, 2. 7.

• ob 19.00 v Mestnem parku 
Krško: gledališki večer »Sli-
ke našega mesta« (v prime-
ru slabega vremena dogo-
dek odpade)

• ob 21.00 na dvorišču gradu 
Brežice: poletni koncert Ru-
dolf Gas & The family

Petek, 3. 7.

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: dan rudarjev

• ob 19.00 v nekdanji samo-

SEVNICA – V Knjižni-
ci Sevnica je do konca 
meseca junija na ogled 
likovna razstava »Pale-
ta brez meja« (na foto-
grafiji), ki je v organi-
zaciji JSDK OI Sevnica 
že sedma zapovrstjo. 
Na njej se predstavlja-
jo mladi likovni ustvar-
jalci in ustvarjalke vseh 
sedmih osnovnih ter obeh podružničnih šol v sevniški občini, ki 
so ustvarjali pod vodstvom šolskih mentoric od 1. do 9. razre-
da – Nene Bedek, Andreje Vrtovšek, Tanje Dobnik, Marjetke 
Hribar, Cvetke Pešec, Jureta Repovža, Mojce Tomažin, Ines 
Colnar, Marjetke Podlogar, Renate Mlinarič, Helene Hribar, 
Jožice Pelko, Nade Jazbec, Alje Felser, Gordane Bregar, Tanje 
Žnidaršič, Martine Trbovc, Petre Jesih, Darinke Jeraj, Jožice 
Mlakar, Katje Lackovič, Terezije Kunšek, Janje Flisek Balog, 
Majde Dolinšek, Alenke Bogovič Peklar, Polone Trebše, Mag-
de Flajs, Marjete Česnik, Karmen Božič, Erike Anzelc Intihar, 
Andreje Janc in Mateje Prah. Motivi razstavljenih likovnih del 
so različni in prav tako tehnike, s katerimi mladi ponovno prijet-
no presenečajo.  S. R.

Razstava »Paleta brez meja«

DAN POSAVSKEGA MUZEJA 
BREŽICE
26. junij, 10.00–18.00: prost vstop v muzej

PEKA POSTRVI V LISTJU, kulinarična 
delavnica in
ŠIPK: MI SMO BAROK III, predstavitev 
projekta, 10.00–12.00

RUDOLF GAS & THE FAMILY
2. julij, 21.00

KINO NA GRAJSKEM DVORIŠČU
7. julij, 14. julij, 21. julij, 21.00

KONCERTI Z DRUŠTVOM 
ŠTUDENTOV BREŽICE
MARTINA & MORENA OLIĆ, 9. julij, 21.00
ROBERT PETAN, 30. julij, 21.00

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 
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BREŽICE – Rudolf Gas & The Family vabijo 2. julija ob 21. uri na 
butični koncert v grad Brežice. »Predstavili bomo skladbe z ak-
tualnega albuma Svet planet, novi singl You Should Fly, za kate-
rega je posnet tudi videospot, ter nekaj večnih soul – jazz stan-
dardov v sveži preobleki,« nam je ob tej priložnosti zaupal pevec 
omenjene skupine Rudolf Gas, sicer vokalist, aranžer, produ-
cent in dirigent Big banda Orkestra Slovenske vojske, ki ob tem 
tudi poudarja, da je poletje čas za sveže ideje in bo tudi sam za-
čel pripravljati nov album. Poleg njega vas bodo v svet melodij 
v poletni noči zazibali še preostali člani zasedbe: Miha Recelj 
(bobni), Dejan Hudoklin (bas), Primož Hudoklin (kitara), Aleš 
Ogrin (klavir), Boštjan Bone (trobenta), Nina Merkoci (sakso-
fon), Maruša Ferenčak in Veronika Strnad (spremljevalni vo-
kal) ter Krištof Strnad (klaviature, kitara).
� S.�Uršič

Rudolf Gas & The Family 
na grajskem dvorišču
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Lastnika podjetja Kerlet sta Robert Baškovič in Boris Čurčić. 
Svojo skupno poslovno pot sta začela leta 2008 z ustanovitvi-
jo podjetja Bibo. Skozi čas sta zaznala potrebo in vrzel na po-
dročju ponudbe vrhunske keramike in da prave izbire, za bolj 
izbirčne kupce v Posavju ni. Tako sta leta 2011 začela s skladi-
ščno veleprodajo outlet italijanske keramike, keramike nižjega 
cenovnega razreda. Sčasoma se je pokazala potreba po bolj 
kvalitetnih produktih, višjega cenovnega razreda, tako sta se 
leta 2017 odločila, da naredita lasten salon.

Kaj kmalu sta našla tudi primerno lokacijo salona, ki je potre-
bovala vse, kar sta iskala; blizu obvoznice, enostaven dostop, 
parkirišča, vsa potrebna infrastruktura ter možnost nadaljnje-
ga širjena. Tako so kmalu stekle aktivnosti za gradnjo in pot-

rebna dovoljenja, s katerimi pa nista imela težav, saj so imeli 
na Občini Krško posluh za njune ideje.

Trenutno so v ekipi štirje zaposleni, sicer pa pravita, da imajo 
vseskozi potrebo po novih kadrih in vabijo vse, ki se ne bojijo 
izzivov, da postanejo del njihove ekipe.

Njihov salon je narejen po sodobnih merilih, da se kupec v 
njem počuti sproščeno in domače. Spodnji del salona je na-
menjen izključno italijanskemu proizvajalcu vrhunske kerami-
ke Miragu, ki je takoj prepoznal vizijo mladih podjetnikov in 
tudi aktivno sodeloval pri dizajnu in izgledu salona. Pri njih 
je poudarek na kvaliteti, veliki izbiri, hitrih dobavnih rokih in 
ugodnih cenah!

Pohvalijo se lahko, da imajo edini v okolici Kolpasanov pre-
mium program, seveda nudijo keramiko vseh vrst in dimen-

zij, trenutno je trend keramika velikih dimenzij, talna, stenska, 
mozaik keramika. Poleg strokovnega svetovanja nudijo tudi 
3D izris kopalnic in ostale keramike. V njihovem salonu najde-
te vse, kar potrebujete za lep in udoben dom, saj imajo vse do-
datke: od lepila, fugirne mase, zaključnih profilov, sanitarne 
opreme, keramike za bazene … Skratka, vse rešitve za baze-
ne, terase, kopalnice na enem mestu.

Načrtov za prihodnost jim ne zmanjka, le dan je prekratek. Ver-
jamejo v ekipni duh, saj skupaj z zaposlenimi premikajo meje! 
Vse pa vabijo, da jih obiščete in se sami prepričate nad boga-
to ponudbo, sploh sedaj, ko vas čakajo še otvoritvene akcije!

KERLET – PRODAJNO RAZSTAVNI 
SALON VRHUNSKE KERAMIKE

KERLET d.o.o. ,  Prodajno razstavni  salon KRŠKO,  Tovarniška ul ica  3 ,  Krško |  www.kerlet .s i  |  info@kerlet .s i  |  031  787 900

Za reko Savo, na levem bregu, pred novo krško obvoznico je zrasel moderen salon, z vrhunsko ponudbo keramike svetovnega kova.

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 8.00-17.00
sobota: 8.00-12.00
 nedelje in prazniki: ZAPRTO

Robert�Baškovič,�Boris�Čurčić�in�Boris�Brili�ob�otvoritvi

Prodajno-razstavni�salon�Kerlet�na�Tovarniški�3�v�Krškem Sodobno�opremljen�salon�keramike

Kaj ste za ogrevanje uporabljali prej in zakaj ste 
začeli razmišljati o ogrevanju s toplotno črpalko?
Pred zamenjavo ogrevalnega sistema s toplotno črpalko 
smo uporabljali kotel na kurilno olje. O zamenjavi 
ogrevalnega sistema pa smo pričeli razmišljati, 
predvsem zaradi obljub o velikih prihrankih pri ogrevan-
ju s toplotno črpalko.

Kakšne pomisleke ste imeli pred montažo 
toplotne črpalke?
Edini pomislek, ki smo ga imeli je bil ali bo toplotna 
črpalka zmogla ogreti našo hišo, glede na to, da imamo 
visokotemperaturno, radiatorsko ogrevanje. Sedaj, ko 
imamo toplotno črpalko vgrajeno že več let, smo 
spoznali, da so bili vsi pomisleki nepotrebni.

Na osnovi katerih kriterijev ste izbrali ponudnika 
in blagovno znamko toplotne črpalke?
Pri izboru blagovne znamke smo iskali proizvajalca, ki 
ima dolgoletno tradicijo kvalitetnih proizvodov, dobre 
poprodajne storitve (servis, rezervni deli...) , seveda pa 
smo upoštevali tudi priporočila znancev, ki imajo 
opremo Weishaupt že več let vgrajeno.

S čim vas je izbrani ponudnik prepričal?
Ponudnik nas je prepričal z dobro predstavitvijo izdelka, 
tako, da je bilo tudi meni, kot nestrokovnjaku na tem 
področju vse razumljivo. Prepričale so nas tudi 
reference ponudnika in izvajalca/montažerja opreme.

Kako je potekala montaža (ogled, izvedba-
trajanje)?
Monter opreme, podjetje Centros d.o.o. je predhodno 
opravilo ogled na samem objektu. Glede na karakteris-
tike objekta so izračunali ustrezno moč toplotne črpalke 
in pripravili ponudbo. Po potrditvi ponudbe je montaža 
potekala po predhodno dogovorjenih terminih, brez 

prekinitve do samega zagona. Ob zagonu mi je bilo 
predstavljeno delovanje in upravljanje toplotne črpalke 
ter predana vsa dokumentacija v slovenskem jeziku.

Ste koristili nepovratna sredstva Eko sklada?
Tako je, pri naložbi smo koristili nepovratna sredstva 
Eko składa. Pri izpolnjevanju vloge in pripravi 
dokumentacije nam je bilo v pomoč podjetje, ki je 
izvedlo montažo in tudi proizvajalec opreme Weishaupt 
d.o.o.

Kakšni so prihranki v primerjavi s starim ogreval-
nim sistemom?
Prihranki so nad pričakovanim. S prejšnjo ogrevalno 
napravo smo v povprečju porabili za cca 2.200 eur 
kurilnega olja. Po zamenjavi ogrevalnega sistema s 
toplotno črpalko, pa v povprečju porabimo ca. 600 eur 
elektrike. Naš prihranek na leto torej v povprečju znaša 
cca 1.600 eur. Ker smo obstoječo napravo na kurilno 
olje odstranili, je odpadel tudi strošek dimnikarja.

S čim ste še posebej zadovoljni?
Predvsem smo zadovoljni s prihrankom pri ogrevanju, 
pa tudi dejstvom, da toplotna črpalka ni bila samo 
prodana, ampak imamo na voljo tudi poprodajne 
storitve (vzdrževanje opreme, pregled....). Ker smo se 
odločili tudi za podpis pogodbe o rednem vzdrževanju, 
so nam garancijo naprave podaljšali na 5 let.

Bi priporočili toplotno črpalko Weishaupt še 
komu?
Vsekakor bi toplotno črpalko Weishaupt priporočal 
vsakomur, ki razmišlja o poceni in kvalitetnem ogrevan-
ju, tako pri novogradnji kot pri adaptaciji.

G. Branko Fabjančič, stranka

Pooblaščeni monter Centros d.o.o. 
GSM 051-302-889, www.centros.si, e-mail info@centros.si

Toplotne črpalke 
Weishaupt
Weishaupt je eno vodilnih svetovnih podjetij, ki se 
ukvarja z razvojem, proizvodnjo, prodajo in 
servisom ogrevalnih sistemov in gorilnikov. Nudimo 
vam odlične proizvode s področja ogrevalne 
tehnike in sicer toplotne črpalke, kondenzacijske 
oljne in plinske kotle, solarne sisteme ter oljne in 
plinske gorilnike.
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Nataša Jaklič, Svržaki 
(Metlika) – dečka,

• Katja Krajnc, Vrh pri Bo-
štanju – dečka,

• Žaklina Barkovič, Vihre – 
dečka,

• Jasmina Šabanović, Buko-
šek – deklico,

• Dóra Földi, Zalaegerszeg 
(Madžarska) – dečka 
(dvojčka),

• Tjaša Železnik, Podgorje 
ob Sevnični – deklico,

• Aleksandra Kunšek Te-
raž, Blanca – deklico,

• Marta Kozole, Podgorje pri 
Pišecah – dečka,

• Mira Blagojević, Sevnica 
– dečka,

• Katjuša Božnar, Malkovec 
– deklico,

• Vanesa Simončič, Črešnji-
ce nad Pijavškim – dečka, 

• Tina Gorišek, Sevnica – 
deklico,

• Anamari Pelko, Kamenško 
– deklico,

• Nina Avguštin, Senovo – 
deklico, 

rojstva • Aleksandra Račič, Črešnji-
ce pri Cerkljah – deklico,

• Lea Omahen, Senovo – 
dečka,

• Katja Žarn, Nemška Gora – 
deklico.

• Nina Zagmajster Gregl, 
Dramlja – dečka,

• Adrijana Novak, Bojsno – 
deklico.

ČESTITAMO!

poroke

• Žiga Mikolič iz Rovišča pri 
Studencu in Katja Kragelj 
iz Gorenje vasi pri Šmarjeti,

• Matej Klavžar z Velike-
ga Kamna in Anja Kozole s 
Senovega,

• Toni Žarn in Klavdija Ne-
čemer, oba iz Kostanjevi-
ce na Krki,

• Gregor Jordan in Jasmina 
Škrubej, oba z Malenc,

• Peter Pinterič iz Kapel in 
Natalija Zijal iz Podvinja,

• Timotej Kostanjšek in Ja-
nina Šuler, oba z Bizeljske-
ga.

ČESTITAMO!

BREŽICE – V krogu svojih dragih je 90. življenjski praznik obe-
ležila Ana Kostevc, rojena 28. aprila 1930 v Blatnem, danes pa 
živi v Brežicah. Odraščala je v družini s petimi brati. Med vojno 
niso bili izgnani, kar je pomenilo še več strahu in tudi trpljenja, 
kajti nikoli niso vedeli, kdo bo prestopil prag hiše – ali okupator-
ji ali partizani. S pokojnim možem sta povila dve hčerki – Anico 
in Jožico. Vesela je svojih štirih vnukov, še posebej pa jo radosti-
jo obiski sedmih pravnukov. Prav tako se je razveselila obiska in 
čestitk aktivistk, članic Rdečega križa Brežice, ki so ji prišle ob 
jubileju zaželet čvrstega zdravja še vrsto let in dobrega počutja 
v krogu svojih domačih, aktivistke je sprejela nasmejana in pre-
šerne volje.� N.�J.�S.

90 let Ane Kostevc

Jubilantka�Ana�Kostevc�s�hčerkama�Jožico�in�Anico

07 39 18 621

RADEČE – V soboto, 13. juni-
ja, sta na Občini Radeče 50 let 
skupnega življenja proslavila za-
konca Zvonka in Branko Tre-
bežnik. Zakonca sta ob prisot-
nosti župana Tomaža Režuna, 
ki je kot pooblaščenec za skle-
panje zakonskih zvez potr-
dil zakonsko zvezo, sodelavke 
Katje Čeč, predstavnikov Dru-
štva upokojencev Radeče, Dru-
štva invalidov Radeče in svojih 
najdražjih sklenila jubilejno zla-
to poroko.
Njuna skupna pot se je začela 
16. maja 1970. Zaljubila sta se 
že v mladosti, saj sta bila doma 
iz sosednjih domačij. Topel dom sta si zakonca ustvarila v hiši na 
Jagnjenici v Radečah, ki sta jo pomagala na novo zgraditi na ne-
vestinem domu. Oba rada preživljata čas skupaj in sta vseskozi 
aktivna na številnih področjih.
Zakoncema so se rodili sinova Peter in Matej ter hčerka Julija. 
Življenje jima lepšajo štirje vnuki Saša, Sara, Taj in Naja. 
Ob obnovitvi zakonske zveze sta prejela Zlatnik Občine Radeče, 
Zlatoporočno listino in šopek. Izrečene so bile tudi iskrene čes-
titke vseh prisotnih, pevci in recitatorka pa so jima s pesmijo po-
lepšali že tako svečan in lep dan. 
 Vir:�Občina�Radeče

Zlata poroka zakoncev Trebežnik

KRŠKO – V minulih dneh so se od osnovnošolskih klopi poslo-
vili devetošolci in devetošolke, tudi na OŠ Jurija Dalmatina Krš-
ko. »Dragi devetošolci, v devetih letih šolanja ste se iz leta v leto 
vidno spreminjali (frizure, moda, želje in okusi). Spreminjal pa 
se je tudi naš kraj – skupaj z vami vred, pa tudi svet. Spreminjal 
se bo še naprej, tako kot vi … Zavedajte se svojih močnih podro-
čij in doseženih uspehov in se ne vdajte ob kakšnem neuspehu, 
ampak vztrajajte naprej  … Vsak padec je odskočna deska za nov 
začetek,« so jim v slovo zapisale razredničarke Urška Erjavšek, 
Zorica Kerin in Simona Žarn. 
 P.�P./vir:�OŠ�Jurija�Dalmatina�Krško

Ena vrata se zaprejo, da se lahko 
druga odprejo ... 

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 13, sreda, 24. 6. 202028 OBVESTILA

STANKA STRGAR

ZAHVALA

(1936−2020)
Ob izgubi naše drage mame se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in vsem, ki ste jo imeli radi ter jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Iskrena hvala sosedom, pevkam Vokalne skupine Mavrice ter 
Neži in Tadeju za zapeto njej ljubo pesem, Pogrebni službi Žičkar, 
Cvetličarni Katja in g. župniku Francetu Novaku za opravljen obred. 
Zahvala gre tudi osebju Doma starejših občanov Krško za dolgoletno 
oskrbo in razumevanje njene bolezni.
Spominjali se je bomo po ljubezni do vinograda, cvetočem vrtu, 
nasmejanem obrazu in dobrosrčnosti.

Damjana in Branko z družino

Pomlad�bo�na�tvoj�vrt�prišla
in�čakala,�da�prideš�ti.
Sedla�bo�na�rožna�tla

in�jokala,�ker�tebe�več�ni.
(Simon�Gregorčič)

MARJAN GAL.

SPOMIN

Ohranili ga bomo v lepem spominu na vsa poletna druženja ob 
uspešno opravljenem delu, ko smo skupaj prvi občudovali nove 
skulpture na njihovem stalnem mestu.

Njegovim bližnjim izrekamo iskreno sožalje.

Kolektiv Galerije Božidar Jakac

Zapustil nas je dolgoletni sodelavec 
na Mednarodnem simpoziju kiparjev Forma viva

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

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

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

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

od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro
• dopisništvo v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a (nabiralnik)
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa do 15. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

Renault ZDAJ

0% obrestna mera**

Odlog plačevanja do 4 mesece*** 

 Do 
 6.000 €
 popusta 
 za vozila iz zaloge*

*Pri pooblaščenem prodajalcu Renault preverite vozila iz zaloge in z Renault financiranjem izkoristite do 6.000 € popusta. Popusti se razlikujejo glede na model. Posamezni koncesionar lahko odobri tudi doda-
ten popust. **Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Stranka je do promocijske obrestne mere upravičena v primeru minimalne financirane vrednosti 3.900 € in trajanjem od 12 do 48 mesecev. Maksimalna 
financirana vrednost je omejena glede na model vozila. ***Odlog pričetka plačevanja mesečnih obrokov do 120 dni je omogočen v primeru nakupa avtomobila prek Renault financiranja z minimalnim 20% 
pologom in v primeru ustrezne bonitete stranke. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu 4,1–7,3 l/100 km. Emisije CO2 109–158 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  

Renault priporoča      renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

 07 39 18 114

IN MEMORIAM

Milenko Vladič je bil član krške godbe od leta 1965 do 2005 in njen 
predsednik od leta 1979 do 1993. V času njegovega predsedovanja 
je skrbel za dobre odnose s Tovarno celuloze in papirja Djuro Salaj 
Krško in poskrbel za še večjo podporo podjetja orkestru. Bil je izreden 
amaterski glasbenik, ki je med drugim na prvem tekmovanju orkestra 
v Artičah igral kar na dva inštrumenta – klarinet in saksofon.
V začetku 90-ih je s somišljeniki ustanovil 40x band, katerega člani so 
starejši godbeniki, z željo po igranju starih koračnic.
Milenko je zapustil pri mnogih starejših godbenikih veliko praznino. 
A pustil nam je tudi mnogo prijetnih spominov in zgodb, o katerih 
bomo govorili še mnoga leta. Spominjali se te bomo kot godbenika, 
predsednika, a predvsem kot ljubeznivega, zvestega prijatelja, ki je 
z odprtimi rokami sprejel in postregel vsakega, ki te je obiskal na 
tvoji Bučerci. 
Naj večno odmeva Meseče srebrni in melodije tvojega saksofona!
Ženi Jožici, hčerama Mateji in Petri z družinama izrekamo iskreno 
sožalje!
� Nekdanji�in�sedanji�člani�Pihalnega�orkestra�Krško

MILENKO VLADIČ 
(1950–2020)

Vabimo Vas na predstavitev projekta 

Odlagališča nizko in srednje 
radioaktivih odpadkov Vrbina, Krško, 

ki bo v Kulturnem domu Krško 
dne 2.7. 2020 ob 18.00.

www.arao.si

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.
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MARIJE ZAPLATAR

ZAHVALA

iz Spodnjih Mladetič
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje, 
denarno pomoč, župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi 
Sašo in Mateja Novak Straža za organizacijo pogreba, pevcem za 
zapete žalostinke, izvajalcu zaigrane Tišine ... Skratka, vsem, ki ste 
nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. 
Veliko je tistih, ki vas v zahvali nismo posebej imenovali, pa ste nam 
kakor koli stali ob strani in se poslovili od naše drage mame. Vsem 
še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage mame 

Spomin�na�mater�pokopano,
komu�ni�drag,�komu�ni�svet?
Umrje�mati�vsem�prerano,

naj�tudi�sto�dožije�let.
(A.�Medved)

JOŽEFA IVNIKA

ZAHVALA

z Zdolske ceste v Krškem

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam izrazili sožalje, se od njega poslovili in ga skupaj z nami 
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala DSO Krško za oskrbo in 
nego, pogrebni službi za opravljene storitve. Hvala gospodu župniku, 
praporščakoma, govorniku za prebrane besede slovesa, pevcem za 
zapete žalostinke in izvajalcem Tišine.
Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga imeli radi in ga boste 
ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, brata, 
dedka, pradedka in strica

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

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

(Mila�Kačič)

MARIJE STIPIČ

ZAHVALA

iz Podbočja 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem, 
sodelavcem iz Kostaka, OŠ Leskovec, OŠ Podbočje in Term Čatež za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in denarno pomoč. Hvala 
pogrebni službi Kostak, cvetličarnama Žabkar in Tina-Leš, gospodu 
župniku in pevcem za zapete žalostinke. 

Žalujoči: vsi njeni

Kogar�imaš�rad,�
nikoli�ne�umre,�

le�daleč,�daleč�je.�

Ob boleči izgube naše drage 

EMILA KODRIČA

ZAHVALA

iz Krškega

se srčno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh najtežjih trenutkih 
življenja. Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga še zadnjič 
obiskali v leskovški poslovilni vežici, darovali cvetje in sveče, sv. 
maše, denarne prispevke ter ga pospremili na poslednjo pot. Posebno 
zahvalo izrekamo župniku g. Ludviku Žagarju za lepo opravljeno 
pogrebno svečanost, praporščakom, pogrebni službi Žičkar za 
organizacijo pogreba, trobentaču za ganljivo izvedbo skladb in pesmi 
ter g. Janezu Jankoviču, predstavniku Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Krško za besede slovesa. Še posebej pa se zahvaljujemo 
družinam Kodrič, Petretič ter Boženi, Robiju, Naniju in prijateljem 
iz Kostanjevice na Krki za vso pomoč. Hvala za izrečene besede in 
misli vseh, ki ste nam stisnili roke in bili z nami. Verjamemo, da bodo 
spomini nanj, na njegovo življenje in delo ostali živi in večni. 

Žalujoči: soproga Jožefa ter otroci Emilija, Milan in Branko

Ob nenadni izgubi našega dragega 

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

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

(Simon�Gregorčič)�

ROZI ŽMAVC

ZAHVALA

iz Stare vasi na Bizeljskem, ki je vsa leta živela v Ljubljani,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje, za darovane sveče in denarne prispevke. 
Zahvaljujemo se pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba in 
gospodu župniku Vladu Leskovarju za opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni

Ob izgubi naše drage

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

DORA GORENC
roj. Kužnik, (1934–2020)

S hvaležnostjo se spominjamo naše skupne poti, 
ki je obogatila naša življenja. 

Z ljubečnostjo, smehom, toplino.

Poslovili smo se 16. 6. 2020 v družinskem krogu.

Hvala vsem, ki ste stali ob strani. Posebna zahvala Domu starejših 
občanov Krško za nego in prijazno oskrbo.

Mojči, Dori z družino in ostalo sorodstvo

V ljubeč spomin ...

SPOMIN

CIRIL VIDMAR (LJUBI).

21. junija je minilo sedem let, odkar je zapustil svet

Hvala prijateljem, ki se ga še vedno spominjate.

Žalujoča: žena (Ljubi)

Slovo�je�vedno�prehitro
in�tudi�tvoje�je�bilo.
Nisi�odšel�v�pozabo.

Ni�dneva�in�noči,
povsod�si�v�mislih�z�menoj�ti.

SPOMIN

MILAN CIZELJ
Hvala vsem, ki se ga spominjate, 

postojite ob njegovem grobu in mu prižgete svečko.

Vsi njegovi

Med�nami�ljubljen�bil�si�
iz�vsega�srca,

ljubljen�bodi�tudi�tam,�
kjer�zdaj�je�tvoj�dom!

20. junija so minila tri leta, 
odkar nas je zapustil naš dragi

s Trebeža.

SPOMIN

VERONIKA VRETIČ
Zahvaljujemo se vsem, ki v mislih in srcih ohranjate spomin nanjo, 
ji prižigate sveče in postojite ob njenem grobu. 
Srčna hvala še enkrat!

Vsi njeni

Spomini�so�kot�iskre,
ki�pod�pepelom�tlijo,

a�ko�jih�razgrneš,
vedno�znova�zažarijo.

22. junija je minilo osem let, 
odkar nas je zapustila naša draga žena, 

mama, tašča, babica in sestra

iz Črnca 56 pri Brežicah.

SPOMIN

TINKA JURATOVCA
Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu 

in mu prižigate svečke.

Vsi njegovi

Bil�si�trden�kakor�skala,
bil�pokončen�kakor�hrast.

In�prišel�je�dan�usode,
ki�je�zrušil�skalo,�ki�je�zlomil�hrast.

6. julija bo minilo žalostnih 10 let, 
odkar ni več med nami našega dragega

iz Brezine 54.

ZAHVALA

JOŽEFA KENE
V 91. letu nas je zapustila

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje, podarjene sveče, maše ter denarno pomoč. Hvala gospodu 
župniku Gregorju Majcnu, govornici Ivanki Zupančič, pogrebni službi 
Žičkar, pevcem in trobentaču. Hvala tudi vsem tistim, ki jih nismo 
posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

iz Podgorja pri Pišecah.

Zaman�je�bil�tvoj�boj, 
zaman�vsi�dnevi�tvojega�trpljenja, 

bolezen�je�bila 
močnejša�od�življenja.

FRANCA POVŠETA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem za 
izrečena sožalja, cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Prisrčna 
hvala sosedom za vso pomoč, gospodu župniku za lep pogrebni obred, 
Lovski družini Šentjanž za organizacijo pogreba, praporščakom, 
Mariji in Miranu za poslovilni govor. Hvala tudi osebju Trubarjevega 
doma upokojencev za vso pomoč. 
Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga obiskovali in ga boste 
ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Usoda�kruta�je�hotela,
tebe�nam�je�vzela,
odselil�si�se�tja,

kjer�ni�več�trpljenja�in�gorja.

Ob boleči izgubi moža, očeta, dedija, brata

MARIJE SAJKO

ZAHVALA

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
sodelavcem za izrečena sožalja, neomajno podporo in tolažilne misli 
v najtežjih trenutkih. Hvala gospodu župniku Mitji in pevcem z Rake, 
ki ste našo babi ob prelepi besedi in čudoviti pesmi pospremili na 
njeni zadnji poti. Ravno tako hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in 
se boste nanjo spominjali z nasmeškom na obrazu. 
Posebna zahvala pa gre tebi, babi. Hvala za brezpogojno ljubezen in 
neprecenljive, čudovite trenutke, ki smo jih preživeli skupaj in jih 
bomo sedaj kot spomine za vedno nosili v srcih. 

Žalujoči: Vsi njeni

Če�ti�preostane�samo�še�en�dih,�
ga�porabi�za�to,�
da�rečeš�hvala.�
(Pam�Brown)

Ob nenadomestljivi izgubi naše drage 

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Prodam bukova drva, nakala-
na in suha, shranjena pod stre-
ho. Lokacija Podbočje. 
Tel.: 041 758 492

Prodam bukova in mešana 
drva. Možna dostava. 
Tel.: 031 594 663

Prodam slamo in ječmen ob 
žetvi, koruzo v zrnju, trosilec 
umetnih gnojil; lahko menja-
va za odojke. Tel.: 031 767 394

VINOGRADNIŠTVO

Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri

Prodam rdeče vino cviček, 
200 l. Cena za liter 1 €. 
Tel.: 041 223 957

Prodam rdeče vino cviček, le-
tnik 2019, in domače žganje 
brinjevec; možna dostava na 
dom. Tel.: 031 510 836

Prodam vino belo, rdeče in 
frankinjo; možnja menjava za 
koruzo ali tritikalo. 
Tel.: 031 657 195

Prodam suha mešana drva. 
Tel.: 041 625 917

Ugodno prodam novo bob-
nasto kosilnico Virax, širine 
180 cm, dvovretenski obra-
čalnik ter rabljen nakladalnik 
hlevskega gnoja. Prodam tudi 
dve telici simentalki, stari dob-
ro leto. Tel.: 041 243 343

Prodam suha kostanjeva drva. 
Možen razrez na dolžino po 
dogovoru; okolica Krškega, 
možna dostava. 
Tel.: 031 509 337

Prodam luščilec koruze, klina-
ste brane in rotacijski plug za 
Gorenje Muta. 
Tel.: 070 815 003

Prodam večjo količino koru-
ze v zrnju, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 606 813

Prodamo koruzo v zrnju in 
ječmen. Tel.: 051 361 635

Prodam slamo: pšenično, ječ-
menovo, tritikal v kvadratih ali 
okroglih balah po letošnji žet-
vi. Vse po dogovoru. 
Tel.: 031 566 219

Kupim izkopalnik krompir-
ja in rotacijsko kosilnico SIP. 
Tel.: 030 998 658

Prodam tri rabljene zajčnike 
po 20 €. Tel.: 041 433 505 

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

Prodam dve telici, stari 7 in 8 
mesecev, izredno lepi, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 606 813

Prodam kravo sivko, brezro-
žna, pašna, z bikcem limuzin, 
starim 3 mesece, 230 kg. 
Tel.: 041 377 860

Prodam teličko, staro 9 te-
dnov, limuzin. 
Tel.: 070 712 089

Prodam 4 koze in kozla, 5 mla-
dičev. Cena po dogovoru. 
Tel.: 070 733 331

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

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

RAZNO 

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

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

Izdelujemo in popravlja-
mo nagrobne spomeni-
ke, klesanje črk, delamo 
okenske police, kuhinjske 
pulte in montaža. Kamno-
seštvo Jakša d.o.o., CKŽ 65, 
Krško. Tel.: 07 49 05 900

STIKI
Spoznati želim žensko, staro 
od 50 do 60 let, da pride živeti 
k meni domov; okolica Krške-
ga. Tel.: 051 257 442
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obzornikova oglasna mreža

OBNOVA KOPALNIC 
Čiščenje odtočnih cevi

Izvedbe in popravila strojnih instalacij
(vodovod, ogrevanje, itd.)

www.valinstall.si
info@valinstall.si

041 813 085

V Brežicah iščem garsonjero za 
najem. Tel.: 031 474 419

AVTOMOBILIZEM

Kupim Volkswagen hrošč v 
kakršnem koli stanju ter re-
zervne dele za navedeni avto. 
Tel.: 040 900 008

KMETIJSTVO

Eko-kurjava, peleti A1, A2, po 
ugodni ceni, ter briketi za kur-
javo. Tel.: 070 665 823, www.
eko-peleti.si

Nudimo posek in spravi-
lo vseh vrst lesa, posebno 
hrasta. Plačilo takoj. Toni 
Lipar s.p., Stara vas 17e, 
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

Prodamo suha bukova ali me-
šana drva. Tel.: 031 306 559, 
po 17. uri

Prodam mulčer kladivar INO 
90 cm, obnovljen (komplet le-
žaji, rotor s kladivi). Sevnica, 
cena 430 €. Tel.: 031 702 003

NEPREMIČNINE
Bizeljsko – Drenovec: pro-
dam kvalitetno hišo, letnik 
1991, razgled, tri etaže, 150 
m², podstrešje ni dokonča-
no, zemljišče 4000 m², EI v 
izdelavi. Tel.: 040 473 956

Prodam vinograd, 3.757 m2, 
skupaj z zidanico, v kat. občini 
1322 Krško. Cena 7.000,00 €. 
Tel.: 040 787 234

Kupim hram, zidanico, parce-
lo, v bližini Čateža, Krškega, do 
5.000,00 €. Tel.: 031 712 446

V Brežicah najamem dvosob-
no ali večje enosobno stano-
vanje, novejše, raje neopre-
mljeno. Ob najemu plačam 4 
najemnine vnaprej. Umirjena 
nekadilka. Tel.: 051 727 251

V Brežicah oddam 1,5-sobno 
stanovanje, 42 m2. 
Tel.: 041 359 585

Prodam gozd na Senušah, 
1,85 ha. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 717 788 

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!

Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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031 621 522, 07 49 21 563

Obveščamo vas, da 
sprejemamo naročila za bele 

kilogramske piščance, ki 
bodo na voljo v drugi polovici 

avgusta. Naročila so obvezna.
Mlade rjave jarkice nesnice  

si lahko priskrbite od 
15. avgusta dalje, vsak 

delavnik med 16. in 17. uro.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

SEVNICA – 11. junija so člani balinarskega kluba »Hrasti« tretje 
leto zapored organizirali interni klubski turnir balinarskih dvojk, 
posvečen praznovanju KS Sevnica. V lepem sončnem dopoldne-
vu se je zbralo 19 balinarjev, ki so se razdelili po vnaprej dogo-
vorjenih kriterijih na 8 ekip. Zaradi številnosti dvojk je bil igral-
ni čas 50 minut. Sistem igranja je tekel po pokalnem sistemu. Po 
zanimivih in presenetljivih rezultatih je zmagala ekipa KS Krmelj 
(Jaklič, Dornik), pred ekipo Dobrava Sevnica (Ernestl, Gorišek) 
in ekipo KS Boštanj (Perc, Weiss). Prve tri dvojke so prejele za 
osvojena mesta medalje, je sporočil predsednik kluba Franc Er-
nestl in dodal, da si sevniški balinarji, ki so pred tremi leti dobili 

manjši lesen objekt za namene 
kluba, želijo še pokritje igrišča 
in priključitve čim večjega šte-
vila občanov vseh starosti, saj 
je ta šport kot rekreativna de-
javnost primerna za vse gene-
racije.  S. R.

Balinali ob krajevnem prazniku

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah –  

nabiralnik
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

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

Cena objave malega oglasa za pravne 
osebe, s.p. in druge posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 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 
Telefaks: 07 49 05 781
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: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
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: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.300 izvodov

 

Naslednja številka (14-15/2020) bo 
izšla v četrtek, 16. julija 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 9. julij 2020.

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Mariji Kotnik, Draža vas 64d, 
3215 Loče. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. SPEV - Zate bi dal
 2. (1.) Ans. PLUS - Ni je čez harmoniko
 3. (6.) Ans. DAR - Pomlad
 4. (2.) Ans. MLADI DOLENJCI - Ti imaš vse
 5. (3.) Ans. NAVEZA - Lunca sije
 6. (9.) Ans. OPOJ - Godec z dušo
 7. (10.) Ans. RAUBARJI - Tako posebna
 8. (5.) Ans. NOVI SPOMINI - Al´ mene buli
 9. (8.) Ans. DOLENJSKI VESELJAKI - Barabe
 10. (-.) Ans. PETKA - Stari asi, novi časi

Predlog tega tedna za glasovanje:
Skupina Gadi - Nor

Kupon št. 525
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, 27. 6. 2020, ob 20. uri

SEVNICA – 4. junija je na sev-
niškem gradu deseto leto za-
pored potekalo ocenjevanje 
vzorcev vin modre franki-
nje, čemur je 8. junija sledila 
še razglasitev najboljših pri-
delovalcev. Sodelovali so vi-
narji iz Slovenije, Madžarske 
in Hrvaške, glavna nagrada 
je odšla na Hrvaško. 

Mednarodna ocenjevalna ko-
misija, ki ji je predsedoval 
Robert Gorjak, je ocenila 87 
vzorcev vin modrih frankinj v 
petih kategorijah po medna-
rodno uveljavljenem 100-toč-
kovnem sistemu ocenjevanja 
v skladu s pravilnikom oce-
njevanja modrih frankinj in 
razglasila najboljše. V katego-
riji Modra frankinja – redna 
trgatev je slavil Stane Možič 
z Ledine pri Sevnici, ki ima v 
bližini doma vinograd z 2500 
trtami, med katerimi je 800 tr-
sov modre frankinje. »Prejeto 
priznanje pomeni, da dobro in 
pravilno delamo, je spodbuda 
za naprej,« je povedal nagra-
jenec. V kategoriji Modra fran-
kinja – peneča vina je slavilo 
Vino Kozinc iz Dolnjih Impolj 
pri Studencu, in sicer z dve-
ma vzorcema: suho 2017 in 
Brut Rose 2017. »Na Dedni 
gori obdelujemo na slabih de-
setih hektarjih skoraj 40 ti-
soč trsov. Vinogradi naše do-
mačije se širijo na vse strani 
neba in imamo zelo dobre po-
goje za pridelovanje različnih 

Zmagala je hrvaška frankinja

vin,« je po prejemu nagrade 
povedal David Kozinc, ki na-
daljuje vinogradniško zgodbo 
svojih staršev. V kategoriji Mo-
dra frankinja – posebna vina 
je najvišje mesto z vinom MF 
Rose 2019 osvojilo družinsko 
vinarsko podjetje Karlovček 
d.o.o iz Vrha pri Šentjerneju, 
kjer počasi prevzema vodenje 
sadjarske in vinogradniške 
kmetije diplomirani sadjar in 
vinogradnik Nejc Rumpret. 
V kategoriji Modra frankinja 
– predikati je slavilo likersko 
vino letnik 2018 družbe Kobal 
wine estate s Ptuja, medtem ko 
je v kategoriji Modra frankinja 
– starejši letniki in barrique 
najvišje mesto pripadlo hrva-
ški vinariji Feravino 1804, ki 
je postala tudi prvak festivala 
in prejemnica glavne nagrade.

Zbrane na dogodku so nago-
vorili podžupan občine Sev-
nica Janez Kukec, predsedni-
ca KS Sevnica Stanka Žičkar, 
direktorica KŠTM Mojca Per-
novšek in vinska kraljica Slo-
venije Ana Pavlin. Vsi ome-
njeni so sodelovali tudi pri 
podelitvi priznanj in nagrad, 
kar je pozorno spremljal ba-
ron Moscon (upodobil ga je Si-
njo Jezernik), ki je pozdravil 
navzoče pred potekom razgla-
sitve rezultatov. V imenu oce-
njevalcev je nekaj besed o iz-
boru najboljših pridelovalcev 
vin modre frankinje sprego-
voril Grega Repovž, ki je bil 
član osemčlanske mednaro-
dne ocenjevalne komisije; pri-
reditev je povezoval Ciril Do-
linšek. 
� Smilja�Radi

Prejemniki�priznanj�in�nagrad�10.�ocenjevanja�na�festivalu�
Modra�frankinja�–�žametno�vino�Posavja�s�podeljevalci� in�
organizatorjem�dogodka,�KŠTM�Sevnica

KRŠKO – 23 veteranov krškega Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo (ZVVS) je 30. maja opravilo društveni pohod 
na Grmado nad Krškim. Na pot so krenili izpred brestaniškega 
gasilskega doma, kjer so se udeleženci z minuto molka pokloni-
li spominu na vse padle v boju leta 1991 in kasneje preminule 
člane združenja. Pohod iz Brestanice na Grmado jih je vodila po 
Trapistovski poti, nakar so se po okrepčilu pri planinskem hramu 
PD Videm na Grmadi vrnili na izhodišče po t. i. Rudijevi poti, po-
imenovani po pobudniku ureditve poti Rudiju Kadivniku. Med 
povratkom so pohodniki sklenili, da bodo tradicionalni veteran-
ski pohod v maju poimenovali V spomin Rudiju Smodiču. Smodič, 
ki je preminil konec novembra lani, je bil soustanovitelj območ-
nih veteranskih odborov v Brežicah, Krškem in Sevnici, dolgole-
tni predsednik krškega združenja in zatem tudi predsednik Po-
krajinskega odbora ZVVS za Posavje.   � B.�M.�

Veteranski pohod na Grmado

Udeleženci�pohoda�na�Grmadi

POSAVJE, NEREZINE – Skupina kolesarjev iz Posavja je tradicio-
nalno tudi letos s kolesom prevozila junijsko kolesarsko klasiko 
Krško–Nerezine. Tokrat, na 15. jubilej, so jo kolesarji v sestavi 
Bojan Čurič (glavni organizator projekta), Dami Zupi, Gašper 
Bevc, Simon Krejan, Damijan Horvat, Miran Gračner ter po-
seben gost, hrvaški kolesarski prvak v driftanju Miroslav Pasa-
rić, odpeljali v obratni smeri kot vsa leta do sedaj, torej iz Nere-
zin do Krškega.  D.�Z.

ZDOLE – 14. junija smo se 
odpravili na tradicionalni Vi-
dov pohod. Pot nas je vodila iz 
Potoč po neokrnjeni naravi vse 
do Vidove cerkve v  Kostanjku. 
Vidova pot vodi mimo perišča 
v Grabnu, kjer so včasih peri-
ce oprale perilo in si izmenja-
le vaške novice, mimo skakal-
nice v »Gošah« do Raven pri 
Zdolah. Tu je nekoč ustvarjal 
priznani kuhar Ivan Ivačič, ka-
terega recepti so med krajani 
še danes zelo živi – predvsem 
zdolska gobova juha. Iz Raven 
pot pelje mimo Ruteža in Vro-
če peči (skalne gmote) do Žaj-
berjeve kapelice in nadalje do 

same cerkve svetega Vida. Sve-
ti Vid je med drugim zaščitnik 
gostincev, vinogradnikov in 
mladine. Pri Kosovem hramu, 
neposredno ob cerkvi sv. Vida, 
so nas lepo pogostili, nato pa 

smo se skupaj udeležili svete 
maše. Po maši je sledila zaslu-
žena malica in prijetno druže-
nje s sokrajani. Tokratni do-
godek je bil lepo obiskan in s 
soncem obsijan.  M.�G.

Vidov pohod THD Zdole

Ob jubileju v obratni smeri
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Bernardka Zorko iz Bre-
zovske Gore, zaposlena na 
Oddelku za družbene dejav-
nosti kot svetovalka za kultu-
ro, tehnično kulturo in delo z 

mladimi, je prejela naziv Naj 
prostovoljka, zaposlena v jav-
ni upravi »za izjemno prosto-
voljsko udejstvovanje na po-
dročju varovanja kulturne in 
naravne dediščine ter med-
generacijskega povezovanja v 
lokalni skupnosti«. Svoje anga-
žiranje nam je v pogovoru opi-
sala kot »način življenja že od 
ranih otroških let«, saj je od-
raščala na vasi in v homoge-
no povezani skupnosti, v ka-
teri so vaščani vselej zavihali 
rokave in priskočili na pomoč 
zdaj enemu zdaj drugemu so-

Bernardka Zorko, naj prostovoljka v javni upravi

Prostovoljstvu je zavezana že od otroških let
LJUBLJANA, KRŠKO – V prejšnji številki časopisa ste lahko prebrali, da je Slovenska filantropija 25. maja podelila nazive za delo na področju prostovoljstva šolam, 
mentorjem, občinam, ki so prijazne prostovoljstvu, med katerimi je bila prepoznana tudi Občina Krško, ter naziv Naj prostovoljec/ka, zaposlena v javni upravi. 
Slednjega je prejela Bernardka Zorko, zaposlena na Občini Krško, sicer pa ustanoviteljica Zavoda Svibna v domači Brezovski Gori.

sedu pri opravljanju kmečkih 
opravil. Svetel vzor Bernardki 
je bila tudi mama, ki se je vse-
lej angažirala pri organiziranju 
vaških praznovanj, družabnih 
iger, medtem ko se je sama za-
čela še intenzivneje vključeva-
ti na različna področja v času 
študija, ko jo je vsak vikend kot 
magnet vleklo nazaj v zeleno 
okrilje narave in je v njej vse 
bolj jasno zorelo spoznanje, da 
je domače okolje tisto, v kate-
rem se želi ustaliti. Tudi zara-
di tega, ker se je zavedala, da 
biva le streljaj stran od prav-
catega bisera narave, ki bi se 
ga dalo odpreti tudi za javnost 
in ga promovirati v turistične 
namene – Ajdovske jame pri 
Nemški vasi ali t. i. Kartuševe 
jame, ki je nekdaj služila za bi-
vališče jamskemu medvedu in 
tudi za zatočišče, ne nazadnje 
pa tudi grobišče prednikov, v 
kateri so zatem, po ocenah že 
pred 5000 leti, našli zatočišče 
tudi netopirji, danes pa jama 
velja za največjo »porodnišni-
co« netopirjev. 

Skrbnica Ajdovske jame 
in še kaj

Potem ko je Zorkova kmalu po 
zaključku študija leta 1999 za 

mandat in pol prevzela vode-
nje Ljudske univerze Krško, 
so na njej začeli intenzivno 
delovati tudi študijski krožki. 
Slednji so spodbudili ustano-
vitev več društev, katerih sou-
stanoviteljica in aktivna člani-
ca je bila, med drugim Društva 
ljubiteljev fotografije Krško, 
Ljudskih pevcev Roženkra-
ut, Kulturnega društva Lesko-
vec pri Krškem, pa Podgorjan-
ske konjenice idr. Po začetku 
priprav na odprtje Ajdovske 
jame, ko je občina z namenom 
razvoja kulturnega turizma in-
vestirala tudi v jamsko infra-

strukturo, je Zorkova name-
ravala kot dobra poznavalka 
tega področja, za kar je opra-
vila tudi dodatna izobraževa-
nja, prevzeti vodenje projek-
ta, a je tedaj sprejeta Natura 
2000 prinesla veliko omejitev 
na področju varstva podze-
mnih jam, med drugim glede 
ogleda jam s strani obiskoval-
cev v večini leta. Ne glede na 
to Zorkova še naprej skrbi za 
jamo in v sklopu Zavoda Svib-
na, regijskega zavoda za ohra-
njanje in trajnostni razvoj 
podeželja, v sodelovanju s 
strokovnjaki novomeške eno-

te Zavoda RS za varstvo nara-
ve, Centrom za kartografijo 
favne in flore ter Slovenskim 
društvom za proučevanje in 
varstvo netopirjev prostovolj-
no izvaja monitoring netopir-
jev v Ajdovski jami. Sočasno 
prireja več kulturnih priredi-
tev pri jami in predavanja s 
področja sonaravnega kme-
tovanja in ohranjanja ljudske-
ga izročila. Še vedno je aktivna 
pri veteranski folklorni skupi-
ni v Artičah, na pobudo sova-
ščanova pa mesečno prireja v 
hramu pri domačiji tudi pev-
ska srečanja »za dušo«, kakor 

pravi, na katerih se učijo let-
nim časom primerne in prilo-
žnostne ljudske pesmi, plesov 
in družabnih iger. »Prepeva-
nje  ljudskih pesmi mi veliko 
pomeni. Ne le z vidika ohra-
njanja in negovanja kulturne 
dediščine, tudi za to, ker se z 
vibriranjem petja, ki prehaja v 
prostor, napolniš z energijo in 
harmonično povežeš z ljudmi 
v skupini,« pojasnjuje. V Bre-
zovski Gori, ki je dodobra po-
mlajena z mladimi družinami, 
je tudi pobudnica različnih va-
ških prireditev.
� Bojana�Mavsar

Bernardka�Zorko

Pri�Ajdovski�jami�tradicionalno�pripravlja�kresno�noč�(foto:�
arhiv�PO)�…

…�in�številne�druge�dogodke,�vključno�s�čistilnimi�akcijami�
(foto:�arhiv�PO).

Petek, 17. julij 2020, 
od 16.00 - staro 
mestno jedro Krškega

PEŠ CONA 

PRI TUŠ-U 

Ana Maria & IMPRO SHOW
Big Band in pevke iz Pevskega 
studia Anja
ulični program za otroke
sladke maline na vse načine


